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A Wohl-nıvérek emlékezete 

Wohl Janka (1843-1901) a saját és húga, Stefánia (1846-1889) irodalmi hagyatékát a 

szerzıi jogokkal együtt a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta azzal a kikötéssel, hogy 

a belıle származó jövedelembıl hozzák létre a „Wohl Janka és Stefánia díj”-at, amelyet 

ötévente egy szegény sorsú írónı kaphat meg. A hagyományos mindig az azt megelızı öt 

év irodalmi termése (könyv, színdarab, cikk, vers, elbeszélés, regény stb.) alapján 

választhatja ki az általa legjobbnak ítélt szerzıt. Végakaratának végrehajtásával Dessewffyt 

Arisztidet, szalonjának egyik törzsvendégét bízta meg, továbbá felkérte irodalmi hagyatéka, 

levelezése esetleges kiadására és rendezésére.1 Dessewffy, mintegy elhárítva magáról a 

felelısséget, kételyének adott hangot, miszerint „Angol, Francia- vagy Németországban 

ezen nagybecső irodalmi hagyaték jelentékeny alapítványi tıkét biztosítana az 

Akadémiának; ellenben a mi mostoha irodalmi, jobban mondva könyvkiadói viszonyaink 

között, sajnos, az eredmény alig fog az örökhagyó nemes szándékával arányban állani.”2 

Viszont úgy vélte, hogy Wohl Janka levelei nemzetközi érdeklıdésre tarthatnak számot, 

mert jó korrajzok, a címzettek pedig híres emberek. Azt ígérte a Magyar Bazár olvasóinak, 

hogy a késıbbiekben megismerteti ıket az irodalmi hagyatékkal, de ez nem történt meg. A 

Magyar Tudományos Akadémia pedig napirendjére tőzte az örökség megtárgyalását, 

amelynek eredményeképpen „kegyelettel” elfogadták, és többet nem foglalkoztak az 

üggyel.3  

Wohl Janka végrendeletének másik kedvezményezettje az 1885-ben alapított magyar 

tanítónıket tömörítı Mária Dorothea Egyesület volt.4 Övék lett az író-szerkesztı Deák 

Ferenc utcai lakása, az elárverezett berendezési tárgyakból befolyt összeg, bútorok, házi 

felszerelés, néhány ezer korona, valamint az értékes könyvtár. A szervezet a ráhagyott 

pénzbıl alapítványt kívánt létrehozni, és egy Wohl Janka-emlékszobát berendezni.5 

Továbbá az egyesület elnöksége arról döntött, hogy Wohl Janka nevét alapítói sorába, az 

Orczy úti Tanítónık Otthonában lévı márványtáblára véseti.6  

                                                 
1 Wohl Janka végrendelete, HU BFL VII. 8. d. 1901. 0013, Budapest Fıváros Levéltára 
2 DESSEWFFY Arisztid, Wohl Janka hagyatéka, Magyar Bazár 1901/27. (júl. 16.), 1. 
3 „16. Bold. Wohl Janka írónı végrendeletében a maga és bold. nıvére, Wohl Stephanie munkáinak 
tulajdonjogát az Akadémiára hagyta, azzal a kéréssel, hogy az esetleges jövedelem szegénysorsú írónık 
segélyezésére fordítassék. – Kegyelettel elfogadtatik”. A M. Tud. Akadémia jegyzıkönyvei. Igazgatósági ülés, 
1902. febr. 23., Akadémiai Értesítı 1902/3. (márc. 15.), 151–154. 
4 A szervezet a tanítónık anyagi és társadalmi helyzetének javítását, valamint a hazai nınevelés fejlesztését 
tőzte ki célul. Mőködésérıl bıvebben lásd BURUCS Kornélia, Nık az egyesületekben, História 1993/2., 15–18.; 
KÉRI Katalin, Hölgyek napernyıvel. Nık a dualizmus kori Magyarországon 1867-1914, Pro Pannonia, Pécs, 
2008, 82–83. 
5 SEBESTYÉNNÉ STETINA Ilona, Wohl Janka, Nemzeti Nınevelés 1901/6. (jún.), 245. 
6 Nemzeti Nınevelés 1902/5. (május), 8. 
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A Nemzeti Nınevelés nekrológja a hazai nımozgalom tagjaként búcsúztatta Wohl 

Jankát: „a nıi mőveltség terjesztıinek egyik legrokonszenvesebb, a nıi munkakör 

tágításának egyik legbuzgóbb és legıszintébb apostola. (…) Az önerejére utalt gyenge nı, 

teljes rokonszenvét bírta. İ, ki annyi küzdelem után érte el célját, teljes erejébıl egyengette 

a kezdık útját akkor is, ha egyenként fordultak hozzá, akkor is, ha a nık általános 

munkaképesítésérıl volt szó”.7 Késıbb mégis kikopott a magyar nımozgalom 

emlékezetébıl. Bár, Wohl Janka környezetébıl késıbb többen is (Pejacsevich Katinka, 

Teleki Sándorné Kende Júlia, írói nevén Szikra) csatlakoztak az 1904-ben megalakuló 

Feministák Egyesületéhez, a szervezet lapjaiban (A Nı és a Társadalom, A Nı), egyéb 

kiadványaiban megnevezett és felvállalt elıdök sorában (Veres Pálné, Torma Zsófia, Teleki 

Blanka, De Gerando Antónia) nem találjuk sem ıt, sem a húgát. Egyedül az Egyetemet és 

Fıiskolát Végzett Magyar Nık Egyesülete által kiadott Magyar Nıi Szemle hasábjain jelent 

meg róluk alapos, kétrészes cikk „A mi úttörıink”-sorozat részeként 1936-ban.8  

„Stefanie-é volt a szív, Jankáé az elme”.9 A kortársak visszaemlékezései az elıbbit 

állították be az érzelmesebb és tehetségesebb, az utóbbit pedig a gyakorlatiasabb és 

erélyesebb félnek. Ugyanakkor mindkettıjük jellemzésénél a rajongást, a naivitást és a 

szemérmes visszafogottságot hangsúlyozták. Kacziány Géza Wohl Stefániára a következı 

meghatározást találta ki: „mimosa pudica”.10 Zichy Géza pedig Wohl Jankát „szegény kis 

szürke lepkém”-nek nevezte.11 „Amilyen csöndesen járt-kelt az életben, olyan szerényen 

távozott a másvilágba. (…) Bocsánatot kért a világtól, hogy élt, bocsánatot, hogy meghalt, s 

ezzel talán kellemetlenséget okozott a doktornak, rokonoknak, jóbarátoknak.” – olvasható A 

Hétben közölt Wohl Janka-nekrológban.12 Jóllehet a megemlékezık rendre utaltak arra, 

hogy a Wohl-nıvérek kitartással és nagy munkabírással önálló egzisztenciát teremtettek 

maguknak, hogy számottevı írói, fordítói, szerkesztıi, társaságszervezıi munkásságot 

fejtettek ki, mégsem az életmővek értékelésére, hanem az „eszményi nıiség” megalkotására 

összpontosítottak. Ez a típusú post mortem nemi idealizálás (a feltőnésmentes, szende nıi 

élet) más nıi szerzı kapcsán is jelentkezett (Szabóné Nogáll Janka, Csinkszka).13  

                                                 
7 SEBESTYÉNNÉ STETINA Ilona, Wohl Janka, Nemzeti Nınevelés 1901/6. (jún.), 242. 
8 RÉZLER Ilona, A mi úttörıink. Wohl Janka és Stefánia, Magyar Nıi Szemle 1936/ápr.–máj., 87–92.; 
1936/jún., 144–151. 
9 Wohl Stefánia, Budapesti Hírlap 1889/286. (okt. 17.), 4. 
10 KACZIÁNY  Géza, Wohl Janka és Stephanie (Emlékezés két írónıre), Hazánk 1901/124. (máj. 26.), 2. 
11 ZICHY Géza, Wohl Janka, Budapesti Hírlap 1901/142. (máj. 25.), 1. 
12 Három csillag-jel [LOVIK  Károly?], Wohl Janka, A Hét, 1901/21. (máj. 26.), 333. 
13 L’H OMME Ilona, A nıi írók helye az irodalmi diszkurzusban 1900–1945, doktori disszertáció, ELTE-BTK, 
Budapest, 2003, 75. 
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A fentiek tükrében felmerül a kérdés, hogy beszélhetünk-e a Wohl-nıvérek 

emlékezetérıl, hiszen leginkább az emlékezés elakadásaira találunk példákat. Az utóbbi 

évtizedekben azonban megindult a Wohl-nıvérek életmővének feltárása, értékelése. Fábri 

Anna magyar nıirodalom-történetében külön fejezetet szentelt nekik.14 Borbíró Fanni a 

szalonjukkal foglalkozott, és identitásuk összetettségére mutatott (szerkesztıi, irodalmári, 

társaságépítıi szerep).15 Török Zsuzsa levéltári kutatásainak köszönhetıen fény derült a 

nıvérek valódi születési dátumaira: a lexikonokkal ellentétben Wohl Janka nem 1846-ban, 

hanem 1843-ban, Wohl Stefánia pedig nem 1848-ban, hanem 1846-ban született.16 Emellett 

tisztázta, és társadalomtörténeti kontextusban értelmezte a családi hátterüket, és a család 

áttérésének körülményeit. A szülık a Skót Misszió hatására léptek be az evangélikus 

egyházba, és születésüket követıen gyerekeiket is megkeresztelték.17 Török Zsuzsa a Wohl-

nıvérek pályafutását tipikus asszimilálódott zsidó értelmiségi karrierként értelmezte, 

atipikusnak pedig abból a szempontból tekintette, hogy mindezt nıként példátlan sikerrel 

valósították meg. Emellett az evangélikus értelmiségi közeg szerepére hívta fel a figyelmet, 

amely támogatta a nıi életpályákat, illetve serkentıleg hatott a társasági életre.18 Magam 

kutatásai során Török Zsuzsához hasonlóan arra jutottam, hogy a Wohl-nıvérek 

következetesen protestánsként határozták meg magukat, és nem utaltak zsidó gyökereikre. 

Ezért esetükben Peremiczky Szilvia szemléletét osztom, aki a magyarországi zsidó irodalom 

áttekintése kapcsán a „zsidó” alatt azokat az alkotókat értette, „akik legalább életük egy 

részében valamilyen formában zsidó identitásúként határozták meg magukat, és zsidó 

                                                 
14 FÁBRI Anna, „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónık története két századforduló között (1795–1905), 
Kortárs, Budapest, 1996, 143–148. 
15 BORBÍRÓ Fanni, „Csevegés, zene és egy csésze tea”. A Wohl-nıvérek a pesti társaséletben, Budapest 
Negyed 2004/4. (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/borbiro.html) 
16 Wohl Janka nekrológjai közül egyedül az Aradi Közlöny közölte az író-szerkesztı valódi életkorát, hogy 58 
évesen halt meg. Wohl Janka meghalt, Aradi Közlöny 1901/118. (máj. 24.), 7. 
17 TÖRÖK Zsuzsa, A Wohl nıvérek keresztvíz alatt. Két protestáns zsidó írói életpálya kezdete, Századvég 
2013/68., 41–58.; A 19. századi zsidó áttérésekrıl még lásd WELKER Árpád, Zsidó betérések a protestáns 
felekezetekbe Pesten, 1895 elıtt, Korall 2007/27., 94–109.; FENYVES Katalin, Képzelt asszimiláció? Négy 
zsidó értelmiségi nemzedék önképe, Corvina, Budapest, 2010.; Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. 
Tisztelgı kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából, szerk. BIRÓ Zsuzsanna Hanna – NAGY Péter 
Tibor, Wesley János Lelkészképzı Fıiskola, Budapest, 2012.; KONRÁD Miklós, Zsidóságon innen és túl. 
Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az elsı világháborúig, MTA BTK Történettudományi 
Intézet, Budapest, 2014.; MISLOVICS Erzsébet, A magyarországi zsidóság áttérési gyakorlata Buda, Óbuda, 
Pest településeken és Bécsben 1746 és 1850 között, Aetas 2015/1., 31–58. 
18 TÖRÖK Zsuzsa, A Wohl-nıvérek emancipációja. Társadalomtörténeti megközelítés hosszmetszetben, Aetas 
2015/1., 114–115.; Török még külön tanulmányokban foglalkozott Wohl Janka és Arany János kapcsolatával, 
illetve Wohl Stefánia Aranyfüst címő regényével: TÖRÖK Zsuzsa, Wohl Janka és Arany János kapcsolata 
sajtóközlemények tükrében = Médiumok, történetek, használatok – Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély 
Mihály tiszteletére, szerk. PUSZTAI Bertalan, Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszék, Szeged, 2012, 140–155.; TÖRÖK Zsuzsa, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja a modernizmus 
magyar irodalmában, Irodalomtörténet 2013/3., 350–374. 
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problémákkal foglalkoztak”.19 Ezzel persze nem kívánom megkérdıjelezni a velük 

kapcsolatos asszimilációs tapasztalatok és stratégiák vizsgálatának érvényét. 

Wohl Janka (1843-1901) és húga, Stefánia (1846-1889) tevékenysége az irodalom, a 

sajtó és a szalon területén bontakozott ki. Disszertációmban ebbıl a hármasságból 

kiindulva, vállalkoztam a Wohl-nıvérek munkásságának átfogó feldolgozására, amely a 

következı mőveleteket jelentette: köteteik újraolvasása; irodalomkritikai fogadtatásuk 

feltárása, írói munkásságuk elhelyezése a korabeli irodalomban, sajtótevékenységük 

vizsgálata, irodalmi szalonjuk történetének és mőködésének rekonstruálása. Az egyes 

tevékenységi köröket magukban vizsgáltam, de igyekeztem utalni a közöttük lévı 

átjárásokra, kapcsolódásokra is. 

                                                 
19 PEREMICZKY Szilvia, „Árpád és Ábrahám földiek voltak”. 1848: megjelenik az Elsı magyar zsidó naptár és 
évkönyv 1848-ik szökıévre = A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, szerk. SZEGEDY-MASZÁK 
Mihály – VERES András, Gondolat, Budapest, 2007, 297–313.  
(http://irodalom.oszk.hu/villanyspenot/#!/fejezetek/PxOjKOLXT4efdb9Q-QD8OQ)   
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1. A Wohl-nıvérek irodalmi munkássága 

 

1.1. Pókháló és villanófény. A „századvégi” magyar irodalom megítélése 

 „Az irodalomtörténet mostohán bánt el a nyolcvanas évekbeli írókkal, mert az irodalomtörténet is 

rabszolgája a divatnak. Az általános felfogás szerint ez a korszak nem volt a tehetséges magyar írók 

kora, félre vele, félre avult hangjaival, érzelmes stuccozásával, döcögı beszélyeivel. És az 

irodalomtörténet alig mentett át néhány nevet a nyolcvanas évekbıl”. 20  

 

Krúdy Gyula 1921-ben írta a fenti sorokat, majd sorra vette az át nem mentett 

szerzıket, kezdve Kazár Emiltıl, Vértesi Arnoldon, Tolnai Lajoson, Vadnay Károlyon át 

Makai Emilig. Elfeledettségüket a 20. század gyors tempójával magyarázta, és alakjaikat 

telítve a letőnt békeidık utáni vággyal, a rohanó és viharosan változó világgal állította 

szembe, amelynek múltszépítı szándéka mögött, bár csak burkoltan utalt rá, de érezhetıen 

ott munkált a világháborús események tapasztalata. Íróelıdeit jellemzıen, mint 

regényhısöket vezette olvasói elé: „Az ı irodalmukhoz még a falusi méhesek szolgáltatták a 

kísérızenét, beszélyeik terjedelmesek voltak, mint a karosszék, regényeiket az 

édesanyjuknak vagy zárdában nevelkedett testvérüknek írták, szerelmi verseik könnyen 

érthetık, mint a lekvárfızés, kalandosságuk a fosztókabeli népmese izgalmasságáig 

emelkedik, meseszövésükben még jól hallatszik a rokka pörgése…”.21  

Krúdy más mőveiben is emléket állított a korábbi író-nemzedékeknek, például a Hét 

bagoly (1922) címő regényében, amely a 19. század végének sajtó- és irodalmi viszonyai, 

szereplıi, helyszínei között játszódik.22 Krúdy „legendáriuma” kiterjedt a Magyar Bazárra 

és a Wohl-nıvérekre, elsısorban az idısebbikre, Jankára. Neveik a többi megidézett alak és 

kulturális hivatkozás sorában visszatérıen szerepel. Egyébiránt a fiatal Krúdy, bár több 

képes hetilap szorgalmas munkatársa volt (pl. Divatsalon, Képes Családi Lapok), írásai nem 

jelentek meg a Magyar Bazárban, illetve egyszer mégiscsak találkozunk a nevével, amikor a 

lap olvasóihoz intézett körkérdésre, miszerint „Gyógyítható-é a féltékenység? és mi által?”, 

az akkor tizenhat éves író is beküldte válaszát.23  

                                                 
20 KRÚDY Gyula, Holt írók [Új Könyv, Wien, 1921/6.] = Uı., A szobrok megmozdulnak. Írások az 
irodalomról, szerk. KOZOCSA Sándor, Gondolat, Budapest, 1974, 289.  
21 KRÚDY, Uo., 290. 
22 Lásd TVERDOTA György, Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét Bagoly, Kalligram 2014/1., 82–86.; FÁBRI 
Anna, „Egykor regényhıs voltam…”. Az irodalom kultusza Krúdy Gyula mőveiben, Holmi 2000/6.,651–657. 
23 Magyar Bazár 1894/10. (máj. 16.), 79.; Wohl Janka halálát követıen ifj. Lónyay Sándorné került a Magyar 
Bazár élére, és a lap az ı szerkesztése alatt hozott le Krúdytól pár elbeszélést. 
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Míg a korszak kutatóinak általános véleménye szerint a 19. század utolsó harmada a 

sajtó virágkora, addig irodalmi szempontból, ahogy Krúdy is rámutatott, holtidı, vagy, 

ahogy Németh G. Béla sorolta az irodalomkritika rávonatkozó képes hasonlatait: 

„méltatlanul elfelejtett, torzó tehetségek tömegsírja, számba nem vett félértékek tárháza, 

gyöngy és hamu, pókháló és villanófény együtt”.24  

Takáts József a 19. század utolsó harmadára vonatkozó öt diskurzusformáló 

szakszöveget megvizsgálva (Horváth János: Aranytól Adyig, Schöpflin Aladár: A magyar 

irodalom története a XX. században, Németh László: A Nyugat elıdei, Rónay György: 

Petıfi és Ady között, Komlós Aladár „Spenót”-fejezetei) két nagy elbeszélést különböztet 

meg: hanyatlástörténet és „Krisztus eljövetele” (elıfutárok). Mindkét értelmezıi eljárás 

korszakváltásnak könyveli el a „századvéget”, viszont az elıbbihez tartozók „általában 

kiürítik a tárgyalt évtizedeket”.25 Bednanics Gábor szintén áttekinti a korszakról adott 

értékeléseket (Halász Gábortól, Németh G. Bélán át Szegedy-Maszák Mihályig), és arra 

hívja fel a figyelmet, hogy a korszak a romantika és a modernség köztes periódusaként, 

médiumként rögzült a szakirodalomban, amely az átkötés és a közvetítés funkcióját 

betöltve, az azt megelızı és az azt követı idıszak erısítését szolgálta. Érvelése szerint, 

emiatt az ebben az idıintervallumban megjelent szövegeket nem szövegekként kezelik: 

„Önnönmaga lesz üzenetté, sem a formájára, sem az összetevıire nem lehet rákérdezni, 

mert olyan monolit egység képzetét kelti, amelynek egyetlen funkciója a kortünet 

közvetítése [dekadencia, hangulat, festıiség, magányosság, túlfinomultság stb.] két 

termékeny irodalmi korszak között”26 Az utóbbi két évtizedben azonban megindult ennek az 

idıszaknak az irodalomtörténeti felülvizsgálata és újraértékelése, próza- és 

lírafejleményeinek összekapcsolása a modernséggel.27 

A 19. századi nıi szerzık esetében ez még azzal egészült ki, hogy munkásságukat 

Kaffka Margitéhoz mérve, sokáig elavultnak és dilettánsnak tekintették: „És még a 19. 

század költınıi, a Szendrey Júliák, Vachott Sándornék, Wohl Jankák és Stefániák is csak a 

                                                 
24 NÉMETH G. Béla, Türelmetlen és késlekedı félszázad. A romantika után, Szépirodalmi, Budapest, 1971, 5. 
25 TAKÁTS József, Megfigyelt megfigyelık = Uı., Ismerıs idegen terep. Irodalomtörténeti tanulmányok és 
bírálatok, Kijárat, Budapest, 2007, 99. 
26 BEDNANICS Gábor, „Költ ıi” képek. Adalékok két zárványszerő századfordulós életmőhöz = Az esztétikai 
tapasztalat medialitása, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán – SZIRÁK Péter, Ráció, Budapest, 2004, 249.  
27 A bıséges szakirodalom tételes felsorolása szétfeszítené a lábjegyzet nyújtotta terjedelmi kereteket, ezért a 
teljesség igénye nélkül említek kutatókat, témákat: Bednanics Gábor (költészet, Czóbel Minka), Bengi László 
(Gozsdu Elek), Eisemann György (költészet, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán), Hajdu Péter (Mikszáth Kálmán), 
Hansági Ágnes (tárcaregény, Jókai Mór), Kardeván Lapis Gergely (Justh Zsigmond), Kiczenko Judit (Justh 
Zsigmond, Toldy István), Pozsvai Györgyi (költészet, Asbóth János), Sánta Gábor (Budapest-regények), 
Szabó T. Levente (Mikszáth Kálmán), Szajbély Mihály (intézményrendszer, próza, Asbóth János), Szilágyi 
Márton (Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Reviczky Gyula), Tarjányi Eszter (irányregény, fantasztikum, Jókai 
Mór), Török Lajos (Gozsdu Elek), Török Zsuzsa (Petelei István). 
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szentimentális csicsergésig, vagy a szalónias kellemkedésig jutottak el. Soha maguk nem 

gondoltak rá, sem olvasóiknak nem árulták el, hogy van külön saját mondanivalójuk a 

férfiak számára, akik a mai világot létrehozták, sem a nık számára, akik ezt a világot 

szenvedik. Kaffka Margit nem tett mást, minthogy megmutatta ezt a világot a nık 

szemszögébıl nézve”.28 

Horváth Györgyi Kaffka korabeli fogadtatását vizsgálva állapítja meg, hogy a 

szerzıvel kapcsolatban legtöbbször hangoztatott a „legnagyobb magyar nıíró” címkében a 

viszonyítási pont, vagyis a korábbi magyar nıírók által mutatott összkép, közismertség 

hiányában a semmiben lebeg.29 Gács Anna is rákérdez arra a 19. századi hazai nıirodalmi 

hagyományra, amelynek nagy ígéretét a korabeli fogadtatástól kezdve mindmáig Kaffka 

teljesíti be a köz- és a szakmai gondolkodásban.30 Kádár Judit a nıi szerzık recepciójának 

töredezettségével hozza összefüggésbe elfeledettségüket.31 Az utóbbi évtizedben örvendetes 

módon megélénkültek a 20. század elejének nıi irodalmi teljesítményeivel kapcsolatos 

kutatások.32 A 19. századi nıírók életmőveirıl azonban – Fábri Anna hiánypótló történeti 

összefoglalójától („A szép tiltott táj felé”. A magyar írónık története két századforduló 

között, 1795–1905), és az egyes szerzıket érintı tanulmányoktól eltekintve (Szendrey Júlia, 

Majthényi Flóra, Kánya Emília, Beniczkyné Bajza Lenke) még egyelıre keveset tudunk. 

Wohl Janka és Wohl Stefánia író mivolta elhalványodott a kulturális emlékezetben, 

és inkább lapszerkesztıként és agilis társadalomszervezıként tartják ıket számon. Irodalmi 

pályára kerülésük mögött többen anyagi okokat sejtettek (középosztálybeli háttér, kis 

hozomány), nem cáfolva vagy elbagatellizálva az egzisztenciális motivációt, de egyetértek 

Török Zsuzsával abban, hogy a Wohl-nıvérek pályaválasztása nem hirtelen bekövetkezett 

                                                 
28 SCHÖPFLIN Aladár, Kaffka Margitról, Nyugat, 1935/1., 122. 
29 HORVÁTH Györgyi, Nıi irodalom a magyar századelın. A nıi irodalom szerepe Kaffka Margit Színek és 
évek címő regényének kritikai megítélésében, Sárkányfő 1999/4., 54. 
30 GÁCS Anna, Beteljesületlen várakozások. Nıírók egy kis irodalomban, Beszélı 2000/4., 108. 
31 KÁDÁR Judit, „Költ ınık, ti csontos csúnyák”. Patriarchális elıítéletek a huszadik századi magyar nıi 
költészet kritikai megítélésében, Alföld 2002/10., 47. 
32 Lásd ZSADÁNYI Edit, Írónık a századelın = A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig, szerk. 
SZEGEDY-MASZÁK Mihály – VERES András, Gondolat, Budapest, 2007, 807–826.; Agatha SCHWARTZ, 
Shifting Voices. Feminist Thought and Women’s Writing in Fin-de-Siècle Austria and Hungary, McGill-
Queen’s University Press, Montreal–Kingston, 2008.; BORGOS Anna, Portrék a Másikról. Alkotónık és 
alkotótársak a múlt századelın, Noran, Budapest, 2007.; Nı, tükör, írás. Értelmezések a 20. század elsı 
felének nıi irodalmáról, szerk. VARGA Virág – ZSÁVOLYA Zoltán, Ráció, Budapest, 2009.; BORGOS Anna – 
SZILÁGYI  Judit, Nıírók és írónık. Irodalmi és nıi szerepek a Nyugatban, Noran, Budapest, 2011.; MENYHÉRT 
Anna, Nıi irodalmi hagyomány, Napvilág, Budapest, 2013.; KÁDÁR Judit, Engedelmes lázadók. Magyar 
írónık és nıideál-konstrukciók a 20. század elsı felében, Jelenkor, Pécs, 2014.; Továbbá az egyes életmővek 
feldolgozása és újraértékelése is megkezdıdött: pl. Czóbel Minka (Bednanics Gábor, Földes Györgyi, Kapus 
Erika, Menyhért Anna), Erdıs Renée (Kádár Judit, Menyhért Anna), Lesznai Anna (Török Petra, Zsadányi 
Edit), Tormay Cécile (Kollarits Krisztina), Török Sophie (Borgos Anna), Kosáryné Réz Lola (Kádár Judit, 
Zsadányi Edit), Szenes Erzsi (Jablonczay Tímea). 
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családi, magánéleti változás (mint Kánya Emíliánál vagy Vachott Sándornénál), hanem 

tudatos döntés és készülés eredménye, amelyben szőkebb környezetük is támogatta ıket.33 

Ez utóbbi körülmény eszmélkedésükben, tájékozódásukban, valamint hivatástudatuk és 

alkotói hitvallásuk kialakulásában játszott ösztönzı szerepére maga Wohl Stefánia is utalt: 

„Már gyermekkorunk nemtıi is nagy szellemek voltak… mondhatjuk, hogy szellemi 

kifejlıdésünk nagy részét e kiválasztottak befolyásának köszönhetjük”.34 E „nemtık” közé 

tartozott, édesanyjuk társasága révén Brunszvik Teréz és Ballagi Mór, késıbb Janka révén 

Arany János. Mindkét nıvér korán, tizenéves koruktól fogva publikáltak a sajtóban, 

jelentkeztek kötetekkel, ismerısi körükben nagyra becsülték írói tehetségüket, és irodalmi 

téren fényes jövıt jósoltak számukra, ahogy Tolnai Lajos megjegyezte: „Jól emlékezem reá, 

hogy Ballagi Mór, a nagy tudós, a kitőnı nyelvész, mily elragadtatással dicsérte elıttünk 

Jankát magasröptő ódáiért, megkapó elégiáiért és bájos dalaiért”.35 A család különösen 

Stefánia pályafutására tekintett bizakodó várakozással: „Mindannyian reméljük, hogy belıle 

nem közönséges író válik”.36 

Életük és mőködésük együtt haladt, így a kortársak emlékezete és az utókor 

hajlamos volt összeolvasztani alakjukat és tevékenységüket.37 Kétségkívül, felfedezhetık 

intertextusok, egymásra való hivatkozások a két Wohl-nıvér írásaiban: például Stefánia az 

Egy szerelem életrajza (1883) címő regényét testvérének ajánlotta, vagy cikkeikben 

felismerhetünk egymástól átemelt passzusokat. Továbbá bennük is felmerült a közös alkotás 

gondolata, errıl tanúskodik Stefánia Justh Zsigmondnak írt levele, amelyben arról számolt 

be, hogy nıvérével együtt „internacionális emlékféléken” dolgoznak, amiket közösen 

fognak kiadni „mint a Goncourt-ok”, azaz nem lesz megjelölve, hogy ki melyik részt írta.38 

Mindazonáltal írói tevékenységüket jól el lehet különíteni egymástól: míg Wohl Janka 

költıként indult, majd a közirodalom (lakberendezés, illem, szépségápolás) felé vette az 

                                                 
33 TÖRÖK Zsuzsa, A Wohl-nıvérek emancipációja. Társadalomtörténeti megközelítés hosszmetszetben, Aetas 
2015/1., 98. 
34 Wohl Stefánia levele Illésy Györgynek (1870. dec. 26.), OSzK Kézirattár, Levelestár 
35 TOLNAI Lajos, A hatvanas évek irodalma (Wohl Stephanie), Képes Családi Lapok, 1889/49. (nov. 31.), 772. 
36 Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1862. szept. 25.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene 
Cluj a Arhivelor NaŃionale 
37 Ez abban is megmutatkozott, hogy több nekrológ összekeverte az életrajzi adataikat (pl. mőveiket), de a 
legkínosabb baleset a Vasárnapi Újságban történt, amikor a Wohl Stefániáról szóló, egyébként terjedelmes, 
három hasábos megemlékezés mellé nıvére fényképe került. A lap következı számában közölte a jó fotót, és a 
malırért az Athenaeum nyomdát hibáztatta, ahonnét rossz klisét küldtek. Wohl Stefánia (1889. okt. 14.), 
Vasárnapi Újság 1889/44. (nov. 3.), 718.; Wohl Stefánia arcképe, Vasárnapi Újság 1889/45. (nov. 10.), 735. 
38 A kötet megjelenését a rákövetkezı év februárjára tervezték elıször magyarul, majd más nyelven (nem 
nevezi meg melyiken), de Stefánia halála miatt meghiúsult a mő befejezése. Wohl Stefánia levele Justh 
Zsigmondnak (1889. júl. 24.), 16. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
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irányt, nemzetközi ismertséget pedig Liszt Ferenc-életrajzával (1887) szerzett, addig húga, 

Wohl Stefánia az elbeszélés és a regény mőfajában alkotott. 

 Jelen nagyfejezetben a Wohl-nıvérek köteteit korabeli irodalmi folyamatok, 

fogadtatásuk, valamint kortársaik viszonyában vizsgálom az összehasonlítás, a 

mikroelemzés, a diskurzusvizsgálat és a filológia módszereivel, teszem mindezt a feminista 

irodalomkritika tanulságainak figyelembevétele mellett azzal a showalter-i értelemben vett 

günokritikai hevülettıl hajtva, hogy Kaffka Margit és a 19. századi magyar irodalom 

elveszettnek hitt nıvérei közül kettı nyomába eredjek.  

 

 

1.2. Wohl Janka költeményei (1861) 

1.2.1. Wohl Janka költıi indulása és az irodalmi közeg 

Wohl Janka elsı, feltőnést keltı verspublikációja a zenéhez és Liszt Ferenchez, 

egész pontosan a mester Esztergomi miséjének 1856. szept. 4.-én, a Belvárosi 

plébániatemplomban tartott pest-budai bemutatójához kötıdik, amelyen Janka is részt vett 

hallgatóként. A hangverseny hatására francia nyelven írt verse a Hölgyfutár hasábjain, a lap 

egyik munkatársa fordításában jelent meg. A költeményhez kapcsolt szerkesztıi megjegyzés 

az akkor tizenhárom éves szerzıt mővész-csodagyerekként prezentálta az olvasóknak: 

„Minden, ki ismeri, valóságos tüneménynek tekinti. (…) Meghatólag szaval, jelesül 

zongoráz, s négy nyelven ír költeményeket”.39  

Valóban, azokban az években Janka magas szintő zenei tanulmányokat folytatott 

Bräuer Ferenc, a Belvárosi plébániatemplom karnagyának irányítása alatt.40 Wohl Stefánia a 

fentiekben már idézett, Illésy György hírlapírónak címzett, önéletrajzi adatokban bıvelkedı 

levelében többek között kitért arra, hogy nıvére „oly hajlamot mutatott a zongorához, hogy 

mővésznınek akarták kiképeztetni”.41 A Bécsben letelepedett, és az osztrák szecesszió 

vezetı mőkritikusaként nevet szerzı Hevesi Lajos rokongyerekként együtt nevelkedett a 

Wohl-nıvérekkel, sıt Janka tanította ıt zongorázni, bár nem sok sikerrel. Hevesi úgy 

emlékezett, hogy nemcsak mestere Bräuer Ferenc, hanem Mosonyi Mihály zeneszerzı és a 

                                                 
39 WOHL Janka, Liszt Ferenchez, Hölgyfutár 1856/209. (szept. 1.)., 853. 
40 A pesti születéső Bräuer Ferenc (1799-1871) Mozart tanítványának, Johann Nepomuk Hummelnek volt a 
növendéke. A pesti fıtemplom (Belvárosi plébániatemplom) karnagy-komponistájaként, illetve a Nemzeti 
Zenede aligazgatójaként sokat tett a fıvárosi zenei élet fellendítéséért. Lásd HORVÁTH Ágnes, A pesti 
fıtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi mőködésének tükrében (1839-1871), 
DLA doktori értekezés, Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem, Budapest, 2012. 
41 Wohl Stefánia Illésy Györgynek (1870. dec. 26.), OSzK Kézirattár Levelestár 
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Liszt-tanítvány Dunkl János zongoramővész is dicsérte a fiatal lány játékát.42 Az 1850-es 

évek végén, és az 1860-as években fıleg jótékonysági koncertek közremőködıinek sorában 

találkozunk a nevével (pl. 1862 – Árvízkárosultak javára, Nemzeti Múzeum, 1867 – 

Evangélikus árvaház javára, Vigadó), de, ahogy húga fogalmazott Illésynek, Janka 

idegrendszere nem bírta a tanulmányokkal járó fáradságot, így fel kellett hagynia a 

nyilvános fellépésekkel, családi és baráti körben zenélt tovább, illetve zongoraleckéket 

adott.43 A Wohl Jankáról szóló nekrológok (köztük Hevesié is) vagy a Szinnyei-szócikk 

„legyızhetetlen idegességrıl” számoltak be, ami miatt le kellett mondania a muzsikusi 

pályáról, és lett végül íróvá. Elképzelhetı, hogy Stefánia eufemisztikus magyarázatot adott a 

hírlapírónak, és nem annyira a gyakorlás, mint inkább a lámpaláz vette igénybe Janka 

idegeit, bár errıl utólag nehéz megbizonyosodni.44 Mindazonáltal íróvá válásában nem ez a 

mozzanat játszotta a döntı szerepet, mivel korabeli publikációinak gyakorisága és 

mennyisége (Kalauz, Napkelet, Nefelejts, Divatcsarnok, Hölgyfutár, Családi Kör, Pesti 

Hölgy-Divatlap), valamint elsı, 1861-ben napvilágot látott verseskötete arról tanúskodnak, 

hogy Wohl Janka a zenei mőködésével párhuzamosan, tudatos módon készült a költıi 

pályára. 

Mielıtt közelebbrıl szemügyre vennénk verseskötetét, érdemes kitekinteni a nıi 

szerzık korabeli fogadtatására, amely az 1850-es és 1860-as években különösen élénk és 

változatos képet mutatott. A Hölgyfutár 1855-ben kiadott Magyar költık arcképalbumában 

már helyet kapott Ferenczy Teréz, Bulyovszky Lilla, Kempelen Riza és [Majthényi] Flóra, 

amely kiadvány portréit a kor elismert, sokat foglalkoztatott festıje Barabás Miklós rajzolta. 

Késıbb, mikor ugyanezen divatlap élére Dobsa Lajos került, szerkesztıi beköszöntıjében 

                                                 
42 Jankát és Stefániát unokatestvéreinek nevezte (Meine Cousinen Janka und Stephanie). L. H–i. [HEVESI 
Lajos], Janka Wohl. Jugenderinnerungen, Pester Lloyd 1901/129. (máj. 30.), 2.; Hevesi Lajos Wohl 
Stefániáról írt nekrológjában szintén utalt a rokoni szálakra, és arra, hogy házitanítói feladatokat is ellátott 
Stefánia mellett. HEVESI Lajos, Emléklap = Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, II. köt., szerk. WOHL Janka, 
Athenaeum, Budapest, 1891, 221–222. (a szöveg elsı megjelenése: Pester Lloyd, 1889. nov. 16., 3). Ágai 
Adolf visszaemlékezéseiben kitért Hevesi Lajos és a Wohl-nıvérek közötti családi kapcsolatra, azt írta, hogy 
édesanyáik az ireghi [ma Ürög, Pécs része] Nobel Gábor lányaiként, édestestvérek voltak: ÁGAI Adolf, Az 
örök zsidó. Régi naplók, életképek (1862-1906), Múlt és Jövı, Budapest–Jeruzsálem, 2010, 42.; Török Zsuzsa 
levéltári kutatásaiból viszont az derül ki, hogy a Wohl-nıvérek édesanyját nem Nobelnek, hanem Löwynek 
hívták: TÖRÖK Zsuzsa, A Wohl nıvérek keresztvíz alatt. Két protestáns zsidó írói életpálya kezdete, Századvég 
2013/68., 45. Mindazonáltal a közeli rokonság tényét Hevesi kijelentései megerısítik. 
43 Wohl Stefánia Illésy Györgynek (1870. dec. 26.), OSzK Kézirattár, Levelestár 
44 Ha feszélyezte is Jankát a nyilvános szereplés, az elıadás közben esetlegesen becsúszó botlást profin 
kezelte. Legalábbis az evangélikus árvaház javára, a Vigadó kis termében rendezett jótékonysági, és egyben 
idényzáró koncerten elhangzott zongorajátékáról így írt a kritikus: „…sok ügyességet tanúsított, de egyszer 
cserben hagyá emlékezıtehetsége, mit azonban dicsérendı lélekjelenléttel helyrehozott”. Zenészeti Lapok 
1867/31. (máj. 5.), 495.; Viszont, pár nappal elıtte, húsvét vasárnapján szintén a Vigadó kis termében a 
Bräuer-tanítványok hangversenyén Wohl Janka kifogástalanul játszotta A portici néma címő Auber-opera 
nyitányát, amely kapcsán a Fıvárosi Lapok munkatársa úgy nyilatkozott, hogy már nem tanítvány, hanem ı 
maga is taníthatna. Fıvárosi Lapok 1867/94. (ápr. 24.), 376. 
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mindkét nembıl megszólított munkatársakat: „A t.c. írónıkhez és írótársaimhoz” (1863. 

nov. 3.). E két kiragadott példából úgy tőnik, hogy akkoriban zajlott a nıi szerzık 

beilleszkedése a magyar irodalmi életbe, mából szemlélve a szabadságharcot követı két 

évtizedet, valóban ilyesmi állapítható meg, de azzal a megszorítással, hogy a térfoglalás 

nem problémamentesen, és csak részlegesen történt meg. Gyulai Pál Írónıink (1858) címő, 

Pesti Naplóban folytatásokban megjelent öt részes írása nyomán bontakozott ki az az évekig 

húzódó, szerteágazó, többféle szövegtípust (recenzió, cikk, válasz, nyilatkozat, szerkesztıi 

megjegyzés, irodalmi mő) felölelı, hatástörténetileg is jelentıs vita, amely a nık írói 

mivoltát, szerepkörét tárgyalta.45  

Voltaképpen senki sem kérdıjelezte, vagy tiltotta meg azt, hogy egy nı írjon és 

publikáljon. Még Gyulai Pál sem, még, ha tett is hasonló kijelentéseket, hiszen két nı 

kötetét nemcsak, hogy recenzálta, hanem pozitívan méltatta írásában (cikkének eredeti 

címe: [Majthényi] Flóra 50 költeménye. Andersen meséi [Szendrey Júlia fordításában]). A 

férfi kritikusok energiáikat leginkább egy olyan normarendszer kialakításába fektették, 

amely segítségével elhelyezni és értelmezni próbálták a nıi szerzıket a nemzeti irodalmon 

belül: volt, aki a költészethez kötötte alakjukat (Vadnay Károly, Farkas Albert, Zilahy 

Károly), mert érzelmi lények, más úgy látta, hogy a bennük túltengı emocionalitás nem tud 

kiteljesedni a lírában, éppen ezért a prózát (regény, elbeszélés, tárca, mese) javasolta 

számukra (Gyulai Pál), megint más a nık társalkodó természetének és a verselés szerencsés 

találkozásáról elmélkedett (Erdélyi János), volt, aki írói tevékenységüknek évszázadokra 

visszamenı hagyományát teremtette meg (Zilahy Károly), más kortárs megszállásként 

ábrázolta feltőnésüket (Gyulai Pál), egy harmadik pedig a reformkorra keltezte 

megjelenésüket (Erdélyi János), volt, aki a versmértéket kérte rajtuk számon (Erdélyi János, 

Salamon Ferenc), más eleve reménytelennek vélte esetükben a szigorú komponálást (Zilahy 

Károly), megint más annál szellemdúsabbaknak találta ıket, minél kevésbé követik a 

                                                 
45 A vitáról számos feldolgozás született, lásd FÁBRI Anna, „A szép tiltott táj felé”. A magyar írónık története 
két századforduló között (1795–1905), Kortárs, Budapest, 1996, 97–109.; A nı és hivatása. Szemelvények a 
magyarországi nıkérdés történetébıl 1777-1865, szerk. FÁBRI Anna, Kortárs, Budapest, 1999, 243–284.; 
GÁCS Anna, Miért nem elég nekünk a könyv. A szerzı az értelmezésben, szerzıségkoncepciók a kortárs 
magyar irodalomban, Kijárat, Budapest, 2002, 195–220.; MÉSZÁROS Zsolt, A bús kritikus, a prókátor és a 
tanárnı. A magyar nıirodalom 19. századi történetei, TNTeF 2012/3., 3–12.; CSONKI Árpád, Mővészet, 
történelem és nıiség kapcsolata egy XIX. századi magyar irodalmi vita tükrében, Elsı Század 2012/nyár, 355–
380.; GYIMESI Emese, Polémia és „epeláz” a nıírók körül, Századvég 2013/68., 101–120., VADERNA Gábor, 
Gyulai Pál, Arany János és a nık. A nıi írás a 19. század második felében Magyarországon, Irodalomtörténet 
2015/2., 146–175.; MARGÓCSY István, Nıiség, nıi szerepek és romantika, 2000 2015/3., 52–54.; A 
Hagyományfrissítés-sorozat (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet XIX. Századi Osztály) 2014-es 
konferenciája Gyulai szövegével foglalkozott, az elıadások anyaga megjelent kötet formájában: Angyal vagy 
démon. Tanulmányok Gyulai Pál Írónıink címő írásáról, szerk. TÖRÖK Zsuzsa, reciti, Budapest, 2016. 
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mőszabályokat (Vadnay Károly).46 Arany János a gyöngédebb és finomabb hangok miatt 

tartotta értékesnek munkáikat.47 Jókai szintén emiatt, illetve a magyar irodalom rétegzıdése 

szempontjából üdvözölte a nıi szerzıket. Továbbá a nevelés és a színészet mellett az 

írásban jelölte meg a harmadik, nık számára kínálkozó nyilvános pályát.48 

Az egymással keveredı, polemizáló, dialogizáló nézeteken túlmenıen, abban 

mindenki egyetértett, hogy a divatlapok (lásd például Hölgyfutár) tehetık felelıssé a nıírók 

tömeges (legalábbis így interpretált) terjedéséért, csapataikat csak úgy lehet megállítani, 

vagy legalábbis kordában tartani, ha szigorú ellenırzı rendszert állítanak fel, amely egyfelıl 

rostálást, másfelıl korlátozást jelentett. Ennek fényében Jókai befogadó nyilatkozata 

voltaképpen terelı mőveletnek tekinthetı a számukra kijelölt tér felé: „Azért én szívesen 

üdvözlök minden új tehetséget, mely irodalmunk jövıjét gazdagítni jön; szeretem, ha új 

genre-nak támad képviselıje, s mint ilyent üdvözlök minden nıírót a mi kis Olympunkon” 

[kiemelés – M.Zs.].49 Tehát a nıi szerzık zsánert, külön csoportot képezve foglalhatták el 

helyüket az irodalmon belül, ennek pedig az volt a fı kritériuma (újabb közös pont a 

kritikusi véleményekben), hogy nemük speciális élményeit dolgozzák fel, mert arra egy férfi 

sohasem lehet képes. Egyéni és családi viszonyaikat, érzéseiket, tapasztalataikat, 

lelkivilágukat tárják az olvasók elé, csak legyen az ıszinte, valódi, átélt, és ne lépje túl a 

nekik rendelt hivatást, eszmekört, ne üssön el „az igazi nıi hangulattól”.50 Hogy ez az „igazi 

nıi hangulat” mit is takarhatott, Szász Károlyhoz fordulunk magyarázatért: „Mi nem kérjük 

tıle Horác higgadt életnézeteit, Byron mély meghasonlását, mely sok filozófiánál 

magasabb, sem Hugo emelkedett világszemléletét, sem Shakespeare mindent megfejtı 

életismereteit; mi – reá figyelvén, csak azt kérjük: mondja el, mit érez a virág és pillangó 

láttára, mit érez midın a tavasz hervadását s kedvese hőtlenségét látja, mit érez ha karján 

                                                 
46 Lásd GYULAI  Pál, Írónıink (1858, Pesti Napló) = GYULAI  Pál, Kritikai dolgozatok (1854-1861), Magyar 
Tudományos Akadémia, Budapest, 1908, 272–307.; VADNAY  Károly, Ilona. Par Mme Eiluj Nixarpa, 
Szépirodalmi Figyelı 1861/16. (febr. 20.), 246–248.; SZÁSZ Károly, Atala költeményei, Szépirodalmi Figyelı 
1861/28. (máj. 16.), 436–439.; SALAMON  Ferenc, Wohl Janka költeményei, Szépirodalmi Figyelı 1861/39. 
(aug. 1.), 613–616., 1861/40. (aug. 8.), 629–632.; FARKAS Albert, Vezérhangok = Nemzeti hárfa. Magyar 
költınık mőveibıl, szerk. FARKAS Albert, Geibel Armin, Pest, 1862, I–IX.; ZILAHY  Károly, Magyar írónık = 
Hölgyek lantja. Magyar költınık mőveibıl, szerk. ZILAHY  Károly, Heckenast, Budapest, 1865, XI – LVI.; 
ERDÉLYI János, Flóra, Atala, Malvina, Wohl Janka, Magyarország 1867/2. (febr. 24.) = ERDÉLYI János, 
Irodalmi tanulmányok és pályaképek, s. a. r. és jegyz. T. ERDÉLYI Ilona, Akadémiai, Budapest, 1991, 472–
476. 
47 ARANY János, Malvina költeményei = Arany János összes mővei XI. Prózai mővek II, szerk. KERESZTURY 
Dezsı, Akadémiai, Budapest, 1968, 365. 
48 JÓKAI Mór, Bajza Lenke munkái = Jókai Mór Összes Mővei V, s. a. r. H. Törı Györgyi, Akadémiai, 
Budapest, 1968, 91., 93. 
49 JÓKAI, I. m., 97. 
50 ERDÉLYI, I. m., 474. 
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férjét, vagy ölében kis leánykáját tartja?”51 

Tehát a mőbírálatok elsısorban a számukra kijelölt területhez (genre) mérték a nıi 

szerzık mőveinek tematikáját, mőfaját és beszédmódját, amely arra figyelmeztet, hogy a 

kritikusok által meghozott esztétikai ítéletektıl elválaszthatatlanok a nemi elıfeltevések. 

Mint, ahogy Arany János a következı választ adta Wohl Jankának egy neki küldött verssel 

kapcsolatban, amelynek alakja és tartalma kivívta tetszését („legszebb azok közül, melyeket 

kegyedtıl olvastam”), de a benne kifejezett érzelem (az ismeretlen férfiideál utáni 

vágyakozás) intenzitása miatt óva intett kiadásától: „A férfi büszkén kikiáltja érzelmeit a 

világnak – ı teheti azt. De a nı – egy leány!! (Mert az olvasó nem tudja, hogy ön gyermek, 

ki naiv öntudatlanságában írja ezeket). Itt nemcsak az esztétikai szempont jöhet szóba. Ne 

adja, még most legalább ne – e verset a közönség kezébe (s a pletyka nyelvére) édes 

Jankám”.52  

 

 

1.2.2. Titokszerő hajadoni ihlet vs. Csinált eszmevilág. Wohl Janka költeményeinek 

kritikai fogadtatása 

Wohl Janka az Engel és Mandellónál megjelent verseskötetét komoly sajtókampány 

elızte meg, több lap is beharangozta (Hölgyfutár, Családi Kör, Nefelejts, Vasárnapi Újság, 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap), és nem kisebb személy írt ajánlót az elıfizetıi ívre, mint 

a kötetben kiadóként feltüntetett Jókai Mór. Szövegének bizonyos elemei ismerısek 

lehetnek az elızı fejezet után, mivel az írónıvitában elfoglalt álláspontja tükrözıdik benne: 

„A múzsák maguk is hölgyek. Szenvedélyük tán erısebb, midın férfiválasztottaikat 

bocsátják maguk elé, de bizalmuk valószínőleg nagyobb a nemükbıl fölvett tanítvány iránt. 

Ami titkos, ami csak sejthetı a nıi szív életében, az érzet, az ábránd, a kedély költészete, azt 

ık nem súgják meg nekünk, férfiaknak, e rejtelmeket csak barátnéik elıtt tárják föl. Wohl 

Janka költeményeit kiválólag jellemzi e titokszerő hajadoni ihlet, mely mély érzelmet, 

költıi lelket árul el, s amellett párosul férfiasan kezelt alakszépséggel s gazdag mőveltségrıl 

tanúskodik. Nagyon fogok örülni, ha nehány ıszintén buzdító szavamnak sikerülend egy 

igen szép költıi tehetség számára a pályatörés nehéz munkájánál a közönség méltó 

figyelmét fölhíhatni”.53 A kritika azonban értetlenül fogadta Wohl Janka költészetét, amit a 

nık irodalmi mőködését értelmezı korabeli szempontok alapján, túlzónak, homályosnak, 

                                                 
51 SZÁSZ, I. m., 437. 
52 WOHL Janka, Gyermekéveimbıl. Visszaemlékezés Arany Jánosra, Pesti Napló 1882/298. (okt. 29.), 2. 
53 Hölgyfutár 1861/2. (jan. 3.), 13. 
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nem átéltnek ítélték, ahogy Farkas Albert sommásan nyilatkozott róla az általa összeállított 

nıköltészeti antológia elıszavában: „…ı oly téren verdesi szárnyait, hová nem 

követhetjük”.54  

Wohl verseskötetérıl Salamon Ferenc közölt kimerítı, két részes kritikát a 

Szépirodalmi Figyelıben. Jellemzı módon ı is azt tette, mint társai, amikor nıi szerzı 

munkáját bírálták, hogy nem csak magáról az adott mőrıl beszélt, hanem a hazai irodalom 

állapotára vonatkozóan állított fel diagnózist, és fogalmazta meg intelmeit. Salamon arra 

használta fel az alkalmat, hogy kifejtse nézeteit a költészet és a mőkritika általa helyesnek 

és követendınek tartott irányáról, amit Wohl Janka kötetén, mint a téves felfogás 

iskolapéldáján keresztül mutatott be. Salamon a költı egyéniségének a mőbírálatba való 

bevonását hangsúlyozta, mivel a mesterségbeli tudás (rím, versmérték, nyelvtan) vizsgálata 

mellett a lélektani tartalmak figyelembe vételét éppoly fontosnak tartotta. Mindkét irány 

jogosságát elismerve, a kettıt együtt kívánta alkalmazni kritikusi praxisában. A vers 

tárgyának fontosságát azért emelte ki, mert úgy látta, hogy az utóbbi évtizedben a költészet 

összefonódott a szeszéllyel, az ırültséggel. Salamon nem tagadta az érzékenység, vagy a 

képzelet közremőködı szerepét, de meglátása szerint a mővészet és a költészet legfıbb 

ismérve az ízlés, a harmónia, amely valós és megélt érzéseken alapul: „az egészséges 

eszmék és érzelmek által válik a költészet fontos tényezıvé a nemzetek 

mőveltségtörténetében”.55 Divatjelenségnek és károsnak értékelte a korában elterjedt, a 

szenvedélyhez, a hullámzó érzésekhez, az erıs indulatokhoz kötıdı költıi mintákat (az 

elızmények közül Petıfit nevesítette).  

Ezt az irányt látta érvényesülni Janka kötetében, és ezért tartotta azt elhibázottnak: 

„Szereti az erıs szenvedélyeket s leplezetlen, kemény kifejezéseket. Nem a mélység 

rezonanciája, hanem a hevesség és megcsapó erı által igyekszik hatni”.56 Érvelése szerint 

Janka verseit a „tárgy nélküli rajongás”, az ábránd és a határozatlan vágy jellemzi, 

költészete „a való életen kívül csapong”. Az uralkodó, erıs eszmét hiányolta belıle, amelyet 

az alkotómővészet leglényegesebb jegyének tekintett. A versek általánosságokról, elvont 

eszmékrıl szólnak, amit a kritikus a szerzı fiatalságával mentett, azaz még fogékony az 

ábrándokra, alakulófélben van, kísérletei még nem kristályosodtak ki. Mindemellett 

Salamon kitért olyan dalokra is, ahol tiszta hangulatot, és világos lelkiállapotot fedezett fel. 

A Bodaiki hulló levelek-ciklus XIX. darabját találta a kötet legjobbjának, amelynek elsı két 

                                                 
54 FARKAS, I. m., IX. 
55 SALAMON , I. m., 631. 
56 Uo., 615. 
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versszaka a Himfy szerelmeire emlékeztette, de kritikájában mégsem ezeket, hanem 

kedvencét, az utolsó strófát idézte:  

 

most, hogy lelked él szívemben, 

Mennyország nyílt kebelemben, 

Üdvözültem benne régen, 

Mert szerelmed ez az éden, 

Kedvesem! 

 

Az általa kiválasztott szövegmutatványból az derül ki, hogy az egyszerő képekkel, 

jól ismert irodalmi toposzokkal dolgozó (a szerelme után vágyakozó nıi hang), egyszerő 

érzelmek kifejezésén alapuló verselés nyerte el Salamon kritikusi elismerését. Viszont 

elmarasztalta Wohl visszhang-technikáját (amikor másoktól vett versrészletre, annak 

sorainak felhasználásával írt verset), mondván, a költı ne mástól kölcsönözzön hangulatot, 

másrészt a vendégsoroktól hosszú lesz a strófa, és ereje gyengül. A zenében mőködı 

variációs eljárások átültetését az irodalomba meddı kísérletnek ítélte. Kifogásolta továbbá 

egy-egy hasonlat egész versben való kibontását (ahelyett hogy egy-két sorba tömörítené), a 

német nyelvre visszavezethetı szóösszevonásokat (üdvcsillag, végzetnehéz, üdvszerelem, 

bú-fénylı emlék), az ellentmondásos érzéseket (hogyan szerethetünk valakit annyira, hogy 

halálunkért is áldjuk ıt), valamint a különbözı érzékek összekapcsolását. Kis Daemon, a 

Nefelejts munkatársa is szokatlannak és keresettnek bélyegezte Wohl verseinek formáit, 

szóösszetételeit („nap zaja”, „édes hajzat”).57 Ezek az akkori kritika által zavarosnak vagy 

értelmetlennek elkönyvelt tematikai, nyelvi és formai megoldások (érzelmek 

ambivalenciája, szinesztézia, intertextualitás) a 20. századi lírafejlemények, illetve a 

posztmodern elméletek felıl válnak jelentésessé és figyelemreméltóvá.58  

Visszatérve Salamonhoz, írásának konklúziója a következı: Wohl Jankának még sok 

tanulnivalója van a versformák, a rím, a ritmus, valamint a magyar nyelv terén (Salamon 

germanizmusra hozott olyan példái, mint a „kimondhatatlan”, „hallatlan”, „át meg át”, mára 

köznyelvünk részeivé váltak), de a fı hibát magában a tárgyban, pontosabban, a 

tárgynélküliségben jelölte meg: „ritkán mondja azt, amit érez, hanem leggyakrabban amit 

                                                 
57 Kis Daemon [KULCSÁR József], Wohl Janka költeményei, Nefelejts 1861/10. (jún. 9.), 117.; 1861/11. (jún. 
16.), 129. 
58 Lásd POZSVAI Györgyi, Az intertextuális hagyományteremtés poétái a századfordulón, Irodalomtörténeti 
Közlemények 2000/3–4., 353–375.; BEDNANICS Gábor, Kerülıutak és zsákutcák. A modern magyar líra 
kezdetei, Ráció, Budapest, 2009. 
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érezhetnék”.59 Bírálata az egész magyar költészet számára megfogalmazott ajánlásra fut ki, 

aki verselésre adja a fejét „vállalja el azon munkát, hogy tárgyának elejét, végét, logikai 

helyességét, lélektani teljes valódiságát fontolja meg, s nem engedvén minden futólagos 

szeszélynek és ötletnek, csak a valódit méltassa feldolgozásra”.60 Szász Károly, akivel 

Salamon éppen jelen cikkével keveredett polémiába (bekapcsolódva Gyulai-Szász kritikusi 

magatartásról folytatott vitájába, az elıbbi oldalán), Kisfaludy Atala verseskötetérıl írt 

recenziójában hasonlóra figyelmeztetett, mint fentiekben ellenfele: „Nemére való tekintet 

nélkül meg kell rónunk a valótlan őrben, a csinált eszmevilágban barangoló írót; s viszont 

nemére való tekintet nélkül adózunk elismeréssel neki, ha azt, mit valódian érzett, szépen 

írja le…”.61 Az pedig, hogy a nıi szerzık esetében mely érzés számított valódinak vagy 

valótlannak, az a kritikusok nıiség-felfogásával (finomság, gyöngédség, szők kör) függött 

össze. 

 

 

1.2.3. Határt sértık és tisztelık. Wohl Janka pályatársai között 

1861-ben nem csak Wohl Janka debütált egyedüli nıi szerzıként elsı 

verseskötetével a hazai irodalomban, hanem Kisfaludy Atala (Atala költeményei, Emich) és 

Tarnóczy Malvina (Malvina költeményei, Ráth Mór) is. Sorukhoz még hozzáveszem 

Majthényi Flóra három évvel korábbi verseskötetét (Flóra 50 költeménye, Emich, 1858), és 

e négy győjteményben vizsgálom meg a szerzıi intenciókat. Hász-Fehér Katalin a 

felvilágosodás korabeli szerzık legitimációs törekvéseire mutat, amelyekkel a nyilvánosság 

elıtt az adott könyvmegjelenést igazolták (hivatkozva költıbarátokra, közönségre, 

hazaszeretetre, versújító szándékra stb.), és „ezek az indoklások hordozzák a kötetben a 

poétának a szerzıvé történı önfelavatását és a kötettér berendezésének elveit”.62 A 

fentiekben említett négy költı szerzıségi státusza nemük miatt vita tárgyát képezte, tehát 

szintén legitimációra szorult. Következésképpen Flóránál, Atalánál, Malvinánál és Wohl 

Jankánál olyan eljárás figyelhetı meg, amely „egy irodalmi, tudományos vagy társadalmi 

struktúrát érintı témakörben egy diskurzus részévé avatja a kötetet”.63 Esetükben ez a 

diskurzus az írónıségrıl folytatott irodalomkritikai beszédet jelenti. Az értekezı akarat 

                                                 
59 SALAMON , I. m., 615. 
60

 Uo., 632. 
61 SZÁSZ, I. m., 437. 
62 HÁSZ-FEHÉR Katalin, Az intencionáltság szintjei a szerzıi és a kiadói kötetekben = A látható könyv. 
Tanulmányok az irodalmi medialitás körébıl, szerk. HÁSZ-FEHÉR Katalin, Tiszatáj, Szeged, 2006, 71. 
63 Uo., 60.  
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megnyilvánulásait a kötetek és a versek szintjén, valamint az egymással és kritikusaikkal 

való viszonyukban veszem górcsı alá.  

Ataláé és Wohl Jankáé a legdíszesebb kiállítású kötet, ugyanakkorák (15 cm), a 

borítójuk is hasonló, csak az elıbbié lila, utóbbié piros színő: keményfedeles, 

dombornyomott, középen aranyozott, ornamentális keret veszi körül az „Atala”, illetve a 

„Wohl Janka” nevet. Négyük közül Flóra puhafedeles kötete a legkisebb (14 cm), a 

legvékonyabb és a legszerényebb külsejő. Malvináé szintén puhafedeles borítót kapott, 

viszont a legnagyobb alakú (20 cm), és címlapját grafika díszíti: felsı részén a Malvina 

költeményei cím falombozatba fonódik, körülötte repkedı madarak, az alsó részén pedig 

messzibe veszı romantikus táj látható tóval, várral, hegyekkel. Továbbá, az elızıekkel 

ellentétben, közlik a szerzı háromnegyed-alakos, magyaros ruhát viselı portréját a belsı 

címlap melletti oldalon. Flóra kivételével mindegyikük könyvét ajánlások vezetik be: 

Malvina édesapjának, Atala nagyanyja emlékének, Wohl Janka Arany Jánosnak.  

Egymás mellé helyezve a kiadásokat, egybıl szemet szúr, hogy a legvaskosabb 

Jankáé a maga 124 versével és 470 oldalával, vele szemben Flóra 50, Atala 48, Malvina 89 

költeményt adott ki. Flóra, Atala és Malvina köteteinek anyagában nincsenek jelezve 

csoportok, Jankáé viszont két nagy szakaszra bomlik, az elsı szakaszon belül Emlények és 

Dalok, a másodikban Bodaiki hulló levelek és Kertem címmel különülnek el versek, illetve 

az elsı szakaszban, szerzıi megjegyzéssel látta el a Benedétta címő költıi beszélyt. Könyve 

szokatlan méreteivel maga is tisztában volt, mert így írt öniróniával Szász Károlynak: 

„Borzasztóan ráijesztettek bennem a nıre! A hazába én vagyok az elsı nı, ki 30 ívnyi 

költeményeket ad ki…”.64 Kétségtelenül ez bátor döntésnek tekinthetı, hiszen a kritikusok 

szigorú rostálást és kisszámú megjelenést szorgalmaztak a nıi szerzıknél. A Hölgyfutár 

munkatársa rá is pirított Wohlra a terjedelem miatt, és erıs válogatást javasolt, példának a 

21 évesen elhunyt, Iduna írói néven publikáló Szász Polixénát állította elé, akinek 

posztumusz kötete mindösszesen tizenhárom verset tartalmazott (azt elfelejtette hozzátenni, 

hogy férje, Szász Károly válogatásában).65 De nemcsak a mennyiség, vagy a kötetbeosztás 

vall alkotói öntudatra, hanem a teljes névalak is, a többiek vele szemben csupán 

keresztneveiken szerepelnek a címlapokon. 

A kötetnyitó versekben jellemzıen saját ars poeticájukat fogalmazták meg. 

Mindegyikük elhárította magától azt a Gyulai, de mások által is hangoztatott vádat, 

                                                 
64 Wohl Janka levele Szász Károlynak (1861. ápr. 26.), 1. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
65 Hölgyfutár 1861/55. (máj. 7.), 438.; Iduna költészetérıl lásd BÁRDOS József, Egy tökéletesen megkomponált 
verseskötet a 19. század közepérıl, Irodalomismeret 2015/4., 16–31. 
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miszerint a nık dicsvágyból és hiúságból publikálnak. Öntudatlan késztetésre hivatkoznak, 

amely érzelmek formájában érkezik, de a költıi én a kifejezés korlátaival szembesül újra és 

újra: csak erısen érezni tud, viszont azt képtelen szavakba önteni.66 Költészetük természeti 

erıként jelentkezik, amely felett nem uralkodnak, hanem a forrás, a virág vagy a madárdal 

analógiájára tör elı belılük. Gyakoriak a kérdı mondatok (kérdésre is kérdéssel válaszolni) 

mint Atala elsı versében: „Mindig azt kérditek tılem, / Dalaim honnan merítem, / Honnan 

jı a gondolat? / Kérdjétek a természetet, / Hogy honnan jı a kikelet, / Hozva a virágokat” 

(Dalaim forrása).67 Flóra is a költészet és a természet egységét vallotta, e kettıt kívánta a 

hivalkodás helyett, és ıszinteséget, mesterkéletlenséget, valamint tiszta érzelmeket ígért 

(Dalt és virágot…). Malvina szintén természeti közegbe utalta poézisét, de egyúttal 

öntudatos módon – Petıfi A természet vadvirága címő versét megidézve – azt az irodalmi 

intézményrendszeren kívül helyezte: „Szabadban termı vadvirág / Az én dalom, 

költészetem” (Költészetem). Az elsı strófában a lírát kertben termı virághoz hasonlítja, 

ahová átültetve, az ı versei elsorvadnának, így az ihletet számára nem mesterséges öntözés 

(tanultság, iskola), hanem az égbıl alászálló harmat jelentette. Wohl Janka Malvinához 

hasonlóan magabiztos hangot ütött meg, de pályatársnıjével, illetve pályatársnıivel 

ellentétben a verselést nem természeti jelenségként, hanem nehéz és hosszú pályaként fogta 

fel (Az ajánlás).68 Wohl Janka e költeményében irodalmi mestert nevez meg, még pedig 

Arany Jánost, bensıséges hangvételében keveredik a szerelmes és a tanítvány szólama, 

sorolja, hogy mi mindent köszönhet neki, és mi minden származik tıle (visszatérı szócska 

az egyes strófák végén a „tied”). Az utolsó versszakban azonban megfordítja az addig 

adoráló retorikát, és költıvé avatást kér azon az alapon, ha tıle kapott mindent, akkor 

ismerje el.69 Az ajánlást követı verse, a Jókai Mórhoz egy másik író rá gyakorolt ösztönzı 

hatását taglalja, de egyrészt benne van az ı saját akarata is, amelyet a „Lantot ragadtam” 

refrén jelez, másrészt annak a bejelentése, hogy immár maga mögött hagyta a tanítványi 

szakaszt: „Vedd százszorozva most kezembıl vissza, / Tettem, mit teheték”. 

                                                 
66 A nıi lélek kiismerhetetlenségének korabeli irodalmi reprezentációiról lásd GYIMESI, I. m., 104. 
67 Egy másik, talán még érzékletesebb példa Atalától: „Mi ez, mit szívemben érzek, / S mit nem mondhat meg 
dalom?! / Én nem értem, – én nem tudom, / Gyönyör-e vagy fájdalom?!” (Mi ez, mit szívemben érzek?...). 
68 A költıi tudatosság abban is megnyilvánul, hogy a többiekkel ellentétben Wohl általában feltüntette 
verseinek keletkezési dátumait a kötetében. 
69 Az más kérdés, hogy Arany ezt sosem tette meg legalábbis nyilvánosan. Egyetlen egyszer értékelte a 
sajtóban Wohl Janka egy versét, és akkor sem a saját, hanem Gyulai neve alatt: „Wohl Janka a többiekkel 
ellenkezı túlságban jár, vagy inkább »áll az örvény szélén – tekintetében ırület jele« – ı nagy 
szenvedélyekkel akar játszani, de nem igen bír velök, utoljára is allegóriai személyesítésben fárad ki pátosza”. 
SCHEIBER Sándor, Arany János és Gyulai Pál közös bírálata, Irodalomtörténeti Közlemények 1954/2., 247.  A 
szerzı mutatott arra, hogy a Szépirodalmi Figyelı 1862. jan. 9. számában (-i) jegy alatt megjelent bírálatot 
Arany fejezte be Gyulai kérésére, mert ı csak az elsı részéig jutott, és nem tudta továbbfolytatni. Az Arany 
által írt részben található a Wohl Jankára vonatkozó jellemzés. 
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Tulajdonképpen mindkét esetben a férfiszerzı múzsa-szerepben tőnik fel, akiknek Wohl 

Janka elismerte és megköszönte ihletı szerepét, de egyúttal önálló költıi identitását 

artikulálta. 

Wohl Janka verseskötetét elküldte Szász Károlynak, mert úgy tudta Ballagi Mórtól 

és Arany Jánostól, hogy írni fog róla.70 A kísérılevélben beszámolt költıi elıéletérıl, 

amibıl jól látszik, hogy tudatosan készült erre a pályára. Kilenc éves korától fogva 

franciául, majd németül írt, és csak három évvel azelıtt, amikor Jókai elıtte lefordította 

német költeményeit, döntötte el, hogy magyarul versel. Feltehetıen ennek kapcsán kezdte 

tanulmányozni a magyar irodalom múltját, amiért Arany megdicsérte egyik neki címzett 

levelében.71 Szásznak azonban mégsem a tudatosságot, hanem a többi költıtársnıjéhez 

hasonlóan az önkéntelenséget hangsúlyozta, amelynek másik forrása a természet mellett a 

nıi szív: „én soha nem írtam azért, hogy írjak, hogy költı legyek, hogy nevem legyen – 

hanem csak is bensı, ellenállhatatlan sugallatból, ’s a perc élvezetének kedvéért – akkor 

igen merésznek tőnik fel a gondolat: – hogy egy gyönge öntudatlan kézzel, hiányosan festett 

szívélet, érdekkel bírjon a világ fölött”.72 Mindazonáltal verseskötetében éppen a nıi 

szerzıktıl elvárt érzelmi referencialitást problematizálta: „Nem az átéltet, csak az 

elképzeltet / Festik le olykor lángzó dalaim” (Az ideál és az élet). Máshol pedig az ıt ért 

kritikusi vádakra válaszolva, fejtette ki, hogy bármennyire is számon kérik rajta, de nem 

akarja minden érzését, szenvedését a világ elé tárni, mert azok egyedül rátartoznak (Azt 

mondjátok…). Az általam vizsgált csoportból rajta kívül még Malvina bontotta meg 

szerepversei révén a személyiség (nıi lélek) és a vers között áhított közvetlen kapcsolatot. 

Bordalokat szerzett (Egy borkedvelı költeménye, Egy honfi bordala, A költészet nem 

ürgefaj), és annak konvencióinak megfelelıen az alkoholt magasztalta, vagy az udvarló férfi 

pozícióját felvéve, hol hölgye bájait ecsetelte (Májusi éj), hol a kocsmáros lányával 

enyelgett (Huszárélet). Arany meg is rótta, hogy nem a költıi alkatának, vagyis nemének 

megfelelı tárgyakat választ.73  

                                                 
70 Szásznak nem igazán tetszett a kötet, erre vall Aranynak szóló levele: „Wohl Jankát megkaptam, s majd írok 
róla. Félek, nem üt oly kedvezıleg, mint szeretném”. 1310. Szász Károly Arany Jánosnak (1861. máj. 7.) = 
Arany János Összes Mővei XVII. Levelezés 3., szerk. KOROMPAY H. János, Universitas, Budapest, 2004, 553.; 
Végül mégsem foglalkozott vele külön recenzióban, hanem csak közvetve, amikor a Salamon-kritikára reagált. 
A késıbbekben Wohl Janka és Szász Károly között hosszú munkakapcsolat alakult ki, amelyben megfordultak 
a viszonyok, az elıbbi szerkesztıként az utóbbi munkatársként levelezett a másikkal. 
71 Az Arany-levelet idézi WOHL Janka, Gyermekéveimbıl. Visszaemlékezés Arany Jánosra, Pesti Napló 
1882/298. (okt. 29.), 2. 
72 Wohl Janka levele Szász Károlynak (1861. ápr. 26.), 1. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
73 VADERNA, I. m., 156.; ARANY, Malvina költeményei, 359. 
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Wohl Janka kötetében több élı vagy már elhunyt híres embert szólított meg: Arany 

János, Jókai Mór, Ballagi Mór, Eötvös József, Szemere Pál, Reményi Ede, Széchenyi 

István, Petıfi Sándor, Liszt Ferenc, Victor Hugo és Byron (két kedvenc külföldi költıje), 

valamint Brunszvik Teréz, akinek az utolsó Kertem címő versciklust ajánlotta, mint „nemes 

jóakarómnak, anyai barátnımnek”. Fábri a belsı körhöz való tartozás igényével magyarázza 

ezeket az „ifjú lánykától mulatságos kollegialitást erıltetı, köszöntı” verseket, és többek 

között emiatt definiálja költészetét „kifinomult és alkotóképes sznobizmus”-ként.74 Török 

Zsuzsa egyetért Fábri Anna azon véleményével, hogy „egy nagyravágyó pesti kislány 

helyfoglalási kísérlete a választékos, pesti arisztokratikus szellemi körben”.75 

Megállapításaik idején még mindketten úgy tudták a lexikonok alapján, hogy 1861-ben 

Wohl Janka tizenöt éves volt, de éppen Török Zsuzsa derítette ki nem sokra rá, hogy 1846 

helyett 1843-ban született, így tizennyolc évesen már nem lányka, hanem fiatal nı volt.76 

Kétségkívül ezek a verses hommage-ok szerzıjük költıi önfelavatását szolgálták, bár a 

magam részérıl velük kapcsolatban nem a mulatságos vagy a nagyravágyó, hanem az 

ambiciózus jelzıt érzem helyénvalónak, annak pozitív értelmében. Többüket személyesen 

ismerte, és a nekik szóló költemények nem egyirányú kapcsolatfelvételi kísérletre, hanem 

kölcsönösségre mutatnak, ahogy Csapodiné gyümölcsözı módon olvasta össze Wohl Janka 

emlékkönyvének bejegyzéseit és kötetének verses dedikációit.77 Wohlnak nem kellett 

erıltetnie a kollegialitást, hiszen mind Arany János, mind Ballagi Mór, mind Jókai Mór meg 

volt gyızıdve lírikusi tehetségérıl, foglalkoztak vele, leveleztek, és találkoztak egymással. 

Mindezen személyes vonatkozásokon túlmenıen, Wohl Janka hommage-verseibıl egy 

nemzeti panteon is kirajzolódik, amely emlékeztetıként és ösztönzı példaként állt a hazai 

közönség elé.   

Bár lényegesen kevesebb, de a többieknél is találhatók irodalmi hivatkozások. 

Malvina Arany Jánoshoz fordulva, nagyságát dicsıítette, és oltalma alá kívánkozott: „Ládd, 

oly jól esnék még ifjú szárnyaimnak / Fejlıdhetni erıs szárnyad alatt” (Hazánk koszorús 

költıjéhez). Ugyanakkor kötetében markánsan Petıfi szelleme fedezhetı fel, például ebben 

a Nemzeti dal-parafrázisban: „Legszánandóbb a / Gyáva ember, / Ki élni nem bír, / S halni 

nem mer” (Ki a legszánandóbb?). Malvina rajtuk kívül még Kölcseyre utalt: a Májusi éj 

                                                 
74 FÁBRI, „A szép tiltott táj felé”, 95–96. 
75 TÖRÖK Zsuzsa, Wohl Janka és Arany János kapcsolata sajtóközlemények tükrében = Médiumok, történetek, 
használatok – Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére, szerk. PUSZTAI Bertalan, Szegedi 
Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2012, 152–153. 
76 TÖRÖK, A Wohl nıvérek keresztvíz alatt, 46. 
77 CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Wohl Janka emlékalbuma = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1958, 
Budapest, 1959, 251–253. 
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mottójának a Rákóczi hajh...-ból választott részletet ([Nem] leng egy sóhajtás feléd / Hőv 

ének szárnyain), A magány címő versébe pedig a Parainesisbıl épített be egy sort 

(„Csendes magányban fejlik a talentom”).78 Atala Lisznyai Kálmánt üdvözölte szép lírájáért 

(Kisleányom bokrétájához), illetve kötetét Victor Hugótól vett francia nyelvő mottó vezeti 

be (A celle qui est restée en France). Szemere Pálhoz Flóra is és Wohl Janka is írt verset. 

Mindketten a mentort énekelték meg, és a vele való lelki kapcsolatot, de amíg Flóra 

hálaképpen „dalvirágaiból” kötött füzérrel áldozott, addig Wohl Janka az idıs mester 

homlokát díszítı költıi babérkoszorú után vágyott. Nemcsak férfi-, hanem nıi kollégáikat is 

megszólították: Flóra Idunának (Sóhaj Iduna sírja felett), Atala Flórának (Flórához), Wohl 

Janka Wass Ottiliának ajánlott verset. Az elızı kettı rokonszenvét fejezte ki a másik 

költészete iránt (együttérzés, menedék), az utóbbi pedig az elhivatottságban gyökerezı 

halhatatlansággal példálózott, illetve egyedül ı említette – még ha ellenpéldaként is – a 

költını-ıs, Szapphó nevét, (Nem dicsıség…).  

Az érzelem és a természet mellett a nemzet a harmadik hivatkozási alap, de ez 

nemcsak az ı generációjuk sajátja, mert Dukai Takách Judit szintén felajánlotta versében 

költıi szolgálatait a nemzetnek (A hazához). A legerısebb hazafias szóhasználat Malvina 

kötetében érvényesül, amelyet eleve a Nemzeti Múzeum javára adott ki: a kötetborító alsó 

részén tüntette fel „A pesti nemzeti muzeumnak” dedikációt, a rövid elıszóban kifejtette, 

hogy hazaszeretetétıl indítva jelentette meg költeményeit, valamint a kötet végére 

beköttette az elıfizetık névsorát. De a jótékonysági-honleányi narratíván túlmenıen a 

költészetével is részt kívánt venni a nemzetépítésben. Számára a líra a magyar költészetet 

jelentette, amit elválaszthatatlan tartott a nemzeti szabadságtól. Célként a honfiúi szív 

megerısítését, lelkesítését tőzte ki, és ehhez a szándékához kapcsolódott a rögtönzött 

költemény mőfaja, amely nyilvánosságot, spontaneitást, közvetlenséget, képviseleti 

beszédmódot hordozott (Privigyei zászló felszentelésekor, Széchenyi István halálára).79 

Ezek a típusú megnyilatkozások elütöttek „az igazi nıi hangulattól”, amely halk szavú 

magán- vagy maximum párbeszédet, illetve dalolást foglalt magában. Malvinánál az 

önkéntelenség gyakran szónoki keretben jelent meg, azaz szavait nemcsak madarakhoz, 

patakokhoz, virágokhoz, a távol járó vagy képzeletbeli kedveshez, családtaghoz, 

önnönmagához, hanem a jelenlévı társasághoz és rajtuk keresztül az ország népéhez is 

                                                 
78 Erdélyi János arra figyelmeztetett cikkében, hogy a „Csendes magányban fejlik a talentom” nem Kölcsey 
szerzeménye (ı is idézte), mint Malvina hivatkozta, hanem Goethe Torquato Tassójából való: „Es bildet ein 
Talent sich in der Stille, / Sich ein Charakter in dem Strom der Welt”. ERDÉLYI, I. m., 475. 
79 Atala (A nagycenki sír) és Wohl Janka (Virág Széchenyi István sírhalmán, Széchenyi requiem) szintén 
megemlékeztek Széchenyi István haláláról. 
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intézte. Mi vagyok én? címő versében azzal játszott el, hogy nıként és költıként mit tehet a 

hazájáért: lenne bolygó láng, amely a szívekben felgyújtja a szabadság lángját, lángostor, 

amellyel az ellenség közé csapna, vagy béke hírnöke, de ı egyiket sem választhatja: „Egy 

gyönge nı vagyok csupán, / Ki földi létén át / Rebeghet honja üdveért / Csak, éghez hı 

imát”. Nem meglepı, hogy Arany a költı által felsorolt lehetıségek közül, ez utóbbit 

helyeselte: „Valóban így szép a nı. Nem declamálva a haza javáért, hanem keblére 

kulcsolva gyönge kezét s imádkozva mint egy Madonna”.80 De, hogy Malvinát nem 

elégítette ki ez a szerepkör, és közvetlenül akart tömegekre hatni, jól jelzik a bordalok, az 

alkalmiságot sugalló költemények, vagy a csatadalok (Fel!!! ). 

A képviseleti beszédmód és a váteszi küldetés felvállalása a nemzeti megújulás 

jegyében a másik három költıtıl sem volt idegen, és különbözı arányban jelentkezett náluk. 

Közülük Flóránál érhetı tetten mindez a legkevésbé, de a Gyermekvigasz (Románc a 

mohácsi vész után) címő versét bújtatott formában a szabadságharc bukásának és a 

bizakodásnak szánta: az apa azt feleli az ıt faggató gyerekének, hogy a haza elvesztése 

miatt ugyanazt érzi, amit a kisgyerek anyja halálakor. A vers a gyerek optimista 

végszavával zárul: „S te azt mondád: ne sírj, ne sírj, / Emlékszel még édesapám?.. / Hogy 

feltámadva egykoron / Viszontlátom édesanyám”. Atalánál találkozunk pohárköszöntıvel 

(Felköszöntés. Kazinczy évszázados ünnepére), amelynek elsı fele Kazinczynak, a költık 

mentorának szól, akihez minden poéta, így a szerzı üdvözlı sorai is szállnak, második 

felében pedig hazájára, a „Vérrel szerzett drága hon!”-ra emeli poharát, amelynek tartalma 

nem bor, hanem 1848-49-re való utalásként kiontott magyar vér. A lelkem néha… címő 

verse azt a (nı)poétikai toposzt fordította ki, ha ı költıként madárhoz hasonlatos 

(természetet zengve, pacsirta, szerelmet zengve, csalogány), akkor nemzetérıl szólva, 

turulként önt erıt honfitársaiba. Kötetének utolsó blokkja a hazafiságról és a nemzeti 

dermedtségbıl való felocsúdásról szól. Egészen más most a világ… a gyász és a fájdalom 

múlásáról, a reményrıl, és a haza feltámadásáról számol be. A második versszak, mintha 

Vörösmarty híres záróképét (Elıszó) parafrazeálná úgy, hogy most jön el az igazi tavasz a 

Földre: „Egészen más most a világ! / Olyan reményzöld minden ág, / És minden fő, minden 

levél / Oly csodás dolgokat beszél. / Édes sejtelmekkel tele / Dobog fel a föld kebele. / Zaj 

támad a sírhalmokon, / Bemohosodott hantokon, / Melyeken feledtünk sírni, / Virágok 

kezdenek nyílni; / S lenn a régi, nagy halottak / Olyan édeset álmodnak, / S a rég elhamvadt 

nagy szívek / Újra élnek és remélnek”.  

                                                 
80 ARANY, Malvina költeményei, 359. 
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Wohl Jankánál is összefonódott a költészet és a haza szolgálata. A Hugo Victorhoz 

címő versében a francia lírikus tehetségébıl csak azért kér egy sugarat, hogy annak 

segítségével „Egész nemzet kínját ezer hanggal dallni” legyen képes. Malvinával 

ellentétben kevésbé jellemzı rá a militáns hangvétel, nála kulturális referenciák közé 

ágyazódott a patriotisztikus szemlélet. A Halottak emléke a nemzeti kultúra olyan nagyjait 

idézte meg, mint Kazinczy, Berzsenyi, Kisfaludy, Vörösmarty, Garai, Lendvay, akik az 

utódokat összetartásra és tettre szólítják. Társnıi optimizmusát sem maradéktalanul osztotta. 

Az Egészen más most a világ címő költeményre adott válaszversében az Atala által vázolt 

reményteli képet Wohl csalóka délibábként értelmezte, amelyben az emblematikus 

Vörösmarty-strófa eredeti mondanivalója köszön vissza: „Most jár kel és ragyogva csal / 

Varázsos képe bájival, / És a világon széjjel / Ömlik kacér szeszéllyel (…) E vén gyerek 

elhiszi azt / A mutatott távol tavaszt, / Mit újabb új csodája: / Délibáb hint reája”. 

Óvatosságra intette Atalát, hogy a jövı boldogsága nem a felejtésnek, hanem a múlt 

megırzésének és ápolásának, vagyis a szabadságharc emlékének életben tartásának lehet 

záloga. Ugyanakkor több versében ı is nemzeti ébredésrıl adott hírt, és tettekre sarkallt 

(Magyar Ifjainkhoz).  

A mőfajokat tekintve a négy verseskötet anyagában meghatározó a dal, amely a 

szóbeliséget, a közvetlenséget, a természetességet, az egyszerőséget, az érzelmi alapot 

domborította ki. Emellett találunk epigrammát (Malvina, Atala, Wohl Janka), balladát 

(Atala), gyerekmondókát (Flóra), költıi beszélyt (Wohl Janka), illetve alkalmi verset, 

pohárköszöntıt, bordalt, csatadalt (Malvina, Atala). Wohl Janka két mőfordítását adta 

közre: Egy feszület alá (Victor Hugo), A kedves közelléte (Goethe). Négyıjük közül 

rímelésben és strófaszerkezetben Wohl Janka versei léptek fel a legnagyobb igénnyel, 

nemcsak antik (szapphói), hanem arab-perzsa (gázel, szerelmesvers-típus) líratradícióra is 

támaszkodtak. Szász elıtt így védekezett a túlkomponáltság vádja ellen: „…én ártatlan 

vagyok abban. Sokat olvastam, a melódiát, ritmust mindenek fölött szeretem, s a forma 

nálam esetlegesség. Nem akarok, de önkénytelen úgy írok”.81 Ezt alátámasztja Hevesi 

visszaemlékezése, amelyben szót ejtett arról, hogy rokona verseinek elsı kritikai és lektori 

olvasójaként gyakran kellett kigyomlálnia magyartalanságokat a szövegekbıl, mert 

szerzıjük elsısorban a formára ügyelt.82 Wohl Szásznak arról is vallott, hogy németbıl és 

spanyolból sajátította el azt az eredetileg spanyol glossza-technikát (glosa), amelyet az 

úgynevezett Visszhang-verseknél használt fel: a mottó egyes soraira futtatta ki az egyes 

                                                 
81 Wohl Janka levele Szász Károlynak (1861. ápr. 26.), 1. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
82 L. H–i. [HEVESI Lajos], Janka Wohl. Jugenderinnerungen, Pester Lloyd 1901/129. (máj. 30.), 3. 
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versszakokat, az idézeteket pedig Aranytól, Bajzától és Petıfitıl vette. A Reményi 

hegedőjénél a strófák végére más-más vendégsort illesztett Petıfitıl, illetve nép-, és 

mődalokból, így tulajdonképpen a zenész repertoárjának közkedvelt darabjait dolgozta bele 

költeménye szövetébe. Fábri a szerzı muzikalitására vezeti vissza a változatok és a 

fantáziák iránti vonzalmát, a dalok tiszta és biztos hangütését.83 Pozsvai Györgyi Wohl 

Janka „visszhang”-technikájának poétikai és nyelvi erényeire, gazdagításaira mutat, és arra, 

hogy ezek önálló kompozíciók, amelyekben két lírai beszédmód áll termékeny dialógusban 

egymással.84 Bednanics Gábor pedig Wohl intertextuális eljárásainak gender vetületeire 

világít rá: „A mester elıtti tisztelgés gesztusa a társadalmilag fixált nıi megnyilatkozásmód 

fenntartásával lép túl a szerzı nemi identitását szabályozó alkotói eljárások kívánalmán (…) 

Az idegenként, ámde imitatívként elgondolt nıi alkotásmód kapcsán ennélfogva az 

intertextualitás fogalma a hangkölcsönzésre is kiterjeszthetı lesz, amelyben hang 

megsokszorozódása nem elhatároló, hanem produktív mimikriként lép fel a spekulatív 

logika meghatározta dimenziók meghaladása érdekében”.85  

Összefoglalva az eddigieket, az irodalomkritikusok kezdték figyelembe venni a nık 

írói teljesítményeit, de bizonyos megszorításokkal, és kitételekkel. Érdeklıdésük elsısorban 

a (fiatal) nıi lélek felé irányult, és azokat üdvözölték, akik belül maradtak a nemük számára 

kijelölt körben (egyszerőség, családi viszonyok, érzelem), ha valamelyikük valamilyen 

módon túllépett rajta, akkor vérmérséklettıl függıen bírálattal illették.  

Mind Flóra, mind Malvina, mind Atala, mind pedig Wohl Janka a kritikusi 

elvárásokkal, szempontokkal dialogizálva, maguk is próbálták alakítani, tágítani a nıi 

szerzıségrıl folytatott diskurzust vagy éppen azon túllépni, hogy megfogalmazzák saját 

költıi identitásukat. Mindenekelıtt a tetszvágy gyanúját utasították el maguktól, és a 

természethez való kötıdésüket hangsúlyozva, törekedtek annak bizonyítására, hogy a nık 

verselése igenis megfér a természet rendjével, sıt abból ered. A nıi poézis másik forrása a 

szív, amelyre szintén mind a négyen utaltak, attól függetlenül, hogy sok esetben annak 

kifejezhetetlenségét tematizálták, de nem is a pontos megnevezés volt a lényeges, hanem az 

érzelmi indíttatás kinyilvánítása. A harmadik hivatkozási alap a nemzet (Malvinánál a 

legerısebben és Flóránál a legkevésbé): verseikben hazaszeretetüket, a nemzetépítésben 

való részvételüket, valamint váteszi (népbuzdító látnok) szerepüket domborították ki.  

                                                 
83 FÁBRI, I. m., 95. 
84 POZSVAI, I. m., 363–365. 
85 BEDNANICS, I. m., 223., 225. 
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A csoportból vitathatatlanul Flóra kapta a legjobb sajtót – Gyulai Páltól kezdve 

Erdélyi Jánosig bezáróan – nıiessége és egyszerősége miatt. Az utóbbi kritikus éppen ıt 

állította szembe Wohl költészetével: „Ellenben az extremek hatása, mint Wohl Jankánál, 

nem érzés, mellyel rokonúlnánk, hanem szenvedés, melytıl írtózunk”.86 A vele kapcsolatos 

olyan téri metaforák, mint „a való életen kívül csapong” (Salamon Ferenc), „…ı oly téren 

verdesi szárnyait, hová nem követhetjük” (Farkas Albert), a nıi poétika behatároltságát, és 

így Wohl költészetének transzgresszív vonásait jelzik. Nem tökéletes kötetrıl van szó, de 

abban egyetérthetünk Fábri Annával, hogy ez a volt a „legegyenletesebb színvonalú, a 

legkevesebb költıi bizonytalanságról tanúskodó könyv az ifjú költınık versgyőjteményei 

között”.87 Technikai felkészültségében, formaérzékében, kötete kiállításában, kulturális és 

irodalmi utalásaiban, gondolati tartalmakban, alkotói önreflexióiban Wohl Janka olyan 

mővelt, képzett és (ön)tudatos pályakezdı költı benyomását kelti, aki a költészetre nem, 

mint a természet vagy a szív ajándékára, hanem, mint mesterségre és hagyományra tekintett, 

amit elsajátítani, amihez illeszkedni, amit meghaladni törekedett. 

 

 

1.2.4. Wohl Janka és Arany János 

Hevesi Lajos visszaemlékezése szerint a Wohl-ház istene Arany János volt, akit 

költıként és emberként egyaránt tiszteltek. Lírája Wohl Janka számára a világi Bibliát 

(weltliche Bibel) jelentette, és a versmérték, vagy a strófaszerkezeten túl, köteteinek 

kiállítására (formátum, nyomtatás, papír) is mintaként tekintett.88  

Wohl Janka és Arany János találkozásának története jól ismert.89 A fiatal lány 1858 

nyarán Ballagi Mór öccse, Ballagi Károly családjánál vendégeskedett Nagykırösön. 

Házigazdája a helyi gimnázium tanára volt, így feltehetıen az ı közremőködésének 

köszönhetıen adott elı Beethoven- és Chopin-zongoradarabokat az iskolai könyvtár javára 

rendezett jótékonysági koncerten.90 Az azt követı estélyen a tanári kar tagjaként Arany 

János is részt vett, és ekkor játszódott le közöttük a híres „To love, to like”-jelenet, 

                                                 
86 ERDÉLYI, I. m., 475. 
87 FÁBRI, „A szép tiltott táj felé”,  94. 
88 Wohl Janka verseskötete (1861) és a Heckenast által kiadott Arany János kisebb költeményei (1856) 
külcsínre és alakra valóban hasonló: négyzetes formátum, piros színő kötés, és a borító közepén aranyozott 
ornamentális keretben a költı neve. Hogy Wohl Jankának volt-e, és ha igen, mennyi beleszólása könyve 
kinézetébe, vagy ez a kiadó döntése volt, errıl egyelıre nem kerültek elı források. Bár az hozzátehetı, hogy 
kiállításuk nem számíthatott egyedi esetnek, hiszen Ataláé ugyanígy nézett ki, csak lilában. 
89 Lásd Arany János összes mővei VI., Zsengék, töredékek, rögtönzések, s. a. r. VOINOVICH Géza, Budapest, 
Akadémiai, 1952, 40., 227.; CSAPODINÉ, I. m.,  251.; TÖRÖK, Wohl Janka és Arany János kapcsolata 
sajtóközlemények tükrében, 140–155. 
90 Az eseményrıl rövid hírben beszámolt: Hölgyfutár 1858/151. (júl. 6.), 603. 
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amelynek emlékét ırzi a Wohl Janka albumába Arany által 1858. jún. 29. dátummal 

bejegyzett vers. Nagykırösi tartózkodásáról Wohl Janka a 9 éves kora óta vezetett naplója 

alapján visszaemlékezést közölt a költı halálakor.91 E szerint nemcsak hozzá, hanem a 

családjához is közel került, összebarátkozott Arany Juliskával, és cikkében leírt egy 

familiáris hangulatú jelenetet: zivatar után mindannyian kiültek az ajtó küszöbére, Aranyné 

kötött, Janka és Juliska pedig a pipázó, kék bojtos fezt viselı költı adomáit hallgatta 

iskolájáról, reformkorról, Petıfirıl.92  

Wohl Janka e Pesti Naplóban napvilágot látott visszaemlékezésében hasonlóképpen 

járt el, mint késıbb a Liszt Ferenc-életrajzban, különféle dokumentumokkal (levél, napló) 

hitelesítve megszólalását, saját bizalmi pozícióját domborította ki: „S ezen igénytelen 

szerénységében, mellyel szinte meghúzta magát saját nagysága árnyékában, rejlik tán oka 

annak, hogy oly kevesen vannak, kik ezen királyt a pásztorszívvel bensıbben ismerték; 

legszeretetreméltóbb oldaláról pedig, tán csak én ismerhettem ıt, én, ki tizenkét éves 

koromtól fogva oly közel álltam e gazdag, nyájas, kegyes szívhez”.93 Magát szeszélyes, 

rajongó gyermekként ábrázolta, akinek „bálványa, elsı ábrándjainak tárgya” a költı volt. 

Továbbá hivatkozott levelezésükre, amelyben Arany bácsinak szólította, aki szintén így írta 

alá leveleit. A költıhöz főzıdı érzéseirıl a következıképpen számolt be: „Arany bácsi lett 

minden aspirációm, minden törekvésem, ábrándom és búbánatom repozitóriuma. Úgy 

vonzotta minden gondolatomat, mint a mágnes, azon különbséggel, hogy ı nem maradt 

hideg és fönséges e meleg vonzalommal szemben, de kiapadhatatlan jósággal karolta fel a 

gyermek-lélek vívódó küzdelmeit a fejlıdés és világosság felé”.94 Ugyanakkor az általa 

kialakított szerelmes, rajongó kislány képe, amit a szakirodalom is átvett, elfedi kapcsolatuk 

szakmai vetületeit, nevezetesen azt, hogy itt nem pusztán egy kamaszkori fellángolásról 

vagy az ideállal való találkozásról volt szó, hanem arról is, hogy egy költıi ambíciókkal 

rendelkezı ifjú mestert választott magának, aki bizonyos keretek között elfogadta ıt 

tanítványaként.  

 Egyrészt Wohl Janka – állításával ellentétben – három évvel korábban született, 

azaz 1858-ban 15 évesként nem volt igazán gyerek (persze még felnıtt sem), másrészt 

akkor már néhány verse nyomdafestéket kapott a Hölgyfutárban, a Kalauzban és a 
                                                 

91 WOHL, Gyermekéveimbıl, 1–2. 
92 „Eh! török fez, kaftánszerő schlafrock és pipátlan száj: ez nem járja. Egyéb élvezetem sincs ez 
árnyékvilágban, mint a füst”. Arany János levele Tompa Mihálynak (Nagykırös, 1856. febr. 10.), Arany János 
összes mővei XVI. Levelezés II, szerk. KERESZTURY Dezsı, Akadémiai, Budapest, 1982, 673., idézi RATZKY  
Rita, Arany János és tárgyi környezete = Arany János és családja relikviái, szerk. THURÓCZY Gergely, PIM, 
Budapest, 2009, 7. 
93 WOHL, Gyermekéveimbıl, 1. 
94 Uo., 2. 
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Napkeletben. Késıbb az 1861-es kötetének Aranyhoz kapcsolódó darabjaiban a 

személyesség mellett éppoly hangsúlyos a tanítványi szerep, illetve a költıvé avatásra 

vonatkozó szándék, ahogy ezt a korábbi fejezetben láthattuk. Hevesi visszaemlékezése 

szintén arra mutat, hogy Wohl Janka közeledése egyaránt szólt az embernek, és a lírikusi 

pályára való készülése jegyében, a mesternek. A nagykırösi megismerkedésüket követıen 

levelezés bontakozott ki közöttük, amely jelentıségét maga a költı is szóvá tette: „Az én 

korrespondenciám igen szők körő – hogy kegyed, édes Jankám, e szők körben nagyon 

szívesen látott vendég: már az is jelent valamit”.95 Levelezésüknek csak egy kis töredéke 

maradt fenn, a sajtóban és az MTA Könyvár kézirattárában. Ezek alapján úgy tőnik, hogy 

Wohl Janka rendszerint elküldte verseit Aranynak, kikérve róluk véleményét, aki átolvasta 

azokat, és tanácsokat adott. Ez annak ismeretében minısülhet figyelemreméltónak, hogy 

Arany sokat bosszankodott az ıt levélben megkeresı költıjelöltek miatt, akiknek nem is 

igen válaszolt.96 A Pesti Naplóban közölt levélrészletek egyébként arról is árulkodnak, hogy 

Wohl Janka az elején megpróbálta irodalmi keretbe illeszteni levélváltásaikat, Aranyt 

Goethéhez hasonlította, magát pedig Bettina von Arnimhoz, de Arany határozottan 

elutasította magától a Goethe-címet.97 

Bár Wohl Janka Aranytól való költıvé avatása a sajtónyilvánosságban elmaradt, 

legalábbis Arany tartózkodott vele kapcsolatban a nyílt véleménynyilvánítástól, de közvetve 

mégiscsak megvalósult, hiszen ı volt az elsı nı, akinek mővét közölte a Szépirodalmi 

Figyelı (Jer vissza, jer!, 1861/32.). Szerkesztıként figyelme kiterjedt a húgra is, akinek 

regéibıl válogatott. Jelenlétük a Szépirodalmi Figyelıben, majd a Koszorúban a többi 

azokban publikált nıi szerzıkhöz (Beniczkyné Bajza Lenke, Jósika Júlia, Hajnalka, 

Szendrey Júlia) képest meghatározónak tekinthetı, ahogy ezt Török Zsuzsa vagy Gyimesi 

Emese kutatásai is megerısítik.98 Vaderna Gábor azzal magyarázza a Koszorú nıi 

közremőködéseinek és nıkrıl szóló írásainak viszonylag nagy számát, hogy a szakmai 

közönséget célzó Szépirodalmi Figyelı becsıdölése után szélesebb réteget kívánt 

megszólítani, és így második folyóiratával a divatlapok nıi olvasótábora felé próbált 

nyitni.99 A Koszorú indításakor a Wohl-nıvérek is kaptak tıle felkérı levelet: „…Stephanie 

valamint a magam nevében, minden lehetı és leendı erınket felajánlom bácsikámnak. 

                                                 
95 Uo., 2.; További részletek a személyes levelezésükbıl még itt: PALMER Kálmán, A költı és unokája (Arany-
ereklye), 1886/293. (okt. 22.), 2135–2136. 
96 Lásd KOROMPAY H. János, Arany, Reviczky és a költıi beavatást kérı levelek, Irodalomtörténeti 
Közlemények 2011/4., 389–411. 
97 WOHL, Gyermekéveimbıl, 2. 
98 TÖRÖK, Wohl Janka és Arany János kapcsolata sajtóközlemények tükrében, 149.; GYIMESI, I. m., 114. 
99 VADERNA, I. m., 151. 
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Nevünket ott láthatni nekünk büszke öröm lesz (…) Olyan komoly íróféle népnek tart 

bennünket, s ha bár csak tréfából is megküldi nekünk, az írótárshoz intézett sorokat. Ej 

bácsikám! De rossz társasága van! Úgy örültünk az egésznek! Egész új lendületet adott 

eszméinknek, serkentve bennünket mindenféle eddig még embrió irodalmi mőködéshez”.100 

Még kért Aranytól elıfizetési felhívást és ívet, hogy maga is terjeszthesse, sıt, más 

leveleibıl sejthetı, hogy segítve mentora szerkesztıi munkáját, felhajtott kéziratokat a 

Koszorú számára.101 Az irodalmi összeköttetés mellett megmaradt a személyes barátság a 

Wohl-nıvérek és Arany között levelezés és látogatások formájában. Ercsey Ernıné szül. 

Ercsey Róza (Arany feleségének Ercsey Juliannának rokona) emlékei szerint, amikor 1875-

ben kislányként Aranyéknál töltött néhány hetet Pesten, Csengeryék, Gyulai Pál és a Wohl-

nıvérek jártak el hozzájuk.102  

A nagyszalontai Arany-szoba avatása kapcsán a Pesti Napló részletesen leírta az 

emlékhely berendezését, megemlítve Arany János ivópoharát, amely mindig az asztalán állt. 

Wohl Janka az újság szerkesztıségének küldött levelében helyesbítette ezt az állítást, 

tudniillik, Arany tényleges ivópoharát „mely 18 éven át sem éjjel, sem nappal egyszer sem 

hiányzott asztaláról s melybıl egy fél órával halála elıtt is még ivott”, ı adta a költınek 

1867. okt. 10-én, amelyet Arany halálát követıen az özvegy Wohl Jankának 

visszaajándékozott. Szándéka szerint e tárgyat, és más birtokában lévı ereklyét, Arany 

János mintegy ötven hozzá írt levelével együtt, a nagyszalontai Arany-múzeumra fogja 

hagyni.103 Végrendeletében azonban nem szerepel ilyesmi, hagyatékának árverési 

jegyzıkönyve viszont megemlíti Arany János hálósapkáját és dohánytartóját (amelyek 

egyébként nem keltek el).104 Hogy mi lett mindezek sorsa arról egyelıre nincs adat a 

birtokomban. A nagyszalontai és a nagykırösi Arany-múzeumok nem tudnak róluk, az 

Arany János közgyőjteményekben ırzött tárgyait feldolgozó katalógus sem tartalmaz 

Wohlékhoz kötıdı tételt.105 Csupán Arany János Nagyszalontára került tárgyi hagyatékának 

                                                 
100 Wohl Janka levele Arany Jánosnak (é.n.), K 513/1255, MTA Könyvtár Kézirattára 
101 Wass Ottiliát arra buzdította, hogy küldjön valamit a Koszorú számára. Wohl Janka levele Wass Ottiliának 
(1863. febr. 9.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale 
102 PÁSZTOR Árpád, Nagyszalonta nevezetes város… Pesti Napló 1932/239. (okt. 23.), 37.; A Palmer Kálmán 
által közölt Wohl Janka és Arany János 1880. augusztusából származó levélváltásából szintén a nıvérek és az 
Arany-família közötti sőrő érintkezésre, illetve kedélyes, családias viszonyra lehet következtetni. PALMER, I. 
m., 2135–2136. 
103 A nagyszalontai Arany-szoba, Magyar Bazár 1885/12. (jún. 16.), 90. 
104 Wohl Janka végrendelete, HU BFL VII. 8. d. 1901. 0013, Budapest Fıváros Levéltára; Jegyzıkönyv (1901. 
okt. 29.), Rupp Zsigmond közjegyzı iratai, HU BFL VII-151. 1901. 1046 (9–10. lap), Budapest Fıváros 
Levéltára 
105 Arany János és családja relikviái, szerk. THURÓCZY Gergely, PIM, Budapest, 2009.; Arany könyvtárának 
nagyobb része, egyéb holmija és a családi vonatkozású levelezése Arany László özvegyének második férjéhez, 
Voinovich Gézához kerültek. Ez az anyag a II. világháború végén, bombatalálat következtében megsemmisült 
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elsı nyomtatott jegyzéke sorol fel egy Jankától származó ajándékot, amely apróság ugyan, 

viszont minden lappangó ivópohárnál és hálósapkánál érzékletesebben fejezi ki azt a 

bensıséges figyelmet, amely a költınek és az embernek szólt: szárított virágok Tasso 

kertjébıl és Vergilius sírjáról.106 

 

 

1.3. Wohl Janka (köz)írói munkássága 

Bár élete végéig megjelentek tıle versek különbözı lapokban, de önálló kötettel már 

nem jelentkezett. Elképzelhetı, hogy a negatív bírálatok vetették vissza, de magánéleti 

változásokkal is számolhatunk, öt évig egy nyitrai birtokos családnál nevelınısködött 

(1863-1868), majd onnét visszatérve Pestre, hamarosan sajtópályára lépett, és az ezzel járó 

munka mennyisége, az irodalmi mőködésében bekövetkezı profilváltás, tüdıbeteg húga 

ápolása, valamint a szalon fenntartása miatt feltehetıen nem maradt ideje kötetbe rendezni 

új költeményeit.107 

A poézis mővelésével párhuzamosan prózával kezdett el kísérletezni. 1858-ban 

publikálta A szerelemféltı esete címő elbeszélését a Napkelet hasábjain, 1862 májusában 

pedig a Divatcsarnok egyik rövid híre arról tudósított, hogy egy társadalmi regényt készül 

hamarosan közzé tenni.108 Egy folytatásos regényérıl tudok, amely Emmi elsı szerelme 

címmel látott napvilágot 1872-ben a Kiss József által szerkesztett Képes Világban. Kisebb 

elbeszéléseibıl néhány darab bekerült a húgával közösen kiadott Beszélyek és tárcákba 

(1877). Az elıbb említett irodalmi mőködésébe bekövetkezı irányváltás azonban nem az 

elbeszéléseihez, hanem az életmód-kiadványaihoz kötıdött, amelyeket „Egy nagyvilági 

hölgy” álnéven jelentetett meg: Illem (1880), Az otthon (1882), A nıi szépség fentartásának 

[!] , ápolásának és növelésének titkai (1884), Hölgyek kertészeti kézikönyve (1894), A 

szépség mővészete (1899). 

Török Zsuzsa kételyeit fogalmazza meg e kötetek szerzıségével kapcsolatban, 

amelyre két bizonyítékot hoz: egyrészt a Hölgyek kertészeti kézikönyve fordítás méghozzá 

másvalakitıl (Székely Iréntıl), másrészt Wohl Stefánia a Magyar Bazár hasábjain az Illem 

szerzıjét, mint a lap régi munkatársát mutatta be, aki „életét részint a legmagasabb 
                                                                                                                                                         

(néhány épen megmaradt kötetet ıriz az MTA Könyvtára). Elképzelhetı, hogy ekkor Wohl-nıvérektıl eredı 
tárgyak, levelek, könyvek is odavesztek. 
106 Az Arany-Emlék-Szoba leltára, Nagyszalonta, 1899, 8.; Wohl Janka e szárított virágokat az 1881-es 
olaszországi utazásáról hozhatta magával. 
107 Justh Zsigmondnak például így panaszkodott: „Semmihez sem jutok a folytonos journalismus mellett! Kár 
– még volna mondanivalóm!” Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (é.n., ápr. 11.), 133. sz., OSzK 
Kézirattár, Levelestár 
108 Divatcsarnok 1862/20. (máj. 20.), 319. 
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körökben a fıvárosban és külföldön, részint családja s szomszédai körében falun tölté, 

hazánk társadalmi szokásait behatóan tanulmányozta…”.109 Ugyanakkor Török nem 

kérdıjelezte meg Wohl Janka közremőködését szerkesztésükben, kiadásukban. A megoldás 

magában a mőfajban keresendı, amely szépirodalomtól eltérı szerzıfogalmat mőködtetett. 

Fábri Anna a korszak hazai illemirodalmát áttekintve állapítja meg, hogy gyakran élnek 

külföldi mővek kivonatolásával, összevágásával, átdolgozásával, vagy átültetésével, és, ha 

nem is jelzik az eredeti forrás(oka)t sem függetlenek korábbi, témába vágó sikerkönyvektıl, 

továbbá ez a sajátosság a nemzetközi színtérre és más életmód-kiadványra éppúgy érvényes: 

„Ennek az irodalomnak legfıbb jellegzetessége, hogy egyforma súllyal szerepelnek benne 

fordítások, átdolgozások és eredeti alkotások”.110 Az álnév és a köré épített imázs pedig a 

korabeli sajtóban bevett, az olvasói érdeklıdést serkentı kampányfogásnak tekinthetı, 

különösen ebben a mőfajban. A Divatsalon által 1895-ben A nıi szépség ápolása címmel 

kiadott mő szerzıjeként Denise grófnıt nevezték meg, és az „Egy nagyvilági hölgy”-höz 

hasonlóan olyan fiktív élettörténetet (Párizsban élı, elıkelı dáma) kapcsoltak hozzá, amely 

jól illett a mő tematikájához, azt vonzóvá téve, szolgálta az eladhatóságot.111  

Ha a nagyközönség körében kezdetben még rejtély is lehetett az „Egy nagyvilági 

hölgy” kiléte, az 1890-es években már nyílt titoknak számított. A Fıvárosi Lapok a Hölgyek 

kertészeti kézikönyve megjelenésekor nem hallgatta el, hogy nem eredeti munka, sıt az 

álnév feloldását, mint jól ismert tényt tette közé: „Ezt a régóta várt kalauzt idegen források 

után Székely Irén készítette, az összeállítás munkáját pedig »egy nagyvilági hölgy« végezte, 

mely álnév alatt, köztudomásúlag lapunk rendes dolgozótársa Wohl Janka szokott írni”.112 

Számomra egyébként A szépség mővészete volt kérdéses, hogy valóban hozzá köthetı-e, 

mint ahogy ez Szinnyei József lexikonában áll, mert a borítón és a címlapon egyáltalán nem 

tüntettek fel szerzıt, de az Athenaeum igazgatósági jegyzıkönyvei alapján e mő kiadására 

vele kötöttek szerzıdést, illetve a korabeli hirdetések az ı valódi nevével reklámozták.113  

Wohl Janka elsı ilyen jellegő mőve az Illem (1880) a társas viselkedés modern 

szabályrendszerével ismertette meg a hazai közönséget. Ugyanabban az évben jelent meg K. 

Beniczky Irma Illemtana a Franklinnál, amely alcímében felvállalta, hogy Mme D’Alq és 

                                                 
109 TÖRÖK, A Wohl-nıvérek emancipációja, 101.; W[OHL].S[tefánia]., Az illem, Magyar Bazár 1880/8. (ápr. 
16.), 63. 
110 FÁBRI Anna, Az illemirodalom történetérıl röviden = Uı., A mővelt és udvarias ember. A társas viselkedés 
szabályai a magyar nyelvő életvezetési és illemtankönyvekben (1798-1935), szöveggyőjtemény, Mágus, 
Budapest, 2001, 11. 
111 A szerkesztı postája. Maily, Divatsalon 1895/2. (okt. 15.), 35. 
112 Fıvárosi Lapok 1894/132. (máj. 13.), 1140. 
113 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 292. i.sz. igazgatósági ülés jegyzıkönyve (1899. szept. 27.), Z 
723 Gazdasági Levéltár, MNL 
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Franz Ebhardt nyomán született. A hazai közirodalom másik oszlopos tagja, Kalocsa Róza 

1884-es Az illem könyvében viszont elhallgatta, hogy Franz Eberhardt Der gute Ton in allen 

Lebenslagen címő munkájának szószerinti fordítása, kisebb módosításoktól eltekintve (a 

„német” megjelöléseket „magyar”-ra cserélte, és kiegészítette magyar költészeti 

hivatkozásokkal).114 Bizonyára Wohl Janka is merített külföldi elızményekbıl, de nem 

nevezte meg azokat, és, ha fel is használt hasonló tárgyú idegen nyelvő kútfıket, a hazai 

sajtó (amely egyébként az ı könyvére reagált a legélénkebben K. Beniczkyéhez és 

Kalocsáéhoz képest) az „Egy nagyvilági hölgy” mővének nemzeti, a helyi sajátosságokat 

figyelembevevı jellegét domborította ki. A Magyar Bazárban húga, Wohl Stefánia azzal 

ajánlotta az olvasók figyelmébe, hogy nemcsak általános, hanem magyar szellemő 

munkaként olyan családot céloz meg, amely „európai mőveltséget hazafias érzülettel 

párosít”.115 A Fıvárosi Lapok arról értekezett, hogy az itthoni forgalomban megtalálható 

illemtankönyvek – külföldi átdolgozások lévén – nem mindenben felelnek meg a hazai 

társas viszonyoknak, az Illem viszont eleget tesz ezen kívánalomnak, és nem utolsó sorban 

jól használható iránymutató: „Nagybecsőnek nevezzük pedig e munkát nemcsak azért, mert 

olykor finom gúnnyal és mélyreható kritikával mutatja ki némely szokásunk ferdeségét és 

társadalmi életünk egyes kinövéseit, hanem azért is, mert általában magas erkölcsi 

felfogással és finom lélektani érzékkel tárgyal egy olyan kérdést, melyet felületesnek 

tekinteni nálunk általános szokás”.116 Méltatta a mő szemléletét, amely a jómodort nem üres 

formaként, hanem emberi vonatkozásaiban, a kölcsönös figyelem és gyengédség zálogaként 

mutatta be. A Vasárnapi Újság szintén hiánypótló mivoltát és „holisztikus” felfogását 

emelte ki, amely utóbbi alatt azt értette, hogy „ezeknek a formáknak lényegét is, a kívánatos 

szellemet” is megadja az olvasónak. További erényeként említette élénk, csevegı stílusát, 

viszont úgy vélte, hogy helyenként konzervatív elveket vall (pl. az urak öltözködésénél): 

„…a régi formákat túl erısen akarja visszaállítani, melyeket a nálunk erısen érvényesülı 

demokratikus szellem kiszorított”, mindazonáltal nem tagadta a szerzı ítéleteinek 

igazságosságát, mert a formalitásokat olyan szellemben tárgyalja, hogy nem feszélyezık, és 

az együttélést segítik.117 Késıbb, arról olvashatunk, hogy az Illem példányai két hónap alatt 

elfogytak, ezért megjelent a második, bıvített kiadása (két új fejezete a virágok, illatszerek 

és színek használatát, valamint az udvari szertartásokat érinti).118  

                                                 
114 FÁBRI, Az illemirodalom történetérıl röviden, 12. 
115 W[OHL].S[tefánia]., Az illem, Magyar Bazár, 1880/8. (ápr. 16.), 63. 
116 K. T., Az illem, Fıvárosi Lapok 1880/113. (máj. 19.), 569. 
117 Vasárnapi Újság 1880/17. (ápr. 25.), 275. 
118 Vasárnapi Újság 1880/31. (aug. 1.), 519. 



 35 

Wohl Janka 1882-ben megjelent Az otthon címő munkája szintén nagy hangsúlyt 

fektetett arra, hogy gyakorlati tanácsokat adjon, amelyek nemcsak a falszín kiválasztására 

vagy a bútorok elhelyezésére szorítkoztak, hanem átfogó szemlélet részeiként életvezetési 

modellt közvetítettek. A középosztálynak szánt könyvében így élesen bírálta a fényes 

külsıségek fitogtatását, a pazarlást, a látszatra való törekvést, az ezekbıl fakadó rossz 

beosztást és aránytalanságokat, vele szembe állította mőködıképes alternatívaként a rendet, 

a tisztaságot, a pontosságot, a takarékos költségvetést, az egészséget, a kedélyességet, a 

kiegyensúlyozott lakáshasználatot a családtagok között. A lakberendezés célját a társadalmi 

állás, a származás, a vagyon érzékeltetése helyett a kényelem, az észszerőség, a 

személyesség megteremtésében határozta meg. Olvasóinak ajánlott két szempontja – a 

célszerő és a szép, „mely rendesen nem költségesebb a célszerőtlennél és rútnál” – arra 

figyelmeztetett, hogy az ízlés nem anyagiak vagy az egyes holmik értékének, hanem a 

tervezésnek, vagyis a berendezési tárgyak összhangjának függvénye. Mint hangsúlyozta, a 

lakás keret, „melyben a bennlakók személyes ízlése alkotja a képet”.119 Az enteriır és 

lakójának ilyetén kapcsolatát Walter Benjamin a győjtınél tárgyalta, akit a 19. század 

jellegzetes alakjaként mutatott be. Lakása a személyiség foglalataként (tok, burok) tárul a 

szemlélı elé, ennek pedig az a feltétele, hogy a berendezés árujellegétıl megfosztva, 

különlegesnek mutatkozzon.120 Wohl Janka a lakberendezést szintén egész életen át tartó 

folyamatként, egyéni keresésként, választásként és válogatásként fogta fel. Olvasóit 

eltanácsolta az utánzatoktól (pl. márványozott fafelületek), a másolatoktól, a sorozatgyártott 

termékektıl, helyette régi családi bútorok felújítására, igényekre és pénztárcára szabott 

megrendelésekre, egyéni megoldásokra, valamint saját készítéső tárgyakra ösztökélte ıket 

annak érdekében, hogy fesztelenné és egyedivé váljon a lakást, és tükrözze a tulajdonosok 

foglalkozását, érdeklıdését, hajlamait, kedvteléseit. 

Bár a Koszorú, a Petıfi Társaság lapja elismerte, hogy Az otthon jó tanácsadó, 

ugyanakkor kritikával illette, mert „minden fejezet elárulja, hogy a gazdagabb osztály 

tárcáját tartotta szem elıtt a mő megírásánál. Kisebb vagyonú ember kevés hasznát veheti 

tanácsainak, mert a pompás perzsaszınyegek, vázák és »egyéb értékes mőtárgyak«, melyek 

nála ritka berendezésnél [nem] hiányozhatnak, épen nem a »nagy középosztály« számára 

                                                 
119 Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az otthon. Útmutató a ház célszerő és ízlésteljes berendezésére s 
vezetésére, Athenaeum, Budapest, 1882, 48. 
120 KELEMEN Pál, Az irodalmi biedermeier feltalálása. Tudománytörténet és recepciótörténet = Filológia-
Nyilvánosság-Történetiség, szerk. KELEMEN Pál – KOZÁK Dániel – KULCSÁR SZABÓ Ernı – MOLNÁR Gábor 
Tamás, Ráció, Budapest, 2011, 407–408. 
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való cikkek.”.121 Buzinkay Géza szintén kitér arra, hogy Wohl Janka bár a középosztályt 

szólítja meg, és takarékosságra int, mégis az önálló, funkciók szerint elkülönült 

helyiségtípusok legfeljebb egy nagypolgári palotára vagy villára utalnak.122 Én kevésbé 

érzek ellentmondást a könyv tartalma és a célközönség között, mert az elıszóban 

megszólított „nagy középosztály” épp e társadalmi réteg széles és változatos mivoltát jelzi, 

amely különbségekre folyamatosan reflektált a szerzı. Egy adott kérdéshez többféle 

megoldási lehetıséget kínált lakóhelyre (város, falu), szállástípusra (ház, bérlakás), 

körülményekre (fényviszony, szobaméret), költségekre (olcsó, középáras, drága) 

vonatkozóan. Az itt tárgyalt helyiségeknél sem feltétlenül azzal számolt Wohl Janka, hogy 

ezek mind egy épületben találhatók, munkája olyan ötletadóként, példatárként és 

iránymutatóként mőködött, amelybıl az olvasó helyzete, lakáskörülményei, igénye és ízlése 

alapján válogathatott.  

A Koszorú munkatársának másik észrevétele, miszerint Az otthon Falke közismert 

mőve után készült, sıt, illusztrációit is innét vette, sem teljes mértéken helytálló. Die Kunst 

im Hause második, 1882-es kiadása képei közül csak egyet látunk viszont Az otthonban, 

továbbá szemléletükben lényegesen különböznek egymástól, míg az elıbbi a reprezentációt 

és a pompát, addig az utóbbi a lakályosságot és a kreativitást helyezte elıtérbe (az eltérı 

felfogás a címben is tükrözıdik, egyikük házról, másikuk otthonról beszél). Ettıl 

függetlenül, Wohl Janka felhasználhatott külföldi forrásokat, még, ha az Illemhez hasonlóan 

itt sem hivatkozott rájuk, ugyanakkor könyve több helyi és személyes vonást hordoz: a 

kötetet Arany-idézet vezeti be; a szalon tárgyalásánál saját tapasztalataival példálózott; az 

ajánlott díszkötetek közé becsempészte szalonjának egyik törzsvendége, Zichy Géza A 

leányvári boszorkány (1881) címő, Zichy Mihály által illusztrált albumát; a 

lakásdekorációban fontos szerepet szánt a házi- és a nıiparnak, ami a Magyar Bazár egyik 

fı témája volt az 1880-as években; felhívta a figyelmet a magyar népmővészeti tárgyakra, 

például az erdélyi és délmagyarországi paraszthímzésekre, és ennek kapcsán 

mintagyőjteményként hivatkozott A magyar háziipar díszítményei (1878) címő Fischbach 

Frigyes rajzaival és Pulszky Károly szövegével megjelent kiadványra, de azt is hozzátette, 

hogy a Magyar Bazár évek óta mellékleteket ad ki belıle, így jutányosabban hozzá lehet 

jutni az egyes lapokhoz; népszerősítette a hazai cégeket (Zsolnay, Herendi), és szorgalmazta 

a helyi iparosokkal való dolgoztatást. Ez utóbbit különösen a vidékieknek ajánlotta azzal 

                                                 
121 Koszorú 1882/7., 95. 
122 Az összeolvadó funkciók miatt a szerzı úgy számol, hogy Wohl Janka hat-hétszobás lakástípusban 
gondolkodott. BUZINKAY  Géza, A középosztály lakásideálja = Polgári lakáskultúra a századfordulón, szerk. 
HANÁK  Péter, MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1992, 21. 
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érvelve, hogy ezáltal költséghatékonyan beszerezhetık tartós bútorok, valamint a környék 

gazdasági életére is élénkítıleg hatnak. A képekkel elsısorban nekik kívánt segítséget 

nyújtani, hogy azok alapján megrendeléseket tudjanak tenni.123 

Wohl Jankánál is van rangsor a helyiségek között, amelynek csúcsán a szalon áll, de 

ügyelt arra, hogy a szobák ökonomikus rendszert alkossanak. A szalon – tapasztalatai 

szerint – a legtöbb helyen rideg, kényelmetlen, nagyzoló, pedig a legkedvesebb helyiségnek 

kéne lennie. A képzımővészeti alkotások tekintetében amellett érvelt, hogy ha valaki nem 

engedheti meg magának a kvalitásos olajfestményt, akkor nyomatok vagy hamisítványok 

helyett inkább jó minıségő metszetet, fényképet válasszon, mert azok mővészileg 

értékesebbek, mint az olcsón szerzett mázolmányok, amely véleménye megelılegezi a 

századfordulón önállósodó magyar grafika diskurzusát.124 Vele szemben Falke, és az ı 

mővét magyarra lefordító K. Beniczky Irma viszont azt a véleményt képviselte, hogy a 

szalon feladata a ház és a család társadalmi presztízsének érzékeltetése, minden részlete 

legyen fényes és díszes, ezért a reprezentációs célok miatt az olajfestményeket részesítették 

elınyben.125 A valóság ehhez állt közelebb. Gyáni az 1875 és 1914 közötti idıszakból 

származó, pesti belvárosi közép- és nagypolgári lakásleltárakra támaszkodva arra a 

megállapításra jut, hogy a szalonok berendezésére költötték a legtöbbet, cirádás 

blondelkeretes olajképeikkel, falitükreikkel, bútordarabjaikkal hivalkodó és zsúfolt 

benyomást keltettek. A tulajdonosok a reprezentációra helyeztek nagy súlyt az olyan 

mindennapi szükségleteket kiszolgáló helyiségek rovására, mint a budoár vagy a 

gyerekszoba.126 Az pedig, hogy Wohl Janka kitért könyvében a fürdıszobára, a kádra és az 

angol WC-re, mint a lakás elmaradhatatlan tartozékaira, a kutatók egybehangzó véleménye 

szerint, modernnek és rendkívülinek számít az akkori magyar tanácsadó-irodalomban.127 

                                                 
123 Egy évvel a könyv megjelenése után arról biztosította a szerkesztıi válasz Albion leányát, hogy „[Már] sok 
nıt tudunk ki olcsó falusi asztalosaival, az Otthon tanácsa és rajzai szerint, gyönyörő ebédlı és 
szalonbútorzatot készíttetett magának”. Persze, kérdés, hogy ez valóban így volt-e, vagy álcázott reklámmal 
van dolgunk. Nyílt posta, Magyar Bazár 1883/13. (júl. 1.), boríték 
124 Lásd FÖLDI Eszter, A képzımővészet mostohagyermeke. A magyar mővészgrafika kezdetei 1890-1914, 
L’Harmattan–Magyar Nemzeti Galéria–Könyvpont, Budapest, 2013. 
125 K. Beniczky Irma, A mővészet a házban, Franklin, Budapest, 1882, 50., 52.; A metszetek szobadíszként 
való alkalmazásáról lásd RÉVÉSZ Emese, A sajtó mint kereskedelmi termék – az abszolutizmus kori illusztrált 
folyóiratok példáján, Magyar Könyvszemle 2009/4., 426–427. 
126 GYÁNI  Gábor, Polgári otthon és enteriır Budapesten = Polgári lakáskultúra a századfordulón, 44–45., 49–
50.; A 19. századvégi középosztálybeli lakásviszonyokról még lásd VIGH Annamária, Egy polgárlakás 
Budapesten = Egy nagyváros születése. A Budapesti Történeti Múzeum kiállításának katalógusa. Tanulmányok 
Budapest múltjából XXVII., Budapest, 1998, 77–83.; SZÉCSI Noémi – GÉRA Eleonóra, A budapesti úrinı 
magánélete (1860–1914), Európa, Budapest, 2015, 222–231. 
127 CZINGEL Szilvia, Zsidó nık a századelın. Avagy: higiénia és tisztálkodás, mint a polgári világ vívmányai, 
Szombat 2014. 10. 01. (http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/zsido-nok-a-szazadelon); BUZINKAY , A 
középosztály lakásideálja, 19–20.; TAKÁCS Anett, Mosakodás – vagy ez már több? A polgári középréteg 
tisztálkodási szokásai Magyarországon a dualizmus korában, Napút 2008/8., 73–85. 
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Az otthon másik újszerőségét jelenti a nıi szoba igényének megfogalmazása 

(nappali, budoár), amely a háziasszony számára dolgozószobaként és/vagy az elvonulás, a 

pihenés tereként szolgál. Ez ellene ment a nıi házimunka felıl táplált korabeli képzeteknek, 

miszerint a nı folyamatosan sürgölıdik a ház különbözı részeiben, és mindig elérhetı.128 

Gyáni viszont arra mutat, hogy a századfordulós pesti közép- és nagypolgári lakások 

többnyire csak a férfi családfı „individualitását” méltányolták, míg az úriszoba (dolgozó 

és/vagy könyvtár) elmaradhatatlan része a polgári otthonoknak, addig a nıi szoba csak 

elvétve tőnt fel.129  

Összefoglalva az eddigieket, Az otthon (1882) a kor hazai szakirodalmához képest 

eredetibb, a higiéniai szempontokat figyelembevevı, az egyéni fantáziának teret engedı, a 

kényelmet és a jóérzést szolgáló otthonteremtést közvetítette. Wohl Janka a vezetı szerepet 

ugyan a nınek szánta, de kitért arra, hogy a férfiaknak éppúgy kötelessége részt vállalnia az 

otthon kialakításában (javítások, egyéb kézi foglalatosságok). A fürdıszoba vagy a nıi 

szoba szerepeltetése modernizációs programként fogható fel, amely még kevésbé állt az 

akkori realitás talaján, de követelményként megfogalmazva, igyekezett társadalmi igényt 

kialakítani. Bár ott kísért az ekletktikus, „Makart-csokros” stílus, de elemeiben (grafika, 

népmővészet, japán minták és csecsebecsék, összhangra való törekvés) már a szecesszió 

felé mutat, illetve térelrendezési- és használati elveivel a férfiközpontúságot bontja meg. 

Wohl Janka életmód-kiadványainál megfigyelhetı, hogy szoros összefüggésben 

állnak a Magyar Bazárral, mondhatni egymást erısítették, hiszen a lap hirdetési felületként 

szolgált azoknak, a kötetek pedig kiadójukkal (Athenaeum), szövegbe rejtett 

hivatkozásokkal, és a „branddé” vált szerzıjükkel (Egy nagyvilági hölgy) visszautaltak az 

orgánumra. Wohl Janka az otthonnal és a háztartással kapcsolatos közleményei „Egy 

nagyvilági hölgy” név alatt 1878-tól rendszeresen jelentek meg a Magyar Bazár hasábjain, 

és az etikett rovatot is ı vezette. Lapja különösen az 1880-as és 1890-es években szentelt 

nagy figyelmet az iparmővészetnek, a bútoroknak, a lakberendezésnek, de errıl majd a 

dolgozat sajtó nagyfejezetében térek ki bıvebben. A Modern asszony breviáriuma (1895) 

pedig a Magyar Bazár karácsonyi meglepetése volt az elıfizetık számára. Mindemellett 

Wohl Janka bevonta az olvasókat az anyaggyőjtésbe, például 1894 ıszén tanácsot kért tılük 

az arcbır, a haj és a fogak ápolásával kapcsolatban.130 A divatlap nyílt terein, ahol az 

                                                 
128 FEDERMAYER Éva, Polgári lakáskultúra és ezredfordulós nıiesség. Elmélkedés a magyar lakáskultúra-
beszédmódról, Replika 1999/35., 112.; A nıi szalon (szoba) csak Wohl Jankánál fordul elı a magyar szerzık 
közül. BUZINKAY , A középosztály lakásideálja, 22. 
129 GYÁNI , Polgári otthon és enteriır Budapesten, 46., 50.  
130 Magyar Bazár 1894/19. (okt. 1.), 151. 
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elıfizetık által beküldött kérdések és válaszok kaptak helyet, a szerkesztıség többször 

hivatkozott az „Egy nagyvilági hölgy” könyveire, akár olyan közvetett (bújtatott) formában 

is, amikor a nyílt postában Báró C.D.-nének adott szerkesztıi válasz egyetértett olvasója 

véleménnyel, miszerint nem mert lányának frivolsága miatt francia szépségápolási könyvet 

adni, viszont az „Egy nagyvilági hölgy” kötetét kifogástalannak ítélte, és ezért mindenkinek 

melegen ajánlotta.131 Ilyen jellegő tanácsadó könyveket egyébként más lapok, illetve azok 

szerkesztıi is kiadtak, például a Divatsalon (Denise grófnı [Szabóné Nogáll Janka]: A nıi 

szépség ápolása, 1895) vagy a Magyar Nık Lapja (Brankovics György: A „nıi szépség” 

mővészetének tankönyve, 1892). 

Wohl Janka a fentieken kívül saját neve alatt jelentette meg 1891-ben A kerékpárról 

címő füzetet, illetve 1895-ben A modern asszony breviáriumá-t. Szintén a közirodalomhoz 

számítható az eredetileg franciául megírt, de angol és német nyelvre is lefordított, nagy 

sikerő Liszt Ferenc-életrajza, amelyet a jelen nagyfejezet végén transznacionális keretben 

ismertetek. (Köz)irodalmi munkásságának elismeréseként 1897-ben arany érdemkereszttel 

tüntették ki.132 

 

 

1.4. Wohl Janka fordításai 

 „…nem ültet át mindenféle tucatmunkát, csupán a napi szükséglet számára, hanem csak komolyabb 

becső mőveket s értéküknek megfelelıen szép, gondos fordításban”.133 

 

Eredeti munkái (verseskötet és közirodalmi mővek) mellett számottevı fordítói 

tevékenység főzıdik Wohl Janka nevéhez, amelynek kezdetei fiatal koráig nyúlnak vissza. 

Kitőnı neveltetésüknek és önmővelésüknek köszönhetıen mindkét Wohl-nıvér anyanyelvi 

szinten beszélt németül, franciául és angolul, ennek pedig mind a sajtó-, mind az irodalmi 

mőködésükben hasznát vették.134  

Wohl Janka fordítói híre elıször Dobsa Lajos Attila és Ildikó (1858) címő 

drámájának franciára való átültetése kapcsán röppent fel a hazai és a külföldi sajtóban. A 

Hölgyfutár beszámolója szerint, a fordítás szabatos és emelkedett nyelvezetének 

köszönhetıen a darab sikert aratott Párizsban, Jules Janin olvasva az elsı felvonást, 

                                                 
131 Nyílt posta, Báró C.D.-né, Magyar Bazár 1886/16. (aug. 16.), boríték 
132 Budapesti Közlöny 1897/15. (jan. 20.), 1. 
133 Wohl Janka, Ország-Világ 1894/18. (ápr. 29.), 293. 
134 „Négy nyelvet beszélünk, s írunk egészen egyformán, mivel hárommal nevekedtünk, s a negyediket is 
korán, s komolyan tanulmányoztuk. E négy nyelv a magyar, német, francia és angol.” Wohl Stefánia levele 
Illésy Györgynek (1870. dec. 26.), OSzK Kézirattár, Levelestár 
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tökéletes mőnek ítélte, és kedvet kapott írni róla. „Wohl Janka e sikerre valóban büszke 

lehet” – jegyezte meg az irodalmi napilap.135 Valóban, a neves színikritikus a Journal des 

débats hasábjain tárcájában Batthyány Apraxin Júlia párizsi Phaedra-alakításának méltatása 

mellett dicsérıleg szólt a színésznı által a francia fıvárosban népszerősített Dobsa-

drámáról, külön megemlítve Wohl Janka fordítói munkáját, amelyet szavaival élve az 

ifjúság lelkesedésével és hitével („avec l’enthousiasme et la foi de la jeunesse”) végzett.136 

Az Attilát végül mégsem mutatták be a párizsi színpadokon, mint ahogy azt a Hölgyfutár 

remélte. 

Wohl Janka késıbbi fordítói pályafutására a regény mőfaja jellemzı, és többnyire 

angol mőveket választott.137 Dickens Copperfield Dávid… címő regényét például ı tette át 

elıször és teljes egészében magyarra 1877-ben. A Budapesti Szemle munkatársa a fordítást 

összességében jónak és nyelvileg igényesnek ítélte. Az általa felsorolt magyartalanságok 

(Micawber asszony, Gummidge asszony Micawberné és Gummidgené asszony helyett, 

hasonlít rád stb.) a mai olvasót nem akasztják meg különösebben. Továbbá a kritikus arra 

lett figyelmes, hogy Wohl Janka „Dickensnek egy olyan sajátságát is megkísérlette 

visszaadni, mellyel többi magyar fordítói eddig nem próbálkoztak. Értjük az alsóbb 

osztálybeli emberek szavainak egészen a kiejtéshez alkalmazkodó írását. A gyakori 

következetlenségekbıl, helytelenségekbıl azonban úgy látszik, a fordító nem igen ismeri a 

magyar nép szóhangoztatási sajátságait s ez ismeret hiányában kár volt belekapni az ilykép 

kétszeresen furcsának tetszı modorba”.138 Bizonyára szintén az eltelt idıbıl és a közben 

változó nyelvszemléletbıl adódóan, de beleolvasva a szövegbe, inkább e fordítói eljárás 

erényei domborodnak ki, pergı, ízes, karakterekre jellemzı, jól mőködı és jól olvasható 

párbeszédek lelhetık fel benne, amelyek nem hatnak bántóan. Továbbá csak 

érdekességképpen említem, hogy Wohl Janka Copperfield Dávid-fordítása megvolt 

Mikszáth horpácsi könyvtárában.139  

                                                 
135 Hölgyfutár 1863/42. (okt. 6.), 333. 
136 Jules JANIN , La semaine dramatique, Journal des débats politiques et littéraires 1863. nov. 16., 2.; A 
kalandos élető, orosz származású színésznırıl és íróról lásd MÁTAY  Mónika, Egy nıdandy karrierje: képek 
Batthyány Apraxin Júlia életébıl, Médiakutató 2009/4., 81–86. 
137 A Magyar Bazárban megjelent egy-egy versfordítása (François Coppée: Kárhozat, Friedrich von 
Bodenstedt: Barátság), de a költeményekhez általában arra hivatott embereket (Gyıry Vilmos, Szász Károly, 
Bálintitt József, vagy Szalay Fruzina) kért fel. 
138 -t., Copperfield David személyes élettörténete, Budapesti Szemle 1877/30., 425. 
139 Ez Mikszáth Dickens-szeretetével függ össze, az angol szerzıtıl több mő (zömében magyar és német 
fordítás) megtalálható a könyvjegyzékben. A könyvanyag 1950-ben került be az MTA könyvtárába. Mintegy 
5000 példányból állt, de a történelem viszontagságai és a szállítás szervezetlensége miatt száma 1500-ra apadt. 
Az eltőntek és a megsemmisültek között lehetett még más Wohl-kötet is. MÉREINÉ JUHÁSZ Margit, Mikszáth 
Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémián és tájmúzeumainkban, MTA 
Könyvtárának kiadványai 31. Budapest, 1963, 40. 57. 
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A Wohl Jankáról megemlékezı írások rendszerint kitértek arra, hogy ı volt az elsı 

nı, akit a Magyar Tudományos Akadémia fordítással megbízott. Az intézménytıl elıször 

John Addington Symonds Renaissance Olaszországban címő nagyszabású munkájának 

harmadik kötetére (A szépmővészetek) kapott felkérést, amely 1886-ban került a közönség 

elé. A Hazánk névtelen munkatársa szerint az elsı két rész Pulszky Károly fordításában 

olyan gyengére sikeredett, hogy a harmadikat nem rábízták.140 Kacziány Gézát sejthetjük a 

szerzı mögött, mert pár számmal késıbb saját neve alatt mesélt az ügy részleteirıl. Ballagi 

Mór kérte meg ıt arra, hogy menjen el Wohl Jankához, aki egy angol könyv fordításán 

dolgozott, és szerette volna azt lektoráltatni egy angolul jól tudó magyar íróval. Wohl Janka 

a férfinak nem árulta el a mő címét, viszont Kacziány az elsı fejezet után rájött, hogy 

Symonds háromrészes mővének befejezı darabjáról van szó, „melynek két elsı részét más 

fordította az Akadémia számára, az ösmert albérleti rendszerrel, gyarlón, érthetetlenül”.141 

Wohl Janka nyelvtudása miatt segítıjének csak kevés dolga akadt a revízióval, 

közremőködése mindösszesen néhány verstöredék fordítására szorítkozott (pl. Celano „Dies 

irae”-jének néhány versszaka), bámulva az európai nyelvekben való jártasságát, az írónı 

teljesítményét így értékelte: „Symonds III. kötetét igen szépen, gonddal és híven fordíta s a 

mő e része valóban el is üt a többi akadémiai fordítástól”.142 

A Magyar Tudományos Akadémia második megbízatásaként Wohl Janka Sainte-

Beuve írásaiból adott ki válogatást 1888-ban, amely jeles újkori francia nık portréit (pl. 

Scudéry kisasszony, Sévignéné, Madame Récamier) tartalmazta. Szabó Dávid, a Századok 

kritikusa kifogásolta a könyv szellemiségét, témáját arra hivatkozva, hogy mennyire idegen 

a magyar közegtıl és a puritán magyar nıktıl, akik szerényebbek és erkölcsösebbek lévén 

francia társaiknál, jobban betöltik hivatásukat („Kitőnı nık és családanyák”).143 Nem 

értette, hogy az Akadémiát milyen szempontok vezérelték ezen „csevegések” 

közreadásában, miközben léteznek a témába vágóan komolyabb tárgyú és felfogású mővek. 

Wohl Janka a kötethez csatolt elıszavában pedig megadta minderre a magyarázatot. 1887 

tavaszán beszélgetett elıször Trefort Ágostonnal Sainte-Beuve-rıl, akinek kisebb 

dolgozatait (Causeries du lundi, Portraits littéraires) különösen nagyra becsülte a magyar 

kultúrpolitikus, mert azokban a francia társaséletet látta tükrözıdni, és úgy vélte, hogy sokat 
                                                 

140 Szerzı nélkül [KACZIÁNY  Géza?], Wohl Janka (1844-1901), Hazánk 1901/122. (máj. 24.), 8. 
141 KACZIÁNY  Géza, Wohl Janka és Stephanie (Emlékezés két írónıre), Hazánk 1901/124. (máj. 26.), 2. 
142 Uo.; Pulszky fordításának gyenge minıségét más forrás is bizonyítja: „A bírálatok sértıdéseket, vagy 
legjobb esetben huzavonát eredményeztek. Ennek illusztrálására megemlítjük Pulszky Károly fordítását – 
Symonds: Renaissance Olaszországban c. két kötetét – aki végül is a mő harmadik kötetét nem fordította le. 
(Biz. jk. 1882. I. 22., VI. 5. és 24. és 1885. I. 26.)” FRÁTER Jánosné, A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvkiadó Bizottsága 1872-1949, Magyar Tudomány 1972/7–8., 520. 
143 SZABÓ Dávid, Arcképek a francia újabbkori társadalomból, Századok 1889/2., 165. 
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lehet belılük tanulni. Ezek után nem lepte meg az írónıt 1887 ıszén Trefort felkérése, hogy 

az Akadémia számára fordítson le valamit a francia kritikus munkáiból. Wohl örömmel 

vállalta, és korábbi eszmecseréjük nyomán ı határozta meg a kötet koncepcióját.  

A Causeries du lundi-ból választott ki tizenöt olyan nı pályaképét, akik befolyást 

gyakoroltak Franciaország társadalmi életére, mivel úgy tapasztalta, hogy a magyar nık 

mőködése a nevelés, a munkavállalás vagy jótékonyság terén sokat fejlıdött, „[De] aminek 

jelenleg híjával vagyunk, az néhány kiváló nı, ki társadalmi központokat tudna létesíteni, ki 

szalonjának semleges talaján, a legkülönbözıbb elemeket összegyőjtve, a szellemi 

érintkezés és súrlódás ama felvillanyozó légkörét tudná létrehozni, mely megbecsülhetetlen 

szellemi vívmányoknak kútforrása”.144 Megemlített szalon-elızményeket (Brunszvik Teréz, 

Teleki Blanka, Bezerédj Istvánné, Bohus-Szögyény Antónia), de úgy érzékelte, hogy 

korának magyar nıi érdektelenek a társasági élet e nemesebb formája iránt, pedig különösen 

a fejlıdı társadalmak, így Magyarország szempontjából nélkülözhetetlennek tartotta a 

szellemi központokat. Bevallott szándéka szerint, a kötettel a szalonvezetésre és a 

társalgásra vonatkozóan példákat és mintákat kívánt adni a magyar nıknek, ösztönözni ıket 

arra, hogy a maguk otthonaiban alapítsanak ilyen köröket, amelyek aztán elınyösen hatnak 

az irodalomra és a mővészetekre.  

Jól látszik, hogy Wohl Janka fordítói és szerkesztıi minıségében személyes 

szívügyének tekintette ezt a témát, nem véletlenül, hiszen az esszészerő elıszó és magának 

a kötetnek az üzenete kapcsolódott saját szalontevékenységéhez, a Magyar Bazárban 

kifejtett társasélet-programhoz, valamint a szalon szükségességérıl folytatott korabeli 

vitákhoz, amelyekrıl a szalon-nagyfejezetben lesz majd szó bıvebben. 

 

 

 

 

 

                                                 
144 WOHL Janka, Elıszó = SAINTE-BEUVE, Arczképek a franczia újabbkori társadalomból, ford. és bev., jegyz. 
ell. WOHL Janka, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1888, VI. 



 43 

1.5. Wohl Stefánia regekönyve (1865) 

„Íme egy »Regekönyv«, amelyet fiatal leány írt: tele álmokkal a még nem ismert élet ködképeibıl s 

a jól ismert ábrándokból összeszıve. Tele falevéllel, illatos virággal, lepkékkel… reménnyel, 

érzéssel, édes sejtelemmel, tele bájjal.”145 

 

A hazai gyerekirodalom kezdetét hagyományosan Bezerédj Amália nagy sikerő és 

több kiadást megélt Flóri könyve (1840), mint elsı eredeti, magyar nyelvő, kicsiknek szánt 

kiadvány megjelenéséhez kötik. Korábban vallási és pedagógiai-didaktikai jellegő mővek, 

valamint német fordítások uralták a kínálatot, az átdolgozások (például Cooper 

indiánregényei Vachott Sándorné tolmácsolásában) a késıbbi évtizedekben is meghatározók 

maradtak, de akadtak már népmesei győjtemények is (Gaal György, Erdélyi János, Arany 

László, Gyulai Pál).146  

Az önálló, magyar nyelvő gyerekolvasmányok gyér felhozatalát Gyulai Pál a nıi 

szerzıkön kérte számon Írınıink cikkében, mert meglátása szerint, e mőfaj éppen 

nemükhöz volna illı. Ezért üdvözölte Szendrey Júlia Andersen-fordításait, és tanácsolta 

neki, hogy kísértsen meg eredetei munkákat is ezen a téren.147 Pár évvel késıbb tünedeztek 

fel a honi sajtóban Wohl Stefánia regéi, amelyek szintén magukon viselték a dán meseíró 

hatását, amit az állatok, növények és tárgyak szerepeltetésében, a novellisztikus 

vonásokban, a moralizáló szándékban, a halál motívumában és az allegorikus 

beszédmódban azonosíthatunk.148 Fogadtatásuk mind a kritikusok, mind a nagyközönség 

részérıl pozitívnak mondható, ami a kedvezı bírálatokon és a kiadásokon (1865, 1871, 

1875, 1898) is lemérhetı.  

Mielıtt elmélyednénk a részletekbe, érdemes röviden tisztázni a rege jelentését, 

amely jelen esetben nem mondát vagy a történeti elbeszélést, hanem mesét jelöl.149 Fodor 

                                                 
145 JUSTH Zsigmond, Wohl Stephanie, Ország-Világ 1889/6. (febr. 2.), 81. 
146 Lásd KOMÁROMI Gabriella, Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetébıl, 1900-
1944, Móra, Szeged, 1990.; Gyermekirodalom, szerk. KOMÁROMI Gabriella, Helikon, Budapest, 1999.; 
KOMÁROMY Sándor, Értékek és hiányok a 20. századi magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban, Könyv és 
Nevelés 1999/2., 99–105.; DOMOKOS Mariann, Gaal György mesegyőjtése (Kiadott és kéziratban maradt 
mesék a 19. századból), Palimpszeszt 2005/24. [Mese és fantasztikus irodalom, szerk. HERMANN Zoltán – 
LADÁNYI -TURÓCZY Csilla] (http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/24_szam/03.html); HERMANN 
Zoltán, Szerény javaslat. A kortárs magyar gyermekirodalom és elızményei, Szépirodalmi Figyelı 2012/5., 
25–33.; DOMOKOS Mariann, Mese és filológia. Fejezetek a magyar népmeseszövegek győjtésének és 
kiadásának 19. századi történetébıl, Akadémiai, Budapest, 2015. 
147 GYULAI , I. m., 299., 307. 
148 Lásd VASVÁRI Zoltán, „…vége a mesének is…”. A fabulózus felszámolása Hans Christian Andersen 
történeteiben, Debreceni Disputa 2006/1., 66–72. 
149 A rege és a történeti tárgyú epikus formák kapcsolatáról lásd SZAJBÉLY Mihály, A rege és rokonmőfajai a 
XIX. század elejének magyar irodalmában, Irodalomtörténet 1993/3., 424–440., Újraközölve: Uı., A nemzeti 
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István Wohl Stefánia „regekönyv” címadását a Fabelbuch (mesekönyv) alkalmi 

tükörfordításának véli, amely változat végül nem terjedt el a hazai nyelvközösségben. A 

szerzı választását kétnyelvőségével, illetve német nyelven folytatott publikációs 

tevékenységével magyarázza.150 E szövegek másik lingvisztikai vonatkozása szintén a 

nyelvészek figyelmének homlokterébe került. Az 1850-es és 1860-as években kezdtek 

elterjedni a „mama”, „papa”, illetve „nagymama”, „nagypapa” szóalakok a novella- és 

regényirodalmunkban, Zsoldos Jenı erre hozza fel példának Wohl Stefánia regéit, 

amelyekben szinte kizárólagos szerep jut a „nagymama” rokonságnévnek (pl. A nagymama 

könyvei).151 

1862 januárjában az akkor tizenhat éves Wohl Stefánia regéit (Virágálmak, A 

nagymama könyvei, Hová röpülnek a madarak?) Arany János a következı szavakkal 

vezette a közönség elé: „A képzelem, kedély és érzelem oly frissessége ömlik el e naiv 

szerzeményeken, hogy méltónak láttuk megismertetni a Figyelı olvasóival. Már több csinos 

regéje fordult meg kezünkön, leginkább virágokról, de mi ezekbıl csak egyet vevénk fel, az 

I. számút, hogy a másik kettıben más-más oldalról mutathassuk be a fiatal szerzı 

tehetségét. Ez igen kedves, kétségkívül; csupán azt ajánljuk neki, ne írjon felettébb sokat, 

nehogy ismétlésbe találjon esni, s egyhangúvá legyen utoljára. S igyekezzék a nyelvet 

egészen sajátjává tenni, azaz a németesség legkisebb árnyalatától is megszabadítani; – mi 

olykor most még zavarja az élvezést”.152 Bár három évvel korábban a Nefelejts címő 

divatlap hasábjain már publikált (Rege a nefelejcsrıl), de Arany ajánló sorai és az általa 

szerkesztett lap presztízse révén Wohl Stefánia írói indulása a Szépirodalmi Figyelıhöz 

kapcsolódott. Azt az írói beavatást, amit Wohl Janka Aranytól várt, húga kapta meg a 

költıtıl.  

A regék megjelenése a Szépirodalmi Figyelıben – a korabeli sajtóreagálások 

tükrében – eseményszámba ment. Különösen a Családi Kör ünnepelte az új szerzıt. A 

szerkesztı, Kánya Emília úgy nyilatkozott, hogy „ebbıl a fiatal leányból még nagy írónı 

válhatik”.153 Két évvel késıbb a készülı Regekönyv aláírási felhívását mellékelték a 

lapszámhoz, és Kánya Emília az „Irodalom és mővészet” rovatban buzdította a kötet 

elıfizetésére olvasóit: „az én részemrıl csak annyit mondhatok, hogy Wohl Stefanie mővei 
                                                                                                                                                         

narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után, Universitas, Budapest, 2005, 369–
388. 
150 FODOR István, A mesekönyv és a jelöletlen névszói összetételek védelmében, Magyar Nyelvır 1967/1., 15–
16. 
151 ZSOLDOS Jenı, A mama, papa szó történetéhez, Magyar Nyelvır 1963/3., 362–363. 
152 37. Wohl Stephania… = Arany János Összes Mővei. Prózai Mővek 3, szerk. KERESZTURY Dezsı, s. a. r. 
NÉMETH G. Béla, Akadémiai, Budapest, 1963, 292. 
153 Szerzı nélkül [KÁNYA  Emília], Tárca. Egy hét története, Családi Kör 1862/29. (júl. 20.), 459. 
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különösen a magyar hölgyek pártolására méltók, mert e fiatal írónı hivatva van, nagy fényt 

és dicsıséget szerezni a magyar írónıi címnek”.154 Sıt, a Családi Kör 1866-os második 

félévi mőlapját ékesítı magyar írók és költık arcképei (pl. Abonyi Lajos, Dalmady Gyızı, 

Hajnalka [Rózsaági Antalné Bálintffy Etelka], Izidóra [Gróf Bethlen Miklósné Petrichevich-

Horváth Ida], Jósika Júlia, Podmaniczky Frigyes, Thaly Kálmán, Vértesi Arnold) sorában 

Wohl Stefániáé is helyet foglalt.  

A Regekönyv Osterlamm Károly kiadásában jelent meg 1865-ben. Az elsı kötet nem 

tartalmazott még grafikákat, pedig „megérdemelné, hogy valamelyik geniális rajzolónk (ha 

van ilyen) illusztrálná…” – jegyezte meg a Fıvárosi Lapok.155 Az 1875-ös kiadás már 

kiegészült hat fametszettel, az 1898-as edíció a Vasárnapi Újság és az Új Idık 

munkatársaként is tevékenykedı, jókező illusztrátor Goró Lajos közremőködésével valósult 

meg.  

Míg Wohl Janka verseskötetének elıfizetési ívén Jókai ajánlása, addig húga 

Regekönyvéén Arany János ajánlása szerepelt. A költı méltatta a győjtemény darabjaiban 

megnyilatkozó képzeletet, frissességet, változatos leleményt, valamint a kompozíciók 

kerekségét, „s dacára Andersen észrevehetı hatásának, nem vesztik el eredetiségüket; az 

erkölcsi súlypont is mindig helyesen van eltalálva”.156 Vadnay Károly háromrészes 

recenziója elején, mintegy megismételte Gyulai véleményét, miszerint éppen a 

gyerekirodalom területén mőködik kevés nı, holott illene hozzájuk. Majd Wohl Stefánia 

kötetét elhelyezve a világ- és a magyar irodalomban, elızményként, illetve párhuzamként 

Aesopust, Fáy Andrást és Tompa Mihályt említette. Ugyanakkor ez utóbbi költınek 

„»Virágregéi« és Wohl Stephanie »Regekönyve« közt is oly különbség van, mintha egészen 

más éghajlat szüleményei volnának, pedig mindketten regéket írtak virágokról, állatokról – 

rokonfajú költeményeket, egyik versben, a másik prózában. De míg amott egy kenetteljes, s 

igen emelkedett szellem, – mely velısebb festésekre és elborulásokra igen hajlandó – 

szerepelteti a virágokat; itt egy naiv, eszes, enyelgı gyermek beszéli el azok regéjét, oly 

kedves egyszerőséggel, mint egy patak csevegése”.157 Bár a fiatal szerzınél elıfordul, hogy 

a képzelet túlsúlyba kerül, amelynek következtében nem mindig hámozható ki tisztán a 

tanulság, továbbá a szerkezet sem mindenhol feszes, Vadnay konklúziója szerint a gazdag 

ötletek, a könnyed elıadásmód, a lányos kedvesség, a tréfa, a játszi gúnyolódás feledtetik 

mindezen fogyatkozásokat. Áldor Imre a szerzırıl 1867-ben írott portréjában a Regekönyv 

                                                 
154 Családi Kör 1864/39. (szept. 25.), 930. 
155 Fıvárosi Lapok 1864/291. (dec. 21.), 1213. 
156 Idézi Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1871/39. (szept. 24.), 1240. 
157 (V.) [VADNAY  Károly?], Wohl Stephanie regekönyve, Fıvárosi Lapok 1865/123. (máj. 30.), 490. 
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elbeszéléseire visszaemlékezve, azokat nagy eszmék és tanulságok hordozóiként, gyönyörő 

allegóriákként értelmezte, amelyek gyerekek, nık és szigorú kritikusok érdeklıdésére 

egyaránt számot tarthat.158  

Wohl Stefánia regéi a külföldi sajtóba is eljutottak: a bécsi Debatte címő napilap a 

Regekönyv megjelenése kapcsán dicsérte a mesék kompozícióját, fantáziáját, egyszerőségét, 

könnyedségét, amely tulajdonságok bizonyítására A nagymama könyveinek (Die Bibliothek 

der Grossmutter) fordítását adta; az Österreichische Badezeitung 1872-ben lehozta a 

Quellenmärchen aus Ungarn (Füred) címő elbeszélést, 1873 ıszén-telén pedig a Good 

Words for the Young címő gyerekeknek szóló képes brit havilap bocsátott közönsége elé 

néhány regét.159 Wohl Stefánia tervei között szerepelt ezen írásainak külföldi 

megjelentetése, a halála után nıvérére maradó, meghagyásait tartalmazó lajstrom alapján 

Janka a regék német és angol illusztrált kiadását próbálta intézni, de erıfeszítései nem jártak 

eredménnyel.160 

Végül a regék hazai utóéletével kapcsolatban még két mozzanatot emelek ki. Az 

1865-ös kötet után pár évvel a Kisfaludy Társaság 1871. dec. 27-i ülését Wohl Stefánia İszi 

merengés címő regéjével nyitották meg Szigligeti Ede tolmácsolásában. A szervezet mind a 

korabeli, mind a késıbbi irodalmi köztudatban többek között úgy él, mint, amely mereven 

elzárkózott a nıíróktól így ez az esemény különleges színben tőnhetett fel, amire a Fıvárosi 

Lapok névtelen munkatársa is reflektált: „Szerdán délután egy nı elsı debut-je volt a 

Kisfaludy-Társaság olvasóasztalánál. Nem emlékezünk, hogy írónı valaha mővet adott 

volna be a havi ülésekre, s ez lévén az elsı eset már csak udvariasságból is teljes szívünkbıl 

óhajtottuk a sikert”.161 Az írás végül nem váltotta be a tudósító várakozásait (míg a 

Regekönyv iránt teljes elismeréssel adózott), viszont egy szót sem ejtett arról, hogy a 

jelenlévı tagok sorából bárki hozzáfőzött volna-e bárminemő észrevételt. Wohl Stefánia 

kísérlete, hogy nıi szerzıként betörjön az akadémiai irodalmi körökbe (vélhetıen ez lehetett 

                                                 
158 ÁLDOR Imre, Wohl Stefánia, Divat 1867/2. (jan. 15.), 17. 
159 Semelyiknél sincs fordító feltüntetve, feltehetıen maga a szerzı, azaz Wohl Stefánia végezhette ezt a 
munkát. S_r, Aus der Mährchenwelt + Die Bibliothek der Grossmutter [A nagymama könyvei], Die Debatte, 
1865/49. (febr. 18.), 1–2.; Stephanie WOHL, Quellenmärchen aus Ungarn [Füred], Österreichische 
Badezeitung 1872/9. (jún. 16.), 87–90.; Stephanie WOHL, Flower Legends. I. Dreaming Flowers 
[Virágálmak], II. Daisy [Százszorszép] + More Hungarian Legends. I. Birdies, wither are you flying? [Hova 
röpülnek a madarak?], Good Words for the Young 1873, 489–490., 543–544., 630–632. 
160 Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1889. okt. 30.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene 
Cluj a Arhivelor NaŃionale 
161 Wohl Stefánia regéjének felolvasását P. Szathmáry Károly „A rege elméletérıl, tekintettel a magyar 
regeirodalomra” címő elıadása követte (a regérıl, mint történeti mőfajról értekezett), majd Szász Károly 
mutatta be egy dalfüzérét, Gyulai Pál a népi misztériumjátékokról beszélt, Rákosi Jenı Dobó László Egy év 
után címő költeményével ismertette meg a hallgatóságot. D., A Kisfaludy-teremben, Fıvárosi Lapok 1871/297. 
(dec. 29.), 1355. 
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az ambíciója), egyszerinek bizonyult, visszapattant az intézmény néma ellenállásáról. 

Viszont volt egy másik intézményrendszer, amely befogadta Wohl Stefánia regéit, 

mégpedig az oktatás. Áttekintve az Országos Széchényi Könyvtár győjteményében 

fellelhetı egyházi és állami gimnáziumi, valamint leányiskolai könyvtárak jegyzékeit a 19. 

század végére és a 20. század elejére vonatkozóan, mindenhol ott találjuk a Regekönyvet, 

ami részben annak köszönhetı, hogy két meséje (Nefelejts, Virágálmok) bekerült a polgári- 

és felsıbb leányiskolák elsı és a második osztályának olvasókönyveibe.162  

Wohl Stefánia regekönyvét nehéz elhelyezni a 19. századi magyar 

gyerekkönyvkiadásban, mert, ahogy Hermann Zoltán megállapítja, annak története 

mindmáig megíratlan, ezért mőfaji kánonját üres helyek jellemzik.163 Továbbá 

megfigyelhetı, hogy e kötet – miközben hirdetései fiatal lányokat (10-16) nevezett meg 

célcsoportnak, és kisiskolások „kötelezı” olvasmányává vált – nem csak gyerekközönséggel 

számolt, hiszen egyes darabjai elıször szépirodalmi orgánumokban (Szépirodalmi Figyelı, 

Koszorú, Családi Kör, Fıvárosi Lapok) láttak napvilágot, illetve a recenziók sem a 

gyerekirodalom, hanem az írónıség/nıiség kontextusában értelmezték, és értékelték a 

kötetet (illetve magát a mőfajt). Mindezeknek az lehet az egyik oka, hogy a 19. században 

az ifjúsági irodalom még egyszerre szólt gyerekekhez és felnıttekhez, illetve kevésbé az 

elıbbi csoport tapasztalataira, mint inkább az utóbbiak tudásra épült.164 Wohl Stefánia az 

1870-es évek derekán hagyott fel – talán Arany szerkesztıi tanácsát megszívlelve – a mesék 

írásával, majd azt követıen egy másik elbeszélıi mőfaj, a regény felé fordulva, írói 

mőködésének új irányt szabott. 

 

 

                                                 
162 WOHL Stefánia, Nefelejts = TORKOS László, Magyar olvasókönyv. Polgári- és felsıbb leányiskolák I. 
osztálya számára, Budapest, 1891, 15–16.; WOHL Stefánia, Virágálmok = TORKOS László, Magyar 
olvasókönyv. Polgári- és felsıbb leányiskolák II. osztálya számára, Budapest, 1891, 20–22. 
163 HERMANN, I. m., 26. 
164 U.o., 32. 
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1.6. Wohl Stefánia: Egy szerelem életrajza (1883) 

Már megint itt van a szerelem, 

már megint izzad a tenyerem. 

Minek? Minek? Minek? Minek? 

(A. E. Bizottság) 

 

Míg Wohl Stefánia regekönyvét a tavasz, addig elsı regényét a nyár képeivel 

jellemezte a jóbarát és írótárs Justh Zsigmond: „A megérlelt érzés könyve, hatalmas nagy 

érzelem lüktet keresztül minden során, forró napsugár után sötét, viharos éjszaka, álmokból 

ébredés, de álom az ébredés alatt is… »Egy szerelem életrajza« az igazi, a mélységes, 

feltartózhatatlan szerelem kora”.165 Maga a mő 1883 elején (január-március) a Pesti 

Naplóban jelent meg folytatásokban Zola Hölgyek örömével párhuzamosan, a Révai 

Testvérek ugyanabban az évben adták ki könyvalakban, majd 1885-ben a Magyar szalon 

könyvtára-sorozatuk részeként újra piacra dobták.166 

A mő cselekményérıl dióhéjban. A korán árvaságra jutó Marianne-t az apáca-

fınöknı nagynénje, Mater Renáta veszi magához, és neveli fel. Tizenhét éves korában apja 

végrendelete szerint hozzámegy unokatestvéréhez, Sárréty Istvánhoz, aki felesége nem 

csekély hozományát három év alatt elherdálja, majd nagy összegekre váltót hamisít, és az 

igazságszolgáltatás elıl hitvese ékszereivel Amerikába menekül. Marianne megmaradt 

vagyonával az édesanyjától örökölt kis vidéki birtokára költözik másik nagynénje, 

Alphonsine kisasszony társaságában. A négy év külföldi távollét után hazatérı alispán 

fiával, Várhegyi Sándorral egymásba szeretnek, de a nı visszás helyzete miatt (egyedül él, 

de hivatalosan feleség) nem lesz a férfié, mert felismeri, hogy kapcsolatuknak nincs jövıje a 

fennálló társadalmi viszonyok között, döntésében saját becsülete is motiválja, és Sándort 

sem akarja kétes viszonyhoz kötve, elvonni a közéleti pályától. Szakításuk éjjelén 

gyilkosság történik, az egyedüli gyanúsított Várhegyi, mert az áldozat korábban 

megrágalmazta apját, és a holttest mellett megtalálták Sándor pénztárcáját. A férfi védve 

Marianne jó hírnevét, nem árulja el, hogy vele volt azokban a kései órákban, így alibi nélkül 

                                                 
165 JUSTH Zsigmond, Wohl Stephanie, Ország-Világ 1889/6. (febr. 2.), 81. 
166 1885-ben Wohl Stefánia mellett a következı szerzık kerültek a sorozatba: ifj. Ábrányi Kornél (Egy modern 
apostol), Beniczkyné Bajza Lenke (Az erdei lak), Degré Alajos (Bıkező uzsorás), Jókai Mór (Egy játékos, aki 
nyer, A cigánybáró), Kazár Emil (İsök és unokák), Rákosi Jenı (A legnagyobb bolond), P. Szathmáry Károly 
(A honboldogítók). HORVÁTH Ignác, A magyar irodalom 1885-ben, Magyar Könyvszemle 1885/1–6., I–
LXXIV.; A kiadóról lásd RÉVAY  Mór János, Írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai, 
Révai, Budapest, 1920. (http://mek.oszk.hu/07200/07234/07234.htm); Egy sajtóhír alapján úgy tőnik, hogy 
Wohl Stefánia az Egy szerelem életrajzának német fordítását tervezte saját átdolgozásában megjelentetni 1883 
nyarán, de a dologból végül nem lett semmi. Nemzeti Újság 1883/8. (márc. 28.), 3. 
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büntetés vár rá. A nı közben súlyosan megbetegszik, és csak lábadozásakor értesül a 

bírósági fejleményekrıl, megjelenik a végtárgyaláson, és nyilvánosan bejelenti, hogy a 

vádlott nála töltötte a kérdéses éjszakát, tanúnak hozva kertészét, aki Sándort beengedte a 

kertbe. Ezután a férfit ártatlannak nyilvánítják, Marianne pedig eltőnik a környékrıl. Tíz 

évvel késıbb, mint kórházi igazgatónıt látjuk viszont, a sajtóból kiderül, hogy a 

gyilkosságot férje követte el (haldoklásakor gyónta meg tettét), így elvileg szabaddá válik, 

de közben a sikeres politikusi karriert befutó Sándor beleszeret Marianne fiatal neveltjébe 

(egy volt államférfi lányába), akit hajdani szerelme áldásával el is vesz feleségül. 

A kritikusokat mélyen megmozgatta ez a történet, mert recenzióik a körül forogtak, 

hogy miért mártír a fıhısnı, miért hálátlan a fıhıs, miért nem lesznek egymáséi a végén, és 

mégis milyen módokon lehetett volna sorsukat összekötni. A mellékalakokat (Várhegyi 

Sándor édesanyja, Végh Ábris orvos), a szatirikus stílust, a lélekállapotok részletezését és az 

egyes jeleneteket kitőnınek találták, elismerıleg szóltak Wohl Stefánia írói becsvágyáról, és 

nem kételkedtek elbeszélıi tehetségében. Viszont érdekes módon a történetet jogi keretbe 

helyezve értelmezték, és ítélték el, azért tartották összességében – minden erénye dacára – 

elhibázottnak, mert a szerzı nem ismerte, nem ismerhette a magyar törvényeket: „mert a 

férfiak nem engedik a nıket tanulni!”.167 A recenzens jó ügyvédként megnevezte azt a 

törvény adta lehetıséget (a férj holtnak nyilvánítása), amely segítségével a két fıszereplı 

megszüntethette volna az egybekelésüket akadályozó körülményt, de, ha már mégsem ezt az 

utat választották, megrótta ıket, hogy miért nem küzdöttek szerelmükkel a törvény ellen. 

Ebben a többi kritikus is egyetértett, és kollégájukhoz hasonló módon a hazai jogrenddel 

szembesítették a cselekmény bizonyos elemeit, fordulatait (Marianne jogi helyzete, 

kormányzati tisztségek, bírósági tárgyalás).168 Emellett az idegen, elsısorban latin szavak 

használata hatott bántóan a kritikusokra, mint egyikük megjegyezte: „írónıknek már csak 

azért is mellızniük kell a latin szavakat, mert az olvasónak rögtön eszébe juttatják, hogy a 

nık nem tudnak latinul, tehát csak felkaphatnak egyes szavakat, szükség nélkül, 

tudákosan”.169 Továbbá az olyan észrevételek, mint „[Szavait] ész jellemzi, kár, hogy igen 

komoly helyzetben ily ízléstelen kávéházi mondást használ: »akkor beadom a kulcsot«170, 

vagy, hogy „[Irálya] általában folyékony, olvasható, de néhol csodálatosan lapos, köznapi, 

                                                 
167 Klio [M ÁRKI Sándor], Egy szerelem életrajza, Nemzeti Újság 1883/17. (ápr. 17.), 1. 
168 Lásd Sz., Egy szerelem életrajza, Fıvárosi Lapok 1883/84. (ápr. 11.), 537.; V.B., Egy szerelem életrajza, 
Nemzet 1883/102. (ápr. 14.), 1–2.; SZÉCHY Károly, Wohl Stefanie-ról (Keleti Virágok, 1890) = Uı., Kisebb 
tanulmányok, Horánszky, Budapest, 1897, 52–53. 
169 Sz., Egy szerelem életrajza, Fıvárosi Lapok 1883/84. (ápr. 11.), 537. 
170 Uo. 
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kifejezéstelen”171,  az általuk hozott példák alapján, inkább csak arra mutatnak, hogy azokon 

a helyeken a szerzı vagy tudatosan nyelvi rétegeket kevert a karakterfestés érdekében, vagy 

pátosz és idealizmus mentesen fogalmazott.  

Wohl Stefánia George Sand egyik mőve – a nevelını és a ház fia szenvedélyesen 

egymásba szeretnek, de nem lehetnek törvény szerint egymáséi, ezért a nı megöli magát, 

amikor már úgy érzi, nem bír ellenállni a kísértésnek – történetével kapcsolatban egyrészt 

méltatta, hogy nem a szenvedély, hanem az erény ült diadalt, másrészt bírálta, hogy rossz a 

zárlat üzenete: „Erıszakos kézzel vágja el e szívbeli konfliktus gordiuszi csomóját, mintha 

csak azt akarná velünk megértetni: szívek, óvakodjatok a szerelemtıl, mert ha azonnal 

nincsen kéznél az egyház áldásával, és nem bírjátok ez érzést leküzdeni – a vége gyalázat 

vagy halál!”172 Vele szembe állította pozitív példaként Brontë Jane Eyre címő regényét, 

mert amikor a fıhısnı tudomást szerez szerelme eltitkolt ırült feleségérıl, nem lesz 

öngyilkos, de nem is marad vele, bárhogy könyörög neki a férfi, hanem „hısies 

elszántsággal” elhagyja egy „nyomorúságos, küzdelemteljes”, ám tisztességes életért.173 Az 

Egy szerelem életrajzában a nıt köti egy lehetetlen házasság, de itt is ı az, aki lemond a 

szeretett férfirıl a saját és a másik becsülete miatt. Mindez világosan mutatja, hogy Wohlt – 

kritikusaival ellentétben – kevésbé foglalkoztatta a téma jogi háttere, sokkal inkább annak 

morális és életvezetési vetülete, még pedig a nıre vonatkoztatva. 

Margócsy István tanulmányából kiderül, hogy a 19. század harmadik negyedének 

regényirodalmában milyen központi szerepet játszik a konszolidált házasság elérése, „s 

ennek érdekében a nı áldozatkészségének, alkalmazkodó képességének, szelíd 

önkorlátozásának reprezentatív felmutatása”.174 Konkrét példák elemzése során vonja le 

következtetését, miszerint a nık társadalmi szerepét illetıleg a korszak regényei 

„rigorózusan ragaszkodnak a konzervatív családmodell önkorlátozó anya-felfogásához”, 

továbbá „…a nık minden tulajdonsága csak a férfiakkal, a házassággal szemben kialakított 

érzelmi attitődben összegzıdik, s ez alapján értékelıdik”.175 Ezen helyzetkép fényében, 

Wohl Stefánia elsı regénye a szerelem korabeli ábrázolási sémájának megtörési 

kísérleteként értelmezhetı: a nı nemcsak elviseli, viszonozza a férfi szerelmét, hanem saját 

                                                 
171 Sándor heves éjjeli ostromlására Marianne úgy reagál, hogy nem erényhıs, nem is prőd, de tiltakozik a férfi 
szofizmái ellen, amelyekkel rá akarja venni az együttlétre. A kritikus szerint Marianne „kétségbeejtıen 
köznapi stílusban felel”. Klio [MÁRKI Sándor], Egy szerelem életrajza, Nemzeti Újság 1883/17. (ápr. 17.), 2. 
172 WOHL Stefánia, Az öngyilkosságról = Wohl Stephanie hátrahagyott iratai, I. köt., szerk. WOHL Janka, 
Athenaeum, Budapest, 1891, 179–180. 
173 Uo., 180–181. 
174 MARGÓCSY István, Nıiség, nıi szerepek és romantika, = Angyal vagy démon. Tanulmányok Gyulai Pál 
Írónıink címő írásáról, szerk. TÖRÖK Zsuzsa, reciti, Budapest, 2016, 26. 
175 Uo., 27–28. 
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döntésével maga fordít az eseményeken. Marianne persze tekinthetı a nıi vértanúság egyik 

változatának, ahogy ezt kritikusai vallották, hiszen áldozatot hoz, ugyanakkor ezáltal élete 

nem feneklik meg, hanem új fejezete kezdıdik, ami túlmutatva a házasságon, másfajta 

kiteljesedés lehetıségét hordozza.  

Marianne-on kívül két nagynénje szintén egyedülálló nı, ami nem hibaként, 

pótlékként, hiányként tételezıdik. Mater Renáta zárdát vezet, nagytudású, és apácaként 

megtapasztalhatta az anyaságot, amikor unokahúgát magához vette. Alphonsine sem 

hajadonsága, hanem gıgje miatt válik gúny tárgyává. Várhegyi Sándor édesanyja, Selden 

Ilona is, bár maradéktalanul teljesíti „nıi” kötelességeit, összetett, erıs karakter, a család 

tulajdonképpeni fenntartója: tunya, üresfejő férjének hivatalt szerez, regényeket fordít 

külföldi lapok számára, jótékonykodik, szellemi emberekkel áll összeköttetésben, fia 

nevelését irányítja. Továbbá a szerzı rendkívül plasztikusan írta le Marianne szemszögébıl 

az ébredezı szerelmet nemcsak annak érzelmi változásain, hanem annak testi folyamatain és 

tapasztalatain keresztül is. 

 Mindezek után megállapítható, hogy Wohl a kor átlag regényirodalmához képest 

szélesebb választékát vonultatja fel a nıi szereplehetıségeknek, tevékenységi köröknek és 

élményeknek, amelyek közül a hitvesi státusz csak az egyik. Ehhez társulva, az Egy 

szerelem életrajzában már markánsan megjelenik a társadalomkritika, amely majd a 

következı regényének lesz a központi témája 

 

 

1.7. Wohl Stefánia: Aranyfüst (1887) 

1.7.1. Elıdök és kortársak 

Justh Zsigmond Wohl Stefánia második regényét írói pályájának beteljesedéseként 

értékelte: „Megírta objektíven, mővésziesen s emellett nıiesen érezve a magyar társadalom 

képét, kiemelte erényeit, elmagyarázta hibáit, s szánalmat gerjesztett bennünk még azok 

iránt is, kik elbuktak, s vétkeztek mővében. Eljı majd az idı, midın ez a könyv 

dokumentum lesz. Elmúlt idık dokumentuma. E könyv már ma a múltat jelzi, de úgy, hogy 

már ma a jövıjé”.176 

Wohl Janka 1884 kora ıszén arról számolt be barátnıjének, Wass Ottiliának, hogy 

húga a veldesi (ma Szlovénia) nyaralásuk során egy két kötetes regény elsı vázlatát vetette 

                                                 
176 JUSTH Zsigmond, Wohl Stephanie, Ország-Világ 1889/6. (febr. 2.), 81. 
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papírra, ez valószínőleg az Aranyfüst lehetett.177 A regény elıször 1887 elsı negyedében 

(január–április) a Pesti Naplóban látott napvilágot folytatásokban, ugyanabban az évben 

megjelent könyvalakban Méhner Vilmosnál, és néhány hónap múlva, decemberben újra 

nyomták, amely kelendıséget jelez, ahogy erre a Fıvárosi Lapok és a Budapesti Hírlap is 

utalt, hozzátéve, hogy ilyen rövid idı alatt a hazai könyvpiacon ritka a második kiadás.178 

Wohl Stefánia halála után 1907-ben a Mikszáth Kálmán által szerkesztett Magyar 

Regényírók Képes Kiadása részeként került ismét a közönség elé.179 

Az Aranyfüstöt az Akadémia is figyelemre méltatta. 1890. október elején adták át a 

Péczely-féle regénypályázat 1000 arannyal járó díját, amelyet az elızı két évben megjelent 

magyar regények legjobbjára tőztek ki. A bírálati bizottság (Beöthy Zsolt, Berczik Árpád, 

Vadnay Károly) egyhangúlag Jókai A tengerszemü hölgy címő munkáját szavazta meg 

nyertesnek, de a bírálati jelentés által dicsérettel kiemelt mővek sorában ott találjuk az 

Aranyfüstöt is, olyan más regények társaságában, mint A gazdag szegények (Jókai Mór), Az 

Atlasz-család (Csiky Gergely), Egy leány mint özvegyasszony (Pálffy Albert), A beszélı 

köntös (Mikszáth Kálmán), Monostory Katinka (Gyarmathy Zsigáné), A püspök atyafisága 

(Iványi Ödön).180 

Wohl Stefánia regénye két egymással rokon nemesi családot helyez középpontba, a 

Szelényieket és a Vanderbilteket. A cselekmény több szálon fut, és több fıszereplıt mozgat, 

amelyek közül a délceg és ragyogó szónok Szelényi István alakja emelkedik ki: fényes 

politikai karriert fut be, de a történet végén mind morálisan, mind politikailag megbukik. 

Unokatestvére, a cseh származású Vanderbilt Félix szívós kitartásával sikeres orvossá, 

késıbb országgyőlési képviselıvé válik, közben rokonával szembekerül mind a köz- mind 

pedig a magánéletben. Liza, a kiismerhetetlen és veszélyesen vonzó „végzet asszonya” 

klasszikus típusát testesíti meg, Justh Zsigmond jellemzésével élve, „léha, de elragadó 

szirén”.181 Magába bolondítja Szelényi Istvánt, sikerül elválasztania elızı feleségétıl, 

hozzámegy, majd faképnél hagyja a férfit. Mária, Szelényi elsı felesége képviseli azt az 

érzékeny és hısies nıtípust, akire a regény zárlatában kitartásáért, átélt szenvedéseiért 

családi boldogság vár. Alakjában felfedezhetjük az emancipált nı bizonyos vonásait, ahogy 

                                                 
177 Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1884. szept. 10.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene 
Cluj a Arhivelor NaŃionale 
178 Fıvárosi Lapok 1887/332. (dec. 3.), 2447.; Budapesti Hírlap 1887/332. (dec. 2.), 2. 
179 A sorozatról lásd SÁNTA Gábor, „A nemzeti élet mappája – könyvekbıl összerakva”. Mikszáth és a Magyar 
Regényírók Képes Kiadása, Tiszatáj 1997/1., 75–85.; HAJDU Péter, Narratív és retorikai stratégiák Mikszáth 
irodalomtörténeti szövegeiben, Irodalomtörténeti Közlemények 2006/3–4., 257–279. (Wohl Stefániára 
vonatkozó részek: 262–265.) 
180 Az akadémia összes ülése, Budapesti Hírlap 1890/276. (okt. 7.), 9. 
181 JUSTH Zsigmond, Aranyfüst, Fıvárosi Lapok 1887/139. (máj. 21.), 1018. 
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erre Agatha Schwartz mutat: latinul tanul, férfiakat megszégyenítıen lovagol, komoly 

mőveltséggel rendelkezik, bár képességeivel majd férje munkáját segíti.182 Schwartz azon 

értelmezését viszont kevésbé érzem meggyızınek, hogy Mária Madonna-tulajdonságokkal 

rendelkezne, mivel, ahogy arra maga az elbeszélı is többször utal a regényben, és ahogy a 

történet eseményeibıl is kiviláglik, Mária nem tökéletes, mindent megbocsátó, szent nı, 

hanem esendı ember. Még a fıalakok közé vehetjük Marburg Elzát, Szelényi István polgári 

származású édesanyját, aki erıs nıi karakterként és öntudatos demokrataként fia szigorú 

nevelıje, támasza, ösztönzıje, és egy szerencsétlen pillanatban elveszejtıje. İ az Egy 

szerelem életrajza Várhegyinéjéhez hasonlóan kemény, becsvágyó anya, akinek boldogtalan 

házasságban volt része, és arra törekszik, hogy fiából embert faragva, kiragadja a nemesi 

életmódból annak érdekében, hogy felelıs és tevékeny vezetıként a köz szolgálatába állítsa. 

A szerzı az ı egymásba gabalyodó sorsukon keresztül vezeti be az olvasót a magyar felsı 

körök családi, társasági és politikai viszonyaiba-visszáságaiba, amelyek színterei parlamenti 

ülések, szalonok, kúriák, városi paloták és intézmények, lóversenyek és korcsolyapályák, 

nagyvilági üdülıhelyek és tömegverekedésbe torkolló képviselıválasztások. 

Az Aranyfüst egyrészt az 1880-as évek úgynevezett karrier-regényei közelébe 

helyezhetı el (pl. Acsády Ignác: Fridényi bankja, 1882; Iványi Ödön: A püspök atyafisága, 

1889), másrészt a francia fordításához csatolt szerkesztıi megjegyzés két magyar regényt 

említ elızményeként: Eötvös József: A falu jegyzıje (1845) és Jókai Mór: Az új földesúr 

(1862).183 Wohl az elıbbibıl a nehézkes, szónoklatokba fulladó, nemesi elıjogokra épülı 

politikai berendezkedés szatirikus bemutatását, az utóbbiból pedig az asszimiláció 

folyamatát vihette, gondolhatta tovább, nevezetesen, hogy nem a származás, hanem a 

munkásság tesz valakit jó honpolgárrá. Az Aranyfüst az Eötvös-regényhez hasonlóan az 

ország modernizációját, a politikai élet megtisztítását, a társadalom civilizálását, a kultúra 

terjesztését és elmélyítését tematizálja családtörténeti keretben. Közös pontok a 

cselekmények hátterében zajló tisztújítások, politikai intrikák és manıverek, kicirkalmazott, 

ám üres szónoklatok, sikkasztások, választási visszaélések. Wohl Stefániánál is elıtérbe 

kerül a nemesség megreformálása, a társadalmi berendezkedés merevségének, a társadalmi 

osztályok közötti határoknak a feloldása, amelyek a modernizálódás és a fejlıdés 

kerékkötıiként tételezıdnek. Az Aranyfüstben a szív nemessége áll a származás gıgjével 

szemben, amely utóbbi szatirikus ábrázolást kap, de ez az eljárás már Wohl elsı 

                                                 
182 Agatha SCHWARTZ, Shifting Voices. Feminist Thought and Women’s Writing in Fin-de-Siècle Austria and 
Hungary, McGill-Queen’s University Press, Montreal–Kingston, 2008, 32–33. 
183 Revue internationale 1888/2., 133.; Egyébként Wohl Stefánia levelezésében, illetve más írásaiban nem 
találtam olyan utalásokat, amelyek az Aranyfüst irodalmi elıképeire vonatkoztak volna. 
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regényében, az Egy szerelem életrajzában is jelentkezett, például Marianne rátarti 

nagynénjének, Alphonsine kisasszonynak az alakjában. Az Aranyfüstben a fensıbbséges 

Fili grófnét és a szőklátókörő, léha vidéki birtokosokat Marburg Elza, majd második férje 

Althausen Nándor ellenpontozza, akiknek felvilágosult, polgári értékrendje észszerő 

gazdálkodáson, takarékosságon, puritán életvitelen, munkán és társadalmi hasznosságon 

alapul.184  

Jókai Mór Az új földesúr címő regénye kapcsán pedig a nemzeti és az asszimiláció 

viszonya is elıtérbe kerül az Aranyfüstben, miszerint a Magyarországra telepedett idegenek 

(jelen esetben sziléziai németek) is igaz hazafivá válhatnak, mert az országnak szentelik 

munkálkodásukat, annak érdekeit nézve, annak fejlıdését támogatva. Ugyanakkor Wohl 

nem domesztikálja az idegenséget, vagyis Marburg Elzánál és Althausen Nándorrnál fel 

sem merül a névmagyarosítás kérdése, mert büszkék a gyökereikre, így a nemzeti Wohlnál 

kevésbé monolit alakzat, és a jó honpolgár fogalma nem zár ki más nemzetiségi elemeket. 

A falu jegyzıje és Az új földesúr mellett harmadik, korábbi párhuzamként Kemény 

Zsigmond Férj és nı (1852) címő regénye hozható fel. Arra nem találtam utalást Wohlnál, 

hogy ismerte-e, olvasta-e ezt a mővet, mindenesetre bizonyos mozzanatok hasonlóságokat 

mutatnak. Kolostory Albert, mint Szelényi István színes, megnyerı szónok, aki mindenkit 

meghódít beszédeivel. Mindketten ünnepelt politikusok, szép férfiak, hiúk, és nézeteikben 

ellentmondásosan keverednek a konzervatív és demokrata elemek. Lavíroznak az eszmék 

között, liberális felfogást hirdetnek, de közben ragaszkodnak a nemesi múlthoz és 

büszkeséghez. Továbbá, ahogy Norbert Lipót sem örül lánya kékvérő választottjának, úgy 

Marburg Elza sincs elragadtatva Szelényi jegyesétıl, Máriától elıkelı származása miatt, 

mert tapasztalataikból adódóan egyikıjük sem táplál jó véleményt a nemesek iránt. A 

polgárság és az arisztokrácia ütköztetése a házasságon belül is megfigyelhetı, Norbert Eliz 

és Kolostory Albert, valamint Marburg Elza és Szelényi Gábor között.  

 Wohl Stefánia második regényének címe a kortársak felé mutat. „Bizonyosan 

Turgenyev Füst c. regényére gondolt Wohl Stefánia is, mikor kétkötetes regényének (1887) 

ezt a címet adta: Aranyfüst; ez is jelképes értelmő szó, jelentése rokon a »füst«-ével; a 

kiegyezés utáni magyar társadalom és közélet csillogó felszíne alatt, mely olyan vékony és 

laza, mint az aranyfüst, sivárság, bőn, hazugság, nyomorúság és elmaradottság lappang” – 

                                                 
184 A Magyar Bazár nıi munkavállalást segítı tanácsadó rovataiban szintén visszatérı motívum a 
származásból fakadó gıg ostorozása: „Hölgyeim, ne támaszkodjanak annyira az 500-600 évre visszanyúló ısi 
névre. Azok az ısök más korban éltek. A régi virtusaikkal manapság bizony nem juthatnának zöld ágra. Ma, a 
gyakorlatit kell szem elıtt tartani. Angliában fel tudják ezt fogni és elıkelı hölgyek, mágnásnık nyitnak 
boltokat, hol kalapot, ruhát varrnak”. Új keresetforrások (Válasz többeknek), Magyar Bazár 1899/43. (nov. 
16.), 86. 
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fogalmazott Zsigmond Ferenc.185 Ez a turgenyevi címadási gyakorlat, amely a regény 

mondanivalóját egy központi motívumba sőríti, azokban az években más szerzınél is 

felbukkan: pl. Véka Lajos [Vajkay Károly]: Köd elıttem, köd mögöttem (1881), Gozsdu 

Elek: Köd (1882), Gozsdu Elek: Nemes rozsda (1886), Abonyi Árpád: Füst (1887), Vértess 

József: Aranypenész (1888), Prém József: Rozsdás címerek (1890). Mindazonáltal Wohl 

regénye cselekményében, szereplıiben kevésbé mutat rokonságot a turgenyevi világgal 

(kallódó emberek, melankólia, eseménytelenség). Konklúziója nem az élet értelmetlenségét, 

hanem éppen, hogy annak értelmességét domborítja ki, felmutatva a haladásba, a fejlıdésbe 

vetett hitet, a tenni akarást, a küzdelem és munka árán elért eredményeket és boldogságot. 

Talán Liza figurája vethetı össze az orosz szerzı nıalakjaival: „Turgenyev asszonyai 

gyönyörő, kegyetlen, csábító démonok, s áldozataik legalább pillanatnyilag megízlelik a 

mámor bódító kéjét, csak azután buknak el, s rendszerint egy nemes nıi szívet is 

gyógyíthatatlanul megsebeznek hőtlenségükkel…”.186 Az Aranyfüstben Szelényi, Liza és 

Mária hármasában játszódik le ehhez hasonló forgatókönyv, bár Mária fájdalmára végül 

gyógyírt kap, és új élete kezdıdik Félix oldalán. 

Még a regény címével kapcsolatban kell megemlítenünk Gozsdu Eleknek egy 

elbeszélését, amely 1886 elején (február-március) jelent meg az Ország-Világ hasábjain 

folytatásokban, és ugyanúgy az Aranyfüst címet viselte. Gozsdu ismerte a Wohl-nıvéreket, 

és a szalonjukba is eljárt, arra nézvést azonban egyelıre nincs adat a birtokomban, hogy 

milyen szoros volt közöttük a viszony, és mennyiben követték nyomon a másik 

munkásságát. Bárhogy is történt (lenyúlás, engedélyezett kölcsönzés, véletlen egybeesés) az 

„aranyfüst” más-más fogalmi aspektusát bontották ki mőveikben. Gozsdunál a fıhıs, az 

élvezetekben megcsömörlött Kálló gróf visszavonul vidéki birtokára pihenni. Jó családi 

körülményeinek köszönhetıen pályája magasra ívelt, fiatalon, 25 évesen már ismerte az 

ország, mert egy nagy ebéden szép tósztot mondott a haza üdvére. A tivornyáktól kiégett 

férfi visszatér szülıvárosába, azon belül gyerekkorának helyszínére, a kastélyba. Itt az 

„aranyfüst” nem társadalomkritikai allegória, hanem személyes jelentéseket mozgatva, az 

emlékezésre utal: ahogy a férfi járja a régi szobákat, lelkében felragyognak a gondtalan és a 

boldog múlt részletei.  

Visszatérve az Aranyfüst irodalmi analógiáihoz, az 1880-as években megfigyelhetı a 

hazai irodalomban a karrierregény típusának feltőnése, amely a kor magán- és közéleti 

viszonyairól kívánt éles kritikai képet adni. „Egész új társadalom kezd képzıdni a régi 
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romjain a fıvárosban és vidéken egyaránt. Az élénk politikai élet új helyzeteket és 

typusokat szült. Tartsátok elınkbe a magyar társadalom tükrét, rajzoljátok erényeinket, 

bőneinket, bohóságainkat, az arisztokrácia, a középosztály, a polgárság, az írói s mővészi 

világ, nép és nemzetiségek sajátságait, beléletét; az örök emberi szenvedélyeket vegyítsétek 

az új helyzetek és törekvések elemeivel. Legyetek valódi regényírók, a társadalom bírálói, 

erkölcsrajzolók, s az eszmény ırei. Mi ezt várjuk a magyar regénytıl ma vagy holnap, de ez 

idınek el kell jıni” – írta ezeket a sorokat az 1870-es évek elején Gyulai Pál.187 Ajánlását, 

mintha a következı évtized írói megszívlelték volna, és figyelmüket a városokra és falvakra, 

a társadalmi mozgásokra és feszültségekre, valamint a dualista állami intézményrendszerre 

fordították.188 Szereplıik érvényesülési törekvései legtöbbször a gyors és látványos 

fejlıdésnek indult Budapesttel fonódott össze.  

Sánta Gábor arra hívja fel a figyelmet, hogy a múlt századforduló magyar 

irodalmának urbánus prózája szerves fejlıdés eredményeképpen jött létre, és nem a 

semmibıl indult virágzásnak, így az 1880-as éveket az útkeresés, a tájékozódás és a 

felkészülés korszakának értékeli.189 Budapest ekkor válik – szavaival élve – a társadalmi 

mobilitás Janus-arcú jelképévé (remények és csalódások), illetve kedvelt témává a hazai 

irodalomban.190  

A sort Acsády Ignác Fridényi bankja (1882) címő regénye kezdte, amely a felsı 

körök züllöttségét és pénzéhségét pellengérezte ki erıs, szatirikus színekkel. A mővet 

elutasították a kritikusok, amelyet Sánta a korabeli naturalizmus iránti idegenkedéssel 

magyaráz, de emellett még kifogásolták a regény mozaikszerő felépítését, és azt, hogy nincs 

egy kimagasló alakja. A fiatalon tüdıbajban elhunyt Iványi Ödön A püspök atyafisága 

(1889) címő regényének középpontjában szintén a korrupció áll. Egy államtitkárrá frissen 

kinevezett, ambiciózus politikus, Bacsó Kanut egyre jobban belebonyolódik rokonai és saját 

gyengeségei révén a különbözı érdekek és pénzügyi machinációk szövevényébe. Tolnai 

Lajos A polgármester úr (1885) és a Dániel pap lesz (1885) címő regényeiben Budapest az 

újrakezdésnek, illetve a fényes pályafutásnak szolgáltat helyszínt. Bródy Sándor 

elbeszélései más megközelítési módot képviselnek, fıhısei nem annyira a felsı tízezerbıl, 

mint inkább a középosztályból, vagy az alsó néprétegekbıl, a társadalom kivetettjeibıl 

kerülnek ki (pl. Nyomor, Don Quixote kisasszony, Faust orvos, Két szıke asszony, 
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Színészvér), nagyváros-ábrázolásában a nyomor és a kéj kap kiemelt szerepet.191 Még 

idevehetjük Véka Lajos Köd elıttem, köd mögöttem címő 1881-es, teljesen elfeledett, 

ugyanakkor újraolvasásra érdemes regényét, amely a fıvárosi úri társaság képmutatását, 

színlelését, megvesztegethetıségét ragadja meg egy házassági történeten keresztül. 

Az Aranyfüst ezen a csoporton belül azokhoz a regényekhez illeszkedik, amelyek 

felsı (nemesi, pénzügyi) körökben játszódnak, és az ı erkölcseiken keresztül nyilvánítanak 

kritikát az ország állapotáról. Ugyanakkor mindegyik cselekmény a korrupció más-más 

vetületét villantja fel: az egyik bankalapítás (Fridényi bankja), a másik vasútépítés (Köd 

elıttem, köd mögöttem), a harmadik pedig elsikkasztott egyházi vagyon (A püspök 

atyafisága) körül forog. Az Aranyfüstnél a nagypolitika kerül elıtérbe, és Budapest az 

államhatalom központjaként jelenik meg a parlamenttel, a nıi karzattal, a párton belüli és a 

pártok közötti csatározásokkal, reformokkal, beszédekkel és háttéralkukkal. A regény 

államférfiak közé, és azok magánéletébe kalauzolja az olvasót. A politikai élet részletezı 

ecsetelésében leginkább A püspök atyafiságával rokonítható, amelyben Szelényihez 

hasonlóan Bacsó is remek szónok, daliás férfi, aki magával ragadó felszólalásaival nıket és 

férfiakat egyaránt elvarázsol az országházban, valamint mindkét mőben helyet kapnak 

országgyőlési viták és manipulatív eszközökkel élı képviselıválasztások 

pálinkáshordókkal, lobogókkal és tömeg szájába adott jelszavakkal. Mindazonáltal Iványi 

regényével és a többiekkel ellentétben az Aranyfüst szüzséje nem egy konkrét panamára 

(vasút, bank, sikkasztás) és annak leleplezıdésére összpontosít, nem foglalkozik 

hazárdírozó részvény-konstrukciókkal vagy egyéb zavaros üzletekkel (persze váltóhamisítás 

azért felbukkan), hanem a politikai színteret eszmék ütközızónájaként ábrázolja, amelynek 

következtében számos korabeli politikai témát érint: a vidék fejlesztése, az észszerő 

pénzgazdálkodás, a polgári fejlıdés, az új parlament építése, a szabadelvőek és a 

konzervatívok közötti ellentét, a választójog kiterjesztése (Szelényi elsı reformja), a 

központosítás kérdése (Szelényi a centralizáció híve, Félix ellenzi a Budapest-

központúságot). Ez utóbbi idea kedves lehetett Justh Zsigmond számára is, hiszen egyik 

levelében úgy szól „a mai Magyarországról”, mint „amelynek Budapest a neve”.192 Továbbá 

a regényben megjelenik a boszniai okkupáció, és annak bírálata.193 Így az Aranyfüst 
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esetében különösen igaznak érezhetjük Kokas Endre azon – ígéretes kutatási irányt sejtetı – 

megállapítását, miszerint „…éppen a politikai színezet miatt szükséges a 80-as évek 

irodalmának megismeréséhez a politikai élet teljes ismerete”.194 

De a politikai mellett, sok más olvasatot is kínálnak ezek a regények, például a 

társadalmi nemek vagy a ruha és a külsı szempontjából, amely utóbbi kibontására, az 

Aranyfüstre vonatkozóan még vissza fogok térni. Milbacher Róbert az Álmok álmodójában 

veszi szemügyre az apanélküliség mozzanatát. Darvady Zoltán életérıl, tévelygéseirıl szóló 

önvallomását az ágostoni hagyománnyal ellentétben nem az atyához, hanem az anyához 

intézi, hiszen apa nélkül nıtt fel, aki a szabadságharcban esett el.195 A fentiekben tárgyalt 

társadalmi regényekben az apák szerepe szintén halvány vagy legalábbis ambivalens: 

halottak vagy szélhámosok. A nık azok, akik magukhoz veszik az irányítást, akik össze- és 

fenntartják a családot, akik gyerekeik nevelését felügyelik. A befolyásos bankvezér Fridényi 

Oszkárról hamar kiderül az olvasó számára, hogy felemelkedését és pozícióját feleségének, 

Elzának köszönheti, mivel ı az, aki valójában ért az üzlethez, és, aki azt a háttérben vezeti 

(Fridényi bankja). Óváry Miklós özvegy édesanyja kormányozza a családi birtokot, ı tölti 

be a családfıi tisztet, és fiával szoros viszony köti össze (Köd elıttem, köd mögöttem). 

Szintén atyai vonásokat hordozó, erıs anyafigurát, illetve erıs anya-fia kapcsolatot találunk 

az Aranyfüstben Szelényi István és Marburg Elza esetében. Továbbá Szelényi apja korán 

meghal, Félixé pedig gyerekkorában elhagyja a családot, és úri svihákként él tovább. 

 

 

1.7.2. Az Aranyfüst kritikai fogadtatása 

Bár megjelenésekor a regénnyel több recenzió is foglalkozott, kiemelve pozitív 

értékeit (Budapesti Hírlap, Fıvárosi Lapok, Képes Családi Lapok, Nemzet, Pester Lloyd), 

késıbbi megítélését és háttérbe szorulását Péterfy Jenı Budapesti Szemlében lehozott 

negatív bírálata befolyásolta, amelyre Török Zsuzsa is rámutat: „Péterfy kritikájának 

valószínőleg nem kevés szerepe volt a regény hiányzó fogadtatástörténetének ilyetén 

alakulásában…”.196  

Török Zsuzsa kiemelve a szöveg metaforikus nyelvhasználatát (lásd nıi regényírás = 

harisnyakötés), Péterfy recenziójáról a következı találó jellemzést adja: „esztétikaelvő és 

ideológiáktól túlterhelt, a 19. század második felében jól ismert kritikai megszólalásmód 

                                                 
194 KOKAS Endre, Az 1880-as évek irodalmi élete, Pannonhalma, 1930, 12. 
195 MILBACHER Róbert, „…valamit jelenteni akartam…”. Asbóth János: Álmok álmodója, Alföld 1998/1., 59. 
196 TÖRÖK Zsuzsa, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja a modernizmus magyar irodalmában, 
Irodalomtörténet 2013/3., 351. 
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tipikus darabja”.197 Valóban, a fiatal kritikus írását átszövik a nıiség és a nıi szerzıséghez 

tapadó képzetek, vélelmek, preskriptív szabályok, vagyis esztétikai megállapításai nemi 

elıfeltevésekkel fonódtak össze. A Wohl Janka versesköteténél tárgyalt írónıvita több 

eleme visszaköszön ebben a szövegben: a (nıi) szerzınek kis formákhoz (pl. tárca, 

„csecsebecsék”) van tehetsége, amelyekben megnyilatkozik finomsága, rokonszenves 

érzékenysége, viszont ezek az erények elvesznek a nagyobb terjedelemben; emellett nem 

való foglalkoznia politikai, társadalmi kérdésekkel és eszmékkel, vagy idegen szavakat 

használnia. A nıi szereplık közül is azt tartotta sikerültnek (élınek), amelyik közelebb állt 

az eszményi nıhöz. Úgy gondolta, Mária menti meg a regényt, „mintha némi költıi sugár 

játszanék arca körül”, viszont Liza alakjából hiányolta a nıies lágyságot (számító, lelkileg 

visszataszító, tudatos), és nem értette, hogy ilyeténképpen hogyan bővölhette el a 

férfiakat.198  

Péterfy e recenziójában is megfigyelhetı az iróniával átitatott cselekményismertetés, 

a kritikai stílusjáték (halmozás, fokozás, paródia), a rejtett és nyílt gúny, valamint a 

kíméletlen értékelés macska-egér játékot idézı, jellegzetes kritikusi eljárása, aminek a 

végére tartogatta a végsı, megsemmisítı csapást.199 Bírálatában futó célzásokat tett Wohlék 

körére, például „Jóbarátai, kik mindenesetre jobb barátai neki, mint az irodalomnak, 

dicsérni fogják az Aranyfüstért…”, vagy, amikor, a regény közéleti vonatkozásait vette elı: 

„gyöngéd, »töretlen« kezével politikai, társadalmi problémák súlyát emelgeti. Miért? Hogy 

erımutatványaival barátain kívül egy megalapítandó magyar Gartenlaube közönségét 

gyönyörködtesse”.200 Ez utóbbi idézetben megjelenik a regény sajtókódja, amely közvetve 

utalhatott a nıvérek által szerkesztett Magyar Bazárra, másfelıl elıkészítette a recenzió 

zárlatát.  

Péterfynek van egy érdekes és gondolatébresztı elszólása Vanderbilt Félix 

jellemzésénél, aki saját erejébıl és az „élet végtelen kegyébıl az élet fölszínére emelkedik”, 

híres orvos lesz, „s emellett dr. Hirschler mellé felsıházi tagnak is megválasztják vagy 

kinevezik – már nem tudom”.201 Hirschler Ignác szemész az elsı zsidó tagja a 

fırendiháznak, így tulajdonképpen Péterfy „zsidósítja” a szereplıt, vagyis egy sikeres 

asszimilációs projektként olvassa a fiú pályafutását, miközben az valójában egy 

elszegényedett, cseh nemesi család sarja, akinél elvileg nem lehetne meglepı mozzanat, 

                                                 
197 Uo., 350. 
198 x..– [PÉTERFY Jenı], Wohl Stefanie: Aranyfüst, Budapesti Szemle 1887/128., 305. 
199 Lásd BAZSÁNYI Sándor, Reprezentáció(s hit) és retorika(i kétely) a kritikában. A stílus antropológiája 
Péterfy Jenı Jókai Mór címő esszéjében, Alföld 1998/1., 70–83. 
200 –x..– [PÉTERFY Jenı], Wohl Stefanie: Aranyfüst, Budapesti Szemle 1887/128., 303–304. 
201 Uo., 305. 
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hogy bekerül a parlament felsıházába. Valószínőleg Félix karriermodellje (fiatal korában 

házitanító, önerıbıl egyetemi tanulmányok, orvosi pálya), vagy külsejének leírása (olívszín 

bır, sötét szakáll, szugesztív, tüzes tekintet) téveszthette meg a recenzenst, mindazonáltal ez 

az észrevétele a regény rejtett asszimilációs rétegeire irányítják a figyelmet.  

A sajtókód a kritika végén tér vissza, amikor Péterfy  a „reporter-stílus”-hoz rendelte 

Wohl Stefánia mővét, illetve annak társadalom- és politika-rajzát. Majd úgy folytatta, hogy 

megérdemelte volna a regény, hogy egy napilap folytatásokban közölje (úgy tőnik, nem 

tudott az Aranyfüst megjelenésérıl a Pesti Naplóban, Gyulai a kritikához csatolt szerkesztıi 

jegyzetben figyelmeztette Péterfyt erre az elızményre), és ekkor méri rá a végsı csapást, 

mert imitálva és megidézve a tárcaregények elsı közlését kísérı elemeket (garmond betővel 

szedett ajánlás az újdonságok rovatban, sıt megírta magát az ajánló jegyzetet is), azokat a 

regényhez csatolva, azt a sajtó közegébe helyezte, ezáltal pedig kiutasította az irodalomból.  

Péterfy az alkotás tényezıi közé számította az ihletet, a képzeletet, a gondolatot, a 

képet, a kifejezést, de mindenekelıtt a nyelvet és a stílust. A magatartás, az írói természet, a 

választott téma és a mőfaj között szoros kapcsolatot tételezett, vagyis a stílus és az írói 

habitus összefüggését vallotta.202 E felfogásában Arany kritikusi elveinek folytatójának 

tekintik, és Négyesy László stilisztikai nézeteivel rokonítják. Tolcsvai Nagy Gábor Péterfy 

Jenı nyelvesztétikai nézeteirıl szóló tanulmányában úgy fogalmazott, hogy „a kiegyezés 

utáni évtizedek új nyelvi fejleményei közül a hírlapíró nyelvhasználatát s a társalgási 

nyelvet is határozottan bevonja a stílusvizsgálatok körébe. Ám míg az elıbbitıl éppen 

elhatárolja a szépirodalom minden lehetıségét, addig az utóbbit a maga helyén 

megengedi”.203 Wohl Stefániánál a riporterstílus kapcsán éppen e kizárásra láthattunk a 

fentiekben példát, amiben az írónıség közkelető kódjai is közremőködtek. 

Vajon a többi kritikus milyen véleményt alkotott a mőrıl? Általában az elsı 

regényéhez (Egy szerelem életrajza) képest jelentıs írói fejlıdést állapítottak meg, dicsérték 

a jellemábrázolást, a jelenetek drámai színezését, a lélektani megfigyeléseket, továbbá a régi 

(amely magában foglalja a jelent is) és az új nemzedék szembeállításaként értelmezték a 

cselekményt és a szereplıket. A regény invenciózus szerkezetére és idıkezelésére (az elsı 

két fejezetet követıen visszamegyünk a történet idejében, majd a második kötet az elsı két 

fejezet eseményeitıl folytatódik) kevesen reflektáltak, és azok sem békültek ki vele teljesen, 

pedig az szorosan összefüggött a mő koncepciójával, ahogy Török Zsuzsa kifejtette: „Az 

elırevetett fejezetek elbeszélıi nézıpontja a regény kulcsfiguráinak bemutatásával és a 

                                                 
202 TOLCSVAI NAGY Gábor, Péterfy Jenı nyelvesztétikai nézeteirıl, Magyar Nyelvır 1991/3., 170–172. 
203 Uo., 168. 
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közöttük lévı, lappangó feszültségek érzékeltetésével ugyanakkor éber, gyanakvó 

álláspontra készteti a szöveg olvasóját: világossá válik, hogy az elbeszélı többet tud és 

mond, mint amit a történet szereplıi tudnak, illetve érzékelnek. A felszín alatt tehát már 

felsejlenek a cselekmény és a figurák mögöttes vonatkozásai”.204 

Justh Zsigmond a regény fı érdemét abban látta, hogy olyan témához nyúl, amelyet 

a magyar irodalom igencsak elhanyagol, nevezetesen a felsı, szavaival élve az „intézı” 

körök világához.205 A hazai fıurak, a tolsztoji, turgenyevi társaikhoz hasonlóan éppoly 

érdekesek és tanulmányozásra méltók, helyzetüknél, körülményeiknél és szerepüknél fogva 

csoportjuk lenne leginkább alkalmas arra, hogy a társadalmi regények tárgyát képezze. 

Elismeri, hogy nem könnyő feladat, mert az írók elvonultan élnek, a mágnások közössége 

meg zárt, így mind a két fél okolható azért, hogy megíratlan maradt a korabeli magyar 

„felsı tízezer” legalábbis odáig, mert Justh véleménye szerint, Wohl Stefánia tehetséggel és 

mély ismerettel rajzolt képet errıl az osztályról. A recenzens elsısorban azokra az 

aspektusokra tért ki, amelyek ıt magát íróként foglalkoztatták: a magyarokra gyakorolt 

nyugati hatás, az ideges és kifinomult arisztokrácia, valamint a nemesség társadalmi 

szerepének és hivatásának megújítása. A szereplık közül Mária karakterét találta a 

legkevésbé sikerültnek, viszont Szelényiét és Lizáét telitalálatnak, akik értelmezésében a 

közelmúltat képviselik, míg Vanderbilt Félix a „jövı arisztokratája”, aki megérti korát: „ezt 

írónınk így rajzolta meg, azt lehet mondani, hogy talán víziója volt”.206 Kritikája végén 

kifejezte abbéli reményét, hogy Magyarországon is meghonosodik ez az új embertípus, 

amelynek reprezentánsai Londonban, vagy Párizsban már jelentkeztek. Kétségkívül, Justh 

szívéhez közel állt az Aranyfüst, a Vallomás címő szövegében azon legkedvesebb 

prózakötetei között említette, amelyek szerzıit szellemi testvéreinek tekintette: „Hisz egy 

kor szülte ıket velem, párhuzamos tevékenységük útja az enyéimmel”.207  

A Budapesti Hírlap munkatársa Justhoz hasonlóan interpretálta a regény 

mondanivalóját és a szereplıket. Meglátása szerint, Szelényi István személyesítette meg az 

akkori magyar közéletet, „aki fényes tehetsége dacára is elvész, elkallódik, mert hiányzanak 

benne azok az erkölcsi tulajdonságok, melyek a szellemi tıkét gyümölcsözıvé szokták 

tenni. Ezt a másikfajta embert Vanderbilt Félix báró képviseli, az arisztokrata polgár 
                                                 

204 TÖRÖK, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja, 368. 
205 JUSTH Zsigmond, Aranyfüst, Fıvárosi Lapok 1887/139. (máj. 21.), 1017. 
206 Uo., 1018. 
207 Justh Wohl Stefánián kívül szellemi testvérei közé számította még Bródy Sándort (Nyomor, 
Regénytárgyak), Gozsdu Eleket (Tantalus), Palágyi Menyhértet (Bánk Bánról írt tanulmánya), Pekár Gyulát 
(Menyasszony fehérben). Justh Zsigmond naplója és levelei, 467.; Könyvtárában megvolt az Aranyfüst angol 
fordítása, a Sham Gold, illetve Wohl Stefánia hátrahagyott iratai. Justh Zsigmond jegyzetei autogram-
győjteményének, levéltárának stb. lajstroma, Analekta 2801, OSzK Kézirattár 
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erényekkel. (…) Ha Szelényi István a jelen nemzedék prototypja, Vanderbilt képviseli a 

jövendı generációt, mely már valódi arany lesz, nemcsak csillogó aranyfüst”.208 Bár nem 

unatkozott rajta, de kissé hosszúnak, és némiképp indokolatlannak érezte a regény 

bevezetıjét (elsı kötet), a második kötetnek viszont egyre fokozódó drámai és lüktetı hatást 

tulajdonított, amelynek lendülete és ereje magával ragadta. Liza és Szelényi viszonyának 

ábrázolását, illetve a nı jellemrajzát emelte ki, és ı is kihangsúlyozta a regény tematikailag 

hiánypótló mivoltát: „Wohl Stefánie érdemes munkát végzett, regényt írt, mely számot tesz 

irodalmunkban, s írt épp olyanfajta regényt, szociál-politikait, amilyen irodalmunk 

egyáltalán nem mondható gazdagnak”.209 

A Nemzet kritikusa összevetve az Aranyfüstöt az Egy szerelem életrajzával, a 

következı megállapításra jutott: „e második nagy munkája oly haladásról és annyi 

tehetségrıl tanúskodik, miszerint elmondhatjuk, hogy a kedvelt tárcaírónı most már 

regényíróink sorában is elıkelı helyet foglal el”.210 Mindenekelıtt feltőnt neki az a 

„hatalmas akarat, mely elıbb az elbizakodottságtól elvakítva, majd mintegy a végzet által 

megbővölve ugyan, de cselekvıleg, önállóan, kíméletlen eréllyel alkotja a bonyodalmat és a 

kifejletet, s így egy erıteljes központot, egységet ad az egész elbeszélésnek, sıt annak néhol 

szinte drámai színezetet kölcsönöz”.211 Felrótta a szerzınek, hogy a fıszereplıben, 

Szelényiben nincsen egyetlen egy rokonszenves vonás sem, hogy izgulni lehessen érte, vagy 

szánakozni lehessen rajta, mindazonáltal a kollégái által érintett Szelényi-Vanderbilt 

ellentétpárt ı is érzékelte. Leginkább Liza jellemfestése vívta ki a recenzens elismerı 

csodálatát: „ez a jellem a legnehezebb pszichológiai probléma, amelyet az írónı maga elé 

tőzött; rajzolása oly merész vonásokat igényel, hogy néhol azok összezavarodni látszanak, s 

egy-egy percben hihetetlennek látszik az elıttünk lebegı alak; de a következı vonás 

megmagyarázza az elıbbit, s bár mindent összevéve Liza rosszasága még felülmúlja 

Szelényit, a lélektani indoklás és kifejtés valódivá teszi jellemét”.212 A szerzıt „az érzelmek 

festésében mutatkozó realisztikus hajlama” miatt az újabb francia regényirodalom 

követıjeként határozta meg, de nem nevezett meg konkrét példákat, hogy mit is ért e 

kategória alatt.  

A Fıvárosi Lapok névtelen újságírója a korban népszerő, németnyelvő cseh szerzı, 

Ossip Schubin (Lola Kirschner) hatását fedezte fel a mővön, például az öt könyvben való 

                                                 
208 –k-d. [SEBİK Zsigmond?], Aranyfüst, Budapesti Hírlap 1887/168. (jún. 19.), 9. 
209 Uo. 
210 b.t., Aranyfüst, Nemzet 1887/153. (jún. 5.), 1. 
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felosztáson, amit azzal magyarázott, hogy Wohl Stefánia volt az, aki a külföldi író két 

legérdekesebb mővét lefordította magyarra.213 A zsurnaliszta szintén a jövı elımunkásait 

ismerte fel a regényben. A fırangúak és a politikusok társaságát a szerzı hően, 

megfigyelésekre alapozva, és finom részletezéssel ábrázolta, emellett jó érzékkel, mindig az 

adott szituációnak megfelelıen váltogatta a könnyed humort, a gúnyt és a metszı szatírát. 

„Wohl Stefánie nıi tolla ostorozni akarja azt, ami hazánk fejlıdésében, nemzetünk 

haladásában ál, színleges, érdekszülte, mulandó tünemény, szóval, ami politikai és 

társadalmi életünkben – aranyfüst” – vonta le konklúzióját a lap munkatársa.214  

Silberstein Ötvös Adolf, a Pester Lloyd szerkesztıségének tagja amiatt üdvözölte 

Wohl Stefánia munkáját, mert szakított a szentimentalizmussal, az idealizmussal, és igazi, 

valódi embereket ábrázolt, valamint a modern kultúrvilágot a maga sokoldalúságában 

mutatta be. Silberstein nagyszabású mőnek értékelte az Aranyfüstöt, amely figyelemreméltó 

technikával bír, és ahhoz az irodalmi vonulathoz illesztette, amely igyekszik megszabadulni 

az idilltıl.215 

Tolnai Lajos 1889 ıszén A hatvanas évek irodalma címmel cikksorozatot tett közzé 

a Képes Családi Lapok hasábjain, amelynek az egyik darabjában Wohl Stefániával és az 

Aranyfüsttel foglalkozott. A mizogün hevülettıl sem mentes írásában elıre bocsátotta, hogy 

nem ismerte korábban Wohl Stefánia munkásságát, majd részletekbe menıen kifejtette 

miért nem tetszett neki az Aranyfüst (kompozíció, jelenetezés, elbeszélıi hang, 

jellemábrázolás). Hasonló módszerességgel zárta ki mind a mővet mind szerzıjét a 

szépirodalomból, és utalta az általa alacsonyabb szellemőnek tartott sajtó közegébe, mint 

Péterfy (akinek a kritikájáról nem látszik tudni). Mindenekelıtt eltanácsolta a nıi szerzıket 

a regénytıl és a színmőtıl arra hivatkozva, hogy nincs hozzá élettapasztalatuk és 

tehetségük. Így az Aranyfüst hangját is hamisnak találta, a szereplıket pedig „Jókai 

fantasztikus alakjainak halvány másolata”-ként könyvelte el. Az egyik fı problémája 

Tolnainak, hogy a figurák színtelenül, édeskésen fecsegnek „elég kifejlett szalóni stíluson, a 

mai új magyar pénzarisztokrácia stílusán”, a másik pedig a szerkezet, hogy „a regény a 

végén kezdıdik, s egy egész kötet oly eseményeket ad elı, amelyekre éppen semmi 

szükség”.216 

                                                 
213 Nagy valószínőséggel csak egy fordítás köthetı hozzá: OSSIP SCHUBIN, Becsület (Ehre, 1883), ford. Br. O–
y, Athenaeum, Budapest, 1884.; Báró O–y volt Wohl Stefánia írói álneve a Magyar Bazárban. Nıvére pedig a 
cseh-német író Magunk közt (Unter uns, 1884) címő regényét ültette át magyar nyelvre 1886-ban. 
214 Fıvárosi Lapok 1887/118. (ápr. 30.), 863. 
215 Adolf SILBERSTEIN, Rauschgold, Pester Lloyd 1887. máj. 17., mell., 2.; 
216 TOLNAI Lajos, A hatvanas évek irodalma (Wohl Stephanie), Képes Családi Lapok 1889/49. (nov. 31.), 774. 
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Tolnai a cselekmény egyöntetőségét, célirányosságát vallotta, szerinte „a regény 

éposz prózában”, dráma, amely egy alak sorsán keresztül a jelen nagy küzdelmeit, 

társadalmi harcait viszi színre.217 Ennek alapján ítélte el az Aranyfüst szerteágazó meséjét, 

epizodikusságát, tablószerő társadalomképét. Majd Wohl Stefánia mővébıl kiindulva 

felsorolta, hogy mit nem tekint regénynek, például a memoárt, a lírai kontemplációt, az 

útirajzot, a tudományos értekezést, a csevegést (a 20. századi prózafejlemények éppen arra 

szolgáltatnak példát, hogy de igen, lehetnek). Ez a szenvedélyes, mőfajilag hibrid szöveg, 

amely egyszerre íróportré, recenzió, pamflet és manifesztum, leginkább Tolnai irodalom-

felfogásának, regénykoncepciójának kifejtésérıl, és írói önartikulációjáról szólt, amely 

során az irodalomnak két ısi, legalábbis 1858 óta észlelt, egymással szövetséges 

ellenségének képe képzıdött meg újra: a nıíróé és a sajtómunkásé. 

Tolnainak ez a cikke egy korábbinak, az Aranyfüst tényleges recenziójának az 

átdolgozása, amely az általa szerkesztett, fél évet megélt Irodalom címő lapban jelent meg 

1887 nyarán, tehát nem helytálló az a fenti kijelentése, hogy nem jutottak el hozzá Wohl 

Stefánia munkái. A fıbb pontokban ugyanaz a véleménye (hamis elbeszélıi hang, rossz 

szerkezet), és itt is a szerzı nemébıl eredeztette a mő sikerületlenségét, azzal érvelve, hogy 

a nı „nem igen alkalmas arra, hogy a homéri, dantei, shakespeare-i tapasztalatokat, 

kutatásokat, észleleteket megtegye; hogy leszálljon finom idegzetével, gyöngéd és könnyen 

megcsalható filozófiájával abba a sötét világba, melyben nem égnek lámpák, s melynek 

sarában övig kell gázolnunk…”.218 Nem tagadta, hogy a nı ne rendelkezne éleslátással, 

merész elhatározással, rendületlen jellemmel, megvesztegethetetlen ítélettel, biztos és 

megdönthetetlen indoklási erıvel, de csak ott, „hol értelmi határát túl nem lépte, ahol 

önnönmagából merített a legigazabb ıszinteséggel”.219 Így a nık képtelenek a regényírásra, 

viszont a rövidebb lélegzető írásokban jól teljesíthetnek (a 19. század derekán lezajlott 

írónıvita elemei ismételten visszaköszönnek). Mindazonáltal Tolnai ebben a cikkében még 

kevésbé volt elutasító az Aranyfüsttel szemben: „nem érdemtelen munka, és nincs híjával 

egyes szépségeknek”.220 Megemlített pozitívumokat is (finom megfigyelések, költıi 

jelenetek, eltalált alakok), és a következı biztató hangú zárlattal fejezte be a kritikáját: 

„Wohl Stephanie, engedje meg, hogy fenntartsam az ön számára tapsaimat”.221 

                                                 
217 Uo., Lásd GERGELY Gergely, Tolnai Lajos irodalmi nézetei kritikai munkássága alapján, Irodalomtörténeti 
Közlemények 1955/4., 436–457. 
218 TOLNAI Lajos, Aranyfüst, Irodalom 1887/39. (jún. 12.), 8. 
219 Uo. 
220 TOLNAI Lajos, Aranyfüst, Irodalom 1887/36. (máj. 22.), 8. 
221 TOLNAI Lajos, Aranyfüst, Irodalom 1887/39. (jún. 12.), 8. 
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Az Aranyfüst korabeli sajtófogadtatásában visszatérı elem, hogy az egyes alakok élı 

minták után készültek. A fentiekben már idézett Fıvárosi Lapok ajánlója a regény 

szereplıinek, viszonyainak, jeleneteinek realisztikusságát, élénk temperamentumát és 

lélektani következetességét domborította ki, amihez hozzáfőzte, hogy a figurák 

portrészerőek.222 A Képes Családi Lapok az Aranyfüst elsı két füzetének megjelenésekor 

pedig a következıképpen csigázta az olvasói érdeklıdést: „Wohl Stephanie e regénye 

feltőnést fog kelteni irodalmi, társadalmi s politikai körökben egyiránt. A regényben 

szereplı egyének oly élénken vannak ecsetelve, hogy nagyon sokan rájok fognak 

ismerni”.223 Bár ez inkább csak reklámfogásnak tekinthetı, annál is inkább, mivel a Képes 

Családi Lapok tulajdonosa az a Méhner Vilmos volt, aki könyvkiadóként megjelentette az 

Aranyfüstöt. 

Török Zsuzsa az Aranyfüst recepcióját az irodalomhasználat és olvasástörténeti 

kutatásokhoz rendelve, a kulcsregény mőfaji keretein belül vizsgálja. Hipotézisét Márai 

Sándor nagynénjének, M. Hrabovszky Júlia naplójának egy részletére alapozza, miszerint az 

Aranyfüstnek volt „egy alternatív, irodalomkritikától független értelmezıi közösség”-e.224 A 

vonatkozó naplórészlet pedig így szól: „Ez [Aranyfüst] tulajdonképpen egy »roman à clef« 

volt, mert az elıkelı társaság szerepet játszó, kiváló tagjainak szerelmi intrikái, szereplései, 

apró ügyei voltak érdekfeszítı mesévé összeszıve”.225 Errıl Hrabovszky úgy szerzett 

tudomást, hogy Wohl Janka a regény azon példányát adta oda neki elolvasásra, amelyik 

Zichy Géza, a Wohl-szalon oszlopos tagjának széljegyzeteit tartalmazta: „Ezekbıl a hol 

elragadtatott, hol helyeslı felkiáltásokból láthattam, milyen kiváló emberismerettel, 

finomsággal rögzítette meg Hoserl [Wohl Stefánia gúnyneve] a jó társaság tagjainak 

természetrajzát, életét”.226  

A Zichy Géza által jegyzetelt példány az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet 

Eötvös Könyvtárában található. A ceruzával írt megjegyzések egy részét azonban 

módszeresen kikaparták, kitörölték, sıt, az egyes lapszéleken húzódó kommentárokat 

levágták. Török azt valószínősíti, hogy Wohl Janka halála után olyasvalaki tehette ezt, aki 

szintén az ı köréhez tartozott, és tapintatból távolította el ezeket a részeket. A cenzurális 

beavatkozások és a fennmaradt jegyzetek „a szalonokhoz kapcsolódó irodalomhasználat 

                                                 
222 Fıvárosi Lapok 1887/118. (ápr. 30.), 863. 
223 Képes Családi Lapok 1887/26., 416. 
224 TÖRÖK, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja, 352. 
225 M. HRABOVSZKY Júlia, Ami elmúlt. Visszaemlékezések életembıl, s. a. r. STEINERT Ágota, Helikon, 
Budapest, 2001, 219. 
226 Uo. 
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konkrét esetébe” engednek bepillantást.227 Ezekbıl rajzolja meg Török a könyv szőkebb 

kontextusát, a Wohl-nıvérek szalonját, és a kulcsregény mőfaját a következıképpen 

definiálja: „…olyan irodalmi mőfaj, amelynek alapvetı jellemzıje, hogy egy meghatározott, 

rendszerint szalonközösséggel kapcsolatos pletykák sorozatát kódolja, és a kód megfejtésére 

szükség van egy kulcsra”.228 Ugyanakkor a szalon nem pusztán pletykák győjtıhelye, több 

annál, sajátos nyelvhasználat, közös mondásokkal, kiszólásokkal, történetekkel, 

becenevekkel, témákkal, eszmékkel, emlékekkel, amelyek az adott körhöz tartozók számára 

jelentéssel bírtak (de azok közül sem biztos, hogy mindegyiknek). 

E tekintetben is izgalmasak és „beszédesek” Zichy eltüntetett-meghagyott 

kommentárjai, amelyek ennek a bennfentes olvasásmódnak a nyomait ırzik. Mindazonáltal 

arról nem vagyok teljes mértékben meggyızıdve, hogy ezek a kikapart-kiradírozott-

levágott információk annyira kompromittálók lettek volna. A nyomok és a megmaradt 

bejegyzések alapján többféle típusú jelzés különböztethetı meg a könyvben, vannak 

korrektúra utaló beírások, aláhúzások, bekarikázások, kis keresztek, áthúzások (fıleg a 

politikai részeknél), elismerések (jó, bravissimo, igaz), illetve egy-két helyen kibetőzhetı az 

eredetileg ott szereplı szó, amelyek ártatlan javításra utalnak, például, amikor Zichy 

hiányzó alanyt érezve, odaírta a mondat elejére Szelényi nevét (158. oldal). Jellemzıek, az 

alakok egy-egy gesztusánál, sajátosságánál tett jelölések, amelyek arra engednek 

következtetni, hogy ismeretségi körébıl leshette el azokat a szerzı, Zichy pedig esetleg 

tudta, hogy konkrétan kik szolgáltak mintául. 

Az Aranyfüst fogadtatásából ítélve mégsem minısült olyan botránykönyvnek, amely 

a fırangúak titkait szellıztette meg, azért sem lehetett az, mert akkor a Wohl-nıvéreket 

kirekesztette volna a társaság, és bezárhatták volna a szalont. Olyan találgatásokra sem 

találtam példát a sajtóvisszhangban, amik az egyes alakok beazonosításával próbálkoztak 

volna (például a regény politikus-figurái esetében). A szerzı különféle elcsípett gesztusokat, 

megfigyelt vonásokat, hallott vagy átélt eseteket, kedvenc beszédtémákat, közös 

véleményeket összegyúrva és átírva, dolgozott bele a cselekménybe, amiknek forrását, 

ahogy Török meggyızıen érvel mellette, és ahogy a Zichy-glosszák sejteni engedik, 

minden bizonnyal Wohlék szőkebb-tágabb társasága adta.229  

                                                 
227 TÖRÖK, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja, 373. 
228 Uo. 
229 A regény egyik jelenetének eredetére, maga az érintett, Berzeviczy Albert tért ki visszaemlékezésében. 
1882 márciusában a véderı-törvény egy módosítása körüli országgyőlési vitában kívánt felszólalni. Mint 
általában, ezúttal is megírta elıre a beszédét, de amikor késı este elkészült vele, elégedetlenül összetépte, és a 
papírkosárba dobta. Felesége, aki látta ezt, észrevétlenül összegyőjtötte a darabokat, és visszatette azokat az 
íróasztalra. Másnap reggel Berzeviczy az ott megtalált beszédét újra elolvasva, már jobbnak találta, és valóban 
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Az eddigiekbıl is látható, hogy az Aranyfüst több értelmezést kínál, a 

karrierregények, a Budapest-regények, a korabeli politika, vagy éppen a szalon 

(kulcsregény) felıl, ahogy ez utóbbira Török Zsuzsa elemzése ad példát, illetve ugyanı az, 

aki a regény szubjektum-felfogására hívja fel a figyelmet: „a személyiség elbeszélhetısége 

tekintetében tanúskodik felzaklató módon a modernség szkeptikus életszemléletérıl”. 230 

Mindezek mellett a mő francia, német és angol fordításai révén transznacionális 

szempontból is tanulságokkal szolgál, de erre majd a késıbbiekben, a nıvérek nemzetközi 

fogadtatásánál térek ki. Pintér Jenı irodalomtörténetében – igaz, nem pozitív elıjellel – 

Wohl Stefánia elbeszélés-technikájának egy másik sajátosságát is érintette, nevezetesen a 

divatlapszerő leírásokat.231 Valóban, nem állt távol tıle a divat, hiszen újságírói- és 

szerkesztıi munkássága nıvéréével együtt fiatal korától fogva divatlapokhoz kötıdött. Az 

ezen a téren évtizedek során megszerzett rutin bizonyára nem hagyta érintetlenül írói 

stílusát, már csak emiatt is indokoltnak vélem, hogy hozzájárulva a regény kisszámú 

értelmezéseinek bıvítéséhez, az Aranyfüstöt a divat, az öltözködés és a ruhaleírások felıl 

közelítsem meg. 

 

 

 

                                                                                                                                                         
sikert is aratott vele a Házban. Az esetet elmondta Wohl Stefániának, „kinek az úgy megtetszett, hogy 
felhasználta egy regényében”. BERZEVICZY Albert, Egy félszázad elıtt. Visszaemlékezés az 1881-84-i 
országgyőlésre, Budapesti Szemle 1934/677., 10.; A politikus által elmesélt történet az Aranyfüstben Szelényi 
és Mária között játszódik le az elsı kötet 18. fejezetében. 
230 TÖRÖK, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja, 373. 
231 PINTÉR Jenı, Magyar irodalomtörténet. Tudományos rendszerezés VII. A magyar irodalom a XIX. század 
utolsó harmadában, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 1934, 738. 
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1.7.3. Dress code: ruha és külsı az Aranyfüstben 

A divat és a szépirodalom viszonyáról az utóbbi évtizedekben élénkült meg a 

szakmai diskurzus elsısorban angol és francia nyelvterületeken.232 Itthon egyelıre még 

kevés ilyen megközelítéső elméleti szöveget találhatunk, a magyar kutatók közül Fábri 

Annát kell megemlítenünk, aki Mikszáth mőveiben tanulmányozta az öltözék szerepét, 

Zsadányi Editet és Földvári Józsefet, akik a szövet-szöveg, illetve a kézimunka-

szövegalkotás kapcsolódási pontjait (motívumok, kompozíciók, narratív eljárások) 

vizsgálták Lesznai Anna, Kaffka Margit, Erdıs Renée, Lux Terka, Tormay Cécile írásaiban, 

illetve Bollobás Enikıt, aki a társadalmi nemiesítés kontextusában elemezte a 

regényszereplık viseletét.233  

Az Aranyfüst ruha- és külsıleírásai a mővet szervezı láthatóság és láthatatlanság, 

hatalom és alávetettség, kitettség és álcázás összjátékán keresztül fontos szerepet játszanak a 

cselekmény, az elbeszélés és a karakterek szintjén, amit néhány jellemzı példán kísérlek 

meg bemutatni. 

Az Aranyfüst nyitójelenete olyan sőrítménynek tekinthetı, amely kifejezi a 

szereplık egymáshoz való viszonyát, a cselekményben betöltött funkciójukat, és sorsuk 

alakulását. Ez összefügg a regény elsı kötetének, fentiekben már jelzett szerkezetével: az 

elsı és második fejezet mintegy elıhangként felvázolja a közeledı konfliktust, utána 

flashback technikával megismerjük az elızményeket, majd a második kötettıl folytatódik az 

elbeszélés. Az elsı fejezet helyszíne a bécsi jégpálya, az elıkelı körök kedvelt 

találkozóhelye, ahol a társaság figyelmét egy korcsolyázó nı köti le. Az elbeszélıi nézıpont 

a lelátón foglal helyet a közönség soraiban, akik a pályát figyelik szabad szemmel, 

lornyettekkel és az ott zajló eseményeket kommentálják. Így a különbözı tekintetek és 

megjegyzések kontúrozzák meg a titokzatos személyt, akirıl hamar kiderül, hogy Liza, gróf 

Szentendrey Károly felesége: „Magas, karcsú alakja, melyhez angol szabású, szorosan 

testhez álló zöld bársonyruha simult, majd úgy siklott tova a sima tükrön, mint egy 

                                                 
232 Lásd errıl bıvebben Rose FORTASSIER, Les écrivains français et la mode: de Balzac à nos jour, Presses 
Univesitaires de France, Paris, 1988.; Clair HUGHES, Henry James and the Art of Dress, Palgrave Macmillan, 
New York, 2001.; Shoshana-Rose MARZEL, L’Esprit du chiffon. Le vêtement dans le roman français du XIXe 
siècle, Peter Lang, Bern, 2005.; Clair HUGHES, Dressed in Fiction, Berg, Oxford, 2006.; Rosy AINDOW, Dress 
and Identity in British Literary Culture 1870-1914, Ashgate, Farnham, 2010.  
233 FÁBRI Anna, Beszélı ruhák. Az öltözet szerepe Mikszáth Kálmán mőveiben, Holmi 1992/7., 984–988.; 
ZSADÁNYI Edit, A tő és a toll: Lesznai Anna hímzéseinek és verseinek tárgya = Kép – írás – mővészet. 
Tanulmányok a 19-20. századi magyar képzımővészet és irodalom kapcsolatáról, szerk. KÉKESI Zoltán – 
PETERNÁK Miklós, Ráció, Budapest 2006, 155–164; FÖLDVÁRI József, Pajzs a résen – El(len)álló alakzatok a 
20. század elején alkotó nıírók mőveiben = Mozgásban. Irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti 
irányvonalakról, kihívásokról és lehetıségekrıl, szerk. BODROGI Ferenc Máté – MIKLÓS Eszter Gerda, Studia 
Litteraria Tomus XLVI. Debrecen, 2008, 226–236.; BOLLOBÁS Enikı, Egy képlet nyomában. 
Karakterelemzések az amerikai és a magyar irodalomból, Balassi, Budapest, 2012. 
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smaragdzöld kígyó, majd kacéran, ledéren himbálódzott rajta, mint valami pompás keleti 

virág, mit a szél karjaiban ringat” (I. 3).234 Az egyszerő vonalvezetéső, plasztikai hatással 

rendelkezı toalett szobor-, illetve bálványszerővé formálja a grófné termetét. A jég és a téli 

ég szürkés-fehér tónusából kiragyogó textil méregzöldjéhez kapcsolódik a kígyó-hasonlat, 

amely Liza csábító, házasságtörı szándékait jelzi. A zöld színhez még egy asszociáció 

társul, a „pompás keleti virág” képe, ezzel is kontrasztot teremtve a fagyos környezet 

színtelenségével. Ingó, mozgó látványhoz még hozzátartozik a lobogó vörös hajkorona, 

amely a zöld színnel kiegészülve (egymásnak komplementerei) valóban feltőnı jelenséggé 

avatja külsejét. Így értelmet nyer a virág-hasonlat: „A szép asszony szırmekucsmát viselt, 

mely alatt vörösded szıke haja nem volt az uralkodó divat szerint magasra feltőzve, hanem 

fürtökben szállongta körül kis formás fejét…” (I. 4). Egész testtartása érzékiséget sugároz: 

„… néha úgy látszott, mintha teljes elbágyadás venne rajta erıt, és karjait lecsüggesztve 

lebegett tovább, izgató keccsel, bámulatos biztonsággal” (I. 4). Leírásában megképzıdik a 

femme fatale, a végzetet hordozó, ellenállhatatlan nı kulturális normája, korcsolyázása 

egyfajta csábtáncként mőködik, mintegy megidézve Salome-történetét, amely a fin-de-siècle 

mővészetének egyik visszatérı motívuma.  

K. Ludwig Pfeiffer A mediális és az imaginárius. Egy kultúrantropológiai 

médiaelmélet dimenziói címő könyve egyik fejezetében a performativitás kapcsán, a tánc-

irodalom-kultúra érintkezéseit vizsgálja, nevezetesen a jégkorcsolyázás irodalmi 

ábrázolásaiban. A 18. század végérıl és a 19. század elejérıl vesz költészeti példákat 

(Klopstock, Herder, Goethe), amikor témaként színre lép a német irodalomban. A jég – 

mondja Pfeiffer – egy olyan határterületnek minısül, amely a civilizáción kívül helyezkedik 

el, de a város konnotatíven jelen marad, vagyis a természet és a kultúra közötti közvetítés 

helyszíne. Nem zárja ki a halálközeliség tapasztalatát, ugyanakkor a könnyedség képzete is 

hozzákapcsolódik, mert egy idıre az ember elfelejtheti az élet terhét.235 Az Aranyfüst bécsi 

jégpályán játszódó nyitójelenete is értelmezhetı a kultúra és a természet határterületeként, 

amely két terület a nıiségben is összeér: Liza leírásában keverednek természeti és a 

kulturális referenciák, állathoz (smaragdzöld kígyó), virághoz hasonlítja az elbeszélı, de 

közben városi ruhát visel, és városi eseményen vesz részt. A korcsolyázásban kódolt 

veszély, miszerint a jég beszakadhat alatta, elcsúszhat rajta, az ı esetében morális vetülettel 

is bír (erkölcsi süllyedés és bukás). Ugyanakkor Liza korcsolyázása elırevetíti a regény 

                                                 
234 Az idézetek ebbıl a kiadásból származnak: WOHL Stefánia, Aranyfüst, I–II., Franklin, Budapest, 1907. 
235 K. Ludwig PFEIFFER, A mediális és az imaginárius. Egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói, ford. 
Kerekes Amália, Magyar Mőhely – Ráció, Budapest, 2005, 396–397. 
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végét, amikor az olvasó és a szereplıgárda mintegy szem elıl veszti ıt (megszökik), 

kisiklik, eltőnik a cselekménybıl (csak közvetett módon, bizonytalan értesülésekbıl 

szerzünk tudomást sorsa további alakulásáról). Miközben látszólag önfeledten korcsolyázik, 

Liza kapcsolatban marad a külvilággal, mert köszönget az ismerısöknek. Tehát érzékeli a 

ráirányuló tekinteteket és megjegyzéseket, ugyanakkor a mozgás révén folyamatosan 

kisiklik a látómezıbıl (a tekintetnek követnie kell), amelynek következtében a tekintet és a 

tekintet tárgya között dialogikus viszony teremtıdik meg. 

Az elsı jelenetben a divatlevelek késleltetés technikájával operáló, 

fragmentumokból építkezı, minuciózus leíró folyamatának lehet az olvasó szemtanúja. A 

karakter a ruházat külsı jegyein keresztül épül fel, aminek végén megszületik Liza 

baljóslatú, érzéki alakja. Roland Barthes jegyzi meg a divatkommentárokról, hogy a „kép” 

észlelésének irányítását teszik lehetıvé, azaz a „ruházat meghatározott rend szerint tárul 

fel”.236 Ugyanez a koreográfia tanulmányozható Wohl Stefánia elbeszélıi eljárásában is, 

kölcsönveszi a divatlevelek mintáit, és transzponálja a szépirodalmi szövegalkotásba. A 

regény más szereplıinél is érvényesül ez a jellemzési mód, de mindvégig Liza toalett-

leírásai maradnak a legösszetettebbek, amelyre Török Zsuzsa is felfigyel: „Liza 

karakterében még részletesebb, fokozatosabb, aprólékosabb kidolgozott a külszín és a 

realitás viszonya”.237 Számára az öltözködés életstratégiájának része, hogy birtokolhassa 

azokat a dolgokat a világból, amikkel korábban nem rendelkezett: társadalmi rang, csodálat, 

férfi. Ezeket a javakat lánykori patrónusától, Máriától veszi el egymás után: hozzámegy 

apjához, Szentendrey Károlyhoz, átalakíttatja Etelligetet Mária gyerekkorának helyszínét, és 

végül elcsábítja férjét, a népszerő politikust Szelényi Istvánt. Az árván maradt Vetter Liza, 

elıkelı származás híján kizárólag külsejével tud érvényesülni. Pontosabban, külsejének 

tudatos alakításával illeszkedik be különbözı közegekbe: gyámja, Elza házában 

madonnaszerő, szerény, visszahúzódó (voile-ruhácska), társaságban nagyvilági dáma 

(atlasz), Fili grófné kastélyában vallásos, megtört özvegy (fekete gyászruha, fátyol). 

Részérıl az öltözködés nem rejtızködést, belesimulást jelentett semelyik esetben sem, 

hanem kitőnést, de mindig ügyelve arra, hogy megfeleljen az adott szituáció szabályainak. 

Ezekkel a külsıváltásokkal szerezte meg az aktuális környezet bizalmát, és fogadtatta el 

magát.  

Toalettjének gondos megtervezettségét figyelhetjük meg a bécsi jégpálya-jelenetet 

követıen, a regény második fejezetében. A bécsi Sacher Hotelben győlt össze az elıkelı 

                                                 
236 Roland BARTHES, A divat mint rendszer, ford. MIHANCSIK Zsófia, Helikon, Budapest, 1999, 20. 
237 TÖRÖK, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja, 369. 
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magyar társaság. Mindenki Szentendrey grófnéra vár, hogy elkezdhessék az étkezést. Mikor 

egyedül belép, minden szem rászegezıdik: „Rendkívül szők, igen hosszú, uszályos fekete 

ruhát viselt, szívalakú kivágással, melybıl nyúlánk fehér nyaka úgy emelkedett ki, mint egy 

gömbölyő hószín márványoszlop. Ruháján, leomló fürtjeiben nem volt semmi dísz, csak 

néhány gardéniát tőzött keblére, és egyik lecsüggı kezében fehér csipkekendıt tartott” (I. 

12–13). Ismét feszes és dísztelen ruhában mutatkozik, alakja szoborszerő, haja szabadon, 

egész külsı megjelenésén a jól megválasztott kiegészítık segítségével (csipkekendı, 

gardénia) az ellentétek (zártság-nyitottság, hővösség-érzékiség) rafinált dinamikája 

érvényesül. Barthes kitüntetett funkciót tulajdonít a kiegészítınek, amely kicsi, finom, csak 

egy „semmiség”, ugyanakkor a nagy együttest hozza mőködésbe, illetve azt szabályozza. 

Kis mérete ellenére jelenléte kulcsfontosságú, mert a divat struktúrájában „pontosan a 

»semmi« a sugárzó mag: jelentısége nem kiterjedtségében, hanem energetikusságában van, 

a részlet átsugárzódik az egészre…”.238 Liza toalettjén a gardénia a ruhakivágásra, 

testdomborulataira hívja fel férfikörnyezetének figyelmét, a virág porcelánfinomságú tónusa 

bırének fehérségét emeli ki, közben ezt a kacéran merész feltárulkozást a kezében tartott 

szőzies tartózkodást sugalló csipkekendıvel ellensúlyozza. A gardénia, ez a Távol-Keletrıl 

származó, kényes, üvegházi növény Liza más öltözetein is felbukkan, mintegy 

attribútumként kísérve a nı fellépéseit. 

Az Aranyfüst másik meghatározó nıalakja Szentendrey Mária Lizával ellentétben 

nem gerjeszt észbontó és démonikus hatást. A narrátor elsı alkalommal házitanítója, 

Vanderbilt Félix tekintetén keresztül idızik el hosszabban öltözékén: „E lenge, világos 

öltönyben, vastag bogban feje búbjára tőzött sötét hajával, nagy, kifejezésteljes szemeivel 

egy fiatal múzsa átszellemült szépségével bírt” (I. 100).  Kicsivel késıbb Máriát már 

társasági, kacér nıként látjuk viszont azon az ebéden, amit édesapja, Szentendrey Károly 

adott. Hamar kiderül, hogy ez felvett szerep, mert így akarja visszahódítani egy félreértés 

miatt tıle elhidegült Félixet. A fiú büszkeségbıl ridegen és szórakozottan viselkedik, pedig 

nehezen tud ellenállni a fiatal lány elbővölı szépségének, amelyet ismét az ı nézıpontjából 

ismerhetünk meg: „Mária alakja, arca, szeme, hófehér nyaka, mely az elıl szív-alakban 

nyíló rózsaszín crêpe de Chine ruha csipkefodrai alatt tündökölt – csaknem elvették 

eszméletét” (I. 154). Bár Mária nem éri el eredeti célját, de ennek az alkalomnak köszönheti 

házasságát a szintén a társaságban mulató Szelényi Istvánnal, akinek figyelmét akkor hívja 

fel magára. Míg Liza súlyos, különleges anyagokat visel a regény folyamán, addig Mária 
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finom, lágy eséső kelméket, amelyek lényének érzelmességét, fiatalságát, romlatlanságát 

tükrözik. Az ebédet követı bálon például aranyszázszorszépekkel kihímzett, fehér illúzió-

ruhában jelenik meg, amely egyrészt elsıbálozó mivoltát, másrészt lelki tisztaságát 

jelképezi (I. 157). A szövet tulajdonságainak (vastagság, súly) identitásképzı, illetve 

identitásközvetítı funkciójáról, ami az Aranyfüstben is mőködik Mária és Liza 

szembeállításakor, így ír Barthes,: „a ruházat a súlyánál fogva kap szárnyakat vagy lesz 

szemfedél, válik hódítóvá vagy tekintélyt sugárzóvá; a szertartásruhák (különösen a 

karizmatikus ruhák) nehezek: a tekintély, a mozdulatlanság, a halál témaköre; azok a ruhák, 

amelyek a házasságot, a születést, az életet ünneplik, leheletfinomak és könnyőek”.239 

Liza debütálása a hazai fıúri társaságban, Mária nagynénje, Fili grófné estélyén 

történik, ahol „…úgy volt felöltözve, ahogy senki sem öltözködik: aranycsillámos 

narancsszín atlaszba, sötétzölddel bélelt hosszú uszállyal. Az ujjatlan ruha vállszalagjait két 

smaragd gyík helyettesítette, míg fürtös haja igen magas spanyol fésővel volt feltőzve, 

melyen aranyfiligrán pálcikákon kilenc nagy smaragd csillogott, mint egy páva rezgı 

koronája” (I. 271–272). Szelényi Istvánt teljesen megbabonázza a jelenség, az ı 

szemszögébıl látunk a nı alakjára. A ruhaleírásból átsütnek az ıt ért erıteljes, érzéki 

ingerek: „A fényes, nehéz szövet által aranyba foglalt pompás buste nyugtalanul 

hullámzott…” (I. 276). Szelényivel táncol, és felidézıdik a regény nyitójelenete, ahol a 

bécsi jégpályáján köröztek együtt: „Egyenesen, mint a nádszál, bágyadt, összhangzatos 

mozdulatokkal siklott odább, hosszú uszályát oly mővészi keccsel vonva maga után…” (I. 

277–278). Szépen tanulmányozható a karakter elengedésekkel, visszatartásokkal, 

átengedéssel és elutasítással játszó viselkedése, a lágyság és keménység izgató áthatásai, 

amely magán a báli toaletten érvényesül. Szelényi késıbb sem tud hatása alól szabadulni. 

Lefekvés után, félálomban látja maga elıtt a nıt „azon aranycsillámban, mely egész este 

körülvette. És karjait a finom csillogó szıke szır helyett csakugyan nem pikkelyek, de azon 

karikák födték, melyek a kígyók testét borítják” (I. 280). Visszaköszön a regény elsı 

fejezetében használt „smaragdzöld kígyó” hasonlata, csak itt, Szelényi álmában igézı arany 

kígyóvá lényegül át a Liza alakja, a karját fedı szıke pihék, és az atlasz fénye homogén 

testfelületté alakul, amely átvitt értelemben az aranyfüst kápráztató, felszíni mivoltára utal.  

Egy ruhadarab szolgáltat alkalmat Liza és Szelényi elsı csókjához a színházi 

páholyban: „…Szelényi épp oly gépiesen vette le Liza bı felöltıjét a fogasról, és a fiatal 
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asszonyt karjaival átfogva, lassan tette a könnyő, puha öltönyt a nyúlánk alak köré” (I. 304). 

A köpeny könnyő puhasága a bır tulajdonságait idézi. 

A történetben éles cezúra a kis Elzi, a Szentendrey-házaspár lányának végzetes 

balesete, amikor az átépített Etelligetet felavató estélyen a szökıkútba fullad. Az apa, 

Szentendrey Károly az eredménytelen mentés utáni fizikai és lelki megrázkódtatástól 

meghal. Fili grófné ápolja vidéki kastélyában az özvegyen maradt Lizát, aki a bőnbánó anya 

szerepét veszi fel, és ehhez igazítja külsejét. Bár érzései, fájdalmai valódiak, mégis 

ugyanúgy kontroll alatt tartja megjelenését, mint, amikor az imádkozás után megpillantja 

magát a tükörben: „…egy gépies mozdulattal elsimította kezét jobb csípıjén. Fátyolozott 

szemei ott egy ráncot vettek észre, és elégikus fájdalmában e helyet többször simogatni 

kezdte, majd meghúzta, és addig igazgatta, míg végre e parányi hiba is eltőnt a páncélszerő 

tökéletes derékrıl” (II. 110). Szelényi vágyakozása nem szőnt meg iránta, sıt fokozódott. 

Felesége elszántan megtett mindent, hogy férjét visszahódítsa. A hosszú távollét után 

visszaérkezı Félix perspektívájából bontakozik ki az a jelenet, amikor Szelényiéket 

meglátogatva társaságot talál náluk, közöttük Lizával. A szerepek látszólag felcserélıdtek 

Liza és Mária között, mivel az utóbbi a „…gyász dacára kápráztató, a kacérság minden 

raffinementjával összeállított öltözetet viselt, és szikrázó élénkséget fejtett ki. Úgy nézett 

férjére és beszélt vele, mintha az valami udvarlója volna, kit vallomásra akar bírni” (II. 

142). Liza pedig visszahúzódó, csendes, „ki nyakig begombolt fekete tricot-jában, 

virágszerően lehajtott kis fejével, úgy ült ott, mint a szomorúság megindító szobra” (II. 

142). Kettejük közül mégis Liza tartja fogva Szelényi minden gondolatát. Hasonló szituáció 

játszódik le Kemény Zsigmond Férj és nı (1852) címő regényében, amelyben a férj szintén 

beleszeret egy titokzatos, szoborszerő nıbe (egy özvegybe), és ugyanúgy érzéketlen marad 

felesége erıfeszítéseire, aki a csábítás eszközeivel próbál rá hatni: „Eliz, hogy férje kihőlt 

szívét megint lángra gyullaszthassa, a tetszelgés minden segédeszközeihez nyúl. Ruháit 

Párizsból hozatá, szünetlenül pipereasztala mellett ült, s midın a kora-hervadás nyomait látá 

arcán, midın emésztı bánata miatt szépsége halványodni kezd, egy ledér nı 

kétségbeesésével tekintett tükrébe”.240 

A regény férfi szereplıinél is hangsúlyt kap a megjelenés. Erre Félix apjánál, 

Vanderbilt Róbertnél, a huszáros megjelenéső gavallérnál, hódító világfinél látunk példát. A 

báró párbajban súlyos sérülést kap, és haldoklása során kiderül életében rejtegetett titka, 

hogy kendızı szereket használt: „…a főzıválltól megszabadulva, teljesen összeesett, míg 
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ıszülı hajáról a halál verítéke választotta le a párnákra csepegı fekete festéket, és 

tömörítette piros foltokká az arc számtalan apró ráncaiban felszaporodott rózsaszínő 

rizsport” (II. 253). A festett férfi alakja az évtized más magyar regényében is megtalálható. 

Vanderbilt Róbert szépészeti praktikáira nincsenek korábban elırejelzések, a haldoklás 

során leplezıdnek le, Fejérházy Béláról viszont már az elejétıl fogva tudható – nemcsak a 

regénybeli környezete, hanem az olvasó számára is –, hogy megözvegyülése után parókát 

hord, és festi a bajuszát (Reviczky Gyula: Apai örökség, 1884/1887). A hatvanéves Géczy 

Gyuri legény-életet él, udvarol, pezsgızik, dandymód öltözködik, öregedı arcbırét 

gondosan ápolja, az élvezetekbıl „számító róka-óvatossággal” veszi ki a részét (Iványi 

Ödön: A püspök atyafisága, 1889).241 Óváry Lászlót választékos modorú, fess úriemberként 

ismeri az elıkelı társaság, aki elszegényedett idıs nemesként kétes üzleti ügyletek, 

valamint haj- és arcfesték segítségével tartja fenn a látszatot (Véka Lajos: Köd elıttem, köd 

mögöttem, 1881).242 

A századforduló Budapest-regényei a fıvárost gyakran romlottságra hajlamos, ám 

ettıl vonzóan rejtelmes bakfisként, vagy prostituáltként jellemezték, ez utóbbira nyújt 

klasszikus példát Lux Terka Budapestje.243 Velük szemben, az 1880-as évekbeli, fentiekben 

érintett társadalmi regényekben a fıváros – látványos, korrupcióval átszıtt fejlıdésével, 

újsütető, vonzóra kozmetikázott, talmi díszleteivel – a magát szépítıszerekkel fiatalító, 

számító élvhajhász (roué) alakjával kapcsolódott össze.  

Visszatérve az Aranyfüsthöz, ezt a típusú társadalmi játszmát Vanderbilt Félix 

elutasítja, amelynek eredményeképpen idısebbnek néz ki apjánál: „halántékain máris ıszülı 

hajtól környezett kopasz fejével és hosszú sötét szakállával határozottan idısebbnek látszott 

                                                 
241 „Géczy Gyuri, a legfessebb vénlegény az egész Budapesten. Hatvanéves, száraz, zörgıs venyigéhez 
hasonló testét egy csélcsap dendi könnyőségével csapta le az egyik székre. İ is a kaszinóból jött, de a pezsgı 
nem látszott meg rajta. Mint afféle mindennel torkig eltelt vén róka, nem itta már a pezsgıt, hanem csak 
szürcsölte. – Mindennel így volt e kiérdemült bonviván; mindent szeretett és tudott még élvezni, de csak 
lassúdan – szürcsölve, mint a pezsgıt, hogy meg ne ártson. Igazi számító róka-óvatossággal alkudott meg 
vágyaival. (…) Géczy Gyuri az imént még egy elsı emeleti páholyban mutogatta kiütéses, foltos, de gondos 
pepecselések által rendben tartott képét.” IVÁNYI  Ödön, A püspök atyafisága = Századvég I., szerk. SZALAI  
Anna, Szépirodalmi, Budapest, 1984, 58–59. 
242 „Óváry László ruházatán a legszırszálhasogatóbb divattudósító sem talált volna kivetni valót. Beillett 
legújabb divatképnek vagy mintának. Nagyobb volt fél fejjel a jól megtermett Birkásnál és sugár fenyıként 
magasodott ki környezete közül. Hajlékony, minden mozdulatában élénk és ruganyos alakja megtartotta a 
fiatalság jellegét híven, s a nıiesen karcsú derék és széles vállak fölött erıs nyakra helyezett fejnek mővészi 
ecsettel kipirosított, szakálltalan orcái, valamint a kifogástalan ügyességgel koromfeketére festett dús haj és 
tömör bajusz nem zavarták a csalódást. Óváry Lászlót mindenki fiatal embernek tarthatta, ki nem tudta, hogy 
legidısb gyermeke már rég meghaladta a nagykorúságot. Szerette is ezt a látszatot, különösen nık körében 
érvényesíteni. Talán még ı is fiatalnak vélte magát”. VÉKA Lajos, Köd elıttem, köd mögöttem, Révai, 
Budapest, 1881, 39. 
243 SÁNTA, I. m., 61; KÁDÁR Judit, Engedelmes lázadók. Magyar írónık és nıideál-konstrukciók a 20. század 
elsı felében, Jelenkor, Pécs, 2014, 41–55. 
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édesapjánál, kihez különben némileg hasonlított. Csakhogy nemes fején minden vonás 

élesebb, jellemzıbb volt, a homlok magasabb, komolyabb, míg egy erıteljes vonás a száj 

körül arcának sajátosan imponáló jelleget kölcsönzött, mely teljesen hibázott Róbert báró 

finom, kellemes vonásaiból” (II. 203). Wohl Stefánia mővében az idıs báró szerepe és 

funkciója az aranyfüst vezérmotívumához kapcsolódik, és így Szelényi és Liza mellett kap 

helyet. Mindhármójukra érvényes az a regényben olvasható megállapítás, amely a kor 

társadalmi tüneteként regisztrálja ezt a típusú karaktert: „Olyan anyagból való, mely az idı 

viszontagságaival dacolni képtelen. Ami rajta egy nemzetet elvakítva fénylik, aranyfüst, mit 

lemos az esı és lefúj a förgeteg. (…) Eljön az a nap, midın teljesen le fog róla válni a 

csillogó máz, és a világ meg fog gyızıdni arról, milyen értéktelen agyag ez a bálvány” (II. 

206).  

 

 

1.8. Wohl Stefánia: Éva (1888) 

1883 ıszén Wohl Stefánia apróbb beszélyeit és egyéb dolgozatait tartalmazó kötet 

kiadását fontolgatta. Nıvére Abafi Lajosnál érdeklıdött, hogy az év karácsonyára nem 

akarná-e megjelentetni úgy, hogy a szerzı eltekint a tiszteletdíjtól, de díszes kiállítást 

szeretne.244 A címzett a Pallas kiadóhoz irányította ıket, ahonnét nem érkezett válasz.245 

Wohl Stefánia életében Éva (1888) címmel jelent meg egyetlen önálló prózakötete, amely 

elbeszéléseket, prózai költeményeket és aforizmákat tartalmazott. Mővét a következı tréfás 

szavakkal küldte el Justh Zsigmondnak: „Éva megelızte Ádámot, de miért? Ez 

anakronizmus”.246  

A sajtóban megjelent, kötetrıl szóló rövid ismertetı szerint a szerzı címadásával 

mintegy jelezni akarta, hogy „a nıt: úgy is, mint szereplıt, úgy is mint az események 

középpontját, úgy is mint reflektálót fogja bemutatni”.247 Kristeva A szeretet eretnetikája 

címő esszéjében a femininitás szempontjából elemezte a keresztény ikonográfiát. 

                                                 
244 Wohl Janka levele Abafi Aigner Lajosnak (1883. okt. 4.), PIM Kézirattár 
245 Wohl Stefánia levele Abafi Aigner Lajosnak, é.n. [1883], PIM Kézirattár 
246 Hogy ezzel az író Ádám (1885) címő kéziratban maradt regényére utalt-e, vagy a bibliai történetre, az nem 
derül ki a szövegbıl. Wohl Stefánia levele Justh Zsigmondnak, é.n. [1888. márc. 7.], 5. sz., OSzK Kézirattár, 
Levelestár; Késıbbi leveleiben többször szót ejt a megjelenést övezı kritikusi csendrıl. Kétségkívül nem 
született róla recenzió. „Ábrányi az Évát még nem is jelentette a [Pesti] Naplóban, olyannyira aprehendálja… 
hogy nem ı írta az Aranyfüstöt”. Wohl Stefánia levele Justh Zsigmondnak, é.n. [1888], 23. sz., OSzK 
Kézirattár, Levelestár; „No, de a mi két könyvünk ugyancsak megadta az árát annak, hogy maga gentlemannak 
nézett egy proletárt. Csakhogy agyon nem hallgatják s lévén Pest egy rendkívül pici kis fészek, azt is 
megtudtam ki ennek az oka. De ezt megírni nem lehet, fölösleges is volna, mert sem maga ott, sem mi itt, nem 
segíthetünk a dolgon”. Wohl Stefánia levele Justh Zsigmondnak, é.n. [1888], 24. sz., OSzK Kézirattár, 
Levelestár 
247 Fıvárosi Lapok 1888/68. (márc. 8.), 493. 
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Véleménye szerint Szőz Mária összetett, szakrális nıképet képviselt, míg Éva a halandó, 

gyarló asszonyt, aki az „örök nıiséget” allegorizálta minden földi esendıségével.248 A 

tárgyalt korszakban több regény, elbeszéléskötet esetében találkozhatunk vele címként, 

például Villiers de l’Isle-Adam: L’Ève future (1886), vagy Maria Janitscheck: Die neue Eva 

(1902).249 Kiterjesztve vizsgálódásainkat más mővészeti ágakra, megfigyelhetı, hogy 

ezekben az évtizedekben a femininitás és a maszkulinitás történeti toposzainak 

újrafogalmazásaival nemcsak az irodalmárok, hanem a képzımővészek is kísérleteztek. 

Gondolhatunk itt Rodin Ádám (1880-as évek) és Éva (1880-as évek) szoborváltozataira 

vagy a hazai példákat szemügyre véve, a városligeti Anonymust alkotó Ligeti Miklós Éva 

(1897) címő márványplasztikájára, a jelentıs német sikereket arató Paczka Ferenc festı 

szintén elismert mővészként tevékenykedı feleségének, Wagner Kornéliának Éva (1898) 

címő algráfiájára, vagy a „nıi lényeget” tematizáló rézkarc-sorozatára, valamint Vaszary 

János a Magyar Nemzeti Galériában látható Aranykor (1898) és a Marosvásárhelyi 

Mővészeti Múzeumban ırzött Ádám és Éva (1901) címő festményeire. 

A jelenség népszerősége mögött az egyre szélesedı nıemancipációs mozgalom és a 

vele együtt ébredezı új nıiségtapasztalat állt, amit gazdasági és társadalmi változások 

hívtak életre. Az iparosodás és az urbanizáció folyamatai a 19. században alapjaiban 

kezdték ki és formálták át a nı státuszát, azáltal, hogy elısegítették a szellemi és 

indusztriális tömegtermelésbe való bekapcsolódását. Annelise Maugue kutatásaiból kitőnik, 

hogy az „Új Éva” kifejezés az emancipálódó nı reprezentációs sémájaként terjedt el a 19. 

század végén az európai irodalomban és sajtóban, illetve rajtuk keresztül a populáris 

regiszterekben.250 Rita Felski a modernizmus gender vonatkozásait elemezve pedig arra 

figyelt fel, hogy az „Új Éva” kifejezés összefonódott a modernitás eszméjével, amely az új 

Ádám, és az új társadalom ígéretét magában hordozva a jövı utópiáját képviselte.251 De az 

„Új Éva” a fennálló rendet veszélyeztette, ahogy ez a kor karikatúratermésébıl kitetszik, 

amely láthatóvá tette az új nıtípust övezı elıfeltevéseket, szorongásokat.252 Milyennek 

mutatják ezek az ábrázolások az emancipált nıt? Mindenekelıtt rendszeridegen elemnek, 

                                                 
248 Julia KRISTEVA,  A szeretet eretnetikája, ford. GYIMESI Tímea, Helikon 1994/4., 495. 
249 Illetve meg kell említenünk korábbról Jósika Júlia Éva (1860) címő regényét. Nem találtam arra utalást, 
hogy Wohl Stefánia ismerte vagy olvasta volna ezt a mővet. 
250 Annelise MAUGUE, L’Ève nouvelle et le vieil Adam = Histoire des femmes en Occident, IV., szerk. 
Geneviève FRAISSE – Michelle PERROT, Plon, Paris, 1991, 527–543. 
251 Rita FELSKI, The Gender of Modernity, Harvard UP, Cambridge, 1995, 14. 
252 Lásd Marie DELÉPINE, La nouvelle Ève dans le caricature allemande autour de 1900, 
(http://www.caricaturesetcaricature.com/article-13150395.html); A magyar anyagra vonatkozóan lásd FABÓ 
Edit, A magyar dualizmus kori karikatúrák és paródiák. A nıkkel kapcsolatos társadalmi sztereotípiák 
változása az élclapok tükrében, doktori disszertáció, ELTE-BTK, Budapest, 2007. 
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olyannak, aki „maskaraszerően” ölti magára a „férfiasság” jegyeit. Egyetemen tanul, 

dolgozik és szemüveget visel, jobb esetben ártalmatlan kékharisnya, rosszabb esetben 

amazon, hárpia, aki fésületlen, erıszakos, feltőnı ruhákban jár, nemcsak hogy cigarettára, 

hanem szivarra sem átall rágyújtani, és még a kerékpározást sem veti meg. A korabeli 

gúnyrajzok egyfajta társadalmi bestiáriumba illesztett modern nıképe a megsértett nemi 

normák következményeit láttatja. Az új Évák fellépése, vagyis a nık szerepének 

megváltozása magával hozta a családról, a házasságról való gondolkodás megváltozását is. 

Geneviève Fraisse francia filozófus és történész arra hívja fel a figyelmet nıtörténeti 

munkájában, hogy a 19. század végén az emancipált nık a társadalom szövetén belül a többi 

nıtársuktól is elkülönültek, mivel elutasították a hagyományos nıi szerepeket, viszont 

kialakítottak egy olyan diskurzust, amelyben a femininitás új jelentést nyert, és 

megszületethetett az új nıi szubjektum, amely az átmeneti fázisban még a régi nıkép és az 

új között konstituálódott.253  

Wohl Stefánia Éva címő prózakötetében az a középosztálybeli nı jelenik meg, aki a 

polgári mindennapok keretei között éli életét, ugyanakkor a társadalmi, gazdasági és 

kulturális folyamatok révén kimozdul korábbi szerepeibıl, amelyek ıt korábban a férfihez 

való viszonyában definiálták, de helyettük még nem talál mást, amivel újrapozícionálhatná 

magát a társadalmi mátrixban. Ezt az egyedüliség/magára maradás tapasztalatából kiinduló, 

a melankolikus léttapasztalattal is rokonítható identitásválságot modellálja Wohl Stefánia 

könyvében a bőnbeesés, és a kiőzetés bibliai történetével, amelyek a szerelem, illetve a 

házasság polgári fogalmainak horizontján íródnak újra.  

Földényi F. László jellemzésében a melankolikus alkat, mivel nem akarnak róla 

tudomást venni, elszigetelıdik, magányos lesz, és ennek következtében felerısödik nála az 

önigazolás kényszere. A saját képzeletébe száll alá, de a befelé forduló önigazolásból „csak 

az marad, amit magunkra tudunk vonatkoztatni: az érzelem”.254 Földényi gondolatmenete a 

femininitás 19. századi diskurzusára is vonatkoztatható abban a tekintetben, hogy a nıknél 

sem az individuumra kérdeztek rá, hanem arra, hogy milyen mértékben testesítette meg a 

társadalmi elvárásokat. Azzal pedig, hogy az érzelmeket a nıiség autentikus 

kifejezıdéseiként tartották nyilván, a nıi létezés megfoghatatlanná vált a társadalmi 

közgondolkodásban. Kristeva a melankólia és az identifikáció közötti összefüggésre mutat. 

A Jacobson-féle analitikus iskolával egybehangzó olvasatában a melankóliát a veszteség, a 

hiány és a gyász mőködteti, így maga az „én” is töredékes és tökéletlen. Alapvetı hangulata 

                                                 
253 Geneviève FRAISSE, Les femmes et leur histoire, Gallimard, Paris, 1998, 441. 
254 FÖLDÉNYI F. László, Melankólia, Kalligram, Pozsony, 2003, 204–205. 
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a bánat, definiálhatatlansága és változékonysága magában rejti a fogalomalkotás 

törékenységét: „a nárcisztikus sérülés legarchaikusabb kifejezıdése, ami képtelen 

szimbolizálni vagy megnevezni, ami túlságosan korai ahhoz, hogy bármilyen külsı 

ágensben (legyen az szubjektív vagy objektív) megtestesülhessen.255  

Mindörökké – Soha többé! címő elbeszélés Elzája a történet elején a szobájában 

várja vılegénye érkezését, ahol „ketten voltak ott az ablak mellett, a nagy ódon 

karosszékben; a leány és még egy alak, mit mások nem láttak, de mely el nem hagyta éjjel-

nappal, ébren és álomban” (46). Ebben az alakban nem Albert a vılegénye, hanem a lány 

hozzáfőzıdı érzelemtöbblete materializálódik, amelyet Elza valóságos médiumként idéz 

elı. Individuuma a változékonyság képét mutatja, amelynek felületén különféle hangulatok, 

arckifejezések mosódnak össze, hol fiatal, hol öreg vonások rajzolódnak, íródnak egymásra, 

megfoghatatlanná téve az életkorát is: „Most tőnt csak fel, hogy nem oly fiatal többé, mint 

amilyennek az elébb látszott, sıt minél jobban erıt vett rajta az álmatag mélaság, annál 

inkább mosódott el ajkainak gyermekded kifejezése” (46).256 

A maszkulinitással való viszonyában a nı a férfi teremtményeként tételezıdött a 19. 

században. Elisabeth Badinter jegyzi meg az anyai érzés történetét feldolgozó 

monográfiájában, hogy a nı férjével, majd pedig gyermekével való kapcsolatában 

viszonylagos teremtmény, akit a függés határoz meg.257 A hozzákapcsolódó értékek, mint az 

önfeláldozás, a fájdalom, a szenvedés, a tőrni tudás, a 19. század folyamán emelkednek a 

nıiség identitáskonstrukciójában konstitutív erıre. A 19. század második felében több olyan 

mítosz keresztezte egymást, illetve élt egymás mellett, amely allegorizálta a nı-férfi 

kapcsolatot, mint például a Pygmalion és Galatea története, amelynek Wohl szubverzív 

újraírásában a nı lesz a férfi alkotója (Similia Similibus). Viszont Sabina, aki ismeretlenül 

keresi fel levélben a szerelmi bánatában elvonult tudóst, majd több levélváltás után a 

csábítás eszközeivel élve ismét visszavezeti a hivatásához, nem akarja fenntartani a másik 

alárendeltségét: „Soha se tudnék szeretni egy olyan embert, ki az én teremtményem…” 

(136).  

Amikor Böhm Károly a nıi lélektanról szóló értekezésében megállapítja, hogy „az 

asszony moralitása igen kétes dolog”, akkor a nıiség diskurzusának egyik közkelető elemét 

                                                 
255 Julia KRISTEVA, A melankolikus képzelet, ford. DOBOSSY Anna, Thalassa 2007/2–3., 32. 
256 Az idézetek ebbıl a kiadásból származnak: WOHL Stefánia, Éva, Méhner, Budapest, 1888. 
257 Elisabeth BADINTER, A szeretı anya. Az anyai érzés története a 17-20. században, ford. SZEKERES András 
– GYÖRKÖS Attila, Csokonai, Debrecen, 1999, 202. 
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citálja.258 Ez visszavezethetı a bőnbeesés történetéig, amely szerint Éva állhatatlansága 

okozta a Paradicsomból való kiőzetést. Wohl Stefánia elbeszéléseiben a férfi és a nı közötti 

reláción keresztül a bőnbeesés-történet más fénytörésbe kerül, az elveszett paradicsomért a 

férfi lesz a felelıs. „Férj: Az Úristennek nem azt kellett volna Évának megtiltania, hogy az 

almába harapjon, de azt, hogy a kígyóval beszéljen. Nı: Azt sem. – Ádámnak kellett volna 

megtiltania, hogy Évát egyedül hagyja.” – olvashatjuk az Elveszett paradicsom címő 

elbeszélés mottójában (103). A dialógus iróniája éppen abban rejlik, ha a férfi a nı 

oltalmazója, ıre és ura, akkor az ı erkölcsét terheli feleségének eltévelyedése. Az 

elbeszélésben a férj megdöbbenve szembesül egy házastársi beszélgetés során, hogy hitvese 

a tétlenségbıl fakadó unalmában kacérkodni kezdett a házibaráttal. A férfi hiába keresi 

benne azt a lányt, akinek a szívét meleg viaszként formálta keze a „legmagasabb ideál 

képére”, helyette a Nıt látja, a kiismerhetetlen, titokzatos és kacér Évát: „Örökre bezárult 

mögöttük azon tiszta, szent otthonnak paradicsoma, mely minden férfiszívnek legfıbb 

eszménye és már most mehettek tovább, egymás mellett, de azért mégsem együtt, azon sivár 

őrben, melynek neve – modern házasság” (113). Ez a fajta nıi szubjektumkonstrukció nem 

tartalmazza az anyaság elemeit, hanem kizárólag a férjjel való relációban létezik, mint 

ahogy Kristeva A szeretet eretnetikája címő esszéjében megállapítja, hogy Évával szemben 

Szőz Mária alakjában szívódnak fel a gyermek iránti kötıdés motívumai.259  

Az Egyedül címő kötetzáró elbeszélés nyitójelenete, akár egy korabeli divatkép: a 

fıszereplı pompás estélyiben áll a szalon ablaka elıtt, és a szemközti házban lakó családot 

figyeli. Közben régi leveleit olvasgatja, és hajdani kikosarazott lovagjaira gondol, akik egy-

egy lehetséges, de végül elutasított életutat képviselnek: az orvos – küzdelmes élet, a 

földbirtokos – elıkelı élet, az öreg bankár – gazdagság, és végül élete szerelme, aki egy 

gazdagabb lányért elhagyta, hogy „megaranyozza vele halványuló címerének hétágú 

koronáját…” (240). 

A szöveg a szemközti család képével zárul, mintegy az elveszett paradicsom 

allúziójaként. Viszont a család már csak vágy, és nem elsıdleges és egyedüli cél, amelyben 

kiteljesedhet a nıi szubjektum. A fıhıs elutasításai (és megcsalatása) révén olyan 

átmenetinek tekinthetı nıi identitáskompozíció formálódik meg, ami már nem a férfihez 

való viszonyában legitimálódik. „Az elutasítás vagy a mánia állapotának feltétele (…) ez az 

identifikáció (…), biztosítja a belépést a szubjektumnak a jelek és alkotás világába” – írja 

                                                 
258 BÖHM Károly, Az asszony lélektanáról, Magyar Philosophiai Szemle, 1883/1. (január), 48. Részleteiben 
újra közölve: A nı és hivatása II. Szemelvények a magyarországi nıkérdés történetébıl 1866-1895, szerk. 
FÁBRI Anna – BORBÍRÓ Fanni – SZARKA Eszter, Kortárs, Budapest, 2006, 23. 
259 KRISTEVA, A szeretet eretnetikája, 495. 
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Kristeva a melankólia feloldásáról.260 Ezt a belépés elıtti állapotot figyelhetjük meg az 

elbeszélésben. Tulajdonképpen ott fejezıdik be az Egyedül és vele az egész kötet, ahol 

Ritoók Emma A nagy véletlen (1908) címő regénye kezdıdik, vagyis az ablaknál álló nı 

képével. Míg Wohlnál a fıhıs leszámolva a neki felkínált hagyományos nıi szerepekkel, 

még nem tudja merre tovább, addig Ritoóknál az „Új Nı” képviselıjeként már megteszi az 

elsı lépést: „Gertrud fehér ruhában állt az ablak mögött és lassan tépegetett darabokra egy 

fényképet – mindig kisebbekre, valami kicsinyes, pedáns gonddal, ami szinte nem illett a 

harag és megvetés kifejezéséhez a szája körül. Azután kinyitotta az ablakot.”261  

 

 

1.9. A Wohl-nıvérek nemzetközi fogadtatása transznacionális kontextusban 

A transznacionális megközelítés a nemzeti határain való átlépés különbözı (földrajzi, 

politikai, gazdasági, kulturális, nyelvi) vetületeire összpontosítva egyrészt lebontja az 

összehasonlításokban uralkodó eurocentrikus szemléletet, másrészt elıtérbe hozza a 

kölcsönhatást, a cserét, a keveredést, az áramlást, a globális-lokális párbeszédet.262  

A transznacionális szempontok hasznosíthatók a magyar irodalomtörténet-írásban, 

például a határon túli, vagy a diaszpórákban létrejövı magyar irodalmak vonatkozásában.263 

Ugyanakkor az olyan szerzık esetében is gyümölcsözınek bizonyulhatnak, mint Wohl 

Janka és Wohl Stefánia, akik bár, születésüktıl halálukig Budapesten éltek és dolgoztak, de 

fordításaik, kapcsolatrendszerük (szalon, levelezés) és közleményeik révén munkásságuk 

túlnyúlt az országhatárokon. A magyaron kívül németül, franciául, angolul publikáltak a 

külföldi sajtóban (errıl majd az újságírói tevékenységüknél esik szó), illetve kiadóknál 

önálló kötetek formájában, amely utóbbiak témái, elbeszélıi stratégiái és nyelvi színvonala 

elısegítették cirkulálásukat a transznacionális térben. Jelen fejezetben Wohl Janka Liszt 

Ferenc-életrajzának és Wohl Stefánia Aranyfüst címő regényének nemzetközi fogadtatását 

transznacionális szempontból vizsgálom: keletkezésük földrajzi-nyelvi régiójából kilépve, 

                                                 
260 KRISTEVA, A melankolikus képzelet, 34–35. 
261 RITOÓK Emma, A nagy véletlen, Singer és Wolfner, Budapest, 1908, 3. 
262 Lásd Emily APTER, Comparative Exile. Competing Margins in the History of Comparative Literature = 
Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, szerk. Charles BERNHEIMER, Johns Hopkins UP, 
Baltimore, 1995, 92.; Paul JAY , Global Matters: The Transnational Turn in Literary Studies, Cornell UP, 
Ithaca–London, 2010, 2–3.; illetve magyarul lásd JABLONCZAY  Tímea, Transznacionalizmus a gyakorlatban: 
migrációs praxisok a könyvek, az írásmódok, a mőfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában, Helikon 
2015/2., 137–156. 
263 Lásd RÁKAI  Orsolya, Fogalomfosszíliák, identitás-kövületek: a transznacionális poétika lehetıségei az 
individuális, a kollektív és az idegen metszeteinek újragondolásában, Helikon 2015/2., 233–242.; NÉMETH 
Zoltán, A migráns irodalom lehetıségei a közép-európai irodalmakban, Iskolakultúra 2016/1., 63–69. 
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kiadásaik, fordításaik révén hogyan jelentek meg más irodalmi rendszerekben, illetve 

milyen oda-vissza hatások figyelhetık meg a cirkuláció és a szöveg elıállítása között.264  

 

 

1.9.1. Wohl Janka: François Liszt. Souvenirs d’une compatriote (1887) 

 „A »mások dolga« örök és általános érdekő marad mindenkorra és a bájos Sévignené asszony 

leveleit, vagy a szellemes, régi mémoire-okat nem történelmi becsükért és az irály tökélyeiért 

szeretjük lapozni, hanem mert inkább érdekel, hogy egy vagy más híres ember kibe volt szerelmes, 

vagy ágyban szokott-e reggelizni, mintsem az: ki mellett szavazott, vagy kit buktatott meg”.265  

 

Liszt Ferenc halála (1886. július 31.) után kicsivel több, mint egy hónappal Wohl 

Janka a zeneszerzıvel kapcsolatos személyes emlékeit vegyítve a mestertıl hallott 

élettörténetekkel, négyrészes cikksorozatot indított François Liszt: Souvenirs détachés 

címmel a Revue internationale hasábjain. Nagy feltőnést keltett, francia, angol, amerikai, 

ausztrál lapok adtak hírt róla, és közöltek belıle részleteket: pl. Le Temps (Párizs), The Pall 

Mall Gazette (London), The Daily Graphic (New York), The Queanbeyan Age (Új-Dél-

Wales, Ausztrália), The Columbus Journal (Nebraska, USA), az itthoni híradások orosz és 

spanyol újságokról is tudtak.266 A szerzı e cikkeket átdolgozva és kiegészítve 1887-ben 

François Liszt: Souvenirs d’une compatriote címmel önálló kötetbe rendezte Paul 

Ollendorff neves párizsi kiadónál.267 Majd ugyanebben az évben piacra került Ward & 

Downey gondozásában az angol fordítás, 1888-ban pedig a német változat látott napvilágot 

a jénai Costenoblénál. A sajtó világszerte beszámolt a mőrıl és annak kiadásairól.268 A 

                                                 
264 David DAMROSCH, What is World Literature?, Princeton UP, Princeton, 2003.; Rebecca L. WALKOWITZ , 
Felmérhetetlenül súlyos következmények: Kazuo Ishiguro, fordítás és az új világirodalom, ford. HUDÁCSKÓ 
Brigitta, Helikon 2015/2., 175–200. 
265 WOHL Janka, A társaságból: Az angol királyi nász, Fıvárosi Lapok 1893/186. (júl. 8.), 1496. 
266 Magyar Bazár 1886/20. (okt. 16.), 154.; A Pesti Napló, a Nemzet és a Magyar Salon kivonatolta a 
cikksorozat megjelent darabjait: Wohl Janka Liszt Ferencrıl: Wohl Janka visszaemlékezései a Revue 
International-ból, Pesti Napló 1886/293. (okt. 22.), 1.; Liszt Ferencrıl, Nemzet 1886/284. (okt. 13.), 1.; Liszt 
Ferencrıl (Visszaemlékezések), Magyar Salon 1887. VI. kötet, 255–267. 
267 Egyelıre nem találtam még arra adatot, hogy hogyan került Wohl Janka Liszt-életrajza ehhez a kiadóhoz. 
Elképzelhetı, hogy a Revue internationale-on keresztül, amelynek egyik párizsi elosztója éppen Paul 
Ollendorf könyvkereskedése volt. Az 1875-ös alapítású vállalkozás fıként színdarabokra, regényekre, 
elbeszélésekre szakosodott, olyan szerzık tartoztak hozzá, mint Georges Ohnet, Guy de Maupassant vagy 
késıbb Colette. Egyébként több magyar vonatkozású könyv jelent meg itt: Justh Zsigmond Le livre de la 
Pousta [A puszta könyve] (1892) Guillaume Vautier fordításában, Czóbel Minka La migration de l’âme 
[Lélekvándorlás] (1897) címő drámai költeménye Melchior de Polignac tolmácsolásában, illetve ugyanezen 
fordító közremőködésével Poètes hongrois: Poésies magyares (1896) címő versantológia. 
268 Eltekintve az írások mőfaj (reklám, rövid hír, mutatvány, recenzió), laptípus (napilap, folyóirat) és 
megjelenési hely (fıváros, nagyváros, kisebb települések) szerinti tárgyalásától csupán a könyv földrajzi 
cirkulációjának méreteit érzékeltetve, sorolok fel újságcímeket, azaz hová jutott el a híre. Amerikai: The 
Auburn Bulletin, The Sun (New York), The Chicago Times stb. Angol: The Daily Telegraph, The Graphic, St. 
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fejlemények részben nyomon követhetık a Fıvárosi Lapok vagy a Magyar Bazár 

hírrovataiban: pl. a francia kiadás minden budapesti könyvkereskedésben kapható; az angol 

fordítás jogáért hét angol író és írónı verseng, az Egyesült Államokban meg fog jelenni.269  

Az élénk nemzetközi sajtóvisszhang elsısorban Liszt hírnevének és az aktualitásnak 

(halála) köszönhetı, illetve a kötet szervezıelvének, tudniillik Liszt magánéletébe enged 

bepillantást. Wohl Janka gyerekkorától fogva ismerte Liszt Ferencet, aki késıbb szalonjuk 

törzsvendége lett, továbbá az írónı titkári teendıket is ellátott a komponista mellett, annak 

utolsó éveiben: felolvasott neki, kezelte a levelezését. Könyve alapját és vonzerejét ez a 

közeli viszony adta. A szerzı világosan megfogalmazta célkitőzéseit: zenetörténeti 

értekezés helyett arra törekedett, hogy az embert mutassa meg, úgy, ahogy ı látta, 

tapasztalta. A szöveg szerkezete mozaikszerő, lazán összefüggı történetek füzére, amely 

Liszt életét és pályáját epizodikusan meséli el. Ezek forrásait a mester jegyzeteiben és a vele 

folytatott bizalmas beszélgetésekben jelölte meg a szerzı, ezáltal vallomásos aurát vonva 

köréjük. A Temps kritikusa úgy fogalmazott (még a Revue internationale-ban közölt 

cikksorozat kapcsán), hogy szinte önéletrajzi jegyzeteknek is felfoghatók.270  

A mővet vállalt töredékességével és személyességével együtt hiteles Liszt-

ábrázolásnak értékelte a sajtó. Az Egyetemes Philologiai Közlöny a következıképpen 

összegezte a kötet külföldi kritikáit: „…mind egybehangzóan írták, hogy Wohl könyve 

teljes képét mutatja be Lisztnek”.271 Ezzel cseng össze a Saturday Review méltatása: „A sok 

dicséret tömjénfüstjébıl, a mester élı, jellemzetes alakja bontakozik ki. Nyilvánvaló, hogy 

Wohl kisasszony Lisztje az igazi Liszt, egész hiúságával, és lángeszével, kimeríthetetlen 

erélyével, munkaképességével és fejedelmi jótékonyságával, a tökéletes színész telhetetlen 

vágyával a bámulat után, és mégis mindvégig hatalmas, páratlan, ragyogó jelenség”.272 A 

                                                                                                                                                         
James’s Gazette, The Life, The Saturday Review, The Standard stb. Ausztrál: The Queenslander, The Sydney 
Mail and New South Wales Advertiser stb. Francia: Le Gaulois, Le Gil Blas, Le Journal des débats politiques 
et littéraires, Le Matin, Le Monde illustré, Le Siècle, Le Temps stb. Német: Berliner Tageblatt, Deutsches 
Montagsblatt, Lyra, Neue Freie Presse stb. 
269 Magyar Bazár 1887/7. (ápr. 1.), 54.; Magyar Bazár 1887/16. (aug. 16.), 128. – Ekkor a fordítás joga már a 
Ward & Downey kiadónál volt. Janka név szerint három jelentkezıt nevezett meg régi barátnıjének, Wass 
Ottiliának: Noé grófnı, az ír Charlotte O’Conor Eccles (1860-1911), Mary Cowden Clarke (1809-1898). Wohl 
Janka levele Wass Ottiliának (1887. aug. 3.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a 
Arhivelor NaŃionale; Magyar Bazár 1887/20. (okt. 16.), 155. 
270 Souvenirs sur François Liszt, Le Temps 1886/9268. (szept. 18.), 3.; Késıbb Haraszti Emil rámutatott arra, 
hogy kellı kritikával kell kezelni Wohl Janka könyvének adatait: „A Liszt halálát követı évben jelentek meg 
Wohl Janka emlékezései az elhunyt mesterrıl. Liszt gyakran volt vendége a Wohl-nıvérek szalonjának, sokat 
mesélhetett nekik regényes életérıl. Meggyöngült emlékezete, veleszületett hajlama következtében – egyéb 
okot nem tételezhetünk fel – ez a kis kötet csak úgy hemzseg a valótlanságoktól.” HARASZTI Emil, Liszt 
Ferenc irodalmi mőveinek szerzısége (III.) , Budapesti Szemle 1939/736., 300. 
271 NÁMÉNYI  Lajos, Külföldi irodalom: Irodalmunk külföldön 1887-ben, Egyetemes Philologiai Közlöny 
1888/1., 96. 
272 François Liszt, Fıvárosi Lapok 1887/218. (aug. 9.), 1603. 
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sajtó különösen Liszt szerelmi ügyeirıl, nevezetesen Marie d’Agoult-tal és George Sanddal 

való viharos kapcsolatáról, illetve a nık iránta táplált rajongásáról szóló részeket kapta fel 

(pl. a híres énekesnı esete, aki férfiruhát öltött, hogy titokban, meglátogathassa a 

muzsikust). Az angolszász lapoknál közreadott szemelvények gyakran a Liszt and the 

Ladies címet viselik. Egyébként Wohl Janka éppen ebben az irányban, a zeneszerzı nıkre 

gyakorolt hatására összpontosítva folytatta az anyaggyőjtést tervezett második kötetéhez, de 

addig nem akarta tapintatból a nyilvánosság elé bocsátani a tulajdonában lévı adatokat, 

amíg az érintettek élnek; végül kiadatlan maradt az újabb rész, mert várakozás közben a 

szerzı elhalálozott.273  

A következıkben, elkanyarodva a sajtóvisszhang további tárgyalásától, a Liszt-

életrajz és a nemzeti közötti párbeszéd néhány mozzanatára térnék ki, amelyet már az 

alcímben szereplı honfitársnı (compatriote, Landsmännin, compatriot) szó is felvet: a hon 

mely országot jelöli? Liszt magyar identitását tárgyaló 16. fejezetben olyan a mai 

transznacionális diskurzusból ismerıs elemek kerülnek elıtérbe, mint a befogadó ország, 

származási hely, etnikum és a haza viszonya, valamint a nyelv és a nemzet hagyományos 

összefüggésének újragondolása. Más szóval tekinthetı-e olyasvalaki egy nemzet tagjának, 

ha nem beszéli a nyelvét, és élete nagy részét máshol töltötte. Liszt magyarságát feszegette a 

Gil Blas munkatársa, amikor némi iróniával jegyezte meg, hogy a mester sosem tanult meg 

magyarul.274 Az ilyen típusú ellenvetésekre adott választ Wohl Janka Lord Beaconsfield 

(Benjamin Disraeli) egykori brit miniszterelnök szavaival, hogy az az ember is jó hazafi, aki 

országától távol szerez annak becsületet. Majd azzal folytatta, hogy a nyelvtudás nem döntı 

bizonyíték a hazafiság kérdésében, erre példaként a 19. század elején Magyarországon 

születettek nemzedékét hozta, akik közül többen nem beszéltek magyarul. Liszt esetében a 

tetteket és az érzelmeket emelte ki, amelyekkel mindig Magyarország felé fordult. 

Ugyanakkor a szerzı Lisztnek, mint lángésznek hazáját Franciaországban azonosította, 

amelyhez ízlésében és hajlamaiban asszimilálódott, amely befogadta ıt, amely támogatta, 

bátorította erkölcsi és intellektuális fejlıdését, ahol magánemberként és muzsikusként elsı 

meghatározó élményeit, impulzusait kapta.275 A haza és az otthon összetartozását 

problematizálja a záró fejezet, amely a magyar társadalom, azon belül az arisztokrácia 

közömbösségét taglalja az idıs mester iránt, hogy kevesen látogatják, kevesen hívják. Az 

utolsó napon, amit a Wohl-nıvéreknél töltött, Janka kérdésére, hogy tényleg 

                                                 
273 WOHL Janka, Egy letőnt csillagról, Magyar Bazár 1896/12. (márc. 24.), 45–47. 
274 Paul GINISTY, Les souvenirs de Mme Janka Wohl sur Liszt, Gil Blas 1887/2699. (ápr. 9.), 2. 
275 WOHL Janka, François Liszt: Souvenirs d’une compatriote, Ollendorff, Paris, 1887, 269. 
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Franciaországba és Angliába utazik-e, Liszt azt felelte: „Igen, igen. Legalább nem fogok 

magányosan [isolement] meghalni a következı hónapokban”.276 

Wohl Janka könyvét B. Peyton Ward fordította le angolra, hően követve az eredeti 

szöveget. A német változatban, amit Janka maga készített, már megfigyelhetünk eltéréseket 

a francia és az angol kiadásokhoz képest. Hozzáfőzött egy elıszót, amelyben azt ecseteli, 

hogy Liszt munkásságának késıbbi korszaka milyen szorosan összefonódott 

Németországgal. Így a szerzı bizonyára az elhunyt kívánságát teljesíti, amikor munkáját 

németül is hozzáférhetıvé teszi a komponista német barátai és tisztelıi számára.277 Liszt 

magyarságán nem változtatott, de olyan plusz információkat adott hozzá, amelyek a német 

gyökereket is felvillantják. A korábbiakhoz hasonlóan elhangzik, hogy Liszt német ajkú 

területen született, de ez kiegészül azzal, hogy a német Raidingban született és gyerekkorát 

Eisenstadtban töltötte (a települések német megfelelıjét használta Doborján és Kismarton 

helyett). Bizonyára a francia-német ellentét miatt, a Franciaországot ünneplı sorokat 

meghúzta, annyi maradt belıle, hogy Liszt pályájának elsı korszakában küzdelmei, sikerei, 

szenvedései és szerelmei oda kötötték: „szenvedések” (Leiden) helyén eredetileg az állt, 

hogy „örömök” (joies, joys). A zárlatba bekerült egy új epizód, amely Andrássy Gyula 

szalonjáról szólt, ahol nagy tisztelet övezte Liszt Ferencet. Janka idézte a muzsikus egyik 

levelét, amelyben az államférfit a Monarchia legszellemdúsabb, legjelentısebb 

képviselıjének nevezte.278 Ezzel Liszt németek iránti elkötelezettsége domborodott ki, 

hiszen Andrássy külügyminiszterként németbarát irányt követett, és nevéhez főzıdött a 

Monarchia és a Német Császárság között megkötött kettıs szövetség. Persze kérdés, hogy 

ezek a módosítások mennyiben értek célt. A jénai kiadás kapcsán a bécsi Lyra címő 

folyóirat bírálója többek között éppen azt rótta fel, hogy a munka érezhetıen francia 

olvasókkal számol, így kétli, hogy a német közönség szeretni fogja.279  

Mindazonáltal Wohl Janka Liszt-életrajza esetében az látható, hogy sikerült 

beépülnie a nemzetközi Liszt-irodalomba: mai napig idézik, cáfolják, hivatkozzák. Az 

anekdotákra felfőzött szerkezetének köszönhetıen önálló kis történetek formájában 

könnyedén tudott terjedni a kor világsajtóban. Továbbá az alcímben szereplı honfitárs 

plurális fogalomként több országra utal, azaz Liszt alakján keresztül Wohl Janka könyve 

távol a hazától (idegen nyelven és közegben) próbál annak használni, miközben a 

                                                 
276 Uo., 293 
277 WOHL Janka, Franz Liszt: Erinnerungen einer Landsmännin, Costenoble, Jena, 1888, 1–2. 
278 Uo., 233. 
279 A. D., Franz Liszt, Lyra 1888/18. (jún. 15.), 155. 
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szövegben körvonalazott magyar identitás nem zárja ki a kapcsolódást és az arra való 

törekvést más irodalmi rendszerekhez, nemzeti hagyományokhoz. 

 

 

1.9.2. Wohl Stefánia: Aranyfüst / Clinquant / Rauschgold / Sham Gold 

Wohl Stefánia Aranyfüst címő regénye 1888-ban jelent meg franciául, 1889-ben 

németül, 1890-ben angolul (1896-ban második kiadás).280 

A szerzı egyidejő megjelentetését tervezte a regény magyar és német kiadásának, az 

utóbbin vele párhuzamosan Janka nıvére dolgozott.281 Tehát joggal feltételezhetı, hogy a 

szöveg létrehozásakor közrejátszott a fordíthatóság szempontja. Ez az írói eljárás Kazuo 

Ishiguro kapcsán került a mai transznacionális vizsgálatok homlokterébe, aki bevallottan 

fordításra ír: elsısorban a „formára, szerkezetre és vízióra” figyel oda, és egyszerőbb 

dikcióra törekszik.282 Rebecca L. Walkowitz az ı regényeiben tanulmányozza azt, hogy a 

cirkuláció „hogyan kezd betolakodni a termelésbe”, amelyre két történeti elızményt is 

említ: Marx és Engels a Kommunista kiáltvány megszövegezésekor szem elıtt tartották a 

cserét és a fordítást, illetve George Eliot, miközben írta mőveit, számításba vette, hogy majd 

részletek fognak megjelenni belıle antológiákban.283 Bár Péterfy Jenı nem minden kritikai 

él nélkül mutatott az Aranyfüst szereplıinek átlátszóságára, valamint szabatos szerkezetére, 

ezen sajátosságok a fentiek tükrében a fordítás szándékával hozhatók összefüggésbe.284  

Mindemellett a mő bıvelkedik olyan nemzetközi kulturális, politikai, társadalmi és 

földrajzi utalásokban, amelyek a kulturális értelemben vett fordítást könnyíthették meg. A 

magyar szöveg tartalmaz angol, francia, olasz szavakat és kifejezéseket. A szereplık 

soknemzetiségőek: a cseh eredető Vanderbilt család, a sziléziai német Marburg Elza és 

Althausen Nándor, az orosz Simbinszky herceg, az angol nevelını Miss Editha. A 

keresztnevek többsége mőködik más nyelven is (pl. Elza, Liza, Félix, Róbert, Alice, 

Blanche). Mind a három fordításban megmaradtak a vezeték- és helyiségnevek, apróbb 

változtatásoktól eltekintve, például Vanderbiltbıl van der Bilt, Pap Mihályból Justus Peter, 

Mária grófnıbıl Irma lett. Egyes jelenetek nemzetközi helyszíneken játszódnak (Bécs, 

                                                 
280 Az Aranyfüst lengyelül is megjelent, és nagy elismerésben részesült, az errıl szóló rövidhír lásd Magyar 
Bazár 1892/11. (jún. 1.), 87.; Demeter Tibor Bibliographia Hungarica címő munkája viszont 1890-es 
kiadásról tud, és a British Library is – elektronikus katalógusa szerint – ezzel a keltezéssel ıriz a regény 
lengyel fordításából egy példányt.  
281 Wohl Janka levelei Wass Ottiliának (1886. jan. 9. és 1886. ápr. 4.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, 
DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale 
282 WALKOWITZ , I. m., 179. 
283 Uo., 177. 
284 x..– [PÉTERFY Jenı], Wohl Stefanie: Aranyfüst, Budapesti Szemle 1887/128., 304. 
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normandiai tengerpart), és szóba kerülnek az elıkelı világ kedvelt helyszínei (Nizza, 

Baden-Baden, Róma, Párizs). A nemzetközi hálózat megjelenik a divat (bécsi, londoni 

divatházak, Worth-kreációk), vagy irodalmi és képzımővészeti hivatkozások (mővek: Don 

Quijote, Dandin György; festık: Lenbach, Boucher) révén is. 

Az Aranyfüst különösen gazdag angol referenciákban. Brit lapokat olvasnak 

(Graphic), Náthánffy a walesi hercegtıl vesz agarat, Félix orvosként harcol Indiában, majd 

a tüdıvész gyógyítására kifejlesztett szérummal Londonba utazik, a politikai pályára fiatal 

korától kezdve tudatosan készülı Szelényi a zürichi iskolájában angol mintára szervezett 

„debating society” alkalmakon ragyogó szónoki képességeivel tőnik ki (Justh ilyen vitakört 

alakított magyar barátaival 1883 és 1886 között), késıbb a római jog és a magyar 

törvénykezés mellett Herbert Spencer (a fordításokban kiegészül Lord Beaconsfield 

nevével) mőveit tanulmányozza, és Pitt angol miniszterelnök fényes karrierje lebeg lelki 

szemei elıtt. 

Az Aranyfüst elıször franciául jelent meg Clinquant címmel a Revue internationale 

hasábjain folytatásokban. Nem tüntettek fel fordítót, feltehetıen maga a szerzı, vagy nıvére 

ültette át franciára a szöveget (vagy közösen). A folyóirat regénykínálata változatosnak és 

igényesnek mondható: 1885-ös évfolyamban A bostoniak Henry Jamestıl, a Családi 

boldogság Tolsztojtól, vagy 1887-ben A játékos Dosztojevszkijtıl. A szerkesztıség azzal 

vezeti olvasóközönsége elé Wohl Stefánia munkáját, hogy hazájában nagy sikert aratott, és 

hő tükre a magyar társadalomnak és erkölcsöknek.285 Az Aranyfüst visszhangtalan maradt a 

korabeli francia sajtóban, amely azzal magyarázható, hogy nem jelent meg önálló kötetben. 

Németül, Rauschgold címmel annál a kiadónál jelent meg, ahol korábban Janka 

Liszt-könyve.286 Egy fennmaradt levél alapján úgy tőnik, hogy Zichy Géza is közbenjárt az 

Aranyfüst német kiadása érdekében. Carl Gille (1813-1899), jénai jogász-ismerısének 1887. 

december 19-én írt levelében közös mesterükre, Lisztre hivatkozva, kérte meg ıt arra, hogy 

                                                 
285 WOHL Stéphanie, Clinquant: Peinture de la société hongroise, Revue internationale 1888/2. (okt. 25.), 
133.; A szerkesztıi jegyzet két magyar regényhez (A falu jegyzıje, Az új földesúr) illeszti az Aranyfüstöt. 
Eötvös mővét angolból fordították franciára, és csak nagyobb részleteket közöltek a Revue britannique-ban 
elıször 1850-ben, majd 1868 és 1869 között. Errıl lásd HANUS Erzsébet, 1896, le Millénaire de la Hongrie: 
Ignace Kont et la littérature hongroise, Cahiers d’études hongroise 1996, 103–104. Tudomásom szerint Az új 
földesúr 1888-ban még nem létezett francia nyelven. 
286 Hermann Costenoble jénai kiadója regények mellett filozófiai, mővészet- és irodalomtörténeti, illetve más 
tudományos munkák megjelentetésére is vállalkozott. A kiadó történetérıl lásd Rudolf SCHMIDT, Deutsche 
Buchhändler: Deutsche Buchdrucker, Band 1, Verlag der Buchdruckerei Franz Weber, Berlin, 1902, 145–
146.; Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert, szerk. Georg JÄGER, Walter de 
Gruyter, Berlin – New York, 2010. 
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hívja fel Hermann Costenoble figyelmét a regényre.287 A német változatot, ahogy a 

fentiekben errıl már szó esett, Janka készítette, Stefánia pedig revíziózta. A Neue Freie 

Presse névtelen kritikusa meg is dicsérte a szöveg tökéletes németségét, hogy nem érzıdik 

rajta „az idegen eredet”.288 

Különösen osztrák lapok cikkeztek a Rauschgoldról. Általában a szerkezetet, a 

jellemábrázolást, a cselekmény érdekfeszítı jellegét méltatták. Többen megjegyezték, hogy 

a szereplık nagyon is valóságosnak tőnnek. Ottilie Bondy a Wiener Hausfrauen-Zeitung 

hasábjain úgy vélte, hogy a politikus-alakok kilétét a magyar olvasók bizonyára 

ismerhetik.289 Mások viszont a szerzı emberismeretébıl eredeztették a reális karaktereket. 

Az Aranyfüst hazai recepcióját meghatározó Péterfy Jenı nem tartotta a regény mőfajához, 

illetve a szerzı neméhez valónak a politikai, társadalmi problémák és eszmék boncolását. 

Ezeket a külföldi recenzensek nem tartották egymást kizárónak. A Bruno Walden álnevet 

használó Florentine Galliny, a Wiener Zeitung munkatársa éppen azt emelte ki, hogy „Nagy 

és mővészi elınye e mőnek, hogy a tisztán emberi, mi a cselekmény alapvonalát képezi, 

szerves összefüggésben áll a politikai és mővelıdéstörténeti vonásokkal, melyek így egész 

természetességgel válnak a könyv megfelelı hátterévé”.290 Marco Brociner szerint a regény 

„egy darab naturalisztikus mővelıdéstörténetet” is nyújt olvasójának. Azt fejtegette a 

Wiener Tagblatt hasábjain, hogy a kultúra még nem távolította el a magyarokból a tüzet, a 

nyers indulatokat: „Egy ilyen társadalmat nem lehet Marlitt-féle érzelgıséggel festeni; 

leírásához erı, szenvedély és velıs ecsetelés szükséges és tudni kell látni”. Wohl Stefániát, 

Turgenyev és Bret Harte mellé állította, akik az „emberiséget ısi természetességében és 

nyersességében, de festıien” ábrázolják.291 Hevesi Lajos, a Fremden-Blatt kritikusaként 

Disraeli Lothair (1870) és Endymion (1880) címő munkáival vetette össze a Rauschgoldot. 

Bár Péterfyhez hasonlóan nem volt jó véleménye a nıírókról, de Wohl Stefániát 

megkülönböztette tılük, mert ritka tehetségével világos és éles képet adott a modern 

világról.292 

Wohl Stefánia az angol kiadást már nem érhette meg 1889. október 14-én 

bekövetkezett halála miatt. Az Aranyfüst Stephen Louis Simeon fordításában Sham Gold 

                                                 
287 165. Zichy (zu Vásonykeö), Geza von, Pianist und Komponist (1849-1924). Eigenh. Brief mit U. Budapest, 
19. XII. 1887. 8°. 1 Seite. Doppelblatt = Sommerwind: Ausgewählte Neuzugänge an Autographen, 
Widmungsexemplaren und Büchern, Autographen & Büchern Eberhard Köstler, 2008, 45. 
(http://www.autographen.org/fileadmin/user_upload/pdf/Sommerwind.pdf)  
288 Rauschgold, Neue Freie Presse 1888/8719. (dec. 1.), 7. 
289 O. B. [Ottilie BONDY], Rauschgold, Wiener Hausfrauen-Zeitung 1888/43. (okt. 21.), 383. 
290 Az „Aranyfüst”-rıl (Német bírálatok), Fıvárosi Lapok 1889/8. (jan. 8.), 51. 
291 Uo., 52. 
292 H. [HEVESI Lajos], Der Roman vom Rauschgold, Fremden-Blatt 1888. dec. 18., 11. 
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címmel 1890-ben jelent meg a Ward & Downey kiadónál, amit Janka intézett (ez a cég 

dobta piacra az ı Liszt-könyvét is).293 Simeon németbıl ültethette át a szöveget, mert a 

szereplık keresztnevei és megszólításai megırizték a német alakot (Karl-Károly, Stefan-

István, Frau von Szelényi-Szelényiné, Fräulein Lisa-Liza kisasszony). Míg a francia vagy a 

német változatban nincsenek, az angol tartalmaz magyarázó jegyzeteket, nem sokat, 

összesen hármat, amelyek a „mágnás”, a „comtesse” és a „tegezés” kifejezések magyar 

jelentéseit világítják meg az angol olvasók számára.  

Wohl Janka informális csatornákon is igyekezett elımozdítani az Aranyfüst 

nemzetközi ismertségét. Ebben segítségére volt Justh Zsigmond, aki, ahogy arról már szó 

volt, szerette ezt a regényt, és külföldi utazásai során gyakran ajánlgatta az angol fordítást 

útitársainak, pl. egy Fahreaens nevő svédnek adta oda, akinek tetszett, és Tolsztojhoz 

hasonlította. Egy másik alkalommal Wohl Janka azt javasolta Justhnak, hogy a Sham Goldot 

vetesse meg az indiai mian miri könyvtárral.294 Linda White lánykorában rokonszenvezett a 

magyar szabadságharccal, késıbb Londonból Olaszországba költözött, ahol elsı férje halála 

után, Pasquale Villari olasz történész-politikushoz ment hozzá, firenzei házukat Gladstone 

és Henry James is látogatta. Írásos hagyatékában fennmaradt egy levél Wohl Jankától, aki a 

címzett magyar szimpátiájára hivatkozva hívta fel a figyelmét az Aranyfüst angol 

megjelenésére.295  

 „A XIX. sz. utolsó negyedében az irodalmi folyóiratok, mint pl. az Athenaeum, az 

Academy és a Saturday Review rendszeresen tájékoztatták olvasóikat a magyar irodalmi 

életrıl, a könyvekrıl, a legjobb magyar folyóiratok tartalmáról, s elég gyakran közöltek 

nekrológot magyar írókról”.296 A hazai szerzık közül különösen Jókai Mór volt népszerő a 

szigetországban. Ezek a tényezık is hozzájárulhattak a Sham Gold pozitív fogadtatásához, 

amelybıl a Magyar Bazár „Mővészet és Irodalom” címő rovata szemlézett: a Woman’s 

Herald címő hetilap részletesen foglalkozott a regénnyel és szerzıjével, a Scotsman 

nemcsak olvasásra méltó érdekes regénynek, hanem komoly tanulmányra alkalmas, értékes 

mőnek is ítélte, a Catholic Examiner Wohl Stefániában arra látott bizonyítékot, hogy „a 

                                                 
293 Edmund Downey ír regényíró és újságszerkesztı 1884-ben hozta létre kiadóját, amely az úgynevezett 
három kötetes regényekre (three-volume novel) specializálódott, de kínálatában életrajzok, visszaemlékezések 
is megtalálhatók voltak. Lásd John SUTHERLAND, The Longman Companion to Victorian Fiction, Routledge, 
Oxon, 2013. [1988] 
294 Justh Zsigmond levelei, Magyar Bazár 1895/12. (márc. 24.), 41.; Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak 
(1892. dec. 20.), 130. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
295 Robert J. W. EVANS, Linda White és Gál Polixéna: Egy barátság, 1857-63, Aetas 1995/4., 76. 
296 CZIGÁNY  Lóránt, A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914, Akadémiai, 
Budapest, 1976, 276.; A könyv Petıfi-, Eötvös-, Jókai-fordításokkal és -fordítókkal foglalkozott, így az 
Aranyfüstre nem tért ki. 
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kiváló szellemi tehetség s a teremtı erı a nıknél nem zárják ki a szeretetreméltó 

tulajdonokat és háziasság, nıiesség, a kézimunkák és házi teendık kedvelése igen jól 

haladnak karöltve a magasabb rendő hivatással”.297 A beszámoló szerint a Sham Goldról 

még írt a Westminster Review, a Manchester Examiner, a St. James’s Gazette, vagy a 

Galignani’s Messenger.  

1896-ban adták ki másodjára Wohl Stefánia regényét, amelyet Vámbéry Ármin látott 

el elıszóval. İ személyesen is ismerte a nıvéreket, szalonjukban is megfordult, illetve még 

1887-ben az Athenaeum címő, nagy múltú brit folyóiratban az azévi magyar szépirodalmi 

termésbıl Csiky Gergely A jó Fülöp címő színdarabját és az Aranyfüstöt emelte ki.298 A Pall 

Mall Gazette azt a passzust idézte az elıszóból, hogy Magyarország egyelıre kiaknázatlan 

terület a regényírók számára, pedig tanulmányozásra érdemes a Kelet és Nyugat közöttisége 

miatt. A rövid ajánló szerint a Sham Gold friss és megragadó képet fest a magyar politikai 

és családi életrıl. A fordításhoz külön gratulált: „The style is easy, spirited and full of local 

coulour”.299 

Wohl Stefánia regénye esetében úgy tőnik, hogy nıvére Liszt-életrajzával szemben, 

valamint a pozitív fogadtatás dacára néhány év alatt kihullott az angolszász és a német 

irodalmi köztudatból. Viszont a mai transznacionális szempontú vizsgálódások számára 

többek között azért lehet érdekes, mert szerzıje írás közben szem elıtt tartotta a külföldi 

megjelenés(eke)t, ami kihatott a szöveg elıállítására (szerkezet, névválasztás, kulturális, 

politikai és földrajzi utalások). Ennek köszönhetıen a külföldi kritikusoknak nem okozott 

gondot olvasása és értelmezése, egyszerre ismerték fel benne a modern és a magyar élet 

jellemzı vonásait. 

                                                 
297 Magyar Bazár 1891/3. (febr. 1.), 23. 
298 Hírt ad róla: Fıvárosi Lapok 1887/266. (szept. 28.), 1963.; NÁMÉNYI , I. m., 93. 
299 The Pall Mall Gazette 1896/9747. (jún. 22.), 3. 
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2. A Wohl-nıvérek sajtótevékenysége 

 

2.1. Médiatörténeti irányok és kihívások 

A „kulturális fordulat” fogalmát az 1980-as évektıl használják a médiakutatásban, 

de a szemlélet már az 1960-as évektıl jelentkezett. Elıtérbe hozta és újraértékelte többek 

között a magánélet, a hétköznapok, a társadalmi és etnikai kisebbségek, a társadalmi és 

kulturális identitások, a marginális csoportok, a lokalitás, a centrum-periféria viszonya, a 

tömegkultúra, a közélet-politika-nyilvánosság, a szórakozás, a kulturális fogyasztás szerepét 

és jelentıségét.300 A hozzá kötıdı interdiszciplináris gondolkodás révén, Sipos Balázs 

megfogalmazásában a médiatörténet napjainkra szupertudománnyá vált, amelynek neve 

alatt metodológiailag és tematikailag rendkívül szerteágazó kutatások folynak.301 A 

jelenkori médiatörténet-kutatás vonulatainak érdemi összefoglalásától eltekintenék, hiszen 

méreteibıl adódóan külön szakmunkák és sorozatok tárgyát képezi. Ehelyett azon 

megközelítésekre és új felvetésekre térek ki, amelyek eredményeit jelen nagyfejezet 

gondolatmenetének kidolgozásához hasznosítottam: történeti szemlélet, sajtókutatások, 

társadalomtörténeti kontextus, gender-elméletek, interdiszciplináris keret, valamint 

irodalomszociológiai szempontok.  

A kultúrakutatások tudományközi nézıpontja dacára a történészek és a 

kommunikációval foglalkozók szorosabb együttmőködésének igénye évtizedek óta szerepel 

a média-kutatások napirendjén. James Curran az Innis és McLuhan munkásságából kiinduló 

techno-hagyományt kritizálja, mert kevés figyelmet szentel a társadalmi összefüggéseknek, 

ugyanakkor a társadalmi determinizmustól is óva int.302 John Nerone szerint a két 

tudományterület képviselıi közötti távolság abból is származik, hogy míg a történészek 

Hayden White nyomán a nagy elbeszélések lebontására, addig a kommunikáció-kutatók 

azok kimunkálására összpontosítanak. Másfelıl az elıbbiek kevésbé figyelnek az 

utóbbiakra, mint fordítva. Az amerikai médiatudós a két diszciplína közötti egyenlıtlen 

viszony megszüntetését sürgeti.303 Barbie Zelizer szintén a tudományköziség mellett 

érvelve, a történészek és kommunikációtörténészek közötti kölcsönös megértést 

diszciplináris kötelességként tünteti fel, mivel a múlt és a kommunikációs csere jóval 
                                                 

300 CSÁSZI Lajos, Médiakutatás a kulturális fordulat után, Médiakutató 2008/3.  
(http://www.mediakutato.hu/cikk/2008_03_osz/07_mediakutatas_forradalom) 
301 SIPOS Balázs, Sajtó és hatalom a Horty-korszakban. Politika- és társadalomtörténeti vázlat, Argumentum, 
Budapest, 2011, 33–34. 
302 James CURRAN, Communication and History = Explorations in Communication and History, szerk. Barbie 
ZELIZER, Routledge, New York, 2008, 46–59. 
303 John NERONE, The Future of Communication History, Critical Studies in Media Communication 2006/3., 
254–262. 
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túlmutatnak a konkrét tudományterületek határain.304 A brit médiatörténeti helyzetképet 

áttekintı legfrissebb kézikönyv szerkesztıi pedig a történeti megközelítést a jelennel nyitják 

össze, mert feltevésük alapján, a múlttal való különbözıségek és folyamatosságok feltárása 

segít megérteni napjaink médiajelenségeit és -mechanizmusait.305 Ez a belátás a 19. századi 

divatlap bizonyos sajátosságainak (nyílt tér, olvasói kommunikáció) értelmezésénél nyújtott 

segítséget a számomra. 

A feminista médiakutatások az úgynevezett második feminista hullámmal (1960-as 

évek) indultak meg, és a nıképeket, a nemi szerepeket és az elnyomás/kirekesztés formáit 

vették górcsı alá, amely a késıbbiekben is fontos irány maradt.306 Az 1970-es években 

egyrészt tovább folyt a médiareprezentációk tanulmányozása a férfiuralom és a 

piacgazdaság összefüggéseiben, másrészrıl kezdték megkülönböztetni a biológiai és a 

társadalmi nemet. A következı évtizedek olvasás- és recepciókutatásainak köszönhetıen új 

megvilágításba kerültek a korábban kevéssé becsült, nıi közönségnek szánt mőfajok 

(szappanopera, nıi magazinok, szerelmes regények).307 Az 1990-es évektıl megélénkülı 

történeti és interdiszciplináris kutatások módosítva a sajtótörténet korábbi súlypontjain, a 

nık sajtótevékenységének és -fogyasztásának feldolgozására törekednek, és a film-, 

történelmi, média- és kultúrakutatások ötvözésével a nıtörténet új perspektíváival 

kecsegtetnek.308 A Wohl-nıvérek újságírói és szerkesztıi munkásságának tárgyalásánál 

azokra a feminista vizsgálódásokra (Rita Felski, Margaret Beetham) alapoztam, amelyeknél 

a keresztezıdés, kölcsönhatás, hálózatosság elınyben részesítése, a nemzet-közösség-

nyilvánosság alakításában való nıi részvétel újragondolása, valamint az önszervezıdés és a 

szolidaritás formáinak feltárása kap hangsúlyt. 

A nıi sajtó, és azon belül a divatlap értékelésénél még a folyóirat-kutatás 

megállapításai ösztönöztek. Sean Latham és Robert Scholes programadó cikke mutatta be a 

Print Studies gyors fejlıdésnek indult alterületeként a Periodical Studies-t, amely iránt az 

irodalomtörténetben bekövetkezı kulturális fordulatnak és a bıvülı digitális archívumoknak 

                                                 
304 Barbie ZELIZER, When disciplines engage = Explorations in Communication and History, 2008, 5. 
305 Martin CONBOY – John STEEL, Introduction: British media and mediations of the past = The Routledge 
Companion to British Media History, szerk. Martin CONBOY – John STEEL, Routledge, London, 2015, 4. 
306 Cynthia CARTER – Linda STEINER, Mapping the Contested Terrain of Media and Gender Research = 
Critical Readings: Media and Gender, szerk. Cynthia CARTER – Linda STEINER, Maidenhead, Open UP, 2004, 
11–35.; Illetve még lásd Liesbet van ZOONEN, Feminist Media Studies, Sage, London, 1994. 
307 Lásd Dorothy HOBSON, Housewives and the Mass Media = Culture, Media, Language, szerk. Stuart HALL  
– Dorothy HOBSON – Andrew LOWE – Paul WILLIS , Hutchinson, London, 1980, 105–114.; Janice A. 
RADWAY , Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature, University of North Carolina 
Press, Chapel Hill, 1984. 
308 Maggie ANDREWS – Sallie MCNAMARA , Introduction = Women and the Media. Feminism and Femininity 
in Britain, 1900 to the Present, szerk. Maggie ANDREWS – Sallie MCNAMARA , Routledge, New York, 2014, 9. 
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köszönhetıen nıtt meg az érdeklıdés az elmúlt húsz évben.309 Az irodalmárok és 

történészek a modern kultúra tanulmányozásához új, értékes forrást fedeznek fel a 

folyóiratokban, mivel leginkább ebben a lapcsoportban vélik megragadhatónak a modern 

kultúrát létrehozó esztétikai és kereskedelmi hatások, folyamatok keveredését. Így a 

folyóirat az interdiszciplináris vizsgálódások önálló tárgyává vált, és a kutatók a modern 

irodalommal, mővészetekkel való viszonyát veszik szemügyre, valamint kapcsolódásait a 

hirdetés kultúrájával és más társadalmi, politikai, tudományos tartalmakkal. 

A frankofón színtéren mindezek mellett meghatározónak számít az irodalom- és 

kultúrszociológiai irány, illetve a retorika-vizsgálat. Marc Angenot 1889. Un état du 

discours social címő 1989-es könyve a társadalmi diskurzus fogalmának bevonásával 

újította meg az irodalom társadalmi megközelítéseit, és vele együtt a sajtókutatást, mert a 

szövegelemzést kiterjesztette más nyomtatott termékekre is. A „culture médiatique” 

(médiakultúra) vagy az „ère médiatique” (médiakorszak) elméletei az irodalom és az 

újságírás dinamikus viszonyát szélesebb kulturális közegben értelmezik.310 A 2011-ben 

kiadott La civilisation du journal címő nagyszabású sajtótörténeti vállalkozást készítıi a 

sajtó irodalom- és kulturtörténeteként határozták meg.311 

Az utóbbi évtizedben Magyarországon is jelentkeztek a különbözı társtudományok 

felıl helyzetértékelı, problémafelvetı, jövıt vázoló írások, amelyek a hiányokból, 

feladatokból, igényekbıl kiindulva, és a nemzetközi szakirodalomból már ismert 

szempontok beemelésével a hazai médiakutatás új alapokra helyezésére törekedtek. Sipos 

Balázs szerint azért nehéz magyar média- és kommunikációtörténetrıl írni, mert még nem 

önálló diszciplínának, hanem különféle területek segédtudományának számít. Az egyik okát 

a sajtókutatásban uralkodó tartalomközpontú, irodalmi hagyományban jelöli meg, amelyet 

azzal magyaráz, hogy a sajtóval kezdetektıl fogva fıleg irodalomtörténészek (pl. Ferenczy, 

                                                 
309 Sean LATHAM  – Robert SCHOLES, The Rise of Periodical Studies, PMLA 2006/2., 517–531. 
310 Lásd Jean-Yves MOLLIER, La naissance de la culture médiatique à la Belle Époque, Études littéraires 
1997/1., 15–26.; Pascal DURAND, La „culture médiatique” au XIXe siècle. Essai de définition-périodisation, 
Quaderni 1999/39., 29–40.; La culture médiatique au XIXe et XXe siècles. Actes du colloque international, 
szerk. Marc LITS, Louvain-la-Neuve, ORM, 1999.; Jean-Yves MOLLIER, Genèse et développement de la 
culture médiatique du XIXe au XXe siècle = De l’écrit à l’écran, szerk. Jacques Migozzi, PULIM, Limoges, 
2000, 27–38.; Marie-Ève THÉRENTY – Alain VAILLANT , 1836: L’An I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et 
historique de La Presse de Girardin, Nouveau monde éditions, Paris, 2001.; Pascal DURAND, Presse ou 
médias, littérature ou culture médiatique? Question de concepts, Contextes 2012/11. 
(https://contextes.revues.org/5392)  
311 Dominique KALIFA  – Alain VAILLANT , Pour une histoire culturelle et littéraire de la presse, Le temps des 
médias 2004/2., 197–214.; Maga a monográfia: La Civilisation du journal. Une histoire de la presse française 
au XIXe siècle, szerk. Dominique KALIFA  – Philippe RÉGNIER – Marie-Ève THÉRENTY – Alain VAILLANT , 
Nouveau monde éditions, Paris, 2011.  
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Pintér, Thienemann, Szerb) foglalkoztak.312 Másik okként említi a nyugati médialeméletek 

lassú eljutását Magyarországra a szocializmus miatt. A megoldást a megfelelı intézményi 

háttér és az ahhoz kapcsolódó módszertan kialakításában látja.313 Bajomi-Lázár Péter 

szintén azt állítja, hogy az ilyen irányú egyetemi és doktori képzés, tudományos mőhelyek 

és fórumok dacára intézményi értelemben nem létezik itthon média- és 

kommunikációtudomány. A szerzı amellett, hogy errıl eszmecserét kíván elımozdítani, a 

kommunikáció- és médiatudomány meghatározására tesz javaslatot: olyan 

interdiszciplináris tudományként írja le, amely elsısorban a társadalomtudományok 

eszköztárából merít.314  

Széchenyi Ágnes a magyar sajtó történetére irányuló módszeres, összehangolt, 

intézményes kutatásokat hiányolja különösen a 20. századra vonatkozóan, és arra 

emlékeztet, hogy az akadémiai feldolgozás 1892-nél megállt.315 Szorgalmazza többek 

között a történeti szemléletet, a magyar újságírás teljes feltárását nemcsak fıvárosi, hanem 

vidéki, regionális és nemzetközi szinten. Szajbély Mihály egyrészt csatlakozva Széchenyi 

Ágnes felvetéseihez a hazai sajtótörténet hiányaira figyelmeztet, másrészt a hazai 

sajtókutatások médiatörténetbe való beillesztése mellett érvel.316 Szerinte a két fı feladat: a 

18-19. századot felölelı, egyfajta „kommentált bibliográfia”, és az anyag világos 

elrendezése, mőfaji leírása. Luhmann elméletére támaszkodva, a tipologizálást a 

differenciálódás és szerepkör-változások modellszerő mozgásainak feltérképezésén 

keresztül képzeli el: milyen új sajtótípusok jönnek létre, a korábbiak funkciója miként 

alakul át újak létrejöttével, az adott lap önleírása és környezete másleírása milyen 

viszonyban áll egymással. 

Gyáni Gábor a társadalomtörténet bevonását sürgeti, az addig uralkodó, leíró jellegő, 

tartalmi ismertetések, formai bemutatások helyett.317 Új lehetıségként vezeti be a társadalmi 

kontextus fogalmát, amely a sajtót társadalmi intézményként fogja fel. Majd áttekintve a 

hazai kutatásokat, részletes ajánlást fogalmaz meg a korábban elhanyagolt, feldolgozásra 

váró témákról a sajtóüzemtıl és -vállalkozástól kezdve, az újságírók 

                                                 
312 SIPOS, Sajtó és hatalom a Horty-korszakban, 36. 
313 Balázs SIPOS, Unter Disziplinen. Historische Medien- und Kommunikationsforschung in Ungarn, Medien 
& Zeit 2003/3., 22. A hazai sajtó- és médiakutatások történetérıl még lásd SIPOS Balázs, Sajtó és tudomány. A 
sajtókutatás története és intézményesülése Magyarországon a II. világháborúig, Múltunk 2000/2., 154–200. 
314 BAJOMI-LÁZÁR Péter, Rendhagyó szerkesztıi jegyzet. A kommunikáció- és médiatudomány magyarországi 
helyzetérıl, Médiakutató 2015/1., 5–8. 
315 SZÉCHENYI Ágnes, A huszadik század hiányzó magyar sajtótörténete – adósságlista és javaslat, Magyar 
Tudomány 2004/10., 1150–1163. 
316 SZAJBÉLY Mihály, A médiatörténet és a sajtótörténet viszonyáról, Médiakutató 2005/1., 71–79. 
317 GYÁNI  Gábor, Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából, Médiakutató 2006/1., 57–64. 
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professzionalizálódásán át a sajtófogyasztásig, de kitér a kép és a szöveg együttes retorikai 

vizsgálatára, a közéleti (véleményformálás, néphangulat) és piaci összefüggésekre, az 

olvasói attitődök megállapítására is. Végül új forrásokat javasol: naplók, levelek, 

visszaemlékezések, különbözı levéltári anyagok.  

Lipták Dorottya az MTA-OSzK Res Libraria Hungariae 19. századi könyv- és 

sajtótörténeti mőhelyt bemutatva, vázolja annak módszertanilag és tematikailag komplex 

programját.318 Célkitőzéseiben kapcsolódik a Gyáni által vázolt irányokhoz. A könyvkiadást 

és a sajtót társadalmi struktúrák és hálózatok együttes termékeként és összetett társadalmi 

gyakorlat tárgyaként kezeli. Összehasonlító, makro- és mikrovizsgálatokkal kívánja 

tanulmányozni az elıállítást, a terjesztést és a befogadást a kommunikációs folyamatok 

történetiségében, azaz hogyan hatottak egymásra térben és idıben. Emiatt tartja 

szükségesnek a korszakok megállapítását, a módszertan kiszélesítését, új források 

beemelését, továbbá a magyar sajtó elhelyezését a Monarchia és Európa hálózataiban. 

Mindenki egyetért a mindmáig hiányzó alapkutatások szükségességében, a rengeteg 

tennivalóban, a történeti megközelítésben, a sajtótörténet önállósodásában, az 

interdiszciplináris keretben, viszont más-más „nagy elbeszélés”-t ajánlanak. Z. Karvalics 

László a következı narratívákat különbözteti meg a hazai médiatörténeti kutatásokban: 

társadalomtörténeti kontextus (Gyáni Gábor), kulturális kontextus (Lipták Dorottya), 

észleléstörténet (Szajbély Mihály), valóságkonstrukció (Tóth Benedek), ismeretelméleti 

kontextus (Sipos Balázs), ı maga az információtörténeti paradigma mellett érvel.319 

Továbbá meg kell említeni a Kulcsár Szabó Ernı vezette kutatócsoportot, amely a mediális 

elméletek és a filológia összekapcsolásán dolgozik, az általuk gondozott könyvsorozatban 

megjelenı fordítások, önálló tanulmányok jelentıs mértékben hozzájárulnak a külföldi 

médiatudományi eredmények meghonosításához. A folyóirat-kutatás, mint önálló 

tudományterület hazai megjelenése pedig az avantgárd sajtó feldolgozásához – a Kassák 

Múzeum szakmai koncepciójához, valamint a Petıfi Irodalmi Múzeum digitalizációs 

programjához – köthetı. 

A Wohl-nıvérek sajtótevékenységének történeti feldolgozásánál igyekeztem szem 

elıtt tartani a nyomtatott sajtó kulturális, irodalmi, társadalmi, politikai, piaci 

összefüggéseivel számoló, tudományközi megközelítések tanulságait. Bár utalok korábbi 

lapjaikra, de a rendelkezésemre álló terjedelmi korlátokat figyelembe véve, behatóbban a 

                                                 
318 LIPTÁK Dorottya, A modernkori könyv- és sajtótörténeti kutatások állapotáról, Magyar Tudomány 2011/9., 
1121–1131. 
319 Z. KARVALICS László, Horizontokat tágító és civilizáló erı. Az információtörténeti fordulat irányairól és 
esélyeirıl a sajtótörténet-írásban, Médiakutató 2014/2., 7. 
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Magyar Bazárral foglalkozom (olvasótábor, városi intézményekkel való kapcsolat, vállalati 

háttér, helye a korabeli sajtópiacon, nıemancipációs törekvések, ízlésformálás, szépirodalmi 

tartalmak). Mielıtt ebbe belefognék, áttekintem a sajtó, azon belül a nıi sajtó, a 

nyilvánosság, a nemzet és a modernitás viszonyára vonatkozó elméleti alapvetéseket, 

valamint a divatlap hazai szakirodalmának fı megállapításait, hogy segítségükkel kijelöljem 

vizsgálódásaim kiindulópontját.  

 

 

2.2. A nyilvánosság terei és a sajtó 

Cynthia Carter és Linda Steiner a gender nézıpontú vizsgálódások egyik hozadékát 

abban látják, hogy segítenek leleplezni az uralkodó ideológiák megalkotottságát, mivel a 

médiaszövegek nem csak tükrei a „valóság”-nak, hanem maguk is részt vesznek annak 

létrehozásában.320 Ilyen uralkodó ideológiának számít a nyilvánosság fogalma, amely 

különösen élesen vetıdik fel a nık és a sajtó 19. századi viszonyában.  

A szakirodalomban közismert a sajtó téri és az ettıl elválaszthatatlan szóbeli 

dimenziója. Az újságot behálózó szóbeli érintkezések – a pletykáktól, a társalgáson át a 

vitákig – visszavezethetık városi közösségi terekre. Erre utalnak például a korai 

folyóiratcímek, mint a lipcsei Das Courieuse Caffee-Haus zu Venedig (1698), a milánói Il 

Caffè (1764-1766), vagy a korabeli Európában mintaadónak számító angol Spectator (1711-

1712), amelynek esszéihez a képzeletbeli Spectator Club kitalált alakjai szolgáltatták a 

keretet.321 Késıbb, a piacosodás kibontakozásával a hasonlatokban felbukkan az áruház 

képe is. Mallarmé 1892-ben úgy beszél a hírlapokról, mint sugárutak csillogó kirakatú 

boltjairól, amelyek készlete mindig megújul.322  

Ezek mellett a sajtóhoz, azon belül is a napilapokhoz főzıdı legelterjedtebb 

képzettársítás a politikai nyilvánosságot jelképezı parlament. Ez Habermas nyomán vált 

széles körben bevetté a médiatörténeti kutatásokban.323 Médiafogalma a polgári 

nyilvánosság univerzális modelljén, a politikai szólásszabadságon, a társadalmi 

egyenlıségen, a történelmi haladás emancipatorikus eszméjén, és a politikailag aktív 

polgárok, vagyis a „tulajdonosok” közösségén alapul. A nyilvánosság alatt olyan küzdıteret 
                                                 

320 CARTER – STEINER, Introduction = Critical Readings: Media and Gender, 2. 
321 Asa BRIGGS – Peter BURKE, A média társadalomtörténete. Gutenbergtıl az internetig, ford. GÖBÖLYÖS 
Magdolna – KONOK Péter – GELLÉRI Gábor – N. K ISS Zsuzsa, Napvilág, Budapest, 2012 (bıv. átdolg. kiadás), 
39–40. 
322 Stéphane MALLARMÉ , Étalages (The National Observer, 11 juin 1892) = Uı., Œuvres complètes II., szerk. 
Bertrand MARCHAL, Gallimard, Paris, 2003, 221. 
323 Jürgen HABERMAS, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Vizsgálódások a polgári társadalom egy 
kategóriájával kapcsolatban, ford. ENDREFFY Zoltán, Gondolat, Budapest, 1971. 
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ért, ahol azonos státuszú emberek között politikai, racionális érveken alapuló kritikai vita 

zajlik. Ennek kialakulásában kitüntetett szerepet tulajdonít a napilapnak, meglátása szerint a 

politikai nyilvánosság fejlettségét „a sajtó és az állam közti vita állásán mérik”.324 

Ugyanakkor figyelmeztet a médiakereskedelem és az államhatalom káros befolyására 

(bulvárosodás, cenzúra), amely háttérbe szorítja a nyílt és értelmes eszmecserét.  

Benedict Anderson, a nacionalizmus-kutatásokra nagy hatást gyakorló „elképzelt 

közösség”-elméletében, McLuhanhoz hasonlóan arra mutat, hogy a nyomtatott-kapitalizmus 

(saját nyelv, tömegesedés) teremtette meg a nemzet fogalmi kereteit.325 Ebben a 

folyamatban a napilapoknak komoly közvetítı, alakító szerepet szán azáltal, hogy az 

olvasásukat olyan elsajátítási/tanulási folyamatként írja le, amely során az egyén 

szimbolikusan a nemzet részévé válik.  

Habermas és Anderson nyomán a nyilvánosság, a napisajtó és a nemzet fogalma 

összekapcsolódott. A médiakutatók a modern politikai nyilvánosság részeként, mint annak 

helyszíneinek (kávéház, klub, parlament) kiterjesztéseként értelmezik a hírlapot, amelyhez a 

joggyakorlást és -védelmet, az állampolgári részvételt, a nemzetbe való betagozódást 

rendelik. A napi sajtóhoz való hozzáférés azonban nem volt mindenki számára szabadon 

elérhetı, például a nıkkel szemben mőködtek korlátozó intézkedések. Jules Clarétie író-

újságíró 1880-ban a napilapot virtuális köztérként ábrázolva, egyfelıl elismeri, hogy az 

olvasás és az intellektuális élet nagy terjesztıje, másfelıl figyelmeztet, hogy olyan 

trágárságokat is tartalmaz, amelyeket egy elhaladó iszákostól sem nem tőrnénk el. Míg az 

apa óvja a lányát az utcán leselkedı morális veszélytıl, nehéz megvédenie az újságírás 

látszata alatt megbújó pornográfiától.326 Számtalan példát találunk a korabeli forrásokban 

azokra az aggodalmas erıfeszítésekre, a tiltások és cenzúrák különbözı formáira, 

amelyekkel a nıket igyekeztek távol tartani a napilapoktól.327 

Érdemes itt visszatérni Habermas elméletére. Egyrészt arra mutat, hogy a 

magánszféra, és azon belül az intimszféra nem független a gazdasági tevékenységtıl, a 

munka- és az áruforgalomtól, másrészt a „magánélet és a nyilvánosság közti választóvonal a 

házon belül is érvényesül” (pl. lakószoba intimitása és a szalon nyilvánossága). A polgári 

szalont azonban az irodalmi nyilvánossághoz hasonlóan mégis leválasztja a politikai 

                                                 
324 Uo., 91. 
325 Benedict ANDERSON, Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetérıl és elterjedésérıl, ford. 
SONKOLY Gábor, L’Harmattan–Atelier, Budapest, 2006, 42. 
326 Idézi Kathryn J. BROWN, Women Readers in French Painting 1870-1890: A Space for the Imagination, 
Ashgate, Farnham, 2012, 56. 
327 Martyn LYONS, A 19. század új olvasói: nık, gyermek, munkások = Az olvasás kultúrtörténete a nyugati 
világban, szerk. Guglielmo CAVALLO  – Roger CHARTIER, ford. SAJÓ Tamás, Balassi, Budapest, 2000, 355. 
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nyilvánosságról, mivel nem tartja azokat közhatalmat befolyásoló tényezıknek. Míg az 

elıbbihez sorolja a nıket és a cselédeket, az utóbbihoz a polgárférfiakat. Bár Habermas 

felismeri a köz- és a magánszférán belüli törésvonalakat, konklúziójában, ahogy arra bírálói 

rámutattak, más társadalmi csoportok (nık, munkások) kizárásával elitista és monolit 

nyilvánosság-fogalmat hozott létre.  

Több feminista kritikus hívta fel arra a figyelmet, hogy a „modern” maszkulin norma 

köré szervezıdik a szakirodalomban, azaz olyan cselekvésekkel jellemzik, mint a szabad 

városi térhasználat, napilap-olvasás. Az 1980-as években a feminista elméletek a 

posztmodern-vitához kapcsolódva a modernség újraértékelését és újraértelmezését kezdték 

meg, olyan interpretációkat helyeztek elıtérbe, amelyekben a nıiség, illetve a nemek közötti 

kapcsolat kitüntetett szerepet kapott.328 Dolgozatomban Rita Felski modernség-elképzelését 

veszem alapul, aki amellett érvel, hogy a nık emancipációs harcai összetett módon fonódtak 

össze a modernizáció folyamatával. Az általa vázolt módszertan, a hibriditásában és 

kultúraalapú értelmezésében ragadja meg a modernséget, ami azért bizonyul gyümölcsözı 

eljárásnak, mert ezáltal kikerülhetıvé válik a monolitikus felfogás, a bináris oppozíció: 

„alacsony” kontra „magas” kultúra, „maszkulin” kontra „feminin”, „privát” kontra 

„publikus”. Helyette a folyamatszerőségre, keresztezıdésekre, találkozásokra összpontosít. 

A „nıi modernizmusra” irányuló kutatások hozadékát nem egy párhuzamos elbeszélés 

megteremtésében, hanem a modern újrafogalmazásában látja, mégpedig úgy, ha annak 

különféle arculatait mutatjuk fel.329  

Az utóbbi évtizedek feminista törekvései, lebontva a dichotómikus felosztást, a 

magán- és a közszféra viszonyának összetettségére irányulnak. Deborah L. Parson a 

közterek használatának osztálytól és helyzettıl való függésére figyelmeztet.330 Delap, 

DiCenzo és Ryan a nık társadalmi tevékenységének a feltárásához, a közszféra fogalmába 

valamennyi intézményesített teret bevonják, azt hangsúlyozva, hogy a nık a 

pártpolitizálásból és az ahhoz kötıdı döntéshozatalokból voltak kizárva, de tevékenyen 

részt vettek a szalonéletben, a múlt század fordulójára a közép- és felsıoktatásban jelentıs 

                                                 
328 Lásd errıl magyarul a Horváth Györgyi által szerkesztett „A modernség neme” címő Kalligram-
különszámot, és az azt bevezetı tanulmányt: HORVÁTH Györgyi, A modernség neme. Az esztétikai modernség 
a 90-es évek feminista irodalomtudományában, Kalligram 2002/9., 3–8.; Illetve lásd A feminizmus találkozása 
a (poszt)modernnel, szerk. SÉLLEI Nóra, Csokonai, Debrecen, 2006. 
329 Rita FELSKI, A modernitás és a feminizmus, ford. SÉLLEI Nóra = A feminizmus találkozása a 
(poszt)modernnel, 37–38., 48.; Felski The Gender of Modernity (1995) címő könyvbıl további fejezetek 
magyarul lásd Rita FELSKI, A modernség mítoszai, ford. HORVÁTH Györgyi, Kalligram 2002/9., 9–18.; Rita 
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2002/9., 30–54. 
330 Deborah L. PARSONS, Streetwalking the Metropolis: Women, the City, and Modernity, Oxford UP, Oxford, 
2000. 
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pozíciókat birtokoltak, és a munkaerıpiacon is fokozódott a jelenlétük.331 Jane L. 

Chapmann a brit, francia napilapok és gyarmati társaik összevetésén keresztül tárta fel a nık 

sajtóreprezentációit, illetve a napilapok és nıi fogyasztóik viszonyát a kulturális 

állampolgárság (cultural citizenship) kontextusában.332 Heidi Brevik-Zender az 1870-1900 

közötti Párizst vizsgálva, amellett érvelt, hogy a modernitás nemcsak a városi táj olyan 

nyilvános helyeihez kötıdik, mint a bulvárok, hanem az olyan korábban figyelmen kívül 

hagyott, félreesı helyeihez (disclocations) is, mint a lépcsıházak, az elıszobák, vagy a 

divatmőtermek.333 

Yuval-Davis bevonva a habermasi értelemben vett intimszférát a nemzeti-politikai 

diskurzusokba mutatott a nık jelentıségére a nemzetépítés diskurzusaiban.334 İ a 

nacionalizmus három vonulatát különböztette meg: népnemzet, amelyben a nık biológiai 

reprodukció alanyaiként fontosak; kultúrnemzet, amely a nıkre a nemzetközösség 

jelképeiként, kulturális értékeinek átadóiként tekint; államnemzet, amely az állampolgári 

jogok gyakorlásában különbözı szerepet szán nıknek és férfiaknak. A szerzı mind a 

„nıiség”-et mind a „nemzet”-et idıben és térben változó kategóriaként fogja fel, amely több 

tényezı (pl. életkor, osztály, faj, ideológia, intézmény) függvénye. Analitikus szinten 

megkülönbözteti az államot, a civil társadalmat és a családot, mint három különálló, 

ugyanakkor egymással kölcsönösen függésben álló társadalmi és politikai területet. Érvelése 

szerint a nık a közösség biológiai és kulturális értelemben vett hordozói, újratermelıi, 

valamint a kultúra szimbolikus határırei, amely funkcióra a Divatsalon szerkesztıi üzenete 

is utal: „Kegyed már a második, aki azt kérdi: illik-e egy lánynak politikai lapot olvasni, 

azért, mert a hazáját szereti? A hazáját szeretni persze, hogy »illik«, politikai lapot azonban 

– éppen ebbıl az okból – teljesen felesleges olvasni. Olvasson kegyed magyar történelmet, 

olvassa Jósika és Jókai regényeit, olvassa Tompát, Aranyt, Vörösmartyt, Petıfit azért, mert 

hazája szereti. Ki olvassa hát akkor ezeket, ha a nık is vezércikkeket olvasnak?!”.335  

                                                 
331 Maria DICENZO – Lucy DELAP – Leila RYAN , Feminist Media History. Suffrage, Periodicals and the Public 
Sphere, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2011. A könyvrıl szóló magyar nyelvő recenzió: CZEFERNER Dóra, 
Feminizmus és médiatörténet, avagy az angol nımozgalom megosztottsága, Klió 2014/2., 80–90.  
332 Jane L. CHAPMAN, Gender, Citizenship and Newspapers: Historical and Transnational Perspectives, 
Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013. 
333 Heidi BREVIK-ZENDER, Fashioning Spaces: Mode and Modernity in Late-Nineteenth-Century Paris, 
University of Toronto Press, Toronto, 2015. 
334 Nira YUVAL -DAVIS, Nem és nemzet, ford. SZABÓ Valéria – SZENTMIKLÓSI Tamás, Új Mandátum, 
Budapest, 2005. 
335 A szerkesztı postája. Lélia, Divatsalon 1894/23. (szept. 1.), 31. 
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Sokáig a nıi lapot a hírlaphoz képest „félreesı helyként” értékelték, a fenti 

elméletek fényében azonban kirajzolódni látszanak sokszálú kapcsolódásai a 

nyilvánossággal, a nemzettel és a modernséggel. 

 

 

2.3. Honleányok és kávénénikék. A 19. századi nıi sajtó és a divatlap 

A Széchenyi Ágnes és Szajbély Mihály által emlegetett magyar sajtótörténeti 

hiányok közé számítható a nıi sajtó feldolgozásának elmaradása. A hazai sajtótörténeti 

kutatásokban a „nıi” tárgykör a nıkép-vizsgálat, illetve a múlt századelı feminista sajtója 

kapcsán jelentkezett.336 A magyar nıi sajtóról átfogó, azt definiáló munkák nem születtek, 

leszámítva néhány tanulmányt, amelyek közül Nagydiósi Gézáné 1958-ban megjelent, a 19. 

századra vonatkozó összefoglalója tekinthetı mindmáig a legteljesebbnek. A szerzı maga is 

pongyolának tartja a „nıi lap” kifejezést, ezért kísérletet tesz meghatározására: olyan 

idıszaki sajtótermékeket ért alatta, amelyek „a nık különleges társadalmi, gazdasági és 

alkati helyzetébıl folyó szükségleteket és igényeket kívánnak kielégíteni”. 337  

A „nıi sajtó” nehezen megragadható kategória, mivel olyan maszkfogalomként 

mőködik, amely elfedi a különbözı társadalmi, kereskedelmi és személyes elıfeltevések, 

normák, jelentések, tapasztalatok és gyakorlatok bonyolult összjátékát. A 19. században az 

irodalomhoz (olvasmány), a mővészetekhez (mőkedvelıi tevékenység), az otthonhoz 
                                                 

336 Lásd ACSÁDY Judit, A huszadik század asszonya. A századforduló magyar feminizmusának nıképe, = 
Szerep és alkotás. Nıi szerepek a társadalomban és az alkotómővészetben, szerk. NAGY Beáta – S. SÁRDI 
Margit, Csokonai, Debrecen, 1997, 243–253.; KERESZTY Orsolya, Az 1848-as forradalom sajtója a 
nıkérdésrıl, Magyar Könyvszemle 1999/1., 106–113.; FEHÉR Katalin, Leánynevelésünk és a felvilágosodás 
kori magyar sajtó, Magyar Könyvszemle 1999/2., 231–241.; PINTÉR Szilvia – TÖRÖK Andrea, Az Én Újságom 
és a Magyar Lányok címő gyermekfolyóiratok az 1910-es és az 1920-as években, Könyv és nevelés 2000/4., 
142–148.; SÁRAI SZABÓ Kata, Nıkép a református sajtó tükrében, 1867-1918 Egyháztörténeti Szemle 2001/2., 
3–34.; KÁDÁR Judit, „Otthonod az uradé”. Három 20. századi magyar képes hetilap nıképe, Médiakutató 
2002/tél, 78–94; FABÓ Edit, A magyar dualizmus kori karikatúrák és paródiák. A nıkkel kapcsolatos 
társadalmi sztereotípiák változása az élclapok tükrében, doktori disszertáció, ELTE-BTK, Budapest, 2007.; 
HELTAI Gyöngyi, Bulvárszereposztás. Nıi szerep- és identitásmodellek a két háború közötti operettben és 
színházi sajtóban, 1920-1938, Sic Itur Ad Astra 2008/58., 233–268.; FENYVES Katalin, A magyar zsidó nı – a 
felekezeti sajtó nıképe a 19-20. század fordulóján = Zsidóság – Tradicionalitás és modernitás, Tisztelgı kötet 
Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából, szerk. BIRÓ Zsuzsanna Hanna – NAGY Péter Tibor, Wesley János 
Lelkészképzı Fıiskola, Budapest, 2012, 105–118; SIPOS Balázs, Modern amerikai lány, új nı és magyar 
asszony a Horty-korban. Egy nıtörténeti szempontú médiatörténeti vizsgálat, Századok 2014/1., 3–34.; 
KÉRCHY Anna, Hebrencs kisleányból kötelességtudó honleány. Nıképváltozások a Magyar Lányok hetilap 
elsı világháború alatti lapszámaiban, Médiakutató 2015/2., 81–95.; Illetve a feminista sajtóra vonatkozóan 
lásd KERESZTY Orsolya, „A Nı és a Társadalom” a nık mővelıdéséért (1907-1913), Magyar 
Tudománytörténeti Intézet, Budapest, 2011.; CZEFERNER Dóra, „Kávéházakban, klubokban, olvasókörökben 
kérjük A Nı és a Társadalom lapot!” Egy folyóirat a nık egyenjogúságáért, Médiakutató 2014/2., 49–61. 
337 NAGYDIÓSI Gézáné, Magyarországi nıi lapok a XIX. század végéig = Az Országos Széchényi Könyvtár 
Évkönyve 1957, Budapest, 1958, 193.; Illetve még lásd  MORVAI Zsuzsanna, Nıi lapok indulása a 19. század 
elején és a nık olvasóvá érése, Könyv, könyvtár, könyvtáros 2002/9., 34–39.; KÉRI Katalin, Nıi lapok a XIX. 
századi Magyarországon = KÉRI Katalin, Hölgyek napernyıvel. Nık a dualizmus kori Magyarországon 1867-
1914, Pro Pannónia, Pécs, 2008, 26–32. 
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(háztartás, lakberendezés, kézimunka, család) és a testhez (öltözködés, szépségápolás, 

gyógyítás, higiénia) kapcsolódó tartalmak avattak egy-egy lapot vagy rovatot „nıi”-vé, 

amelyek sok esetben a nemzeti kultúra ápolásának, támogatásának és terjesztésének 

felelısségével egészültek ki (lásd Yuval-Davis elméletét a „nıiség” nemzeti funkcióiról). E 

tartalmi gócpontok pedig azokat a feladatokat és szerepköröket jelölik, amiket a közép- és 

felsıosztálybeli nıknek tulajdonítottak a korabeli társadalomban.  

A fenti témák nem mindig szerepeltek együtt, szabadon variálódtak a 

sajtókínálatban, és az egyes orgánumokon belül. A lapcímek (fı- és alcímek), elıfizetési 

felhívások, kortársak nyilatkozatai és egyéb források által kirajzolt töredékes kép alapján 

tájékozódhatunk arról, hogy egy adott sajtótermék milyen nemő közönséget céloz meg 

bevallottan vagy rejtetten. A magazin heterogén és kevert mőfajára többen utalnak, így a nıi 

magazin is közleményeiben (divattól, a valláson, a háztartáson, az irodalmon át a 

politikáig), kiállításában, a megjelenés gyakoriságában (heti, kétheti, havi) változatos képet 

mutat. Összehasonlítás kérdése, hogy mi mikor és miért minısült nıi lapnak, függött az 

orgánum önpozícionálásától, olvasótáborától és tartalmától. Ez a három szint nem mindig 

fedte egymást a 19. század során, bár körvonalazható a nıi sajtó, mint lapcsoport, de határai 

nem rögzítettek; nézıponttól függıen átrendezıdnek. 

A magyar sajtóból veszek erre néhány példát. Az Új Idık a család valamennyi tagját 

megszólító lapként határozta meg magát, és így tartja nyilván a sajtótörténet is. Kádár Judit 

hivatkozva a lapban közölt hirdetések, szerkesztıi üzenetek és írások tárgyaira, meggyızıen 

érvel amellett, hogy fıként nıi olvasókra számított.338 A Fıvárosi Lapok nevében, 

fejlécében vagy programjában sincs semmi, ami valamelyik nemet tüntetné ki, mégis a 

kortársak szemében nıi lapnak minısült. Erre utal a Borsszem Jankó Magyar újságolvasók 

címő karikatúra-sorozata 1884 és 1885 fordulóján, amely az egyes sajtótermékek 

közönségét az élclap alakjaival jelenítette meg, így a Fıvárosi Lapokét csupa nıi 

karakterrel: Juci szobalány, Cenci néni, Tinike, Lengenádfalvay Kotlik Zirzabella.339 

Benedek Elek a kávénénikék lapjának nevezte a Fıvárosi Lapokat, Rákosi Jenı is úgy 

emlékezett, hogy „egy napilap asszonyok számára”.340 A Fıvárosi Lapok hirdetésében 

viszont csak annyi áll, hogy összeállításai figyelembe veszik a nıi közönséget, de azt nem, 

                                                 
338 KÁDÁR, „Otthonod az uradé”, 216.; Illetve még lásd SIPOS Balázs, Az Új Idık mint nıi lap a két 
világháború között = Médiumok, történetek, használatok – Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály 
tiszteletére, szerk. PUSZTAI Bertalan, Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi 
Tanszék, Szeged, 2012, 293–309. 
339 Idézi FABÓ, I. m., 19. 
340 Székely Huszár [BENEDEK Elek], A hétrıl, Ország-Világ 1891/39. (szept. 26.), 646.; RÁKOSI Jenı, 
Emlékezések, Magyar Nyugat, Vasszilvágy, 2009, 95. 
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hogy kizárólag nekik szólna.341 Velük szemben a Hölgyfutár, amely nevében, 

önmeghatározásában és sajtótörténeti besorolásában nıket megcélzó divatlap, ahogy azt 

több kutató is aláhúzta, a Bach-korszakban „sorok között” közvetített politikai információi 

és nemzeti szellemisége révén jóval túlmutatott e kategória határain. 

A divatlap beillesztése a nıi sajtóba egyértelmőnek tőnik. Közleményeiben, 

hirdetéseiben, olvasó-megszólításaiban nıket nevez meg, díszes fejlécében nıalak és/vagy 

nıinek tekintett jelvényekbıl összeállított csendélet (pl. zeneszerszámok, kelmék, virágok), 

borítóján divatkép jelenik meg. Érdemes azonban emlékeztetni arra, hogy a divatlapok a nıi 

ruházat mellett foglalkoztak gyerek- és idınként férfiviselettel is, illetve arra, hogy a 19. 

században léteztek kis számban és más felépítéssel ugyan, de kimondottan 

férfiöltözködésnek szentelt, nevükben is vállalt divatlapok a magyar piacon, például a 

következık: Férfidivat Közlöny (1858-1863), Férfi-Divat-Futár (1863-1864), Nemzeti 

Férfi-divat Közlöny (1863-1870), Férfi divatlap (1886-1887). Ezek elsısorban szabóipari 

közlönyökként a szakmának szóltak, de adtak divatképeket, -leírásokat és -tanácsokat. Az 

elsı férfi divatmagazin, amely már polgári közönséggel számolt, az a Mangold Béla Kolos 

által szerkesztett Férfi divat (1899-1908) volt. 

A magyar divatlap a 19. század elején alakult ki német mintákat követve. A sajtó- és 

irodalomtörténészek e laptípus fejlıdéstörténetének két szakaszát tüntetik ki figyelmükkel: a 

reformkort és a Bach-korszakot.342 Mindkét periódusban a divatlapot a korabeli társadalmi-

politikai közegben, a nemzeti mővelıdés (magyar nyelv és irodalom terjesztése, magyar 

ipar és társasélet serkentése, a nemzeti viselet népszerősítése) fórumaként tárgyalják. 

Mőködését irodalomszociológiai és mővelıdéstörténeti szempontból tartják jelentısnek, 

kiemelve a magyarul olvasók körének szélesítésében és a nemzeti eszmék közvetítésében 

játszott szerepét. Ezen funkciói és a koedukált közönségük miatt a 19. század elsı felének 

divatlapjait nem tekintik kifejezetten nıi lapoknak. Dezsényi és Nemes 1954-es magyar 

sajtótörténete nyomán Buzinkay és Kókay a reformkor sajátos folyóirataként bemutatott 

                                                 
341 „Egyetlen társadalmi és szépirodalmi napilapunk, melynek elıkelı, emelkedett és válogatott tartalma és 
iránya a mővelt hölgykörök finom ízléséhez van mérve”. Fıvárosi Lapok-hirdetés, Magyar Bazár 1892/7. (ápr. 
1.), boríték 
342 Lásd MAHOTKA Jenı, Szépirodalmi folyóirataink története az abszolutizmus korában, Budapest, 1934.; 
TAMÁS Ernı, A Hölgyfutár és a divatlapok a magyar irodalomban = Légrády Testvérek Naptára 1940, 
Budapest, 1939, 194–198.; TURÁK János, A divatlapok szerepe Magyarországon a XIX. század második 
felének irodalmi életében = Szegedi Pedagógiai Fıiskola Évkönyve, Szeged, 1961, 63–71.; T. ERDÉLYI Ilona, 
Irodalom és közönség a reformkorban. Regélı Pesti Divatlap, Akadémiai, Budapest, 1970.; MIKLÓSSY János, 
Irodalmi folyóirataink a Bach-korszakban (1849-1859) = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve 1973, 
Budapest, 1976, 233–290.; TAMÁS Anna, Az Életképek (1846-1848), Akadémiai, Budapest, 1970.; PINTÉR 
Györgyi, Sajtókutatás – divatlapkutatás. A reformkori divatlaptörténet-írás esélyei, Médiakutató 2013/4., 37–
44. 
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irodalmi divatlapban nem a mai divatújságok megfelelıjét, hanem olyan irodalmias jellegő 

sajtóterméket látnak, amelynek egyes számaihoz divatképeket mellékeltek.343 T. Erdélyi 

Ilona megállapítása szerint a Regélı Pesti Divatlapnak (1842-1844) a „kor irodalmi és 

társadalmi viszonyai következtében a divatlap kereteit szétfeszítı feladatokat is vállalnia 

kellett”.344  

A forradalmat követı két évtizedben köszöntött be a divatlap második virágkora, 

mindamellett, hogy a Világos utáni bonyolult engedélyeztetés és cenzúra (elkobzások, 

betiltások stb.) ezt a laptípust is érintették.345 A széles választékra világít rá a következı 

korabeli idézet: „Valaki azon eszmét pendítette meg, s a tréfának komoly oldala is lehet, 

hogy jó volna fölöslegesen sok divatlapunkat egybetolni, mint hajdan Döbler tette bővös 

poharaival. E fusiót következıleg lehetne eszközölni: A »Nefelejts«-et egy »Gombostő«-vel 

odatőzni a »Virágcsokor«-ba, – a »Virágcsokrot« bevinni a »Családi Kör«-be s a »Nıvilág« 

keblére illeszteni, s midın ily bájakkal fölöslegessé tenne minden »Divatcsarnok«-ot, a 

»Hölgyfutár« meghozná a hírt, hogy van egy általános – »Hölgydivatlap«!”.346 

Jelentıségüket Bódy-Márkus Rozália így foglalja össze: „A szaksajtó ekkor részben átvette 

a politikai sajtó egyes funkcióit, és irodalmi érdekő orgánumoknak – az úgynevezett 

irodalmi divatlapoknak – is fontos szerep jutott a magyar nyelvő nyilvánosság 

megteremtésében – megszilárdításában, a magyar nyelven olvasó közönség formálásában és 

abban, hogy az érdeklıdésre számot tartó kérdések – köztük politikai vetületőek is – a sajtó 

nyilvánosságában témává legyenek”.347  

A magyar sajtó története (1985) szerint a forradalom utáni magyar divatlapokra az 

enciklopédikus családi lap típusa átalakító hatást gyakorolt.348 Ebbıl adódóan a tanításnak 

és a mulattatásnak egyaránt eleget téve, a szépirodalom mellett tudománynépszerősítı 

tartalmakat is közölnek. Mintaként az 1853-as alapítású, Lipcsében kiadott Gartenlaube 

címő hetilap szolgált, amely Közép-Európa mőfajteremtı családi lapjának számított.349 Az 

                                                 
343 BUZINKAY  Géza – KÓKAY  György, A magyar sajtó története I. A kezdetektıl a fordulat évéig, Ráció, 
Budapest, 2005, 81. 
344 T. ERDÉLYI, I. m., 75. 
345 A Bach-korszak alatti sajtórendtartásról lásd BUZINKAY  – KÓKAY , I. m., 115–119. 
346 Hölgyfutár 1862/67. (jún. 5.), 532. 
347 BÓDY-MÁRKUS Rozália, „Neki az irodalom eszköz, nem cél”? Hechenast Gusztáv periodikái1837-1874 = 
A vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv a legendás könyvkiadó, szerk. LIPTÁK Dorottya, Kossuth – 
Eszterházy Károly Fıiskola, Budapest–Eger, 2012, 184–185. 
348 MIKLÓSSY János, VIII. Irodalmi lapok = A magyar sajtó története II/1, 1848–1867, szerk. KOSÁRY 
Domokos – NÉMETH G. Béla, Akadémiai, Budapest, 1985, 417. 
349 Népszerőségét számokban kifejezve: 1867-ben 100 000 példányban, az 1870-es évek közepén több mint 
380 000 példányban kelt el. Jörg REQUATE, Kennzeichen der deutschen Mediengesellschaft des 19. 
Jahrhunderts = Das 19. Jahrhundert als Mediengesellschaft, szerk. Jörg REQUATE, Oldenbourg, München, 
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általa képviselt programba világnézeti semlegesség, nyelvi közérthetıség, képanyag, 

hazafias retorika, józan mértékletesség, ismeretterjesztés, szórakoztatás tartozott. A nyílt 

politizálástól távol tartotta magát, de Kirsten Belgum Anderson elméletébıl kiindulva, a 

nemzeti identitással és a liberalizmussal való kapcsolatán keresztül a Gartenlaube 

patriotisztikus népnevelı funkcióját bizonyítja.350 Amellett, hogy a hazai olvasók körében a 

század végéig megırizte népszerőségét, jellege és rovatbeosztása a magyar 

lapszerkesztésben is elterjedt: versek, folytatásos elbeszélések, tudománynépszerősítı 

cikkek, útleírások, élet- és jellemrajzok, képmagyarázatok, levélposta, rejtvény.  

A szakértık egyetértenek abban, hogy a 19. századi divatlap pontos meghatározása 

helyett csak körülírásába lehet bocsátkozni. Mindenekelıtt a szépirodalommal fonódott 

össze, gyakran elıfordult, hogy az elıfizetık divatképet követeltek szépirodalmi laptól. 

Arany János elejét véve az esetleges reklamációknak, a Szépirodalmi Figyelı elsı számában 

rögtön tisztázta, hogy az orgánum szépirodalmi lap nem pedig divatlap.351 Áldor Imre 

szerkesztıi búcsúja a Divat 1867. szept. 15-i számában így reflektál a laptípus 

sajátosságaira: „Nincs nagyobb baj, mint a félszegség s a hazai divatlapok tengıdése onnan 

származik, hogy megosztva erejüket se nem szépirodalmi, se nem divatlapok”. A kutatók 

szintén a hibriditás felıl értelmezik a divatlapot. T. Erdélyi szerint „…nem szemle és nem 

családi lap, nem néplap és nem szépirodalmi folyóirat, nem magazin és nem napilap, de 

mindegyikbıl hoz valamit. A divatlap tehát az a kulturális sajtóorgánum, amely a kor- és 

közönségigényt szolgálta ki, s amely minden egyes rovatával egy-egy önálló lapot 

pótolt”.352 Buzinkay és Kókay úgy látja, hogy egyszerre töltötte be a családi lap, a néplap és 

a szépirodalmi folyóirat szerepét.353  

Pintér Györgyi a társadalomtörténeti, médiatörténeti, szociológiai, piaci és gender 

szempontok bevonásával, a divatlap-kutatás új irányait vázolja fel tanulmányában. A 

korábbi felfogással szakítva, miszerint a reformkori divatlapok nem minısülnek igazán nıi 

lapoknak, ı abból indul ki, hogy ezek az elsı olyan magyar periodikák, amelyek a nıi 

olvasók széles rétegeit megcélozva, nyilvánosságot teremtettek az ıket érintı kérdéseknek 

és az ı megnyilatkozásaiknak, valamint mővelıdésük emelésében mőködtek közre.354  

Továbbá arra mutat, hogy „a divatlap a 19. század folyamán többször is átalakult – 
                                                                                                                                                         

2009, 40.; A Gartenlaube felépítésérıl és hatásáról magyarul lásd LIPTÁK Dorottya, Újságok és újságolvasók 
Ferenc József korában (Bécs-Budapest-Prága), L’Harmattan, Budapest, 2002, 58–66. 
350 Kirsten BELGUM, Popularizing the Nation: Audience, Representation, and Production of Identity in die 
Gartenlaube, 1853-1900, University of Nebraska Press, Lincoln, 1998. 
351 ARANY János, Elırajz, Szépirodalmi Figyelı 1860/1. (nov. 7.), 2. 
352 T. ERDÉLYI, I. m., 200. 
353 BUZINKAY  – KÓKAY , I. m., 81. 
354 PINTÉR, I. m., 42. 
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alkalmazkodva egy-egy korszak sajtórendszeréhez, közönségéhez – egyetlen szuperfogalom 

helyett inkább a divatlap változatairól beszélhetünk”.355 

A kiegyezést követıen e laptípus elveszti maga iránt a magyar sajtótörténet-írók 

érdeklıdését, akiknek egybehangzó véleménye szerint a 19. század második felében a 

divatlap elszakadt az irodalmi folyóirattól, és az öltözködés gyakorlati, technikai kérdései 

felé fordulva, korábbi aktualitása, népszerősége fokozatosan lecsökkent. Dezsényi és Nemes 

a divatlap kiszorulását azzal magyarázzák, hogy helyét a szórakoztató képes folyóiratok és 

hetilapok foglalták el.356 Buzinkay Géza szintén a dualizmus kori divatlapok alacsony 

presztízsét és hatóerejét állapítja meg. Úgy látja, hogy más újságok nem figyeltek rájuk, 

elszigetelten mőködtek a sajtóban és a társadalomban: ritkán folyt vita hasábjaikon, és az is 

a lapon belül maradt, nézeteik szők körben mozogtak, jelentıségük áttételesen a családi 

mővelıdésben mutatkozik.357  

Valóban megfigyelhetjük, hogy a reformkori elızményekhez képest a divatanyag 

nagymértékben gazdagodott a 19. század második felében, ugyanakkor a szépirodalmi rész 

továbbra is megmaradt, hiszen annak rovatain keresztül lehetett sokrétően kapcsolatot 

tartani az olvasóközönséggel. A divatmellékletet önállósító próbálkozások ritkán 

bizonyultak hosszú életőnek. A Budapesti Bazár Divat-Tükör címő csak divattal és 

kézimunkával foglalkozó olcsó kiadása (havonta kétszer) három évfolyamot élt meg (1889-

1891). A szépirodalmi és a divatmelléklet tehát egymást kiegészítve, egymást erısítve 

biztosította a divatlap stabilitását.  

A kiszorulást, illetve a népszerőségcsökkenést sem tartom teljes mértékben 

meggyızınek. Kétségkívül nagy a fluktuáció – megszőnnek, összeolvadnak, újak 

keletkeznek, gyakoriak a szerkesztı- és kiadóváltások – a lapcsoporton belül, de találunk 

olyan tartósan sikeres, évtizedeken át fennálló példákat, mint a Családi Kör (1860-1880), a 

Magyar Bazár (1866-1904), a Budapesti Bazár (1860-1928) vagy a Divatsalon (1888-1929). 

Elszigetelt mőködésüket sem látom maradéktalanul igazolhatónak, mert továbbra is számos 

szállal kötıdtek társadalmi, kulturális, politikai, piaci szereplıkhöz és folyamatokhoz. Ezek 

a kötıdések kölcsönösek, és együtt a modernitás hálózatait rajzolják ki, amelyet a Wohl-

nıvérek által 1873 és 1901 között szerkesztett Magyar Bazáron keresztül mutatok meg. 

 

 

                                                 
355 Uo., 41. 
356 DEZSÉNYI Béla – NEMES György, A magyar sajtó 250 éve, I. kötet, Mővelt Nép, Budapest, 1954, 151. 
357 BUZINKAY  Géza, Közmővelıdési sajtó 1867-1875 = A magyar sajtó története II/2, 1867-1892, szerk. 
KOSÁRY Domokos – NÉMETH G. Béla, Akadémiai, Budapest, 1985, 210. 
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2.4. Szerkesztıi babérok és dohányzó múzsák. Wohl-nıvérek lapok munkatársaiként 

és lapok élén 

„A sajtó névtelen munkásai közt hány ismeretlen jóltevıje rejtızik az emberiségnek! Naponkint 

érintkezünk velük szellemileg, olvassuk eszméiket, osztjuk nézeteiket, jóbarátként üdvözöljük ıket, 

anélkül, hogy nevét ismernık. A szellemi robot eme fáradhatatlan mővelıi közül vajmi kevésnek 

neve jut nyilvánosságra; egyénisége beleolvad a lapba; amit ı mond azt »a lap« mondja, az érdem, a 

dicsıség a lapé, illetve a lapvezéreké. A névtelenek vállán emelkednek fel a »neves« írók, amazok 

zengenek róluk dicsérı éneket, egekig emelik mőveiket, híressé harsogják reklámjaikkal – ık magok 

pedig az ismeretlenség homályában szívják tovább cigarettáikat.”358 

 

„Harminc évig lapot szerkeszteni Magyarországon egyjelentıségő a harmincéves háborúval.”359 

 

A hazai sajtótörténetben Sipos Balázs a híralapú sajtófogalomból kiindulva, a múlt 

századelıtıl számítja a magyar nıi újságírást, amelyet a napilapokhoz és a szakmai 

szervezetekhez köt. A nık elıször gyorsíróként kerültek kapcsolatba az újságokkal (az elsık 

között Illésy Györgyné Ember Karolinát említi), majd a gépíráson keresztül jelentek meg a 

redakciókban.360 Ebben a szőkített értelmezési keretben viszont láthatatlanná válnak a 

magyar sajtó 19. századi nıi teljesítményei. Liesbet van Zoonen rámutatott, hogy a nık 

kezdetektıl fogva aktívan részt vettek az újságírásban, közremőködésüket mégsem 

minısítették professzionális értelemben újságírásnak, mivel a hír állt a sajtókutatás 

figyelmének középpontjában.361 A vizsgálódások és a szempontok körének kibıvítésében 

nagy szerepet játszik a feminista folyóirat-kutatás, amely a nıi szerzıség, szerkesztıség, 

kiadás történetét, illetve a széles értelemben vett nyomtatásban, nyomtatott termékekben, 

azok termelésében és fogyasztásában való nıi részvételt veszi górcsı alá.362  

A Wohl-nıvérek nagyobbrészt saját lapjaikat töltötték meg tartalommal, de máshova 

is kisebb-nagyobb rendszerességgel bedolgoztak (lásd Bibliográfia). Publikációik 

mennyiségének szempontjából két orgánumot emelek ki. Az 1870-es évek második felétıl 

az 1880-as évek elsı feléig a Pesti Napló tárca-rovatának állandó munkatársainak 

számítottak. Kettejük közül Wohl Stefánia tőnik sokat foglalkoztatott szerzınek útirajzaival, 

                                                 
358 Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A névtelenkedés, Magyar Bazár 1894/5. (márc. 1.), 33. 
359 A budapesti társaság, Pallas, Budapest, 1886, 478. 
360 SIPOS Balázs, „Id ıben élni.” Hivatásos újságírónık szerepei a XX. század elsı felében Magyarországon = 
Nık és férfiak..., avagy a nemek története, szerk. LÁCZAY  Magdolna, Nyíregyházi Fıiskola 
Gazdaságtudományi Kar, Nyíregyháza, 2003, 351. 
361 Liesbet van ZOONEN, One of the Girls? The Changing Gender of Journalism = News, Gender and Power, 
szerk. Cynthia  CARTER – Gill BRANSTON – Stuart ALLAN , Routledge, London–New York, 1998, 33–46. 
362 Lásd Tulsa Studies in Women’s Literature 2011/2. Women and Anglo-American Periodicals címő 
különszámát. 
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könyvrecenzióival, elbeszéléseivel, folytatásos regényeivel, Wohl Jankától zömében versek 

jelentek meg. Rajtuk kívül más nıi közremőködı ebben a rovatban Beniczkyné Bajza 

Lenke (folytatásos regény), Kun Melanie (folytatásos regény), Majthényi Flóra (útirajzok) 

vagy Szabóné Nogáll Janka. Ez utóbbi író szellemesen világított rá a tárca szerepére a Pesti 

Napló hasábjain: „Mikor meglátom a komoly politikai lapokban azt a vastag fekete vonalat, 

mely a tárcát a többi komoly dologtól elválasztja, mindig úgy érzem magamat, mintha 

túllennénk a vacsorán és a csemegét hordanák fel”.363 Kötetlen, szórakoztató, vegyes 

mivolta miatt a tárca nem rendelkezett magas presztízzsel a vezércikkekhez képest, így a 

nık is problémamentesen tudtak bekerülni szerzıkként. Ugyanakkor Wohl Stefánia kritikái 

abból a szempontból minısülhetnek rendhagyóknak, hogy a szerkesztıség egy nıt bízott 

meg bírálat elkészítésével, miközben a nık ítélıképességének megbízhatóságáról, 

helyességérıl vagy egyáltalán létérıl Takáts Éva óta vitatkoztak az irodalmárok.364 Igaz, 

Wohl Stefánia irodalommal, zenével és utazásokkal kapcsolatos kiadványokat szemlézett 

(pl. Andrew F. Crosse: Round about the Carpathians, Juliette Lamber: La chanson des 

nouveaux époux, H. R. Haweis: My musical life, Emile de Laveleye: Nouvelles lettres 

d’Italie) amely témák illeszkedtek a korabeli nıiség-felfogásba. Továbbá külföldi könyvek 

lévén nem sérthették a magyar (férfi) szerzık érdekeit vagy érzékenységét.  

A másik sajtótermék, amelynek hasábjain többet publikáltak a nıvérek, az a 

Fıvárosi Lapok. Itt megfordult az arány kettejük között, Wohl Jankának kétszer annyi írása 

jelent meg, mint húgának, majd Stefánia halálát követıen egészen az 1890-es évek közepéig 

viszonylag gyakran jelentkezett öltözködésrıl, viselkedésrıl, utazásokról, 

képzımővészekrıl szóló tárcákkal a lap hasábjain. Ebben az évtizedben megjelent Fıvárosi 

Lapok-hirdetések divattudósítóként és rendes munkatársként tüntetik fel Wohl Jankát. 

Illetve meg kell említeni a Fıvárosi Lapok Salon és Sport (1891-1892) címő rövidélető 

melléklapját, amelyet Wohl Janka szerkesztett Adorján Sándorral közösen. 

A Wohl-nıvérek nekrológjai, életrajzi szócikkei rendszerint utalnak külföldi 

sajtóközléseikre (részleges jegyzékük a Bibliográfiában tanulmányozható). Ez kitőnı német, 

francia, angol nyelvtudásuknak köszönhetı, amit Wohl Janka fordításainál már érintettem. 

                                                 
363 SZABÓNÉ NOGÁLL Janka, A nagy ákácfa, Pesti Napló 1881/333. (dec. 4.), 1. A tárca sajtótörténeti 
megítélésérıl lásd DEZSÉNYI Béla, Sajtó és irodalom, Magyar Könyvszemle 1946/1–4., 46–69.; TÓTH 
Benedek, Élet és/vagy irodalom. A heti csevegés (tárca) a 19. század második felének elkülönülı 
sajtórendszerében = klasszikus – magyar – irodalom – történet, szerk. DAJKÓ Pál – LABÁDI  Gergely, Tiszatáj, 
Szeged, 2003, 215–233.; TÓTH Benedek, Újságírók, terek, médiumok = A látható könyv. Tanulmányok az 
irodalmi medialitás körébıl, szerk. HÁSZ-FEHÉR Katalin, Tiszatáj, Szeged, 2006, 161–178. 
364 Takáts Éva a Tudományos Győjteményben 1822-ben negatív kritikát írt Sebestyén Gábor vígjátékairól, 
amelynek nyomán öt éves vita bontakozott ki a nıi szerepekrıl, és arról, hogy a nık nyilváníthatnak-e 
véleményt (férfiak által írt) irodalmi mővekrıl. Errıl lásd FÁBRI, „A szép tiltott táj felé”, 39–41. 
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A 19. század végének és a 20. század elejének vezetı brit nıi lapja, a Queen 1890 újévi 

száma megemlékezett az elhunyt Wohl Stefánia pályájáról, amelyben többek között 

kiemelték az angolszász sajtóban kifejtett újságírói munkásságát, de példát nem hoztak 

rá.365 A Vasárnapi Újság méltatásában szintén kitért arra, hogy angol lapok közölték 

dolgozatait, amelyeket azon a nyelven írt vagy arra fordított le saját maga.366 A hazai 

nekrológok, illetve Szinnyei életrajzi lexikonja a szigetországhoz kötıdıen egyedül az 

edinburgh-i Scotsman-t nevezték meg, amelynél munkatársként dolgozott. A Fıvárosi 

Lapok külföldi hírrovatában találtam arra adatot, hogy az elıbb említett skót lapban Wohl 

Stefániától, mint rendes levelezıjétıl kétrészes cikk látott napvilágot az 1881-ben 

megrendezett magyar nıipar-kiállításról.367 Wohl Janka tollából pedig 1890 nyarán a 

kalotaszegi varrottasról jelent meg írás a Queen hasábjain. A közlemény hatására néhány 

nap alatt huszonhét levél érkezett hozzá, érdeklıdve a munka, az árak után, sıt látatlanban 

megrendeléseket is tettek, illetve nagy tekintélyő üzletek kértek mintákat.368 A német 

nyelvő sajtóban Wohl Janka az 1873-as bécsi világkiállítás japán pavilonja (Österreichische 

Badezeitung) és az 1881-es magyar nıipar-kiállítás (berlini Bazar) helyszíni tudósításairól, 

illetve Haynald bíborosra való visszaemlékezésérıl (Deutsche Revue) van tudomásom. 

Továbbá visszautalok Wohl Stefánia regéinek angol és német fordításaira (Debatte, 

Österreichische Badezeitung, Good Words for the Young). 

A nıvérekrıl szóló méltatások a Scotsman-en kívül a Revue internationale-t (1883-

1891) említették még meg név szerint a külföldi sajtómunkásságukkal kapcsolatban. A 

francia nyelvő, Firenzében, majd Rómában, havonta kétszer megjelenı folyóirat 

programjában a civilizáció és a béke hívószavaival, határokon átívelı mővészi-értelmiségi 

hálózat megvalósítását tőzte ki célul, egy olyan platform létrehozását, ahol 

megismerkedhetnek, és eszmét cserélhetnek egymással a különbözı nemzetek kulturális 

képviselıi.369 Szerte Európából és a világból érkeztek írások a szerkesztıségbe, és a fıbb 

munkatársak sorában a Wohl-nıvéreké mellett olyan ma is jól csengı neveket találunk, mint 

Tolsztoj, François Coppée, Edmondo De Amicis, Henry James, illetve olyan, manapság 

                                                 
365 Említi a Fıvárosi Lapok 1889/359. (dec. 31.), 2667.; A Queen (1861-1967) címő, igényes kiállítású képes 
hetilap a felsı körök nıi olvasóközönségét célozta meg. Bár nyíltan nem pártolta a feminista eszméket, 
rovataiban a mővészetek, a divat, az illem vagy a kertészkedés mellett kitért a nınevelés, a nıi foglalkoztatás, 
sıt a szüfrazsett mozgalom aktualitásaira is. Lásd Victorian Women’s Magazines: An Anthology, szerk. 
Margaret BEETHAM – Kay BOARDMAN, Manchester UP, Manchester, 2001, 58. 
366 Wohl Stefánia (1889. okt. 14.), Vasárnapi Újság 1889/44. (nov. 3.), 718. 
367 A hír arról is beszámolt, hogy Wohl Janka a berlini Bazar címő lapban ismertette a nıiparkiállítást. 
Fıvárosi Lapok 1881/225. (okt. 4.), 1334. 
368 Magyar Bazár 1890/13. (júl. 1.), 111. 
369 Lásd Christophe PROCHASSON, Az értelmiség és Európa a 19-20. században, ford. BALÁZS Eszter, Múltunk 
2005/1., 260–269. 
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nálunk feledésbe merült, de korukban itthon is ismert neveket, mint Ouida [Maria Louise 

Ramé, 1839-1908] és Dora d’Istria [Elena Ghica, 1828-1888]. Az olasz lapalapító és 

fıszerkesztı Angelo de Gubernatis orientalistaként és sokoldalú kultúraszervezıként 

tevékenykedett, vele az 1881-es olasz körútjuk során ismerkedtek meg a Wohl-nıvérek.370  

A Wohl-nıvérek idıben elszórva, 1883 és 1889 között jelentkeztek szövegekkel. 

Wohl Janka Liszt Ferenc szalonjáról, a Nemzeti Színházban bemutatott Az ember 

tragédiájáról, a Nemzeti Múzeumban rendezett ötvösmő-kiállításról, Verescsagin 

festészetérıl számolt be, illetve 1886 ıszétıl itt tette közzé Liszt Ferenchez főzıdı emlékeit 

cikksorozat formájában, amely a nagy sikerő, személyes hangvételő Liszt-életrajzának 

alapját képezte, ahogy errıl korábban már szó esett. Wohl Stefániának egy elbeszélése 

(Similia similibus), aforizmái, az Aranyfüst címő regényének francia fordítása (Clinquant), 

valamint az Akadémia megbízásából Zichy Antal által szerkesztett Széchenyi István 

naplóiról írt recenziója jelent meg a Revue internationale hasábjain. Egyébiránt, Janka 

Ipolyi Arnoldnak írt levelébıl kiderül, hogy nem csak publikáltak a lapban, hanem maguk is 

szerveztek Magyarországról munkatársakat. Gubernatis bízta meg ıket azzal, „hogy 

irodalmunk és tudományos nagyságaink kiváló tagjait vállalata számára munkatársakúl 

megszerezni igyekezzünk”.371 Arra nem találtam utalásokat, hogy kiket kértek még fel, de 

ennek fényében feltehetıen az ı közremőködésükkel jelentek meg a Revue internationale-

ban Petıfi Sándor, Mikszáth Kálmán, Zichy Géza írásai.372 A hazai írókhoz képest 

gyakrabban tőntek fel tudósok (pl. Keleti Károly, Fraknói Vilmos, Marczali Henrik, 

                                                 
370 Kezdetektıl fogva kölcsönös együttmőködés alakult ki közöttük. A Gubernatis által adott ajánlólevéllel 
kereshették fel a nıvérek római otthonában az akkor 82 éves Terenzio Mamiani író-filozófust és hajdani 
minisztert. Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1881. dec. 8.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei 
JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale. Elküldték egymásnak munkáikat, így a tudós Cordelia címő lapjában 
Wohl Stefánia regéibıl jelentetett meg néhányat, Wohl Janka pedig a Magyar Bazár számára Wass Ottilia 
fordítói közremőködésével választott ki cikket a Cordeliából: Angelo de Gubernatis leányával való 
beszélgetései. A nyelv, melyet tanítok [szanszkrit]. Magyar Bazár 1882/18. (szept. 16.), 137–138. Wohl Janka 
levele Wass Ottiliának (1882. jan. 26.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor 
NaŃionale. Pár évvel késıbb Gubernatis a magyarországi útjának benyomásait és tapasztalatait összegzı, 
valamint az ország politikai, társadalmi, kulturális viszonyait tárgyaló útikönyvében külön méltatta a Wohl-
nıvérek irodalmi és társaságszervezıi érdemeit: Angelo de GUBERNATIS, La Hongrie: politique et sociale, 
Joseph Pellas, Florence, 1885, 340–342. Továbbá Wohl Janka szerepel – több magyar szerzıvel együtt – az 
Angelo de Gubernatis által szerkesztett francia nyelvő írólexikonban: Dictionnaire international des écrivains 
du jour I-III., szerk. Angelo de GUBERNATIS, Louis Niccolai, Florence, 1891.  
371 Wohl Janka levele Ipolyi Arnoldnak (é.n. [1883. dec. 5. elıtt]), W. 112. Esztergomi Prímási Levéltár. Wohl 
Janka a püspököt is felkérte munkatársul a Revue internationale számára, következı levelében ezt megújította, 
és felajánlotta fordítói szolgálatait, amennyiben Ipolyi igényli. Wohl Janka levele Ipolyi Arnoldnak (1883. dec. 
5.), W. 111. Esztergomi Prímási Levéltár. 
372 Poésies d’Alexandre Petıfi. I. L’enfant pleure… [A dal, 1844] II. Sur le Danube [A Dunán, 1842] III. 
Jeunesse… [Te ifjúság… 1846], traduit hongrois par Árpád de DESSEWFFY, Revue internationale 1884/2., 
285.; Coloman MIKSZATH, La dette d’Anne Bede [Bede Anna tartozása], nouvelle traduite du Hongrois [ford. 
ismeretlen], Revue internationale 1884/3., 475–479.; Géza ZICHY, Une femme est morte!... [Vers], ford. 
ismeretlen, Revue internationale 1884/5., 731. 
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Vámbéry Ármin) a szerzık között, amely abból adódott, hogy a Magyar Tudományos 

Akadémia kezdeményezésére tagjainak munkásságából, elıadásaiból közlésre válogatott a 

nemzetközi folyóirat.373 

Visszakanyarodva a Wohl-nıvérek hazai sajtótevékenységéhez, szerkesztıi 

munkásságuk a divatlap közegében bontakozott ki. A 19. század második felének magyar 

sajtópiacán a nık jellemzıen divat-, nıi és családi lapokat vezettek: pl. Kánya Emília 

(Családi Kör, 1860-1880), Majthényi Flóra (Virágcsokor, 1862), Vachott Sándorné (Anyák 

hetilapja-Szünórák, 1861-1862; Magyar Gazdasszonyok Hetilapja, 1863-1865), K. 

Beniczky Irma (Divatvilág, 1867; Magyar Háziasszony, 1882-1883), Egloffstein Amália 

(Nık Lapja, 1871-1872), Pávics Ilona (Divatcsarnok, 1886-1888), Faylné Hentaller Mária 

(Az Évszak, 1895-1899), Beksics Gusztávné (Jókai Magyar Nık Lapja, 1894-1896), 

Szabóné Nogáll Janka (Divatsalon, 1888-1924), illetve a ritka kivételek közé tartozik 

Büttner Júlia, aki 1887-ben a Barsmegyei Hírlap élére került. A sajtó terén kifejtett 

tevékenységük Kánya Emílián kívül még kevéssé ismert.374  

A nıvérek közül elıször Wohl Stefánia lépett sajtópályára. A Deutsch Testvérek 

által kiadott Divat címő lapnál kezdett, ahol 1866. május közepétıl gondozta a divat részt. A 

„Váci utcai séták” rovatában a divatlevél mőfaját, amely általában praktikus célokat 

szolgálva, ruhaleírásokra és az üzletek választékának bemutatására szorítkozott, 

megtőzdelve aktuális hazai és európai eseményekre való utalásokkal (porosz-osztrák-olasz 

háború, III. Napóleon külpolitikai manıverei), ironikus stílusával a glossza színvonalára 

emelt. Az elsı szerkesztıt Áldor Imrét, miután 1867-ben a Képes-Világhoz igazolt, 1868. 

ápr. 1-tıl a Divat élén Csukássy József követte, aki két év múlva összekülönbözött a 

kiadóval, és távozott.375 1870 késı ıszén Wohl Stefánia átvállalva a szépirodalmi részt, ı 

lett a lap fıszerkesztıje. Ekkor hívta maga mellé nıvérét, és együtt szerkesztették a 

                                                 
373 „En publiant cette étude de Jean Arany, le grand poète hongrois, nous sommes heureux de pouvoir 
annoncer que l’Academie de Sciences de Budapest nous a fait l’honneur de nous choisir pour porter à la 
connaisssance du public européen les comptes rendus des travaux de cette illustre assemblée et les plus 
remarquables de ses mémoires. Par ce choix, la RI devient le véritable organe d’une grande alliance 
intellectuelle entre l’Italie et la Hongrie. Nous avons lieu d’espérer que d’autres académies étrangères ne 
tarderont pas à suivre la noble initiative de l’Academie natinale hongroise”. Charles de SZÁSZ, Jean Arany, 
ford. ismeretlen, Revue internationale 1884/2., 145. [szerk. lábjegyzet] 
374 Lásd FÁBRI Anna, Emília. Az elsı magyar szerkesztını, Mőhely 1992/4., 16–20.; SZAFFNER Emília, Az 
elsı magyar szerkesztını és lapja, a Családi Kör, Magyar Könyvszemle 1998/4., 353–371.; TÖRÖK Zsuzsa, 
Kánya Emília szerkesztıi és írói pályája, Irodalomtörténet 2011/4., 475–489. 
375 Fıvárosi Lapok 1870/245. (nov. 5.), 1093. 
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divatlapot egészen 1872 májusáig, amikor is Friebeisz Ferenc megvette a Divat kiadói és 

tulajdonosi jogát.376 

Ezután a nıvérek önálló sajtóvállalkozásba fogva, A Nık Munkaköre címmel 

alapítottak nıknek szóló közlönyt, a mutatványszámot 1872. november 20-án dobták piacra, 

de maga a folyóirat ténylegesen 1873 januárjától indult. İk voltak a lap tulajdonosai és 

felelıs szerkesztıi, a kiadói feladatokat pedig a Deutsch Testvérek látták el. Wohl Janka így 

fogalmazott Szász Károlynak, írói pártfogását kérve tıle: „Tudni fogja, miszerint saját 

rizikónkra indítjuk meg e sokoldalú vállalatot, s most inkább mint valaha, van szükségünk a 

hazai szellemi nagyok segédkezére”.377 Nagydiósi Gézáné feltőnınek tartotta a lapban 

megjelenı, két-három oldalt kitevı hirdetések számát, amelyek minden bizonnyal fontos 

bevételi forrást jelentettek.378 A Nık Munkaköre elıfizetıi felhívásban (1873/2.) 

kihangsúlyozták rendhagyó helyzetüket, tudniillik nıként szerkesztenek lapot: „Ha a nagy 

közönség ismerné azon nehézségeket, melyek egy ily nagy és költséges vállalat 

megalapításával járnak, tán megítélhetné azt is, mily roppant fáradságba s küzdelembe 

került nekünk, két nınek [az eredetiben kivastagítva], a kiadók és szerkesztık sorába lépni, 

s kiszállni azon síkra, melyen megállni nálunknál százszorta tapasztaltabb és szakavatottabb 

férfiaknak  [az eredetiben kivastagítva] is nehéz. Nem akarjuk a közönséget a leküzdött 

akadályok felsorolásával untatni – fıképp azért nem, mert sem ezekért, sem pedig azért, 

mert nık vagyunk, nem tettünk igényt soha semmiféle elınyre; nem kívántunk lovagias 

elnézést sem a közönségtıl, sem a kritikától s csupán igazságos méltánylásra számítottunk, 

különösen nemünk részérıl, midın vállalatunkat megindítottuk”. 

Bár az elıfizetıi felhívásban örömmel konstatálták az elıfizetıi gyarapodást, 

feltehetıen a biztosabb anyagi és nyomdai háttér reményében kínálták fel a Wohl-nıvérek 

A Nık Munkaköre kiadását 1873 nyarán az Athenaeumnak. Ebben az kiadóvállalat 

igazgatósága komoly potenciált látott, mert nem volt igazán elégedett az akkori szerkesztı, 

Szabó Richárd munkájával, és bizottságot küldött ki, hogy az egyesítésrıl minden irányban 

tanácskozzanak, esetleg egyezkedjenek a felekkel.379 Az ügymenet felgyorsult Szabó 

                                                 
376 A Divat 1872/9. (máj. 8.) címlapján Friebeisz Ferenc szerkesztıi beköszöntıje. A szerkesztıváltozás okait 
világítja meg Janka Wass Ottiliának 1872. ápr. 26-án írt levele: „Mi egyre küzdünk; lapunk [Divat] 
eladósodott és nekünk Isten gyanánt egy világot kell teremtenünk a semmibıl”. 1228 Fond Personal Wass 
Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale 
377 Wohl Janka levele Szász Károlynak (1872. okt. 15.), 2. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár; Wass Ottiliának 
azt írta Janka, hogy fogalmuk sem volt arról a munkáról, amit magukra vállaltak. A mutatványszámot 
egyébként 5000 példányban küldték szét. Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1872. nov. 13.), 1228 Fond 
Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale 
378 NAGYDIÓSI, I. m., 220. 
379 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 98. i.sz. választmányi ülés jegyzıkönyve (1873. júl. 3.), Z 723 
Gazdasági Levéltár, MNL 
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Richárd váratlan halálával (1873. aug. 9.), a nıvérekkel való szerzıdéskötést már aug. 14. 

ülésen hivatalosan bejelentették.380 A fúzióval mindenki jól járt, a Wohl-nıvérek azért, mert 

önállóan, saját kockázatukra indított lapjukat sikerült megmenteni és beilleszteni egy biztos 

üzleti háttérrel és modern gépparkkal rendelkezı sajtóvállalkozás keretei közé, az 

Athenaeum pedig azért, mert nem kellett megszüntetnie a divatlapját, mint, ahogy azt 

korábban, az igazgatósági jegyzıkönyvek alapján fontolgatta, sıt annak elıfizetı-tábora 

jelentékeny mértékben megnövekedett az egyesítésnek köszönhetıen.381 

A következıkben kivonatolom a Wohl-nıvérekkel kötött megállapodást, amely 

nemcsak a lapegyesítés körülményeire, hanem a szerkesztıi juttatásokra és kötelességekre is 

rávilágít. A Nık Munkaköre címet alcímként megtartják az elıfizetık megnyugtatása 

végett: Magyar Bazár mint a Nık Munkaköre. Ezt a kettıs címet csak addig használhatja az 

Athenaeum, amíg a nıvérek szerkesztik. A kiadó évenként a szerkesztıknek 3000 forintot 

fizet elıleges havi részletekben, amely tartalmazza az írói tiszteletdíjakat, a lap teljes 

szellemi kiállítását (revízió, korrektúra). Ha az elıfizetık száma 4000 fölé emelkedik, a 

4001-ik elıfizetıtıl kezdve minden további új kliens után osztalék gyanánt 10 krajcárt 

kapnak a szerkesztık, havonként utólagosan kiszolgáltatva. Ezenkívül az Athenaeum a 

Wohl-nıvéreknek minden volt elıfizetıjéért ki elıfizetését legkésıbben 1874-i január 

végéig közvetlenül a Magyar Bazárnál megújítja, egyszer-mindenkorra 2 forintot fizet. A 

Wohl-nıvérek cserébe átadják az Athenaeumnak elıfizetıik névsorát. Nyomdailag, 

technikailag az Athenaeum felel, minden lapból eredı bevétel a kiadót illeti, akkor is, ha az 

a szerkesztıi rovatban közzé tett reklámokból és iparüzletek ismertetésébıl származik. A 

Wohl-nıvérek a tartalomért tartoznak felelısséggel, és kötelesek az Athenaeumnak a 

szerkesztésre vonatkozó esetleges észrevételeit figyelembe venni. A felmondási idı fél év, 

ha azonban az elıfizetık száma 2700-ig fogyna, azon esetben az Athenaeumnak jogában áll, 

negyedévi határidıre felmondani a szerkesztıknek.382  

                                                 
380 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 99. i.sz. választmányi ülés jegyzıkönyve (1873. aug. 14.), Z 723 
Gazdasági Levéltár, MNL 
381 Tehát fordítva történt, mint ahogy Lakatos Éva és az ı feltételezése nyomán Török Zsuzsa vélte, miszerint 
a Wohl-nıvérek vették volna meg az örökösöktıl a Magyar Bazár kiadásának jogát és elıfizetıit. A lap 
tulajdonjogával akkor már az Athenaeum rendelkezett. Az 1872. jan. 1-tıl élı, Szabó Richárddal kötött új 
szerzıdés értelmében két évre továbbra is szerkesztıként maradt, de a tulajdonjog az Athenaeumhoz került, ha 
a szerzıdés ideje alatt Szabó meghal, akkor az özvegy és gyerekei egyszer és mindenkorra 600 forintot 
kapnak. Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 74/b. i.sz. választmányi ülés jegyzıkönyve (1871. dec. 29.), 
Z 723 Gazdasági Levéltár, MNL; Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 75. i.sz. választmányi ülés 
jegyzıkönyve (1872. jan. 25.), Z 723 Gazdasági Levéltár, MNL 
382 A Wohl-nıvérek szerkesztıi szerzıdése az Athenaeummal 1873. okt. 1-vel vette kezdetét. 153. i.sz. 1873-
1901., 2. cs., Z 1508 Gazdasági Levéltár, MNL; Az Athenaeum irattárában fennmaradt szerzıdések alapján 
úgy tőnik, hogy nem egységes szerzıdés sablon mőködött, hanem egyéni egyezkedéseken alapultak. Vadnay 
Károly, a Fıvárosi Lapok szerkesztıje például főtéssel és világítással szerkesztıségi irodát kapott, azonkívül 
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Az igazgatósági jegyzıkönyvek tanúsága szerint a vezetıség késıbb sem bánta meg 

ezt a lépést, sıt annyira elégedettek voltak Wohl Janka munkájával, hogy felemelték a 

fizetését évi 800 forinttal, mert „az elıfizetı közönség mindinkább emelkedı igényeinek 

megfelelıleg a lap tartalmilag javult és ehhez képest lendületet nyert”, illetve a külföldi 

lapoktól kölcsönzött klisék és egyéb nyomtatvány minták eddig fizetett díjából évi 600 

forintot lealkudott.383  

A szerzıdést kettejükkel kötötték, és a lap impresszumában mindketten felelıs 

szerkesztıkként voltak megjelölve, de a Magyar Bazár tényleges vezetését kezdetektıl 

fogva, feltehetıen szépirodalmi ambíciói, majd egyre súlyosbodó tüdıbetegsége miatt nem 

Stefánia, hanem Janka vállalta. A húg 1889-ben bekövetkezett haláláig közösen alakították 

ki az újság szépirodalmi profilját, emellett Stefánia a divatrészt gondozta. Ugyanakkor a 

Magyar Bazár hosszú fennállását elsısorban Wohl Janka fáradhatatlan szerkesztıi 

munkájának köszönhette. Ebbe beletartozott az a kevésbé hálás feladat is, hogy 

folyamatosan tartsa a kapcsolatot a lap munkatársaival, hogy új szerzıket kutasson fel, 

illetve, hogy mind a régi, mind a leendı közremőködıtıl kisajtolja a szövegpenzumot.384  

Borbíró Fanni megállapítása szerint „[A] szerkesztıi munka egyúttal másfajta 

hierarchikus viszonyt alakított ki a többnyire férfi szerzık és a nıszerkesztık között, mint 

ami a nı-férfi viszonyt a korban általában jellemezte”.385 Wohl Janka szerkesztıként 

tudatosan használta a nıiességhez és a férfiassághoz kapcsolódó korabeli toposzokat, és 

azokat ironikusan fordította ki, vagy éppen fordította a címzett ellen. Például Szilágyi 

Sándort így emlékeztette adósságára: „Hogy mi volt az ígéret, aztán nincs szükség újból 

elmondanom – szerkesztı létemre egy írástudó embertıl mit kérhetnék - ? Mint hallom Ön 

is híve az Athenaeumnak, tehát az Athenaeum kedvéért váltsa be szavát. Éppen most 

                                                                                                                                                         
évenként 150 forintot külföldi sajtótermékek beszerzésére. Szerzıdése elıírta, hogy a Fıváros Lapok az 
ünnep- és vasárnapokat kivéve mindennap rendszerint egy és fél ív terjedelemben jelenjen meg, az utolsó 
oldalát pedig hirdetések foglalják el. Vadnayt havonként 420 forint illette meg, amely magában foglalta a 
munkatársi díjat is. Az elsı ezer elıfizetın túl minden egyes elıfizetı után havonként utólagosan 27 krajcár 
jutalék. Maximalizálták a tiszteletpéldányok számát hetvenben. Vadnay Károly szerkesztıi szerzıdése az 
Athenaeummal (1881. márc. 31.), 228. i.sz., 2. cs., Z 1508 Gazdasági Levéltár, MNL 
383 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 243. i. sz., igazgatósági ülés jegyzıkönyve (1892. dec. 30.), Z 
723 Gazdasági Levéltár, MNL 
384 Az anyaggyőjtés érdekében szőkebb-tágabb ismerısi körét is mozgósította, ahogy erre régi, kolozsvári 
barátnıje, Wass Ottilia esetében láthatunk példát. Egyik alkalommal a kolozsvári nıegyleti elnök és alelnök 
arcképeinek, valamint az egylet történetének begyőjtésében folyamodott hozzá segítségért. Wohl Janka levele 
Wass Ottiliának (1875. febr. 12.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor 
NaŃionale. Másik alkalommal pedig arról érdeklıdött nála, hogy rokonához eljutott-e az a kérése, amely az 
erdélyi régész Torma Zsófia egy cikkének megszerzésére vonatkozott. Wohl Janka levele Wass Ottiliának 
(1884. nov. 14.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale 
385 BORBÍRÓ, „Csevegés, zene és egy csésze tea”, (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/borbiro.html) 
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kellene valami szép, valami érdekes! Remélhetem-é, hogy férfi léte dacára hő marad adott 

szavához?”.386  

Szász Károlynak a következı kérdést szegezte egy alkalommal, célozva arra, hogy 

régen nem küldött neki anyagot: „Hát a múzsája valóban olyan, mint a legtöbb nı ’s nem 

szereti a nıtársaságot… s azért nem akaródzik a nı-szerkesztıkhez?”.387 Tıle általában 

fordításokat és verseket várt: korábbiak után érdeklıdött, újakat kért vagy konkrét mővek 

fordításával bízta meg. Levelezésükbıl élénk szellemő, kitőnı emlékezettel bíró, agilis 

szerkesztı alakja bontakozik ki, aki szüntelenül tervez, taktikázik, csoportosít, variál, 

felfedez, elvesz, kioszt, inspirál annak érdekében, hogy összeálljon a következı lapszám, és 

megint a következı, és így tovább. Egyetértek Török Zsuzsával, aki úgy fogalmazott, hogy 

„…a Wohl-testvérek olyan szerkesztıi ismeretek és lapkiadási módszerek birtokában 

voltak, amelyek a 19. század második felében is rendhagyó módon biztosították a lap több 

mint harmincéven át való fennmaradását. (…) A Magyar Bazár mint a Nık Munkaköre a 

sikeresen mőködı lapkiadás remek példája a 19. század utolsó harmadában”.388  

A szerkesztık nem válogathattak a behajtás eszközeiben, mert a szerzık sem 

válogattak az elodázás különbözı nemeiben. Wohl Janka még A Nık Munkaköre 

társszerkesztıjeként, például a következı ösztönzı módszert alkalmazta Szásszal szemben, 

hogy egy kéziratot megszerezzen: „De minthogy a mai napok nem igazán alkalmasak a 

költıi lelkesedésre, engedje, hogy egy kis Havanna-babérral kedveskedjem múzsájának, 

annak praktikus megkoszorúzását költeménye vétele után azonnal inszcenírozva”.389 A 

divat- és más képes lapok rendszerint közöltek illusztrációkat, azok hangulatához 

kapcsolódó kis szövegek társaságában. Szász Károly is kapott ilyen feladatot: „Nézze meg 

kérem az idezárt képet – nem lelkesítı-e? És ha lelkesítı, nem érez kedvet tetszését nehány 

színes strófában kifejezni? Kérem kísérelje meg! Igaz, hogy nekem már dec. 6ára kellene a 

vers – de hisz Kegyednek ez csak annyi, mint másnak mosolyogni”.390  

Hentaller Elma jegyezte meg Wohl Janka nekrológjában: „Kezdı írónık, kik sőrőn 

látogatták útbaigazítás céljából, jó tanácsért – nem gyızik magasztalni jóságát, szívességét, 

szeretetreméltóságát”.391 Kövér Ilma mentoraként tekintett Wohl Jankára. A Magyar 

                                                 
386 Wohl Janka levele Szilágyi Sándornak (1873. okt. 21.), 3. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
387 Wohl Janka levele Szász Károlynak (1879. ápr. 11.), 8. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
388 TÖRÖK, A Wohl-nıvérek emancipációja, 102. 
389 Wohl Janka levele Szász Károlynak (1872. okt. 15.), 2. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár. Ugyanezen év 
elején Berczik Árpád is hasonló, írásra serkentı küldeményt kapott tıle: „A hangulat elıidézésére pedig itt 
küldöm Havanna e barna gyermekeit, melyeknek füstjében csodás erı elrejtve lévén – már többször becses 
mőveket köszönhettünk nekik”. Wohl Janka levele Berczik Árpádnak (1872. febr. 22.), PIM Kézirattár 
390 Wohl Janka levele Szász Károlynak (é.n., nov. 16.), 23. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
391 S. HENTALLER Elma, Wohl Janka mint szerkesztı, Magyar Bazár 1901/21. (jún. 1.), 2. 
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Bazárban elıször honorárium nélkül közölték írásait, majd, amikor Ilma édesanyja meghalt, 

rövid levelet kapott Wohl Jankától, amelyben 15-20 lapra kért beszélyt a következı 

számhoz, és huszonöt forintot mellékelt a borítékba. Attól fogva lett fizetett munkatársa a 

lapnak.392 Pályakezdı nıi szerzık mellett, olyan ismert és népszerő íróktól is közölt 

rendszeresen írásokat, mint Beniczkyné, Majthényi Flóra, Hajnalka (Rózsaági Antalné 

Bálintffy Etelka), Kisfaludy Atala, Tutsek Anna, Gyarmathy Zsigáné, Lux Terka vagy 

Szikra (gróf Teleki Sándorné), a velük való levelezése sajnos nem maradt fenn. 

Wohl Janka a lapkészítésben is foglalkoztatott nıi kollégákat. Mindenekelıtt 

Hentaller Elma nevét kell megemlíteni, aki régi, megbízható munkatársaként már a Divat és 

A Nık Munkaköre címő lapokban is dolgozott. Stefánia halála után Janka maga mellé vette 

fımunkatársnak, majd Janka halálát követıen a lap társszerkesztıje lett ifj. Lónyay 

Sándornéval. Sebestyénné Stetina Ilona Wohl Janka szavaival jellemezte Hentaller Elmához 

főzıdı munkatársi kapcsolatát: „Az »én jobbkezem« - szokta volt mondani – »kire az 

utóbbi évek szenvedései között mind jobban-jobban rászorulok«”.393 Rajta kívül, a 

szerkesztıség oszlopos tagjává lépett elı az utolsó években Márai Sándor nagynénje, M. 

Hrabovszky Júlia, aki az 1900-as világkiállítás idején párizsi tudósítóként mőködött, 

továbbá visszaemlékezése szerint, szerkesztıi üzeneteket, koncertkritikákat írt.394 A lap 

angol folytatásos regényeit rendszerint Szigethyné Szalay Erzsi fordította, aki ilyen jellegő 

megbízásokat több országos sajtótermék (Budapesti Hírlap, Egyetértés, Ország-Világ, Pesti 

Napló) és kiadó (Athenaeum, Singer és Wolfner) részére is teljesített. De Gerando Antónia 

pedig Franciaországgal (irodalom, kultúra), illetve pedagógiával kapcsolatos cikkekkel 

jelentkezett.  

Wohl Janka nekrológjai rendszerint kitértek szerkesztıi képességeire: „Nagyvilági, 

élesen látó szeme, helyes tapintata magas színvonalra emelték a nıknek ezt a lapját [Magyar 

Bazár], mely komoly, értelemfejlesztı közleményeivel nemcsak szórakoztató, de tanulságos 

olvasmányul is szolgált a nı-világnak”.395 A Magyar Bazár és korábbi lapjai 

szerkesztésekor mindvégig arra törekedett, hogy minél kevesebb átvételt, és minél több 

                                                 
392 KÖVÉR Ilma, Utóhangok. Emlékezés Wohl Jankára, Francia Divatlap, a Magyar Bazár francia divatlapja, 
1901/22. (jún. 8.), 9. 
393 SEBESTYÉNNÉ STETINA Ilona, Wohl Janka, Nemzeti Nınevelés 1901/6. (jún.), 245. 
394 A Porcelán comtessek címő elsı regényének kéziratát Wohl Janka elkérte a Magyar Bazár számára, és 50 
Frt-ot fizetett érte, M. Hrabovszky Júlia ezt keveselte, de a szerkesztı azt ígérte neki, hogy kiadása ügyében 
közbenjár az Athenaeumnál (A regény valóban ott jelent meg 1901-ben). M. HRABOVSZKY, I. m., 216.; Wohl 
Janka halálakor ı akarta Gyıry Ilonával közösen átvenni a Magyar Bazár szerkesztését, de végül az 
Athenaeum ifj. Lónyay Sándornét és Hentaller Elmát bízta meg ezzel a feladattal. M. HRABOVSZKY, I. m., 
272–277. 
395 Wohl Janka (1846-1901), Egyetértés 1901/141. (máj. 24.), 5. 
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eredeti, új mővet bocsásson a közönség elé, emellett az egyes lapszámok revízióját is ı 

végezte. Ez nem kevés munkájába került, ahogy a fenti, pár kiragadott példa is 

érzékeltetheti. Saját elvéhez azonban hő maradt, miszerint a szerkesztı kultúrmissziót 

teljesít. Ezt a hivatására vonatkozó önvallomását a hajdani munkatárs, Kacziány Géza idézte 

a Hazánk hasábjain megjelenı cikkében, amelyben a Wohl-nıvérek szerkesztıi portréját 

rajzolta meg. A velük húsz éven át fennálló irodalmi összeköttetés során jó véleményt 

alakított ki lelkiismeretességükrıl és szakmai jártasságukról. Így emlékezett a közös 

munkára: „Mindig akadt némely strófa, melyet a Bazár regénycsarnokában vagy 

mellékletén adott szépirodalmi mővekben fordítani kellett, hol Shelley-nek néhány 

utolérhetetlen szép versszakát, hol Michel Angelo egyik szonettjét, hol más költık verseit 

küldötték meg, meghatározva az idıt, mikorra készen kell lenni fordításomnak s mindig 

szinte megszégyenítı szivességgel köszönték meg pontosságomat, melyet a kívánt idıre 

beküldöttem a kis munkámat”.396  

A levelezés tehát állandó kapcsolattartást jelentett a munkatársakkal, amely 

különösen azoknál vált elsıdlegessé, akik nem Budapesten éltek. Kunszt János losonci 

botanikus 1875 óta vezette évtizedeken át a lap kertészeti rovatát (Kertészeti levelek 

Solangehoz), anélkül, hogy egyszer is találkozott volna fıszerkesztıjével. A temetésére sem 

tudott eljutni, így a Magyar Bazár hasábjain rótta le kegyeletét.397  

A Magyar Salon 1888. januári füzetének kalendárium-részét a magyar sajtó 

arcképgyőjteményének szentelték. Minden hónapot egy-egy napilap címlapja vezeti be a 

szerkesztı arcképével és aláírásával, kiegészítve rövid cikkel, epigrammával stb., amelyet 

újságíró-tablók követnek. A harmadik csoportkép közepén – a különszám egyedüli nıi 

tagjaként – Wohl Janka portréja tőnik fel, amelyet a következı arcképek vesznek körbe: 

Porzsolt Kálmán, Mikszáth Kálmán, Ambrozovics Béla, Csernátony Lajos, Acsády Ignác, 

Gracza György, Szathmári Mór, Várady Antal, Vészi József, Reviczky Gyula, Adorján 

Sándor. Ugyanakkor az Ország-Világ két évre rá, 1890. dec. 20-i száma szintén a teljesség 

                                                 
396 KACZIÁNY  Géza, Wohl Janka és Stephanie (Emlékezés két írónıre), Hazánk 1901/124. (máj. 26.), 2. – 
Cikkében arra is kitért, hogy mindig pontosan megküldték neki a tiszteletdíjat, „s egy fiatal hírlapírónak egyéb 
alig kell a szerkesztıktıl” (1). Itt felmerülhet a Magyar Bazár által fizetett írói honoráriumok kérdése. A 
díjszabásra vonatkozóan sajnos nem találtam sok adatot a levelezésben, csupán egy helyen: egy oldal próza 4 
Frt. Wohl Janka levele Jakab Ödönnek (1883. ápr. 12.), OSzK Kézirattár, Levelestár. A század végén, M. 
Hrabovszky Júlia 10 Frt-ot kapott elsı novellájáért. M. HRABOVSZKY, I. m., 219. A versek tiszteletdíjának 
mértékérıl viszont semmilyen összegszerő vagy eligazító információra nem leltem, annyi bizonyos lehet, hogy 
nem egy arany: „Ha nem magyar ergo szegény szerkesztı volnék, a »Hagyj maradnom« minden sorát à la 
Tennyson egy arannyal – fizetném – Így – vízzel fızünk, és remélem nem veszi méltatlanságnak, ha a két szép 
dal árát, bár mily csekély, mindjárt ide zárom”. Wohl Janka levele Szász Károlynak (1873. szept. 5.), 6. sz., 
OSzK Kézirattár, Levelestár 
397 KUNSZT János, Kertészeti levelek Solangehoz. Soron kívül, Magyar Bazár 1901/37. (okt. 1.), oldalszám 
nélkül 
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igényével, az ifjúságitól a politikaiig terjedı fıvárosi és vidéki sajtó arcképcsarnokát 

bocsátotta a közönség elé, de ebben már nem szerepel Wohl Janka, és más nıkollégája sem. 

Valószínő ez azzal állhat összefüggésben, hogy a különszám apropóját a Magyar Hírlapírók 

Nyugdíjintézetének megnyílt székháza adta, amely mögött húzódó érdekvédelmi 

szervezetbe nem tartoztak nık. Mindazonáltal, a Wohl-nıvérek szerkesztıi presztízsét, hogy 

tényezıkként számoltak velük és lapjaikkal, jelzik a temetéseiken összegyőlı kulturális és 

politikai elit prominens képviselıi (Berzeviczy Albert, Ifj. Emich Gusztáv, Beöthy Zsolt, 

Perczel Dezsı, Rákosi Jenı, Szana Tamás, Urváry Lajos, Wlassics Gyula).  

Az 1890-es évek derekától Wohl Janka neve bekerült a Magyar Bazár hirdetéseibe, 

mégpedig úgy, hogy a Magyar Bazár „Wohl Janka divatlapja”. Neve összefonódott a lappal. 

Erre utal az a halála után közreadott közlemény a Magyar Bazár borítékán (1901. jún. 1.), 

amely arról biztosította az olvasókat, hogy a lap zavartalanul továbbmőködik. Sıt, bizonyos 

hirdetésekben egészen 1901 végéig ott maradt a neve, gondolom, az elıfizetık megtartása 

végett. Kétségtelen, a Magyar Bazár gondozása Wohl Janka szívén feküdt. Hentaller 

Elmától tudjuk, hogy életének legutolsó pillanatáig, bár egyre olvashatatlanabbá váltak, de 

folyamatosan küldözgetette a szerkesztıségnek szánt céduláit a készülı számmal 

kapcsolatban.398 

 

 

2.5. Magyar Bazár és az olvasóközönsége 

„Soha sem kicsinylendı az a hatás, melyet egy jól szerkesztett divatlap a hölgyközönségre 

gyakorol”.399 

 

Nehezen megragadható egy lap példányszáma, mert a kiadók üzleti titokként 

kezelve, nem hozták nyilvánosságra a terjesztési mutatókat, a közvetett források adatai 

pedig töredékesek, és a nem egységes kategóriarendszerbıl adódóan különbözık, ezért, 

ahogy arra számos kutató figyelmeztet, ezeket a számokat kellı kritikával és 

összehasonlítással kell kezelni. Óvatos becslések a postai összesítések, adóhivatali 

kimutatások, hirdetı irodák katalógusai, korabeli sajtóstatisztikák, elszórt levéltári anyagok 

                                                 
398 S. HENTALLER, Wohl Janka mint szerkesztı, 2. 
399 Wohl Janka, Ország-Világ 1894/18. (ápr. 29.), 293.  
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(pl. kiadóvállalatok, pénzintézetek fondjai), visszaemlékezések, levelezések alapján 

tehetık.400  

Grosz Viktor összesítése alapján 1885-ben a Magyar Bazárt 6000 példányban, 

összehasonlításképpen a saját mőfajában a Hölgyek Lapját 1700, a Budapest Bazárt 3000 

példányban nyomták, a napilapoknál pedig a Pesti Naplót 9000, a Budapesti Hírlapot 16 

000 példányban küldték szét.401 Ezek alapján a Magyar Bazár középlapnak és vezetı 

divatlapnak számított a magyar sajtópiacon, és úgy tőnik, a 19. század végéig megırizte 

támogatottságát.402 Az Egyetértés munkatársa is úgy fogalmazott Wohl Janka 

nekrológjában: „Divatlapja [Magyar Bazár] messze túlszárnyalta a többi divatlapokat és az 

elsı helyet méltán vívta ki és foglalta el a többiek között”.403 

Az elıfizetık száma azonban az elıfizetési idıszakokkal összefüggésben (negyed-, 

fél- és egész éves) hullámzott, amit olyan tényezık is befolyásoltak, mint az évszakok. 

Például a hírlapok szempontjából a nyár holtidénynek számított, mivel az országgyőlés 

szünetelt, míg az ısz és a tél – eseménydússága és idıjárási körülményei miatt – serkentıleg 

hatott az újságolvasási kedvre.404 Ez utóbbi idıszakokban más laptípusoknál szintén 

megugrott a sajtófogyasztás, még, ha ez nem is vont maga után feltétlenül elıfizetést. Szép 

Ernı Dali dali dal (1934) címő regényében az apa karácsonyi szünidıre a Körbıl, illetve 

ismerısöktıl visz haza olvasnivalónak Vasárnapi Újságot, feleségének Magyar Bazárt, a 

gyerekeknek ifjúsági lapokat. Jól ismert a sajtókutatók körében, hogy az elıfizetık száma 

nem egyezik az olvasókéval, hiszen az egyes számokat be lehetett szerezni 

könyvkereskedésekbıl, házalóktól, vagy az illetı egyszerően kölcsönkérte valahonnan. Ez 

utóbbi elterjedt gyakorlatra világít rá a fent idézett regényrészlet, illetve A Hét egyik 

közleménye a „Heti posta” rovatban: „hetenkint egész utcasorokon végig egyik családtól a 

másikhoz vándorol »A Hét«-nek az az egy példánya, melyre az ottani kaszinó 

                                                 
400 Az Athenaeum esetében fennmaradtak az ülések jegyzıkönyvei, amelyekben 1870 ıszéig külön napirendi 
pontban rögzítették lapjaik veszteségeit, nyereségeit, aktuális elıfizetıik számát. Utána ez megszőnt, és csak 
annyit jegyeztek meg szőkszavúan, hogy felolvassák a Hírlapok könyvét. 
401 GROSZ Victor, Hazánk hirlapjai a budapesti Országos Általános Kiállításon 1885-ben, Benjamin Manó, 
Budapest, 1885, 13. 
402 A szerkesztıi üzenetben arra hivatkozva intették türelemre a grafológiai rovatra váró olvasóikat, hogy 
hatezer elıfizetınek van joga beküldeni írást. Magyar Bazár 1893/2. (jan. 16.), boríték 
403 Wohl Janka (1846-1901), Egyetértés 1901/141. (máj. 24.), 5. 
404 Az elıfizetések visszaesését a nyári politikai uborkaszezonnal magyarázták az Athenaeum ülésén. 
Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 31. i. sz., választmányi ülés jegyzıkönyve (1869. aug. 26.), Z 723 
Gazdasági Levéltár, MNL; A Magyar Újság vidékieket megszólító hirdetése pedig így kezdıdött: „Az ıszi és 
téli szezon beálltával minden magyar család elıfizet valamelyik fıvárosi napilapra, hogy szabadidejét hasznos 
és tanulságos szórakozással tölthesse el.”A szerkesztı postája. Újságolvasóknak, Divatsalon, 1894/2. (okt. 
15.), 31. 
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elıfizetett”.405 A hiányos dokumentációikból adódóan azonban máig felderítetlen területnek 

számít a kaszinók, társas körök, kávéházak sajtókínálata- és fogyasztása, annak dacára, 

hogy ezek az intézmények jelentıs elıfizetık voltak.406 

A divatlapok esetében az intézményi megrendelık közül kiemelkednek a nınevelı 

intézetek, ahol nem annyira olvasnivalóként, hanem oktatási anyagként használták azokat. 

Például a pápai polgári leányiskola kézimunka óráin a Magyar Bazár mintáival dolgoztak.407 

A gyıri állami tanítónıképzı növendékei is a Magyar Bazár mintáit használták azon a 

kézimunka-kiállításon, amit a gyırvidéki tanítóegylet nagygyőléséhez kapcsolódóan 

rendeztek.408 Zalaegerszeg képviselıtestülete, az elemi leányiskola igazgatójának 

megkeresésére, elrendelte az intézmény részére a Magyar Bazár és a Budapesti Bazár 

meghozatalát.409 A Magyar Bazár szerkesztısége rendszerint hivatkozott arra, hogy ipari 

iskolák is haszonnal tanulmányozhatják a kézimunka mellékleteket, amelyeket 

tanfolyamokként határoztak meg. Ezáltal a szakszerőséget domborították ki, amelynek 

köszönhetıen a lap „nemcsak a családi körben, hanem iskolákban is hézagpótló és 

nélkülözhetetlenné válik”.410  

Az elıfizetıi bázis szélesítését szolgálhatták a nıszervezetekkel való 

együttmőködések. A Nık Munkaköre az Országos Nıképzı-, az Országos Magyar 

Gazdasszony- és a Nıiparegylet közös hivatalos közlönyeként rendszeresen tudósított 

tevékenységeikrıl.411 A Magyar Bazárban külön cikkek és az „Egyleti hírek” rovat 

közleményei informáltak felhívásokról, programokról, eseményekrıl, győlésekrıl, valamint 

arcképekkel kísért portré-sorozatot szenteltek a fıvárosi és a vidéki nıegyletek 

elnöknıinek.412 Budapesti Bazár elıfizetési felhívásaiban szintén hangoztatta, hogy 

                                                 
405 Heti posta. Pancsova. Rajongó, A Hét 1891/49. (dec. 6.), 799. 
406 LAKATOS Éva, Sikersajtó a századfordulón, Balassi–OSzK, Budapest, 2004, 138. 
407 Állami Polgári Leányiskola ötödik értesítıje, Pápa, 1893–1900. 
408 Magyar Bazár 1878/21. (nov. 1.), 162. 
409 Képviselıtestületi ülés, Zalamegye 1887/6. (febr. 6.), 1. 
410 Felhívás elıfizetésre! Magyar Bazár 1899/10. (márc. 16.), boríték 
411 Nem kizárólagos sajtóképviseletet, hanem szakmai együttmőködést jelentett a kor három legfontosabb 
magyar nıegyletével. A Nık Munkaköre nyilvánosságot biztosított számukra, cserébe Wohlék lapja súllyal és 
referenciával jelenhetett meg a piacon. Az Országos Magyar Nıiparegylet híreirıl a Kánya Emília által 
szerkesztett Családi Kör is beszámolt. A nıegyletek mőködésérıl és történetérıl lásd BORBÍRÓ Fanni, 
Budapesti nıegyletek 1862–1904 = A nık világa. Mővelıdés- és társadalomtörténeti tanulmányok, szerk. 
FÁBRI Anna – VÁRKONYI Gábor, Argumentum, Budapest, 2007, 185–207.; KÉRI, I. m., 78–90.  
412 Lásd HENTALLER Elma, Magyarország nıegyleteinek elnöknıi. A pesti jótékony nıegylet és a magyar 
gazdaasszonyok egyletének elnöknıi [Damjanich Jánosné, Bohusné Szögyény Antónia, gróf Zichy Paulai 
Ferencné], Magyar Bazár 1875/1. (jan. 1.), 1–2.; HENTALLER Elma, A magyarországi nıegyletek elnöknıi. A 
kolozsvári és zágoni nıegyletek elnöknıi [Kriza Jánosné, Gróf Teleki Domokosné, Báró Szentkereszty 
Stephanie, Báró Bánffy Albertné], Magyar Bazár 1875/17. (szept. 1.), 129–130.; H. E. [HENTALLER Elma], 
Kühnel Ignácné, az országos nıiparegylet elnöke, Magyar Bazár 1877/1. (jan. 1.), 1–2.; H…R E…A 
[HENTALLER Elma], Magyarország nıegyleteinek elnöknıi. Az országos nıképzı-egylet és a budapesti 
izraelita nıegylet elnöknıi [Veres Pálné, Teleki Sándorné, Bischitz Dávidné], Magyar Bazár 1878/7. (ápr. 1.), 
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figyelemmel kíséri a fıvárosi és a vidéki nıegyletek munkáját, sıt 1888-tól az 1890-es évek 

közepéig a következıt vette fel alcímként: Magyar gazdasszonyok-, szegedi és veszprémi 

jótékony nıegylet, a sümegi- és több nıegylet hivatalos lapja. 

Az intézményi kapcsolatok mellett, a Magyar Bazár más divatlapokhoz hasonlóan a 

család számára nélkülözhetetlen voltát hangsúlyozta, a tanácsok, az olvasnivaló és a 

szolgáltatások (pl. megbízások teljesítése) szintjén. A képes hetilapok elıfizetési felhívásai 

általában mellızték a társadalmi osztályra való utalást, de mégis határvonalat húztak, 

amikor a „mővelt hazai olvasók”-hoz fordultak pártfogásért.413 A Magyar Bazár sem tett 

másként, amikor a mővelt magyar nıközönségre hivatkozott, azon belül pedig minden 

korosztályra: „bı ismeretet meríthet az ifjú leány, a családanya, a háziasszony, a 

társaságban mozgó és hivatásos foglalkozásnak élı nı egyaránt”.414 Ez a felsorolás azonban 

új célcsoportot is megnevez, amelyet lapszerkesztıkként a Wohl-nıvérek szólítottak meg 

elıször, még pedig a dolgozó nıket. Ennek a kategóriának szerepeltetése valós és széles 

körben létezı társadalmi jelenségre mutat, és deklarálta a nıi egzisztencia- és 

életpályamodellekben bekövetkezett változásokat. Maguk a szerkesztık is beletartoztak, 

hiszen egzisztenciájukat saját erıbıl teremtették meg. György Aladár, a Statisztikai Hivatal 

tisztviselıje 1884-ben írott cikkében azt fejtegette, hogy a nık tanulási, illetve 

munkalehetıségeinek differenciálódása gyakorlati okra vezethetı vissza, nevezetesen a 

megélhetésre, amelynek gondja sokakat érintett. Az 1880-as népszámlás adatait hozta fel 

példának, miszerint a 25. életévüket betöltött nık között 188 834 hajadon, 776 014 özvegy 

és 5894 elvált, „összesen tehát csaknem egy millió olyan nı volt, kiknek bizonyára felénél 

több azontúl családot már nem alkothat, s ha anyagi viszonyai nem engedik, maga kénytelen 

önfenntartásáról gondoskodni”.415 

Nehéz lemérni azt, hogy a képes hetilapok ténylegesen milyen földrajzi közegben 

mozogtak, visszatérı reklámszövegük szerint Kárpátoktól Adriáig terjedt az olvasótáboruk. 

Ritka az olyan közlemény a 19. század végén, mint amilyet a Képes Családi Lapok tett 

                                                                                                                                                         
49–50.; H. E. [HENTALLER Elma], Az Országos Nıképzı Egyesület jubileuma, Magyar Bazár 1893/7. (ápr. 1.), 
49–50.; DESSEWFFY Emma, Szívrıl-szívhez [Lorántffy Zsuzsanna Egylet], Magyar Bazár 1897/48. (dec. 24.), 
202. 
413 LIPTÁK, I. m., 125.  
414 Felhívás elıfizetésre!, Magyar Bazár 1896/39. (okt. 16.), boríték. 
415 GYÖRGY Aladár, Nınevelésünk, Magyar Salon 1884/4., 330.; Ebben a témában még lásd GYÁNI  Gábor, Nıi 
munka és család Magyarországon (1900-1930), Történelmi Szemle 1987–1988/3., 366–378; CSOMA 
Zsigmond, Az elsı nıi foglalkoztatási statisztika Magyarországon. A nıi emancipáció és az elsı részletes nıi 
népszámlálás = Nık a modernizálódó magyar társadalomban, szerk. GYÁNI  Gábor – NAGY Beáta, Csokonai, 
Debrecen, 2006, 181–205. 
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közzé, amely összeszedte, hogy az újság városonként hány példányban járt.416 Ehhez a 

szerkesztıségi irattárakra lenne szükség, hogy egy-egy számból hány példányt nyomtattak, 

és a kiadóhivatal hová mennyit küldött. De ilyen archívum az országos lapoknál sem 

maradt. A Bach-korszak alatt ugyan tüntetıleg közölték a lapok az egy-egy városba járó 

lapok címeit és mennyiségét, ez a gyakorlat a politikai nyomás enyhülésével megszőnt. 

Lakatos Éva a lapok területi megoszlási arányainak a megállapításához egy idáig 

kiaknázatlan forrást javasolt, a szerkesztıi postát, amelynek közleményei értékes 

információkat tartalmaznak többek között erre a kérdésre vonatkozóan.417 Én egy másik 

rovatra, pontosabban rovatcsoportra hívom fel a figyelmet: a nyílt térre. Ebben a boríték 

lesz a segítségünkre, ahol a nyílt rovatokba beküldött kérdések, válaszok feladóinak sokszor 

ott szerepelt a teljes neve és a címe (legtöbbször csak a helység, de Budapest esetében 

gyakran az utca és a házszám is).  

A borítékot csak elıfizetı használhatta, akinek a leveléhez mellékelnie kellett az 

elıfizetıi címszalagot. Terjedelmi korlátok miatt, nem tudott megjelenni valamennyi 

küldemény, a szerkesztık folyamatosan kérték a türelmet, és tiltakoztak a nekik 

tulajdonított részrehajlás ellen, mondván, mindenkiét közlik sorrendben. De tudunk arról, 

hogy rostáltak, ha ugyanarra többen rákérdeztek, vagy magán természetőnek ítélték az adott 

témát.  

Ötévente győjtöttem ki azokat a neveket (jeligés és teljes névalakok), amelyek 

mellett feltüntették a települést. Az általam vizsgált idıszeletek: 1878, 1883, 1888-1889, 

1893-1894, 1899-1900. Az utolsó háromnál azért néztem együtt két évet, mert egy 

évfolyamnál nem lett volna elég mennyiség. Míg 1878-ban a listám 194 tételt tartalmazott, 

1888-ban 70-80-at. Ez több okra vezethetı vissza: az 1880-as évektıl megsokszorozódtak a 

jeligék és kevesebben közölték nyíltan a címüket, inkább a szerkesztıségen keresztül 

bonyolították le az ügyleteiket nem pedig a lap hasábjain, a rovat terjedelme is szőkült, és a 

borítékot rövid írások (hírek, kertészeti tanácsok) vagy hirdetések foglalták el. Arra nem 

vállalkozhatom, hogy messzemenı következtetéseket vonjak le az adatsorokból, ahhoz a 

körülmények túlságosan esetlegesek, viszont a földrajzi, a település szerinti és az elıfizetık 

társadalmi eloszlására vonatkozóan óvatos feltételezésekbe bocsátkozhatunk. 

                                                 
416 Magunkról-lapunkról I-II., Képes Családi Lapok 1891/14–15. (ápr. 5. és ápr. 12.), 223., 239–240. Nem 
vették fel a statisztikába azokat a helyeket, ahová egy vagy kettı példány ment. 
417 Lakatos Éva negyven évet (1850-es évek–1893) vizsgálva, szerkesztıi postából kinyert adatokból állított 
össze táblázatot, amely területi és városonkénti eloszlásban ad hozzávetıleges képet az egyes lapok 
példányszámairól. LAKATOS, I. m., 122–135. 



 121 

A kigyőjtött települések mellé odaírtam a típust (város418, falu, puszta), valamint a 

régiót (Erdély, Felvidék, Dunántúl stb.). Az 1870-es évek elejétıl az 1890-es évek közepéig 

a belsı arányok nagyjából változatlanok. Erıs bázisnak tőnik a mezıváros, a falu, vagy az 

olyan település, amely nem rendelkezett postával (Bag 1878, 2 különbözı családnév; 

Kiskorpád 1888-1889, 3 különbözı családnév). Mind az öt idıszeletben felbukkanó 

települések között nem meglepı, hogy ott találjuk Budapestet, de rajta kívül vármegyei 

központok, illetve két kisebb város, Kiskunfélegyháza és Csongrád is szerepel. Az 1899-

1900 adatai azt mutatják, hogy a századfordulóra átbillent az arány, és számszerőleg több a 

város, mint a falu, és kevesebb a posta nélküli község (1883: 38, 1899-1900: 7), amely az 

infrastruktúra fejlıdésével és az urbanizációval magyarázható. A földrajzi eloszlást tekintve 

a következı látszik kirajzolódni. A Magyar Bazár az északi területeken volt a 

legelterjedtebb (Felvidék és a mai Észak-Magyarország), majd a keleti országrészeken 

(Erdély és Partium). Ha kisebb földrajzi egységekkel számolunk, akkor elıfizetıi 

sőrőségben a Dunántúl áll az elsı helyen, amelyet az Alföld követ. Elenyészı számban, de 

járatták a lapot néhány nem magyar lakta településen a horvát és az osztrák részeken.  

Vajda Viktor Az olvasásról, különös tekintettel postáink járására címő 1875-ben 

megjelent cikke szerint irodalomra legtöbbet a következı rétegek áldoztak: kisbirtokosok, 

tanárok, írók, mővészek, jobbmódú gazdatisztek, magyar iparosok.419 A Magyar Bazár 

olvasótáborának gerincét – a borítékról kigyőjtött, azonosított személyek alapján – szintén a 

középréteg, és azon belül, a vidéki lakosság alkotta: múzeumigazgatók, segédtanítók, 

jószágigazgatók, helyi birtokosok, ügyvédek, gyógyszerészek, lelkészek, egyetemi tanárok, 

mérnökök anyái, feleségei, lányai, valamint tanítónık, postai-távirdai alkalmazottak, 

kisdednevelık. De nemcsak birtokosok, hivatalnokok vagy értelmiségiek járatták a lapot, 

hanem iparosok is, ahogy erre Paczona József budapesti cipész felesége adott példát 1894-

ben. Ezen adatok fényében nem látom igazoltnak Pintér Jenı azon megállapítását, amely 

szerint a Magyar Bazár a fıvárosi nıvilág mőveltségét támogatta volna.420  

A boríték olvasói reagálásaiból kiderül, hogy egyesek visszavonultak idınként, bár 

továbbra is elıfizettek, de nem vettek részt a nyílt rovatokban folyó társalgásban, vagy 

kihagytak valamennyi idıt az elıfizetésben, és késıbb tértek vissza újból lapjukhoz. Voltak 

olyanok is, akik évtizedeken át kitartottak a Magyar Bazár mellett. A szerkesztıi postából, 

                                                 
418 Azon településeket is idevettem, amelyek akkoriban nem voltak hivatalosan városok, de jellegüket, 
infrastruktúrájukat tekintve ahhoz álltak közelebb, és az 1876-os közigazgatási törvény következtében 
vesztették el városi rangjukat. 
419 VAJDA Viktor, Az olvasásról, különös tekintettel postáink járására, Figyelı 1875/47. (nov. 21.), 553–554. 
420 PINTÉR Jenı, I. m., 772. 
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illetve a nyílt levelezésbıl szemezgethetünk olyan jeligés álneveket, amelyek erre utalnak: 

„Egy hő elıfizetı”, „Tíz éves elıfizetı”, „a Bazár régi barátnıje” „28 év óta a Bazár 

elıfizetıje” stb..  

Bresztovszky Edéné Gryneus Vilma például állhatatos olvasónak tőnik, pedig 

többször váltott lakhelyet a kimutatás szerint: 1878 (Rimaszombat), 1888-1889 

(Nagyvárad), 1899-1900 (Máramarossziget). Gyerekeiben is mély nyomokat hagyhatott a 

lap, mert Ernı fia késıbb, mint a Népszava munkatársa és kulturális rovatvezetıje egy 

1912-es színházi kritikájában és egy 1937-es könyvrecenziójában, bár gúnyolódva angol 

társasági regényein és körkérdésein, de emlegette a Magyar Bazárt.421  

Kadić Auguszta költözése után szintén megtartotta a Magyar Bazárt, vagy visszatért 

hozzá (Oriovac 1883, Kostanjevac 1888-1889). Édesapja Forkly János ópazovai 

postamester volt, és egy horvát nemzetiségő határszéli közigazgatási tiszthez ment 

feleségül, aki Oriovácon kilenc évig szolgabíróként dolgozott, az ı fiúkként született Kadić 

Ottokár geológus, paleontológus. A tudós visszaemlékezésébıl tudható, hogy édesanyjának 

fontos volt magyarsága, és ebben a szellemben nevelte gyermekét. Szintén ı számol be 

arról, hogy elemi iskolás korában a Forgó bácsi [Ágai Adolf] Kis Lapját, középiskolás 

korában pedig az Ifjúsági Lapot járatta számára édesanyja.422 Ez azt sugallja, hogy Kadić 

Auguszta odafigyelt mind a család, mind a saját a sajtófogyasztására.  

Az 1878-as évfolyamból három nevet emelek ki a borítékról csupán jelezve, hogy 

milyen közegekben fordult elı a Magyar Bazár. Azonosításukat a teljes név és a mellette 

feltüntetett település tette lehetıvé. Gerevich Emilné Ilniczky Ilona Gerevich Tibor 

mővészettörténész édesanyja akkoriban Máramaroson élt férjével, akit 1877-ben a helyi 

felsı leányiskola rendes tanárává neveztek ki. Kaffka Uray Margit ekkor 18 éves volt, és 

férjével, a Szatmár megyei tiszti fıügyész Kaffka Gyulával Nagykárolyban lakott. Két évvel 

késıbb, 1880-ban született közös gyermekük, Kaffka Margit. Benedek Zsuzsa Benedek 

Elek unokatestvére volt, és a háromszéki Karatnán élt családjával. Az író nagybátyja a helyi 

református lelkész volt. Benedek Elek visszaemlékezéseiben arról írt, hogy a papnak kitőnı 

könyvtárában találkozott elıször Schiller és Goethe mőveivel, valamint ott forgatta a 

Vasárnapi Újság és a Magyarország és a Nagyvilág bekötött számait. Sıt, némi információt 

                                                 
421 be [BRESZTOVSZKY Ernı], Ne váljunk el, Népszava 1912/236. (okt. 5.), 8.; ky. [BRESZTOVSZKY Ernı], Új 
magyar regények. Az égı Pannónia, Népszava 1937/265. (nov. 21.), 10. 
422 SZÉKELY Kinga, Kutatás – küzdelem, siker – megaláztatás. Adatok Kadić Ottokár munkásságához és a 
bükki ısemberkutatás történetéhez, ismeretlen kéziratok alapján = A Suba-lyuk barlang. Neandervölgyi 
ısember a Bükkben, szerk. BARÁZ Csaba, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2008, 138.  
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kapunk a lányok nevelésérıl, amit maga az apa és egy lengyelországi német lány, Jozefin 

vezetett. Benedek Elek mővelt lányokként jellemezte unokatestvéreit.423  

A Magyar Bazár borítékán, a talányok megfejtıi és a kérdés-felelet rovatok 

résztvevıi között felbukkannak még testvérek, könyvkereskedések, apácarendek 

(sátoraljaújhelyi irgalmas nıvérek), oktatási intézmények (leányiskolák, szakolcai 

ipartanoda), vagy más testületek (székesfehérvári Magyar Földmőves szerkesztısége). 

Szerepelnek kis számban férfinevek. Erre példa az agilis közéleti szervezı, tiszafüredi 

református tanító Milesz Béla író, szerkesztı, több lap, mint például a Fıvárosi Lapok vagy 

a Képes Családi Lapok munkatársa. Üzleti célra használta a nyílt rovatokat, könyveket 

árusított.  

A Magyar Háziasszony címő lap egyik olvasója 1884 nyarán megkérte társnıit, 

hogy ajánljanak neki jó divatlapot. Számos beérkezett válasz a Budapesti vagy a Magyar 

Bazárt javasolta, amely eredmény a két lap népszerőségérıl tanúskodik.424 A középosztály 

és a nagyszámú falusi elıfizetı jelentısége abban is megmutatkozik, hogy a Magyar Bazár 

német és a magyar társaihoz képest drága lapnak minısült. 425 Tehát, kifejezett akarat állt az 

elıfizetés mögött, ami a tartalomnak szólt, vagyis azt érezte az olvasó, hogy megéri 

számára.  

 

 

2.5.1. Nyílt tér avagy „Líviától Petıfiné Napló-töredékét kéri (cserébe néhány 

kocsonya leiratát ajánlva)” (Magyar Bazár 1880. jan. 16., boríték) 

Kármán József és szerkesztıtársa, Pajor Gáspár még azzal a szándékkal bocsátotta 

útjára az Urániát, hogy a nıi olvasó társalkodója legyen. Egy késıbbi nıknek szánt 

almanach címe, a Gyönyörködtetı társ (1812), szintén személyes párviszonyt fejez ki. Ez a 

kettıségen alapuló kapcsolat megtöbbszörözıdik a 19. század folyamán, és már egy körben 

találja magát a nıi olvasó. Az újságolvasás nemcsak a vidék és a fıváros, hanem az ország 

                                                 
423 BENEDEK Elek, Édes anyaföldem! Egy nép s egy ember története (1920)  
(http://mek.oszk.hu/05800/05867/05867.htm) 
424 Feleletek, 194. A. B. C., Magyar Háziasszony 1884/26. (jún. 29.), 7.  
425 Wajdits Károly pápai könyvkereskedı hirdetésében összehasonlíthatjuk az árakat: Magyar Bazár és 
Budapesti Bazár (10 Frt/év), Bazar (8 Frt/év), Modenwelt (4 Frt/év), La Saison (6 Frt/év), Moniteur de la 
mode (13 Frt 80 korona/fél év). Pápai Lapok 1878/39. (szept. 29.), 4.; 1889-ben a Budapesti Bazár, 1890-ben a 
Magyar Bazár 8 Frt-ra mérsékelte az éves elıfizetés díját. A Divatsalon viszont egy évre 6 Frt-ba került 1890-
ben. 
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különbözı pontjai között is kommunikációt létesített. Martyn Lyons úgy fogalmaz: „Az 

olvasásnak fontos szerepe volt a nık társasági életében”.426  

A 19. századi napilap, ahogy errıl korábban már volt szó a kávéház, az áruház és a 

parlament képeivel fonódott össze. A divatlapok, bár címeik gyakran kereskedelmi 

helyszínekre utalnak (bazár, divatcsarnok), a szalon retorikáját mőködtetve teremtették meg 

hasábjaikon a szövegek referenciális keretét. A divatlapok és a nıi társaskörök 

összekapcsolása már a reformkorban jelentkezett. A Regélı Pesti Divatlap szerkesztıi 

elıszava a „lelkesebb honleányaink, sıt finomabb úrhölgyeink s a pamlagkörök 

méltánylását” tőzte ki célul.427  A nıi divatlapok virtuális szalonként való önmeghatározása 

megmutatkozik a lapok beszédstratégiáiban. A Budapesti Bazár „Fıvárosi szemle” címő 

tárcarovatában 1884 nyarán szerzıváltás történt, a Komócsy Józsefet követı Király Kálmán 

elsı írása a lap imaginárius terébe való szimbolikus belépéssel kezdıdik: „Kopogtatok. 

Semmi hang, semmi felelet. Kopogtatok újra, s egy vontatott »szabad« után belépek 

nagysádtok kedves salonjába”.428 A Magyar Bazár 1893-as évfolyamra szóló elıfizetési 

felhívása szintén bensıséges kört érzékeltet: „Midın lapunk huszonnyolcadik évfolyamára 

indul, nem bocsáthatjuk útnak anélkül, hogy régi hő olvasóinkat a viszontlátás örömével ne 

üdvözöljük és új barátainknak fogadására ne siessünk. (…) Régi kedves társaságot találunk 

együtt, hazánk elıkelı családainak színe-javát…”.429  

A 19. század második felében a divatlapok rovataikkal elısegítették az országos nıi 

hálózatok kialakulását mégpedig úgy, hogy magukra öltve a szalon képét, a találkozásnak, a 

társalgásnak, üzleti és kulturális cseréknek biztosított teret. Mindez a divatlapok borítékán 

található nyílt rovatokban bontakozott ki a legerısebben, ahol az elıfizetık olvasnivalókat, 

kottákat, szépségápolási, háztartási, öltözködési tanácsokat, nótákat, szerencsehozó 

rigmusokat (30-szor, 300-szor elmondandó imák, szerelmi hiszekegy stb.) csereberéltek 

egymás között, árultak, vagy családtagokat, hajdani iskolatársakat, levelezıpartnereket 

kerestek. Illetve a rovaton belül különbözı témákban beszélgetıcsoportok alakultak ki. 

Általános az álnév-használat (pl. Havasi gyopár, Kék nefelejts, Erdık csalogánya, Kis 

hamis…). Jellemzık a résztvevık által használt rituális szófordulatok: belépés a becses 

körbe, a bekopogás (átlépni a küszöböt), a bemutatkozás, a meghívás, a gardedámkérés, az 

                                                 
426 LYONS, I. m., 355.; A magyar nıi olvasókról lásd A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a magyar nıi 
mővelıdés történetébıl, szerk. PAPP Júlia, Petıfi Irodalmi Múzeum, Budapest, 2014. 
427 Idézi FERENCZY József, A magyar hírlapirodalom története 1780-tól 1867-ig, Lauffer, Budapest, 1887, 
433. 
428 KIRÁLY  Kálmán, Fıvárosi szemle, Budapesti Bazár 1884/14. (júl. 15.), 111. 
429 A „Magyar Bazár” olvasóihoz, Magyar Bazár 1893/1. (jan. 1.), 1. 
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elbúcsúzás.430  Továbbá rendeztek királynıi választásokat a rovatban, de elıfordult az is, 

hogy az elhunyt társnıikre emlékeztek meg. A résztvevık az adott lap borítékának színe 

után nevezték el a nyílt teret rózsaszín- vagy éppen zöld szalonnak. Elejtett megjegyzéseik 

alapján arra lehet következtetni, hogy nemcsak egy „társalgó”-ban fordultak meg. Bár 

tiltották, de a kipattanó botrányokból kiderül, hogy az álnevek takarásában férfiak is részt 

vettek a nyílt levelezésekben, vagy tréfából vagy ismerkedés céljából, a rovatnak többek 

között ezért volt rossz híre. 

A Budapesti Bazárban megjelent cikk elbeszélıje egy kedves ismerısének kezében 

meglátta a Budapesti Bazár bekötött számait. Lapozgatott bennük, és csodálkozva látta, 

hogy az illetı a borítékot is beköttette. Kérdésére, hogy miért, ezt a feleletet kapta: „Halálos 

bőn volna azt elvetni, nemcsak azért, mert ezer hasznos dolgot foglal magában, oktat, tanít, 

szórakoztat, hanem a sok gyakorlati jó tanácsokon és konyhai fızıcédulákon kívül még 

kedélyes csevegésein is mulatok, valósággal beleképzelem magamat ebbe az úgynevezett 

»rózsaszín szalon«-ba, ahol néma tanúja vagyok az ismeretlenek társalgásának”.431  

A divatlapok igyekezték szabályozni kisebb-nagyobb szigorral a rovatot, erkölcsi és 

az irodalmi színvonalra hivatkozva, illetve megbirkózni az óriási közönségigénnyel. A 

Magyar Bazár a következı témákat engedélyezte a nyílt rovatokban: irodalmi, tudományos, 

mővészeti, háztartási, konyha, toilette, közérdekő vagy közhasznú. Orvosi, személyes vagy 

családi vonatkozású leveleket, magánlakcímeket firtató kérdéseket, illetve olyan 

költeményeket, dalokat, amik már elavultak, nem közöltek.432 Létezett átjárás a boríték és a 

lap törzsanyaga között, amit átkerült felhívások, témák bizonyítanak.433 Székely Ilona 

cikkezett a nyílt térrıl a Magyar Bazárban: „Magam is átfutom hőségesen, mert azt tartom, 

hogy legbiztosabb hımérıje az olvasóközönség ízlésének, igényeinek, mőveltségi fokának 

– s ez mindenesetre megérdemli, hogy figyelemmel kísérjük”. Székely a felmerülı témák 

                                                 
430 Itt érdemes megemlíteni Walter V. Ong az elekronikus technológia (telefon, rádió, tévé) kapcsán kifejtett 
„másodlagos szóbeliség” elméletét (Orality and Literacy, 1982): „Az új szóbeliség feltőnı hasonlóságokat 
mutat a régivel: részvételi misztikájában, a közösségi érzés fokozásában, a jelen pillanatra történı 
összpontosításában, még az állandó fordulatok használatában is… de lényegét tekintve ez akartabb és 
tudatosabb szóbeliség, mely állandó jelleggel az írás és nyomtatás használatára alapozódik”. Idézi NYÍRI  
Kristóf, Adalékok a szóbeliség-írásbeliség paradigma történetéhez = Szóbeliség és írásbeliség. A 
kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig, szerk. NYÍRI Kristóf – SZÉCSI Gábor, Áron, 
Budapest, 1998, 15. 
431 Margit, A rózsaszín szalon, Budapesti Bazár 1885/22. (nov. 15.), boríték 
432 Magyar Bazár 1875/24. (dec. 16.), boríték 
433 Példa erre az Egy anya álnév alatt, a lap fı részében megjelent Levél egy kedélybeteghez címő írás, amely 
reflektált a Magyar Bazár azt megelızı számának borítékján közölt Zsoica kérdésére, aki gyógymódot kért 
lelki betegségben szenvedı nı számára. Magyar Bazár 1883/11. (jún. 1.), 86–87. 
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sokféleségét hiányolta, míg az angolok, franciák nemcsak a kézfehérítı krém, hanem a 

legmővészibb tapéta vagy zenedarab után sem restek tudakozódni.434  

Mindazonáltal a Magyar Bazár nyílt rovatát összehasonlítva a többi divatlapéval, bár 

azokéhoz hasonló, de felmerülnek komolyabb témák is. Visszatérıen érdeklıdtek 

különbözı képzések, hivatások, állások iránt, vagy jótékonysági felhívásokat köröztettek. 

Az egyik elıfizetı abban kért segítséget, hogy hogyan kell megírni egy egyleti beszédet, 

ami rávilágít a nık közéleti szereplehetıségeire, és a kevéssé vizsgált nıi szónoklatokra. Itt 

azt ajánlották, hogy egy politikai napilap régebbi számaiból keressen ki egy efféle győlés 

megnyitójáról szóló beszámolót, mintának a Vöröskereszt éves közgyőlését említették, majd 

röviden leírták a beszéd szerkezeti felépítését.435 Továbbá folytak diszkussziók a 

cselédekrıl vagy a főzıviselésrıl. A nóták tömegei között komolyabb olvasmányok is 

gazdát cseréltek, így például Kadić Auguszta Az ember tragédiáját kérte társaitól.436  

A nyílt terek a korabeli kritika kereszttüzében álltak. Senex Pesti Hírlapban 

megjelenı tárcája kipellengérezte egy meg nem nevezett képes hetilap levelezési rovatát. A 

szerzıt megdöbbentette az „Elıfizetık postája” rovat, szörnyülködött az álneveken és a 

kérelmeken, például azon, hogy az adott irodalmi mővet – megvétel helyett – másolatban és 

gyakran csak részleteit kérik. Senex, szerint a szerkesztı üzleti megfontolás miatt hagyja 

meg a nyílt rovatot, nehogy elveszítsen elıfizetıket: „Hát odajutottunk már, hogy egy magát 

szépirodalminak hirdetı lap szerkesztıje, ahelyett, hogy vezetni igyekeznék olvasóit, csak 

dédelgeti azok gyöngeségeit s alkalmat nyújt nekik, hogy primitív szórakozásaikhoz a 

közügyeket szolgáló sajtó segítségével keressenek naiv társakat?”437 

Ahhoz, hogy egy divatlap meg tudja ırizni olvasóközönségét, azt nagyban 

köszönhette azoknak a rovatoknak, amelyekben megnyilvánulhatott az elıfizetık aktivitása. 

A nyílt terek nagyfokú népszerősége és forgalma a szórakozás mellett az információszerzés 

igényére mutat. Ha elfogadjuk McLuhan kijelentését, hogy a napi sajtó alapja az 

apróhirdetés és a tızsde, akkor a divatlapnál ez a nyílt tér. A kanadai médiatudós szerint a 

„könyvember” idegenkedik a hirdetésektıl, és szeretné azokat számőzni lapja hasábjairól, 

valójában az újságolvasó tekintet ugyanolyan elégedetten idız a hirdetéseken, mint a 

                                                 
434 SZÉKELY Ilona, A zöld boríték, Magyar Bazár 1894/7. (ápr. 1.), 55. 
435 Nyílt posta. Egy az újak közül-nek, Magyar Bazár 1893/1. (jan. 1.), boríték. 
436 Magyar Bazár 1889/3. (febr. 1.), boríték 
437 Senex [LASZ Samu?], Az én zöld lapom, Pesti Hírlap 1890/269. (szept. 30.), 3.; A cikkben meg nem 
nevezett lap feltehetıen a Képes Családi Lapok lehetett, mert zöld volt a borítéka, és ez az újság reagált 
leghevesebben az írásra.  
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híreken.438 Parafrazeálva McLuhan bonmot-ját, miszerint a hirdetések voltaképp hírek, a 

nyílt tér voltaképp nem más, mint hírfolyam, amelyben személyes, kulturális, gazdasági 

információk keverednek egymással.  

Olvasói attitődök, preferenciák, fogyasztási szokások és mentalitás 

tanulmányozására éppen emiatt kiválóan alkalmasak a nyílt terek, de az olvasáskutatások 

számára is szolgálhatnak tanulságokkal. A könyvtörténészek a materialitást hangsúlyozva, a 

könyv kommunikációs modelljét veszik alapul, amelynek következtében az olvasásnak, 

mint könyv-egyén között zajló belsı folyamat kutatásának tulajdonítanak kitüntetett 

szerepet.439 A divatlapok nyílt tereinek résztvevıi amellett, hogy a hálózat felé nyitják meg 

az olvasáskutatásokban rögzült pár-modellt, a szöveghasználat más módjaira irányítják a 

figyelmet: másolás, kivágás, elküldés, hozzáírás, kivarrás, beragasztás.  

E rovatoknál jól hasznosítható az az elméleti bevezetıben említett értelmezıi eljárás, 

amely a történeti megközelítést a jelennel nyitja össze. Briggs és Burke jegyezte meg, hogy 

néhány jelenség régibb, mint ahogy általánosan gondolják, például a tévésorozatok a 

rádiósorozatokon, azok pedig a 19. századi tárcaregényeken alapulnak. Michael Pickering 

az új médiumok felıl indított történeti megközelítésre biztat, amely segítségével 

megérthetjük az új médiumokban azt, hogy mi bennük a régi, a régiekben pedig azt, hogy 

mi bennük az új.440 A hazai szakirodalomban is találunk erre példát, Dede Franciska A Hét 

1901-es receptpályázatának folyamatát a bloghoz hasonlította.441 Mindezek fényében a nyílt 

terek mőködése és funkciója párhuzamba hozható a mai online közösségi oldalak bizonyos 

szervezıdési sajátosságaival: álneves (nickname) kommentelık, témák szerint szervezıdı 

fórumok. Bár többszörösen közvetett a folyamat – a levelek beérkezése, szortírozása 

(moderálása), sorrendberakása, közlése –, amelynek következtében a hozzászólások késnek, 

esetleg kimaradnak, mindezen esetlegességek dacára a nyílt terek retorikája az 

egyidejőséget idézi. Kis csoportokban zajlanak különféle beszélgetések, szabadon lehet 

hozzájuk csatlakozni vagy kilépni belılük, figyelemmel kísérni a meglévıket vagy újakat 

kezdeményezni. Tehát a divatlapok nyílt terein egy aktív, folyamatosan alakuló közösségi 

háló szövıdött, amely révén levelezések, személyes találkozók, kapcsolatok, ügyletek 

bonyolódtak.  

                                                 
438 Marshall MCLUHAN, Understanding Media: The Extensions of Man, kritikai kiadás, szerk. W. Terrence 
GORDON, Gingko Press, Corte Madera, 2003 [1964], 279. 282. 
439 NERONE, I. m., 257. 
440 Michael PICKERING, The devaluation of history in media studies = The Routledge Companion to British 
Media History, 12. 
441 DEDE Franciska, Tartsd jól a bestiát! Egy századfordulós „blog” története, Kortárs–OSzK, Budapest, 
2010. 
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2.5.2. Közönségkapcsolat 

A szerkesztık érdekeltek voltak abban, hogy minél több körön kívüli olvasót 

kapcsoljanak be az elıfizetıi rendszerbe. Hiszen, ahogy a Wohl-nıvérekkel kötött 

szerzıdésbıl is látszik, bizonyos határ felett, jutalékot kaptak minden új fı után, bizonyos 

határ alatt pedig veszélybe került az állásuk. A létszámgyarapodást a különféle 

kedvezményeken, és szolgáltatásokon keresztül igyekezték elérni. Az elıfizetıi jegyzékben 

szereplık kapták a lapszámokhoz tartozó állandó és alkalmi mellékleteket. Ez a Magyar 

Bazár esetében minta- és kézimunkalapokat, kottákat, lámpaernyıt, fénykép keretet, 

almanachokat jelentett. Továbbá az elıfizetési címszalag beküldésével lehetett részt venni a 

jutalomjátékokon és a pályázatokon, használni a levelezı rovatokat (grafológia, orvosi 

tanácsadás, nyílt tér), véleményt nyilvánítani a lapban felvetett témákban, közlésre szánt 

szövegeket, megbízásokat és személyes kérdéseket eljuttatni a szerkesztıséghez, illetve az 

elıfizetési címszalag felmutatásával vásárolhattak jutányosan bizonyos üzletekben. 

Jellemzıen az elıfizetıket is bevonták a terjesztésbe, bizonyos számú új tag szerzése után a 

lap tiszteletpéldányát vagy egyéb kisebb nyereményt kaptak (könyv, nyomat). Az anyagi 

juttatásokon túlmenıen a jól szerkesztett lap azonban azzal az érzéssel ajándékozhatta meg 

az elıfizetıt, hogy nemcsak egy képzelt szalonba, hanem egy közösség soraiba lép.  

A nıi magazinok, amellett, hogy a nemzeti közösség kereteit mőködtetik, olyan 

virtuális közösséget hoznak létre, amelyet a lap és az olvasók, illetve az olvasók egymás 

közötti intenzív levelezése idéz elı.442 Így a retorikailag létrejövı „mi” magába foglalta az 

olvasót, a munkatársat, a szerkesztıt. A Magyar Bazár is elıszeretettel élt különféle valódi 

és fiktív levelek közzétételével, amelynek fesztelensége és személyessége jól illett a 

divatlap arculatába, amely a családias, bizalmas, meghitt hangulat megteremtésére 

törekedett. Wohl Janka a szőkebb-tágabb ismeretségi körébıl kapott levelekbıl külföldi 

tudósításokként vagy útirajzokként szokott közreadni részleteket, így Angliáról, Amerikáról 

vagy Nizzáról olvashattak az elıfizetık: „Egy kis barátném (titokban a nevét is megsúgom: 

Földváry Emma) oly érdekesen írta le a napokba úti élményeinek egy részét, hogy 

valóságos bőnnek tekinteném, ha egyedül magamnak tartanám a sok, változatos szép dolgot, 

mit élveznie megadatott néki. Nem is változtatok semmit a lendületes sorokon, hadd 

                                                 
442 A virtuális közösség fogalmáról lásd Howard RHEINGOLD, The Virtual Community; Homesteading on the 
Electronic Frontier, Addison-Wesley, New York, 1993. A virtuális közösség és a nıi magazinok 
összekapcsolásáról lásd Tracy SENECA, The History of Women’s Magazines: Magazines as Virtual 
Communities 
(http://besser.tsoa.nyu.edu/impact/f93/students/tracy/tracy_hist.html) 
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beszéljen ı maga”.443 A levél ilyetén szerepeltetése kettıs funkcióval ruházza fel a mőfajt, 

közérdekő cikk és magándokumentum egyszerre, amely játékba hozza a személyes és 

nyilvános tereket.444 Másrészt a levelek beemelése közvetetten a szerkesztı rangját emelte, 

mutatva mily elıkelı és nemzetközi összeköttetésekkel rendelkezik.  

A Magyar Bazár, miközben professzionális munkatársi gárdával rendelkezett, a 

fesztelen, baráti közegre helyezte a hangsúlyt. A viszony az egyenlıség érzésén alapult, 

amely keretében az újságíró az olvasó önzetlen társalkodójaként tőnt fel. Példa erre Aladin 

Kiállítási levelek címő helyszíni szemléje az 1885-ös országos kiállításról: „Szerencsémre a 

»Magyar Bazár« mint nıi lap, olyan közönséggel bír, mely szívesebben veszi az önként és 

hódolatteljes készséggel nyújtott keveset, azon soknál, mit talán szakavatottabb, de már a 

munka kényszerősége folytán is elkedvetlenített igazi, hivatalosan megerısített reporter 

nyújthatna”.445 

Az olvasók tömege fordult levélben a szerkesztıséghez kérdéseikkel, kéréseikkel, 

pályázataikkal, vallomásaikkal, amelyeket fel kellett dolgozni, válaszolni rájuk. A 

szerkesztıség felé áradó bizalom sokszor zavarba ejtette a munkatársakat, hiszen olyan 

részleteket fedtek fel elıttük, amikrıl még az illetı legközelebbi hozzátartozói sem tudtak. 

Ezt az az egyéni meggyızıdés alapozta meg, miszerint a lap megérti ıt, hozzá szól: 

„»Mintha csak a saját gondolataimat olvasnám, olyan igaz, amit a t. Szerkesztıség ebben s 

ebben a cikkében kifejt…« írja idınként egy-egy hő olvasó”.446  

Az 1890-es évek közepétıl megjelentek az olyan könnyed, magánéletet érintı 

körkérdések, mint „Hosszú, vagy a rövid mátkaság a jobb?” vagy „Milyennek gondolja a 

férfi ideált?”. A rovat az olvasóközönség mulattatásán és megmozgatásán keresztül azt a 

gyakorlati célt szolgálta, hogy fenntartsa az érdeklıdést a lap iránt, erısítse a közösségi 

élményt, és új elıfizetıket toborozzon. Az olvasói aktivitás többféleképpen 

megnyilatkozhatott, nemcsak válaszolhattak, hanem maguk is javasolhattak kérdéseket, 

emellett a legjobbnak ítélt beküldıkre is lehetett szavazni. Ezenkívül a Magyar Bazárban 

olyan a kor sajtójából jól ismert szerzıktıl is kértek és adtak közre válaszokat, mint Adorján 

Sándor, Bartók Lajos, Büttner-nıvérek, Dessewffy Arisztid, Justh Zsigmond, Kisfaludy 

Atala, Pekár Gyula, Szalay Fruzina, vagy olyan politikusoktól, mint Apponyi Albert vagy 

                                                 
443 Két levél, Magyar Bazár 1895/34. (szept. 8.), 135. 
444 Alain VAILLANT , Le double jeu du journal, entre communication médiatique et correspondance privée = 
La lettre et la presse : poétique de l’intime et culture médiatique, szerk. Guillaume PINSON, Médias 19 
(http://www.medias19.org/index.php?id=341) 
445 Aladin, Kiállítási levelek, Magyar Bazár 1885/10. (máj. 16.), 79. 
446 A mi levelezıink, Magyar Bazár 1898/1. (jan. 1.), boríték 
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Szilágyi Dezsı.447 A körkérdések gyakorlatát külföldi lapoktól vették át a hazaiak, sıt 

elıfordult, hogy magukat a kérdéseket is, a Budapesti Bazár egyik alkalommal a londoni 

Woman-t jelölte meg forrásként.448 Az 1890-es évektıl a magyar képes hetilapok, így A Hét 

is elıszeretettel használta ezt a típusú rovatot, megpályáztatta olvasói körében, hogy ki a 

kedvenc Hét-szerzıjük (1892), híres emberektıl származó aforizmákat tettek közzé (1892), 

illetve olyan klasszikus körkérdéseket tettek fel, mint „Illik-e a kártya az asszony kezébe” 

(1896).  

Szintén az olvasóközönség érdeklıdésének felkeltését szolgálták a különféle 

irodalmi pályázatok. A Magyar Bazár 1899 nyarán hirdetett tematikailag kötetlen 

novellaversenyt. A kiírás szerint három jeles, de meg nem nevezett író bírálta el a beérkezı 

pályamunkákat. Az elsı három helyezett tárgyjutalomban részesült, illetve mőveiket 

publikálták a lapban.449 

Nehéz lemérni, hogy az elıfizetık az újság mely részeit szerették a legjobban. 

Mindenesetre az arányokat tekintve nem táplált illúziókat maga Wohl Janka sem, ahogy ez 

az egyik leendı munkatársnak, Szabóné Illésy Piroskának, Ember Karolina, az elsı magyar 

gyorsírónı lányának címzett levelébıl kiderül: „A hely a Bazárban mindig kevés – mert 

elsı sorban mulatságos és érdekes legyen a lap. Sok ezer elıfizetınk közül csak egy igen 

kicsi frakció érdeklıdik a komolyabb és még kevesebb a praktikus dolgok iránt”.450  

 

 

                                                 
447 Szilágyi Dezsı társaságban megemlítette, hogy Wohl Jankától litografált levelet kapott, amelyben a nık 
kacérságáról való véleményét kérdezte. Nem ért rá neki válaszolni, de ott a körülötte állóknak kifejtette ezzel 
kapcsolatos nézetét. PRÉM József, Két nap Szilágyival, Fıvárosi Lapok 1894/286. (okt. 16.), 2454–2455. 
448 „Inkább lenne-e neje olyan férfinak, akit szeret, de akinek viszontszerelmérıl nem biztos, vagy olyan 
férfinak, aki önt szereti, de akinek szerelmét nem viszonozhatja teljesen?”. Budapesti Bazár 1892/14. (júl. 15.), 
boríték. A Figaro irodalmi mellékletének körkérdéseirıl lásd Yoan VERILHAC, „Les femmes seules savent 
écrire une lettre”: sur le „Questionnaire” du Figaro de l’année 1888 = La lettre et la presse : poétique de 
l’intime et culture médiatique, szerk. Guillaume PINSON, Médias 19  
(http://www.medias19.org/index.php?id=329) 
449 A pályázat eredményeként az elsı helyezett Vécseyné Jankovich Lujza (Noémi levelei), a második 
Tutsekné Bexheft Lilly (Nicokris), a harmadik Westersheimbi Wettstein Jenıné (Büntetés). Díjak: korsó alakú, 
íróasztalra való óra, szecessziós bırmappa és Tegnér: A Frithiof-monda (ford. Gyıry Vilmos). Magyar Bazár 
1899/47. (dec. 16.), 100. Az elsı két szerzı neve ismerıs lehetett az olvasók számára, mert rajzaikkal, 
tárcáikkal már találkozhattak, például a Pesti Napló, Képes Családi Lapok vagy a Fıvárosi Lapok hasábjain. A 
harmadik alkotóról nincs adat. 
450 Wohl Janka levele Szabó Istvánnénak (1892. dec. 1.), 2. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
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2.6. Magyar Bazár és az üzlet 

A folyóirat-kutatás hozadékait és irányait felvázoló tanulmányukban, Sean Latham 

és Robert Scholes arra mutatnak, hogy a periodikák élénk párbeszédben állva a különbözı 

városi intézményekkel, összetett, egymással versenyzı és egymással együttmőködı 

kulturális hálózatokat hoznak létre.451 Ez a modell kiterjeszthetı a kereskedelmi egységekre 

is.  

A Magyar Bazár divatlap mivoltából adódóan a fıváros divatiparának 

létesítményeivel ápolt szoros viszonyt.452 Ezek az üzleti kapcsolatok a hirdetésekben és 

kedvezményekben tükrözıdtek. A mögöttük húzódó megállapodásokra nyújt példát az 

Athenaeum irattárában fennmaradt két, 1875. jan. 21. keltezéső szerzıdés, amelyekben  

Keller és Zsitvay, valamint Alter és Kiss nıi divatáru cégek az Athenaeummal kötött 

korábbi szóbeli megállapodásaikra hivatkozva, arra kötelezték magukat, hogy havi 

részletekben fizetnek a divattudósításokban, és a divatképek alatti szövegekben való 

megjelenésért. Az elıbbi cég az elsı fél évre 100 forint, a második félévre 150 forint, az 

utóbbi évenként 400 forint járulékot fizetett a kiadóvállalatnak.453  

A Magyar Bazár olvasói elıfizetıi címszalaguk bemutatásával olcsóbban 

vásárolhattak bizonyos boltokban.454 Továbbá a Magyar Bazár más divat- és családi laphoz 

hasonlóan vidéki olvasóik megbízásainak teljesítésére vállalkozott. Ez a roppant 

népszerőségnek örvendı, egyébként valóban hasznos szolgáltatás a fıvárosi ügyintézéstıl, 

az információszerzésen át az esküvıi kelengyék beszerzéséig sok mindent felölelt. Az, hogy 

melyik üzletet ajánlotta a szerkesztıség, vagy, hogy hol intézte a rájuk bízott 

megrendeléseket, az egy a lap köré kialakuló kereskedelmi hálózatot feltételez, amely 

szóbeli és/vagy írásbeli megállapodásokon alapult. A dinamikusan fejlıdı budapesti divat- 

és szabóipar képviselıi szempontjából, a növekvı versenyhelyzetbıl adódóan, egyre 

nélkülözhetetlenebbé vált a sajtóhirdetés, illetve azon belül a divatlapokkal való partnerség, 

amely révén célirányosan és eredményesen juthattak újabb vevıkhöz. A divatlapoknak azért 

bizonyulhattak elınyösnek a kereskedelmi kapcsolatok, mert a kedvezmények vonzerejével 

további tagokkal gyarapíthatták elıfizetıi táborukat. Mindazonáltal a fenti szerzıdések arra 

engednek következtetni, hogy ezek az együttmőködések közvetlenül a kiadóvállalatoknak 

hajtottak hasznot.  

                                                 
451 LATHAM  – SCHOLES, I. m., 528. 
452 F. DÓZSA Katalin, Budapest – divatváros. A magyar divattervezés rövid története = Tanulmányok Budapest 
Múltjából XXVI., Budapesti Történeti Múzeum–Budapest Fıváros Levéltára, Budapest, 1997, 89–111.  
453 5. i.sz. 1866-1872. 10. 1. cs., Z 1508 Gazdasági Levéltár, MNL 
454 A Magyar Bazár-elıfizetık címszalaguk ellenében például a Monaszterly és Kuzmik divatháznál vagy 
Mmes Keifel és Hirsch francia mell- és vállfőzıkészítıknél kaptak 10 % kedvezményt. 
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Az üzleteken kívül a divatlapok számos más városi (kulturális) intézménnyel is 

kapcsolatban álltak. A Magyar Bazár esetében a Magyar Tudományos Akadémia és a 

Kisfaludy Társaság tagjai, eseményei (pl. ülések, felolvasások, ünnepélyek), hírei jelentek 

meg sőrőn a rovatokban. Egyfelıl a Wohl-nıvérek kapcsolatrendszerének köszönhetıen 

alakult így, másfelıl ennek a két szervezetnek a hivatalos kiadója az Athenaeum volt. 

Wolfner József, a Singer és Wolfner kiadóvállalat egyik alapítója halálakor az általa 

felépített sajtóbirodalom (Az Én Újságom, Magyar Lányok, Új Idık stb.) belsı mőködési 

elvérıl jegyezték meg a Nyugatban: „mindegyik lap a másiknak nevelt közönséget”.455 Az 

idézet rávilágít arra, hogy nem csak egyesével érdemes vizsgálni a lapokat, mert azok 

bizonyos célcsoportokat lefedve, egy-egy vállalkozás égisze alatt lapcsaládokba álltak 

össze. Egyrészt lényeges szempont, hogy az egyes sajtótermékek megırizzék és növeljék 

elıfizetı-táborukat, másrészt, hogy az olvasók rendszeren, azaz lapcsaládon belül 

maradjanak. Ahogy Buzinkay Géza hívja fel a figyelmet a képes hetilapok kutatásával 

kapcsolatban: „a kiadók, a kiadó-tulajdonosok vállalkozásai, egyre tagolódó lapcsaládjai 

tehetnék világossá, áttekinthetıvé és érthetıvé ennek a sajtómőfajnak a belsı mozgásait”.456 

Így a vállalattörténeti és kereskedelmi aspektusok feltárása hozzájárul a különbözı 

orgánumok, így a divatlap mőködésének jobb megértéséhez.457 Az Athenaeum esetében 

szerencsésen fennmaradtak az ülési jegyzıkönyvek, amelyek sok értékes információt 

ıriznek arra nézvést, hogy egy adott lap szerkesztıségében, megjelenésében, tartalmában 

bekövetkezı változásokat milyen kiadói döntések hívtak elı.  

A vállalati keret többek között az újsághirdetésekben, a kombinált-kedvezményes 

lapelıfizetésekben, a cikkátvételekben, a kiállításban, az Athenaeumhoz tartozó szerzık 

mőveinek közlésében, illetve az ı mőveik recenzióiban nyilvánult meg. A Magyar Bazár 

hirdetéseit így olyan más Athenaeum által kiadott sajtótermékekben találjuk, mint a 

Fıvárosi Lapok, a Borsszem Jankó, a Pesti Napló, A Hét vagy a Magyar Iparmővészet, és 

az ı hirdetéseiket ugyanúgy megtaláljuk a Magyar Bazár hasábjain. Az Athenaeum a 

Fıvárosi Lapok elıfizetıinél tapasztalt csökkenést 1891. okt. 1-tıl kezdve minden vasárnap 

Adorján Sándor és Wohl Janka szerkesztésében Salon és Sport címmel képes melléklettel 

                                                 
455 Magyar Írók Sátora. Az elhunyt Wolfner József, Nyugat 1932/5. (márc. 1.), 295. 
456 BUZINKAY  Géza, Újságok és újságolvasók Ferenc József korában, Magyar Könyvszemle 2003/3., 385.  
457 Lásd FÜLÖP Géza, A könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmus idıszakában (1789-1917), Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1970.; Lakatos Éva tanulmányai, amelyek összegyőjtve megjelentek: I. m.; BALOGH János Mátyás, 
Napilapok és pénzintézetek kapcsolata a dualizmus korában, Médiakutató 2007/2., 73–92.; A vállalkozó és a 
kultúra. Heckenast Gusztáv a legendás könyvkiadó, szerk. LIPTÁK Dorottya, Kossuth–Eszterházy Károly 
Fıiskola, Budapest – Eger, 2012.; BALOGH János Mátyás, A Lloyd-mechanizmus. Krízis és árpolitika a 
lapkiadásban (1860-as 1870-es évek), Korall 2013/54., 43–62. 
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kívánta orvosolni, anélkül, hogy a lap árát évenként az addigi 16 forintról feljebb emelné.458 

A Pesti Napló esetében is ez történt, amikor 1884-ben úgy döntött a vezetıség, hogy annak 

versenyképességének emelésére melléklapként a Magyar Bazárt adják úgy, hogy a hírlap 

elıfizetıi féláron juthatnak a divatlaphoz.459 1894-tıl a Fıvárosi Lapokra és a Magyar 

Bazárra azért lehetett együtt kedvezményesen elıfizetni, hogy megismertessék és 

megkedveltessék a megújult profilú, politikai résszel kibıvített irodalmi napilapot. 1899-

ben A Hét kooperált a Magyar Bazár francia divatlapjával, ami azt jelentette, hogy olvasóik 

a divatlapra évi három forintért fizethettek elı. Ezek az intézkedések az elıfizetık 

visszaszerzését és növelését szolgálták. A kevésbé prosperáló orgánum iránt úgy próbálta 

felkelteni a lanyhuló vagy a megtorpanó érdeklıdést a kiadó, hogy egy másik tulajdonában 

lévı, de népszerő sajtótermékével kötötte össze, jelen esetekben a Magyar Bazárral. Szintén 

a közös vállalati háttérrel hozható összefüggésbe, hogy a Wohl-nıvérek munkatársakként 

bedolgoztak mind a Fıvárosi Lapokba, mind a Pesti Naplóba. Az Athenaeum-lapok kritikai 

rovataiban foglalkoztak a Wohl-nıvérek új mőveivel, továbbá a rövid mővészeti és irodalmi 

hírekben folyamatosan beszámoltak pályájuk legújabb fejleményeirıl vagy az olvasók 

figyelmébe ajánlottak egy-egy Magyar Bazár-számot. A Magyar Bazár pedig idınként a 

forrás megjelölésével átvett szövegeket a többi Athenaeumhoz tartozó újságból, gazdagítva 

ezzel a saját tartalmat, ugyanakkor a cikkátvétel gyakorlata a reklám egy nemeként is 

funkcionált. 

 

 

2.7. Magyar Bazár a divatlapok között 

 „Arra igazán nem volt eszem, hogy az írók nevét is megjegyezzem. Legfeljebb 

annyit tudtam, hogy Wohl Janka szerkeszti a Magyar Bazárt, mert szabásminták voltak 

hozzá mellékelve” – mondta Leonóra Józsiásnak a Hét bagoly (1922) címő regényben. 

Hasonló minıségben jelenik meg a lap Krúdy másik, Valakit elvisz az ördög (1928) címő 

mővében: „Hiszen másnak is volt szők vagy bokorugró szoknyája ebben a városban, Wohl 

Janka Magyar Bazárja, szabásmintáival, kölcsönben, végigjárta az összes házakat, ahol a 

varrótő babonás mozdulatait végezte”.460 A Magyar Bazár mindkét esetben a boldog 

                                                 
458 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 237. i.sz. igazgatósági ülés jegyzıkönyve (1891. szept. 21.), Z 
723 Gazdasági Levéltár, MNL 
459 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 192. i.sz. igazgatósági ülés jegyzıkönyve (1884. nov. 15.), Z 723 
Gazdasági Levéltár, MNL 
460 KRÚDY Gyula, Hét bagoly = Krúdy Gyula összegyőjtött mővei 9., sorozatszerk. BEZECZKY Gábor – 
KELECSÉNYI László, Kalligram, Pozsony, 2009, 227; KRÚDY Gyula, Valakit elvisz az ördög = Uı., Etel király 
kincse, szerk. BARTA András, Szépirodalmi, Budapest, 1981, 43. 
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békeidık letőnt világának jellegzetes elemeként tőnik fel. Tamás Ernı divatlapokról szóló 

1940-es értekezésében a Magyar Bazárra, mint az akkori nemzedék gyerekkorából ismerıs 

“nagyanyánk és anyánk népszerő divatújságjára” hivatkozik.461  

Lakatos Éva a reformkori divatlapok egyik késıi folytatóját látja benne, amelynek 

divatrésze gyakorlatiasabb, szépirodalmi melléklete pedig könnyedebb elıdeinél.462 

Nagydiósi Gézáné szerint a Wohl-nıvérek szerkesztése alatt szebbé, elegánsabbá, 

tartalmasabbá, tagoltabbá és gyakorlatibbá vált a divatközlöny.463 F. Dózsa Katalin a 

Magyar Bazárt tekinti az elsı, magas színvonalú magyar, mai értelemben vett 

divatlapnak.464 Török Zsuzsa a hosszú fennállása titkát az elıfizetık sikeres 

megnövelésében, valamint a nıi olvasóközönség fogyasztói igényeinek kiszolgálásában 

látta.465 A Magyar Bazár a szórakoztatáson, a különféle szolgáltatásokon, a divat 

demokratizálódásán, az ízlésformáláson túl, vagy inkább azokhoz illeszkedve más 

tartalmakat is közvetített közönsége felé. A Nık Munkakörével történt összeolvadása 

következtében egyrészt kiállításában és tartalmában a divatlapok elegáns tipográfiáját, 

részletes ruhamodell-leírásait, háztartási rovatait ötvözte a nık mővelıdésének és 

munkavállalásának témaköreivel, másrészt a magas mőveltségre, a kulturált életformára és a 

gyakorlati életre vonatkozó ismertetései révén közmővelıdési funkciót is betöltött.466  

A fúzió során nem két lap alkotott egy harmadikat, hanem két melléklet kapcsolódott 

össze, ahogy a Wohl-nıvérek fogalmaztak szerkesztıi beköszöntıjükben, egyszerre két 

közönséghez szólnak, és a két vállalkozást egyformán életrevalónak, egyformán pártolásra 

méltónak nevezték, amelyek összeolvadása nyereség mindkét olvasótábornak, mert 

kiegészítik egymást. A divatlap kap egy szépirodalmi mellékletet, a szépirodalmi melléklet 

pedig egy gazdag kiállítású kézimunkalapot. A programadó szövegben vastagon szedett, 

illetve megnagyobbított szavak, szókapcsolatok az olvasó számára olyan lényegesnek vélt 

információkat emeltek ki, mint szépirodalom, kézimunkaszaklap, divatközlöny, illusztrált és 

a közremőködık nevei.  

A Magyar Bazár divatképei és a hozzájuk tartozó leírások Berlinbıl érkeztek, de 

késıbb francia sajtótermékeket is megjelöltek az elıfizetési felhívásokban forrásokként (pl. 

                                                 
461 TAMÁS, I. m., 198. 
462 LAKATOS, I. m., 18. 
463 NAGYDIÓSI, I. m., 214.  
464 F. DÓZSA, I. m., 92. 
465 TÖRÖK, A Wohl-nıvérek emancipációja, 102. 
466 A közmővelıdési sajtó meghatározásáról lásd BUZINKAY , Közmővelıdési sajtó 1867-1875, 209. 
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Moniteur de la mode, Mode artistique, Mode couturier).467 Természetesen 

versenytársakként tekintettek a külföldi lapokra, de nem indítottak ellenük olyan honvédı 

kultúrhadjáratot, mint hazai társaik. Több német lapot ajánlottak olvasóik figyelmébe, 

amelyekrıl úgy ítélték, komoly színvonalat képviselnek, mint például egy hetilapot (lipcsei 

Deutscher Wochenschrift), egy nıi lapot (bécsi Frauenblätter), vagy a Sacher-Masoch által 

szerkesztett Auf der höhé-t. A programjuk ismertetése mellett, az adott számok tartalmát, 

valamint az elıfizetés technikai részleteit is közölték. 

A hazai divatlapok visszatérıen hivatkoztak érdemükként és feladatukként a 

külföldi, elsısorban német divatorgánumok visszaszorítására. A Nıvilág például mozgalmat 

indított (1859. okt. 30.) annak érdekében, hogy az Augsburger Allgemeine Zeitung és a 

lipcsei Illustrierte Zeitung ne kerüljön magyar kézbe, amely felhíváshoz több kaszinó is 

csatlakozott.468 A divat- és hetilapok német ellenessége megmaradt a század végén is. A 

Képes Családi Lapok egyik olvasójával a következıt közölte: „Német lap címét elvbıl nem 

tudatjuk senkivel”.469 A Divatsalon 1900-ban pedig azt üzente meg egyik elıfizetıjének: 

„Budapestrıl jött német levelére ezen a helyen németül nem válaszolhatunk. Méltóztassa a 

kérdéseit magyarra fordíttatni és újra beküldeni. Angol, francia vagy olasz nyelven írt 

levélre esetleg még felelhetünk, de Budapesten németül levelezni senkinek sem szabad”.470 

Ugyanakkor a magyar divat- és családi lapok közül többen valamely külföldi, legtöbbször 

német lappal álltak licensz kapcsolatban: Budapesti Bazár (Modenwelt), Divatsalon (Wiener 

Mode). A németellenesség nem zárta ki a Habsburg-dinasztia iránti szimpátiát, illetve a 

királyi család felhasználását reklám célokra. A Képes Családi Lapok a koronázási 

jubileumra különszámot adott ki (1892. jún. 5.), amelyben Mária Valéria két versét is 

lehozta Feleki Sándor fordításában. A szerkesztı ezt a számot díszkötésben elküldte a 

fıhercegnınek, aki az udvarhölgyén keresztül köszönte meg az ajándékot, és kifejezte 

tetszését a lap tartalma felett: válaszát büszkén közölte az orgánum.471 A Magyar 

Háziasszony az általa kiadott naptárát jutatta el Klotild fıhercegnınek, az udvarmesteri 

                                                 
467 Az Athenaeum igazgatója, Osterlamm Károly a Berlini Bazar új tulajdonosával három évre kötött 
szerzıdése fennmaradt a kiadó irattárában. A megállapodás értelmében a „metszvényeket magyar szöveggel 
leendı kiadás végett egyedül az Athenaeumnak fogja adni”. Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 72. i.sz. 
választmányi ülés jegyzıkönyve (1871. okt. 13.), Z 723 Gazdasági Levéltár, MNL; Emich Gusztáv, a kezelı 
igazgató megállapodott a párizsi Mode national címő divatlap tulajdonosával, hogy a Magyar Bazár minden hó 
8-án és 24-én megjelenı száma „helyettesítetnék ezen színnyomatú divatlappal, természetesen magyar 
szöveggel és Francia divatlap címmel”. Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 285. i.sz. igazgatósági ülés 
jegyzıkönyve (1898. okt. 29.), Z 723 Gazdasági Levéltár, MNL 
468 NAGYDIÓSI, I. m., 202. 
469 A szerkesztı postája, K. Teréz, Képes Családi Lapok 1885/28. (ápr. 5.), boríték 
470 A szerkesztı postája. F.R..-né úrnınek, Divatsalon 1900/3. (nov. 1.), 31. 
471 A „Képes Családi Lapok” kitüntetése, Képes Családi Lapok 1892/27. (júl. 3.), 426. 
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hivataltól érkezı, lakonikus elfogadó nyilatkozatot ık sem mulasztották el publikálni.472 A 

Wohl-nıvérek szintén éltek ezzel a szerkesztıi fogással: A Nık Munkaköre 

beharangozásánál megemlítették, hogy Erzsébet királyné az elıfizetık közé tartozik.473 A 

Magyar Bazár is rendszeresen tett közzé az uralkodóház tagjairól fényképeket, híreket, 

cikkeket.  

A magyar divatlapok nem utaltak egymásra, hiszen nem akartak a konkurenciának 

reklámot csinálni, miközben bizonyíthatóan figyelték a versenytársak tevékenységét, 

újításait, változtatásait, hogy lépést tartsanak velük, vagy éppen, hogy megelızzék ıket. Ez 

nyomon követhetı a Magyar Bazár és a Budapesti Bazár között is. A Pesti Hölgy Divatlap 

1873. október 1-jétıl címét Budapesti Bazárra változtatta, és felosztásában, grafikai 

megjelenésében átalakult. Nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy felhasználva a fıváros 

egyesítését, az ismerıs márkával (Bazár) és annak külsejével, elıfizetıket csaljon magához. 

A szerkesztı, Király János csupán annyival indokolta a névcserét és a fazonfrissítést az 

elıfizetési felhívásban, hogy a korral kell haladniuk.474 Nem sokra rá, véletlenül sem 

megnevezve a versenytársat, a Magyar Bazár óvást tett közzé hasábjain, amelyben a 

szerkesztıség kijelentette, hogy ahhoz a vállalathoz semmi közük, amely az elıfizetık 

megtévesztésére utánozza az ı lapjukat.475 Félelmük nem volt alaptalan, mert az Athenaeum 

igazgatósági jegyzıkönyve tanúsága szerint Király húzása miatt jelentékeny elıfizetési 

veszteséget szenvedett a Magyar Bazár. Válaszlépésként a kiadó a Wohl-nıvérek 

javaslatára azt fontolgatta, hogy 1875. január 1-jétıl a Magyar Bazár elıfizetési árát 10 

forintról kilencre mérsékli vagy hozzá kimetszett papírból ruhamintákat ad.476 Végül színes 

borítékkal kiegészítve az utóbbi változat valósult meg. Késıbb pedig, amikor a Budapesti 

Bazár két forinttal lejjebb szállította elıfizetési tarifáit (1889), egy évre rá a Magyar Bazár 

követte.  

A Divatsalon Wohl Janka halála kapcsán a Magyar Bazár érdemeit méltatta, ami a 

fentiek tükrében kivételesnek számított, bár a szöveg azt sugallta, hogy a lap dicsı múltja 

ellenére eljárt felette az idı, és a modern igényeknek már nem felel meg, nem úgy, mint a 

Divatsalon: „Akkoriban teljesen helyettesíthette az idegen divatot; ízlést, mőveltséget 

legalább magyar nyelven ismertette, nagy szolgálatot tett a késıbben támadt, immár magyar 

szellemben és tökéletesen szerkesztett divatlapoknak. (…) Hálával gondolunk rá mi is: a 

                                                 
472 A Magyar Háziasszonyok Naptárának kitüntetése, Magyar Háziasszony 1884/49. (dec. 7.), 6. 
473 Budapesti Közlöny 1872/231. (okt. 9.), 1853. 
474 Budapesti Bazár 1874/1. (jan. 1.), boríték 
475 Magyar Bazár 1873/21. (nov. 1.), 340. 
476 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 111. i.sz. választmányi ülés jegyzıkönyve (1874. okt. 27.), Z 723 
Gazdasági Levéltár, MNL 
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Divatsalon. Hálával, tisztelettel és kegyelettel, mint az elsı, derék nevelıre, ki olyan 

olvasóközönséget nevelt nekünk, mely immár csakis magyarul olvassa a jó ízlés 

tanításait”.477  

A millenniumi Hírlapjaink (1896) címő sajtómonográfia Magyar Bazárról szóló 

fejezete kidomborította a Wohl-nıvérek eredményes szerkesztıi munkáját, amelynek 

köszönhetıen a korábban sablonszerő divatlap jelentıs mértékben megújult, és gazdag 

divat- illetve kézimunkaanyagával kiemelkedett a hazai divatlapok közül. Emellett 

hangsúlyozta az általa teljesített kultúrmissziót, különösen a nınevelés ügyében. 

 

 

2.8. A Magyar Bazár nıemancipációs programja 

 „Minden századnak megvan a maga jellemzı áramlata, mely bélyegét rányomja a korára. A tér és 

idı fogalmának megmásítása mellett a nı állásának teljes átalakulása tekinthetı a 19. század 

második felének legjelentısebb vonásaként. Imádott bálványból, becézett csecsebecsébıl és 

játékszerbıl, vagy hasznos házibútorból, a nı e század folyamán öntudatos, egyenjogú, tisztelt és 

becsült, önálló állampolgárrá emelkedett”.478 

 

„Elıttem is csak kétféle munka létezik: a jó munka és a rossz munka. De, hogy ezt a munkát ki 

végezte, nı-e vagy férfi, az úgy hiszem, nem tartozik a dologhoz. Nem tartoznak a dologhoz a nıi 

munkakör fölötti vitatkozások sem. Minden embernek munkaköre ott van, ahova ıt tehetségei, 

hajlamai és viszonyai utalják”.479  

 

A kutatók általában feminin/kereskedelmi és feminista/ideológiai csoportra bontják a 

nıi sajtót.480 Az elıbbihez rendelik a családi- és divatlapokat, a patriarchális és fogyasztói 

szemléletet, a hagyományırzést, az otthoni kört, az utóbbihoz pedig a nıemancipáció iránt 

elkötelezett közlönyöket, a kritikus hangvételt, a közéleti cselekvést, az egyenjogúsági 

küzdelmeket, az érdekérvényesítést, a társadalmi változást.  

A feminista vizsgálódások nagy része a nıi magazinokban a szórakoztatás forrásait, 

a nemi egyenlıtlenség és megkülönböztetés újratermelıit és terjesztıit látják, amelyek a nıi 

                                                 
477 Wohl Janka, Divatsalon 1901/18. (jún. 15.), 23. 
478 WOHL Janka, A kerékpárról, Magyar Bazár 1897/24. (jún. 24.), 94. 
479 WOHL Stefánia, A nıi munkásság külföldön, vonatkozással hazánkra = Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, 
II. köt., 179. 
480 Lásd Evelyne SULLEROT, La presse féminine, Armand Colin, Paris, 1963.; Eva KLINGENSTEIN, Die Frau 
mit Eigenschaften. Literatur und Geschlecht in der Wiener Frauenpresse, Böhlau, Wien, 1997.; „La vie des 
femmes”: la presse féminine aux XIXe et XXe siècles, szerk. Hélène ECK – Claire BLANDIN , Éditions 
Panthéon-Assas, Paris, 2010. 
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olvasóikat a nıiség kultuszán (cult of feminity) keresztül illesztik a társadalomba.481 Más 

feminista megközelítések viszont, amelyek engem is ösztönöztek a Magyar Bazár 

vizsgálatánál, a nıi lapok összetettségével számolnak. A Women’s Worlds (1991) címő 

tanulmánykötet szerzıi abból indulnak ki, hogy a nıi magazinok heterogenitásukból 

adódóan nemcsak egy nıképet közvetítenek, és hoznak létre, hanem többértékő nıi 

szubjektivitást mozgatva, egyidejőleg több nıi szubjektumhoz szólnak. Nemcsak rögzítik a 

szerepeket, hanem változtatnak is rajtuk.482 Tracy Seneca egyfelıl egyetért Ferguson azon 

megállapításával, miszerint a nıi lapok nemcsak közvetítik a nıiség kultuszát, hanem 

maguk is forrásai, másfelıl felrója neki, hogy túlságosan is az egyirányú, befolyásoló 

hatásra összpontosít. Vele szemben történeti perspektívát alkalmazva, a kölcsönhatás 

mellett érvel. 483  Ugyanakkor nem mulasztja el leszögezni, hogy a 19. századi nıi 

magazinok profitorientált vállalkozások voltak, és nem képviselték maradéktalanul minden 

nı érdekét. Továbbá arra is figyelmeztet, hogy a nık mást is olvastak. Margaret Beetham 

szintén tér és idı függvényeként, történeti fogalomként kezeli a „nıi”-t. A magazinok bár 

részt vettek a „nıi” azonosításában és szabályozásában, de egyrészt nem kizárólagosan, 

másrészt hasábjaikon mindig összekapcsolódott más (osztály, nemzet, vallás) 

különbségekkel. A nıi olvasó és lapja között kölcsönös és dinamikus viszonyt feltételez, és 

véleménye szerint a diszkurzív hatalom szétoszlik a kiadó, a szerkesztı, a hirdetı és az 

olvasó között.484  

A nımozgalom fontos elemét képezte a Wohl-nıvérek sajtómunkásságának, ha nem 

is voltak felforgatók, de azok sorába illeszkedtek, akik tevékenységükkel tágították a 

határokat. Már az elsı általuk szerkesztett lapban, a Divatban körvonalazódott az a szándék, 

hogy fórumot teremtsenek a nıket érintı társadalmi és kulturális kérdéseknek, ahogy Janka 

írta az egyik felkért munkatársnak, Ipolyi Arnoldnak: „oly nı-közlönyt óhajtanánk alkotni 

belıle, mely a mindinkább növekedı követeléseknek minden irányban megfeleljen”.485 

Stefánia még konkrétabban fogalmazott Illésy Györgynek: „[a Divatból] a nıi 

munkaképesség egy buzgó orgánumát akarom alkotni”.486 Ezt az irányt folytatták következı 

                                                 
481 Lásd Simone de BEAUVOIR, Le deuxième sexe, Gallimard, Paris, 1949.; Betty FRIEDAN, The Feminine 
Mystique, W. W. Norton and Co, New York, 1963.; Marjorie FERGUSON, Forever Feminine: Women’s 
Magazines and the Cult of Femininity, Heinemann, London, 1983.; Naomi WOLF, A szépség kultusza, ford. 
FOLLÁRDT Natália, Csokonai, Debrecen, 1999. 
482 Ros BALLASTER – Margaret BEETHAM – Elizabeth FRAZER – Sandra HEBRON, Women’s Worlds: Ideology, 
Femininity and Women’s Magazines, Palgrave Macmillan, London, 1991, 172. 
483 SENECA, I. m. (http://besser.tsoa.nyu.edu/impact/f93/students/tracy/tracy_hist.html) 
484 Margaret BEETHAM, Magazine of Her Own? Domesticity and Desire in the Women’s Magazine, 1800-
1914, Routledge, London, 1996, VIII. 
485 Wohl Janka Ipolyi Arnoldnak (1871. febr. 5.), W.106. Esztergomi Prímási Levéltár  
486 Wohl Stefánia levele Illésy Györgynek (1870. dec. 26.), OSzK Kézirattár, Levelestár 
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lapjukban, A Nık Munkakörében, amelynek szerkesztıi beköszöntıjében a nınevelés és a 

nıi hivatás, mint égetı, társadalmi problémák megoldását sürgették.487 Ugyanakkor a 

politikai értelemben vett emancipációt kártékonynak tartották, mert meggyızıdésük szerint, 

szélsıséges megnyilvánulásaival nem nyújt valódi segítséget. Ezzel a véleményükkel nem 

álltak egyedül, mivel a hazai nıkérdéssel foglalkozók körében általánosan az a nézet 

uralkodott, hogy ırizkedni kell minden túlzástól, amely alatt legfıbbképpen az 

egyenjogúság követelését értették.488  

A Wohl-nıvérek erıfeszítéseiket a természetesnek vett „nıi” tevékenységi körök és 

az új kihívások összeegyeztetésére fordították, mint, ahogy olvashatjuk a Magyar Bazár 

programjában: „Nem hirdetünk emancipációt, de melegen pártoljuk a szellemet és a testet 

edzı nemes sportokat, – nem követelünk jogegyenlıséget, hanem munkára serkentünk 

mindenkit: dolgozzék ki-ki hajlama és tehetsége szerint”.489 A szellemi és anyagi 

önállósodásban látták azt a lehetıséget, hogy a nık lépést tartva a társadalmi, gazdasági, 

kulturális változásokkal, megfeleljenek családi szerepeiknek, illetve, hogy egyedülállókként 

(hajadonok, özvegyek) teljes és hasznos tagjaivá váljanak a szőkebb és tágabb közösségnek. 

Wohl Janka úgy gondolta, hogy a nık térhódítását a munkaerıpiacon nem írók, szónokok, 

mozgalmárok, hanem „a körülmények zsarnok követelményei fogják legázolni az 

akadályokat, melyeket folyton elébe gördítenek a szokások, a hagyományos elvek – és a 

férfiak”.490 Ezt a folyamatot mindketten történelmi szükségszerőségként fogták fel, 

amelyrıl a jelen fejezet élén álló Janka-idézet, vagy a következı Stefániától származó 

gondolat árulkodik: „Fényes kardjának csattanására tán, mely a tövisbokrokat útjáról 

eltávolítá, sóhajtott fel néhányszor a lányka, mintegy sejtve, hogy szabadításának órája 

közeledik, s e csattanásra a – és az ifjú elsı csókjára Franciaország földje egy régi dinasztia 

vérét itta, Washington lerázatta Amerikával az idegen igát, Németország ifjai véreztek el 

Lipcse mellett, s a nık – emberek lettek”.491  

                                                 
487 WOHL Stefánia, Olvasóinkhoz! A Nık Munkaköre 1872/mutatványszám. (nov. 20.), 1. 
488 Errıl lásd MÜLLER Ildikó, Kísérlet a nık középiskolai képzésének megszervezésére: a Budapesti Állami 
Felsıbb Leányiskola és leánygimnázium, = Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon, 
szerk. KÖVÉR György, Századvég, Budapest, 2006, 673–712.; SÁRAI SZABÓ Kata, Normakövetı nıi 
emancipáció. A konzervatív nımozgalom Magyarországon a 19. század végén, 20. század elején, Replika 
2014/85–86., 85–106.  
489 Magyar Bazár olvasóihoz, Magyar Bazár 1893/1. (jan. 1.), 1. 
490 WOHL Janka, Hagyjatok dolgozni, Divat 1871/3. (febr. 8.), 18. 
491 WOHL Stefánia, Izidóra. Gróf Bethlen Miklósné, Divat 1866/22. (nov. 15.), 257. Itt érdemes utalni Ernest 
Gellner azon észrevételére, miszerint a nemzeti öntudatraébredés folyamatát gyakran Csipkerózsika-
metaforával írják le. Idézi RÁKAI  Orsolya, Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi 
integrációja és az esztétikai tapasztalat problémái 1780 és 1830 között, Universitas, Budapest, 2008, 238. 
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Visszatérve A Nık Munkakörére, bátorságra vall, hogy saját vállalkozásban olyan 

lapot adtak ki, amely mind címében, mind hangvételében, mind tartalmában eltért az akkori 

divatlapoktól (Nefelejts, Pesti Hölgy-Divatlap). A komolyabb tárgyú írások beemelése egy 

nıi lapba nem járt kockázat nélkül, mivel a nık képzettsége nem volt egységes, hanem 

sporadikus. Erre világít rá az elsı számban megjelenı Ballagi Mór cikke, amely D. F. 

Strauss teológus Der alte und der neue Glaube címő könyvét recenzálta. A bevezetıben 

arról töprengett a szerzı, hogy hogyan ismertessen vallástudományi munkát nıknek, akik 

olvasták ugyan Homéroszt, Dantét, Shakespeare-t, Goethét, „de melyik nı merné bevallani, 

hogy ı tanulmányozta Kantot, olvasta Schellinget vagy Hegelt?”.492 A célközönségnek 

tulajdonított filozófiai ismeretek hiányosságát Ballagi úgy próbálta áthidalni, hogy a mővel 

folytatott párbeszédet. Rajta kívül még számos jeles munkatárs mőködött közre a lapban 

egészen a háztartás és a kertészet rovatokig, amelyekhez olyan szakembereket sikerült 

megnyerni, mint a magyaróvári gazdasági akadémia két, német egyetemeken doktorátust 

szerzett oktatóját, Rodiczky Jenıt (1844-1915) és Kosutány Tamást (1848-1915), vagy 

Budapest elsı fıkertészét, Fuchs Emilt (1830-1896).   

A Nık Munkaköre figyelemmel kísérte mind a hazai, mind a nemzetközi 

nımozgalom fejleményeit, és hírt adott olyan törekvésekrıl is, amelyek bevallottan távol 

álltak a szerkesztıktıl, például Szerényi Endre A nıi emancipáció címő, politikai jogokat 

támogató mővét ismertették a mutatványszámban. A magyar egyletek mellett kapcsolatot 

ápoltak angol, amerikai és német hasonló szervezetekkel.493 A lap idınként átvett és 

kivonatolt nıiség-elképzelésekkel, nıi munkavállalással kapcsolatos esszéket, írásokat az 

angolszász sajtóból (pl. Saturday Review, Westminster Review).494 Sámi Lajos pedig nagy 

gondolkodóként mutatta be az olvasóknak a nık társadalmi elnyomása ellen fellépı Stuart 

Millt. 495  

Az Ország-Világ munkatársa A Nık Munkakörét „szépirodalmi nıfolyóiratnak” 

nevezte, amely „ebben a nemben úttörı volt”.496 Valóban úttörı orgánumnak tekinthetı, de 

nem elızmény nélkülinek. A Kánya Emília által szerkesztett Családi Kör akkor már évek 

óta kiállt a jótékonyság, a nık munkavállalása és a nık irodalmi mőködése mellett: „a 

                                                 
492 BALLAGI  Mór, Egy nevezetes könyvrıl, A Nık Munkaköre 1873/1. (jan. 8.), 1–2. 
493 Elıfizetési felhívás, A Nık Munkaköre 1873/12. (jún. 24.), mell. 
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kérdés most, A Nık Munkaköre 1873/7., 10. (ápr. 8., máj. 24.), 3–4., 3. 
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496 Wohl Janka, Ország-Világ 1894/18. (ápr. 29.), 293. 
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szellemi tér egyformán nyitva álljon a nık és férfiak elıtt”.497 Báró Egloffstein Amália Nık 

Lapja címmel 1871-ben alapított hetilapot, amely a korabeli sajtóban a legerıteljesebben és 

a legelıremutatóbban képviselte a nımozgalmat: támogatta a nıi orvosok képzését, 

egyesülésre buzdította az országos nıegyleteket, felkarolta a nık gimnáziumi, sıt felsıbb 

oktatásának eszméjét. Egy év múlva azonban, többek között az elıfizetık csekély száma 

miatt, bejelentés nélkül megszőnt.  

Nagydiósi szerint A Nık Munkaköre jelentısebbé vált volna, ha nem olvad bele a 

Magyar Bazárba. Bár a fúzió során létrejött divatlap hozta mindazt, amit mőfajától elvártak 

az elıfizetık, nem csupán öltözködési tanácsokat, mőkedvelıi, kultúrafogyasztói 

magatartásmintákat, hanem az egzisztenciateremtéssel, valamint a szellemi térnyeréssel 

kapcsolatos lehetıségeket és példákat is közvetített nıi olvasói felé. Tracy Seneca a Godey's 

Lady’s Book (1830-1898) címő amerikai, népszerő nıi lapra vonatkozóan tett 

megállapításai a Wohl-nıvérek Magyar Bazárjára is érvényesnek tőnnek: hasábjaikon a 

választójogi mozgalom nagyritkán kap teret, ám az általuk biztosított lehetıségek és 

eszközök révén olvasóikat szervezkedésre, önálló kezdeményezésekre és szolidaritásra 

buzdították, anélkül, hogy az apolitikus és konzervatív nıket elidegenítették volna 

maguktól.498 A Magyar Bazár 1892. okt. 16-i szám borítékán közölt elıfizetési felhívás így 

foglalta össze a lap célkitőzéseit: „…nem csupán a gyakorlati téren igyekszik tanáccsal és 

utasítással szolgálni, hanem divatlap és szépirodalmi lap létére, figyelemmel kíséri a 

szellemi élet és nıkérdés minden lényeges mozzanatát és a nıi hivatás csaknem minden 

ágában, komoly és számottevı módon segíti elı az önképzést”. A Magyar Bazár, bár 

összességében mérsékelt hangot ütött meg, az emancipáció több szintjéhez kapcsolódva, 

teret adott a nıket érintı nevelés, tudomány, életmód, munkaképesítés és -vállalás 

felvetéseinek, problémáinak, megoldási alternatíváinak, így a házi- és nıipari 

mozgalomnak, a sportolásnak, a gimnáziumi és az egyetemi oktatásnak.  

A Wohl-nıvérek személyes példaképe az anyai barátnı, Brunszvik Teréz volt, akinél 

visszaemlékezéseik szerint gyerekkorukban sokat tartózkodtak: foglalkozott velük, és 

tanítgatta ıket, például a kagylógyőjteménye segítségével. Magatartásban, látásmódban, 

jótékonyságban, munkában igazodási pontot jelentett a nıvérek számára. „Bár minél több 

nıi lélek választaná azt vezérül s haladva ama fényes nyomokon, melyet Brunszvik Teréz 

                                                 
497 Egy hét története, Családi Kör 1870/50. (dec. 11.), 1216. 
498 SENECA, I. m. (http://besser.tsoa.nyu.edu/impact/f93/students/tracy/tracy_hist.html) 
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pályája jelöl” – fogalmazott Wohl Stefánia.499 Lapjuk a hazai nımozgalom nagy alakjai 

(Brunszvik Teréz, Veres Pálné, Zirzen Janka) elıtt visszaemlékezésekben, nekrológokban 

tisztelegett.500 A Magyar Bazár ezen cikkeibıl kirajzolódni látszó felfogás szerint a hazai 

nıemancipáció folyamatos építkezés eredménye. 

A Wohl-nıvérek szerkesztıi programjának középpontjában a nıi munka állt. A 

Magyar Bazár több írása a nık számára rendelkezésre álló munkakörök kiszélesítése, és a 

nıi keresetképesség elımozdítása mellett szállt síkra, ahogy Wohl Janka kijelentette halála 

elıtt egy héttel egy szerkesztıségi értekezleten: „Arra kell törekednünk, hogy a nık 

munkájának tért és fogalmat teremtsünk!”.501 A 19. század utolsó évtizedeiben egyre több 

középosztálybeli nı kényszerült munkát vállalni azért, mert eltartó nélkül maradt (hajadon, 

elvált, özvegy) vagy, mert nem bizonyult elegendınek a férj keresete. A kortársak ezt a 

jelenséget a középosztály anyagi gondjaival magyarázták. A hazai nıkérdés egyik fı 

témájának számított a nıi munka és munkaképesítés ügye, amellyel számos írás foglalkozott 

a 19. század végén és a 20. század elején.502  

A Magyar Bazár az önállósodáshoz és pályaválasztáshoz kínált segítséget rovataival, 

tanácsadásával, cikkeivel, hirdetéseivel. Wohl Janka a gyakorlati megoldások híve volt, 

mivel, ahogy arra maga is többször utalt, szerkesztıként napról napra szembesült a 

segítséget kérı levelek halmaival. 1895. szept. 24-i számától nyitották meg a „Mihez 

fogjunk?” címő pályaválasztási tanácsadó rovatot. A beérkezı kérdésekre adott válaszok a 

korabeli felfogáshoz képest elıremutatók voltak, például helyeselték Vilma azon tervét, 

hogy kerékpár tanfolyamot indítson vidéken vagy, hogy egy másik elıfizetıjük orvosi 

pályára lépjen. 1899-ben nık részére jogi tanácsadó rovatot hoztak létre, amely többek 

között a szerzıdéskötésekben ígért eligazítást. Itt meg kell említenünk, hogy más divatlap is 

igyekezett hasznos segítséget nyújtani olvasóik számára, például 1893 végén, a Divatsalon 

                                                 
499 W.S. [WOHL Stefánia], Gróf Brunswick Teréz III., Divat 1871/23. (dec. 8.), 177. A háromrészes cikk 
apropóját az adta, hogy a Nemzeti Múzeumban leleplezték Brunszvik emlékszobrát. Wohl Janka ezt a 
szöveget átdolgozva, újból megjelentette a maga neve alatt: Hogyan nyertem oktatást a jótékonyságból? = 
Vigasz. Alkalmi lap az alföldi ínségesek javára a Magyar Királyi Operaházban rendezett vásárra, szerk. 
HEVESI József, Budapest, 1895, 11. 
500 WOHL Stefánia, Zirzen Janka, Magyar Bazár 1874/42. (nov. 8.), 333.; Amicus, Nınevelésünk úttörıi, 
Magyar Bazár 1891/16. (aug. 16.), 128–129.; DE GERANDO Antónia, Gróf Teleki Blanka élete, Magyar Bazár 
1892/10., 13. (máj. 16., júl. 1.), 73–74., 97–98.; H. E. [HENTALLER Elma], Karacs Teréz, Magyar Bazár 
1892/20. (okt. 16.), 153.; HENTALLER Elma, Özv. Farádi Veres Pálné…, Magyar Bazár 1895/38. (okt. 8.), 
145.; H. [HENTALLER Elma], Kegyelet. Veres Pálné emlékezete, Magyar Bazár 1896/16. (ápr. 24.), 61.; H. E. 
[HENTALLER Elma], Zirzen Janka, Magyar Bazár 1896/28. (júl. 24.), 109.; Leövey Klára, Magyar Bazár 
1897/15. (ápr. 16.), oldalszám nélkül; Dr. Torma Zsófia, Magyar Bazár 1899/31. (aug. 16.), 63. 
501 S. HENTALLER, Wohl Janka mint szerkesztı, 2. 
502 MÜLLER, I. m., 683. 
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„Pénzügyi útmutató” címmel új melléklettel, a Wiener Börsen-Correspondenz magyar 

kiadásával jelentkezett, amely tızsdei híreket közölt. 

Ugyanakkor a nık munkavállalását övezı negatív sztereotípiákkal folyamatosan 

küzdeni kellett az érintettek körében is. Például az Iparkodó álnevő olvasó piperetárgyak 

készítését tervezte eladásra, és a következı kérdéssel fordult a Magyar Bazár 

szerkesztıségéhez: „Mit fognak rám mondani, ha árát szabom a munkáimnak? Nem lesz ez 

lealacsonyító reám nézve?”. A válaszban ezt olvashatjuk: „Nem írja társadalmi állását, – de 

sejtjük. Kegyed egy mérsékelt jövedelemmel bíró vidéki úri család leánya, nemde?”.503 

Számos középosztálybeli, úgynevezett jó családból származó nı érdeklıdött levélben 

jövedelmezı, de nem kompromittáló munka után, hogy fenn tarthassák a társadalmi 

állásuktól elvárt életvitelt. Ezt a Magyar Bazár mélyen elítélte, és tisztességtelennek tartotta 

a munkásnıkkel szemben, másfelıl léhának, hogy a pénzt bálokra, ruhákra, színházra 

költik, a becsületes munkát pedig szégyellik. Helyettük azoknak igyekeznek jó tanáccsal 

szolgálni, „akik nyílt becsületességgel kiállanak a küzdık sorába és bátran szemébe néznek 

a léha pöffeszkedésnek az »azt mondják«-nak, ha a körülmények megkívánják”.504 

Az „önsegélyezés” gondolatával függött össze a nevelés kérdése. Az „Iskolai hírek” 

rovat gyakorlati tudnivalókat tartalmazott a különbözı képzési lehetıségekrıl, technikai 

részletekrıl (jelentkezés, beiratkozás), valamint a nıi tanerık változásairól (kinevezések). 

Wohl Janka több cikkében hangsúlyozta a lányok alapos oktatását. A legfıbb problémaként 

ugyanis azt tapasztalta, hogy az ıt megkeresık többségének nincs semmiféle végzettsége, és 

a hétköznapi életben használhatatlan, felszínes tudással rendelkeznek. Azon kezdett 

töprengeni, hogy „mi módon lehetne minden nıt, legyen az hercegnı vagy polgárnı, ellátni 

a szükséges eszközökkel, miknek segélyével önállóak lehetnek”.505  

A hazai divatlapok általában a nıkérdés orgánumaiként határozták meg magukat, 

amit bizonyos megszorításokkal lehet elfogadni. Erre jó példa a leánygimnázium eszméje, 

amely 1892-ben bukkant fel elıször a sajtóban. Az ötletet Vikár Béla vetette fel az Élet 

címő folyóiratban. A kezdeményezés azonban a kormány ellenzése miatt nem valósult 

meg.506 A Budapesti Bazár így reflektált a történtekre: „A leánygymnásiumról mindeddig 

nem írtunk, látván, hogy mennyire kimerítik e tárgyat a napi sajtó és a folyóiratok és már 

akkor tudván, hogy e meddı téma mennyire untatja a közönséget. Annál nagyobb örömmel 

                                                 
503 Mihez fogjunk?, Magyar Bazár 1896/4. (jan. 24.), 18.  
504 A mi levelezıink, Magyar Bazár 1898/1. (jan. 1.), boríték 
505 Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Alaposan kell tudni legalább egy dolgot, Magyar Bazár 1890/14. (júl. 
16.), 105. 
506 MÜLLER, I. m., 687. 
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veszünk tudomást róla most, midın e halva született tervet elérte sorsa”.507 A Divatsalon 

ennek kapcsán a következı körkérdést intézte olvasóihoz: „Ha egy fiatal lány szeretett, de 

anyagilag szegény férfi felesége akar lenni: mit tegyen, hogy megkönnyítse a közös 

gondokat? Szerezzen valami diplomát és jövedelmezı hivatalt, vagy fokozza le igényeit, 

legyen takarékos, házias és dolgos?” A beérkezı válaszokat összegezve és a vitát lezárva, a 

következı konklúziót vonta le a szerkesztıség: „…örömmel tapasztaljuk, hogy olvasóink 

nagyobb része inkább az asszonyok igénytelensége és háziassága mellett döntött”.508  

Viszont találkozhatunk pozitív példákkal is. A Beksics Gusztávné által szerkesztett 

Jókai Magyar Nık Lapja riportjaival, tudósításaival támogatta az egyetemi karok nık elıtti 

megnyitását, és ugyanezt tette a Magyar Bazár is. Wohl Janka lapjának 1889. ápr. 1-jei 

száma címlapját frissen diplomázott külföldi nık portréi díszítik: Ethel Montague (londoni 

egyetemen az angol nyelv doktora) és Caroline Schultze (varsói orvos). A lap 1892-ben 

címlapon közölte Vikár Béla a leánygimnázium létrehozásának szükségességérıl szóló 

cikkét. Ugyanebben az évben Harmath Lujza, mint gyakorló gazdaasszony azt állapította 

meg a falusi gazdaságokról, hogy elégtelen jövedelmet termelve, csupán mellékkeresetet 

biztosíthatnak. Gondolatmenetét a következı nem várt fordulattal zárta: „Egyetemet a 

nıknek!”.509 Ez a szüffrazsettes hevülető felkiáltás a korabeli hazai (divat)sajtóközegben 

szokatlanul frissnek és üdítınek hat. 

Pár évvel késıbb, Hentaller Elma a Nıképzı Egyesület által, immár állami 

engedéllyel felállított elsı leánygimnázium kapcsán írta: „Mi a nınevelés, a leányiskolák 

érdekének szempontjából mérlegelünk és ítélünk; ezt kísérjük figyelemmel, ezt dédelgetjük, 

igyekszünk támogatni, egy-egy homokszemmel járulva a nemzeti mővelıdés óriási 

munkájához. (…) A mi legelsı és legfıbb hivatásunk minél tökéletesebb emberré lenni”.510 

Ebben a témában cikkeket, olvasói hozzászólásokat tett közzé a Magyar Bazár, sıt, az elsı 

hazai érettségizık és diplomázók fényképeit is lehozta, rövid életrajzzal kísérve. 

Sebestyénné Stetina Ilona Wohl Janka nekrológjában kiemelte, hogy lapja milyen lelkesen 

üdvözölte az egyetemi karok megnyitását, és, hogy rendszeresen beszámolt az ezzel 

kapcsolatos fejleményekrıl.511 Ez tényleg így történt, sıt Wlassics Gyula vallás- és 

közoktatásügyi minisztert, akinek a rendelete lehetıvé tette a nık belépését a felsıoktatás 

                                                 
507 A leánygymnásiumról… Budapesti Bazár 1892/19. (okt. 1.), 152. 
508 Vita, Divatsalon 1900/16. (máj. 15.), 24. 
509 HARMATH  Lujza, Néhány észrevétel a komoly szóhoz, Magyar Bazár 1892/8. (ápr. 16.), 62. 
510 HENTALLER Elma, Az elsı leánygymnasium, Magyar Bazár 1897/26. (júl. 8.), 98. 
511 SEBESTYÉNNÉ STETINA, I. m., 245. 
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bizonyos szegmenseibe, a Magyar Bazár szerkesztıje felruházta a „Nık barátja” címmel, és 

hozzátette, hogy a „nık jóltevıjét tiszteljük benne”.512  

Ezek fényében meglepınek tőnhet az egyleti és társasági életben vezetı szerepet 

vivı Csáky Albinné Bolza Anna, a volt kultuszminiszter feleségének a Magyar Bazár 

hasábjain megjelent cikke, amely a nık gimnáziumi és egyetemi tanulmányai ellen foglalt 

állást.513 Írása amiatt is érdekes, mert annak a Mária Dorothea Egyesületnek volt az elnöke, 

amely a tanítónık országos szakszervezeteként tevékeny szerepet vállalt a hazai 

nımozgalomban, és a nık tudományos pályákon való egyenjogúsításának elıkészítésében. 

Csákyné amellett sorakoztatott fel érveket, hogy a nık felvétele a közép- és felsıoktatásba 

az otthont, a családot és a nıiességet veszélyezteti. Sıt társadalmi fenyegetettséget látott a 

diplomás nıkben, akik szellemi proletariátust alkotva könnyen rendbontó, forradalmár 

elemekké válhatnak. Véleményének summázatát adva, kijelentette: „Abzug 

leánygimnázium!”. 

A cikk némi visszhangot keltett a sajtóban. A Pesti Hírlap a cikk politikai 

konnotációira hívta fel a figyelmet, mivel egy volt kultuszminiszter felesége bírálta az 

akkori kultuszminiszter rendeletét, emellett az újságíró finoman megjegyezte: „Csáky Albin 

grófné, mint látható, nagyon is eszményi álláspontról ítéli meg a viszonyokat és az életet, a 

szellemes, nemes gondolkodású úrnı az ı exkluzív helyzetében nem ismeri a modern élet 

rettenetes követeléseit”.514 A Magyar Bazár konstruktív módon kezelve a helyzetet, 1896 

elején tett felhívásában kikérte olvasói véleményét a cikkre vonatkozóan, hogy minél több 

oldalról legyen megvilágítva a téma. A beérkezett hozzászólások pártolták Wlassics 

reformját. Egyébként, három évvel késıbb Csákyné ezen írása a Békésmegyei Közlönyben 

jelent meg újra, amelyre az Évszak címő nıi lap reagált, és azon csodálkozott, hogy miért 

„gáncsolja a középosztály leányainak magasabb kiképeztetését. (…) Látszik, hogy a grófnı 

nem képes magát a köznemesi osztály helyzetébe beleképzelni; azt hiszi, ezek helyzete 

manap is olyan fényes, hogy még az elıhaladottabb gyermekek oktatására is 

áldozhatnak”.515 

A szellemi hivatásokon túlmenıen a Magyar Bazár az olyan túltelített pályák, mint a 

tanítói vagy postahivatalnoki mellett a nıi keresetforrások kiszélesítése érdekében más 

                                                 
512 WOHL Janka, Wlassics Gyula, Magyar Bazár 1895/46. (dec. 8.), 185. 
513 Gróf CSÁKY-BOLZA Anna, Leánygimnázium és nık az egyetemen, Magyar Bazár 1895/48. (dec. 24.), 198.; 
A cikk nemcsak a sajtóban, hanem Wohl Janka ismerısi körében is feltőnést keltett: „Olvastad Csáky Anna 
cikkét a nıi gimnázium ellen a Wohl Janka Magyar Bazárjában? Errıl is jó lesz beszélni!”. Pejacsevich 
Katinka levele Czóbel Minkának (1896. jan. 24.), 10. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
514 Csáky grófné a nık egyenjogúsítása ellen, Pesti Hírlap 1895/356. (dec. 27.), 6. 
515 Az Évszak 1898/16. (aug. 16.), 64. 
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foglalkozásokat is ajánlott olvasóinak, így az 1880-as években kibontakozó nıi háziipar és 

nıi ipar mozgalmat felkarolva, azt a nıi önállósodás egy további lehetıségeként mutatta 

fel.516 Ez különösen a vidéken élıket érintette, akik a lap olvasói bázisát alkották Erre 

késıbb is találunk példát. 1892. jan. 1-jei számban közzétették a Magyar Tisztviselık 

Országos Egyesületének felhívását, amely „nıi munkát értékesítı egylet” alapítását 

kezdeményezte. Százával érkeztek vidékrıl megkeresések a Magyar Bazárhoz, hogy 

hogyan tudják értékesíteni munkájukat, tehetségüket. Ezért a lap azt javasolta az 

egyesületnek, hogy nyissanak a vidéki nık felé.  

Az emancipálódás igénye nemcsak a munka vagy a tanulás, hanem a modern 

testkultúra témakörében is jelentkezett a Magyar Bazár hasábjain: 1885-tıl külön rovat 

indult „Nık a sport terén” címmel, illetve reprodukciók, ismeretterjesztı írások 

népszerősítették a testedzés olyan formáit, mint a gimnasztika, a tenisz, a vívás vagy a 

biciklizés. Ez korántsem számított magától értetıdınek vagy szokványos álláspontnak a 

korban: „A nık a 19. század végéig csak szórványosan folytattak önmagáért való 

sporttevékenységet. A mértékletes testedzés csak a testi-lelki panaszokat kúráló orvosi 

javallatban merülhetett fel. A kor embere amúgy sem erıfeszítést és verejtékezést akart látni 

az (úri)nıktıl”. 517 A lap viszonylag hamar és a sajtóban szinte egyedülálló módon, az 1880-

as évek végétıl kezdve propagálta nıi olvasói számára a kerékpározást. Bár Wohl Janka, 

saját bevallása szerint sosem próbálta ki, a szerkesztıségbe érkezı több száz hasonló 

kérdésre, miszerint illik-e biciklizni nınek, habozás nélkül ezt válaszolta: „Illik, hát, felelem 

teljes meggyızıdéssel…”.518  

A nıi kerékpározás borzolta a kedélyeket, összekapcsolódva az „Új Nı” alakjával, a 

19. századi emancipációs folyamatok jelképévé vált.519 A Képes Családi Lapok Hölgyek 

Lapja címő melléklapja Pipifax álnevő munkatársa szerint a bicikli miatt elhanyagolják a 

nık családjukat és a háztartást, mivel reggel és alkonyatkor a legkellemesebb nyeregbe 

pattanni, így nem tudják elvégezni az azokhoz a napszakokhoz kötıdı teendıiket (reggeli, 

gyerekek fürdetése, fésülés, iskolába küldés, vacsora, ágyazás, fektetés).520 Wohl Janka is 

                                                 
516 A 19. századi háziipari szınyegszövés társadalmi-gazdasági történetérıl lásd Nık, szınyegek, háziipar, 
Néprajzi Múzeum, Budapest, 2012. 
517 SZÉCSI – GÉRA, I. m., 295. 
518 WOHL Janka, A kerékpározás Angliában, Magyar Bazár 1896/28. (júl. 24.), 114. 
519 Rachel G. FUCHS – Victoria E. THOMPSON, Women in Nineteenth-Century Europe, Palgrave Macmillan, 
Basingstoke, 2004, 136.; Errıl a témáról még lásd Patricia MARKS, Bicycles, Bangs, and Bloomers: The New 
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Bicycle as Vehicle to Women’s Emancipation as Reflected in Popular Culture, 1888-1900, University of 
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520 Pipifax, Bicikli és – fızıkanál!, Képes Családi Lapok Hölgyek Lapja 1897/31. (aug. 1.), oldalszám nélkül 
(1.)  



 147 

kapott A kerékpárról címő népszerősítı cikkére felháborodott levelet, amelyre így válaszolt 

a feladó M.F. tanácsosnak: „Ma már nemcsak azt kérdi a nı: minek van szív és a szívben 

szerelem? Hanem azt is kérdi: minek van tudomány, mővészet, a szellem végtelen 

birodalma, minek van lelkem és eszem, ha ezekbıl kizárva legyek és tisztán a 

kávétratschnak és rántásfızeléknek szenteljem az életem?”.521 Nyitottságot és utazást 

javasol a tanácsosnak, hogy minél több pozitív külföldi példát ismerjen meg. 

 

 

2.9. Magyar Bazár és a modern otthon 

„A modern mőveltség színvonalán álló nıi közlöny minderre utasítást ád s az, amit kicsinylıleg 

»Divatlap«-nak neveznek, nem egyéb, mint az élet mővészi felfogása és feltüntetése folyton 

váltakozó kaleidoszkópjának tükre.”522 

 

A divatlap nemcsak önmagában lehetett a szalon dísze kötéstábláival, vagy az egyes 

számok díszes borítóival, ahogy az elıfizetıi felhívások rendre hangoztatták, hanem 

részleteiben szétszóródva is beépült a lakótérbe (lakberendezési tanácsok, ajándék-

mellékletek, illusztrációk). A Magyar Bazár nyílt postájának egy válaszolója a lap 

divatképeinek felhasználására tett javaslatot: spanyolfal díszítésére kiválóan alkalmas, 

aranyszélekkel elválasztva.523 Lakatos Éva felhívja a figyelmet a sajtó képmellékletein, 

ajándékain, tanácsadó rovatain keresztül a polgári lakások tárgykultúrájára gyakorolt 

mindezidáig jórészt feltáratlan közvetett és közvetlen hatására: „…az elıfizetıi akciók során 

családok ezreinek a könyvespolcaira került fel Tolnai Világtörténete, vagy az Új Idık 

lexikonsorozata, a különbözı napilapok tartalmas naptárai, hogy elıfizetık ezreinek a 

lakásában lehetett viszontlátni a Tündérujjak függönyeit és egyéb ajándékait”.524  

A divatlapok profiljukból adódóan kiemelt figyelmet szenteltek az otthonok 

díszítésére, berendezésére. A Magyar Bazár hasábjain ebben a témában Wohl Janka adott 

rendszeres iránymutatást „Egy nagyvilági hölgy” néven, sıt 1882-ben kiadta Az otthon címő 

kézikönyvét, amelynek jelentıségérıl és a Magyar Bazárral való összefonódásáról a 

                                                 
521 Egy sokat utazott nem biciklista nı [WOHL Janka], Válasz M.F. tanácsos levelére, Magyar Bazár 1897/29. 
(aug. 1.), oldalszám nélkül 
522 A Wohl-nıvérek = Athenaeum nagy képes naptára 1890, Athenaeum, Budapest, 1889, 41. 
523 Válaszok, Magyar Bazár 1875/2. (jan. 16.), boríték 
524 LAKATOS, I. m., 50.; A képes lapok illusztrációinak, képmellékleteinek az enteriırökben való felhasználási 
módjairól lásd RÉVÉSZ Emese, A sajtó mint kereskedelmi termék, 409–436.; A lapok vizualitásáról 
(illusztrációk, tipográfia) lásd Az Ország Tükre. A képes sajtó Magyarországon, 1780-1880, szerk. RÉVÉSZ 
Emese, BTM – OSzK, Budapest, 2012.; RÉVÉSZ Emese, Kép, sajtó, történelem. Illusztrált sajtó 
Magyarországon 1850-1870 között, Argumentum, Budapest, 2016. 
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fentiekben már szó esett. Az ízlés formálásához, illetve az ismeretek átadásához a 

szerkesztı olyan szakembereket nyert meg, mint Pulszky Károly. A jeles mővészettörténész 

(Pulszky Ferenc fia) 1881-ig az Iparmővészeti Múzeum elsı ırének tisztségét töltötte be, 

majd késıbb a Szépmővészeti Múzeum létrehozójaként és elsı igazgatójaként annak 

páratlan győjteményének alapjait vetette meg.525 A Magyar Bazárban, az általa, 1882 és 

1885 között vezetett A mőterem címő rovatban képzı- és iparmővészettel (majolika, fajansz, 

porcelán, üveg, ötvösmunka) kapcsolatos, képekkel kísért rövid cikkei jelentek meg. 

1900-ban a magyar iparmővészet pártolását vette fel programjába a Magyar Bazár. 

Hegedüs Sándorné, a kereskedelemügyi miniszter hitvese kezdeményezésére a 

kereskedelmi múzeum kiállítás-sorozatot rendezett a városligeti Iparcsarnokban házi, 

kézmő-, gyáripari cikkekbıl. A politikus felesége védnöksége alatt kibontakozó magyar 

iparpártoló mozgalomhoz a Magyar Bazár szerkesztısége is csatlakozott: „A divat és az ipar 

szoros kapcsolatánál fogva lapunk egyik leghivatottabb orgánumává lesz a most megindult 

szép mozgalomnak, annyival inkább, mert már eddig is kiterjeszkedtünk a divaton kívül 

minden, a köznapi életben szükséges és a nık hatáskörébe vágó házberendezési ügyekre. 

Most, hogy alkalmunk nyílik ezzel kapcsolatban a magyar ipar termékeivel foglalkozhatni, 

olvasóink ezen az úton közvetlenül nyerhetnek tájékozást és útbaigazítást a – reméljük – 

állandó divattá érlelt hazai ipar pártolása körül”.526  

A magyar mőipar kapcsán a szecessziós ízlés érvényesült a Magyar Bazár 

közleményeiben, továbbá nem mulasztotta el bemutatni a nıi teljesítményeket sem, így 

1900 márciusában közölt felvételeket Báró Huszár Ilona mőtermérıl és Fadrusz Jánosnéról, 

ahogy a szövıszékén egy magyar rajzú, tarka virágú selyemszınyeget készít. Szintén ezen a 

tavaszon Magyar Bazár a Magyar Iparmővészet címő szakfolyóiratból átvéve, magyar 

iparmővészek alkotásaival ismertette meg olvasóit, azzal a nem titkolt céllal, hogy a vidéki 

közönségüket megrendelésekre ösztönözzék.527 A fénykép-sorozat részeit alkották: 

ebédlıasztal tölgyfából (Komor Marcell), nıi hálószoba (Huszár Ilona), úri dolgozószoba 

(Horti Pál), szecessziós ólomüvegablakokkal díszített zárt erkély (Forgó és tsa), Zsolnay-

féle eozinmázas kerámiák. A magyar nık iparpártoló bizottságának (Országos Ipartestület 

szakosztály) ülésén köszönetet mondtak Wohl Jankának a lelkes támogatásért a Magyar 

                                                 
525 Pulszky Károly mőködésérıl és jelentıségérıl lásd Pulszky Károly emlékének, kiállítási katalógus, szerk. 
MRAVIK  László, Szépmővészeti Múzeum, Budapest, 1988.; TÓTH Ferenc, Pulszky Károly tragédiája új 
dokumentumok tükrében, Mővészettörténeti Értesítı 2007/2., 233–258.; FEHÉR Ildikó, Pulszky Károly (1853-
1899), Enigma 2010/62. [„Emberek és nem frakkok”. A Magyar mővészettörténet-írás nagy alakjai], 4. köt., 
9–25. 
526 A divat és az ipar, Magyar Bazár 1900/11. (márc. 16.), 21. 
527 A lakásberendezés mővészete, Magyar Bazár 1900/11. (márc. 16.), 24. 
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Bazárban, és arra kérték, folytassa.528 Wohl Janka tevılegesen is részt vett a szervezési 

munkában. Gelléri Mór terjesztette elı ugyanezen az ülésen Berkovits Ignácné indítványát, 

hogy a nıi ruházati cikkek iparának fejlesztése érdekében létesítsenek szakiskolát. A 

tüzetesebb javaslattételre külön bizottságot hoztak létre, amelynek tagjai közé Berkovits 

Ignácnét, Szabóné Nogáll Jankát, Nendtvich Gusztávnét és Wohl Jankát választották be. 

Ebben a fejezetben azt kívántam néhány momentumon keresztül bemutatni, hogy 

egy divatlap, jelesül a Magyar Bazár milyen módokon kapcsolódott be a modern vizuális 

kultúra, például a 19. század végén a szecessziós lakberendezés és dizájn terjesztésébe: 

egyrészt edukációs célzattal szakembereket kért fel (Pulszky Károly) és szakfolyóiratoktól 

vett át anyagokat (Magyar Iparmővészet), másrészt reprodukciókban közölte magyar 

alkotók önálló munkáit, harmadrészt maga a fıszerkesztı könyvet írt róla (Az otthon, 1882), 

és maga is aktívan belefolyt a szervezési munkálatokba. Dersi Tamás A Hét a nagyvárosi 

polgárság tárgy- és lakáskultúrájára gyakorolt ízlésformáló hatására mutatott.529 A Magyar 

Bazár jelentıségét pedig az adja, hogy a zömében vidéki olvasóközönségéhez juttatott el új 

formákat és hazai tervezıket mellékletei, ajándékai, közleményei révén. 

 

 

2.10. A Magyar Bazár írói 

„A Magyar Bazár hajdani nagynevő és elıkelı munkatársaival igen kedélyes viszonyban állt e lapok 

szerkesztıje. Szívesen támogatták a nagy tehetségek a küzködı, törekvı kis szerkesztıket, kik 

büszkén és boldogan vallották nagy munkatársaikat meghitt barátaiknak.”530 

 

A magyar divatlapok irodalmi presztízse a 19. század második felében lecsökkent. 

Például Tompa Mihály és Lévay József megrótta Aranyt, amiért publikált az 1853-ban 

indult Divatcsarnokban. A költı erre azt felelte, hogy sok elıfizetıvel rendelkezik, ezért 

nem szabad hagyni, hogy silány, mőkedvelı szövegek kerüljenek bele. A két írótárs 

elfogadva az érvet, maguk is írni kezdtek a lapba.531 A divatsajtó vegyes megítélése a kritika 

részérıl késıbb sem szőnt meg, nevezetes példa rá Gyulai Pál Írónıink (1858) címő, Pesti 

Naplóban megjelent cikksorozata, amelyben az ítész kárhoztatta a divatlapokat alacsony 

szellemi színvonalukért és a nıi szerzık pártolásáért. Számos kutató mutat arra, hogy e 

laptípust ért bírálatokat olyan egymásra torlódó folyamatok hívták elı, mint az irodalmi 

                                                 
528 A magyar nık iparpártoló bizottsága, Magyar Bazár 1900/19. (máj. 16.), 50. 
529 DERSI Tamás, Századvégi üzenet. Sajtótörténeti tanulmányok, Szépirodalmi, Budapest, 1973, 183–189. 
530

 WOHL Janka, Ereklyék a múltból, Magyar Bazár 1901/1. sz. (jan. 1.), 1. 
531 NAGYDIÓSI, I. m., 207. 
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professzionalizáció és intézményesülés, a nıemancipáció, a tömegkultúra, vagy a 

kapitalizálódás. 

Ugyanakkor a magyar irodalom iránt érdeklıdök a divatlapokat is forgatták. 

Mikszáth, mint Balassagyarmaton esküdtként mőködı fiatalember, betőéhsége csillapítására 

barátjától a Vasárnapi Újság, a Borsszem Jankó, illetve annak feleségétıl a Divat régi 

számait kérte, mint megjegyezte ez utóbbival kapcsolatban: „Az igaz, hogy nagyon sovány 

olvasmány, de hát az unalom ellen az is jó”.532 Bár az írók egymás között gúnyolódtak a 

divatlapokon, publikációs fórumként mégiscsak számoltak velük, hiszen rajtuk keresztül 

olvasókhoz, tervezett köteteik leendı elıfizetıihez jutottak, ahogy erre Milkó Izidor 

visszaemlékezése rávilágít: „Addig írnak [a fiatalok] fáradhatatlanul verseket vagy prózát, 

esetleg mind a kettıt, amíg végre a dolgaik »megütik a mértéket« s megjelenhetnek a 

Fıvárosi Lapokban vagy a Petıfi Társaság lapjában, s ha egyebütt nem, hát a Magyar 

Bazárban vagy a Családi Körben. (…) A világot, gondolták, nem lehet akárhonnan kiemelni 

a sarkaiból, de az irodalmat és a közönséget lehet megmozdítani esetleg egy divatlap 

hasábjairól is”.533  

Bár elsısorban a családi kapcsolattal állt összefüggésben, de az orosházi evangélikus 

lelkész és jeles mőfordító, Gyıry Vilmos rendszerint méltatta apósa, Székács József 

evangélikus lelkipásztor és neves közéleti ember Magyar Bazárban megjelent verseit a 

hozzáírt leveleiben: „El nem mulaszthatom ide írni, hogy a Bazárban megjelent kis 

karácsonyi vers, egy – a maga nemében – remek, megható, gyönyörő ihletett kis 

költemény!”.534 Egy másik helyen: „A családi élet ez igazán nemes, költıi oldalától, 

melynek egy másik vonása azt az igazán mélyen ható, gyönyörő költeményt sugallta kegyed 

érzı szívének, mit oly nagy élvezettel olvashatunk a Magyar Bazárban”.535  

Úgy is le lehet mérni a szakmabeliek megbecsülését, figyelmét az adott orgánum 

iránt, hogy besorozták-e szemlékbe. Az Egyetemes Philologiai Közlöny 1886-tól kezdve 

minden évben több csoportba osztva (magyar és külföldi nyelvek és irodalmak, esztétika 

stb.) közzé tette az elızı évi hírlapok irodalmi termésének javát. A napi sajtón kívül 

hetilapokat (Magyar Salon, Ország-Világ, Vasárnapi Újság, A Hét, Új Idık), és kezdetben 

egyedüli divatlapként a Magyar Bazárt is rendszeresen szemlézte, amelynek 39 közleménye 
                                                 

532 Ekkor éppen a Wohl-nıvérek szerkesztették a lapot. Mikszáth Kálmán levele Tersztyánszky Mihálynak 
(1871. febr. 4.). Idézi MÉREINÉ JUHÁSZ Margit, Mikszáth Kálmán szellemi és tárgyi hagyatéka, 35. 
533 MILKÓ  Izidor, Gesztenyefám. Irodalmi emlékezések, vál., a bev. és a jegyz. írta SZELI István, Forum, Novi 
Sad, 1966, 113. 
534 Gyıry Vilmos levele Székács Józsefnek (1874. dec. 26. [vagy dec. 20.]), Evangélikus Országos Levéltár, 
Gyıry Vilmos-hagyaték 
535 Gyıry Vilmos levele Székács Józsefnek (1876. febr. 15.), Evangélikus Országos Levéltár, Gyıry Vilmos-
hagyaték 
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– elsısorban fordítás, illetve a magyar irodalomtörténethez és a mővészetekhez kapcsolódó 

cikk – került ebbe az összesítésbe az 1890-es évek elejéig. Összehasonlításképpen, 1886 és 

1901 között a Divatsalon 10, a Hölgyek Lapja 2, a Budapesti Bazár 1 tétellel szerepelt. A 

Magyar Történelmi Társulat Századok címő folyóiratának 1884. évre vonatkozó 

repertóriumába a Magyar Bazárból egy tanulmányt vettek fel, igaz a cikk szerzıje azonos a 

jegyzéket összeállító Szilágyi Sándorral. Mindazonáltal ezen a listán más divatlap nem tőnt 

fel. A Figyelı (1871-1876) címő folyóiratban, a korabeli sajtóban egyedülálló módon, külön 

sajtófigyelı rovat mőködött, amely más lapok irodalmi termését szemlézte kritikai 

szempontból.536 A divatlapokat általában elmarasztalta, mert egysíkúak, elhanyagolják a 

komoly társadalmi kérdéseket, nem ügyelnek az ismeretek terjesztésére, és nem 

közvetítenek színvonalas irodalmat. Viszont a Wohl-nıvérek szerkesztıi munkásságát 

többnyire elégedetten nyugtázták, és dicsérték lapjaik igényes, hiánypótló mivoltát.  

A Magyar Bazár által képviselt irodalmi minıségre a szerkesztıi postában találunk 

utalásokat, a kéziratokat beküldık számára adott tanácsokban. Például, egyiküket Eötvös 

mőveihez irányították, hogy stílusának fejlesztése érdekében, azokból másoljon ki naponta 

néhány oldalt.537 I-nek pedig azt javasolták, akinek ismételten visszautasították kéziratát, 

hogy Jókai korábbi regényeit, Mikszáth, Vadnay, Beöthy elbeszéléseit olvassa. Egyrészt 

segítségükkel mőveli szellemét, másrészt „ekképp némi fogalmat szerezhet arról, milyennek 

kell lenni a jó munkának”.538 Az összehasonlítás kedvéért a Divatsalon általában Marlittot 

ajánlott olvasóinak: „Limonádé az igaz, de hát ártott már valakinek a limonádé?! A szomjat 

pedig oltja.”.539  

A szépirodalmi szövegek kiválasztásánál a szerkesztınek egyfelıl ügyelnie kellett 

arra, hogy fiatal lányok kezébe is kerülhessen a lap, másfelıl, hogy az idısebbek figyelmét 

is lekösse. A többi szerkesztıhöz hasonlóan, Wohl Janka úgy igyekezett összeválogatni az 

írásokat, hogy többféle ízlésnek, igénynek megfeleljen.540 Fontos volt, hogy az irodalmi 

vagy vegyes lapok az egész családban forogjanak, tehát minden korosztály számára 

                                                 
536 Lásd SZAJBÉLY Mihály, Mire figyelt a Figyelı? Nyílt, negatív és lappangó kánon a kiegyezés utáni évek 
magyar irodalmában = A magyar irodalmi kánon a XIX. században, szerk. TAKÁTS József, Kijárat, Budapest, 
2000, 177–210. Átdolgozva újraközölve: Uı., A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon 
alakulásában Világos után, Universitas, Budapest, 2005, 341–365.; Illetve még lásd KOMLÓS Aladár, Irodalmi 
ellenzéki mozgalmak a XIX. század második felében, Akadémiai, Budapest, 1956. 
537 Nyílt posta. Helyesírás (Fiatal leány), Magyar Bazár 1879/21. (nov. 1.), boríték 
538 Szerkesztıi üzenetek. I-nek, Magyar Bazár 1886/1. (jan. 1.), boríték 
539 A szerkesztı postája. Marietta, Divatsalon 1893/21. (aug. 1.), 35. 
540 H.B.S. grófnıt például meg kellett nyugtatni a szerkesztıi postában, hogy Mathers Helén Jön a rozson át 
címő regényében lesz szerelem: „Ne féljen semmit! Az ártatlan, gyermekded elsı rész után, merı szerelmi 
kalandból áll az egész regény. A hideg, komoly angolok jobban értenek a szerelemhez, mint akármely nemzete 
a világnak”. Magyar Bazár 1878/2. (jan. 16.), boríték. 



 152 

olvashatók legyenek. A visszaemlékezések szerint, a Fıvárosi Lapok szerkesztıje, Vadnay 

Károly aggályosan javította a kéziratokat, szavakat cserélt ki, hogy a kétértelmőség árnyéka 

is eltőnjön. Sıt, azzal dicsekedett egyszer, hogy a Fıvárosi Lapok összes évfolyamaiban 

sosem fordult elı az a szó: poloska.541 

Bródy Sándor megjelenése rávilágít a Magyar Bazár irodalomkoncepciójára, amely 

„a nemes ízlés, finom modor s a szellemi mővelıdés modern irányát” képviselte.542 Bródy 

Sándortól három írást közöltek, elsıként, a Cras címő elbeszélést (1892/22.). A „fiatal 

írónemzedék egyik tehetséges tagja”-ként harangozták be, és a publikálás apropóját a 

Regénytárgyak címő kötet megjelenése nyújtotta, amelyet a Mőbarátok Köre adott ki abban 

az évben. A társaság által 1890-ben indított Szépirodalmi Könyvtár bírálóbizottságában 

egyébként ott találjuk Wohl Janka nevét is. A következı Márkus Emília haja címő 

szövegnél a fıszerkesztı már jónak látta jegyzetben felkészíteni az olvasókat. Bródyt 

Heinéhez hasonlítja, akinek – mint Wohl Janka írja – közmondásosan gúnyos, cinikus 

stílusa mindent torzan, fonák módon mutatott: „Milyen kár” – folytatja aztán a magyar íróra 

térve – „hogy ı, aki a szépet oly szépen tudja látni, érezni és leírni – oly gyönyörőséget talál 

a cinizmus kicsapongásaiban és múzsája nemes virágait is – oly – hogy is mondjam? – nem 

tiszta kézzel kínálja. Kár, kár, kár!”543 Ugyanakkor nem vitatta tehetségét, ahogy errıl a 

Fehér könyv októberi füzetének ajánlója tanúskodik: „Bámulatos e kiadvány 

szivárványszerő színjátszása. De a sok igaz poézisért, mit például »Baskircsev Máriá«-ban 

vagy »Mari mint asszony«-ban találunk, sok mindenfélét elnézünk, mi talán talentumának 

villogó, lidércfényhez hasonló szikrázásához tartozik”. 544  

A Magyar Bazár tartalmát tekintve tagoltabb, változatosabb volt, mint a korabeli 

divatlapok. A Hölgyek Lapja (1877-1887) szerzıválogatása egyhangúbb, annak ellenére, 

hogy tipográfiája kifinomultabbnak, látványosabbnak mondható, mint a Magyar Bazáré, sıt 

színházi híreket is közölt, amely a Wohl-nıvérek lapjából hiányzott. Majthényi Flóra, Vay 

Sarolta, Reviczky Gyula nevei bukkantak fel gyakran a Hölgyek Lapja hasábjain. Egy-egy 

próza erejéig szerepelt Mikszáth Kálmán vagy Milkó Izidor. A Budapesti Bazárban a divat 

dominált, kevesebb helyet foglalt el az ismeretterjesztı anyag és az olvasmány. Szők 

szerzıkörrel dolgoztak, ugyanazok a nevek ismétlıdtek (pl. az 1890-es években K. 

Beniczky Irma, Palágyi Lajos, Radnay Erna [Király Kálmán], Gáspár Imre).  

                                                 
541 Idézi MILKÓ , I. m., 296.  
542 Szerkesztıi levél az olvasóhoz, Magyar Bazár 1899/1. (jan. 1.), 1. 
543 BRÓDY Sándor, Márkus Emília haja (Mutatvány a „Fehér könyv” júniusi füzetébıl), Magyar Bazár 
1900/27. (júl. 16.), 74. 
544 Új könyvek, Magyar Bazár 1900/47. (dec. 16.), 125.; Közöltek belıle részletet: Mari, mint asszony, Magyar 
Bazár 1900/47. (dec. 16), 124–125.  
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A Magyar Bazár szépirodalmi mellékletével kapcsolatban megállapítható, hogy 

gondosan állította össze Wohl Janka és Stefánia. Az elızı szerkesztéseik során toborzott 

szerzıgárdájukra (Endrıdi Sándor, Gyıry Vilmos, Szász Károly) a Magyar Bazárnál is 

számíthattak. A munkatársak névsora a Kisfaludy Társaság és az Akadémia olyan tagjaival 

egészült ki, mint Beöthy Zsolt vagy Greguss Ágost, akinek a nekrológjában így fogalmaztak 

a szerkesztık: „Lapunk is kitőnı és pótolhatatlan munkatársat vesztett benne. Sok év óta 

csak a Szemlé-be, a Fıvárosi Lapokba és a M. Bazárba írt, s mi mindig büszkeséggel és 

hálával fogadtuk e kitüntetést”.545 Késıbb, az 1890-es években a Magyar Bazár 

szerzıválogatásában A Hét közelébe helyezhetı el. Mindkét lapban publikáló írók: Czóbel 

Minka, Endrıdi Sándor, Gárdonyi Géza, Justh Zsigmond, Makai Emil, Malonyay Dezsı, 

Pekár Gyula, Szalay Fruzina.  

A Magyar Bazár szépirodalmi mellékletében általában verssel nyitottak a címlapon, 

amit folytatásos elbeszélés, útirajz, tárca követett. Az évfolyamok két ünnepi számát a 

májusi és a karácsonyi melléklet jelentette, a nıvérek fıleg ide győjtötték a nagyobb 

presztízső írókat és szövegeket. 1874-ben kísérletet tettek Magyar Bazár Könyvtára címmel 

könyvsorozatot indítani korban népszerő külföldi szerzıktıl válogatva, amely az 

emelkedettebb szórakozást kívánta szolgálni.546 Úgy tőnik nem győlt össze elég elıfizetı, 

mert az újság év végi elıfizetési felhívásában már azt olvashatjuk, hogy a Magyar Bazár 

Könyvtára helyett az újabban megjelent regények jegyzékébıl lehet kedvezményes áron 

választani. 

A nemzetközi irodalmat figyelemmel kísérték és vezércikkekben, mőfordításokban 

adtak ízelítıt egy-egy olyan alkotó, mint Victor Hugo, François Coppée, Guy de 

Maupassant, George Eliot, Henry Longfellow életmővébıl. A Magyar Bazár folytatásos 

regényeinél az angolszász (brit, amerikai) túlsúly uralkodott. Kivételt képez ez alól Ossip 

Schubin (Lola Kirschner) Prágában élı német író. Több regényét lefordították a Wohl-

nıvérek, amelyek a Magyar Bazár hasábjain, majd önálló kötetekben jelentek meg 

(Becsület, Magunk közt). İk honosították meg mőveit Magyarországon.547 A szerzı 

                                                 
545 Greguss Ágost, Magyar Bazár 1882/24. (dec. 16.), 186. 
546 Így harangozták be a sorozatot: „Jó, válogatott olvasmány minden mívelt hölgynek életszükség. Arra 
azonban nem mindig lehet szert tenni, különösen vidéken, hol ritkán vannak kölcsönkönyvtárak, a létezık 
pedig többnyire csak a ponyvairodalom remekeivel szolgálhatnak, melyekben jóízléső hölgy élvezetet nem 
találhat”. Magyar Bazár 1874/8. (febr. 24.), 61. A következı mővek megjelenését tervezték: Detlef Károly: 
Feloldhatatlan kötelékek; Octave Feuillet: Julia de Trécoeur; Ouida: Cigarette; Charles de Bernard: Vadászat 
udvarlókra. Ezek közül Detlef (Wohl Janka fordításában) és Ouida regénye látott napvilágot 1874-ben, de nem 
ebben a sorozatban, hanem az Athenaeumnál. 
547 Ossip Schubin, Magyar Bazár 1891/8. (ápr. 16.), 57–58. 
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egyébként 1894 májusában Budapesten járt, mint gróf Széchenyi Imréné, a volt berlini 

nagykövetné vendége, és ekkor ellátogatott Wohl Jankához is.548 

A nyugati nemzetek mellett a szomszédos államok irodalmával nem igazán 

találkozunk a Magyar Bazár hasábjain. Fried István megvizsgálva az Egyetemes Philologiai 

Közlöny elsı évtizedét arra a megállapításra jutott, hogy a hazai sajtóban kevés a 

szlavisztikai tárgyú írás. A nemzetiségi területek sajtóorgánumai, valamint az olyan 

orgánumok, mint a Vasárnapi Újság vagy a Fıvárosi Lapok adtak hírt többnyire 

kapcsolattörténeti érdekő irodalmi mozgásokról, szerzıkrıl, ezeken kívül a népköltészeti 

fordításoknál tapasztalt élénkséget. A magyar tudományos folyóiratokban az etimológiától 

eltekintve szórványosan bukkant fel orosz, lengyel, cseh filológia, irodalom- és 

mővelıdéstörténet.549  

A régióból egyedül Romániára terjedt ki a Magyar Bazár tájékozódása. Az 1870-es 

években több román népdalt, népmesét találhatunk Moldován Gergely fordításában. Illetve 

a Carmen Sylva néven publikáló Erzsébet román királyné szerepelt írásaival.550 Wohl Janka 

lefordította tıle Ki kopog? (Qui frappe?) címő elbeszélését. A mő elıször a lap 

regénymellékleteként, folytatásban jelent meg, majd külön kötet formájában. Rajta kívül 

még a korabeli francia irodalmi életben ismert Hélène Vacaresco (1864-1947) verseivel 

találkozhatunk a lapban Justh Zsigmond közvetítésének köszönhetıen. 

A Wohl-nıvérek különösen két magyar írót tiszteltek, Arany Jánost és Jókai Mórt, 

akiket gyerekkoruk óta személyesen ismertek. Arany János halálakor, valamint az 1893-as 

Jókai-jubileumkor emlékszámokat adtak ki, illetve ezeken túl rendszeresen megemlékeztek 

munkásságukról lapjukban.  

Keresztury Dezsı a Kapcsos könyvrıl írta, hogy a második verscsoportjában 

felerısödı családi jelleg (gyászoló apa, az aggódó nagyapa) miatt csak Arany halála után 

kerülhetett napvilágra. Ezek közül a költı életében csak a Leányomhoz (1865) címő verset 

adta közlésre, mégpedig a Wohl Stefánia által szerkesztett Divatnak.551 Késıbb is elıfordult 

                                                 
548 Pejacsevich Katinka levele Czóbel Minkának (1894. máj. 18.), 4. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár; Wohl 
Janka levele Justh Zsigmondnak (é.n.), 153. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
549 FRIED István, Az Egyetemes Philologiai Közlöny indulása (1877-1886) = Filológia – interpretáció – 
médiatörténet, szerk. KELEMEN Pál – KULCSÁR-SZABÓ Zoltán – SIMON Attila – TVERDOTA György, Ráció, 
Budapest, 2009, 412. 
550 Lásd TÖRÖK Zsuzsa, Korona és lant. Carmen Sylva és a szerzıség modern létmódja a 19. századi magyar 
sajtóban, Médiakutató 2015/1., 31–46. 
551 KERESZTURY Dezsı, Arany János kapcsos könyvérıl = ARANY János, Kapcsos könyv, Budapest, 1977. 
(http://www.bibl.u-szeged.hu/oszikek/tanulmanyok/keresztury77.html) 
A Fıvárosi Lapok címoldalán közölte a verset, megjelölve az átvétel forrását, és a következı szerkesztıi 
megjegyzéssel látta el: „Az évek óta hallgató költı e régebben írt mőve most jelent meg a Wohl Stephanie 
lapjában.” Fıvárosi Lapok 1871/10. (jan. 13.), 45. 
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– minden bizonnyal a Wohl-nıvérek és Arany János személyes jó kapcsolatának 

köszönhetıen (lásd 1.2.4. fejezet) –, hogy Arany egy-egy költeménye a Magyar Bazárban 

jelent meg elıször, amiket más lapok átvettek: például A lepke címő költeményt a Pesti 

Napló (1878. jan. 1.) és a Vasárnapi Újság (1878. jan. 6.), valamint a Nem kell dér... címő 

verset a Vasárnapi Újság (1878. nov. 10.) hozta le a forrás megjelölésével. Ezek mellett a 

Magyar Bazár kiadása évében publikálta a Toldi szerelme címő elbeszélı költemény 

befejezı részét, és a kései balladákból is megjelentetett néhányat.552 

Jókai Mórtól a második évfolyamban adták közre Mindent látni semmi jó címő 

elbeszélését (1874/14.). Az utolsó karácsonyi mise címő visszaemlékezését az 1893-as 

karácsonyi melléklet tartalmazta. 1895/26. számában ismertetést olvashatunk tıle Hat nagy 

magyar történelmi festmény Bécsben címmel, amelyben a bécsi magyar miniszteri palota hat 

pannóját mutatta be. Az 1896-os évfolyam kertészeti rovatában pedig az abban az évben 

megjelenı Kertészgazdászati jegyzetek címő kötetbıl részletek láttak napvilágot. A Francia 

Divatlap címő melléklet 1898. karácsonyi száma pedig a Koldusgyerek címő elbeszélését 

bocsátotta az olvasók elé.  

Az 1893-ban meghirdetett Jókai-évben aktívan közremőködött a lap. Wohl Janka 

ötlete nyomán felhívást tett közzé a Magyar Bazár, hogy egy szmirnai szınyeget adjanak 

ajándékba az írónak, amelynek minden kockáját más-más nı készít el.553 Felsorolták a 

kezdeményezéshez csatlakozó illusztris személyeket pl. Arany Lászlóné, Berzeviczy 

Albertné, gróf Csáky Albinné, Emich Gusztávné, Munkácsy Mihályné, Wohl Janka….554 A 

kivitelezés módja a következı módon zajlott, április 25-ig kellett jelentkezni a 

szerkesztıségében névvel és pontos lakcímmel, majd május végéig az aláírók kezéhez jutott 

a megkezdett munka. Július közepéig várták vissza az elkészült darabokat Fürth 

Lajosnéhoz, aki összedolgozta a részeket. Végül nyolcvan nı mőködött közre a szınyeg 

létrehozásában. Az ünnepség kezdetéig a Gizella téri Hass-szınyegház kirakatában állították 

                                                 
552 ARANY János, Lepke, Magyar Bazár 1878/1. (jan. 1.), 1.; ARANY János, Nem kell a dér…, Magyar Bazár 
1878/21. (nov. 1.), 161.; ARANY János, Toldi szerelme (részlet), Magyar Bazár 1879/23. (dec. 1.), 178.; 
ARANY János, Éjféli párbaj, Magyar Bazár 1880/4. (febr. 16.), 25.; ARANY János, Egy síremlékre, Magyar 
Bazár 1880/8. (ápr. 16.), 58.; ARANY János, A honvéd özvegye [Pesti Naplóból átvéve], Magyar Bazár 
1882/21. (nov. 1.), 163.; ARANY János, Az ünneprontók [Budapesti Szemlébıl átvéve], Magyar Bazár 1886/24. 
(dec. 16.), 185–186.  
553 Felhívás a magyar nıkhöz!, Magyar Bazár 1893/8. (ápr. 16.), 58. 
554 Más lap is indított hasonló mozgalmat elıfizetıi körében. A Magyar Háziasszony nevében Komócsy József 
Beniczkynének nyújtott át 25 éves írói jubileumára aranytollat, amit az elıfizetık adtak össze. Andrea, Az 
aranytoll átnyújtása, Magyar Háziasszony 1886/51. (dec. 19.), 2.; Arany Lászlóné és Hampel Károlyné 
felhívására értelmiségi és arisztokrata feleségek maguk készítette szınyeggel lepték meg Gyulai Pált írói 
jubileumán. Az Évszak 1895/6. (márc. 16.), 24. 
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ki a munkát. Az átadási ceremóniáról, amely 1894. január 5-én délben történt meg, a 

magyar sajtó beszámolt.555  

Az 1880-as évek végén több olyan esemény következett be, amely megakasztotta, 

illetve más irányba terelte mind a szalon, mind a Magyar Bazár mőködését. A nıvérek 

egyrészt a Nádor utca 26-ból átköltöztek a József tér 14. szám alá, másrészt Stefánia 

súlyosbodó tüdıbetegségébıl adódóan a vendégjárás erısen megritkult. A húg 1889-es 

halálával a korábbi társaság felbomlott, de rövid idı múlva megindult az újraszervezıdés, és 

a visszatérı törzstagok mellé fiatal írók léptek. Wohl Janka nagy gondot fordított lapjában a 

tehetséges pályakezdık szerepeltetésére. Közülük kiemelkedik mind jelentıségében, mind 

hatásában Justh Zsigmond, akinek munkássága és köre markánsan meghatározta a Magyar 

Bazár irodalmi arculatát az 1890-es években.  

A fiatal író párizsi naplójában olvashatunk arról a nemzetközi folyóirattervrıl, 

amelynek munkatársai között ott találjuk a Wohl-nıvérek neveit.556 A párizsi napló utalásai, 

valamint az Országos Széchényi Könyvtárban ırzött levelezésük legkorábbi darabjai arra 

engednek következtetni, hogy Justh párizsi útja elıtt már ismerte ıket.557 Stefánia halála 

után az idısebbik Wohl nıvér és az akkor pályakezdı író között a levelezésük tanúsága 

szerint szoros, családias kapcsolat alakult ki, emellett azonban nem elhanyagolható 

minıséget jelentett a mester-tanítvány viszony. Janka mentorként formálta Justh stílusát, 

tájékozódását, sıt a levelezésükbıl tudjuk, hogy ı, illetve amíg élt, Stefánia lektorálta a 

párizsi jegyzeteket.558 Dede Franciska is a kapcsolat sokrétőségére mutat: „A leányok – 

különösen Janka – egyszerre lesznek számára barátok, testvérek, munkatársak és (szellemi) 

mentorok…”.559 Élénk irodalmi levelezés folyt a nıvérek és a fiatal író között, emellett 

                                                 
555 A Jókai-ünnep, Magyar Bazár 1894/2. (jan. 16.), 14.; A Magyar Bazár Jókai-akciójáról lásd RÓZSAFALVI 
Zsuzsanna, „Ötvenéves aranylakodalom a múzsával”. A Jókai-jubileum és a díszkiadás története, Budapesti 
Negyed 2007/4., 335–359. 
556 Párizsi napló, 1888. febr. 28. = Justh Zsigmond naplója és levelei, 161. 
557 Megismerkedésükben feltehetıen közrejátszhatott, hogy Wohl Janka 1863 és 1868 között Justh Zsigmond 
rokonságához tartozó Justh József (1809-1875) országgyőlési képviselı legkisebb lánya mellett nevelınıként 
mőködött Zsámbokréten. Wass Ottiliának írt levelei tanúsága szerint családtagként kezelték, és boldog 
idıszakot töltött körükben: „Egy új családot, »otthont« találtam e háznál (…) De én gyökeret vetettem itt, s 
nem egy hamar hagyom el e helyet. Azon pálya, melytıl annyira rettegtem, nekem rózsákat termett”. Wohl 
Janka levele Wass Ottiliának (1866. jún. 12.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a 
Arhivelor NaŃionale. 
558 Az ötlet úgy tőnik Justhtól származott: „Pompás gondolat magától, hogy jegyzeteit elküldeti nekünk”. 
Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (1888. jan. 11.), 186. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár; Az átnézett és 
korrigált kézirat-adagokat Justh édesanyjának továbbították a Wohl-nıvérek: „…jövıjére nézve valódi 
kincsesbányát fog azokban összehozni, melybıl idıvel kötetek és kötetek kerülnek ki. (…) Minden hó végén 
elküldöm a csomagot édesanyjának, hogy zárja el.” Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (1888. jan. 19.), 2. 
sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
559 DEDE Franciska, Justh Zsigmond, az irodalmi dendi, doktori disszertáció, ELTE-BTK, Budapest, 2005, 
178. 
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rendszeresen megküldték egymásnak munkáikat. Mind Janka, mind Stefánia az írásra 

vonatkozóan szakmai tanácsokkal látta el Justhot, például a fiatalabbik azt vetette barátja 

szemére, hogy a részletekre jobban ügyel, mint az egészre („inkább keresi a détailt mint az 

ensemble-t”), az idısebbik pedig arra figyelmeztette, hogy konkrét élményeit írja meg, ne a 

filozófiáját.560 Mindazonáltal elismerték Justh tehetségét, és a kritikai megjegyzések mellett 

nem hallgatták el erényeit sem, ahogy errıl Janka következı levélrészlete árulkodik: „Nem 

annyira a világ melyet lát (…), de a mód érdekes, mellyel a világot látni, megfigyelni és 

élvezni tudja”.561 

Barátságuk fontos hozadéka a Magyar Bazár szempontjából a lap bekapcsolódása az 

arisztokrata körökbe, a másik pedig az olyan új szerzık megjelenése, mint Czóbel Minka, 

Pekár Gyula vagy Malonyay Dezsı.  

Justh Zsigmondtól 1888 elejétıl közölt rendszeresen a Magyar Bazár. A Mővész-

szerelem címő elsı nyomtatásban megjelent regényének elsı fejezetéhez mellékelt 

szerkesztıi elıszóban Wohl Janka az új nemzedék legtehetségesebb egyikeként üdvözölte a 

szerzıt. Elırebocsátotta, hogy nem tökéletes mő (vázlatszerő, jellemalkotási gyengeségek), 

viszont ereje a lelki konfliktusok ábrázolásában és a leírásokban rejlik.562 A Párizs elemei 

címő kötet megjelenése kapcsán a könyvajánló rovat finom, ritka mőnek nevezte, és a több 

érzékre ható plasztikus kifejezésmódját emelte ki.563 Justh itt nemcsak elbeszéléseket 

publikált, hanem cikkeket, útirajzokat (Párizs, Egyiptom, India), ismerıseirıl, közeli 

barátairól portrékat, például a Mőbarátok Körének egyik kezdeményezıjérıl, Csáky 

Albinnéról, az ausztrál festı Rupert C. W. Bunny-ról vagy a Párizsban élı, német-magyar 

származású Jean de Néthyrıl (Némethy Emmy). Halálakor, Wohl Janka emlékszámot adott 

ki a Magyar Bazárban (1894/20.): ı írta a nekrológot, De Gerando Antónia Szenttornyáról 

számolt be, közölték fotóját, és a Gróf Károlyi Melinda címő írását a hagyatékából. Wohl 

Janka késıbb is ápolta Justh emlékét, például közzétette a tıle kapott leveleket az 1890-

1892 közötti idıszakból.564  

Wohl Janka elsı Czóbel Minkának címzett levelébıl kiderül, hogy Justh Zsigmond 

biztatására vette fel vele a kapcsolatot, és kért mőveibıl a Magyar Bazár számára, 

                                                 
560 Wohl Stefánia levele Justh Zsigmondnak (1889. júl. 24.), 16. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár; Wohl Janka 
levele Justh Zsigmondnak (é. n. [1888]), 4. sz. [Wohl Stefánia Justhoz írott levelei között], OSzK Kézirattár, 
Levelestár 
561 Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (1889. jan. 31.), 128. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
562 Magyar Bazár 1888/7. (ápr. 1.), 50. 
563 Magyar Bazár 1889/7. (ápr. 1.), 55. 
564 Justh Zsigmond levelei (1890-1892), Magyar Bazár 1895/4. (jan. 24.), 9.; 1895/6. (febr. 8.), 17.; 1895/8. 
(febr. 24.), 25.; 1895/12. (márc. 24.), 41.; 1895/16. (ápr. 24.), 57.; 1895/20. (máj. 24.), 74.; 1895/24. (jún. 24.), 
89–90. 
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amelyeket, mint ahogy külön megemlítette, Aggházy Károly és Zichy Géza is dicsért 

elıtte.565 Elsıként a Hát nem tudod? címő versét közölte az 1889-es év karácsonyi 

számában. Majd 1890-ben az elsı három számban látott napvilágot Czinka Panna címő 

elbeszélı költeménye, amelyet Wohl Janka instrukcióival visszaküldött a szerzınek 

javításra.566 Justh Zsigmondnak arról számolt be, hogy a Czinka Pannával sokat kellett 

veszıdnie, de hozzátette: „Tehetsége okvetlenül van, de mester kellene neki ki nyelvre, s 

tömör gondolkozásra tanítja.”.567 A korrigálási folyamatról Czóbel Minka Justh 

Zsigmondnak címzett levelében is találunk adalékokat: „Wohl Janka tanácsára Czinka 

Pannán tetemesen rövidítettem, de nehány sort, melyet ı kitörült, meghagytam, mert éppen 

eztet Apáthy mint »jót« jegyezte meg s ebben már mindenesetre többet adok az Apáthy 

ízlésére, mint a W.J.éra”.568  

Czóbel Minka kitüntetett szerzınek számított, versei rendszeresen szerepeltek a 

Magyar Bazár hasábjain. Az Újabb költeményei címő kötetének megjelenése kapcsán a 

következı méltatást olvashatjuk a lapban: „Kiváló tulajdonai fényesen fejlıdtek és egyes 

gyengéi, egyre jobban tünedeznek. Erı, lelemény, lelkesedés és igaz ıszinteség, igaz 

közvetlenség jellemzik e kötet csaknem minden darabját”.569 Pekár Gyula cikkében új, 

forradalmi hangként üdvözölte, véleménye szerint modern tehetsége mély gondolati 

lírájában gyökerezik.570 Közölt mutatványokat a nagyobb lélegzetvételő Lélekvándorlás 

vagy a Don Juanna címő elbeszélı költeményekbıl.571 Az elıbbibıl, Janka kérésére, 1897-

ben itt jelent meg elıször magyarul részlet, amely ugyanebben az évben francia fordításban 

La migration de l’âme címmel került a könyvpiacra a párizsi Ollendorff kiadó 

gondozásában.572 Annak ellenére, hogy Czóbel Minkát állandó szerzıként foglalkoztatta 

Wohl Janka, bírálta költészetének formaújításait (szabadvers), és túlzónak, nehézkesnek 

                                                 
565 Wohl Janka levele Czóbel Minkának (1889. nov. 27.), 1. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár. Czóbel Minka 
boldogon újságolta el a felkérés hírét Justh Zsigmondnak: „Képzelje, tegnap kaptam Wohl J.tól egy levelet, 
melyben felkér, hogy lapja számára küldjek valamit, örvendtem a felhívásnak, ezt is magának köszönhetem”. 
Czóbel Minka levele Justh Zsigmondnak (1889. dec. 3.), 8. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
566 „Itt küldöm Czinka Pannát azon nagy kéréssel, tömörítené egy kissé, vonja össze, kevesebb szó és ismétlés 
és több eszme legyen benne”. Felállította az arányokat is, hány versszakból álljon egy rész. Pár nap múlva 
kérte vissza a javított verziót, hogy átnézve elküldhesse a nyomdába. Wohl Janka levele Czóbel Minkának 
(é.n. [1889 vége]), 28. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
567 Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (1890. január 13.), 59. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
568 Czóbel Minka levele Justh Zsigmondnak (1890. jan. 18.), 12. sz., OSzK, Kézirattár, Levelestár 
569 Magyar Bazár 1892/1. (jan. 1.), 4. 
570 PEKÁR Gyula, Czóbel Minka, Magyar Bazár 1892/8. (ápr. 16.), 57. 
571 CZÓBEL Minka, Lélekvándorlás XII. hullám, Magyar Bazár 1897/48. (dec. 24.), 201–202; CZÓBEL Minka, 
Don Juanna VIII. ének, Magyar Bazár 1900/21. (jún. 1.), 51–52. 
572 Pontosabban Pejacsevich Katinkán keresztül kérte meg Wohl Janka Czóbel Minkát hogy küldjön mővébıl 
részletet: „Wohl Janka megbízott kérnélek meg az ı nevében az ı karácsonyi lapja számára adnál neki valami 
keveset a Migrationból, de magyar szövegébıl és arcképedet hozzá”. Pejacsevich Katinka levele Czóbel 
Minkának (1897. nov. 27.), 15. sz., OSzK, Kézirattár, Levelestár 
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tartotta a verseket átszínezı bölcseleti tartalmakat.  A Hafia címő kötet Magyar Bazárban 

közölt recenziója például amellett, hogy magának vindikálta a szerzı felfedezését, a 

következı kritikát fogalmazta meg: „…kellemes olvasmányt nyújt, amennyiben az írónı 

magas mőveltsége, a külföldi írókkal szaturált lelke elég szabadon nyilvánulnak benne. – De 

azt hisszük, a szerzı elsısorban költı és a múzsa nem szereti, ha mellette másnak 

hódolnak”.573  Hasonló véleményt találunk Wohl Janka Czóbel Minkához írott levelében a 

Lélekvándorlás címő drámai költeménnyel kapcsolatban: „Akinek eddig adtam, az mind 

nagy érdeklıdéssel olvasta – csakhogy – nagy mőveltséggel és tudással kell bírnia az 

olvasónak, ha igazán élvezni tudja”.574 Mindazonáltal a Magyar Bazár végigkísérte Czóbel 

Minka pályájának kezdeti szakaszát, és jól nyomon követhetı benne költészetének 

alakulása, termékeny idıszakának (1890-1903) fıbb csomópontjai.575 

Pekár Gyula az Árnyak címő folytatásos elbeszélésével debütált a Magyar Bazár 

1892-es évfolyam elsı számában, amit számos változó terjedelmő próza követett (pl. A 

holtak keze, A Manöver-éji álom). A Don Juan címő könyve kapcsán olvashatunk róla 

hosszabb jellemzést a lapban: „a legérdekesebb alakok közé tartozik a magyar literatúrában. 

Olyan író ı, aki a megfigyelıképességen és leíró erın kívül a tudásnak és mőveltségnek oly 

általánosságával rendelkezik, amely különösen magyar írónál szokatlan”.576  

Malonyay Dezsı Justh Zsigmonddal 1893 ıszén ismerkedett meg, és valószínő az ı 

révén kerülhetett be a Halál címő elbeszélése Wohl Janka lapjának az évi karácsonyi 

számába. Ugyanakkor a szerzı nem lehetett teljesen ismeretlen a szerkesztınek, mivel a 

Magyar Bazár könyvrovata korábban már az olvasók figyelmébe ajánlotta elsı munkáját, a 

Pipacsok (1889) címő prózakötetet, amelynek elbeszélései „szép tehetségnek engednek 

következtetni”.577 Novellái mellett a fiatal mővészettörténész és író tollából jelent meg 

méltatás Wohl Stefánia regekönyvének harmadik kiadásáról, amely a Magyar Bazár 

1898/22. számának címoldalán jelent meg a Budapesti Hírlapból átvéve.  

Meg kell említenünk ennek az idıszaknak egy másik gyakori szerzıjét, Szalay 

Fruzinát, aki Czóbel Minka mellett a lap másik állandó nıi költıjének számított. A Magyar 

                                                 
573 Uj könyvek, füzetek és hangjegyek, Magyar Bazár 1891/10. (máj. 16.), 78. 
574 Wohl Janka levele Czóbel Minkának (1897. nov. 26.), 18. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
575 A Hírlapjaink. A magyarországi hírlapok monografiája (1896) címő a millenniumi sajtókiállításra 
megjelentetett reprezentatív, hat kötetes kiadvány Magyar Bazár-fejezete kiemelte Czóbel Minka nevét, mint 
fiatal írótehetséget, akit az újság indított el a pályáján. 
(http://sajtomuzeum.oszk.hu/forrasok/hirlapjaink/pdf/2__magyarbazar.pdf) Maga a lap is magának 
tulajdonította Czóbel Minka irodalmi bemutatását. Uj könyvek, füzetek és hangjegyek, Magyar Bazár 1891/10. 
(máj. 16.), 78.  
576 Magyar Bazár 1899/5. (febr. 1.), 12.  
577 Magyar Bazár 1889/20. (okt. 16.), 158. 
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Bazár hasábjain 1892-tıl szerepelt rendszeresen zömében verseivel, versmőfordításaival 

(Richard Weitbrecht, François Coppée, Maria Scholz-Stona, Tennyson), és kisebb prózai 

munkáival (Rózsanyílás, Répaemberkék). Nála is, mint Czóbelnél, az életmő elsı tíz évét az 

egyes lapszámokon keresztül nyomon lehet követni. Az 1897-ben napvilágot látott Egy 

marék virág címő második kötetérıl ajánlót tett közzé a lap, amelyben zseniális verselınek 

és kiváló mőfordítónak nevezték a kaposvári költıt, és mint a lap munkatársként említették.  

Jennifer Phegley az angol és az egyesült államokbeli családi lapok és az irodalom 

intézményei közötti viszonyt tárgyalja könyvében, amelyben arra mutat, hogy ezek az 

orgánumok a kritikusi szakma és az irodalmi szcéna 19. századi professzionalizálódása 

következtében marginalizálódtak ugyan, de továbbra is kapcsolódtak a modern irodalom és 

kultúra különbözı rétegeihez, szereplıihez.578 Ha nem is tekinthetı mai fogalmaink szerint 

az irodalmi modernség zászlóshajójának a Magyar Bazár szépirodalmi melléklete, az nem 

tagadható, hogy Wohl Janka és Stefánia gondosan és a tehetségekre odafigyelve végezte 

szerkesztıi munkáját, valamint azt, hogy új eszmékkel és mővészeti törekvésekkel 

ismertette meg a vidéki középosztályt. Bár a Magyar Bazár elsısorban divatlap volt, amely 

sok más mellett közölt irodalmi szövegeket, viszont tartalmazott rangos szerzıktıl olyan 

értékes mőveket, amelyek a korban elıször ott láttak napvilágot, mint Arany János esetében, 

illetve közremőködött írói pályák elindításában, mint Czóbel Minka esetében. Arról is 

meggyızıdhettünk, hogy a Magyar Bazár irodalmi közleményeit más sajtótermékek 

figyelték, kommentálták, átvették, vagy beválogatták szakmai szemlékbe. Az 1890-es 

években a Magyar Bazár egy szellemi kör publikációs felületeként mőködött, amelynek 

középpontjában Justh Zsigmond állt.579 Egy folyóirat legfıbb tétje, hogy tud-e maga köré 

győjteni hasonló gondolkodású embereket, akik aztán egymást inspirálva, fejtik ki 

hatásukat. A Magyar Bazárnak divatlapként ez kivételes módon sikerült a fıszerkesztı 

személyének és szalonjának köszönhetıen. 

 

                                                 
578 Jennifer PHEGLEY, Educating the Proper Woman Reader: Victorian Family Literary Magazines and the 
Cultural Health of the Nation, The Ohio State UP, Columbus, 2004.  
579 A Czóbel-Justh körrıl lásd GOSZTONYI Ferenc, Kész regény. Malonyay Dezsı 1905-ös Mednyánszky-
monográfiája = Mednyánszky, szerk. MARKÓJA Csilla, kiállítás-katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 
2003, 71–88.; Justh Zsigmond és Czóbel Minka modernségérıl lásd KARDEVÁN LAPIS Gergely, Taedium 
vitae. A pályakezdı Justh Zsigmond dekadencia-értelmezésérıl, Irodalomismeret 2013/4., 81–89.; S. Varga 
Pál, A vágytalan boldogság költıje (Czóbel Minka költıi világképérıl), Irodalomtörténeti Közlemények 
1994/1., 32–51.; TAKÁCS Judit, A szubjektum problémája Czóbel Minka lírájában, Irodalomtörténet 2000/3., 
435–461.; BEDNANICS Gábor, „Költ ıi” képek. Adalékok két zárványszerő századfordulós életmőhöz = Az 
esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán – SZIRÁK Péter, Ráció, Budapest, 2004, 
240–260. 
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3. A Wohl-nıvérek szalonja 

„És nemcsak mint írónık, de mint a magyar társadalmi élet kiváló és nagyérdemő tényezıi is számot 

kell, hogy majd egyszer a magyar kultúrtörténetben tegyenek.”580 

 

3.1. Szalon a 19. század második felében 

„Tagadhatja-e valaki, hogy nálunk salonok vannak? Bizonnyal senki. De állítja-e bárki is, hogy van 

salonélet? Ép oly kevéssé”.581 

 

A 19. század második felében, különösen a századfordulóhoz közeledve rendre 

terítékre került az a kérdés, hogy miért nem létezik Magyarországon szalon, mi ennek az 

oka, és mégis, hogyan lehetne ezt a hiányt orvosolni.582 Különbözı újságcikkekben, 

esszékben, felhívásokban, körkérdésekben, hozzászólásokban, könyvekben értekeztek a 

témáról, amely a hazai társasélet elımozdításán túl olyan más igényekkel, törekvésekkel, 

folyamatokkal is összefonódott, mint a mőpártolás, az ország-reprezentáció, a polgárosodás, 

az urbanizáció, az írók és mővészek professzionalizálódása vagy a nemzeti kultúra emelése. 

A diskurzus két visszatérı eleme, hogy a magyar társaság/társadalom kasztokra bomlik, 

amelyek között nincs, vagy legalábbis ritka az átjárás, illetve az összejövetelek szervezıi és 

résztvevıi kevésbé a szellemi élvezetekre, mint inkább a táncra és a vacsorára 

összpontosítanak.  

Pulszky Ferenc a következı problémákat érintette a Pesti Napló hasábjain: „Kitőnı, 

idegen vendégeket említve, mindenkinek, kihez ilyeneknek ajánló levele volt, eszébe jut, 

mily nehéz ezeket a mi kitőnıségeinkkel megismerkedtetni, mert nincsenek nálunk oly 

központok, hol politikai s társadalmi fıembereink, mővészeink, íróink, költıink 

találkoznának, sıt ha ez ritkán, egy udvari estélynél vagy régibb idıkben a miniszterelnök 

termeiben meg is történt, a különbözı osztályok össze nem vegyültek, de általános 

unatkozásban külön maradtak egymástól, mint az ecet és olaj”. Voltak ugyan nyitott, fıúri 

házak, de a vendéglisták összeállításakor nem azt tartották szem elıtt, hogy szórakoztató és 

élénk legyen a társaság, ezért ezeken az alkalmakon általában feszes hangulat uralkodott. 

Továbbá a vacsora, mint kötelezı elem, csak költségesebbé és nehézkesebbé tette az estélyt, 

mivel nagyobb termet és több szervezést igényelt.583 

                                                 
580 JUSTH Zsigmond, Wohl Stephanie, Ország-Világ 1889/6. (febr. 2.), 81–82. 
581 Szerkesztıi levél, Salon és Sport 1891. szept. 22. (mutatványszám), 1. 
582 FÁBRI Anna, „Eszmesúrlódások”. A 19. századi magyar közirodalom a (pesti) társaséletrıl, Budapesti 
Negyed 2004/4., 5–38. (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/fabri.html)  
583 Pulszky a szupé beiktatását a hazai étkezési szokásokra, nevezetesen a korai, 13 órai ebédelésre, vezette 
vissza. PULSZKY Ferenc, Társas köreink, Pesti Napló 1880/202. (aug. 6.), 1. 
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Mások arra figyelmeztettek, hogy külföldi, prominens vendégeket nemcsak alkalmas 

helyszín, hanem fogadókészség híján is bajos bevezetni az itthoni illusztris körökbe azok 

büszkesége és közönyössége miatt. Mascagni olasz zeneszerzı 1895-ös budapesti 

vendégszereplése kapcsán cikkeztek arról a Fıvárosi Lapokban, hogy a nyolcnapi itt 

tartózkodása alatt egy arisztokrata otthon sem nyílt meg elıtte.584 A komponistához képest 

Mark Twain szerencsésebb volt, mert, amikor a Lipótvárosi Kaszinó meghívására 1899 

márciusában egy hetet Budapesten töltött, az úri társaság gyakorlatilag egymás kezébıl 

ragadta ki az amerikai írót, így többek között megfordult az Ambrozovics-szalonban, ahol a 

nıkérdésrıl beszélt, gróf Csáky Albin volt vallás- és közoktatásügyi miniszter pedig teaestet 

adott a tiszteletére.585  

Milkó Izidór szintén a fırangúak gıgjével magyarázta a szalon meghonosításának 

kudarcát. Témáikhoz (vadászat, utazás) más nem tudott hozzászólni, ık meg nem 

érdeklıdtek az irodalom iránt, ami pedig a társalgás alapját jelentette volna. Beszámolt 

néhány korábbi próbálkozásról, amikor fıúri termek nyíltak meg írók elıtt, de elsısorban 

látványosságként fogadták ıket, és elvárták, hogy produkálják magukat. A szalon 

megszületését és eredményes mőködését az úriasszony alakjához kapcsolta. A dölyfösség 

mellett két másik okot is megnevezett, amelyek szerinte akadályozták a szalonélet hazai 

kialakulását: „Sajnos, olyan nagy szerepet játszanak nálunk a kávéházak – a Keletnek e 

szalónjai – meg a jourok – ezek privát-kávéházak –, hogy nem tud létrejönni tılük a nyugoti 

szalón…”.586 Justh Zsigmond a mágnások szőklátókörősége mellett az írók modortalanságát 

is megemlítette, mint a különféle társadalmi elemek közeledését és vegyülését nehezítı 

körülményt.587 Arisztokrata és fıvárosi közegben képzelte el a szalont, különösen bízott 

Beniczkyné vagy Csákyné Bolza Anna ezen a téren kifejtett erıfeszítéseinek 

sikerességében.  

Tehát, összegezve a fentieket, megállapítható, hogy társadalmi pozíciójukból, 

kapcsolatrendszerükbıl, anyagi helyzetükbıl és lakókörülményeikbıl adódóan elsısorban a 

fırangúak feladatának tekinteték a szalon megteremtését és fenntartását, amit reprezentatív 

                                                 
584 ÁBRÁNYI Emil, Gavalléria. Epilóg a Mascagni-látogatáshoz, Fıvárosi Lapok 1895/305. (nov. 6.), 2837–
2838.; VADNAY  Károly, Salon (Alkalmi észrevételek), Fıvárosi Lapok, 1895/306. (nov. 7.), 2849–2850.; 
SZÉKELY Ilona, A salon-kérdés, Magyar Bazár 1895/44. (nov. 24.), 173. 
585 Mark Twain Budapesten, Budapesti Hírlap 1899/87. (márc. 28.), 6.; ÁBRÁNYINÉ KATONA Klementin, Mark 
Twain a nıkérdésrıl, Magyar Bazár 1899/15. (ápr. 16.), 34–35. 
586 MILKÓ  Izidór, Szalon = Úri emberek. Jegyzetek a társaságból, Singer és Wolfner, Budapest, 1889, 71. 
587 Justh Zsigmond levele Nemeskéri Kiss Margitnak (1886. szept. 17.), idézi CSÁSZTVAY Tünde, 
Laczikonyha, kothurnus, tülök. Nemzet- és lélekmentı mőpártolás-próbálkozások a XIX. századvégi 
Magyarországon = Mednyánszky, szerk. MARKÓJA Csilla, kiállítás-katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, 
Budapest, 2003, 94. 
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szellemi központként képzeltek el, ahol az ország jelesei származástól függetlenül 

találkoznak, és eszmét cserélnek egymással, ahová el lehet vinni neves külföldi vendégeket, 

mintegy megismertetve ıket a hazai intelligenciával (ország-reprezentáció), és, amely 

Budapesten található.  

Wohl Janka közírói munkásságában azt hangsúlyozta, hogy a szalonalapítás ne 

kevesek kiváltsága legyen, hanem a középosztály tagjai is vegyék ki belıle a részüket a 

maguk ereje szerint, mivel a jó szalon nem a fényes külsıségeken és a nagyszabású 

alkalmakon múlik. A Magyar Bazár hasábjain a teázás szokásának bevezetése mellett 

érvelve, kitért a hazai társasági élet kezdetleges viszonyaira, és arra buzdította olvasóit, 

hogy ragadják magukhoz a kezdeményezést, és serkentsék a szalonkultúra elterjedését: 

„…hozzanak új életet, új érdeket, új lendületet a társaséletbe, igyekezzenek a mővészetek, 

tudományok, szépirodalom képviselıit körükbe vonni, főszerezzék a mindennapi pletyka és 

felületes társalgás óráit magasabb és nemesebb eszmékkel s emeljék Magyarország 

fıvárosának társas köreit ama színvonalra, melyen a külföldiek állnak”.588 A fogadónap 

intézményének bevezetését javasolta, és leginkább azt tartotta ideálisnak, ha naponta 20-30-

50 ház lenne nyitva Budapesten. Ha visszaemlékszünk rá, hasonlót fogalmazott meg az 

általa fordított Sainte-Beuve-kötet (1888) elıszavában, hogy minél több magyar nı 

alakítson ki otthonában szellemi központot egyrészt a beszédtémák változatossága, másrészt 

az irodalom és a mővészetek fejlıdése érdekében. A szalonnak közönség-, ízlés- és 

magatartásformáló szerepet tulajdonított, ugyanakkor az alkotótevékenységekkel való 

viszonyát kölcsönös csereként fogta fel. E nézete Justhéval rokonítható: „Egy irodalmi salon 

nagy hatással lehet a mővészet s irodalomra, miután fejleszti az egyén általános 

mőveltségét, emeli színvonalát, s észrevétlenül eljuttatja arra a szellemi magaslatra, honnan 

keresztül lát a többi emberek feje felett; s így játszva megadja azt az általános mőveltséget, 

amely a mővész egyéniségét meglágyítja, amely engedékennyé teszi az ellentétes 

véleménnyel szemben, s amely érdekelteti a más ember eszméi és érdekköre iránt.”589 

Wohl Janka és Adorján Sándor közösen szerkesztették a Salon és Sport címő, egy 

évet megélt Fıvárosi Lapok melléklapját, amelyet a magyar társasági élet orgánumaként és 

támogatójaként határoztak meg. Az elsı számban közölt szerkesztıi levél a hazai társasélet 

elaprózódását bírálta, miszerint sok kis zárt kör létezik egymás mellett úgy, hogy közöttük 

nincs kapcsolat: „Ami salon eddig volt és van, úgy uszkálnak a közéletfelszínén, mint 

megannyi apró sziget, amelyek között semminı közvetítı elem, sem híd, sem gondola, sem 

                                                 
588 Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A „four-o-clock-tea”, Magyar Bazár 1884/3. (febr. 1.), 23. 
589 JUSTH Zsigmond, Egy párisi irodalmi salon (Comtesse Diane és köre), Magyar Salon 1888. IX. köt., 471. 
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távíró huzal nem volt. Ha valamelyiknek a bensı élete kissé zajosabbá vált, akkor talán 

áthangzott a másikra, az olyan erıssé válható – pletyka, vagy a gyakran még messzibb 

hangzó irigykedés; de egyéb nem”.590 Valóban, ha futó pillantást vetünk a 19. század 

második felének társasági életére, akkor igencsak mozgalmas képet látunk, és hosszasan 

lehetne sorolni mindazon férfiakat és nıket, akik hosszabb-rövidebb ideig, több-kevesebb 

sikerrel felolvasásokkal, elıadásokkal, koncertekkel tarkított összejöveteleket szerveztek 

otthonaikban (pl. Csekonics Lipthay Leona, Vachott Sándorné, De Gerando Teleki Emma, 

Csengery Antal, Pulszky Ferenc, Rudnay Józsefné Veres Szilárda, Földváry Emma, Hollósy 

Kornélia, Fraknói Vilmos, Justh Zsigmond).591 

Társadalmi állása, illetve irodalmi összeköttetései és munkálkodása miatt 

Beniczkyné Bajza Lenkétıl várták a magyar szalon megteremtését, különösen, mikor férjét, 

Beniczky Ferencet kinevezték államtitkárrá.592 Justh Zsigmond a hazai szalonélettel, 

pontosabban annak hiányával kapcsolatban állapította meg, hogy „az egyetlen Beniczky 

Bajza Lenke igyekszik e téren tenni valamit. Bár csak siker koronázná fáradozásait, bár csak 

követıi akadnának”.593 Az írónı az 1880-as évek végén és az 1890-es évek elején rendezett 

házában olyan összejöveteleket, amelyre mind a mővészvilágból, mind pedig a közéletbıl 

hívott vendégeket. Ezen alkalmakról Pejacsevich Katinka kedvezıen nyilatkozott Justhnak: 

„Beniczky Lenke minden második pénteki irodalmi estélye, szerintem sikerülnek”.594 De 

egy idı után ezek az események abbamaradtak.  

Csáky Albinné Bolza Anna szalonja sem bizonyult hosszú életőnek, bár Justh 

szintén nagy reményeket főzött hozzá. A grófnı 1889 végén A Hét mutatványszámában 

jelentette meg felhívásjellegő cikkét Salon-élet címmel, amelyben a társadalmi csoportok 

egymás felé való nyitásán, és egymáshoz való közeledésén keresztül szorgalmazta a 

fıvárosi elıkelı szalonélet megújítását. Bár állításaiban nem hozott újat, de ahogy a 

polémiák kifürkészhetetlen természetéhez hozzátartozik, ez a szöveg lett az a szikra, amely 

nyomán az irodalomban fellángolt a vita a magyar szalonról. Összességében az írók 

                                                 
590 Szerkesztıi levél, Salon és Sport 1891. szept. 22. (mutatványszám), 1. 
591 A gazdag kínálatról lásd a Budapesti Negyed „Társas élet Pesten és Budán” különszáma (2004/4.) Fábri 
Anna szerkesztésében. 
592 Yó-Zsy, Budapesti élet (Gróf Csáky Albinné), Magyar Háziasszony, Munka után (mell.), 1890/13. (márc. 
30.), 1.; Írói életmővérıl lásd TÖRÖK Zsuzsa, „Legtermékenyebb összes nıi íróink között”. Beniczkyné Bajza 
Lenke és a könyvipar a 19. század második felében, Irodalomtörténet 2015/4., 375–398. 
593 JUSTH, Egy párisi irodalmi salon, 479. 
594 Pejacsevich Katinka levele Justh Zsigmondnak (1894. jan. 7.), 11. sz., OSzK, Kézirattár, Levelestár; 
Beniczkyné egyik irodalmi estélyén például a következı notabilitások győltek össze: gróf Szapáry Gyula 
miniszterelnök és felesége, Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter és felesége, Apponyi Albert, 
Szapáry István és felesége, Zichy Antal, Szász Károly, Rákosi Jenı, Dalmady Gyızı, Beöthy Zsolt, Csiky 
Gergely, Váradi Antal, Zala György, Feszty Árpád, Horovitz, Rákosi Viktor, Hevesi József, Fekete József, 
Szana Tamás, Benedek Elek. Ország-Világ 1890/50. (dec. 13.), 805. 
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elutasították a nemes hölgy javaslatát, mert leereszkedınek érezték, illetve tapasztalataik 

alapján nem sok jót vártak az ilyen fıúri kezdeményezésektıl.595 Mindazonáltal a grófnı 

belevágott terve megvalósításába, és úgynevezett „irodalmi találkozók”-kat szervezett 

fırendiek és jeles irodalmárok, mővészek részvételével, minden hónap 2. és 4. szombatján 

este 20 órára az Eötvös utcai palotájában. A meghívókon külön feltüntették a frakk nélküli 

megjelenést.596 Ettıl függetlenül a kortársak – beszámolóik alapján – elég kritikusan és 

szkeptikusan szemlélték Csákyné ez irányú buzgólkodását, és az egyes alkalmak 

merevségére és unalmára célozgattak.597 

A Wohl-nıvérek szalon-felfogása elütött a fenti koncepcióktól és nézetektıl, más 

irányból közelítették meg a szalon-kérdést. Wohl Stefánia bár dicséretre méltó kísérleteknek 

nevezte, de önmagában nem tartotta elégségesnek a szalon megteremtéséhez azokat az 

alkalmakat, amikor néhány estére, válogatás nélkül összegyőjtöttek különbözı embereket, 

díszvendégeket, és költséges mőélvezetekben részesítették ıket. Mindenekelıtt az élénk és 

mővelt eszmecserét hiányolta a budapesti társaséletbıl, amely – szalonkérdés ide, 

szalonkérdés oda – korántsem jelentette azt, hogy az egyes szezonok eseménytelenül teltek 

volna: „Mintha csak abból a mesebeli büvitalból ivott volna a pesti társaság, mely 

perpetuum mobilét csinált szerencsétlen áldozataiból és addig forgatta, táncoltatta azokat, 

mígnem ájultan vagy holtan rogytak össze” – jegyezte meg komikus éllel, utalva a rengeteg 

táncmulatságra, bálra.598 Emellett az ambíciók tárgyát, ahogy arra Pulszky is rámutatott, az 

estélyeken felszolgált pompázatos menü képezte. Erre a szerzı a következı kis történetet 

osztotta meg olvasójával: egy pár napot Pesten töltı párizsi utazó megkérdezte a magyar 

fırangú vendéglátóját, hogy az estélyen mi lesz a program, azaz mely nagy mővész fog 

                                                 
595 A vitáról lásd FÁBRI, „Eszmesúrlódások”, (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/fabri.html)  
596 A vendégseregben pl. Gyulai Pál, Jókai Mór, Kiss József, Beniczkyné, Berzeviczy Albert államtitkár, Falk 
Miksa, Pulszky Ferenc, Zala György, Vastagh György. VÁRADI Antal, Írói szalon. Estély Csáky Bolza Anna 
grófnınél, Képes Családi Lapok 1890/48. (nov. 30.), 756–758.  
597 „Meghívták Jókait, Beniczky Bajza Lenkét, Hevesyt és dr. Feketét stb. Pár festıt, s együtt teáztak és 
blaustrumpfoskodtak. Mintha Jókainak, Beniczkynének szüksége lenne szalonra és inspirációra. İk nagyok a 
nélkül is! A salon célja a nevelés.” A magyar salon, Magyar Nık Lapja 1897/7. (febr. 14.), 97.; Aggházy 
Károly levele Justh Zsigmondnak (é.n.), 21. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
598 WOHL Stefánia, Salonélet Budapesten = Wohl Stephanie hátrahagyott iratai, I. köt., szerk. WOHL Janka, 
Athenaeum, Budapest, 1891, 193.; Mindenesetre a Wohl-nıvérek sem vetették meg a cigányzene melletti 
pezsgıs mulatozást. Lásd BORBÍRÓ, „Csevegés, zene és egy csésze tea”, 
(http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/borbiro.html). Wohl Jankát pedig egy alkalommal véletlenül úgy 
megrántotta valaki tánc közben, hogy kipördült a partnere kezébıl, és egy asztalnak vágódott, a fájdalomtól 
összerogyott, de szerencsére nem tört el semmije. Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (é.n.), 158. sz., OSzK 
Kézirattár, Levelestár; Az esetrıl itt is olvasható: Pejacsevich Katinka levele Justh Zsigmondnak (é.n.), 13. sz., 
OSzK Kézirattár, Levelestár (azzal a különbséggel, hogy asztal helyett kandalló szerepel a történetben). 
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fellépni: „Nagy megdöbbenésére azonban a háziúr rendkívüli grandezzával nézett szeme 

közé, és nyomatékkal felelé: On soupera, Monsieur! [Vacsorázni fogunk, uram]”.599  

Wohl Stefánia írásából kirajzolódó szalon-eszmény nem a reprezentációra, hanem az 

intimitásra helyezte a hangsúlyt. Meglátása szerint, a causerie (társalgás, csevegés) 

adományának itthoni hiányával magyarázható az, hogy nem jött létre még Budapesten 

szalon, amely nem egy könnyő mőfaj, válogatáson és rendszerességen múlik. Alapja nem a 

mősor, hanem a beszélgetés, még pedig egy olyan közegben, amely nem hivalkodó, ahol 

nem tesznek nagy elıkészületeket, ahová a vendégek önként és szívesen jönnek, ahol 

elıkelıségek, mővészek, írók, politikusok, férfiak és nık találkoznak.600 De ez hosszú és 

fokozatos folyamat: „Még az Úristennek is hét napra volt szüksége, hogy a világot 

megteremtse, s a salon nem egyéb, mint egy világ en miniature, mely lassankint 

szervezıdik, és csak akkor jöhet valódi, beszámítható lételre, ha minél különbözıbb elemek 

kristályozódnak csillogó, sima, harmonikus egésszé”.601 Ez a feltétel az ı budapesti 

szalonjukban megvalósult, amely évtizedeken keresztül magyar és külföldi mővészeknek, 

politikusoknak, tudósoknak rendszeres találkozóhelyeként mőködött, amely fennállása alatt 

a nıvérek képességeinek és erıfeszítéseinek köszönhetıen mindvégig élı, érdekes és 

ösztönzı hely tudott maradni. 

 

 

3.2. Szalonélet Wohléknál 

3.2.1. Családi hagyomány 

A Wohl-nıvérek már eleve úgy nıttek fel, hogy pesti otthonukban élénk és 

szellemdús társasági élet folyt, ami édesanyjuknak, Wohl Máriának volt az érdeme. Kánya 

Emília „mővelt, nem hétköznapi nı”-ként emlékezett meg róla, akit szívesen felkerestek 

                                                 
599 Uo., 196. 
600 Wohl Stefánia az Egy szerelem életrajzába becsempészte a jól mőködı szalon képét: „Selden Ilona 
leánykori összeköttetéseit a haza legkitőnıbb férfiaival fenntartotta Várhegyiné is, s bár maga alig járt ki, és 
soha sem fogadott el meghívást, az ódon ház két tág szalonjában több szellem és élc sziporkázott olykor 
esténkint, ha a kétszer napjában közlekedı pesti vonat megérkezett, mint valamennyi n-i házban összevéve 
egy esztendı alatt. A kizárólagos vidéki szocietász ugyan kissé excentrikusnak tartotta Várhegyinét, 
amennyiben szerinte nem igen válogatta meg társaságát, s például olyan egyéneket fogadott szalonjában, 
kiknek származását legfeljebb Darwinban lehetett kikeresni, de korántsem a gothai almanachban – azonban 
miután az efféle odiózus elemeket ügyesen tudta összeegyeztetni olyanokkal, kik felsıbbségük által még ezen 
kizárólagos köröknek is imponáltak – elengedték demokratikus gyengéjét, sıt elismerték, hogy tökéletes 
virtuozitással ért a szalontartás vegytanához”. WOHL Stefánia, Egy szerelem életrajza, Révai, Budapest, 1883, 
60–61.; Az Aranyfüstben pedig egy férfi rendelkezett ezzel a ritka tudással, gróf Szentendrey Károly pompás 
ebédjei eseményszámba mentek Budapesten: „Az övé volt az egyetlen fırangú szalon, mely a háziúr hivatalos 
állása dacára, semleges álláspontot foglalt el a társaságban. A tábornok nem csak minden pártbeli, de minden 
osztálybeli embereket hítt meg…”. WOHL Stefánia, Aranyfüst, I. kötet, Franklin, Budapest, 1907, 143. 
601 WOHL Stefánia, Salonélet Budapesten, 199. 
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értelmiségiek, tudósok. Az általa felsorolt látogatók az 1840-es évek derekáról (Ballagi Mór 

nyelvész, akkoriban a szarvasi evangélikus líceum oktatója, Schedius Lajos, egyetemi tanár, 

Székács József, a pesti evangélikus gyülekezet lelkésze, Tavassy Lajos, a pesti evangélikus 

gimnázium igazgatója, vagy éppen a pesti evangélikus gimnázium tanárának lányaként 

maga az emlékíró) azt mutatják, hogy a Wohl-családot nemcsak, hogy megbecsülték a pesti 

evangélikus közösségben, hanem annak vezetı tagjai társasági körükbe fogadták.602 Más 

híradások szerint, az anya még jó kapcsolatot ápolt Brunszvik Terézzel (aki a Wohl-

nıvérekre is vigyázott gyerekkorukban), Teleki Blankával, Szemere Pállal, Döbrentei 

Gáborral.603 

Hevesi Lajos gyerekkorát a Wohl-házban töltötte, visszaemlékezése bepillantást 

enged a család különös, elvarázsolt hangulatú mindennapjaiba, és lakókörnyezetébe, ahol az 

ablakpárkányokon és a ruhásszekrényekben tornyokban álltak a 17. és 18. századi 

könyvek.604 Vörös körszakállú, mindig jókedvő nagybátyja kifogyhatatlan volt az 

anekdotákban, a viccekben, és a honvédtörténetekben. Nagynénje autodidakta módon 

képezte magát, és rendkívüli olvasottsággal bírt, körültekintı, gondos és gyakorlati 

nevelésben részesítette lányait. Elıszeretettel beszélt franciául, és ezt tette meg a ház 

hivatalos nyelvének, amely szabály a gyerekekre is kiterjedt. A Pester Lloyd több 

munkatársa járt el Wohlékhoz, például Janta Emil közgazdasági szerkesztı, Walter Rogge 

vezércikkíró, vagy Dux Adolf (egy ott tartott felolvasásáról is beszámolt Hevesi). A 

családra legnagyobb hatást azonban Ballagi Mór gyakorolta, a kritikus szavaival élve, 

pelikánként, felhasítva mellét, látta el szellemi táplálékkal mindannyiukat.605  

                                                 
602 KÁNYA  Emília, Réges-régi idıkrıl. Egy 19. századi írónı emlékiratai, Kortárs, Budapest, 1998, 48.; A 
Deák téri evangélikus gyülekezet meghatározó szerepet töltött be Pest társasági és kulturális életében a 19. 
században lásd LÁSZLÓ Ferenc, Evangélikus társasélet a reformkori Pest-Budán, Budapesti Negyed 2004/4., 
165–184.. 
603 W.S. [WOHL Stefánia], Gróf Brunswick Teréz, Divat 1871/21. (nov. 8.), 162–163., 1871/22. (nov. 24.), 
170., 1871/23. (dec. 8.), 177.; Wohl Stefánia, Vasárnapi Újság 1889/44. (nov. 3.), 718.; Wohl Janka meghalt, 
Budapesti Hírlap 1901/141. (máj. 24.), 5.  
604 Ezektıl a mővektıl eltiltották a gyerekeket, egész pontosan Jankát és Lajost, mert Stefánia akkor még kicsi 
volt, de éppen ezért mindent elolvastak, amit csak meg tudtak szerezni: Paul Scaronn: Roman comique (1651-
1657), Alain-René Lesage: Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735), Francisco de Quevedo y Villegas: 
Los sueños [Álmok] (1627), Jean-Jacques Barthélemy: Voyage du jeune Anacharsis en Grèce (1788), 18. 
századi angol humoristák, levélgyőjtemények, Sévignéné levelei és Saint-Simon memoárja. L. H–i. [HEVESI 
Lajos], Janka Wohl. Jugenderinnerungen, Pester Lloyd 1901/129. (máj. 30.), 2.; Wohl Janka kortársnıinek 
olvasmányairól lásd POGÁNY György, „Honleányok” és a könyvek – Leányolvasók és leányolvasmányok a 
reformkorban, Könyv és Nevelés 2013/1., 43–55.; KÉRI Katalin, „N ık csak mértékkel olvassanak…”. 
Adalékok a hazai nıi olvasóközönség 18-19. századi formálódásának történetéhez = Pedagógia – oktatás – 
könyvtár. Ünnepi tanulmányok F. Dárdai Ágnes tiszteletére, szerk. CSÓKA-JAKSA Helga – SCHELMECZER-
POHÁNKA Éva – SZEBERÉNYI Gábor, PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, 2014, 319–342.; A nık mővelıdésérıl 
még lásd A zsoltártól a rózsaszín regényig, 2014. 
605 L. H–i. [HEVESI Lajos], Janka Wohl. Jugenderinnerungen, Pester Lloyd 1901/129. (máj. 30.), 2. 
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A társasági életük korai rekvizitumát jelenti Wohl Janka, feltehetıen Liszt Ferenctıl 

kapott emlékkönyve, amely azt szemlélteti, hogy az emlékkönyv mőfaja miként fonódott 

össze a társadalmi kapcsolatépítéssel.606 Erre másnál is látunk példát, Rudnay Józsefné 

eladósorban lévı lánya számára állított össze ilyen albumot rangos írók kézirataiból, itt 

viszont az anya volt a szervezı, és egyfajta szellemi hozomány lebegett a szeme elıtt, 

amellett, hogy az emlékkönyv kitőnı alkalmat teremtett arra, hogy lányát érdekessé, 

vonzóvá és így ismerté tegye értelmiségi körökben és a férjjelöltek elıtt.607 Rudnay Ilonával 

ellentétben Wohl Janka maga győjtötte össze a bejegyzéseket – a dátumok alapján – az 

1850-es évek végétıl az 1870-es évek végéig, amelyek egy része családi barátoktól (Ballagi 

Mór, Brunszvik Teréz, Dux Adolf, Szemere Pál, Székács József), másik része saját, új 

ismerıseitıl (Arany János, Arany László, Liszt Ferenc, Szász Károly) származott. A 

bejegyzések között találhatók magyar, német, sıt török és mongol nyelvőek (Vámbéry 

Ármin), jellegüket tekintve versek, jelmondatok, rajzok (pl. Teleki Blanka kompozíciója), 

illetve az elejére beragasztva, Liszt Erzsébet-oratóriumából egy autográf kottalap. Az 

emlékkönyvet Liszt Ferenc francia nyelvő sora zárja, amely megmagyarázza az album 

félbemaradását: „Mon illustre ami Berlioz dirait justement: les albums choses abominables 

[Ahogy neves barátom, Berlioz mondaná helyesen: az albumok utálatos dolgok]”. 

A Wohl-nıvérek késıbbiekben jó hasznát vették az albumnak szerkesztıi 

munkájukban, amikor az egyes hírességekrıl megjelentetett portrékban, nekrológokban 

idéztek belıle. Például Eötvös József halálakor a róla szóló életrajzi ismertetésbe 

befoglalták az író Wohl Janka számára írt albumbejegyzését, és az azt kísérı levelét, 

amelybıl meg lehetett tudni, hogy az Eötvöséknél zajló lakásfelújítás során az 

emlékkönyvet véletlenül összecsomagolták más iratokkal, és ezért küldte vissza késın.608 

Wohl Janka az album anyagából 1892-ben jelentetett meg válogatást Az én elsı albumom 

címmel, amely egyrészt szerkesztıi imázs-formálásához kapcsolódott (társasági és irodalmi 

pozíciójának megmutatása), másrészt jótékony célokat szolgált, mert az eladásokból befolyt 

összeg a felvidéki éhezıket segítette.  

 

 

                                                 
606 Wohl Janka emlékkönyve, Fol. Hung. 2928., OSzK Kézirattár; Wohl Janka emlékkönyvérıl bıvebben lásd 
CSAPODINÉ, I. m.; Az emlékkönyvrıl, mint társasági mőfajról lásd HÁSZ-FEHÉR Katalin, Elkülönülı és 
közösségi irodalmi programok a 19. század elsı felében. Fáy András irodalomtörténeti helye, Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000, 194–227. 
607 Lásd RUDNAY  Józsefné Veres Szilárda, Emlékeim (1847-1917), Légrády, Budapest, é.n. [1922], 148. 
608 Szerzı nélkül [WOHL Janka vagy WOHL Stefánia], Eötvös József, Divat 1871/4. (febr. 24.), 25–26.  
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3.2.2. Helyszínek, alkalmak és a backstage 

Hogy mikorra tehetı a Wohl-szalon keletkezése, nehéz rá felelni, mert, ahogy a 

fentiekben láthattuk, már édesanyjuk személye körül kialakult egy társaság, amelynek 

tagjait a nıvérek késıbb „megörökölték”, továbbá a levelezéseikbıl kitőnik, hogy mindig is 

jártak hozzájuk beszélgetésre, házi zenélésre, és ezekbıl az alkalmakból alakult ki 

fokozatosan az a forma, amit egyszer csak szalonként kezdtek emlegetni ık maguk és a 

kortársak. Tehát a Wohl-szalon hosszú folyamatnak tekinthetı, amely több szakaszból, 

korszakból, vendégkörbıl, és helyszínbıl állt. Leveleik keltezése, a lapjaik impresszumában 

megadott szerkesztıségi címek, valamint a Budapesti Cím- és Lakjegyzékek alapján 

hozzávetılegesen rekonstruálhatók a Wohl-nıvérek költözései, amelyek Pest belsı részén, 

Lipótvároson belül zajlottak: a Hild József által tervezett, klasszicista Nákó-házban (Mérleg 

u. 3.) nıttek fel, amely a mai Széchenyi téren állt, a Gresham-palota helyén, 1877 és 1880 

között az Akadémia utca 14., majd azt követıen a Nádor utca 26. szám alatt laktak, ahonnét 

1887-1888 körül mentek tovább a József tér 14. szám alá, majd Wohl Janka 1900 tavaszán 

átköltözött a Deák Ferenc utca 12-be, ahol egy évet élt haláláig. 

Két fénykép ismeretes a Wohl-szalon enteriırjeirıl, az egyik, Erdélyi Mór felvétele 

a József téri szobát mutatja, és Justh Zsigmond cikkének illusztrációjaként jelent meg, a 

másik pedig a Deák utcai helyiséget ábrázolja, és az elhunyt szerkesztıt méltató írások 

között látott napvilágot a Magyar Bazárban.609 Ez utóbbi lakhely berendezésérıl maradt 

fenn a legtöbb adat. Az egyik közeli barát és szalonvendég, Dessewffy Arisztid leírásából 

elegáns és ízléses szobabelsı képe bontakozik ki: a falakon hazai és külföldi mővészek 

kisebb-nagyobb kompozíciói lógtak, a bútorokon kisplasztikák, „feltőnıen érdekes” vázák 

és porcelánok, különféle színő selyemernyıs lámpák festıi csoportozatai sorakoztak, 

továbbá számos jeles embertıl származó dedikált fénykép kapott helyett (Antokolszkij, 

Verescsagin, Munkácsy, Daudet, Puvis de Chavannes, Zichy Géza, Türr István), az 

íróasztalon a Wohl-szülıkrıl, Wohl Stefániáról, illetve a két „bensı atyai jóbarát”-ról, 

Arany Jánosról és Kandó Kálmánról készült fotók álltak. Az összképet virágok élénkítették, 

„ez volt Wohl Jankának kedvesen naiv fényőzése”, a szalon fı díszét pedig egy nívós 

zongora képezte, amelyen Liszt Ferenc és Zichy Géza több alkalommal játszott.610 

                                                 
609 JUSTH Zsigmond, A Wohl nıvérek szalonjáról, Magyar Salon 1892. XVI. köt., 404.; Magyar Bazár 
1901/21. (jún. 1.), 3. 
610 D. A. [DESSEWFFY Arisztid], Wohl Janka szalonja, Magyar Bazár 1901/21. (jún. 1.), 2–3.; A hangszer 
Wohl Janka végrendelete alapján egy német gyártmányú Blüthner Aliquo (feltüntette mellette értékét: 1400 
Forint). Wohl Janka végrendelete, HU BFL VII. 8. d. 1901. 0013, Budapest Fıváros Levéltára 
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Az árverési jegyzıkönyvbıl a berendezés további részleteire láthatunk rá. A 

porcelánok, dísztárgyak, ruhadarabok mellett a lista kitér a mőtárgyakra is, de sajnálatos 

módon ritkán tüntették fel benne a címeket vagy az alkotókat (zömében grafika, vázlat), 

kivételt képez ez alól Stróbl Alajos Széll Piroska (Arany János unokája) agyag-mellszobra, 

Madarassy Erzsébettıl ceruzarajz, Pejacsevich Jolán grófnıtıl akvarell, egy Liszt-szobor, 

illetve végrendelete alapján Wohl Janka a Kossuth-portréjával ismertté vált, majd 

nemzetközi karriert befutó Parlaghy Vilmától birtokolt egy virágcsendéletet.611  

A két ismert fénykép és a fenti leírások alapján, a Wohl-szalonok (még ha helyrajzi 

számukat tekintve változtak, de jellegüket tekintve hasonlók lehettek) berendezésében azt 

valósították meg, amit maguk is hirdettek írásaikban, például Wohl Janka Az otthon (1882) 

címő könyvében: ízlés, ötletesség, válogatás, harmónia, személyesség, sok virág, fényképek, 

igényes reprodukciók és eredeti munkák neves és kezdı mővészektıl. 

A „konkurens” Feszty-szalon úrnıje, Jókai Róza visszaemlékezésébıl érdemes 

hosszabban idézni, mert szemléletesen mutatja be a Wohl-szalon hangulatát, hogy milyen 

volt, amikor ezek a terek megteltek emberekkel: „Liszt Ferenc körül, elképzelhetı, milyen 

társaság áll, ül, térdel. Öreg volt már. Ritkán adott koncertet. Nem kell magyarázni, hogy 

amikor Jankáéknál játszott, milyen boldogan hallgatta ıt ott Pest minden társadalmi rétege, 

aki bejuthatott. Mert kicsi volt a lakás – három szoba – nagyon meg kellett a vendégeket 

válogatniok. Kicsi három szoba, de rafinált ízlés, ahol a színek, tónusok összehangoltsága, a 

virágok sokasága pótolja az anyagok pompáját. Mi, hosszúlábú emberek, emlékszem, alig 

tudtunk leülni a rokokó székecskékre. De ha nagyobbak lettek volna a bútorok, még 

kevesebb hely lett volna, nem fért volna el annyi, annyi különbözı életsíkon álló, okos, 

híres vagy elıkelı férfi és annyi, de annyi szép, még szebb, elıkelı és még elıkelıbb 

asszony. (…) Mindenki megtalálta azt, amit keresett. Az egyik szobában Bösendorfer-

zongora mellett a legmagasabb lelkiséget, a romantikát. A másikban a lelki gurmék 

táplálékát: rafinált párizsi kultúrát, szkepticizmust, analízist és – cigarettafüstöt. A 

harmadikban harcteret: a hódítani és meghódolni vágyók harcterét.”612 

Visszatérı elem a Wohl-szalonról szóló visszaemlékezésekben a francia analógia, 

Jókai Róza szerint, elsısorban a „Párizs-imádás” határozta meg szellemi orientációját, vagy, 

ahogy a Vasárnapi Újság fogalmazott: „Midın a Wohl kisasszonyok az efféle 

                                                 
611 Jegyzıkönyv (1901. okt. 29.), Rupp Zsigmond közjegyzı iratai, HU BFL VII-151. 1901. 1046, Budapest 
Fıváros Levéltára; Wohl Janka végrendelete, HU BFL VII. 8. d. 1901. 0013, Budapest Fıváros Levéltára; 
Madarassy Erzsébetrıl lásd Madarassy Erzsébet, Mővészet 1915/2. (http://www.mke.hu/lyka/14/117-118-
madar.htm); Parlaghy Vilmáról lásd Stephen BESZEDITS, The Brilliant Career and Tragic Demise of Vilma 
Parlaghy, A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei 2009/4., 99–105. 
612 FESZTY Árpádné, Bösendorfer-zongora, párizsi kultúra, teás-csésze, Literatura 1929/4., 116. 
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összejöveteleket nálunk is igyekeztek meghonosítani, a francia nık irodalmi szalonjai 

lebegtek szemeik elıtt”.613  

Justh Zsigmond is a Wohl-szalonról szóló cikkében Jankát 18. századi szellemiségő 

parisienne-ként és kitőnı szalonhölgyként jellemezte, aki jól ismerte látogatóit, 

mindegyikkel a maga nyelvén beszélt, egyszerre több beszélgetésre figyelt, és finoman 

irányította, életben tartotta azokat miközben maga is élénken részt vett bennük. Justh 

elsısorban az ı érdemének és képességeinek tudta be a szalon sikeres mőködését: „İ 

határozta meg, kit kivel kell összefőzni, hogy kell az egyeseket csoportosítani, hogy lehet a 

lét s gondolatvilág tán két ellenkezı pólusán lévı embert, kiknek tán semmi közös eszméjök 

és vérök nincs: egy közibéjük ejtett szó, egy eszme által összefőzni, megtalálni köztük az 

összekötı kapcsot”.614 Vele szemben Wohl Stefánia „Maga volt a »fin de siècle«”, finom, 

„velencei üveghez hasonló” belsı világgal, hullámzó kedéllyel. Csak barátai számára nyílt 

meg, idegenek elıtt zárkózott maradt, míg nıvére mindenkivel nyájasan viselkedett. 

Kiegészítették egymást, és így tették páratlanná szalonjukat.615  

Más visszaemlékezık szintén nosztalgiával emlegették Wohl Janka utánozhatatlan 

és kivételes szalonvezetési stílusát, illetve a vendégek változatos összetételét, hogy nála 

mindig különbözı rendő és rangú emberrel lehetett találkozni. Forinyák Gyuláné szerint 

egyszerő, természetes volt a hangulat, ahol nem léteztek társadalmi válaszfalak, ahol 

mővészek, írók és felsı körök érintkeztek egymással.616 Pejacsevich Katinka is azt írta 

Czóbel Minkának, hogy annyi különbözı egyén, típus fordul meg Wohl Janka 

szalonjában.617 

Maga Wohl Janka szalonjuk fı vonásaként a fesztelenséget emelte ki: „A »salont« 

nem úgy fogtuk föl, mint nálunk szokás, hogy feszes, fényes összejöveteleket rendeztek, de 

éveken át a téli délutáni vagy esti órákban »otthon« voltunk, és aki egy órai csevegésre, egy 

kis jó zenére vágyott, biztos lehetett, hogy kedélyes légkört és egy csésze teát talál, ha 

váratlanul, hívatlanul bekopogtat”.618 Ez persze nem zárja ki azt, hogy ne lett volna ezeknek 

                                                 
613 Uo., 117.; Wohl Janka, Vasárnapi Újság 1901/21. (máj. 26.), 345. 
614 JUSTH, A Wohl nıvérek szalonjáról, 406.; Jókai Róza szintén kitért arra, hogy Wohl Janka mennyire értett a 
szalon mőfajához, és milyen inspiráló közeget tudott teremteni: „…dal, vers, tudományos fejtegetés, szellemes 
ötlet, bon-mot, semmi, semmi se hatott úgy sehol, mint náluk, amikor ık az elragadtatás extázisával fogadták”. 
FESZTY Árpádné, Bösendorfer-zongora, párizsi kultúra, teás-csésze, 116. 
615 JUSTH, A Wohl nıvérek szalonjáról, 406. 
616 Forinyák Gyuláné cikke a Pester Lloydból, Magyar Bazár 1901/21. (jún. 1.), 2. 
617 Pejacsevich Katinka levele Czóbel Minkának (1894. jan. 24.), 2. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
618 Wohl Janka kézirattöredéke, Analekta, 6788., OSzK Kézirattár. Wohl Janka e szöveget Justh Zsigmondnak 
küldte el egyfajta segédanyagként, aki cikket készült írni szalonjukról: „Itt küldöm a jegyzeteket – csináljon 
belıle amit tud – csak kérem, a Stucira [Wohl Stefánia családi beceneve] fektesse a fısúlyt – ı volt mindig a 
kis kör lelke – úgy hiszem leginkább ı vonzotta az embereket”. Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (é.n. 
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az alkalmaknak rendje és koreográfiája. Borbíró Fanni a nıvérek levelezése alapján tárta fel 

szalonjuk mőködését, pontosabban – a dokumentumok töredékességébıl adódóan – annak 

az 1880-as évek végére és az 1890-es évek elejére esı idıszakát.619 Hetente háromszor volt 

fogadónap, az alkalmak jellege változott (beszélgetés, koncert, felolvasás, szezononként 2-3 

estély), és vele együtt a létszám is: hol páran merültek bensıséges, hajnalig tartó 

beszélgetésekbe, hol huszonheten győltek össze valamely program apropóján. M. 

Hrabovszky Júlia már csak heti egy délutánra emlékezett az 1890-es évek második felébıl, 

feltehetıen ekkor már Wohl Janka kevésbé bírta erıvel, illetve sokat is betegeskedett.620 

Továbbá szintén tıle tudható, hogy a teán kívül azért mást is lehetett kapni, „Jankánál 

minden bıségesen, kitőnıen volt servirozva”, ami pedig úgy volt lehetséges, hogy 

mágnásnık küldték az ennivalót (szendvicsek, torták, bor) a jour-okhoz, amit mindig 

diszkréten kezeltek.621  

Továbbá, a Wohl-szalon, ahogy arra Borbíró Fanni figyelmeztet, nem maradt mindig 

a négy fal között, és a nıvérek barátaikkal, ismerıseikkel városi helyeken (Kugler, Hangl-

kioszk, Városliget), hazai és külföldi gyógyfürdıkben (Brixen, Herkulesfürdı, Lipik), és 

más szalonokban (Hajnalka, vagyis Rózsaági Antalné Bálintffy Etelka, Földváry Emília, 

Csákyné) is rendszeresen összejártak.622 Különösen a Feszty-szalonnal alakult ki szoros, 

egymással rokonszenvezı kapcsolat, például a vendégeket tekintve is tapasztalhatunk 

átfedéseket.623 Wohl Janka társasági életének visszatérı elemei a mőteremlátogatások (Zala 

György, Stróbl Alajos).624 Az 1890-es években megsőrősödtek a társasági és a közéleti 

szerepvállalásai. Justh szívügyének, A Mőbarátok körének lett az aktív tagja: irodalmi és 

zenés estélyeiben mőködött közre, részt vett a közgyőléseken, bekapcsolódott a bizottsági 

munkába (Szépirodalmi Könyvkiadó-vállalat bíráló bizottsága), a Magyar Bazárban 

                                                                                                                                                         
[1892] máj. 17.), 83. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár. Justh erre a szövegre támaszkodva írta meg a cikkét, 
amely a Magyar Salon hasábjain jelent meg 1892-ben. 
619 BORBÍRÓ, „Csevegés, zene és egy csésze tea”, (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/borbiro.html)  
620 M. HRABOVSZKY, Ami elmúlt, 218–220.; Zichy Géza és Dessewffy Arisztid nekrológjai a pénteket 
említették Wohl Janka fogadónapjaként. PEKÁR Gyula, Wohl Janka s szalonja, Pesti Napló 1901/145. (máj. 
29.), 1.; DESSEWFFY Arisztid, Utolsó péntek, Magyar Bazár 1901/21. (jún. 1.), 1–2. 
621 M. HRABOVSZKY, Ami elmúlt, 220. 
622 Sydney Carton [Rozsnyay Kálmán], Asszonyokról – asszonyoknak IV. Deák komaasszonya (Hajnalka), 
Magyar Bazár 1903/21. (nov. 1.), 3.; Szalon. Gróf Csáky Albinné, Magyar Géniusz 1892/3. (jan. 17.), 46.  
623 A Feszty-szalonról lásd CSÁSZTVAY Tünde, Szalon-garnitúra. Az epreskerti Jókai-szalon és Feszty-szalon, 
Budapesti Negyed 2004/4., 405–434. 
624 Egyik alkalommal Justh Zsigmond társaságában kereste fel Zala Györgyöt. Hazai napló, 1889. ápr. 3. = 
Justh Zsigmond naplója és levelei, 358.; Másik alkalommal pedig Justh barátnıjét, a magyar származású 
francia író Némethy Emmyt (Jean de Néthy)  vitte mőterem-körútra (Benczúr Gyula, Stróbl Alajos, Zala 
György). Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (é.n., szept. 25.), 57. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár; Zala 
Györggyel készítette el húga, síremlékét, bár a végeredménnyel nem volt megelégedve: „Mindenki utálja azt a 
sírkövet. (…) Zala valóban nem dicsekedhetik vele!” Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak, é.n., 72. sz., 
OSzK Kézirattár, Levelestár 
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rendszeresen hírt adott rendezvényeirıl, kezdeményezéseirıl.625 Emellett más 

szervezetekben (Nagypénteki Református Társaság, Mária Dorothea Egyesület) is 

tevékenykedett, illetve mozgalmakhoz csatlakozott (Magyar Békeegyesület, iparpártoló 

mozgalom, National Vigilance Association magyarországi tagozata a fiatal lányok 

védelméért). 

 „Az augurok ismerik egymás fogásait, akármilyen különbözı alapokon épült is a 

helyiség, ahol a tömeget szolgálják. Nálunk a mővészet vezetett. Az volt otthon, aki a 

mővészetet csinálja vagy l’art pour l’art élvezi. Náluk a tekintély, a rang, és valljuk meg, az 

elegancia volt a fı. Az elıkelı, nagytekintélyő ember a mi elıszobánkban kicsit 

megborzolta tükör elıtt a haját, hogy stílusosabb, fesztelenebb legyen. A rokokó-szalon 

küszöbére lépve pedig a mővész simította le rakoncátlan fürtjeit; félt, hogy görbén néz rá a 

szobaleány (…) Mi bátrak voltunk, ık okosak. Ami nálunk ösztön volt, az náluk tudás, 

technika, szorgalom, emberismeret. És akarat, hihetetlen akarat. Imponáló akarat” – 

jellemezte saját és a Wohl-nıvérek szalonját Jókai Róza, majd hozzátette, hogy ez így volt 

jó, mert egymást kiegészítve, nagyszerően tudtak együttmőködni.626 A Wohl Janka és 

Stefánia által emlegetett fesztelenség ezáltal némiképp más fénytörésbe kerül, ugyanakkor 

arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a Feszty-szalon presztízse sem annyira az ösztönökön 

vagy a bátorságon, mint inkább Jókai személyén, és a Feszty-házaspár erıfeszítésein, 

mővészkapcsolatain múlott. A szalon-diskurzusban sokak által hangoztatott érzék 

tulajdonképpen elfedi a háttérmunkát, mert a szalon hosszútávú fenntartása nem csekély 

elıkészítést és szervezést igényelt, nemcsak az egyes alkalmak levezénylésében, hanem 

társadalmi téren is, azaz a házigazdák részérıl olyan pozíciót kivívni és kapcsolati hálót 

létrehozni, amely révén otthonuk vonzóvá és kívánatossá válhatott különféle társadalmi 

állású emberek szemében, akik nemcsak magukat jól érezni mentek oda, hanem 

érvényesülésük érdekében, kapcsolatokat építeni.  

 

 

                                                 
625 Mőbarátok Köre megalakulásáról lásd CSÁSZTVAY, Laczikonyha, kothurnus, tülök, 89–100. 
626 FESZTY Árpádné, Bösendorfer-zongora, párizsi kultúra, teás-csésze,  
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3.2.3. Vendégkörök 

„Budapest egyik speciális szalonja a Wohl Jankáé, ahol az arisztokrácia és a mővészet szokott 

összetalálkozni. A két különbözı áram érintkezésébıl sok értékes szikra, terv, elhatározás és 

törekvés pattan ki, sıt a szikrák fénye gyakran új emberekre is vet fényt”.627 

 

Végigfutva a visszaemlékezésekben közölt vendéglistákon, egyetérthetünk Krúdyval 

abban, hogy a Wohl-szalon a 19. századbeli Pestet jelentette.628 Az egyik csoportba 

zenészek tartoztak, mindenekelıtt Liszt Ferenc, késıbb Hubay Jenı, az Anton Brucknernél 

tanult Aggházy Károly vagy a zongoravirtuóz, költı és kulturpotentát Zichy Géza. A másik 

csoport a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a Kisfaludy Társaság fontos tagjai közül 

kerültek ki, például Szász Károly, Greguss Ágost, Beöthy Zsolt, Gyıry Vilmos 

személyében. Wohl Janka kapcsolatai az 1890-es években magas szintre léptek, és társasági 

eseményein gyakran megfordultak külföldi konzulok, államtitkárok (Berzeviczy Albert), 

miniszterek (Hegedüs Sándor, Wlassics Gyula), befolyásos arisztokraták, valamint az ı 

feleségeik. Mindazonáltal a felsı körök rokonszenvének megszerzése hosszú folyamat 

lehetett, mert az évtized elején Pejacsevich Katinka még azt írta Justhnak, hogy a 

Wenckenheim-palotában tartott három bálra nem invitálták Wohl Jankát pedig „úgy 

szeretett volna az egyikre hívva lenni, de hiában! Még félnek tıle!”.629 

A fentiekbıl kitőnik, hogy a szalon vendégköre mindenféle szempontból sokféle 

emberbıl tevıdött össze, ezért játszott fıszerepet a válogatás képessége és tudománya, az 

emberismeret, vagy éppen a kitőnı emlékezıtehetség, amely számon tartotta például a 

haragosokat, mint a Wohl-szalon két illusztris tagja, Haynald Lajos kalocsai érsek és Trefort 

                                                 
627 A Hét 1900/11. (márc. 18.), 175. 
628 KRÚDY Gyula, A kedves Wohl nıvérek = Uı., A szobrok megmozdulnak. Írások az irodalomról, szerk. 
KOZOCSA Sándor, Gondolat, Budapest, 1974, 380.; Justh Zsigmond cikkében a következı látogatókat 
említette: Ballagi Mór, Beöthy Zsolt, Berzeviczy Albert, Fraknói Vilmos, De Gerando Antónia, Greguss 
Ágost, Grünwald Béla, Gyıri Vilmos, Haynald Lajos, Hubay Jenı, Kandó Kálmán, Liszt Ferenc, Rosty Pál, 
Stróbl Alajos, Szász Károly, Szmrecsányi Miklós, Wass Ottilia, Wilczek Henrik, Zala György, Zichy Géza. 
„Grande-dameok”: Arany Lászlóné, gróf Bisinger Ernıné szül. Justh Márta, Blaskovich Miklósné, Cebrián 
grófnık, Edelspacher Mária bárónı, Forinyákné, Forinyák Hélène, Jankovich Béláné, Rickl Gyuláné, Takács 
Lajosné (Brahms-énekesnı), Teleki grófnık, Todescóné Monobach Marcsa, Türrné. JUSTH, A Wohl nıvérek 
szalonjáról, 407.; M. Hrabovszky felsorolásából: Aggházy Károly, Dessewffy Arisztid és Emma húga, 
Földváry Emma, Geyer Stefi, Hampelné Pulszky Polixéna, gróf Keglevich Béláné, Pejacsevich Katinka és 
Jolán nıvére, Pekár Gyula, Wlassics Gyuláné és nıvére. M. HRABOVSZKY, Ami elmúlt, 219–220.; A Wohl-
nıvérek levelezésébıl és az egyes szalonestekrıl megjelent sajtóbeszámolókból: Basily (orosz fıkonzul), 
Marchese Bisio (olasz fıkonzul), Cantacuzène-házaspár, Czóbel István és felesége, Czóbel Minka, Duckerts 
(belga fıkonzul), Emich Gusztáv, Feszty Árpád és Jókai Róza, Gozsdu Elek, Hegedüs Sándor és felesége, 
Malonyay Dezsı, Nikisch Artúrné, Radisics Jenı és felesége, Vámbéry Ármin, Wlassics Gyula… és a sor még 
nem teljes.  
629 Pejacsevich Katinka levele Justh Zsigmondnak (1893. febr. 15.), 7. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
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Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter esetében, akik történetesen ki nem állhatták 

egymást.630 

Az 1880-as évek végén a nıvérek egyrészt a Nádor utca 26-ból átköltöztek a József 

tér 14. szám alá, másrészt Stefánia súlyosbodó tüdıbetegségébıl adódóan a vendégjárás 

erısen megritkult, majd a húg 1889-es halálával a korábbi megszokott társaság felbomlott. 

Kacziány Géza az azt követı idıszakot a dicsı múlt halvány visszfényeként értékelte: 

„Szalonjában megfordultak még régi barátnıi, néhány mágnáshölggyel késıbb is 

találkoztam ott, de már ı nem volt az többé, aki nıvére életében az egész világgal dacolni 

tudott volna”.631 Mások is úgy fabulálták, hogy Wohl Janka mély gyásza miatt 

elnéptelenedett, és bezárt a szalon. A valóság azonban mást mutatott, rövid idı múlva 

megindult az újraszervezıdés, és a visszatérı törzstagok mellé újak léptek. 

A Wohl-szalon új érájának egyik központi figurája Justh Zsigmond volt, akit lelkes 

társaságba járó és társaságot szervezı emberként lenyőgözött a Wohl-szalon, mert a magyar 

társasági élet reformját célzó törekvéseivel rokonnak érezte, és benne látta megtestesülni, az 

igazi magyar irodalmi szalont, sıt Wohl Jankát parisienne-nek nevezte, amely nála a 

legfıbb dicséretet jelentette.632 Valamikor az 1880-as évek végén ismerkedett meg a Wohl-

nıvérekkel, levelezésük hangvétele alapján közel kerültek egymáshoz, és szoros barátság 

alakult ki közöttük. Wohl Stefánia nekrológjában például így írt: „Otthonának felét 

veszítette a mővész, ki a két »nıvér« kandallójánál érezte magát legotthonosabban 

Budapesten”.633  

Justh Zsigmond a József téri Wohl-szalont ismerte, errıl árulkodik az a momentum, 

amikor Kairóban szerzett új ismerısének mesélt addigi életérıl: „Én megnyitom elıtte 

múltam mindenségét, s így ez órákban elvonulnak elıttünk a szeretett távollevık árnyai, – 

hányszor beszélünk együtt a József-térrıl! Ismeri is már a két kedves salon minden zegét-

zúgát. Ismeri a két nıvért, a harmadikon keresztül, – ismeri, tiszteli magukat csak úgy, mint 

                                                 
630 Marczali Henrik számolt be arról memoárjában, hogy amikor Trefort halálhírét közölte a fıpappal: 
„Mindaz a győlölet, harag, mely éveken át benne összegyőlt, kitört belıle el nem képzelhetı vehemenciával 
coram cadavere [a tetem elıtt]”. M ARCZALI Henrik, Emlékeim, Múlt és Jövı, Budapest, 2000, 143. 
631

 KACZIÁNY  Géza, Wohl Janka és Stephanie (Emlékezés két írónıre), Hazánk 1901/124. (máj. 26.), 3. 
632 Justh társaságszervezésérıl lásd CSÁSZTVAY, Laczikonyha, kothurnus, tülök, 89–100.; DEDE Franciska, A 
szalonember: Justh Zsigmond, Budapesti Negyed 2004/4., 377–404.; DEDE Franciska, Justh Zsigmond, az 
irodalmi dendi, doktori disszertáció, ELTE-BTK, Budapest, 2005. 
633 Justh Zsigmond, Utóhang = Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, II. köt., 218.; A kapcsolat irodalmi 
vetületeirıl (a párizsi jegyzetek lektorálása, szerkesztıi tanácsok és megbízások) a Magyar Bazár szépirodalmi 
mellékletének vizsgálatánál már szó esett. 
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ahogy én szeretem”.634 Sıt, a Wohl-szalont bemutató elsı írást Justh jegyezte, amely a 

Magyar Salon hasábjain látott napvilágot. 

A fiatal író egymás után vezette be Wohl Janka társaskörébe saját barátait, új 

ismerıseit, ami kihatott a Magyar Bazár irodalmi arculatára is. Egymás közötti 

levelezéseikben visszatérı elem Wohl Janka szalonja, amely számukra fontos találkozási 

hellyé, illetve körük egyik információs központjává vált (például sokszor Jankától kaptak 

hírt a külföldet járó szellemi vezérük felıl). Justh elsı protezsáltja Czóbel Minka volt, 

akinek versei 1889 végétıl jelentek meg rendszeresen a Magyar Bazárban. Bátyja, Czóbel 

István, a Czóbel-Justh szellemi kör filozófusa rögtön tiszteletét is tette Wohl Jankánál, aki a 

látogatást követıen egybıl írt a költınek, beszámolva a vizitrıl: „Nagyon lekötelezett 

látogatása által. Örülök, hogy ízlésem az övével találkozott”.635 Czóbel Minka ritka pesti 

utazásainak egyikén, 1892. május elején Wohl Janka szezonzáró jour-ját az ı tiszteletére 

rendezték, amely alkalom egyúttal Minka irodalomba való bevezetésének egyik 

állomásaként szolgált (másik helyszíne pedig a Feszty-szalon volt). Az eseményen többek 

között Czóbel Minka néhány magyar dala hangzott el Cantacuzène herceg elıadásában.636  

Justh Zsigmond 1891 nyarától kezdett levelezni Pekár Gyulával, akinek rövidesen 

azt tanácsolta, hogy keresse fel Jászai Marit, a Feszty-házaspárt és Wohl Jankát. Az 

utóbbival való találkozásáról Pekár hőségesen értesítette mentorát: „Mialatt fent jártam, egy 

este voltam Wohl Jankánál. İ maga írt egy szép levelet nekem, melyben bemutatottnak 

tekintve magához hív. Vay Pétert találtam nála, s úgy hármasban egész hajnali három óráig 

elbeszélgettünk nála”.637 Egy másik levelében pedig így lelkendezett Justhnak: „Ki nem 

mondhatom, mennyire hálás vagyok, hogy Wohl Jankához bevezettél. Most gyakran eljárok 

hozzá, és igen érdekes emberekkel ismerkedem meg ott. Tegnap elıtt egy novellámat 

                                                 
634 Justh Zsigmond levelei (1890-1892), Magyar Bazár 1895/24. (jún. 24.), 90. – Justh Wohl Jankával 
folytatott levelezésében sokszor úgy nevezte magát, mint a „harmadik Wohl-nıvér”. Wohl Janka 1892 nyarán 
(jún. 26-29.) látogatott el Szenttornyára, de nem volt alkalma megtekinteni a parasztszínházat. KONRÁDYNÉ 

GÁLOS Magda, Justh Zsigmond albuma, Színháztudományi Szemle 16. 1985, 71.; „Nem képzeli, mennyire 
sajnálom, hogy a színházát nem láttam”. Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (é.n., aug. 20.), 49. sz., OSzK 
Kézirattár, Levelestár;  
635 Wohl Janka levele Czóbel Minkának (1889. dec. 14.), 3. sz., OSZK Kézirattár, Levelestár 
636 Vendégek: Czóbel István és felesége, Feszty-házaspár, Justh Zsigmond, Pekár Gyula, Duka Tivadar 
(londoni orvos), Jankovich Béláné és a lányai, Pejacsevich Katinka és Jolán, Rickl Gyula és felesége, Szapáry 
Gyuláné (férje az akkori magyar miniszterelnök). Mősor: Hubay Jenı pár hegedő-darabját adta elı, Tordai 
Grail Erzsi költeményeket szavalt (egyiket magyarul, másikat németül), Aggházy Károly két új szerzeményét 
mutatta be. Fıvárosi Lapok 1892. máj. 2., 899.; Másnap pedig a Feszty-szalonban tartottak ünnepséget, 
amelyen Wohl Janka is részt vett: „Czóbel Minka k.a. újabban feltőnt költınınk (gr. Csáky Albinné 
unokahúga) fıvárosunkban idızvén, ez alkalommal megismerkedni óhajtott szépirodalmunk több 
képviselıjével s ez óhajtása teljesítése végett adták a kedélyes és érdekes estélyt. A meghívott írókat és 
mővészeket Jókai Mór mutatta be…”. Fıvárosi Lapok 1892. máj. 3., 905. 
637 Pekár Gyula levele Justh Zsigmondnak (1891. [olvashatatlan dátum]), 8. sz. OSzK Kézirattár, Levelestár 
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olvastam fel. Ott voltak Berzeviczy, Berzeviczyné, Pejacsevich Katinka és Aggházy”.638 

Wohl Janka is hamar megkedvelte ıt: „Rendkívül érdekes gondolkodású és rengeteg 

olvasottságú fiatal óriás”.639 

Szintén Justh baráti körébıl érkezett a Wohl-szalonba Nicolas Cantacuzène herceg a 

budapesti román fıkonzul, és felesége Marcelle Bibescu hercegnı. Gyakran tartózkodtak 

Szenttornyán, és Justh betegeskedı édesanyjáról is gondoskodtak.640 A férfi ezen kívül szép 

énekhanggal rendelkezett, általában felesége kísérte zongorán, szők, baráti körben szoktak 

fellépni. Pejacsevich Katinka egyik Justhnak írt levelében úgy fogalmazott, hogy a 

házaspárt máshol nem látni, mint Wohl Janka szalonjában.641 

 

 

3.2.4. Programok 

A felolvasásokon (Fraknói Vilmos, Pekár Gyula, Zichy Géza) kívül a Wohl-szalon 

programjaiban házi zenélések, hangversenyek, premier elıtti bemutatók domináltak a 

muzsikusbarátok közremőködésével. Ez Wohl Janka zeneszeretetével és zongorista 

múltjával függött össze.  

Nemcsak magyar, hanem neves külföldi zenészek is vendégszerepeltek nála, ahogy 

az orosz festı Verescsagin fivére fogalmazott: „Bármilyen mővész vagy zenész jelenik meg 

Pesten, mindenekelıtt Wohlékhoz kerül, hol kedves menedékhelyet talál”.642 1895 telén az 

európai hírő francia operaénekes Jeanne Darlays adott elı Massenet Cid címő operájából 

egy áriát, illetve néhány Schumann-dalt.643 1899 december derekán pedig a cseh 

                                                 
638 Pekár Gyula levele Justh Zsigmondnak (1892. febr. 16.), 10. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
639 Wohl Janka levele Czóbel Minkának (1892. jan. 18.), 8. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
640 KONRÁDYNÉ GÁLOS, Justh Zsigmond albuma, 67.; Justh a következı jellemzést adta róluk Czóbel 
Minkának: „Igen fin de siècle kis párocska. Cantacuzène maga – a bizánci császárok egyenes leszármazottja, 
egyike a legrokonszenvesebb lány toroknak. Gyönyörően énekli Augusta Holmès, Fauré, és Massenet dolgait, 
a kis hercegnı Montesquiou-Fezensac (az à rebours des Esseintes-jének) cousin germain-je Brancovan és 
Bibescu hercegnék unokahúga és világhírő Bauffremont-Minay hercegné leánya, szóval nem lopta - 
világnézletét. Különben olyan fej, mint az ógörög festmények valamelyik virgója”. Justh Zsigmond levele 
Czóbel Minkának (1892. ápr. 4.) = Justh Zsigmond naplója és levelei, 611. 
641 Pejacsevich Katinka levele Justh Zsigmondnak. (é.n.), 13. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
642 Visszaemlékezések, Magyar Bazár 1896/26. (júl. 8.), 105. 
643 Vendégek: Madame d’Armontot, Báró Bánffy Györgyné, Basily (orosz fıkonzul), Berzeviczy Allbertné, 
Marchese Bisio (olasz fıkonzul), Duckertsné (belga fıkonzul felesége), Gróf Festetich Andorné, Hegedüs 
Sándorné, Keglevich grófnık, Kovács Zoltánné, Neugebauer László, Pejacsevich Katinka és Jolán, Székely 
Ilona, Szmrecsányi Miklós, Vas fıtitkár, Wlassics Gyuláné. Mősor: Massenet Cid címő operájából egy ária + 
Schumann-dalok. A hangverseny korabeli sajtójáról lásd Pesti Hírlap 1895. dec. 17., 7.; Fıvárosi Lapok 1895. 
dec. 17., 3296.; Pester Lloyd 1895. dec. 17., 8. 
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hegedővirtuózt, Jan Kubelíket hívta meg magához (a sajtó szerint Budapesten elıször itt 

lépett fel).644 

A nıvérek és a szalon ünnepelt muzsikusa kétségkívül Liszt Ferenc volt. Wohl 

Jankának vele való kapcsolata régre nyúlt vissza, kezdete akkora datálható, amikor az 1856 

ıszén bemutatott Esztergomi mise hatására írt verse eljutott Liszthez, aki köszönetével 

személyesen kereste fel a szerzıt. A komponista többször megfordult náluk, meghallgatta a 

lány zongorajátékát, és idınként ajándékokat vitt neki (könyv, saját zenemő, kis 

jegyzıkönyv baráti soraival), ezért is elképzelhetı, hogy Wohl Janka emlékalbuma is tıle 

származott.645 A bensıséges viszony a késıbbiekben is megmaradt közöttük. Verescsagin 

fivére írta le a következı jelenetet, amikor a (régi) Mőcsarnok termeiben rendezett 

Verescsagin-kiállításban a nehezen járó Liszt Ferencet Janka vezette, és magyarázott neki a 

képekrıl, a mester figyelmesen hallgatta, és „ma chère enfant”-nak, azaz kedves 

gyermekemnek nevezte.646 A zeneszerzı élete utolsó éveiben többször meglátogatta a 

Wohl-nıvéreket: „Lisztet igen, igen gyakran látjuk. Rendesen, minden péntek estét nálunk 

tölti, és azon kívül is gyakran jön”.647  

A Wohl-szalon zenésztagjai úgy is megemlékeztek a nıvérekrıl, hogy egy-egy 

mővüket nekik ajánlották (lásd Bibliográfia). Emellett együttmőködésre is találunk példát, 

elsısorban Hubay Jenıvel, aki Wohl Janka több versét megzenésítette, illetve 1893 nyarán, 

a pawlowski (Szentpétervár mellett) hangversenyei után egy hónapot töltött a dél-tiroli 

Brixenben (ma Bressanone, Olaszország), ahol Wohl Janka társaságában, és az ı 

szövegkönyve alapján komponálta meg hegedőre az Atair címő ötrészes „zenei regényt”: 

Caprice de femme [Nıi szeszély], Invocation [Könyörgés], Feux-follets [Lidércfények], 

Epanchement [Kiáradás], Grisé d’amour [Szerelmi mámor].648  

                                                 
644 Vendégek: Balló Ede, Gróf Bánffy Györgyné, Rodakowskiné-Karácsonyi Clémence, Báró Dániel Ernı, 
Emich Gusztáv, Forinyák Gyula és felesége, Földváry Emma, Hegedüs Sándor és felesége, Kovács Zoltánné, 
Malonyay Dezsı, Pálffy-Daun grófnı, Radisics Jenı és felesége, Rickl Gyuláné, Rodakowski ıexelenciája, 
Szalay Imre és lányai. Wlassics Gyula és felesége. Mősor: Paganini egy andante-ja, Schumann: Träumerei, 
Bazzini: Ronde des Lutins, cseh himnusz és egy magyar dal . A hangverseny korabeli sajtójáról lásd  Francia 
Divatlap 1899. dec. 24., 289.; Pesti Napló 1899. dec. 23., 9.; Magyar Bazár 1900. jan. 1., 4. 
645 CSAPODINÉ, I. m., 250–251. 
646 Visszaemlékezések, Magyar Bazár 1896/26. (júl. 8.), 105–106.; Liszt Ferenc képzımővészethez való 
viszonyáról lásd KOVÁCS Imre, Megjegyzések Liszt Michelangelo-recepciójához = Omnis creatura significans. 
Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára, szerk. TÜSKÉS Anna, CentrArt, Budapest, 2009, 393–399.; 
Liszt és a társmővészetek. Emlékkiállítás Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóján, kiállítás-katalógus, 
szerk. és a kiállítást rendezte ECKHARDT Mária, MTA-BTK, Budapest, 2012.; Képzımővészek Liszt életében, 
kiállítás, Liszt Ferenc Emlékmúzeum, Budapest, 2014. máj. 20.–2015. máj. 13.; KOVÁCS Imre, A 
társmővészetek egysége – Képzımővészek Liszt életében, Muzsika 2014/8., 39–41. 
647 Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1884. márc. 3.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene 
Cluj a Arhivelor NaŃionale 
648 Egyik Justhnak írott levelében utalt a közös munkára és a komponistával való jó kapcsolatára: „Nagyon 
megszerettem, most, hogy jobban ismerem, mint a saját édesanyja ismerhette. Igen szép dolgokat komponált 
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Liszt és Hubay mellett a szalon zenei életének harmadik meghatározó figurája Zichy 

Géza volt, aki Wohl Janka elmondása szerint, kizárólag náluk mutatta be mőveit, például ott 

olvasta fel elıször, A leányvári boszorkány címő költıi beszélyét.649 Wohl Janka az érzést, a 

hangulatot és a lendületességet emelte ki a gróf mővészetébıl: „Gróf Zichy Géza játékát és 

költészetét egyaránt jellemzi az, amit a németek oly találóan »Schwung«-nak neveznek (…) 

Szívébıl merít, valahányszor lelkesülten ír vagy játszik, mert múzsája odafészkelte be 

magát”.650 Zichy Géza egy fiatalkori vadászbalesetben elvesztette a jobb karját, ennek 

dacára nem hagyta abba zongoratanulmányait, hanem szívós kitartással folytatta Robert 

Volkmann és Liszt Ferenc irányítása alatt, majd európai hangverseny-körutakat tett, de 

zeneszerzıként is mőködött (pl. Dolores, Egy vár története, Alár, Roland mester). Nemcsak 

az idısebbik, hanem a fiatalabbik nıvér is nagyra becsülte Zichy költıi és zenei 

képességeit, amelyek, véleménye szerint, leginkább a rögtönzésekben érvényesültek. Wohl 

Stefánia trubadúrokról szóló írásában azon elmélkedett, hogy a lírai hangvételő 

improvizációkban kiteljesedı költıi alkat kiveszıben van, viszont ritka képviselıi közé 

számítható Zichy Géza, aki mesterien, magával ragadóan és színesen mőveli ezt a mőfajt.651 

Hasonló jellemzést adott róla Justh Zsigmond (érzelmi alap, virtuóz technika), bár némileg 

árnyalta a képet: „Igazán mővész csak akkor, ha – énekel, bár hangja nincs. Játéka 

bámulatos, darabjai – csudálatosak –, csakhát játéka lehetetlen, hogy mővészi legyen. Pedig 

van egypár opusa igen szép (…) Lágy, érzı ember, erı tökéletes híjával – és egy cseppet 

sem szubtilis amellett. Így csak romantikus dolgai lesznek érdekesek. A modern világ és 

közte átláthatatlan spanyolfal van. Éppen ezért versei gyengék – zenében még inkább elbírja 

az ember a romantikát”.652 Zichy egyébként azon kevés szerzık egyike, aki a Wohl-nıvérek 

szerkesztése alatt, 1873-tól 1901-ig folyamatosan publikált a Magyar Bazárban, amely lap a 

gróf operaházi intendánsá való kinevezését egyfajta saját gyızelemként adta hírül 

olvasóinak.653  

                                                                                                                                                         
utolsó idıben, többek között együtt csináltuk Brixenben az Atairt”. Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak 
(1894. febr. 15.), 88. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár; Lásd HARASZTI Emil, Hubay Jenı élete és munkái, 
Singer és Wolfner, Budapest, 1913, 129. 
649 Wohl Janka kézirattöredéke, Analekta, 6788., OSzK Kézirattár; Zichy Géza e verses munkája 1881-ben 
jelent meg kötet alakban Zichy Mihály illusztrációival. Wohl Janka Az otthon (1882) címő 
tanácsadókönyvében a szalonasztalra javasolt díszalbumok között felsorolta A leányvári boszorkányt is. 
650 W.J. [WOHL Janka], Gróf Zichy Géza, Magyar Bazár 1879/4. (febr. 16.), 25. 
651 WOHL Stefánia, Troubadourok és improvizátorok = Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, I. köt., 95. 
652 Hazai napló, 1889. ápr. 11. = Justh Zsigmond naplója és levelei, 373. 
653 „A mai nappal virradt meg  a magy. kir. dalszínház és nemzeti színház rég várt és óhajtott érája. Avatatlan 
kezekbıl [Beniczky Ferenc], e nagy fontosságú két mőintézetet átment nemcsak avatott, de a múzsák által 
szentesített kezekbe. Gróf Zichy Géza, kit lapunk olvasói egy évtizednél tovább lépésrıl-lépésre követhettek 
fényes mővészi és írói pályáján s kit a korona és kormány akarata állított a nagy felelısséggel járó polcra, 
veszedelmes örökséget vett át e két mőintézetben, amennyiben a közönség éppúgy, mint a hazai mővészkörök, 
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Nemcsak befutott, híres muzsikusok szerepeltek a Wohl-szalonban, hanem az ı 

tanítványaik is kaptak fellépési lehetıséget. 1881 kora tavaszán a Wohl-nıvérek pénteki 

estélyén Liszt Ferenc Majevszka kisasszonyt mutatta be az egybegyőlteknek, késıbb Hubay 

Jenı mentoráltjainak koncertjeirıl olvashatunk a lapok társasági rovataiban. Például Geyer 

Stefi szívesen látott vendég volt, aki csodagyerek számba ment, 12-13 évesen már komoly 

sikereket aratott hegedőjátékával Bécsben, Münchenben, vagy éppen Erzsébet román 

királyné színe elıtt. Rajta kívül, még megemlítem a másik Hubay-tanítványt, Deckner 

Jankát, akinek debütkoncertje a Wohl-szalonhoz kötıdött (Vieuxtemps-, Wieniawski- és 

Hubay-darabokat adott elı).654 

Végül a Wohl-szalonnak egy olyan eseményére térek ki röviden, amely azon ritka 

alkalmak egyike, amikor egy magánszalon állami ünnepségsorozatba kapcsolódott be. 

Munkácsy Mihály 50 éves születésnapján és a Honfoglalás címő képének ünnepélyes 

átadásakor egymást követték a reprezentatív események: 1894. február 24-én, szombaton az 

Állandó Országház Építıbizottság vette át hivatalosan a festményt alkotójától, február 25-én 

este hatkor Harkányi Frigyes, a Képzımővészeti Társulat alelnöke adott díszebédet 

Andrássy úti palotájában Munkácsy tiszteletére (Wekerle Sándor miniszterelnök, Csáky 

Albin, Lukács Béla, Szilágyi Dezsı miniszterek, Tisza Kálmán, Andrássy Tivadar, az 

Országos Magyar Képzımővészeti Társulat elnöke és Szmrecsányi Miklós a társulat 

titkára), másnap pedig Munkácsy felesége társaságában ellátogatott Wohl Janka hétfıi 

fogadónapjára, amely alkalmon Hubay Jenı elıadta az Atair címő mővét, majd Fauré-, 

illetve Aggházy-dalok hangoztak el Nikisch Artúrné, az Operaház igazgatójának felesége 

tolmácsolásában, valamint Cantacuzène herceg is énekelt.655 

 

 

                                                                                                                                                         
egy újkori prófétát látnak benne, ki a jelenlegi sivár viszonyok útvesztıibıl kivezesse azokat egy öntudatos 
mővészi fejlıdés ígéret országába. (…) A hazai erık és tehetségek gróf Zichy Géza erıs nemzeti érzületében 
pártfogó támogatást fognak találni, míg másrészt minden sovinizmustól ment általános mőveltsége, 
természetszerően arra fogja bírni, hogy a külföldi szellemi és mővészi vívmányaival is öregbítse és gyarapítsa 
a hazai értelmi világot”. Szerzı nélkül [WOHL Janka?], Gróf Zichy Géza, Magyar Bazár 1891/3. (febr. 1.), 17.; 
Az eset részleteirıl lásd PEREMICZKY Szilvia, Az emancipáció utáni Fin de siècle – Budapest és Gustav 
Mahler, Budapesti Negyed 2008/2., 323–350. 
654 Fıvárosi Lapok 1881/55. (márc. 9.), 287; Geyer Stefi Carmen Sylviánál, Magyar Bazár 1901/15. ápr. 16., 
3.; A Hét 1900/11. (márc. 18.), 175. 
655 Az eseményrıl szóló sajtóbeszámolókat lásd Egyetértés 1894/60. (márc. 1.), 2.; Fıvárosi Lapok 1894/56. 
(febr. 25.), 474.; Fıvárosi Lapok 1894/57. (febr. 26.), 487.; Fıvárosi Lapok 1894/60. (márc. 1.), 508.; Pesti 
Napló 1894/60. (márc. 1.), 6. 
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3.3. A Wohl-nıvérek külföldi kapcsolatai 

A személyes érintkezéseken és levelezéseken alapuló nemzetközi 

kapcsolatrendszerüket ma már nehéz rekonstruálni, ám a különféle forrásokban (napló, 

memoár, levél, újsághír) töredékesen fennmaradt nyomok kiterjedt, kontinenseken átívelı 

hálózatot sejtetnek.  

Justh Zsigmond párizsi naplójában megjegyezte, hogy Hippolyte Taine estélyén 

találkozott a washingtoni múzeum egyik munkatársával, akirıl kiderült, hogy ismeri 

Wohlékat. Továbbá a nıvérektıl kapott ajánlólevéllel kereste fel a francia fıvárosban 

Verescsagint, aki egybıl felılük, illetve Wohl Stefánia készülı regényérıl (Aranyfüst) 

érdeklıdött.656 A Wohl-nıvérek elsı budapesti kiállításakor kötöttek ismeretséget az orosz 

festıvel. Verescsagin fivére akkor szintén Budapesten tartózkodott, és késıbb kiadott úti 

beszámolójában kitért a Wohl-nıvérekre, akikhez Szmrecsányi Miklós, az Országos 

Magyar Képzımővészeti Társulat titkára vitte el. Visszaemlékezése szerint, a nıvérek 

örömmel fogadták ıt, kedvesek és rokonszenvesek voltak, ami kellemesen érintette a 

fiatalembert, mert azt hitte, hogy a magyarok idegenkednek az oroszoktól.657 Egyébként 

mind Janka, mind Stefánia többször méltatta a hazai és külföldi sajtóban Verescsagin 

mővészetét, ıriztek tıle dedikált fényképet és köteteket.658 

Egy másik orosz mővésszel, a Párizsban élı és dolgozó Mark Antokolszkij 

szobrásszal is kapcsolatba kerültek. Wohl Stefánia a Pesti Napló hasábjain megjelent 

cikkében bemutatta munkásságát a hazai közönségnek, amelyben Tolsztoj, Gogol, 

Dosztojevszkij, Turgenyev és Verescsagin társaságában a szabadságért küzdı, új orosz 

mővésznemzedékhez sorolta.659 Antokolszkijjal Verescsaginon, majd Justh Zsigmondon 

keresztül leveleztek, két ízben kaptak tıle alkotásairól készült fényképgyőjteményt, 

amelyek bekerültek a nıvérek enteriırjeibe. Wohl Janka elıször 1894 novemberében 
                                                 

656 Párizsi napló, 1888. febr. 27., 1888. ápr. 10. = Justh Zsigmond naplója és levelei, 161., 242. 
657 A Magyar Bazár a Budapestre vonatkozó részeket közölte: Visszaemlékezések, Magyar Bazár 1896/26. (júl. 
8.), 105–106. 
658 WOHL Janka, Wereschagin, Pesti Napló 1883/10. (jan. 11.), 1–2.; WOHL Janka, Verescsagin Vazul, Magyar 
Bazár 1883/2. (jan. 16.), 9–10.; WOHL Stefánia, Verescsagin, Egyetértés 1886/24. (jan. 24.), 1.; (S) [WOHL 
Stefánia], A Verescsagin-kiállítás, Magyar Bazár 1886/4. (febr. 16.), 31.; WOHL Janka, Vereschagine, Revue 
internationale 1886/5., 673–682.; WOHL Janka, Verescsagin Vazul, Budapesti Hírlap 1898/35. (febr. 4.), 1–3.; 
Az orosz festı budapesti kiállításairól és fogadtatásáról lásd BACHER Béla, Verescsagin és a korabeli magyar 
mőkritika, Mővészettörténeti Értesítı 1954/1., 148–159.; BACHER Béla, Újabb adatok Verescsagin 
magyarországi kapcsolatairól, Szépmővészeti Múzeum Közleményei 1954/5., 123–125.; Verescsagin saját 
mőveinek német fordításaiból dedikált példányokat küldött Wohl Jankának 1895-ben, amelyek jelenleg az 
OSzK-ban találhatók: Selbstbiographien unbedeutender Leute. Skizzen dem russischen Volksleben und 
Porträts, ford. Dr. Alexis MARKOW, Karl Siegismund, Berlin, 1895.; Der Kriegskorrespondent. Erzählung aus 
dem russisch-türkischen Kriege, Deutsch herausgegeben und eingeleitet von Eugen ZABEL, J. G. Cotta’schen 
Buchhandlung, Stuttgart, 1894.; Vom Kriegsschauplatze in Asien und Europa. Erinnerungen des Malers 
Wassili Wereschtschagin, ford. dr. Alexis MARKOW, Karl Siegesmund, Berlin, 1895. 
659 WOHL Stefánia, Egy szabadságharcos a vésıvel, Pesti Napló 1883/264. (szept. 26.), 1–2. 
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találkozott vele párizsi útja alkalmával: „Régóta vagyunk barátok, bár nem ösmertük 

egymást személyesen, és midın múlt év novemberén Párizsban találkoztunk, csak a régi 

fonalat kellett felvennünk, mit Vereschagine és késıbb feledhetetlen barátom, Justh Zsiga 

szıtt közöttünk élénk rokonszenvvel és szeretettel”.660 A mővész megmutatta a mőtermét, 

ahol beavatta mővei keletkezéstörténetébe, további sorsába, a rákövetkezı nap pedig 

visszaadta a vizitet, ami azért számított kitüntetésnek, mert, mint az írónı megtudta a 

mővész feleségétıl, Antokolszkij nem nagyon szokott viszonozni látogatásokat. 

A Wohl-nıvérek nemzetközi kapcsolathálójára vonatkozóan találunk még töredékes 

adatokat Ballagi Aladár (Ballagi Mór fia) és M. Hrabovszky Júlia írásaiban. A történész 

1887 nyarán a szentpétervári cári közkönyvtár történelmi szakosztály termeiben kutatott, és 

a szépmővészeti osztály ıre, Wladimir Sztasszoff mesélte neki, hogy levelezésben áll Wohl 

Jankával, és dicsérte Liszt-könyvét.661 M. Hrabovszky Júlia 1899-ben Wohl Jankától kapott 

ajánlólevelekkel (Ollendorff kiadó, francia családok) felszerelkezve, indult el Párizsba.662   

Kétségkívül könnyen ismerkedtek külföldiekkel, ezt bizonyítja az az eset is, amikor 

Wohl Janka A Nık Munkaköre tudósítójaként kiutazott az 1873-as bécsi világkiállításra, 

ahol egybıl jó barátságba keveredett a japán pavilon egyik fiatal biztosával, aki megígérte 

neki, hogy ellátogat Pestre, valamint felajánlotta írói szolgálatait A Nık Munkaköre 

számára.663 Nem sokra rá, a lap be is harangozta, hogy érdekes, francia nyelvő kéziratot 

kaptak tıle, amely a japán papírkészítési módokról értekezett. Ígérték a cikk magyar 

fordítását, és azzal zárták, hogy „japáni munkatárssal nem hiszem, hogy lap eddig 

dicsekedhetett volna” (a cikk magyar fordítása végül mégsem jelent meg).664 

Utazásaik során, ha tehették, felkerestek hírességeket otthonukban. Munkácsy 

Mihály és Malonyay Dezsı 1894. december elején Wohl Jankát Párizsban jártakor elvitte 

Alphonse Daudet francia íróhoz. Az akkor már nagybeteg szerzı a dolgozószobájában 

fogadta ıket. Miközben Munkácsy vitte a szót, két társa az íróasztalt nézegette, majd az 

írónı az ott heverı tollat, amellyel Daudet a La petite paroisse (1895) korrektúráját végezte, 

elkérte tulajdonosától, akinek az arca ettıl felragyogott, kezet csókolt vendégének, és 

boldogan neki ajándékozta az írószerszámot. Wohl Janka fényképet is kért tıle, de éppen 

                                                 
660 WOHL Janka, Antocolsky Márk, Fıvárosi Lapok 1895/234. (aug. 27.), 2704.; Egyébként Wohl Jankának az 
volt az eredeti terve, hogy húga síremlékét vele tervezteti meg, felkérte levélben, de választ nem kapott rá. 
Wohl Janka levele Justh Zsigmondnak (é.n.), 62. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár; A síremléket végül Zala 
György készítette el. 
661 Egy fiatal magyar tudós Orosz- és Finnországban, Vasárnapi Újság 1887/35. (aug. 28.), 583.; BALLAGI  
Aladár, A szentpétervári császári közkönyvtár 1860-1887-ig, Magyar Könyvszemle 1887/1–6., 295. 
662 M. HRABOVSZKY, Ami elmúlt, 249. 
663 Szerzı nélkül [WOHL Janka], A bécsi világtárlatról, A Nık Munkaköre 1873/11. (jún. 8.), 8. 
664 A Nık Munkaköre 1873/14. (júl. 24.), 5. 
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nem volt kéznél, így Daudet megígérte neki, hogy utána fogja küldeni, amit be is váltott. Ezt 

a dedikált fotót publikálta a Magyar Bazár címlapján a szerzı halálakor.665 Korábban, 1881 

ıszén tett olasz körútjuk (Velence, Firenze, Róma, Nápoly, Torinó) során pedig 

magánkihallgatást eszközöltek ki XIII. Leó pápánál, Terenzio Mamianival, Cavour egykori 

miniszterével találkoztak római lakásában (a búcsúzáskor a volt államférfi emléksorokat írt 

Wohl Janka legyezıjére), Torinóban Kossuthnál tették tiszteletüket.666  

Wohl Janka élete utolsó nagy utazása 1896 nyarán történt, amikor hat hetet töltött 

Angliában (elsısorban Londonban). Remekül érezte magát a szigetországban, és sőrő 

idıszakként emlékezett vissza rá, „hol 48 órát tömtem 24be”.667 Az athenaeumi 

igazgatósági jegyzıkönyvek alapján úgy tőnik, hogy A saison alatt Londonban címmel 

kötetet tervezett megjelentetni, az errıl szóló szerzıdést nyélbe is ütötték, de a kiadás már 

nem valósult meg.668 

 

 

3.4. Szalon, mint szerkesztıség 

A korban és a késıbbiekben is mindenki egyetértett abban, hogy a magyar irodalmi 

szalon megteremtése a Wohl-nıvérek nevéhez főzıdik. Jelen fejezetben szalonjuk egy 

másik funkcióját veszem szemügyre.  

Az irodalom és az újságírás dinamikus viszonyát szélesebb kulturális közegben 

értelmezik a „culture médiatique” (médiakultúra) vagy az „ère médiatique” (médiakorszak) 

elméletei.669  Ez a periodizáció Jean-Yves Mollier szerint a kiadói rendszer (terjesztés, 

                                                 
665 WOHL Janka, Alphonse Daudet, Magyar Bazár 1898/2. (jan. 8.), 1.; A Magyar Bazárban Daudet 
feleségének, Julia Daudet írói munkásságát is ismertették, és az Anyák és gyermekek címő mővébıl adtak 
közre részletet: Magyar Bazár 1895/21. (jún. 8.), 81–83. 
666 WOHL Stefánia, Egy magánkihallgatás XIII. Leó pápánál = Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, I. köt., 22–
35.; WOHL Stefánia, Mamiani és Kossuth = Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, I. köt., 36–52.; E látogatásokról 
Wohl Janka kolozsvári barátnıjének is beszámolt: „De amily sok szépet, elragadót, feledhetetlent láttunk, 
koronája olaszhoni utunknak a pápai audencia volt! Rendkívüli egy ember XIII. Leó, és bennünket teljesen 
megnyert. Háromnegyed óránál tovább voltunk nála, és annyi érdekest, emlékezetest mondott nekünk ez idı 
alatt, oly kegyes volt hozzánk – hogy valóban teljesen meghódított.  Amily ıszintén beszéltem vele, 
megjegyezte, hogy: »Le bon Dieu vous a donné la grâce l’une grande franchise« [A Jóisten önnek nagy 
ıszinteséget adott]. De azért úgy tudom, jó néven vette”. Kossuthról pedig így nyilatkozott: „…még mindig 
szép, impozáns egyéniség, és igen szeretetreméltó módon fogadott”. Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1881. 
dec. 8.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale. 
667 Wohl Janka levele Wass Ottiliának (1896. szept. 9.), 1228 Fond Personal Wass Otilia, DirecŃiei JudeŃene 
Cluj a Arhivelor NaŃionale; Úti élményeirıl lásd WOHL Janka, Egy nap a Temzén, Budapesti Hírlap 1896/250. 
(szept. 11.), 1–3.; WOHL Janka, A „Kriket”[!] versenyek Londonban, Budapesti Hírlap 1897/108. (ápr. 18.), 
10–11. 
668 Athenaeum Igazgatósági jegyzıkönyvek, 292. i.sz. igazgatósági ülés jegyzıkönyve (1899. szept. 27.), Z 
723 Gazdasági Levéltár, MNL 
669 Lásd Jean-Yves MOLLIER, La naissance de la culture médiatique à la Belle Époque, Études littéraires 
1997/1., 15–26.; Pascal DURAND, La „culture médiatique” au XIXe siècle. Essai de définition-périodisation, 
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piac), és a kulturális ipar (színház, zenés-kávéház, music-hall, cirkusz, vidámpark) 

kiépülésével jött létre.670 Asa Briggs és Peter Burke a médiát szintén olyan kiterjesztett 

fogalomként használják, amelybe beleveszik a fogyasztást, az áruházakat, a 

világkiállításokat, az új találmányokat, elektromosságot, vasutat, a sportot. Guillaume 

Pinson Proust és a társasági sajtó kapcsán vizsgálta a szalon és az újság viszonyát: a lapok 

csatornaként vezetik a beszédet, de egyúttal rögzítik is.671 Robert Darnton a 19. századi 

francia szociológus Gabriel Tarde elméletére támaszkodva hívta fel a figyelmet a szóbeliség 

és a nyomtatott sajtó együttmőködésére, a nyomtatás és az oralitás egymást erısítı 

jelenségére (a nyomtatott kiadványok a beszélgetések számára témákat kínálnak, az 

eszmecserék közvéleménybe tömörülve belekerülnek a nyomtatás világába).672 A szalon és 

az újság egymást megtámogató szerepére világít Malonyay Justhnak írt levele, amelyben 

egy szépirodalmi hetilap tervével 

állt elı: „Persze a lap nem elég, egy Salon kellene a háta mögé. Talán a Wohlék szereznık 

meg rá”.673 

Közismert, hogy a 19. századi újságkészítés gyakran kávéházakban, vendéglıkben 

zajlott, mert megkönnyítette az írószerzést, a megbeszéléseket, a tájékozódást (magyar és 

külföldi lapok, ismerısök, pincérek), az információáramlást, a szerkesztı és a munkatárs 

közötti kommunikációt, a kapcsolatok kiépítését és ápolását, a szövegek begyőjtését, 

valamint megerısítette az újság csoporttudatát.674 A 19. század második felében számos 

ilyen újságírói törzshely, és asztaltársaság létezett. Ágai Adolf mesélt a Kagál-kör 

vacsoráiról, amelyeken a Borsszem Jankó munkatársai győltek össze (írók és rajzolók), de 

mindig hívtak külsısöket (más újságírók, politikusok, táblabírák, elıkelıségek, tisztviselık, 

                                                                                                                                                         
Quaderni 1999/39., 29–40.; La culture médiatique au XIXe et XXe siècles. Actes du colloque international, 
szerk. Marc LITS, Louvain-la-Neuve, ORM, 1999.; Jean-Yves MOLLIER, Genèse et développement de la 
culture médiatique du XIXe au XXe siècle = De l’écrit à l’écran, szerk. Jacques Migozzi, PULIM, Limoges, 
2000, 27–38.; Marie-Ève THÉRENTY – Alain VAILLANT , 1836: L’An I de l’ère médiatique. Analyse littéraire et 
historique de La Presse de Girardin, Nouveau monde éditions, Paris, 2001.; Pascal DURAND, Presse ou 
médias, littérature ou culture médiatique? Question de concepts, Contextes 2012/11. 
(https://contextes.revues.org/5392)  
670 Idézi Marie-Ève THÉRENTY, Les débuts de l’ère médiatique en France = Das 19. Jahrhundert als 
Mediengesellschaft, szerk. Jörg REQUATE, Oldenbourg, München, 2009, 21. 
671 Guillaume PINSON, Fiction du Monde. De la presse mondaine à Marcel Proust, Presses de l'Université de 
Montréal, Montréal, 2008. 
672 Robert DARNTON, Mademoiselle Bonafon and tbe Private Life of Louis XV: Communication Circuits in 
Eigbteenth-Century France, Representations 2004/1., 102–124. Idézi TÖRÖK, Az Aranyfüst és a kulcsregény 
mőfaja, 362. 
673 Malonyay Dezsı levele Justh Zsigmondnak (é.n.), 26. sz., OSzK Kézirattár, Levelestár 
674 SIPOS Balázs, A politikai újságírás mint hivatás. Nyilvánosság, polgári sajtó és a hírlapírók a Horty-
korszak elsı felében, Napvilág, Budapest, 2004, 150.; A kávéház másoknak is bevált irodának, errıl lásd SALY  
Noémi, „Ide minden rangú ember és mindkét nem eljöhet…”, A pesti kávéház mint a társasélet színtere, 
Budapesti Negyed 2004/4., 39–66. (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/saly.html)  
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jogászok). A beszélgetésekbıl, vitákból mindig tudtak témákat meríteni cikkeikhez.675 Nagy 

Miklós, a Vasárnapi Újság szerkesztıje délutánonként a Holzwarth-féle kocsmában [ma 

Kárpátia étterem] dolgozott.676 A Hetet a Váci utcai Koronában alapították, majd a 

Centrálban zajlottak az emlékezetes szerkesztések, ahová a szomszédos Athenaeum 

nyomdából a szedıgyerek átszaladt a levonatokkal.677 Bár nık járhattak és jártak is 

kávéházakba, de megvolt annak az etikettje, Wohl Janka középosztálybeli nıként, 

szerkesztıi teendıit, nem intézhette volna szabadon, minden további nélkül 

vendéglátóhelyeken.678 Számára a Magyar Bazár munkatársaival való közvetlen és intenzív 

kapcsolattartásra az a nık számára rendelkezésre álló nyilvánossági forma kínálkozott, 

amelyet húgával együtt oly imponáló tökélyre fejlesztettek: a szalon. Viszont, amíg egy 

férfikollégánál elég volt, ha olyan kávéházat választott irodájaként, amely közel feküdt a 

nyomdához, addig a Wohl-nıvéreknél a lakáskeresésben- és választásban merülhetett fel 

ugyanez szempontként, tudniillik, hogy a pesti belvárosban, kiadóvállalatuk, az Athenaeum 

Ferenciek terén álló székháza közelében maradjanak. 

„A felelıs szerkesztı szobája valóságos szalon; ı fogadja a lap minden látogatóját: a 

külsı munkatársakat, a nıi vendégeket, a politikusokat, a mővészeket, néha egy kiváló 

fıpapot, a képviselıház vagy fırendiház egy-egy a nyilvánossággal érintkezı tagját” – írta 

Szomaházy István a hírlapkészítés folyamatáról.679 Megfordítva a hasonlatot, a Wohl-

nıvérek szalonja pedig valóságos szerkesztıi szobaként mőködött, ahová érkeztek a külsı 

és belsı munkatársak, a nıi vendégek, a politikusok, a mővészek és a fıpapok. A szalon 

megteremtette számukra azokat a kereteket, amelyek révén új szerzıket szereztek, régieket 

noszogattak, szövegeket beszéltek át, ötleteket, témákat hajtottak fel és győjtöttek be, 

híreket szereztek és továbbítottak, valamint erısítették a csoporttudatot. Társasági 

kapcsolataikat sikerrel kamatoztatták az újságkészítés során, amire Csapodiné Gárdonyi 

Klára is felhívja a figyelmet.680 A törzsvendégek közül többeket bekapcsoltak a lap 

munkájába, kéziratokat kértek tılük, illetve pályájuk alakulásáról, sikereirıl adtak 

folyamatosan hírt olvasóiknak: az írók mellett a tudósoktól esszéket, tanulmányrészleteket, 

                                                 
675 Porzó [ÁGAI Adolf], Új hantok, Athenaeum, Budapest, 1906, 266–267. 
676 LIPTÁK, I. m., 75. 
677 Sipulusz [RÁKOSI Viktor], Hogy készül „A Hét”? = A Hét. Politikai és irodalmi szemle, 1890–1899, szerk. 
FÁBRI Anna – STEINERT Ágota, Magvetı, Budapest, 1978, 70–72.; IGNOTUS, Kiss József és kerekasztala = 
Ignotus válogatott írásai, szerk. KOMLÓS Aladár, Szépirodalmi, Budapest, 1969, 419.; PACZ Mercédesz, A 
Hét, nemcsak mint a Nyugat elıfutára, Elsı Század 2008/1, 427. 
678 SALY , I. m.; A térhasználat nemi különbségeirıl lásd GYÁNI  Gábor, Az utca és a szalon. Társadalmi 
térhasználat Budapesten, 1870-1940, Új Mandátum, Budapest, 1999, 44–50. 
679 SZOMAHÁZY  István, Az újság. A hírlapírás mőhelyébıl, Pesti Napló, Budapest, 1893, 21. 
680 CSAPODINÉ, I. m., 252. 
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fordításokat adtak közre, a Kisfaludy Társaság győléseirıl, tevékenységérıl rendszeresen és 

részletesen tudósítottak, a Magyar Bazár egyes kottamellékletei a szalon zenészvendégeitıl 

származtak.681 A tartalomgyőjtés vonatkozásain túlmenıen, a Magyar Bazár, a többi 

divatlaphoz hasonlóan – az enteriır részeként (díszesen bekötött évfolyamok, 

képmellékletek, ajándékok), és az olvasók közösségi tereként (nyílt tér) – a szalon képét 

öltötte magára.  

 

3.5. Epilógus 

A fentiek tükrében megállapítható, hogy a Wohl-szalon, mint a legtöbb, jól mőködı 

szalon, olyan imaginárius közösségnek tekinthetı, amely több helyszínhez, és körhöz 

kapcsolódott. A bázist természetesen a nıvérek aktuális lakása jelentette, de a szalonélet 

különbözı típusú terekre (szórakozóhelyek, szalonok, gyógyfürdık, utazások) is kiterjedt, 

sıt nemcsak személyes találkozókon, hanem levelezéseken vagy a sajtón keresztül is zajlott. 

Maga a vendégkör sem tekinthetı egyöntetőnek, hanem kisebb csoportokra bomlott, amely 

alkalmanként változott, cserélıdött (törzstagok, átutazók, díszvendégek, tiszteletbeliek, 

töltelékek, potyautasok). A szalonesemények is – az intim beszélgetésektıl, a forgalmas 

fogadónapokon át a reprezentatív mősoros estekig – széles skálán mozogtak. 

A szalonok az eszmecsere, a kreativitás, a keveredés révén aktívan közremőködtek a 

modernség kialakulásában.682 Másfelıl a nık társadalmi tevékenységének és hatóerejének a 

terepét jelentette. Delap, DiCenzo és Ryan szerzıhármas a közszféra fogalmának 

kiterjesztése mellett érvelnek annak érdekében, hogy láthatóvá váljon és tanulmányozni 

lehessen a nık jelenlétét és mőködését a nyilvánosságban, bár ki voltak zárva a 

pártpolitizálásból és az ahhoz kötıdı döntéshozatalokból, de a közép- és felsıoktatásban, a 

munkaerıpiacon és a szalonéletben fontos eredményeket értek el.683  

Török Zsuzsa a szalonra, mint lokális autoritásra tekint, amelynek három fı 

jellemzıjét állapítja meg: exkluzivitás, nıi jelenlét, közvélemény artikulálása. A szalon 

társadalmi képzıdményként olyan köztes térnek minısül, amely nem privát, de nem is 

                                                 
681 Például lásd BEÖTHY Zsolt, A kellembeli kiválóság [A tragikum címő mőbıl részlet], Magyar Bazár 
1885/23. (dec. 1.), 177–178.; IPOLYI Arnold, Nyári Krisztina [Magyar történelmi életrajzok novemberi 
füzetébıl], Magyar Bazár 1887/22–23. (nov. 16.–dec. 1.), 169–171., 177–178.; GRÜNWALD Béla, Az elsı 
magyar hírlapok és irodalmunk úttörıi [Régi Magyarország címő munkájából], Magyar Bazár 1888/6. (márc. 
16.), 41–42.; Hubay külön a lap számára énekhangra és zongorára szerzett dala. Magyar Bazár 1890/1. (jan. 
1.);. Hubay Jenıtıl kottamelléklet Kiss József versére, Arany Lászlónénak ajánlva. Magyar Bazár 1900/1. 
(jan. 1.) 
682 Jayne MAREK, Magazines, Presses, and Salons in Women’s Modernism = The Cambridge Companion to 
Modernist Women Writers, szerk. Maren Tova LINETT, Cambridge UP, Cambridge, 62–77. 
683 DICENZO –DELAP –RYAN , I. m.  
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publikus. Ilyeténképpen a társadalmi hatalom megnyilvánulási tere, „amely az intézményes 

állami apparátusokon kívül, attól elkülönülve mőködött”.684 

A szalon tehát nemcsak a csevegésnek, az ízlésformálásnak, a szellem mővelésének, 

hanem a társadalmi pozíció megerısítésének, az elıremenetelnek, a boldogulásnak is 

lehetıséget biztosított, amit több visszaemlékezés megerısít. Rákosi Jenınél olvasható a 

következı: „Az irodalomban el volt terjedve akkor az a vélemény, hogy az írói karrier 

Csengery Antal szalonjából indul ki. Aki valamire vinni akarja, annak iparkodnia kell, hogy 

oda bejusson”.685 Herczeg Ferencet A dolovai nábob leánya bemutatója után invitálták a 

Feszty-szalonba, „s ez a meghívás mintegy a sikerem megerısítése volt. Társadalmi 

rangemelést jelentett; azzal, hogy Fesztyékhez jártam, én is Valaki lettem Budapesten”.686 

Hrabovszky Júlia barátnıje, gróf Keglevich Béláné Batthyány Ilona (a Wohl-szalon egyik 

törzsvendége) beajánlása révén került a Magyar Bazárhoz, ahol a „Szerkesztıi üzenetek” 

rovatot gondozta, amit ugyan rettenetesen utált, de zokszó nélkül elvégezte írói karrierje 

érdekében: „…akár ingyen is megtettem volna, mert nagy elıny, élvezet volt számomra, 

hogy ebbe az irodalmi szalonba bejutottam, és érdekes ösmeretségeket tettem”.687 A Hét 

hasábjain megjelent Wohl Jankáról szóló méltatások rendre kitértek támogatói, segítıi 

szerepére: „Sok szegény muzsikust, festıt, írót juttatott társasága révén kenyérhez, sok 

családot mentett meg a pusztulástól, gyakran pedig a mővészetnek”.688 

És „…miért érte meg az egyébként nem túl vagyonos Wohl-nıvéreknek a szalont 

évtizedeken keresztül fenntartani?” – tette fel a kérdést Borbíró Fanni.689 Egyrészt, ahogy 

korábban láthattuk, a barátok segítettek (pl. büfé megszervezése), másrészt, ahogy maga a 

tanulmányszerzı is megállapítja, szalonjuk presztízsmegerısítı hatása rájuk is vonatkozott. 

Továbbá újságuk számára lobbizásra, kapcsolatépítésre, információk győjtésére és 

áramoltatására használták. A szalon, bár sok fáradsággal és költséggel járt, de az ı 

megélhetésüket is szolgálta. Ahhoz, hogy valaki az irodalomból meg tudjon élni a modern 

korban, három dolog szükséges: rendszeres publikálás, publikációs fórum, nyilvánosság. A 

Wohl-nıvérek életmővében e három összekapcsolódott.  

                                                 
684 TÖRÖK, Az Aranyfüst és a kulcsregény mőfaja, 358. 
685 RÁKOSI, Emlékezések, 129. 
686 Herczeg Ferenc emlékezései, s. a. r. NÉMETH G. Béla, Szépirodalmi, Budapest, 1985, 279. 
687 M. HRABOVSZKY, Ami elmúlt, 219. 
688 Három csillag-jel [LOVIK  Károly?], Wohl Janka, A Hét, 1901/21. (máj. 26.), 333.; „Csak akik közvetlen 
közelében élnek, azok tudják, mennyi jó cselekedetnek az értelmi szerzıje, s ügynöke a szalon-életnek ez a 
zajtalanul agilis alakja, azon a réven, hogy közel találja azokat, akik jót tehetnek. Mennyi mővészeti törekvés 
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és pártfogásának, hogy csak zörgetnie kellett a hatalmasok ajtaján!” A. [AMBRUS Zoltán?], Wohl Janka, A Hét 
1901/10. (márc. 10.), 154–155. 
689 BORBÍRÓ, „Csevegés, zene és egy csésze tea”, (http://epa.oszk.hu/00000/00003/00033/borbiro.html) 
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Magyar Bazár mint A Nık Munkaköre, Athenaeum, 1873–1901.  

Figyelı 1874. jan. 4., 10.; máj. 2., 212–213.; júl. 26., 359.; Fıvárosi Lapok 1893. jan. 1., 5–6. 

Salon és Sport, a Fıvárosi Lapok képes melléklete, szerk. Adorján Sándorral, Athenaeum, 

1891–1892. 

Pester Lloyd 1891. szept. 25., 7.; A Hét 1891. szept. 27., 39. 

Francia Divatlap, a Magyar Bazár francia divatlapja, Athenaeum, 1898–1901. 

A Hét 1898. dec. 4., 784.; Esztergom és vidéke 1898. dec. 8., 4. 

 

Fordításai 

Mrs. ALEXANDER [Annie FRENCH HECTOR], Az ı legkedvesebb ellensége [Her Dearest Foe, 

1876], regény, ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1879. 

Vasárnapi Újság 1880. márc. 28., 210. 

F. ANTHONY, Courteil János, regény, ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, 

Budapest, 1887. 

M[ary] E[lizabeth] BRADDON, Lady Cecil [The Lady’s Mile, 1866], regény, ford. Zichy 

Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1878. 

M[ary] E[lizabeth] BRADDON, Az arany borjú [The Golden Calf, 1883], regény, ford. Zichy 

Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1884. 

CARMEN SYLVA  [Erzsébet román királyné], Ki kopog? bevezetésül Egy rajz, írta Pierre 

LOTI, elbeszélések, ford. WOHL Janka, Athenaeum, Budapest, 1890. 

Fıvárosi Lapok 1891. jan. 18., 44. 

Wilkie COLLINS, A gleninchi rejtély [The Law and the Lady, 1875], regény, ford. Zichy 

Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1875. 

Wilkie COLLINS, A titokzatos hang, regény, ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, 

Budapest, 1881. 

Karl DETLEF [Klara BAUER], Feloldhatatlan kötelékek [Unlösliche Bande, 1869], regény, 

ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1874. (2. kiad. 1897, 3. kiad. 

1900.) 

Családi Kör 1874. jún. 7., 548. 
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Charles DICKENS, Copperfield Dávid személyes élettörténete, kalandjai, tapasztalatai és 

észrevételei, melyeket semmikép se szánt a nyilvánosság elé [1850], regény, ford. Zichy 

Camilla [WOHL Janka], Franklin, Budapest, 1877. 

-t., Copperfield David személyes élettörténete, Budapesti Szemle 1877/30., 422–425. 

Amelia B[lanford] EDWARDS, Borbála története [Barbara’s History, 1864], regény, ford. 

Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1880. 

Vasárnapi Újság 1881. márc. 6., 156. 

Jessie FOTHERGILL, A rokonok, regény, ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, 

Budapest, 1883. (2. kiad. 1896.) 

Jessie FOTHERGILL, A tőzpróba, regény, ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, 

Budapest, 1886. (2. kiad. 1897.) 

Émile GABORIAU, A mások pénze [L’argent des autres, 1874], regény, ford. Zichy Camilla 

[WOHL Janka], Franklin, Budapest, 1875. 

Henry GRÉVILLE [Alice Marie Céleste DURAND], Dosia [Dosia, 1876], regény, ford. Zichy 

Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1880. (2. kiad. 1893.) 

Helen MATHERS [Ellen Buckingham MATHEWS], Jön a rozson át [Comin’ Thro' the Rye, 

1875], regény, ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1879. (2. kiad. 

1894.) 

NEUHAUS, Malvin, A Perfecta, regény, ford. Zichy Camilla [WOHL Janka], Magyar Bazár 

(Athenaeum), Budapest, 1898. 

[Charles-Augustin] SAINTE-BEUVE, Arczképek a franczia újabbkori társadalomból, ford. és 

bev., jegyz. ell. WOHL Janka, Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadóvállalata, 

Budapest, 1888. 

SZABÓ Dávid, Arcképek a francia újabbkori társadalomból, Századok 1889/2., 163–166. 

George SAND, A percemonti torony [La tour de Percemont, 1875], regény, ford. Zichy 

Camilla [WOHL Janka], Athenaeum, Budapest, 1885. 

OSSIP SCHUBIN [Lola KIRSCHNER], Magunk közt [Unter uns, 1884], regény, ford. Wohl 

Janka, Athenaeum, Budapest, 1886.  

Vasárnapi Újság 1887. febr. 20., 136. 

John Addington SYMONDS, Renaissance Olaszországban [Renaissance in Italy, vol. 3. The 

Fine Arts, 1882], 3. A szépmővészetek, ford. Wohl Janka, Magyar Tudományos Akadémia 

Könyvkiadóvállalata, Budapest, 1886. 

Századok 1886., 925. 
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Mőveinek fordításai690 

An Franz Liszt [Liszt Ferenchez], vers, ford. Gustav STEINACKER = Ungarische Lyriker, 

Leipzig–Budapest, 1875, 455–456.  

François Liszt. Recollections of a Compatriot, ford. B. Peyton WARD, Ward & Downey, 

London, 1887. 

(angol): Dublin Weekly Nation 1887. dec. 17., 3.; The Pall Mall Gazette 1888. márc. 14., 3.; The 

Musical Times and Singing Class Circular 1888. ápr. 1., 211–213. 

(amerikai): The Sun (New York), 1888. szept. 19. , 4. 

(ausztrál): Liszt and the Countess d’Agoult. Their Love Intrigue. The Flight to Geneva, Evening News 

(Sydney) 1908. okt. 10., 13. 

(magyarországi): Magyar Háziasszony - Munka után [szépirodalmi melléklet] 1888. jan. 29., 3. 

Franz Liszt. Erinnerungen einer Landsmännin, ford. a szerzı, Costenoble, Jena, 1888. 

(német): Wohl Janka könyve Lisztrıl, Fıvárosi Lapok 1888. máj. 5., 921.; Liszt und Madame Duplessis, 

Altonaer Nachrichten 1888. máj. 12., 6–7.; A. D., Bücherschau, Lyra 1888. jún. 15., 155.; Berliner 

Tageblatt 1888. aug. 28., 2.; Franz Liszt, Neue Freie Presse 1888. nov. 8., 4. 

(francia): Walter VOGT, Courrier de Vienne, Le Figaro 1888. aug. 22., 5. 

105. J’aimerais mourir [Meg szeretnék meghalni…], vers. + 106. Chanson près d’un 

berceau [Bölcsıdal], vers, ford. Melchior de POLIGNAC = Poètes hongrois, poésies 

magyares, szerk. Melchior de POLIGNAC, Ollendorff, Paris, 1896, 173–174. 

How I should like to die [Meg szeretnék meghalni…], vers, ford. William N. LOEW = 

Magyar Poetry, New York, 1889, 61.  

 

Írásai antológiákban, győjteményekben691 

Kettıs visszhang, vers = Magyar Akadémia könyve, szerk. ORMÓDI Bertalan, I. köt., 

Wodianer, Pest, 1860, 114–117. 

Halottak napján, vers = Színes Könyv. Díszemlény magyar írói segélyegylet alaptıkéje 

gyarapítására, kiadta KHERN Ede, Brassó, 1861, 116. 

Szemere Pálhoz, vers = Dalok könyve. Száz magyar költı és a nép dalaiból, szerk. KOLMÁR 

József, Schön, Baja, 1862, 335–336. 

Éjjel, nappal…, vers = Nemzeti hárfa, szerk. FARKAS Albert, Herz Ny., Pest, 1862, 225–

226. 

Az örvény szélén, vers = Thalia. Zsebkönyv 1862-re, kiadták FÉSÜS György és TOLDY 

István, Emich, Pest, 1862, 66–68. 

                                                 
690 DEMETER Tibor, Bibliographia Hungarica (http://demeter.oszk.hu/d.php?a=ix) és saját kutatások alapján. 
691 MADÁR Lajos, Magyar irodalmi antológiák és győjtemények, A Petıfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai 
Füzetei, F. sorozat 1–46., Budapest, 1978–1992. és saját kutatások alapján. 
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(-i) [GYULAI  Pál és ARANY János], Thalia. Zsebkönyv 1862-re, Szépirodalmi Figyelı 1862. jan. 9., 148–

151., Újraközölve: GYULAI  Pál, Egy színházi zsebkönyvrıl = Uı., Dramaturgiai dolgozatok, I. kötet, 

Franklin, Budapest 1908, 329–343. 

Szemere Pálhoz, vers = A magyar költészet gyöngyszemei. Száz magyar költı és a nép 

dalaiból mőfajilag rendezve, szerk. KOLMÁR József, Fischel Fülöp, Nagykanizsa (Scheiber 

Ny., Pozsony), 1862, 335–336. 

Ég szülöttje, vers = Részvét könyve 1863, szerk. GYULAI  Pál, Magyar Írók Segélyegylete, 

Pest, 1863, 399. 

Virágos mezı, vers + Oh, tudnék!, vers + Nem dicsıség…, vers + Panasz, vers + Egy 

barátomhoz, vers = Hölgyek lantja. Magyar költınık mőveibıl, szerk. ZILAHY  Károly, 

Heckenast, Pest, 1865. 301–308. 

Ghazé Leilához, vers = Gombostő-naptár hölgyek számára 1866. évre, szerk. BULYOVSZKY  

Gyula – RÓZSAÁGI Antal, Lauffer, Pest, 1866, 96–97. 

Álomban való, vers + Most szeretnék meghalni…, vers + Bölcsıdal, vers = Koszorú a 

magyar versköltés utóbbi századának virágaiból, elıszó és jegyz. ell. GYİRY Vilmos, 

Légrády, Budapest, 1875, 688–690. 

Meg szeretnék halni…, vers = Virágos kert. A magyar lyrai költészet legszebb virágaiból, 

szerk. SZÁSZ Károly, Méhner, Budapest, é.n. [1882], 201. 

Shirász, vers + Centifolia, vers + Aforizma = Rózsák könyve. Hazai s külföldi írók mőveibıl, 

összeáll. G. BÜTTNER Júlia, Grill, Budapest, 1886, 44–45., 91., 208. 

Tőz és víz!, próza = Segítség! Az eperjes – nagykároly – torockói tőzkárosultak 

emlékalbuma, szerk. és a bev. írta JÓKAI Mór – NAGY Miklós – ROSKOVICS Ignác – 

BARTALUS István, Franklin, Budapest, 1887, 22. 

Álomban való, vers = Költık lugasa. Az újabbkori magyar költészet termékeinek képekkel 

díszített győjteménye, Méhner, Budapest, 1889, 122. 

A „Keletiek”-bıl, Hosszú, barna lágy hajamból…, vers + Meg szeretnék halni…, vers = 

Költık albuma, összeáll. és az elıszót írta RADÓ Antal, Lamper/Wodianer, Budapest, 1890, 

66., 130. 

Nyílt levél Harmath Lujzához, elıszó = Magyar írónık albuma, összeáll., bev. írta és kiadta 

HARMATH  Lujza, Légrády, Budapest, 1890, IX–XV. 

Az est leszállt, vers – Hubay Jenı által megzenésítve, kotta = Mőbarátok könyve, szerk. 

KÁROLYI Alajosné, PALLAVICINI  Edéné et al., Mőbarátok Köre, Budapest, 1891, 33. 
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Pihenni vágyom…, vers = Magyar költık. Költeményes-győjtemény, mint segédkönyv a 

magyar irodalom tanításához, szerk. és a bev. írta TOLNAI Lajos, Méhner, Budapest, 1892, 

437. 

Egy éj, elbeszélés = Magyar szellemi élet. Elbeszélések és rajzok a magyar írók és mővészek 

életébıl, szerk. IGMÁNDI Mihály, Hornyánszky, Budapest, 1892, 139–140. 

Üdvözlı sorok (1892. dec. 31.) = Emléklap az 1893. január 8-iki Vadnay-ünnepekre, 

Athenaeum Ny., Budapest, 1893, 30. 

Májusban, vers + Letört virág [Kállay Márta], nekrológ + Gróf Zichy Géza emlék-

szekrénye, tárca = A Magyar Bazár, mint A Nık Munkaköre képes almanachja, szerk. WOHL 

Janka, Athenaeum, Budapest, 1893, XII., 16–17., 48. 

Ignotus, elbeszélés = Magyar Dekameron. Száz magyar író elbeszélései, V. köt., összeáll. 

HEVESI József, Singer és Wolfner, Budapest, 1893, 142–157. 

Bölcsıdal, vers = A magyar költészet kincsesháza. A magyar költészet történetének, a 

verstannak, a költıi mőfajok elméletének ismertetése kapcsán mőfajok szerint 

csoportosította és ERDÉLYI Pál, KARDOS Albert, NÉGYESI [NÉGYESY] László és NÉVY 

László közremőködésével a magyar tanuló ifjúság és család használatára tisztán oktatási 

célból szerk. ENDRİDI Sándor. Athenaeum, Budapest, 1895, 192. 

A nı hivatása vagy szintén hivatása a nınek, értekezés = A nıkérdés. A Mária Dorothea-

Egylet tíz éves fennállásának ünnepére kiad. gróf CSÁKY Albinné, s. a. r. FEKETE József, 

Czettel és Deutsch, Budapest, 1895, 148–149. 

Álomban való, vers = Rudolf Emlék-Album. A magyar írók és mővészek szíves 

közremőködésével szerk. CZIKLAY  Lajos, Kispesti Rudolf Fogadalmi Templom felépítésére 

alakult országos bizottság, Rigler Ny., Budapest, 1897, 197. 

Cím nélküli szöveg, Wohl Janka gondolatai a jótékonyságról = Mentı kéz. Magyar nık a 

munkanélkülieknek, A Magyar Salon 1901. márciusi kiadása, szerk. és a végszót írta HEVESI 

József, a bev. írta HEGEDÜS Sándorné, Stephaneum Ny., Budapest, 1901, 34. 

Cím nélküli szöveg = Erzsébet királyasszony emlékének. Hódolat Magyarország nagy 

királynéjának, a szerk. biz. elnöke DÁNIEL Ernıné, szerk. GÁBEL Gyula, Globus Ny., 

Budapest, 1905, 39. 

 Boldog vagyok, búbánatomban boldog…, vers = Nefelejts! Emlékversek és költıi 

mondások, győjt. DERCSÉNYI Tihamér, Franklin, Budapest, 1908. 

Petıfi, vers = Petıfi a magyar költık lantján. Versek Petıfirıl, összegyőjt. és az elıszót írta 

ENDRİDI Sándor és BAROS Gyula, Kunossy, Budapest, 1910, 141–143. 
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Meg szeretnék halni…, vers + Bölcsıdal, vers = A magyar költészet remekei Kisfaludy 

Károlytól napjainkig, irodalomtörténeti segédkönyv, szerk. és a tanulmányt írta ENDREI 

Zalán, Franklin, Budapest, 1912, 311. 

Liszt Ferenchez, vers = „Hírhedett zenésze a világnak…”. Egykorú versek Liszt Ferenchez, 

összegyőjt., bev. és magy. ell. CSEKEY István – DIÓSI Géza, Juhász, Szeged, 1936, 50. 

Bölcsıdal, vers = Csokor. Magyar költık verseibıl, Dóra, Nagykırös, 1997, 25. 

Visszhang, vers = Magyar költınık antológiája, összeállította S. SÁRDI Margit – TÓTH 

László, Enciklopédia, Budapest, 1997, 113–114. 

Ajánlás Arany Jánosnak, vers + Nyugalom, vers + A könnyekhez, vers + Egy szellemhez, 

vers + Báró Eötvös Józsefhez, vers + Egy költıhez, vers + A dalhoz, vers + Szemere Pálhoz, 

vers + Visszhang, vers + Gróf Wass Ottilia emlékkönyvébe, vers + Nem dicsıség…, vers + 

Menj halni, lant, vers + Ha elhagyottan…, vers + Azt mondjátok…, vers = Magyar nıköltık 

a XVI. századtól a XIX. századig, szerk. és az utószót írta S. SÁRDI Margit, Unikornis, 

Budapest, 1999, 274–290.  

Tőnıdés, vers + Visszhang, vers = A századforduló költészete, szerk. és az utószót írta 

POZSVAI Györgyi, Unikornis, Budapest, 1999, 57–58. 

A kerékpárról, cikk = A bicikli dicsérete, szerk. SIMKÓ  György et al., Eri – Országház 

Antikvárium, Budapest, 2008, 26–46. 

 

Írásai a hazai sajtóban692 

Állatok ıre 

Magyar jeleseink eszméi az állatvédelemrıl 1. Aforizmák [Gróf Apponyi Albert, 

Beniczkyné Bajza Lenke, Csaplár Benedek, Csernyei Gyula, Fenyvessy Adolf, Hauszmann 

Alajosné, Herman Ottó, Herman Ottóné, özv. gróf Károlyi Alajosné, Kéller Lajos, Királyi 

Pál, Litvay Viktória, dr. Silberstein-Ötvös Adolf, dr. Szalkayné Vasiciu Izabella, Szaák 

Lujza, Várady Antal, dr. Verédy Károly, Werther Alvin, Wohl Janka], ~ 9. kiadvány 1. sz., 

1891. június, 10. 

Magyar jeleseink eszméi az állatvédelemrıl [Beniczkyné Bajza Lenke, Bodnár Zsigmond, 

B. Büttner Lina, Dr. Ferenczy József, Kodolányi Antal, Wohl Janka], ~ 9. kiadvány, 2. sz., 

1891. november, 21. 

Magyar jeleseink eszméi az állatvédelemrıl [Irányi Dániel, Wohl Janka, Báró Eötvös 

József], ~ 9. kiadvány 3. sz., 1892. május, 32. 

                                                 
692 LAKATOS Éva, Magyar irodalmi folyóiratok, A Petıfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei A. sorozat 1–
40., Budapest, 1972–2000. és saját kutatások alapján. 
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Aforizmák [B. Büttner Lina, Dr. Kiss Mihály, Wohl Janka, Dr. Szalkay Gyula], ~ III. évf. 3. 

sz., 1893. június, 91. 

 

Anyák Hetilapja 

WOHL Janka, Csendben, vers, ~ I. évf. 11. sz., 1861. jún. 15., 83. 

 

Budapesti Hírlap 

WOHL Janka, Egy nap a Temzén, útirajz, ~ XVI. évf. 250. sz., 1896. szept. 11., 1–3. 

WOHL Janka, Az angol társadalom és a jótékonyság, részlet Wohl Janka felolvasásából, ~ 

XVII. évf. 51. sz., 1897. febr. 20., 2–4. 

WOHL Janka, A „Kriket”[!] versenyek Londonban, útirajz, ~ XVII. évf. 108. sz., 1897. ápr. 

18., 10–11. 

WOHL Janka, Mehemed bég, tárca, ~ XVII. évf. 280. sz., 1897. okt. 8., 1–2. 

WOHL Janka, Verescsagin Vazul, portré, ~ XVIII. évf. 35. sz., 1898. febr. 4., 1–3. 

 

Családi Kör 

WOHL Janka, Családi kör, vers, ~ I. évf. 5. sz., 1860. nov. 11., 69. 

WOHL Janka, Centifólia, vers, ~ II. évf. 5. sz., 1861. febr. 3., 70–71. 

WOHL Janka, Az örvény szélén, vers, ~ II. évf. 25. sz., 1861. jún. 23., 390. 

WOHL Janka, Ha kedvesednek…, vers, ~ II. évf. 34. sz., 1861. aug. 25., 529. 

WOHL Janka, Egy reménytelen költıhöz, vers, ~ III. évf. 36. sz., 1862. aug. 7., 365–366. 

 

Divat 

WOHL Janka, Dalok I-II. + A búcsú keserve, versek, ~ I. évf. 14. sz., 1866. júl. 15., 162. 

WOHL Janka, Hagyjatok dolgozni, cikk, ~ VI. évf. 3. sz., 1871. febr. 8., 18. 

WOHL Janka, A nı hivatása, vers, ~ VI. évf. 8. sz., 1871. ápr. 24., 58. 

J. [WOHL Janka], Cipészet, cikk, ~ VI. évf. 11. sz., 1871. jún. 8., 87. 

WOHL Janka, Dalok I-II. + Élı halál, versek, ~ VI. évf. 17. sz., 1871. szept. 8., 129. 

WOHL Janka, Hogy neveljük lányainkat?, cikk, ~ VI. évf. 19. sz., 1871. okt. 8., 145.; 20. sz., 

okt. 24., 153.; 21. sz., nov. 8., 161. 

WOHL Janka, Búcsú, vers, ~ VII. évf. 6. sz., 1872. márc. 24., 41–42. 

 

Divatcsarnok 

WOHL Janka, Kedvesemhez, vers, ~ 1859. júl. 12. (28. sz.), 363–364. 
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WOHL Janka, DD… barátomhoz, vers, ~ 1859. aug. 30. (35. sz.), 531–532. 

WOHL Janka, Visszhangok [Arany János A vigasztaló címő verse elsı versszakának utolsó 

négy sorára], vers, ~ 1859. szept. 27. (39. sz.), 630. 

WOHL Janka, A csók, vers ~ 1859. nov. 22. (3. sz.), 18. 

WOHL Janka, Az ideál és az élet, vers, ~ 1860. febr. 14. (7. sz.), 50. 

WOHL Janka, Visszhang [Petıfi Sándor A XIX. század költıi címő verse elsı versszakának 

elsı négy sorára], vers, ~ 1860. ápr. 24. (17. sz.), 130. 

WOHL Janka, Zúg a szélvész!, vers, ~ 1860. aug. 11. (33. sz.), 262. 

WOHL Janka, Egészen más most a világ! Válasz [Kisfaludy] Atalának, vers, ~ 1860. szept. 

4. (36. sz.), 285. 

WOHL Janka, Halottak napján (November 2-án 1860.), vers, ~ 1860. nov. 6. (45. sz.), 356–

357. 

WOHL Janka, Isten veled + Nyugalom, versek, ~ 1861. febr. 19. (8. sz.), 58. 

WOHL Janka, Három dal, versek, ~ 1861. okt. 8. (41. sz.), 324. 

 

Fıvárosi Lapok 

WOHL Janka, Passiflora Caerulea, elbeszélés, ~ I. évf. 50. sz., 1864. márc. 2., 198.; 51. sz. 

márc. 3., 202.; 52. sz. márc. 4., 205–206. 

WOHL Janka, Találkozás, vers, ~ I. évf. 56. sz., 1864. márc. 9., 221. 

WOHL Janka, Emléklapok I-III., versek, ~ II. évf. 8. sz., 1865. jan. 11., 29. 

WOHL Janka, Álomban való, vers, ~ III. évf. 41. sz., 1866. febr. 21., 161. 

WOHL Janka, Shirász, vers, ~ III. évf. 61. sz., 1866. márc. 16., 241. 

WOHL Janka, Vágy, vers, ~ III. évf. 82. sz., 1866. ápr. 11., 333. 

WOHL Janka, Junius 10-dike, vers, ~ III. évf. 145. sz., 1866. jún. 27., 385. 

WOHL Janka, Késı, vers, ~ VIII. évf. 247. sz., 1871. okt. 27., 1125. 

WOHL Janka, Hiú vágy, vers,  ~ XI. évf. 59. sz., 1874. márc. 13., 255. 

WOHL Janka, Magányban, vers, ~ XI. évf. 212. sz., 1874. szept. 18., 923.  

WOHL Janka, A „régi jó idık” kiváló hölgyei I-III., ~ XII. évf. 98. sz., 1875. ápr. 30., 438–

439.; 100. sz., máj. 2., 446–447.; 105. sz., máj. 9., 470–471. 

W.J. [WOHL Janka?], A német császár nyári palotái (Potsdam, Sanssouci, Babelsberg, 

Charlottenhof), útirajz, ~ XX. évf. 132. sz., 1883. jún. 8., 856–857. 

V.J. [WOHL Janka?], A starnbergi tó és Feldafing, útirajz, ~ XX. évf. 138. sz., 1883. jún. 

15., 895. 

W.J. [WOHL Janka?], Magyarád-Szántó, útirajz, ~ XX. évf. 155. sz., 1883. júl. 5., 999. 
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(V.) [WOHL Janka?], Liszt, nekrológ, ~ XXIII. évf. 212. sz., 1886. aug. 2., 1543–1544. 

(J) [WOHL Janka?], Alsó-Tátrafüredrıl, útirajz, ~ XXIII. évf. 174. sz., 1887. jún. 26., 1284. 

(N.), Az „Arcképek” [SAINTE-BEUVE, Arczképek a franczia újabbkori társadalomból] 

elıszava [WOHL Jankától], ~ XXV. évf. 335. sz., 1888. dec. 4., 2459–2462. 

WOHL Janka, Halottak napján, vers, ~ XXVI. évf. 301. sz., 1890. nov. 1., 2221. 

WOHL Janka, Megadás + Ketten, versek, ~ XXVIII. évf. 312. sz., 1891. nov. 13., 2325. 

WOHL Janka, November elseje, tárca, ~ XXIX. évf. 302. sz., 1892. nov. 1., 2249. 

WOHL Janka, Szilánkok, tárcasorozat, ~ XXX. évf. 1. sz., 1893. jan. 1. 9.; 15. sz., jan. 15. 

127.; 29. sz., jan. 29., 259.; 97. sz., ápr. 9., 837. [A „Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet] 

WOHL Janka, Böjti mulatságok, tárca, ~ XXX. évf. 50. sz., 1893. febr. 19., 423. [A 

„Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet] 

WOHL Janka, Igézet, tárca, ~ XXX. évf. 57. sz., 1893. febr. 26., 483–484. [A „Fıvárosi 

Lapok” vasárnapja-melléklet] 

WOHL Janka, A „retraite” , tárca, ~ XXX. évf. 64. sz., 1893. márc. 5., 543. [A „F ıvárosi 

Lapok” vasárnapja-melléklet] 

WOHL Janka, Dráma vagy tragédia?, elbeszélés, ~ XXX. évf. 104. sz., 1893. ápr. 16., 895–

896. [A „Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet] 

W.J. [WOHL Janka], A szép kezekrıl és lábakról, tárca, ~ XXX. évf. 139. sz., 1893. máj. 21., 

1097–1098. 

WOHL Janka, Egy csomó külföldi levél, tárca, ~ XXX. évf. 152. sz., 1893. jún. 4., 1210–

1212. [A „Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet] 

WOHL Janka, Brixenbıl, útirajz, ~ XXX. évf. 255. sz., 1893. szept. 15., 2076–2077. 

WOHL Janka, A társaságból. Az angol királyi nász, tárca, ~ XXX. évf. 186. sz., 1893. júl. 8., 

1495–1496. 

WOHL Janka, Herkulesfürdı, útirajz, ~ XXX. évf. 196. sz., 1893. júl. 18., 1579–1580. 

WOHL Janka, Három lélek, elbeszélés, ~ XXX. évf. 301. sz., 1893. okt. 31., 2472–2473. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az udvarnál, tárca, ~ XXX. évf. 334. sz., 1893. dec. 

24., 2760. [A „Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet] 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az olvasásról, tárca, ~ XXXI. évf. 159. sz., 1894. jún. 

10., 1377–1378. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az öltözködés mővészete, tárca, ~ XXXI. évf. 180. sz., 

1894. júl. 1., 1552–1553. [A „Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet] 

WOHL Janka, A divat kohójából, tárca, ~ XXXI. évf. 360. sz., 1894. dec. 30., 3162. [A 

„Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet] 
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WOHL Janka, Fatum, dialógus, ~ XXXII. évf. 60. sz., 1895. márc. 1., 676. 

WOHL Janka, A nı hivatása: vagy szintén hivatása a nınek, cikk, ~ XXXII. évf. 89. sz., 

1895. márc. 31., 1022–1023. [A „Fıvárosi Lapok” vasárnapja-melléklet, A magyar 

tanítónık-tematikus szám, Mária Dorothea Egyesület jubileuma. Szerk. Csáky Albinné] 

WOHL Janka, A köszöntésrıl (Válasz Pallos cikkeire), cikk, ~ XXXII. évf. 101. sz., 1895. 

ápr. 12., 1160. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A fin de siècle mamák, tárca, ~ XXXII. évf. 112. sz., 

1895. ápr. 24., 1301. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Egy kényes kérdésrıl (Levél egy barátnımhöz), tárca, 

~ XXXII. évf. 135. sz., 1895. máj. 18., 1576–1577. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Utazás és udvariasság, tárca, ~ XXXII. évf. 167. sz., 

1895. jún. 20., 1939–1940. 

WOHL Janka, Roncegno, útirajz, ~ XXXII. évf. 188. sz., 1895. júl. 12., 2188–2189. 

WOHL Janka, Kaland kaland nélkül, útirajz, ~ XXXII. évf. 206. sz., 1895. júl. 30., 2392–

2393. 

WOHL Janka, Egy népszerő témáról [angol választások], tárca, ~ XXXII. évf. 224. sz., 1895. 

aug. 17., 2595. 

WOHL Janka, Antocolsky Márk, portré, ~ XXXII. évf. 234. sz., 1895. aug. 27., 2704–2705. 

WOHL Janka, Munkácsy Mihály és a Millennium, cikk, ~ XXXII. évf. 242. sz., 1895. szept. 

4., 2796–2797. 

WOHL Janka, Báró Edmond de Pury, portré, ~ XXXII. évf. 273. sz., 1895. okt. 5., 2463–

2464. 

WOHL Janka, A jövendı „üveg” korszakról, tárca, ~ XXXIII. évf. 57. sz., 1896. febr. 27., 3–

4. 

 

Francia Divatlap, a Magyar Bazár francia divatlapja 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Illemtudás. Késlekedı vendégek, tárca, ~ XXXIV. évf. 

6. sz., 1899. febr. 8., 33. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Egy kényes kérdésrıl, tárca, ~ XXXV. évf. 42. sz., 

1900. nov. 8., 9–10. 

W. J. [WOHL Janka]: Egy holdas éj, elbeszélés, ~ XXXVI. évf. 14. sz., 1901. ápr. 8., 9. 

 

Gombostő 

WOHL Janka, Hozzá, vers, ~ I. évf. 4. sz., 1862. jan. 11., 98. 
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WOHL Janka, Légy övé (Barátomnak), vers, ~ I. évf. 20. sz., 1862. márc. 8., 610. 

WOHL Janka, Leila bordala + Szitkozódva, versek, ~ 1862. okt. 9., 2517. 

Adél [WOHL Janka], Levelek Vilmához I-VI., próza, ~ I. évf. 16. sz., 1862. febr. 22 – I. évf. 

21. sz., 1862. márc. 12., 653–655. 

 

Hölgyfutár 

WOHL Janka, Liszt Ferenchez, vers, ~ VII. évf. 209. sz., 1856. szept. 11., 853. 

WOHL Janka, Mostoha valál…, vers, ~ XI. évf. 74. sz., 1860. jún. 21., 587. 

WOHL Janka, Szívem az fáj…, vers, ~ XI. évf. 107. sz., 1860. szept. 6., 849. 

WOHL Janka, Byron, vers, ~ XII. évf. 13. sz., 1861. jan. 29., 97. 

WOHL Janka, Meg se mondtam, vers, ~ XIII. évf. 85. sz., 1862. júl. 17., 671. 

WOHL Janka, Olyan nagyon…, vers, ~ XIV. évf. 65. sz., 1863. nov. 28., 513. 

 

Kalauz 

WOHL [WOHL] Janka, Oh mondd barátom + Szemrehányás, versek, ~ I. évf. 10. sz., 1857. 

szept. 5., 147. 

WOHL [WOHL] Janka, Sóhaj, vers, ~ I. évf. 24. sz., 1857. dec. 12., 377. 

 

A Kert 

WOHL Janka, A virág gyakorlati alkalmazása, tárca, ~ I. évf. 4. sz., 1895. máj. 1., 134–137. 

WOHL Janka, A virág szerepe Angliában, tárca, ~ III. évf. 24. sz., 1897. dec. 15., 875–878. 

 

Képes Világ 

WOHL Janka, Dal a fülemülérıl, vers, ~ 1872. (VII. évf.), 21. sz., 324. 

WOHL Janka, Emmi elsı szerelme, regény, ~ 1872. (VII. évf.), 25. sz., 385–387.; 27. sz., 

417–424.; 28. sz., 433–434.; 29. sz., 449–452.; 31. sz., 481–485. 

Figyelı 1872. szept. 1., 414.  

 

Koszorú 

WOHL Janka, Bölcsıdal, vers, ~ I. évf. 13. sz., 1863. márc. 29., 298. 

WOHL Janka, Búcsú, vers, ~ I. évf. 23. sz., 1863. jún. 7., 540. 

WOHL Janka, Egy kis madár… + Meg se mondtam…, versek, ~ II. évf. 3. sz., 1864. jan. 17., 

56. 

WOHL Janka, A menny áloéja, vers, ~ II. évf. 9. sz., 1864. febr. 28., 205–206. 
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WOHL Janka, Csillagképek, vers, ~ III. évf. 7. sz., 1865. febr. 12., 153–154. 

 

Koszorú (A Petıfi Társaság havi közlönye) 

WOHL Janka, Tavasz, vers, ~ 1883. máj. 20. (20. sz.), 312. 

 

Magyar Bazár mint A Nık Munkaköre 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Nıi munka hajdan és most, 1. Hajdan, cikk,  ~ VIII. évf. 20. 

sz., 1873. október 15., 322. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Nıi munka hajdan és most, 2. Most, cikk  ~ VIII. évf. 21. sz., 

1873. nov. 1., 337–338. 

Név nélkül [WOHL Janka?], Liszt Ferenc, portré, ~ VIII. évf. 22. sz., 1873. nov. 15., 349. 

WOHL Janka, A „Keletiek”-bıl, Ígéret + Méreg, versek, ~ VIII. évf. 23. sz., 1873. dec. 1., 

366. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Az én kínai vázám, tárca, ~ VIII. évf. 23. sz., 1873. dec. 1., 

370–371. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Hymen és a fényőzés, tárca, ~ IX. évf. 8. sz., 1874. febr. 24., 

68. 

WOHL Janka, Tassa. Salzkammergut albumomból, elbeszélés.  ~ IX. évf. 34. sz., 1874. 

szept. 8., 270–272. [két hozzátartozó illusztráció: 272., 273.] 

WOHL Janka, A Rabenmühl-Reserl. Salzkammergut albumomból, elbeszélés, ~ IX. évf. 36. 

sz., 1874. szept. 24., 286–287. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Az ısz királynéja, tárca, ~ IX. évf. 36. sz., 1874. szept. 24., 

291. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Gmundeni esıs napok, tárca, ~ X. évf. 15. sz., 1875. aug. 1., 

119–120. 

WOHL Janka, Dalok, versek, ~ X. évf. 20. sz., 1875. okt. 16., 153. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Az ing története, tárca, ~ X. évf. 21. sz., 1875. nov. 1., 166–

167. 

WOHL Janka, Modern idill, elbeszélés, ~ XII. évf. 1. sz., 1877. jan. 1., 2–3.; 2. sz., jan. 16., 

10–11.; 4. sz., febr. 16., 26.; 5. sz., márc. 1., 34–35. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Otthonunk berendezése I., cikk, ~ XIII. évf. 17. sz., 1878. 

szept. 1., 134–135. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Otthonunk berendezése II., A távíró, cikk, ~ XIII. évf. 20. 

sz., 1878. okt. 16., 159. 
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ZICHY Camilla [WOHL Janka], A karácsonyfa, cikk, ~ XIII. évf. 24. sz., 1878. dec. 16., 185–

186. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Történelmi hajviseletek, tárca, ~ XIV. évf. 1. sz., 1879. jan. 

1., 8. 

WJ [WOHL Janka], Gróf Zichy Géza, portré, ~ XIV. évf. 4. sz., 1879. febr. 16., 25.  

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A magaviseletrıl. Részlet az Illem címő mőbıl, ~ XIV. 

évf. 16. sz., 1879. aug. 16., 121-122.; 17. sz., szept. 1., 129–130. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], A nık kedvenc mővészete, tárca, ~ XIV. évf. 22. sz., 1879. 

nov. 16., 174–175. 

WOHL Janka, A nı rejtély, cikk, ~ XV. évf. 1. sz., 1880. jan. 1., 1. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Vonzó házak, tárca, ~ XV. évf. 6. sz., 1880. márc. 16., 47. 

WOHL Janka, Az utolsó óra, elbeszélés, ~ XVI. évf. 10. sz., 1881. máj. 16., 79. 

WOHL Janka, Csillagképek I. (1876) II. (1881), versek, ~ XVI. évf. 12. sz., 1881. jún. 16., 

90–91. 

WOHL Janka, Nevezz el…, vers, ~ XVI. évf. 14. sz., 1881. júl. 16., 107. 

WJ [WOHL Janka], Liljomház titka, elbeszélés, ~ XVI. évf. 17. sz., 1881. szept. 1., 130–

131.; 18. sz., szept. 16., 138–139.; 19. sz., okt. 1., 146–147. 

WOHL Janka, Májusban, vers, ~ XVII. évf. 3. sz., 1882. febr. 1., 18. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A szalon berendezésérıl. Részlet az Otthon címő 

mőbıl, ~ XVII. évf. 6. sz., 1882. márc. 16., 46–47. 

WOHL Janka, Vecsernye Szent Péter templomából. Hedvig címő költıi regénybıl, vers, ~ 

XVII. évf. 9. sz., 1882. máj. 1., 66. 

WOHL Janka, Gyermekéveimbıl. Visszaemlékezés Arany Jánosra, ~ XVI. évf. 21. sz., 1882. 

nov. 1., 161–163. 

WOHL Janka, Egy sakkjátszma, elbeszélés, ~ XVIII. évf. 1. sz., 1883. jan. 1., 7–8. 

WOHL Janka, Verescsagin Vazul, portré, ~ XVIII. évf. 2. sz., 1883. jan. 16., 9–10. 

WOHL Janka, Tavasz, vers, ~ XVIII. évf. 10. sz., 1883. máj. 16., 77. 

WOHL Janka, Régi dalaimból, vers, ~ XVIII. évf. 12. sz., 1883. jún. 16., 91. 

WOHL Janka, Egy magyar szobrász Angliában [Boehm József], portré, ~ XVIII. évf. 13. sz., 

1883. júl. 1., 97–98. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A levélírásról, cikk, ~ XVIII. évf. 14. sz., 1883. júl. 

16., 105–106. 

WOHL Janka, Emléklapok Erdélybıl, útirajz, ~ XVIII. évf. 19. sz., 1883. okt. 1., 151. 
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Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A „four o’clock-tea”, tárca, ~ XIX. évf. 3. sz., 1884. 

febr. 1., 23. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Sport és másféle szórakozások a szabadban, tárca, ~ 

XIX. évf. 17. sz., 1884. szept. 1., 135–136.; 18. sz., szept. 16., 142–143. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Újdonságok az otthon szépítése terén, tárca, ~ XX. 

évf. 8. sz., 1885. ápr. 16., 63. 

WJ [WOHL Janka], A Vöröskereszt és az Erzsébet-kórház az országos kiállításon, cikk, ~ 

XX. évf. 18. sz., 1885. szept. 16., 137–138. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Újdonságok a díszítés terén, tárca, ~ XX. évf. 22. sz., 

1885. nov. 16., 175. 

WOHL Janka, Olyan nagyon halavány vagy…, vers, ~ XXII. évf. 10. sz., 1887. máj. 16., 77. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az asztal, tárca, ~ XXIII. évf. 8. sz., 1888. ápr. 16., 63. 

WOHL Janka, A „Keletiek”-bıl. Dalok I. II., Barna kígyó!, Szitkozódva…, versek, ~ XXIV. 

évf. 13. sz., 1888. júl. 1., 98. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Divatos bútorozás, tárca, ~ XXIV. évf. 13. sz., 1889. 

júl. 1., 103.; 14. sz., júl. 16., 111. 

J. [WOHL Janka], Az eszmény egy dalnoka [Jean Berge költészetérıl], ~ XXIII. évf. 16. sz., 

1888. aug. 16., 121. 

WOHL Janka, Költemény prózában, ~ XXV. évf. 1. sz., 1890. jan. 1., 1. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A délutáni tea, tárca, ~ XXV. évf. 1. sz., 1890. jan. 1., 

7. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Divattudósítás az asztalról, tárca, ~ XXV. évf. 3. sz., 

1890. febr. 1., 23. 

W. [WOHL Janka], Lonovicsné Hollósy Kornélia, portré, ~ XXV. évf. 4. sz., 1890. febr. 16., 

25–26. 

W.J. [WOHL Janka], Elmefuttatás a mai nınevelésrıl, cikk, ~ XXV. évf. 6. sz., 1890. márc. 

16., 41. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A takarékosság mővészete, cikk, ~ XXV. évf. 8. sz., 

1890. ápr. 16., 57. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Tátrafüred vagy Balatonfüred?, tárca, ~ XXV. évf. 12. 

sz., 1890. jún. 16., 94–95. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Alaposan kell tudni legalább egy dolgot, cikk, ~ XXV. 

évf. 14. sz., 1890. júl. 16., 105. 
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W [WOHL Janka], Fejedelmi nász Budán [Habsburg-Lotaringiai Margit fıhercegnı és 

Thurn und Taxis Albert herceg esküvıje], ~ XXV. évf. 15. sz., 1890. aug. 1., 114. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Mrs. A. J. Danyell, portré, ~ XXV. évf. 17. sz., 1890. 

szept. 1., 129. 

Név nélkül [WOHL Janka], Dr. Koch Róbert, portré, ~ XXVI. évf. 1. sz., 1891. jan. 1., 1. 

WOHL Janka, A magyar írónık albumából. Nyílt levél Harmath Lujzához, ~ XXVI. évf. 2. 

sz., 1891. jan. 16., 9–10. 

Név nélkül [WOHL Janka], Gróf Zichy Géza, portré, ~ XXVI. évf. 3. sz., 1891. febr. 1., 17–

18. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Házi pénzügyek, cikk, ~ XXVI. évf. 5. sz., 1891. márc. 

1., 33. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A kiválóság, cikk, ~ XXVI. évf. 12. sz., 1891. jún. 16., 

89. 

Név nélkül [WOHL Janka], Haynald Lajos, nekrológ, ~ XXVI. évf. 14. sz., 1891. júl. 16., 

105–106. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Jobb napok, cikk, ~ XXVI. évf. 15. sz., 1891. aug. 1., 

113. 

W.J. [WOHL Janka], Letört virág [Kállay Márta], nekrológ, ~ XXVI. évf. 19. sz., 1891. okt. 

1., 145. 

W. [WOHL Janka], Vedrıd, cikk, ~ XXVI. évf. 21. sz., 1891. nov. 1., 162–164. 

WOHL Janka, Egy éj, elbeszélés,  ~ XXVI. évf. 21. sz., 1891. nov. 1., 167–168. 

WOHL Janka, Megadás + Ketten, versek, ~ XXVI. évf. 22. sz., 1891. nov. 16., 170. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Élıképek, némajátékok, díszmenetek, tárca, ~ XXVII. 

évf. 3. sz., 1892. febr. 1., 23. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A szemrıl, cikk, ~ XXVII. évf. 5. sz., 1892. márc. 1., 

36–37. 

W.J. [WOHL Janka], Gróf Zichy Géza emlékszekrénye, tárca, ~ XXVII. évf. 7. sz., 1892. ápr. 

1., 53. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A kézrıl és annak ápolásáról, cikk, ~ XXVII. évf. 7. 

sz., 1892. ápr. 1., 53–54. 

W. [WOHL Janka], „Magyarországi szép napok” [koronázási jubileum], tudósítás, ~ 

XXVII. évf. 12. sz., 1892. jún. 16., 90. 

W. [WOHL Janka], Eau de jouvence [Herkulesfürdı], fürdılevél, ~ XXVII. évf. 16. sz., 

1892. aug. 16., 127–128.  
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WOHL Janka, A magyar hölgyekhez!, felhívás, ~ XXVII. évf. 18. sz., 1892. szept. 16., 143. 

WOHL Janka, November elseje, szerkesztıi levél, ~ XXVII. évf. 21. sz., 1892. nov. 1., 162. 

WOHL Janka, A „retraite” , cikk, ~ XXVIII. évf. 6. sz., 1893. márc. 16., 42. 

WOHL Janka, Herkulesfürdı, fürdılevél, ~ XXVIII. évf. 15. sz., 1893. aug. 1., 117–128. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Illem és modor, cikk, ~ XXVIII. évf. 17. sz., 1893. 

szept. 1., 129–130. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Falusi élet, cikk, ~ XXVIII. évf. 19. sz., 1893. okt. 1., 

148–150. 

WOHL Janka, Három lélek, elbeszélés, ~ XXVIII. évf. 21. sz., 1893. nov. 1., 161–162. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A jó társaság modora és illem szabályai. A gyász, 

cikk, ~ XXVIII. évf. 22. sz., 1893. nov. 16., 172–173. 

WOHL Janka, Krizantémek és orchideák, tárca, ~ XXVIII. évf. 22. sz., 1893. nov. 16., 174–

175. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Szépítészet I. A láb és lábbeli, cikk, ~ XXIX. évf. 1. 

sz., 1894. jan. 1., 6. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A „Jó társaság modora” címő mőbıl. Bál, táncestély, 

jelmezek, részlet, ~ XXIX. évf. 3. sz., 1894. febr. 1., 20–21. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A névtelenkedés, cikk, ~ XXIX. évf. 5. sz., 1894. 

márc. 1., 33. 

W. [WOHL Janka], Paulay Ede, nekrológ, ~ XXIX. évf. 6. sz., 1894. márc. 16., 41. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Pontosság és rendszeretet, cikk, ~ XXIX. évf. 8. sz., 

1894. ápr. 16., 57. 

W. [WOHL Janka], Gróf Zichy Gézáné (Karátsonyi Melanie grófnı), nekrológ, ~ XXIX. évf. 

8. sz., 1894. ápr. 16., 64. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A háziasszony, cikk, ~ XXIX. évf. 12. sz., 1894. jún. 

16., 89. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A házasságról, cikk, ~ XXIX. évf. 17. sz., 1894. szept. 

1., 129. 

W.J. [WOHL Janka], Kézimunka és lakberendezés, cikk, ~ XXIX. évf. 18. sz., 1894. szept. 

16., 143–144. 

WOHL Janka, Justh Zsigmond, nekrológ, ~ XXIX. évf. 20. sz., 1894. okt. 16., 153–154. 

WOHL Janka, Költemény prózában (Halottak napján), ~ XXIX. évf. 21. sz., 1894. nov. 1., 

161. 
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Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Egy fontos tudományról [takarékosság], cikk, ~ XXX. 

évf. 2. sz., 1895. jan. 8., 6. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Szépítészet. Arcszín, bır, cikk, ~ XXX. évf. 6. sz., 

1895. febr. 8., 22. 

W.J. [WOHL Janka], A bútorzat szeszélyei [A körmendi Batthyány-Strattmann kastély 

bútorzatáról], tárca, ~ XXX. évf. 6. sz., 1895. febr. 8., 24. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Mire jó a harag?, cikk ~ XXX. évf. 10. sz., 1895. 

márc. 8., 93. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A home és a virág, cikk, ~ XXX. évf. 11. sz., 1895. 

márc. 16., oldalszám nélkül 

WOHL Janka, Hogyan nyertem oktatást a jótékonyságból? [Vigasz c. alkalmi lapból], cikk, 

~ XXX. évf. 13. sz., 1895. ápr. 1., oldalszám nélkül 

WOHL Janka, A virág gyakorlati alkalmazása, cikk, ~ XXX. évf. 20. sz., 1895. máj. 24., 78–

79. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Gondosság, cikk, ~ XXX. évf. 26. sz., 1895. júl. 8., 

97. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Szépítészet. Az illatszerekrıl, ~ XXX. évf. 27. sz., 

1895. júl. 16., oldalszám nélkül 

W. [WOHL Janka], Boszniából, útirajz, ~ XXX. évf. 28. sz., 1895. júl. 24., 105–106. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A jegyesek, cikk, ~ XXX. évf. 31. sz., 1895. aug. 16., 

oldalszám nélkül 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A jó természető asszony, cikk, ~ XXX. évf. 36. sz., 

1895. szept. 24., 137. 

WOHL Janka, Csipkék, cikk, ~ XXX. évf. 36. sz., 1895. szept. 24., 148. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az idegesek, cikk, ~ XXX. évf. 39. sz., 1895. okt. 16., 

oldalszám nélkül 

WOHL Janka, A velencei Campo Santo, útirajz, ~ XXX. évf. 41. sz., 1895. nov. 1., 

oldalszám nélkül 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Barátok és ellenségek (A szalonélet körébıl), cikk, ~ 

XXX. évf. 42. sz., 1895. nov. 8., 161. 

WOHL Janka, Wlassics Gyula, portré, ~ XXX. évf. 46. sz., 1895. dec. 8., 185. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A perfekt evésrıl, tárca, ~ XXX. évf. 46. sz., 1895. 

dec. 8., 191. 

WOHL Janka, Karácsonyest, elbeszélés, ~ XXX. évf. 48. sz., 1895. dec. 24., 199. 
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Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Etikett. Levelek, cikk, ~ XXX. évf. 48. sz., 1895. dec. 

24., 200. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A pletyka. Nem csupán nıkrıl-nıknek, cikk, ~ XXXI. 

évf. 3. sz., 1896. jan. 16., oldalszám nélkül 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Táncreform, cikk, ~ XXXI. évf. 8. sz., 1896. febr. 24., 

34–35. 

WOHL Janka, Egy letőnt csillagról [Liszt Ferenc]. Visszaemlékezés, ~ XXXI. évf. 12. sz., 

1896. márc. 24., 45–47. 

WOHL Janka, Székely Ilona, nekrológ, ~ XXXI. évf. 12. sz., 1896. márc. 24., 50. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Túlhajtott buzgóság, cikk, ~ XXXI. évf. 21. sz., 1896. 

jún. 1., oldalszám nélkül 

WOHL Janka, Angol sport. Hurlingham – Ascot – Ranelagh, cikk, ~ XXXI. évf. 25. sz., 

1896. júl. 1., oldalszám nélkül 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A kéz, cikk, ~ XXXI. évf . 25. sz., 1896. júl. 1., 

oldalszám nélkül 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A nemes cél nevében [jótékonyság], cikk, ~ XXXI. 

évf. 28. sz., 1896. júl. 24., 113. 

WOHL Janka, A kerékpározás Angliában, cikk, ~ XXXI. évf. 28. sz., 1896. júl. 24., 114. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Aranyszabályok [etikett], cikk, ~ XXXI. évf. 29. sz., 

1896. aug. 1., oldalszám nélkül 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Nıtlen urak nyílt háza, cikk, ~ XXXI. évf. 32. sz., 

1896. aug. 24., 126–127. 

W. J. [WOHL Janka], A béke és a nık [Bertha von Suttner vezette békemozgalom], cikk, ~ 

XXXI. évf. 36. sz., 1896. szept. 24., 141. 

W. J. [WOHL Janka], Upton Court, cikk, ~ XXXI. évf. 38. sz., 1896. okt. 8., 153–154. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A kacérságról, cikk, ~ XXXI. évf. 40. sz., 1896. okt. 

24., 168. 

WOHL Janka, Egy nap a Temzén, útirajz, ~ XXXI. évf. 42. sz., 1896. nov. 8., 170–171. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az anyós, cikk, ~ XXXI. évf. 46. sz., 1896. dec. 8., 

181. 

WOHL Janka, Az angol parlament és a nık [1895. dec. 15-én a Royal Szállóban tartott 

elıadásának szövege], ~ XXXI. évf. 48. sz., 1896. dec. 24., 193–195. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A házibál, cikk, ~ XXXII. évf. 4. sz., 1897. jan. 24., 

14. 
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Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Mőkedvelı elıadások, cikk, ~ XXXII. évf. 6. sz., 

1897. febr. 8., 22. 

Az angol társadalmi élet és a jótékonyság. Wohl Janka folyó hó 19-én a Royal-szállóban 

tartott felolvasásából, szemelvények, ~ XXXII. évf. 8. sz., 1897. febr. 24., 28–31. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Ékszercsillogás, cikk, ~ XXXII. évf. 10. sz., 1897. 

márc. 8., 38. 

Szerzı nélkül [WOHL Janka?], Fıuraink otthona [gróf Széchenyi Imre és Imréné Eötvös 

utcai palotája], cikk, ~ XXXII. évf. 12. sz., 1897. márc. 24., 41–42. 

WOHL Janka, Az osztrák Riviéráról [Lovrana], útirajz, ~ XXXII. évf. 16. sz., 1897. ápr. 24., 

69–70. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Az asszonyi hiúság, cikk, ~ XXXII. évf. 18. sz., 1897. 

máj. 8., 65. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Nem illik, cikk, ~ XXXII. évf. 22. sz., 1897. jún. 8., 

87. 

WOHL Janka, A kerékpárról, cikk, ~ XXXII. évf. 24. sz., 1897. jún. 24., 94–96.; 26. sz., júl. 

8., 103–104.  

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A jómodor. A bemutatásról, cikk, ~ XXXII. évf. 25. 

sz., 1897. júl. 1., oldalszám nélkül 

Egy sokat utazott nem biciklista nı [WOHL Janka], Válasz M.F. tanácsos levelére, ~ XXXII. 

évf. 29. sz., 1897. aug. 1., oldalszám nélkül 

W. [WOHL Janka], II. Vilmos német császár, cikk, ~ XXXII. évf. 36. sz., 1897. szept. 24., 

145. 

W. J. [WOHL Janka], Tátralomnic, útirajz, ~ XXXII. évf. 36. sz., 1897. szept. 24., 149. 

W. J. [WOHL Janka], De Gerando Attila, nekrológ, ~ XXXII. évf. 42. sz., 1897. nov. 8., 

177. 

W. [WOHL Janka], Alsó-Ribnyic, útirajz, ~ XXXII. évf. 42. sz., 1897. nov. 8., 183. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Halálra fáradva!, cikk, ~ XXXII. évf. 37. sz., 1897. 

okt. 1., oldalszám nélkül 

WOHL Janka, Alphonse Daudet, nekrológ, ~ XXXIII. évf. 2. sz., 1898. jan. 8., 1. 

WOHL Janka, Werestchagin Vazul. Visszaemlékezés, ~ XXXIII. évf. 6. sz., 1898. febr. 8., 

17–18. 

WOHL Janka, Egy milliomos yachtja, útirajz, ~ XXXIII. évf. 14. sz., 1898. ápr. 8., 54. 

WOHL Janka, Adria Gibraltárja [Raguza/Dubrovnik], útirajz, ~ XXXIII. évf. 16. sz., 1898. 

ápr. 24., 62–63. 
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WOHL Janka, A halál torkában, visszaemlékezés, ~ XXXIII. évf. 28. sz., 1898. júl. 24., 

110–111. 

WOHL Janka, Arany László, nekrológ, ~ XXXIII. évf. 30. sz., 1898. aug. 8., 113. 

W. J. [WOHL Janka], XIII. Leó pápa. Legújabb dombormővő arcképe, cikk, ~ XXXIII. évf. 

32. sz., 1898. aug. 24., 122. 

W. J. [WOHL Janka], Vilma királynı, portré, ~ XXXIII. évf. 34. sz., 1898. szept. 8., 129. 

W. J. [WOHL Janka], Egy komoly horderejő újítás [Wlassics Gyula koncepciója a mővészeti 

nevelésrıl], cikk, ~ XXXIII. évf. 43. sz., 1898. nov. 16., oldalszám nélkül 

W. J. [WOHL Janka], A Feszty-kiállítás, ajánló, ~ XXXIII. évf. 43. sz., 1898. nov. 16., 

oldalszám nélkül 

W. J. [WOHL Janka], Velence legújabb mőtermének megnyitási ünnepe [Edmond Jean de 

Pury], cikk, ~ XXXIV. évf. 21. sz., 1899. jún. 1., 43–44. 

W. J. [WOHL Janka], Iglis [Igls], útirajz, ~ XXXIV. évf. 35. sz., 1899. szept. 16., 68. 

W. J. [WOHL Janka], Nıi varázs, cikk, ~ XXXIV. évf. 37. sz., 1899. okt. 1., 74. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A társalgás mővészete, cikk, ~ XXXIV. évf. 47. sz., 

1899. dec. 16., 100–101. 

W. J. [WOHL Janka], A lakásberendezés mővészete, cikk, ~ XXXV. évf. 3. sz., 1900. jan. 

16., 7. 

W. J. [WOHL Janka], Szeretteink emlékezete, szerkesztıi levél, ~ XXXV. évf. 41. sz., 1900. 

nov. 1., 103. 

W. [WOHL Janka], A jövı század, szerkesztıi levél, ~ XXXV. évf. 45. sz., 1900. dec. 1., 

111. 

W. J. [WOHL Janka], Forgó bácsi és a Kis Lap, cikk, ~ XXXV. évf. 45. sz., 1900. dec. 1., 

113. 

W. [WOHL Janka], Nık a „Nemzeti Szalon”-ban, cikk, ~ XXXV. évf. 45. sz., 1900. dec. 1., 

115. 

WOHL Janka, Ereklyék a múltból, ~ XXXVI. évf. 1. sz., 1901. jan. 1., 1. 

W. J. [WOHL Janka], Üzenet, vers, ~ XXXVI. évf. 7. sz., 1901. febr. 16., 5. 

 

Magyar Divat 

WOHL Janka, Bölcsıdal, vers, ~ V. évf. 8. sz., 1910. jan. 15., 23. 
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Magyar Géniusz 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Látogatások, tárca, ~ III. évf. 7. sz., 1894. febr. 11., 

107–108. 

WOHL Janka, A kerékpárról, cikk, ~ VII. évf. 28–32. sz., 1898. júl. 10. – aug. 7., 470., 485., 

502–503., 518–519., 535–536. 

 

Magyar Hölgyek Világa 

WOHL Janka, Szeretnék…, vers, ~ I. évf. 1. sz., 1904. márc. 31., 21. 

 

Magyar Salon 

WOHL Janka, Liszt Ferencrıl. Visszaemlékezések, ~ 1886/december, 255–267. 

WOHL Janka, Vedrıd, útirajz, ~ 1892. XVI. kötet, 178–185. 

WOHL Janka, A virág szerepe a század végén, cikk, ~ X. évf., 1893. febr., 341–350.  

WOHL Janka, A kerékpárról, cikk, ~ 1897. XXVII. kötet, 739–766. 

 

Napkelet 

WOHL Janka, Liszt zongorájához, vers, ~ 1857. febr. 26. (8. sz.), 122–123. 

WOHL Janka, A szerelemféltı esete, elbeszélés, ~ 1858. febr. 14. (7. sz.), 97–99. 

WOHL Janka, Anyámhoz, vers, ~ 1859. jan. 23. (4. sz.), 53–54. 

WOHL Janka, Hová levél…, vers, ~ 1859. nov. 27. (48. sz.), 758. 

WOHL Janka, Szemere Pálhoz, vers, ~ 1860. máj. 27. (22. sz.), 346. 

WOHL Janka, Dalok I-IV, versek, ~ 1860. júl. 22. (30. sz.), 470–471. 

 

Nefelejts 

WOHL Janka, Nem dicsıség…, vers, ~ 1859. jún. 26. (13. sz.), 146. 

WOHL Janka, Bálban, vers, ~ 1859. aug. 28. (22. sz.), 255–256. 

WOHL Janka, Visszhang [Arany János Visszatekintés címő verse harmadik versszakának 

utolsó négy sorára], vers, ~ 1859. okt. 9. (28. sz.), 327. 

WOHL Janka, A szappanbuborék, vers, ~ 1859. nov. 20. (34. sz.), 403. 

WOHL Janka, Magányos sír, vers, ~ 1860. jan. 8. (41. sz.), 482–483. 

WOHL Janka, Hollósy L. Kornéliához (1860. március 31., midın „Annát” énekelte), vers, ~ 

1860. ápr. 15. (3. sz.), 33. 

WOHL Janka, Virág Széchenyi István sírhalmára, vers, ~ 1860. máj. 6. (6. sz.), 62–63. 

WOHL Janka, A pusztai szél, vers, ~ 1860. júl. 15. (16. sz.), 184–185. 
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WOHL Janka, Bodajki hulló levelek! I-III., versek, ~ 1860. okt. 7. (28. sz.), 331. 

WOHL Janka, Egy szellemhez, vers, ~ 1860. nov. 11. (33. sz.), 395. 

WOHL Janka, Fényes gondolatok (A „Sötét gondolatok”-ra), vers, 1861. jan. 13. (42. sz.), 

499. 

WOHL Janka, Petıfi, vers, ~ 1861. febr. 17. (47. sz.), 559. 

WOHL Janka, Meg szeretnék halni..., vers, ~ 1862. jan. 12. (41. sz.), 478–479. 

WOHL Janka, Szívemben…, vers, ~ 1862. júl. 27. (17. sz.), 198. 

WOHL Janka, Sötét a táj…, vers, ~ 1864. júl. 31. (18. sz.), 189. 

 

A Nık Munkaköre 

Szerzı nélkül [WOHL Janka], A bécsi világtárlatról [japán pavilon], tudósítás, ~ 1873. jún. 

8. (11. sz.), 8. 

J. [WOHL Janka], A pipere országa a tárlaton [bécsi világkiállítás, csipke-szekció] tudósítás, 

~ 1873. jún. 24. (12. sz.), 8. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], A magyar nıegyletek a bécsi világtárlaton, tudósítás, ~ 1873. 

júl. 8. (13. sz.), 9. 

WOHL Janka, Pihenni vágyom…, vers, ~ 1873. júl. 24. (14. sz.), 3. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Francia és osztrák mővirágok a bécsi világtárlaton, 

tudósítás, ~ 1873. júl. 24. (14. sz.), 9. 

ZICHY Camilla [WOHL Janka], Tarka képek Kínából, tudósítás, ~ 1873. aug. 8. (15. sz.), 9. 

WOHL Janka, Brazíliai vázlatok. Eredeti levél a bécsi világtárlatról, ~ 1873. szept. 8. (17. 

sz.), 2.  

 

Pester Lloyd 

WOHL Janka, Zur „Season” in London, tárca, ~ 1896. szept. 4. (215. sz.), 3. (regg.) 

 

Pesti Hölgy-Divatlap 

WOHL Janka, Bodajki hulló levelek I-II., vers, ~ 1860. dec. 1. (11. sz.), 93. 

WOHL Janka, Visszhang, vers, ~ 1861. jan. 15. (2. sz.), 13. 

 

Pesti Napló 

WOHL Janka, Egy holdas éj, elbeszélés, ~ 28. évf. 289. sz., 1877. nov. 4. 1–2. 

WOHL Janka, Ah, hiába…, vers, ~ 31. évf. 263. sz., 1880. okt. 8., 1. 

WOHL Janka, Hímes mezıvel…, vers, ~ 32. évf. 57. sz., 1881. febr. 27., 1. 
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WOHL Janka, Hedvig dala (Töredék egy költıi beszélybıl), vers, ~ 32. évf. 119. sz., 1881. 

máj. 1., 1. 

WOHL Janka, Az utolsó óra, elbeszélés, ~ 32. évf. 129. sz., 1881. máj. 11., 1. 

WOHL Janka, Csillagképek I-II., vers, ~ 32. évf. 154. sz., 1881. jún. 5., 1. 

WOHL Janka, Nevezz el…, vers, ~ 32. évf. 190. sz., 1881. júl. 12., 1. 

WOHL Janka, Liljomággal…, vers, ~ 32. évf. 356. sz., 1881. dec. 28., 1. 

WOHL Janka, A kétely éjjelében („Hedvig” címő költıi regénybıl), vers, ~ 33. évf. 31. sz., 

1882. jan. 31., 1. 

WOHL Janka, Boldog keserv („Hedvig címő költıi regénybıl), vers, ~ 33. évf. 95. sz., 1882. 

ápr. 6., 1. 

WOHL Janka, Vecsernye Szent Péter templomában („Hedvig” címő költıi regénybıl), vers, 

~ 33. évf. 111. sz., 1882. ápr. 23. mell.  

WOHL Janka, Gyermekéveimbıl (Visszaemlékezés Arany Jánosra), ~ 33. évf. 298. sz., 1882. 

okt. 29., 1–2. 

WOHL Janka, A fehér holló, tárca, ~ 33. évf. 358. sz., 1882. dec. 30., 1–2. 

WOHL Janka, Wereschagin, portré, ~ 34. évf. 10. sz., 1883. jan. 11., 1–2.  

WOHL Janka, Emléklapok Erdélybıl, tárca, ~ 34. évf. 266. sz., 1883. szept. 28., 1–2. 

 

Salon és Sport 

W. J. [WOHL Janka], Egy letört virág [Kállay Márta], nekrológ, ~ I. évf. 1. sz., 1891. ok. 4., 

3 

W. [WOHL Janka], Vedrıd, útirajz, ~ I. évf. 3. sz., 1891. okt. 18., 1–2.; 5. sz., nov. 1., 3–4. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Esztétika és divat, cikk, ~ II. évf. 2. sz., 1892. jan. 10., 

1–2. 

W. J. [WOHL Janka], Gróf Zichy Géza emlékszekrénye, cikk, ~ II. évf. 12. sz., 1892. márc. 

20., 3–4. 

W. [WOHL Janka], „Magyarországi szép napok” [koronázási jubileum], tudósítás, ~ II. évf. 

24. sz., 1892. jún. 12., 1–2. 

W. J. [WOHL Janka], Rózsák, cikk, ~ II. évf. 24. sz., 1892. jún. 12., 6–7. 

W. J. [WOHL Janka], Balatonfüredrıl, útirajz, ~ II. évf. 28. sz., 1892. júl. 10., 1–2. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], Barátok és ellenségek. A szalonélet körébıl, cikk, ~ II. 

évf. 32. sz., 1892. aug. 7., 1–2. 

Egy nagyvilági hölgy [WOHL Janka], A modern társaséletrıl, cikk, ~ II. évf. 35. sz., 1892. 

aug. 28., 4. 



 214 

W. J. [WOHL Janka], Justh Zsigmond, portré, ~ II. évf. 44. sz., 1892. okt. 30., 1. 

 

Szabadság 

WOHL Janka, Tavasz…, vers, ~ VI. évf. 41. sz., 1886. ápr. 6., 1. 

 

Szépirodalmi Figyelı 

WOHL Janka, Jer vissza, jer!, vers, ~ I. évf. 32. sz., 1861. jún. 13., 510–511. 

WOHL Janka, Magány, vers, ~ I. évf. 141. sz., 1861. aug. 15., 654. 

WOHL Janka, Ébren, vers, ~ I. évf. 52. sz., 1861. okt. 31., 824. 

WOHL Janka, Áldozat, vers, ~ II. évf. 14. sz., 1862. febr. 6., 215. 

WOHL Janka, Leila három dala I-III. + Adhél-a-Leila, versek, ~ II. évf. [2. félév] 11. sz., 

1862. júl. 17., 169–170. 

 

Szépmővészeti Csarnok 

WOHL Janka, Dal a fülemülérıl, vers, ~ 1862. dec. 20. (11. sz.), 122. 

 

Vasárnapi Újság 

WOHL Janka, Egy magyar szobrász Angliában, portré, ~ XXX. évf. 25. sz., 1883. jún. 24., 

397–398. 

 

Vigasz. Alkalmi lap az alföldi ínségesek javára a Magyar Királyi Operaházban rendezett 

vásárra. Szerk. Hevesi József. Budapest, 1895. 

WOHL Janka, Hogyan nyertem oktatást a jótékonyságból, visszaemlékezés, 11. 

 

Zemplén 

A cica, elbeszélés, franciából ford. WOHL Janka, ~ 31. évf. 2. sz., 1900. jan. 14., 1–2. 

[Charles] LEMAITRE, Az elsı gondolat, elbeszélés, ford. WOHL Janka, ~ 31. évf. 22. sz., 

1900. jún. 3., 2–3. 

Szabadság, elbeszélés, németbıl ford. WOHL Janka, ~ 33. évf. 82. sz., 1902. aug. 14., 1–2. 

 

Írásai a külföldi sajtóban 

Japan in Wien, tárca, Österreichische Badezeitung 1873. júl. 20., 159 –161. 

Bazar (Berlin) lehozza Wohl Janka beszámolóját a magyar nıiparkiállításról (1881) 

Budapesti Hírlap, 1881. okt. 4., 1334. 
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Lettre de Budapest (Phenomène atmosphérique – Liszt – Le comte Géza Zichy, pianiste – 

Théatre: La Tragédie de l’Homme), Revue internationale 1884/4., 674–682. 

BIRKÁS Géza, Az Ember Tragédiája és a franciák, Irodalomtörténet 1942/2., 66.; MADÁCSY Piroska, A 

Tragédia üzenete a franciáknak, Madách Irodalmi Társaság, Szeged, 2008, 10–11. 

L’exposition d’orfèvrerie à Budapest, Revue internationale 1884/3., 342–352. 

Vereschagine, Revue internationale 1886/5., 673–682. 

François Liszt. Souvenirs détachés, Revue Internationale 1886. szept. 10., 725–742.; szept. 

25., 49–65.; nov. 25., 581–599.; dec. 10., 782–798.  

(francia): Souvenirs sur François Liszt, Le Temps 1886. szept. 18., 3.; Le Constitutionnel, 1886. okt. 4.,  

2.; Fr. F., Liszt, Proudhon et madame d’Agoult, L’Intermédiaire des chercheurs et curieux 1886. okt.  

10., 607.; Nouvelles notes sur Liszt, Le Temps 1886. december 10., 3. 

(magyarországi): Fıvárosi Lapok 1886. okt. 7., 2025.; Liszt Ferencrıl, Nemzet (regg.), 1886. okt. 13., 

1.; Fıvárosi Lapok 1886. okt. 17., 2102.; Wohl Janka: Liszt Ferencrıl. Wohl Janka visszaemlékezései a 

Revue Internationalból, Pesti Napló 1886. okt. 22. 1.; Magyar Salon, 1886. VI. k. 255–267.; 

HELLEBRANT Árpád, A magyar philologiai irodalom 1886-ban, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1887. 

jún-okt., 637. 

(angol): The Pall Mall Gazette 1886. dec. 28., 11.; The Birmingham Daily Post, 1886. dec. 30., 3.; The 

Derby Mercury, 1887. jan. 5., 7.; Liszt and the Ladies, The Cambrian, 1887. jan. 7., 6. 

(amerikai): The Daily Graphic (New York), 1887. febr. 1. 706.; Liszt and the Ladies, The Auburn 

Bulletin (New York), 1887. febr. 4.; Fascinating Liszt and the Ladies [from Galignani], Seattle daily 

post-intelligencer, 1887. febr. 13., 5.; Liszt and the Ladies, The Democratic Press (Ohio) 1887. márc. 

24. 1.; Liszt and the Ladies, The Columbus Journal (Nebraska) 1887. máj. 18., 4. 

(ausztrál): Liszt and the Ladies, The Maitland Mercury and Hunter River General Advertiser 1887. 

márc. 5., 15.; Liszt and the Ladies The Queanbeyan Age, 1887. márc. 12., 1. 

Erinnerungen an Kardinal Haynald, Deutsche Revue 1892. jan. 

Századok, 1892. 262. [Repertorium, b. Értekezések és cikkek, összeállította: Mangold Lajos] 

 

Megzenésített versei, neki dedikált zenemővek 

ZICHY Géza, Sonate für Pianoforte für die linke Hand allein, „Dem Schwesterpaare Fräuein 

Wohl”, Rahter, Leipzig, 1887. 

Fıvárosi Lapok, 1887. szept. 30., 1975. 

HUBAY  Jenı, „Álltam sírhalma mellett…” (Petıfi Sándor), Wohl Jankának ajánlva, 

kottamelléklet, Magyar Bazár 1890/1. (jan. 1.) 

HUBAY  Jenı, két magyar dal Op. 35., 1. Bartók Lajos: Hagyj álmodni szerelemrıl, 2. Wohl 

Janka: Meg szeretnék halni…, Harmonia, Budapest, 1891. 

Fıvárosi Lapok, 1891. júl. 16., 1433. 
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HUBAY  Jenı, Atair Op. 47., zenei regény, tételek: Caprice de femme [Nıi szeszély] – 

Invocation [Könyörgés] – Feux-follets [Lidércfények] – Epanchement [Kiáradás] – Grisé 

d’amour [Szerelmi mámor], szövegkönyv WOHL Janka, Hainauer, Breslau, 1893. 

TARNAY  Alajos, Három dal énekhangra (Op. 12.), 1. [REVICZKY  Gyula,] Szívembıl téptem 

ezt a dalt, 2. [WOHL Janka,] Meg szeretnék halni... 3. [JÓKAI Mór,] Miliora: Eljött az esti 

szellı, német-magyar, német ford. CONRAT Hugó, Rózsavölgyi, Budapest, 1895. 

Budapesti Hírlap 1895. márc. 2., 11.; Fıvárosi Lapok 1895. febr. 21., 587. 

HUBAY  Jenı, Eredeti magyar mő- és népdalok, 12. füzet, benne WOHL Janka Kedvesem 

címő megzenésített vers kottája, TAKÁTS Mihály operaénekesnek ajánlva, Budapest, 1900. 

HUBAY  Jenı, Mein Lieb [WOHL Janka, Kedvesem] Op. 75. No 1., németre ford. Ladislaus 

von NEUGEBAUER, énekhangra zongora vagy zenekari kísérettel, Harmonia, Budapest, 

1910. 

 Egykor én neveddel… Op. 20., költeményt írta VARGHA Gyula, zongorára és énekre 

szerezte Gr. WILCZEK Henrik, „Wohl Janka ınagyságának legmélyebb tiszteletem jeléül”, 

é.n. 

 

Neki szóló verses dedikációk 

ARANY János, Wohl Janka emlékkönyvébe (1858. jún. 29.) = Arany János összes mővei VI., 

Zsengék, töredékek, rögtönzések, s. a. r. VOINOVICH Géza, Budapest, Akadémiai, 1952, 40. 

SZÉKÁCS József, Emléksorok Wohl Janka albumából, Divatcsarnok 1859. szept. 20., 606. 

LISZNYAI  Kálmán, W. J. emlékkönyvébe (Húsvéti piros tojásul), Hölgyfutár 1860. ápr. 7., 

329.  

SZÁSZ Károly, Wohl Janka albumába, Divatcsarnok 1860. okt. 16., 330. 

BALOGH Zoltán, W. J. emlékkönyvébe, Magyar Bazár 1878. júl. 16., 105. 

FELEKI Sándor, Wohl Janka, Magyar Bazár 1901. jún. 1., 2. 

 

Nekrológok, megemlékezések 

Pester Lloyd 1901. máj. 23. (Abendblatt), 1.; Francia Divatlap, a Magyar Bazár francia 

divatlapja 1901. május 24., 6.; Név nélkül [KACZIÁNY  Géza?], Wohl Janka (1844-1901), 

Hazánk 1901. máj. 24., 8.; Budapesti Hírlap 1901. máj. 24., 5.; Magyar Nemzet 1901. máj. 

24., 7–8.; Egyetértés 1901. máj. 24., 5.; Magyarország 1901. máj. 24., 4–5.; Aradi Közlöny 

1901. máj. 24., 7.; ZICHY Géza, Wohl Janka, Budapesti Hírlap 1901. máj. 25., 1.; FORINYÁK  

Mária, Janka Wohl, Pester Lloyd 1901. máj. 25. (Abendblatt), 1.; Három csillag-jel [LOVIK  
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Károly?]693, Wohl Janka, A Hét 1901. május 26., 333.; KACZIÁNY  Géza, Wohl Janka és 

Stephanie, Hazánk 1901. máj. 26., 1–3.; SAMARJAY  [Károly], Wohl Janka, Politikai 

Hetiszemle 1901. máj. 26., 13.; Vasárnapi Újság 1901. máj. 26., 345.; L. H–i. [HEVESI 

Lajos], Janka Wohl. Jugenderinnerungen, Pester Lloyd 1901. máj. 30., 2–3.; PEKÁR Gyula, 

Wohl Janka szalonja, Pesti Napló 1901. máj. 29., 1–3.; DESSEWFFY Arisztid, Utolsó péntek, 

Magyar Bazár 1901. jún. 1., 1–2.; S. HENTALLER Elma, Wohl Janka mint szerkesztı, 

Magyar Bazár 1901. jún. 1., 2.; D.A. [DESSEWFFY Arisztid], Wohl Janka szalonja, Magyar 

Bazár 1901. jún. 1., 2–3.; Új Idık 1901. jún. 2., 501.; KÖVÉR Ilma, Utóhangok. Emlékezés 

Wohl Jankára, Francia Divatlap, a Magyar Bazár francia divatlapja 1901. jún. 8., 9.; Férfi 

divat 1901. jún. 15., 8.; SEBESTYÉNNÉ STETINA Ilona, Wohl Janka, Nemzeti Nınevelés 

1901. jún., 242–245.; DESSEWFFY Arisztid, Wohl Janka hagyatéka, Magyar Bazár 1901. júl. 

16., 1.; KUNSZT János, Kertészeti levelek Solangehoz. Soron kívül, Magyar Bazár 1901. okt. 

1., oldalszám nélkül; HARMATH  Lujza, Wohl Janka sírjánál, Magyar Bazár 1901. nov. 1., 

1.; TUTSEKNÉ BEXHEFT Lilly, Élet és világ, Magyar Bazár 1901. nov. 1., 4.; Az 

„Athenaeum” Családi Képes Naptárra az 1902. évre, Budapest, 1901, 49–50.; Liliom, Élet 

és világ [Wohl Janka halálának 1. évfordulója], Magyar Bazár 1902. jún. 1., 77. 

 
Halálhíre külföldi sajtóban 

Neues Wiener Abendblatt 1901. máj. 24., 3. 

                                                 
693 Heti posta, Velden a W. Ilon, A Hét 1899. aug. 13.; illetve lásd LENGYEL András, A Hét „Innen-onnan” 
rovatának egyik szerzıi jelérıl, Magyar Könyvszemle 2009/4., 492–495.; SÁRKÖZI Éva, A Hét „Innen-onnan” 
rovata szerzıinek azonosíthatósága, Magyar Könyvszemle 2013/3., 381–388. 
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Wohl Stefánia 

Álnevei: Báró O–y, Hortense de C., Heléne de B.  

 

Kötetei 

Wohl Stephanie regekönyve, Osterlamm, Pest, 1865.; 2. bıv. kiadás Regék címmel, hat 

fametszettel, Franklin, Budapest, 1875.; 3. bıv. kiadás, ill. Goró Lajos, Franklin, Budapest, 

1898.694 

Arany János szerkesztıi megjegyzése, Szépirodalmi Figyelı 1862. jan. 23., 186. Újraközölve: Arany 

János Összes Mővei. Prózai Mővek 3, szerk. KERESZTURY Dezsı, s. a. r. NÉMETH G. Béla, Akadémiai, 

Budapest, 1963, 292.; Az Ország Tükre 1865. ápr. 20., 171.; Vasárnapi Újság, 1865. ápr. 23., 200.; (V.) 

[VADNAY  Károly?], Fıvárosi Lapok 1865. máj. 30 – jún. 1., 490–491., 495. 498–499.; Protestáns 

Egyházi és Iskolai Lap 1871. szept. 24., 1240.; Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1871. okt. 29. 1398. 

[Tettey-féle]; Figyelı 1871. nov. 24., 528. [Tettey-féle]; Fıvárosi Lapok 1871. okt. 1., 1030. [Tettey-

féle]; Vasárnapi Újság 1874. december 20., 818. + a kötet illusztrációiból két kép, 816. + képes hirdetés, 

828. [2. kiad.]; Képes Családi Lapok 1898. ápr. 17., 255. [3. kiad.]; Vasárnapi Újság 1898. ápr. 24., 

284. [3. kiad.]; MALONYAY  Dezsı, Hol a boldogság?, Budapesti Hírlap 1898. máj. 25., 1–3. 

(német): S_r, Aus der Märchenwelt, Die Debatte 1865. febr. 18., 1–2. 

Beszélyek és tárcák, Athenaeum, Budapest, 1877. [WOHL Jankával közösen] (2. kiad. 1883) 

Vasárnapi Újság 1877. dec. 16., 795.; Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1878. febr. 10., 184–185. 

Egy szerelem életrajza, regény, Révai, Budapest, 1883. (2. kiad. Magyar szalon könyvtára 

31. 33. 35. 37. 39. 41. 43. füzet, Révai testvérek, Budapest, 1885.) 

E. Béla [?], Egy kis csevegés, Pesti Napló 1883. márc. 25., mell.; Nemzeti Újság 1883. márc. 28., 3.; 

Sz., Fıvárosi Lapok 1883. ápr. 11., 536–537.; V.B., Nemzet 1883. ápr. 14., mell., 1–2.; Klio [MÁRKI  

Sándor], Nemzeti Újság 1883. ápr. 17., 1–2.; KARLOVSZKY Endre, Koszorú 1883. máj. 27., 338–339. 

Aranyfüst, regény, Méhner, Budapest, 1887. (2. kiad. 1887.; 3. kiad. Magyar Regényírók 

Képes Kiadása 46–47., bev. MIKSZÁTH Kálmán, ill. KACZIÁNY  Ödön, Franklin, Budapest, 

1907.) 

Képes Családi Lapok 1887/26., 416.; Fıvárosi Lapok 1887. ápr. 30., 863.; Adolf  SILBERSTEIN, Pester 

Lloyd 1887. máj. 17., mell., 2.; JUSTH Zsigmond, Fıvárosi Lapok 1887. máj. 21., 1017–1019.; Név 

nélkül [TOLNAI Lajos], Irodalom 1887. máj. 22., 7–8., jún. 5., 4 –5. [regényrészlet], jún. 12., 6–8. 

[regényrészlet és a recenzió folytatása]; b.t., Nemzet 1887. jún. 5., 1. [regg.]; –x..– [PÉTERFY Jenı], 

Budapesti Szemle 1887/128., 303–306.; –k-d. [SEBİK Zsigmond?], Budapesti Hírlap 1887. jún. 19., 

mell., 9.; Ország-Világ 1887. dec. 10., 808. (2. kiadás); NÁMÉNYI  Lajos, Külföldi irodalom: Irodalmunk 

külföldön 1887-ben, Egyetemes Philologiai Közlöny 1888/1., 93. 

 

                                                 
694 A könyvészeti összefoglalók három kiadásról tudnak. A korabeli sajtó irodalom rovatai szerint volt még 
egy kiadás 1871-ben a pesti Tettey Nándor könyvkereskedésénél. 
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Éva, elbeszélések, rajzok, költemények prózában, aforizmák, Méhner, Budapest, 1888. Wohl  

Stefánia új könyve, Fıvárosi Lapok 1888. márc. 8., 493.; Vasárnapi Újság 1888. márc. 11., 184.; 

Irodalmi értesítı, 1888. márc. 15., 122. 

Hátrahagyott iratai, szerk. és bev. WOHL Janka. Athenaeum, Budapest, 1891. 

I: –ik [BÉLA Henrik], Budapesti Hírlap, 1890. szept. 28., 11.; (K.),  Fıvárosi Lapok 1890. szept. 24–25., 

1929–1931., 1937–1938.; Vasárnapi Újság 1890. szept. 28., 632.; Egyetértés 1890. szept. 21., 9.; Pesti 

Hírlap 1890. okt. 3., 7. ; Ország-Világ 1890. okt. 18., 677.; Nyírvidék 1890. okt. 19., 4.; A. [AMBRUS 

Zoltán?], Wohl Stephanie, A Hét, 1890. nov. 2., 287–288.; Századok, 1890., 683. 

 

Szerkesztıi munkái 

Divat, Deutsch Testvérek, szerk. WOHL Stefániával, 1870–1872. 

Figyelı 1872. jan. 28., 44.; febr. 4., 58.; ápr. 7., 164.; máj. 5., 211. 

A Nık Munkaköre, nevelési, gazdasági és szépirodalmi közlöny, a Nıképzı-, Gazdasszony- 

és Nıiparegylet hivatalos lapja, szerk. WOHL Stefániával, 1872–1873. 

Figyelı 1872. júl. 28., 360.; 1873. jan. 5., 7.; febr. 2., 56.; febr. 9., 69.; Fıvárosi Lapok 1872. júl. 13., 

687.; Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1872. júl. 13., 889.; Fıvárosi Lapok 1871. nov. 20., 1161.; 

Vasárnapi Újság 1872. nov. 24., 589.; Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1872. nov. 30., 1531.; 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1873. jan. 19., 94. 

Magyar Bazár mint A Nık Munkaköre, Athenaeum, 1873–1889.  

Figyelı 1874. jan. 4., 10.; máj. 2., 212–213.; júl. 26., 359.; Fıvárosi Lapok 1893. jan. 1., 5–6. 

 

Fordításai 

Henry GRÉVILLE [Alice Marie Céleste DURAND], Sylvia vılegénye [Le fiancé de Sylvie, 

1882], regény, ford. Br. O–y. [WOHL Stefánia], Athenaeum, Budapest, 1886.  

Henry GRÉVILLE [Alice Marie Céleste DURAND], A barátnı [L’Amie, 1878], regény, ford. 

Br. O–y. [WOHL Stefánia], Athenaeum, Budapest, 1889. 

OSSIP SCHUBIN [Lola KIRSCHNER], Becsület [Ehre, 1883], regény, ford. Br. O–y. [WOHL 

Stefánia], Athenaeum, Budapest, 1884. 

 

Mőveinek fordítása695 

Rauschgold, Roman aus der ungarischen Gesellschaft, ford. a szerzı (Wohl Jankával), 

Costenoble, Jena, 1889. 

Az „Aranyfüst”-rıl (Német bírálatok), Fıvárosi Lapok 1889. jan. 8., 51–52.; O.B. [Ottilie BONDY], 

Wiener Hausfrauen-Zeitung 1888. okt. 21., 383.; Bruno WALDEN [Flora GALLINY ], Wiener Zeitung 

                                                 
695 DEMETER Tibor, Bibliographia Hungarica (http://demeter.oszk.hu/d.php?a=ix) és saját kutatások alapján 
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1888. okt. 30., 3–4.; Über Land und Meer 1888/1889. 2. kötet, 962.; Neue Freie Presse 1888. dec. 1., 7.; 

H. [HEVESI Lajos], Der Roman vom Rauschgold, Fremden-Blatt 1888. dec. 18., 11–12. (Morgenblatt)  

Sham Gold, ford. Stephen Louis Simeon, Ward & Downey, London, 1890. (2. kiad. 

Vámbéry Ármin elıszavával, 1896.) 

The Scotsman 1890. aug. 18., 2.; Magyar Bazár 1890 okt. 1., 150. [A Sham Gold megjelenésérıl], The 

Manchester Times 1890. nov. 7., 6.; Magyar Bazár 1891. febr. 1., 23. [A Sham Gold angol 

sajtóvisszhangjáról]; NÁMÉNYI  Lajos, Külföldi irodalom: Irodalmunk külföldön 1887-ben, Egyetemes 

Philologiai Közlöny 1888/1., 93.; The Scotsman 1896. jún. 5., 7.; The Pall Mall, 1896. jún. 22., 3.; The 

Morning Post 1896. júl.20., 6.; The Liverpool Mercury, 1896. aug. 26., 7. 

Das sterbende Kind [A haldokló gyermek] + Die Erlösung [Megváltás], ford. ismeretlen, 

Universal Kalender für das Jahr 1914., Verlag für Volksliteratur, Budapest, 1913. 

Szych [Aranyfüst], Powieść ..., ford. L.M., Bluszer, Warszawa, 1890. 

Magyar Bazár 1892. jún. 1., 87. 

Wolność – Antologia walczacej Poezji i Prezy Wegierskiej, ford. Camilli Mondral i Juliusza 

W. Gomulickiego, Warszawa, 1953. 

 

Írásai antológiákban, győjteményekben696 

Stephanie „Regekönyvébıl”. Napszálak, elbeszélés = Gombostő-naptár hölgyek számára 

1866. évre, szerk. BULYOVSZKY  Gyula – RÓZSAÁGI Antal, Lauffer, Pest, 1866, 129–134. 

Egy nıi arckép. Martin Sára = Protestáns Képes Naptár 1872-dik szökı évre, Budapest, 

1871. 

Emléklap az EMKE [Erdélyi Magyar Közmővelıdési Egyesület] 1888. augusztus hó 19-20-

án Brassóban tartott közgyőlésére, Brassó, 1888. 

Orgona virágok. Az 1887. június 5-én tartott népünnepély emlékére, szerk. BETHLEN M IKÓ 

Róza – KÖNYVES TÓTH Kálmán, az elıszót írta VAY  Dániel, Debrecen, 1887. 

Tőz és víz! [próza] 22. = Segítség! Az eperjes – nagykároly – torockói tőzkárosultak 

emlékalbuma, szerk. és a bev. írta JÓKAI Mór – NAGY Miklós – ROSKOVICS Ignác – 

BARTALUS István, Franklin, Budapest, 1887, 22. 

Ibolya. Emléklap. Írói segélyegylet és országos színészegyesület nyugdíjalapja számára, 

Szeged, 1887.  

Nefelejts, elbeszélés = TORKOS László, Magyar olvasókönyv. Polgári- és felsıbb 

leányiskolák I. osztálya számára, Budapest, 1891, 15–16. 

                                                 
696 MADÁR Lajos, Magyar irodalmi antológiák és győjtemények, A Petıfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai 
Füzetei, F. sorozat 1–46., Budapest, 1978–1992. és saját kutatások alapján. 
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Virágálmok, elbeszélés = TORKOS László, Magyar olvasókönyv. Polgári- és felsıbb 

leányiskolák II. osztálya számára, Budapest, 1891, 20–22. 

 

Írásai a hazai sajtóban697 

Budapesti Hírlap 

WOHL Stefánia, Egy olasz államférfiú [Terenzio Mamiani], Wohl Stephanie irodalmi 

hagyatékából, ~ IX. évf. 355. sz., 1889. dec. 25., 18–19. [karácsonyi mell.]  

 

Családi Kör 

[WOHL Stefánia] Stephanie, A kis Gyula leckéje, elbeszélés, ~ V. évf. 26. sz., 1864. jún. 26., 

607–610. 

[WOHL Stefánia] név nélkül, A napsugarak, elbeszélés, ~ V. évf. 50. sz., 1864. dec. 11., 

1188–1189.; 51. sz., dec. 18., 1212–1214. 

[WOHL Stefánia?], A nagy lótusz-virág, elbeszélés, ~ VII. évf. 39. sz., 1866. szept. 30., 925–

926. 

 

Divat  

WOHL Stefánia, Váci utcai séták, divatlevél-sorozat, ~ I. évf. 10. sz., 1866. máj. 15., 110–

111. – II. évf. 18. sz., 1867. szept. 15., 205–207. 

WOHL Stefánia, Izidóra gróf Bethlen Miklósné, portré, ~ I. évf. 22. sz., 1866. nov. 15., 257. 

WOHL Stefánia, A hon hölgyeihez a „Szeretet házak” érdekében, szerkesztıi levél, ~ V. évf. 

23. sz., 1870. dec. 8., 177–178. 

WOHL Stefánia, Karácsonyéj, elbeszélés, ~ V. évf. 24. sz., 1870. dec. 24., 185. 

WOHL Stefánia, Néhány adat egy ismeretlen bölcsész életébıl. Dr. Pinty följegyzései után, 

elbeszélés, ~ VI. év. 5.–10. sz., 1871. márc. 8.–máj. 24. 

S. [WOHL Stefánia], A nıi emancipáció hısnıi a washingtoni Capitoliumban, képhez 

kísérıszöveg, ~ VI. évf. 6. sz., 1871. márc. 24., 55. 

S. [WOHL Stefánia], Az izraelita nıegylet két intézete Pesten, cikk, ~ VI. évf. 7. sz., 1871. 

ápr. 8., 54–55. 

W.S. [WOHL Stefánia], Fényőzés a tanteremben, cikk, ~ VI. évf. 18. sz., 1871. szept. 24., 

137. 

                                                 
697 LAKATOS Éva, Magyar irodalmi folyóiratok, A Petıfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzetei A. sorozat 1–
40., Budapest, 1972–2000. és saját kutatások alapján. 



 222 

W.S. [WOHL Stefánia], Az orvosi kollégium nık számára New Yorkban, cikk, ~ VI. évf. 18. 

sz., 1871. szept. 24., 143. 

W.S. [WOHL Stefánia], A gazdaasszony-egylet kiállítása, tudósítás, ~ VI. évf. 20. sz., 1871. 

okt. 24., 159. 

W.S. [WOHL Stefánia], Gróf Brunswick Teréz, portré,  ~ VI. évf. 21. sz., 1871. nov. 8., 162–

163.; 22. sz., nov. 24., 170., 23. sz., dec. 8., 177. 

WOHL Stefánia, A nık és a természettudományok, cikk, ~ VII. évf. 2. sz., 1872. jan. 24., 14–

15. 

W.S. [WOHL Stefánia], Gróf Hahn-Hahn Ida, cikk, ~ VII. évf. 3. sz., 1872. febr. 16., 22. 

W.S. [WOHL Stefánia], Liszt hangversenye (Március 18. a Vigadó termében), tudósítás, ~ 

VII. évf. 6. sz., 1872. márc. 24., 47. 

 

Egyetértés 

WOHL Stefánia, Verescsagin, portré ~ XX. évf. 24. sz., 1886. jan. 24., 1. 

 

Fıvárosi Lapok 

WOHL Stefánia, Egy régi történet, elbeszélés, ~ I. évf. 58. sz., 1864. márc. 11., 230–231.; 

59. sz., márc. 12., 235. 

WOHL Stephanie [Stefánia], Viráglevelek, elbeszélés, ~ I. évf. 158. sz., 1864. júl. 13., 664.; 

190. sz., aug. 20., 793. 

WOHL Stephanie [Stefánia], Henrik cousin titkos fiókja, elbeszélés, ~ II. évf. 292. sz., 1865. 

dec. 21., 1157.; 293. sz., dec. 22., 1161.; 294. dec. 23., 1165.; 295. sz., dec. 24., 1169. 

WOHL Stefánia, Az északi fény, elbeszélés, ~ VII. évf. 250. sz., 1870. nov. 11., 113.; 251. 

sz., nov. 12., 117. 

WOHL Stephanie [Stefánia], Egy ismeretlen bölcsész életébıl. Dr. Pinty feljegyzései után, 

elbeszélés, ~ XI. évf. 138. sz., 1874. jún. 19., 603. – 144. sz., jún. 26., 629. 

WOHL Stephanie [Stefánia], Ariadné. Ouida regénye, recenzió, ~ XV. évf. 26. sz., 1878. jan. 

31., 124–125. 

WOHL Stefánia, Egy vallomás, elbeszélés, ~ XVIII. évf. 91. sz., 1881. ápr. 22., 502–503. 

WOHL Stefánia, Elveszett paradicsom, elbeszélés ~ XXV. évf. 64. sz., 1888. márc. 4., 463–

464. 

WOHL Stefánia, Római töredékek, útirajz, ~ XXVI. évf. 324. sz., 1889. nov. 25., 2401–2402. 
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Francia Divatlap a Magyar Bazár francia divatlapja 

WOHL Stefánia, Varga Pali bosszúja, elbeszélés, ~ 1898. dec. 24., oldalszám nélkül 

 

Gombostő 

Stephanie [WOHL Sefánia], Rege a pitypangról, elbeszélés, ~ I. évf. 1. sz., 1862. jan. 1., 21–

24. 

[WOHL Stefánia] Stephanie „Regekönyvébıl”, Százszorszép, elbeszélés, ~ I. évf. 10. sz., 

1862. febr. 1., 303–305. 

Stephanie [WOHL Stefánia], Rege a gyógyforrásról, elbeszélés, ~ I. évf. 56. sz., 1862. júl. 

12., 1174–1178. 

 

Hölgyfutár 

[WOHL Stefánia] Stephanie regekönyvébıl. Hogy lett a tudós halmocska agglegény, 

elbeszélés, ~ XIII. évf. 91. sz., 1862. júl. 31., 723. 

 

Képes Világ 

WOHL Stefánia, A fa mely télen virágzik [Mutatványul a „Nık munkaköré”-bıl], elbeszélés, 

~ VII. évf. 46. sz., 1872. 1–2. 

 

Koszorú 

Stephanie [WOHL Stefánia] „Regekönyvé”-bıl. Hogy lett a fiatal egérke denevérré, 

elbeszélés, ~ I. évf. 6. sz., 1863. febr. 8., 135–139. 

Stephanie [WOHL Stefánia] Regekönyvébıl. Az öreg vaslámpás élményei, elbeszélés,  ~ I. 

évf. 2. félév 10. sz., 1863. szept. 6., 222–229. 

Stephanie [WOHL Stefánia], Hol van a boldogság?, elbeszélés, ~ II. évf. 13. sz., 1864. márc. 

27., 301–306. 

WOHL Stephanie [Stefánia], Egy mese, melynek nincsen címe, elbeszélés, ~ II. évf. 23. sz., 

1864. dec. 4., 541–546. 

 

Magyar Bazár mint A Nık Munkaköre 

WOHL Stefánia, A styriai hegyek között, útirajz, ~ VIII. évf. 18. sz., 1873. szept. 15., 290–

291. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Rózsák a gomblyukban, tárca, ~ VIII. évf. 19. sz., 1873. okt. 1., 

306. 
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S. [WOHL Stefánia?], Mühlbach Lujza, portré, ~ VIII. évf. 20. sz., 1873. okt. 15., 319. 

W. S. [WOHL Stefánia], Saphira, útirajz, ~ VIII. évf. 21. sz., 1873. nov. 1., 336. 

WOHL Stefánia, Két karácsony, elbeszélés, ~ VIII. évf., 24. sz., 1873. dec. 15., 387. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Az asztal örömei hajdan és most, tárca, ~ VIII. évf., 24. sz., 

1873. dec. 15., 388. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Házasság egy pofon miatt, tárca, ~ IX. évf. 4. sz., 1874. jan. 

24., 35. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Párizsból, divattárca,  ~ IX. évf. 6. sz., 1874. febr. 8., 51. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Rómából, tárca,  ~ IX. évf. 10. sz., 1874. márc. 8., 83. 

W. S. [WOHL Stefánia], A feltámadás ünnepén, szerkesztıi levél,  ~ IX. évf. 14. sz., 1874. 

ápr. 10., 109. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Az illem törvénykönyve a 17. században, tárca, ~ IX. évf. 38. 

sz., 1874. okt. 8., 306. 

WOHL Stefánia, Zirzen Janka, portré,  ~ IX. évf. 42. sz., 1874. nov. 8., 333. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Nıi párbajok, tárca, ~ IX. évf. 44. sz., 1874. nov. 24., 353–

354. 

W. S. [WOHL Stefánia], A népkonyhákról, tárca, ~ IX. 46. sz., 1874. dec. 8., 365–366. [+ az 

újra kiadott Regekönyv két illusztrációja, 368.] 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], A karácsonyfa a népmondákban, tárca, ~ IX. évf. 47. sz., 1874. 

dec. 16., 386–387. 

W. S. [WOHL Stefánia], Déli gyümölcsök a karácsonyfán, tárca, ~ IX. évf. 47. sz., 1874. 

dec. 16., 387. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Az ölebek és kedvenc állatok divatja, tárca, ~ X. évf. 4. sz., 

1875. febr. 16., 30–32. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Mőkedvelıi elıadások a múltban, tárca, ~ X. évf. 6. sz., 1875. 

ápr. 1., 54–55. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Párbaj a zongorán, tárca, ~ X. évf. 10. sz., 1875. ápr. 16., 78–

79. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Veszedelmes pillanatok, elbeszélés, ~ X. évf. 23. sz., 1875. 

dec. 1., 178–179.; 24. sz., dec. 16., 186–187. 

WOHL Stefánia, Wagner Richárd, portré, ~ X. évf. 6. sz., 1875. márc. 16., 41. 

WS [WOHL Stefánia], A szabadság egy mártírnıje [Charlotte Corday], portré, ~ X. évf. 19. 

sz., 1875. okt. 1., 115–116. 
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WS [WOHL Stefánia], Polkó Eliz [Elise Polko], portré, ~ X. évf. 21. sz., 1875. nov. 1., 161–

162. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Aki Messiását várja, elbeszélés, ~ X. évf. 24. sz., 1875. dec. 

16., 188–189. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Az asztal költészete, tárca, ~ XII. évf. 4. sz., 1877. febr. 16., 

31–32. 

Név nélkül [WOHL Stefánia], Utinaplómból (1876). Rohitsokrene, úti tárca, ~ XII. évf. 16. 

sz., 1877. aug. 16., 126–127. 

WOHL Stefánia, A kis vörösbegy temetése, tárca, ~ XII. évf. 20. sz., 1877. okt. 16., 158. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Adalbert öngyilkossága, elbeszélés, ~ XII. évf. 23. sz., 1877. 

dec. 1., 182–184. 

WS [WOHL Stefánia], Bodenstedt Frigyes. A Mirza Schaffy dalainak szerzıje, ismertetetés ~ 

XIII. évf. 3. sz., 1878. febr. 1., 18–19. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Miért nem házasodtam. Egy modern kaland, tárca, ~ XIII. évf. 

4. sz., 1878. febr. 16., 30–31. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], A valódi nı. Egy világfi jegyzeteibıl…, tárca, ~ XIII. évf. 5. 

sz., 1878. márc. 1., 39. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Párizsi levél, tárca, ~ XIII. évf. 18., 1878. szept.16., 143. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Az úrnı nevenapja, tárca, ~ XIII. évf. 23. sz., 1878. dec. 1., 

182–183. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], A vadászó Diana, elbeszélés, ~ XIII. évf. 24. sz., 1878. dec. 

16., 190–191. 

WOHL Stefánia, Régi monda új alakban, elbeszélés, ~ XIV. évf. 12. sz., 1879. jún. 16., 95–

96. 

WOHL Stefánia, A Kárpátok alján, útirajz,  ~ XIV. évf. 18. sz., 1879. szept. 16., 143–144. 

WOHL Stefánia, Céltalan út, útirajz, ~ XIV. évf. 19. sz., 1879. okt. 1., 151. 

WOHL Stefánia, Két határ szélén, tárca, ~ XIV. évf. 23. sz., 1879. dec. 1., 183. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], A báli cipı, tárca, ~ XV. évf. 2. sz., 1880. jan. 16., 15. 

WOHL Stefánia, Magasszárú csizma – rózsaszínő papucs. Harci tudósítás, tárca, ~ XV. évf. 

4. sz., 1880. febr. 16., 31–32. 

WOHL Stefánia, Similia Similibus, elbeszélés, ~ XV. évf. 6. sz., 1880. márc. 16., 42–43.; 7. 

sz., ápr. 1., 50–51.; 8. sz., ápr. 16., 58–59. 

WS [WOHL Stefánia], Az illem. Útmutató a mővelt társaséletben, ismertetés, ~ XV. évf. 8. 

sz., 1880. ápr. 16., 63–64. 
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WOHL Stefánia, Egy házasulandó Odüsszeája Budapesten. Fıvárosi életkép, elbeszélés, ~ 

XV. évf. 9. sz., 1880. máj. 1., 66–67. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Szerelmi házasságok. Elmefuttatás, cikk, ~ XV. évf. 12. sz., 

1880. jún. 16., 89–90. 

WOHL Stefánia, Az alföldrıl, útirajz, ~ XV. évf. 13. sz., 1880. júl. 1., 163–164. 

WOHL Stefánia, A realizmus áldozatai, cikk, ~ XV. évf. 14. sz., 1880. júl. 16., 105–106. 

WOHL Stefánia, Holdfény a tavon, elbeszélés, ~ XV. évf. 17. sz., 1880. szept. 1., 131–132. 

WOHL Stefánia, A nyolcadik fıbőnrıl, tárca, ~ XV. évf. 21. sz., 1880. nov. 1., 167. 

WOHL Stefánia, A „chic” szülıvárosából, divattárca, ~ XV. évf. 22. sz., 1880. nov. 16., 

175–176. 

WOHL Stefánia, Elveszett paradicsom, elbeszélés, ~ XV. évf. 24. sz., 1880. dec. 16., 191–

192. 

WOHL Stefánia, Karácsony éjjel, elbeszélés, ~ XVI. évf. 1. sz., 1881. jan. 1., 7–8. 

WOHL Stefánia, Bakfis koromból, tárca, ~ XVI. évf. 4. sz., 1881. febr. 16., 31. 

WOHL Stefánia, Keringı, elbeszélés, ~ XVI. évf. 5. sz., 1881. márc. 1., 39–40. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], A divat befolyása a keresztnevekre, tárca, ~ XVI. évf. 5. sz., 

1881. márc. 1., 40. 

WOHL Stefánia, Mulandó mőremek. Párizsi levél, tárca, ~ XVI. évf. 7. sz., 1881. ápr. 1., 55. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], A tavasz az oka, tárca, ~ XVI. évf. 8. sz., 1881. ápr. 16., 63–64. 

WOHL Stefánia, Idill egy kékharisnyával. Nyáréji kaland, elbeszélés, ~ XVI. évf. 12. sz., 

1881. jún. 16., 95. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Eleven kísértet, elbeszélés, ~ XVI. évf. 13. sz., 1881. júl. 1., 

103–104. 

WOHL Stefánia, Vallomás a sírból, elbeszélés, ~ XVI. évf. 14. sz., 1881. júl. 16., 111. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Nagy férfiak hálóköntösben, tárca, ~ XVI. évf. 22. sz., 1881. 

nov. 16., 174–175. 

WOHL Stefánia, Egy társadalmi nagyságról [Lady Blessington]. Római naplómból, tárca, ~ 

XVI. évf. 23. sz., 1881. dec. 1., 182–183. 

WOHL Stefánia, In vino veritas, elbeszélés, ~ XVII. évf. 1. sz., 1882. jan. 1., 7–8. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Divatos csecsebecsék, tárca, ~ XVII. évf. 14. sz., 1882. júl. 16., 

111–112.  

WOHL Stefánia, Egy szabadságharcos a vésıvel [Mark Antokolszkij], tárca, ~ XVIII. évf. 

20. sz., 1883. okt. 16., 158–160. 
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WOHL Stefánia, Olaszországi naplomból, útirajz, ~ XVIII. évf. 21. sz., 1883. nov. 1., 167–

168. 

WOHL Stefánia, A nıi munkáról külföldön, vonatkozással hazánkra, cikk, ~ XVIII. évf. 23. 

sz., 1883. dec. 1., 177–178.; 24. sz., dec. 16., 185–186. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Gyöngyvirág, elbeszélés, ~ XIX. évf. 12. sz., 1884. jún. 16., 

90–91.; 13. sz., júl. 1., 97–98. 

WS [WOHL Stefánia], Trefort Ágoston, portré, ~ XX. évf. 20. sz., 1885. okt. 16., 153–154. 

WOHL Stefánia, Verescsagin, portré, ~ XXI. évf. 3. sz., 1886. febr. 1., 17–18. 

(S) [WOHL Stefánia], A Verescsagin-kiállítás, tárca, ~ XXI. évf. 4. sz., 1886. febr. 16. 31. 

W.S. [WOHL Stefánia], Liszt Ferenc, nekrológ, ~ XXI. évf. 16. sz., 1886. aug. 16., 121. 

WOHL Stefánia, A megváltás. Elbeszélés a régi Velencébıl, elbeszélés, ~ XXI. évf. 23. sz., 

1886. dec. 1., 179–180.; 24. sz., dec. 16., 186–187. 

WOHL Stefánia, Dráma a bálteremben, elbeszélés, ~ XXIII. évf. 5. sz., 1888. márc. 1., 33–

34. 

Báró O–y. [WOHL Stefánia], Ibolyka, elbeszélés, ~ XXIII. évf. 23. sz., 1888. dec. 1., 177–

178.; 24. sz., dec. 16., 185–186. 

WOHL Stefánia, Karácsonyéjjel, elbeszélés, ~ XXIV. évf. 24. sz., 1889. dec. 16., 185–186. 

WOHL Stefánia, A szerelem, parabola, ~ XXV. évf. 10. sz., 1890. máj. 16., 74. 

WOHL Stefánia, Bakfis koromból, elbeszélés, ~ XXV. évf. 20. sz., 1890. okt. 16., 154. 

 

Magyar Háziasszony 

WOHL Stefánia, Gondolatok, ~ III. évf. 4. sz., 1884. jan. 27., 7. 

 

Magyar Salon 

WOHL Stefánia, Az automata, elbeszélés, ~ 1887/márc., 597–607. 

WOHL Stefánia, Egy magánkihallgatás XIII. Leó pápánál. A „Római töredékek”-bıl (Wohl 

Stefánia irodalmi hagyatékából), ~ 1889/dec., 273–278. 

 

Magyarország és a Nagyvilág 

WOHL Stefánia, A kis vörösbegy temetése, elbeszélés, ~ XIV. évf. 42. sz., 1877. okt. 21., 

663. [hozzátartozó kép, 664.] 

 

Nefelejts 

Stephanie [WOHL Stefánia], Rege a nefelejcsrıl, elbeszélés, ~ 1859. nov. 20. (34. sz.), 399. 
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WOHL Stefánia, Rege a regérıl, elbeszélés, ~ 1864. jún. 19. (12. sz.), 133–134. 

S [WOHL Stefánia], Az ötödik császárfürdıi bál (július 6-án), tudósítás, ~ 1864. júl. 17. (16. 

sz.), 177–178. 

Stephanie [WOHL Stefánia], A hetedik császárfürdıi bál (július 20-án), tudósítás, ~ 1864. 

júl. 24. (17. sz.), 186–187. 

–S– [WOHL Stefánia], A kilencedik császárfürdıi bál (augusztus 3-án), tudósítás, ~  1864. 

aug. 7. (19. sz.), 202–203. 

–S– [WOHL Stefánia], A tizenegyedik császárfürdıi bál (augusztus 17-én), tudósítás, ~ 

1864. aug. 21. (21. sz.), 217–218. 

 

A Nık Munkaköre 

WOHL Stefánia Olvasóinkhoz!, szerkesztıi levél, ~ 1872. nov. 20., mutatványszám, 1. 

W. S. [WOHL Stefánia], A magyar királyi testırség története. Különös tekintettel az 

irodalmi mőködésre. Írta: Ballagi Aladár (Légrády Testvérek, 1872), recenzió, ~ 1872. nov. 

20., mutatványszám, 2. 

W. S. [WOHL Stefánia], Magánhangverseny a „Hungária” nagytermében, tudósítás, ~ 

1873. jan. 24. (2. sz.), 9. 

Báró O–y [WOHL Stefánia], Csevegések a szalonban, tárca, ~ 1873. febr. 24. (4. sz.), 9. 

W. S. [WOHL Stefánia], Zeneestély Franz Róbert javára, tárca, ~ 1873. márc. 8. (5. sz.), 9. 

Báró O–y [WOHL Stefánia], A modern szfinx és a nık, tárca, ~ 1873. máj. 8. (9. sz.), 9. 

Báró O–y [WOHL Stefánia], A nagyvilágból, divatlevél, ~ 1873. szept. 8. (17. sz.), 9. 

 

Az Ország Tükre 

WOHL Stefánia, Amit a napsugarak látnak, elbeszélés, ~ IV. évf. 8. sz., 1865. febr. 23., 72–

73. 

 

Pesti Napló 

WOHL Stefánia, A dolomitok hazájából (Úti emlék), útirajz, ~ 28. évf. 255. sz., 1877. szept. 

30. 1–2. 

WOHL Stefánia, Ahol a „boldogság kék virága” virul, útirajz, ~ 28. évf. 276. sz., 1877. okt. 

21., 1. 

WOHL Stefánia, A tizedik múzsa és fölkentjei, divattárca, ~ 28. évf. 310. sz., 1877. nov. 25., 

1. 
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WOHL Stefánia, Egy angol könyv Magyarországról [Round about the Carpathians by 

Andrew F. Crosse 1878], recenzió ~ 29. évf. 242. sz., 1878. okt. 6., 1. 

WOHL Stefánia, Egyedül, elbeszélés, ~ 29. évf. 315. sz., 1878. dec. 29., 1. 

WOHL Stefánia, Pro és kontra, divattárca, ~ 30. évf. 17. sz., 1879. jan. 19., 1. 

WOHL Stefánia, Báli történet, elbeszélés, ~ 30. évf. 47. sz., 1879. febr. 23., 1–2. 

WOHL Stefánia, Liszt Ferenc mint író, recenzió, ~ 30. évf. 56. sz., 1879. márc. 6., 1. 

WOHL Stefánia, Régi monda új alakban, elbeszélés, ~ 30. évf. 139. sz., 1879. jún. 8., 1–2. 

WOHL Stefánia, A Kárpátok alján, útirajz, ~ 30. évf. 211. sz., 1879. szept. 2., 1–2. 

WOHL Stefánia, Céltalan út, útirajz, ~ 30. évf. 233. sz., 1879. szept. 27., 1–2. 

WOHL Stefánia, Két határ szélén, útirajz, ~ 30. évf. 279. sz., 1879. nov. 20., 1. 

WOHL Stefánia, Similia similibus, elbeszélés, ~ 31. évf. 45. sz., 1880. febr. 21., 1.; 46. sz., 

febr. 22., 1.; 47. sz. febr. 24., 1–2. 

WOHL Stefánia, Egy házasulandó Odysseája Pesten (Fıvárosi kép), elbeszélés, ~ 31. évf. 

96. sz., 1880. ápr. 18., 1–2. 

WOHL Stefánia, Az alföldrıl, tárca, ~ 31. évf. 163. sz., 1880. jún. 27., 1. 

WOHL Stefánia, A realizmus áldozatai, tárca, ~ 31. évf. 176. sz., 1880. júl. 11., 1. 

WOHL Stefánia, Holdfény a tavon, elbeszélés, ~ 31. évf. 226. sz., 1880. aug. 31., 1–2. 

WOHL Stefánia, A nyolcadik fıbőnrıl, tárca, ~ 31. évf. 277. sz., 1880. okt. 22., 1. 

WOHL Stefánia, A „chic” f ıvárosából, divattárca, ~ 31. évf. 280. sz., 1880. okt. 25., 1. 

WOHL Stefánia, Gerilla-harc a szalonban, tárca, ~ 31. évf. 304. sz., 1880. nov. 19., 1. 

WOHL Stefánia, Elveszett paradicsom, elbeszélés, ~ 31. évf. 323. sz., 1880. dec. 8., 1. 

WOHL Stefánia, Karácsonyéjjel, elbeszélés, ~ 31. évf. 340. sz., 1880. dec. 25., 1–2. 

WOHL Stefánia, Szikrák a hamu között, aforizmák, ~ 32. évf. 1. sz., 1881. jan. 1., 1–2. 

WOHL Stefánia, Keringı, elbeszélés, ~ 32. évf. 39. sz., 1881. febr. 9., 1. 

WOHL Stefánia, „Bakfisch”-koromból, tárca, ~ 32. évf. 43. sz., 1881. febr. 13., 1–2. 

WOHL Stefánia, Hamvazószerdán, elbeszélés, ~ 32. évf. 60. sz., 1881. márc. 2. mell. 

WOHL Stefánia, Szalonélet Pesten, tárca, ~ 32. évf. 73. sz., 1881. márc. 15., 1. 

WOHL Stefánia, Mulandó mőremek, párizsi levél, divattárca, ~ 32. évf. 85. sz., 1881. márc. 

27. mell. 

WOHL Stefánia, Feltámadás, elbeszélés, ~ 32. évf. 106. sz., 1881. ápr. 17., 1. 

WOHL Stefánia, Idill egy kékharisnyával. Nyáréji kaland, elbeszélés, ~ 32. évf. 156. sz., 

1881. jún. 8., 1. 

WOHL Stefánia, Vallomás a sírból, elbeszélés, ~ 32. évf. 185. sz., 1881. júl. 7., 1. 

WOHL Stefánia, Rómából, útirajz, ~ 32. évf. 319. sz., 1881. nov. 20., 1–2. 
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WOHL Stefánia, Egy társasági nagyságról. Római naplómból, útirajz, ~ 32. évf. 329. sz., 

1881. nov. 30., 1–2. 

WOHL Stefánia, Nápolytól – Bajäig. Úti naplótöredék, útirajz, ~ 32. évf. 346. sz., 1881. dec. 

17., 1–2. 

WOHL Stefánia, Elégia, elbeszélés, ~ 32. évf. 354. sz., 1881. dec. 25. mell. 

WOHL Stefánia, A mi politikai szereplésünk. Úti emlék Olaszországból, útirajz, ~ 33. évf. 

29. sz., 1882. jan. 29., 1–2. 

W [WOHL Stefánia], Liszt Ferenc Flórencben, tárca, ~ 33. évf. 46. sz., 1882. febr. 15., 1. 

WOHL Stefánia, Klubbok és szalonok. Ellesett csevegés, tárca, ~ 33. évf. 70. sz., 1882. márc. 

11., 1. 

WOHL Stefánia, Az élı-halottak (Római naplómból), útirajz, ~ 33. évf. 104. sz., 1882. ápr. 

16., 1–2. 

WOHL Stefánia, Trubadúrok és improvizátorok (Olaszországi naplómból), útirajz, ~ 33. évf. 

159. sz., 1882. jún. 11., 1–2. 

WOHL Stefánia, A szerelem mint gyilkos, tárca, ~ 33. évf. 172. sz., 1882. jún. 24., 1. 

WOHL Stefánia, Nyáréji álom, tárca, ~ 33. évf. 198. sz., 1882. júl. 20., 1. 

WOHL Stefánia, Juliette Lamber és új könyve [La chanson des nouveaux époux], recenzió, ~ 

33. évf. 241. sz., 1882. szept. 2., 1. 

WOHL Stefánia, Egy szerelem életrajza, regény, ~ 34. évf. 1. sz., 1883. jan. 1. – 66. sz., 

márc. 8. 

WOHL Stefánia, Egy szabadságharcos a vésıvel [Mark Antokolszkij], portré, ~ 34. évf. 264. 

sz., 1883. szept. 26., 1–2. 

WOHL Stefánia, Halottak napján Olaszországban. Naplótöredék, ~ 34. évf. 300. sz., 1883. 

nov. 1. mell. 

WOHL Stefánia, A nıi munkáról, vonatkozással hazánkra, értekezés, ~ 34. évf. 330. sz., 

1883. dec. 1., 1. 

WOHL Stefánia, Egy zenei kozmopolita könyve [H.R. Haweis: My musical life], recenzió, ~ 

35. évf. 107. sz., 1884. ápr. 18. (regg.), 1.; 108. sz., ápr. 19. (regg.), 1. 

WOHL Stefánia, Egy híres nemzetgazdász utilevelei [Nouvelles lettres d’Italie par Emile de 

Laveleye], ~ 35. évf. 137. sz., 1884. máj. 18. (regg.), 1.; 138. sz., máj. 19. (regg.), 1. 

WOHL Stefánia, A szöktetés, elbeszélés, ~ 35. évf. 316. sz., 1884. nov. 16., „Vasárnap” 

melléklet 

WOHL Stefánia, Két költemény prózában. I. Az aranypillangó II. Filémon és Baucis, ~ 35. 

évf. 337. sz., 1884. dec. 7., „Vasárnap” melléklet 
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WOHL Stefánia, A nevetı ırült. Spanyol történet, elbeszélés, ~ 35. évf. 343. sz., 1884. dec. 

14., „Vasárnap” melléklet 

WOHL Stefánia, Aranyfüst, regény, ~ 38. évf. 1. sz., 1887. jan. 1. – 114. sz., ápr. 26.  

 

Szépirodalmi Figyelı 

[WOHL Stefánia] Stephanie regekönyvébıl. Virágálmak. A nagymama könyvei. Hová 

röpülnek a madarak?, elbeszélések, ~ II. évf. [1. félév] 12. sz., 1862. jan. 23., 186–190. 

WOHL Stefánia, Az öreg ház öreg órája, elbeszélés, ~ II. évf. [2. félév] 8. sz., 1862. jún. 26., 

122–126.; [2. félév] 9. sz., júl. 3., 138–143. 

 

Írásai a külföldi sajtóban 

Die Bibliothek der Grossmutter [A nagymama könyvei], elbeszélés, Die Debatte 1865. febr. 

18., 1–2. 

Bei Franz Liszt. Ein Wintermärchen, elbeszélés, Österreichische Badezeitung 1872. máj. 5., 

24–26. 

Quellenmärchen aus Ungarn, elbeszélés, Österreichische Badezeitung 1872. jún. 16., 87–

90. 

Flower Legends. I. Dreaming Flowers [Virágálmak], II. Daisy [Százszorszép] + More 

Hungarian Legends. I. Birdies, wither are you flying? [Hova röpülnek a madarak?], Good 

Words for the Young 1873, 489–490., 543–544., 630–632. 

Fıvárosi Lapok 1873. dec. 2., 1205.; Családi Kör 1873. dec. 7., 1174.; Wohl Stefánia (1889. okt. 14.), 

Vasárnapi Újság 1889. nov. 3., 718. 

A magyar nıiparkiállításról kétrészes cikke a Scotsman-ban 

Budapesti Hírlap 1881. okt. 4., 1334. 

Une dose homéopatique [Similia similibus], elbeszélés, ford. szerzı, Revue internationale 

1883. dec. 25., 100–116. 

Le comte Szécsényi [!] [Gróf Széchenyi István naplói, összeáll. Zichy Antal, Athenaeum, 

Budapest, 1884.], recenzió, Revue internationale 1884/5., 724–730. 

Roses et épines [Rózsák és tüskék], aforizmák, Revue internationale 1885. máj. 10., 575–

576. 

Μία οµοιοπαθητική δόσις [Similia similibus], elbeszélés, µτφρ. Βαλαβάνης Γεώργιος Α. 

[ford. George A.VALAVANIS ], Αττικόν Μουσείον [Attikon Múzeum] 1884/9., 130–136 

Clinquant, peinture de la société hongroise [Aranyfüst], roman trad. du hongrois, regény, 

Revue internationale 1888. okt. 25., 133–165. – 1889. márc. 25., 778–799.  
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Similia similibus, elbeszélés, An der schöhnen blauen Donau 1889/10.  

Das verlorene Paradies [Elveszett paradicsom], elbeszélés, ford. Oskar v. Krüchen, Teplitz-

Schönauer Anzeiger 1890. jan. 4., 1–4. 

Der Automat [Az automata], elbeszélés, Wiener Mode 1890/22–23. [illusztrálva] 

 

Neki dedikált zenemővek és versek 

ZICHY Géza, Sonate für Pianoforte für die linke Hand allein, „Dem Schwesterpaare Fräuein 

Wohl”, Rahter, Leipzig, 1887. 

Fıvárosi Lapok, 1887. szept. 30., 1975. 

TÓTH Lırinc, Wohl Stefánia sírkövére, vers, Fıvárosi Lapok 1891. okt. 15., 2097. 

Thème sur cinque notes musicales du nom de Wohl Stephanie pour le piano par Victor 

Barbeli, Magyar Bazár 1891. okt. 16., mell. 

 

Nekrológok, megemlékezések 

ZICHY Géza, Emlékezés Wohl Stefániára, Magyar Salon 1889. 12. köt., 271. Újraközölve: 

Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, Athenaeum, Budapest, 1891, 215–217.; L. H–i [HEVESI 

Lajos], Stefanie Wohl. Ein Erinnerungsblatt, Pester Lloyd 1889. nov. 16., mell., 1. 

Újraközölve: Wohl Stefánia hátrahagyott iratai, Athenaeum, Budapest, 1891, 221–229.; 

Pesti Napló, 1889. okt. 15.; Nemzet, 1889. okt. 15., 3.; Pester Lloyd 1889. okt. 15., mell., 1.; 

Fıvárosi Lapok 1889. okt. 15., 2098.; Fıvárosi Lapok, 1889. okt. 16., 2107.; Budapesti 

Hírlap 1889. okt.16., 6.; Budapesti Hírlap 1889. okt. 17., 4–5.; Ország-Világ 1889. okt. 19., 

692.; Debrecen-Nagyváradi Értesítı 1889. okt. 20., 1.; Vasárnapi Újság, 1889. okt. 20., 

690.,; Vasárnapi Újság 1889. nov. 3., 718.; Wohl Stefánia arcképe, Vasárnapi Újság, 1889. 

nov. 10., 735. [helyreigazítás] 

 

Halálhíre külföldi sajtóban 

Neue Freie Presse 1889. okt. 17. (esti kiadás), 1.; Das Vaterland 1889. okt. 17., 4.; Veva 

KARSLAND, The death of Stephanie Wohl, The Nursing Record 1889. nov. 28., 304.; The 

Queenslander (Ausztrália, Brisbane) 1889. dec. 28. 1221.; The Brisbane Courier 

(Ausztrália), 1889. dec. 30., 6.; The Queenslander (Ausztrália, Brisbane), 1890. márc. 1., 

404. [az arckép és a nekrológ a The Queen-bıl átvéve] 
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Felhasznált források és szakirodalom 

 

1. Források 

1.1. Kéziratok 

Budapest Fıváros Levéltára  

Wohl Janka végrendelete, HU BFL VII. 8. d. 1901. 0013.  

Wohl Janka ingóságainak árverési jegyzıkönyve (1901. okt. 29.), Rupp Zsigmond 

közjegyzı iratai, HU BFL VII-151. 1901. 1046. 

Evangélikus Országos Levéltár 

Gyıry Vilmos levelei Székács Józsefnek, Gyıry Vilmos-hagyaték 

Kolozs Megyei Állami Levéltár, Kolozsvár / DirecŃiei JudeŃene Cluj a Arhivelor NaŃionale 

Wohl Janka levelei Wass Ottiliának, 1228 Fond Personal Wass Otilia 

Magyar Nemzeti Levéltár, Gazdasági Levéltár 

Athenaeum Kiadó igazgatósági jegyzıkönyvei Z 723; Athenaeum Kiadó szerzıdései  

Z 1508/5. i.sz. 1866-1872. 10. 1. cs., 153. i.sz. 1873-1901. 2. cs., 228. i.sz. 1873-1901. 

2. cs. 

MTA Könyvtár Kézirattára  

Wohl Janka levele Arany Jánosnak, K 513/1255. 

OSzK Kézirattár 

Czóbel Minka levelei Justh Zsigmondnak 

Justh Zsigmond jegyzetei autogram-győjteményének, levéltárának stb. lajstroma, 

Analekta 2801. 

Malonyay Dezsı levelei Justh Zsigmondnak 

Pejacsevich Katinka levelei Czóbel Minkának, Justh Zsigmondnak 

Pekár Gyula levelei Justh Zsigmondnak 

Wohl Janka kézirattöredéke, Analekta, 6788. 

Wohl Janka levelei Czóbel Minkának, Jakab Ödönnek, Justh Zsigmondnak, Szabó 

Istvánnénak, Szász Károlynak, Szilágyi Sándornak 

Wohl Stefánia levelei Illésy Györgynek, Justh Zsigmondnak 

Petıfi Irodalmi Múzeum, Kézirattár 

Wohl Janka levelei Berczik Árpádnak, Abafi Aigner Lajosnak 

Wohl Stefánia levele Abafi Aigner Lajosnak 

Prímási Levéltár, Esztergom 

Wohl Janka levelei Ipolyi Arnoldnak 
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1.2. Naplók, visszaemlékezések 

ÁGAI Adolf, Az örök zsidó. Régi naplók, életképek (1862-1906), Múlt és Jövı, Budapest–

Jeruzsálem, 2010. 

BENEDEK Elek, Édes anyaföldem! Egy nép s egy ember története (1920)  

(http://mek.oszk.hu/05800/05867/05867.htm) 

BERZEVICZY Albert, Egy félszázad elıtt. Visszaemlékezés az 1881-84-i országgyőlésre, 

Budapesti Szemle 1934/677., 1–13.  

Angelo de GUBERNATIS, La Hongrie: politique et sociale, Joseph Pellas, Florence, 1885. 

Herczeg Ferenc emlékezései, s. a. r. NÉMETH G. Béla, Szépirodalmi, Budapest, 1985. 

KÁNYA  Emília, Réges-régi idıkrıl. Egy 19. századi írónı emlékiratai, szöveggond. FÁBRI 

Anna – KISS Bori, Kortárs, Budapest, 1998. 

M. HRABOVSZKY Júlia, Ami elmúlt, s. a. r. STEINERT Ágota, Helikon, Budapest, 2001. 

Justh Zsigmond naplója. Atheneum, Budapest, 1940. 

MARCZALI Henrik, Emlékeim, Múlt és Jövı, Budapest, 2000. 

MILKÓ  Izidor, Gesztenyefám. Irodalmi emlékezések, vál., a bev. és a jegyz. írta SZELI István, 

Forum, Novi Sad, 1966. 

Porzó [ÁGAI Adolf], Új hantok, Athenaeum, Budapest, 1906. 

RÁKOSI Jenı, Emlékezések, Magyar Nyugat, Vasszilvágy, 2009. 

RUDNAY  Józsefné Veres Szilárda, Emlékeim (1847-1917), Légrády, Budapest, é.n. [1922] 

RÉVAY  Mór János, Írók, könyvek, kiadók. Egy magyar könyvkiadó emlékiratai, Révai, 

Budapest, 1920. (http://mek.oszk.hu/07200/07234/07234.htm) 

 

1.3. Forráskiadások 

Arany János összes mővei VI., Zsengék, töredékek, rögtönzések, s. a. r. VOINOVICH Géza, 

Budapest, Akadémiai, 1952. 

Arany János Összes Mővei. Prózai Mővek 3, szerk. KERESZTURY Dezsı, s. a. r. NÉMETH G. 

Béla, Akadémiai, Budapest, 1963. 

Arany János összes mővei XI. Prózai mővek II, szerk. KERESZTURY Dezsı, Akadémiai, 

Budapest, 1968. 

Arany János Összes Mővei XVII. Levelezés 3., szerk. KOROMPAY H. János, Universitas, 

Budapest, 2004. 

ERDÉLYI János, Irodalmi tanulmányok és pályaképek, s. a. r. és jegyz. T. ERDÉLYI Ilona, 

Akadémiai, Budapest, 1991. 
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Jókai Mór Összes Mővei V, s. a. r. H. Törı Györgyi, Akadémiai, Budapest, 1968. 

Justh Zsigmond naplója és levelei, s. a. r. KOZOCSA Sándor, a naplóban elıforduló idegen 

szövegeket ford. ZSÁMBOKY Zoltán, Szépirodalmi, Budapest, 1977. 

 

2. Felhasznált szakirodalom 

Benedict ANDERSON, Elképzelt közösségek. Gondolatok a nacionalizmus eredetérıl és 

elterjedésérıl, ford. SONKOLY Gábor, L’Harmattan-Atelier, Budapest, 2006. 

Maggie ANDREWS – Sallie MCNAMARA , Introduction = Women and the Media. Feminism 

and Femininity in Britain, 1900 to the Present, szerk. Maggie ANDREWS – Sallie 

MCNAMARA , Routledge, New York, 2014, 1–10. 

Angyal vagy démon. Tanulmányok Gyulai Pál Írónıink címő írásáról, szerk. TÖRÖK Zsuzsa, 

reciti, Budapest, 2016. 

Emily APTER, Comparative Exile: Competing Margins in the History of Comparative 

Literature = Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, szerk. Charles 

BERNHEIMER, Johns Hopkins UP, Baltimore, 1995, 86–96. 

Arany János és családja relikviái, szerk. THURÓCZY Gergely, PIM, Budapest, 2009. 

Elisabeth BADINTER, A szeretı anya, Az anyai érzés története a 17-20. században, ford. 

SZEKERES András – GYÖRKÖS Attila, Csokonai, Debrecen, 1999. 

BAJOMI-LÁZÁR Péter, Rendhagyó szerkesztıi jegyzet. A kommunikáció- és médiatudomány 

magyarországi helyzetérıl, Médiakutató 2015/1., 5–8. 

Ros BALLASTER – Margaret BEETHAM – Elizabeth FRAZER – Sandra HEBRON, Women’s 

Worlds: Ideology, Femininity and Women’s Magazines, Palgrave Macmillan, London, 1991. 

Roland BARTHES, A divat mint rendszer, ford. MIHANCSIK Zsófia, Helikon, Budapest, 1999. 

BAZSÁNYI Sándor, Reprezentáció(s hit) és retorika(i kétely) a kritikában. A stílus 

antropológiája Péterfy Jenı Jókai Mór címő esszéjében, Alföld 1998/1., 70–83. 

BEDNANICS Gábor, „Költ ıi” képek. Adalékok két zárványszerő századfordulós életmőhöz = 

Az esztétikai tapasztalat medialitása, szerk. KULCSÁR-SZABÓ Zoltán – SZIRÁK Péter, Ráció, 

Budapest, 2004, 240–260. 

BEDNANICS Gábor, Kerülıutak és zsákutcák. A modern magyar líra kezdetei, Ráció, 

Budapest, 2009. 

Margaret BEETHAM, Magazine of Her Own? Domesticity and Desire in the Women’s 

Magazine, 1800-1914, Routledge, London, 1996. 

Kirsten BELGUM, Popularizing the Nation: Audience, Representation, and Production of 

Identity in die Gartenlaube, 1853-1900. University of Nebraska Press, Lincoln, 1998. 
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BORBÍRÓ Fanni, „Csevegés, zene és egy csésze tea”, a Wohl-nıvérek a pesti társaséletben, 

Budapesti Negyed, 2004/4., 350–376. 

BORGOS Anna, Portrék a Másikról. Alkotónık és alkotótársak a múlt századelın, Noran, 

Budapest, 2007. 

BORGOS Anna – SZILÁGYI  Judit, Nıírók és írónık. Irodalmi és nıi szerepek a Nyugatban, 

Noran, Budapest, 2011. 

Heidi BREVIK-ZENDER, Fashioning Spaces: Mode and Modernity in Late-Nineteenth-

Century Paris, University of Toronto Press, Toronto, 2015. 

Asa BRIGGS – Peter BURKE, A média társadalomtörténete. Gutenbergtıl az internetig, ford. 

GÖBÖLYÖS Magdolna – KONOK Péter – GELLÉRI Gábor – N. KISS Zsuzsa, Napvilág, 

Budapest, 2012 (bıv. átdolg. kiadás) 

Kathryn J. BROWN, Women Readers in French Painting 1870-1890: A Space for the 

Imagination, Ashgate, Farnham, 2012. 

BURUCS Kornélia, Nık az egyesületekben, História 1993/2., 15–18. 

BUZINKAY  Géza, A középosztály lakásideálja = Polgári lakáskultúra a századfordulón, 

szerk. HANÁK  Péter, MTA Történettudományi Intézet, Budapest, 1992, 13–26. 

BUZINKAY  Géza, Újságok és újságolvasók Ferenc József korában, Magyar Könyvszemle 

2003/3., 383–387. 

BUZINKAY  Géza – KÓKAY  György, A magyar sajtó története I. A kezdetektıl a fordulat 

évéig, Ráció, Budapest, 2005. 

Cynthia CARTER – Linda STEINER, Mapping the Contested Terrain of Media and Gender 

Research = Critical Readings: Media and Gender, szerk. Cynthia CARTER – Linda STEINER, 

Maidenhead, Open UP, 2004, 11–35. 

Jane L. CHAPMAN, Gender, Citizenship and Newspapers: Historical and Transnational 

Perspectives, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2013. 

James CURRAN, Communication and History = Explorations in Communication and 

History, szerk. Barbie ZELIZER, Routledge, New York, 2008, 46–59. 

CZIGÁNY  Lóránt, A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 1830-1914, 

Akadémiai, Budapest, 1976. 

CZINGEL Szilvia, Zsidó nık a századelın. Avagy: higiénia és tisztálkodás, mint a polgári 

világ vívmányai, Szombat 2014. 10. 01. (http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/zsido-

nok-a-szazadelon) 

CSAPODINÉ GÁRDONYI Klára, Wohl Janka emlékalbuma = Az Országos Széchényi Könyvtár 

Évkönyve 1958, Budapest, 1959, 247–257. 
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CSÁSZI Lajos, Médiakutatás a kulturális fordulat után, Médiakutató 2008/3., 93–108. 

CSÁSZTVAY Tünde, Laczikonyha, kothurnus, tülök. Nemzet- és lélekmentı mőpártolás-

próbálkozások a XIX. századvégi Magyarországon = Mednyánszky, szerk. MARKÓJA Csilla, 

kiállítás-katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2003, 89–100. 

CSÁSZTVAY Tünde, Szalon-garnitúra. Az epreskerti Jókai-szalon és Feszty-szalon, 

Budapesti Negyed 2004/4., 405–434. 

CSONKI Árpád, Mővészet, történelem és nıiség kapcsolata egy XIX. századi magyar 

irodalmi vita tükrében, Elsı Század 2012/nyár, 355–380. 

David DAMROSCH, What is World Literature?, Princeton UP, Princeton, 2003. 
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