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(A konferencia formája az aktuális járványhelyzet függvénye.)

A hosszú 19. század bőven hagyományozott ránk kéziratos forrásokat. E kéziratok a texto-
lógiai munka során mindig is kiemelt jelentőséggel bírtak. Textológiai bizonyíték voltukon 
és a megőrzött szövegállapoton túl azonban a manuscriptumok azokról a társadalmi gya-
korlatokról is sokat elárulnak, amelyek során létrejönnek, közösségivé válnak, módosulnak, 
megőrződnek és továbbhagyományozódnak. 

A konferencia célja tehát azoknak a társadalmi-kulturális gyakorlatoknak a rekonstruálása, 
amelyek a hosszú 19. századi kéziratosságban, a nyomtatott kiadványok gyorsan növekvő 
piaca mellett, még mindig léteztek. A tanácskozás azon az előfeltevésen alapszik, hogy a 
kéziratos szöveghasználatot a nyomtatás expanziója nem számolta fel maradéktalanul, és 
hogy a kéziratos kultúra a nyomtatott nyilvánossággal párhuzamosan létező, attól eltérő 
kommunikációs lehetőségeket rejtett magában. A nőknek a 19. század közepétől a nyomta-
tott nyilvánosságban való egyre intenzívebb jelenléte tehát nem zárta ki, csupán kiegészí-
tette a kéziratos szövegprodukcióban és -használatban való részvételüket. A kéziratosság 
vizsgálata az alkotói folyamatra és a módosítást, korrigálást (felülírást, kisajátítást), olvasást, 
másolást, díszítést, megőrzést, terjesztést, birtoklást, cserét stb. magába foglaló szöveg-
használatra egyaránt rálátást enged. A kéziratos kultúra tanulmányozása következésképp 
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a szövegek létrehozásának és terjesztésének mindennapi folyamatát és gyakorlatait, a női 
szerzőség társadalmi feltételeit és a nőknek a kézíráshoz való sokrétű viszonyulását tárhatja 
fel. Továbbá a privát, a nyilvános és a társas fogalmainak újragondolására is lehetőséget 
teremt. A kéziratos és nyomtatott nyilvánosságra nem egymás ellentéteiként, hanem a hosz-
szú 19. században rendelkezésre álló mediális lehetőségek közül egyaránt választható, egy-
mást kiegészítő lehetőségként tekintünk.

Lehetséges témakörök:

	levélírás, levelezés, levélírói gyakorlat, levelező közösségek
	naplóírás, naplóvezetés, memoárirodalom
	kéziratos és kiadott emlékiratok viszonya
	kéziratos vers-, levél- és feljegyzésgyűjtemények
	nyomtatott kiadványok kéziratos margináliái, könyvtulajdonosi bejegyzései
	kéziratos „folyóiratok”
	szóbeliség és kéziratosság; folklórműfajok és kéziratok
	kéziratosság és társadalmi kommunikáció
	kéziratosság és társszerzőség
	kéziratosság és intimitás (szerelem, szeretet, vágy, vonzalom, barátság)
	kéziratosság és anti-intimitás (ellenségeskedés, gyűlölet, összeférhetetlenség, elidege-

nedés, indiszkréció)

A 20 percesre tervezett előadások címét és 250–300 szavas összefoglalóját, valamint a 
jelentkezők intézményi affiliációjának és beosztásának adatait 2021. május 31-ig a követke-
ző email-címre várjuk:

torok.zsuzsa@abtk.hu

A konferencia előadásainak szerkesztett változata a Reciti kiadó Reciti konferenciakötetek so-
rozatában jelenik meg.


