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Abstract

Waiting Room took place as a series of events from February 2020 until February 2022. This 
interdisciplinary project consisted of so-called interventions within the collection of the 
Semmelweis Medical History Museum created by six contemporary artists. It focused on the 
history of female healers and patients with a special emphasis on midwives, health visitors, and 
female-related illnesses. Besides the artworks, the project included four panel discussions and a 
volume of essays, where various scholars, medical workers, and artists expressed their views on 
related topics. The absence of female perspectives in the Medical History collection has only 
been temporarily eliminated by the presence of these interventions, however, the majority of 
the works are still available online.
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1992-ben Fred Wilson afroamerikai képzőművész aktuális művét a Mary-
land Historical Society (MHS) tárlatába komponálta bele: új, illetve a mú-
zeumi raktárból előhozott műtárgyakat helyezett el, helyenként pedig átren-
dezte a kiállítás darabjait. Mining the Museum című munkája alternatív 
narratívák megteremtésével igyekezett felhívni a figyelmet a múzeumokban 
is működő intézményes kizárás gyakorlatára, amely az MHS esetében első-
sorban a feketék történetének elhallgatását jelentette. Az ehhez hasonló mú-
zeumi intervenciók azóta elterjedt jelenséggé váltak világszerte, ebbe a hagyo-
mányba kapcsolódott be a 2020–2022 között részletekben megjelenő 
Várószoba – női gyógyítók és páciensek az orvoslás perifériáján című projekt is, 
amelynek alkotói sokszínűsége, tudományos-művészeti összetettsége még in-
kább lehetővé tette a narratív pluralitás jelentőségének hangsúlyozását.1

A Várószoba három fő platformon jött létre: a Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum (SOM) állandó tárlatában megjelenő tárgyakat témájukhoz kapcso-
lódó beszélgetéssorozat kísérte, amely alapján összeállt egy esszégyűjteményt 
és kiállítási katalógust magában foglaló, azonos című kötet. A négy kurátor, 
hat művész és tizenegy további, írásban vagy szóban bekapcsolódó szakmai 
hozzászóló közös projektjének alcíme (Női gyógyítók és páciensek az orvoslás pe-
rifériáján) pontosan kijelöli, mekkora súllyal bírnak a SOM tárlatába került 
alkotások. A Mining the Museumhoz hasonlóan egyfelől ráirányították a fi-
gyelmet a már kiállított, nőkhöz kapcsolódó anyagokra, másfelől új, az egysé-
gesnek tűnő, központi narratívába nem betagozható elemeket illesztettek a 
kiállítási térbe. Lényeges ugyanakkor a Várószoba intervenciójellege abban   
a tekintetben is, hogy a képzőművészeti alkotások csak határozott ideig ma-
radtak a múzeumban, 2021 ősze után a SOM állandó tárlata éppen olyan, 
mint előtte volt – legfeljebb a projektet ismerő látogatónak szúr könnyebben 
szemet a női narratívák égető hiánya.

Evidensnek tűnhet, hogy egy, a nyugati orvoslás történetét bemutató gyűj-
teményben kevéssé tűnnek föl női ágensek, hiszen a gyógyítás hivatalos intéz-

1  Hasonlóan a narratív exklúziót felszámolni kívánó törekvés a Black Lives Matter-moz-
galom évtizedes erőfeszítése az olyan köztéri szobrok eltávolítására, amelyek a fehér felsőbb-
rendűséget implikálják. Ilyen tüntetések érték el például Dr. J. Marion Sims szobrának eltá-
volítását a New York-i Central Parkból, aki modern nőgyógyászati innovációit rabszolganői 
testén kísérletezte ki. (William neUman, „City Orders Sims Statue Removed From Central 
Park”, The New York Times, 2018.04.16, https://www.nytimes.com/2018/04/16/nyregion/nyc-
sims-statue-central-park-monument.html.) A  szobordöntések magyarországi helyzetéről, 
az utcákra kiállított narratíva megváltoztatásáról pedig éppen a Várószoba egyik kurátora is 
elmélkedett itt: Gadó Flóra és sárai Vanda, „A bálványok hallgatnak: Merre tovább a szo-
bordöntési hullám után?”, 2020.07.22, https://artportal.hu/magazin/a-balvanyok-hallgat-
nak-merre-tovabb-a-szobordontesi-hullam-utan/.
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ményeiben évszázadokon keresztül kizárólag a férfiaknak (papoknak, udvari 
orvosoknak, majd a nőket nem fogadó orvosi egyetemeken végzetteknek) volt 
helye.2 Ahogy azonban Csányi Gergely és Kerényi Szabina összefoglalója rá-
mutat, természetesen a hivatalos orvosláshoz hozzáférést nem élvező társadal-
mi rétegeknek is szüksége volt gyógyítókra. Ezekben a körökben, különösen 
a szülészet és a fogamzásgátlás területén működtek sokáig a női gyógyítók, 
segítők – a sokszor boszorkánynak kikiáltott bábák. Később, a 20. század ele-
jén a medikalizálódó szülészet, valamint az ápolói és a védőnői szakma intéz-
ményesülése pedig egyaránt a női szakemberek orvosoknak alárendelt helyét 
jelölte ki és erősítette meg.3

Mindezekből adódhat, hogy az állandó tárlatban a nők szinte kizárólag 
páciensként idéződnek meg, például a kiállított nőgyógyászati eszközök ré-
vén, illetve olyan (rituális és tudományos) segédeszközöknek adnak formát, 
mint a vajúdás közben égetett gyertya tartója vagy az üvegkoporsóban fekvő 
anatómiai viaszbábu. Trapp Dominika munkája mégis összegyűjti, kiemeli, és 
külön narratívába szervezi a szülészetnek mint a nők generációkon át közös-
ségi tapasztalatként fenntartott tudásának lenyomatait a SOM gyűjteményé-
nek darabjai mentén. A Bábaíre című fonálinstalláció egy, a bábakalács és a 
bábaguzsaly nevű gyógynövények motívumairól mintázott, illatos, puha, fe-
hér szál, amely úgy fut keresztül a termeken, hogy összeköti a szüléshez kap-
csolódó műtárgyakat a már említett gyertyatartótól kezdve az első magyar 
orvosnő, Hugonnai Vilma portréjáig.

A mai napig online újranézhető beszélgetéssorozat második darabja, a Bá-
baság, anyaság, társadalom – női szerepek a társadalmi elvárások tükrében szintén 
a tágabb értelemben vett születésszabályozással foglalkozik, ennek a felszóla-
lói azonban az intervenciókhoz képest sokkal explicitebb módon kapcsolódtak 
a hazai napi politikához.4 A Geréb Ágnes körüli eseményeknek, illetve a csa-
ládbarát kormány intézkedéseinek felidézésével kirajzolt kortárs kontextust 
vizsgálva kiemelték, hogy a szülészet medikalizációját egyértelműen a (szüle-
tendő gyermek) nagyobb biztonság(á)hoz kapcsoló, illetve az anya önrendel-
kezési jogát visszaszorító nézetek hierarchiaalapú és piaci szemléletből indul-
nak ki, azaz éppen olyan távol vannak a szülészethez való nőközpontú 

2  csányi Gergely és kerényi Szabina, „Boszorkányság vagy nőközpontúság: női önren-
delkezés a szülészetben”, in Várószoba: Női gyógyítók és páciensek az orvoslás perifériáján, 37–40 
(Budapest: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2021), 38.

3  Uo.
4  kerényi Szabina, kremmer Sarolta, malomvölGyi Csilla és naGy Edina, Bábaság, 

anyaság, társadalom – női szerepek a társadalmi elvárások tükrében, 2020.10.22, https://www.face-
book.com/FESBudapest/videos/374031650459876.
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hozzáállástól, mint ahogy száz évvel ezelőtt a bábaságot intézményesen hát-
térbe toló intézkedések voltak.

A gyerekvállalás, a lombikprogram és az örökbefogadás lehetőségeinek és 
támogatottságának elmúlt évekbeli megváltoztatása mellett a témához tarto-
zó aktuális problémaként veti fel a Várószoba több szegmense is a gondoskodó 
szakmák feladatköreinek bővülését, amelyet egyfelől szintén a törvényi kere-
tek módosulása, másfelől a Covid–19 terjedése okozott. A  világjárvány 
 hatására ugyanis az egyébként is különböző szükségletekkel rendelkező gon-
dozott családok között még nagyobbak lettek az eltérések. Mindeközben pe-
dig a védőnőknek a vírus térhódításának visszafogása érdekében bevezetett 
korlátozó intézkedések okozta bezártság miatt is új kihívásokkal kellett szem-
benézniük: előfordulhatott, hogy egyszerre vállalták magukra a párkapcsolati 
tanácsadó és a barát szerepét, miközben tájékoztatást adtak az oltás működé-
séről, és részben online, részben személyesen folytatták tovább korábbi felada-
taikat. Szász Lilla Hétköznapi hőseink – két védőnő portréja című videómunkájá-
ban a képi és hanganyag két eltérő közegben dolgozó védőnő mindennapjait 
mutatja be párhuzamosan. Bár hatalmas a kontraszt a 17. kerület területi vé-
dőnőjének és az Élessarok melletti kis erdőben élő hajléktalan családokat segí-
tő, ott védőnői feladatokat is ellátó szociális munkásnak egy-egy napja között, 
látványos egyezés a feladatok sokszínűsége és az, hogy ez a szakma elhivatott-
ságot, teljes embert és a személyes, akár magánéleti tapasztalatok felhasználá-
sát kívánja meg.

A Hétköznapi hőseink mediális formáját tekintve kevéssé simul bele a törté-
neti tárlat tárgyai közé, hiszen a hatvanas évek óta alig módosított kiállítás 
elsősorban orvosi műszereket és segédeszközöket, orvosportrékat, illetve 
könyveket, testábrázolásokat vonultat fel. Fátyol Viola témájuk szerint hason-
ló munkái azonban éppen a különböző reprezentációs hagyományok összeha-
sonlítására épülnek, illetve a SOM állandó darabjaival párhuzamban szintén 
kordokumentumként jelennek meg. Szommer Mária portréja ugyan színes, és 
vitrin helyett egy vörös függönyön lóg, mégsem ez emeli ki a többi arckép 
közül, sokkal inkább az, hogy nem egy komor, szakállas férfi néz ránk a fotó-
ról, és hogy ez a védőnő semmiben nem volt úttörő, nem állt elő orvostudo-
mányi innovációkkal. Jelentőségét a művész személyes tapasztalata adja, Fá-
tyol Viola ugyanis neki köszönheti szülése biztonságos lefolyását. Hasonlóképp 
a vizuális megformálás jelentőségére hívja fel a figyelmet az a szentképalbum, 
amely egymás mellé helyezi a katolikus gyakorlatban elterjedt, Máriát és a 
gyermek Jézust ábrázoló apró festményeket, illetve a szocializmusban orvosi 
ellátást végző nőkről készült fotókat: utóbbiakon is állandó szereplők a gyere-
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kek, a női gyógyítás lényegében az anyaság kiterjesztéseként jelenik meg e 
beállításokban (szemben a férfi gyógyítók szakmaiságát, nagy tudását hang-
súlyozó kompozíciókkal).

A fenti példák kézenfekvőnek, szinte otthonosnak érződhetnek – igen, bi-
zonyára ezek azok a szempontok és narratívák, amelyek hiányozhattak a gyó-
gyítást tárgyaló diskurzusból, és lám, a Várószoba képzőművészei, ha csak ide-
iglenesen is, de pótolták őket. Csakhogy az eddigi alkotások, bár előtérbe 
vonták a női ágenseket, egyértelműen a gondoskodói szereppel kapcsolatban 
mutatták be őket, sőt, nagyrészt a reprodukcióhoz közeli témákat járták kö-
rül. Pedig az orvoslás reprezentációjának történetében a legnagyobb hiányos-
ság éppen az, hogy nőket szinte kizárólag a reprodukció és a gondoskodás 
viszonylatában lehet(ett) látni. Ahogy az a beszélgetéssorozat első, Szőr, hisz-
téria – női deviancia? című alkalmán elhangzott, az gyógyításban a férfiköz-
pontúság olyannyira rutinszerű jelenség (volt), hogy a női test mindig a férfi-
test normájához képest, másikként ábrázolódott – tehát például a mindkét 
nemre jellemző elváltozásokat is rendszerint férfi szerveken vizsgálták.5 Eb-
ből a szempontból releváns Eperjesi Ágnes műve, amely nem egy szükségsze-
rűen női betegséghez, és nem is valamilyen hagyományosan a nőkhöz kap-
csolt működéshez vagy funkcióhoz kötődik, hanem összegyűjtött epeköveken 
keresztül enged elgondolkozni a testi önrendelkezés, tágabban pedig a bioeti-
ka általánosabb témájáról. A mű az intervenciók és az állandó kiállítás közötti 
újabb lehetséges kapcsolódási módot is felvet: a Gördülő epekövek cím egy nagy, 
homokóraszerű eszközt jelöl. Mintha egy titokzatos, századokkal ezelőtti or-
vosi műszert látnánk, amelynek funkcióját a mai napig nem sikerült meghatá-
rozni. Határozottan jelenbelivé válik ugyanakkor azáltal, hogy a látogatók az 
üveg forgatásával az epekövek egymásnak ütődését, fokozatos elporladását 
okozzák.

Az állandó gyűjteménybe való legnagyobb beavatkozást Simon Zsuzsanna 
Fortis feminae című alkotáscsoportja jelentette, a keresztre feszített Szent Wil-
gefortis szobra ugyanis Higiénia istennő szobra mellett, egy, a gyűjtemény-
ből ideiglenesen eltávolított szobor helyén, annak talapzatán állt. A mű tehát 
nem pusztán újrarendezte a kiállítást vagy hozzáadott ahhoz – a műtárgycsere 
által a szakállas női szent figurája teljesen belesimult a meglévő narratívába, és 
belülről alakított ki benne új viszonyokat. A  szőrtelenségnek a higiéniával 
való mesterséges-rituális összekapcsolása mellett általában is a szépségideál és 

5  Az angol szakirodalomban malestream medicine-ként is emlegetett jelenségről bőveb-
ben: k. horváth Zsolt, malomvölGyi Csilla, máriási Dóra és őze Eszter, Szőr, hisztéria – női 
deviancia?, 2020.10.07, https://www.facebook.com/FESBudapest/videos/687862091840493.
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egyéb, a testre vonatkozó társadalmi szabályozások problémakörét térképezi 
fel a női testszőrzettel foglakozó műcsoport, amely a szobor mellett az alkotó 
portréját és egy nagyobb kutatómunka eredményeit összefoglaló fanzine-t 
tartalmaz. A  Simon Zsuzsannát szakállal ábrázoló fénykép tiszta, könnyen 
kordában tartható jelenségként, esztétizálva ábrázolja a szőrösödést, ugyan-
akkor a zine-ben olvasható interjúrészletek és illusztrációk egyértelművé te-
szik a nyugati társadalomnak a nőkön látható szőrt kizárandóként, abjektként 
kezelő gyakorlatát. A témát pedig a művészi intervenció darabjai, valamint az 
esszékötet és az online beszélgetés szakmai résztvevői alaposan körüljárják, 
de ezen felül a zine hátulján található QR-kód és a Várószoba Facebook-olda-
lán megjelent posztok is további perspektívákat nyitnak rá.

A Várószoba-projekt intervenciójellegének köszönhetően ötvözi a történeti 
tárlat és a művészeti kiállítás teremtette lehetőségeket: újat mutat, informál, 
kutatásokat foglal össze; össztársadalmi kérdéseket és személyes történeteket 
egyaránt felmutat, mindezt a kortárs befogadó mindennapi tapasztalatához 
kapcsolódó, emberközeli módon. A kiállítás időbelisége is különleges, és nem 
csak a finisszázs napjára felszámolódó epekövek miatt: az alkotások eredetileg 
havonta kerültek volna be a SOM gyűjteményébe, a beszélgetések pedig az új 
intervenciók kísérőeseményei lettek volna, ám a járvány okozta lezárások fel-
borították a tervezett rendet. Nyitott események és csak egyéni látogatást 
megengedő hetek, rendszeresen új műveket hozó időszakok és többhónapos 
szünetek váltották egymást 2020 februárjától 2021 októberéig, amikor a teljes, 
egyben megtekinthető tárlatot bezárták, és ismét kivonták a női szálat a gyűj-
teményből. A tervezett fokozatosság mellett a körülményekből adódó válto-
zást jelentett Varju Tóth Balázs hisztériát feldolgozó videóinstallációjának idő 
előtti eltávolítása is, azonban ez, éppúgy, mint az éveken keresztül húzódó 
megvalósítás, hosszú távon a közönség előnyére vált: ennek köszönhető, hogy 
mind az említett videómunka, mind a Várószobához kapcsolódó elméleti be-
szélgetések hozzáférhetők online, így az esszékötet és a Fortis feminae fanzine 
mellett ezek is maradandók azután is, hogy az intervenciók már nem láthatók 
a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum állandó tárlatában.

(Várószoba – női gyógyítók és páciensek az orvoslás perifériáján, a kiállítás kurá-
torai és az azonos című kiadvány szerkesztői: Gadó Flóra, Lázár Eszter, Nagy 
Edina, Őze Eszter.)


