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Női szerepek a londoni „alvilágban” a 16–17. századi 

irodalmi források tükrében*

T ermészetellenes, embertelen, barbár – ez csak néhány jelző azok közül, me-
lyekkel a 16–17. századi balladák ismeretlen szerzői a társadalmi normákat 

áthágó nőket jellemezték. A kora újkori Angliában a női bűnöző alakja a társa-
dalmi problémákkal kapcsolatos diskurzus egyik fontos elemévé vált. Ez a ten-
dencia több olyan folyamathoz köthető, amelyek hozzájárultak Anglia társadalmi, 
gazdasági, vallási és politikai arculatának átformálásához e két mozgalmas év-
században. E társadalmat átalakító változások gyökerei korábbra nyúlnak vissza: 
Anglia történetét a 14. századtól kezdődően válságok sorozata jellemezte, ame-
lyek áthatották a társadalmat, felerősítve a fennálló rend destabilizációjától való 
félelemet. Ennek következményeként több, a korszakban deviánsként értelmezett 
viselkedésforma került a központosító hatalom látókörébe: a csavargó, a tolvaj, a 
koldus vagy éppen az elmebeteg alakja. Azok a kategóriák, amelyeket korábban 
egyáltalán nem, vagy csak enyhe büntetéssel sújtottak, a 16. századtól kezdődően 
fokozatosan felkeltették a hatóságok érdeklődését.1 Ez a folyamat elindította a fe-
gyelmező intézmények felemelkedését, a kivégzések számának növekedését és az 
egyre szigorodó törvényhozást,2 amely a „rossz szegények” büntetésére irányult.

Ezek az élmények utat találtak a korszak irodalmába is. A ponyvairodalomban 
lecsapódó tapasztalatok pedig kivetültek a nagyvárosi, elsősorban londoni térbe.3 
A szegénységet, a kriminalitást és a különféle deviáns viselkedésformákat a tanul-
mányban vizsgált munkák szerzői elsősorban a városi közeghez kötötték, minden 
bűn forrásaként megjelölve azt. Ebben a sajátos közegben, a tolvajok és csavargók 
hierarchiájában kaptak helyet a női bűnözők különféle kategóriái is. A tanulmány-
ban a 16–17. századi Londonhoz köthető bűnöző nők alakjának reprezentációit 

* Köszönettel tartozom Novák Veronikának és Pikli Natáliának, akik számos hasznos tanáccsal és 
megjegyzéssel segítették a tanulmány elkészítését.
1 Lásd például Rexroth 2007: 27–67.
2 A társadalom marginális elemeinek (elmebetegek, csavargók, szegények, bűnözők) elzárására irá-
nyuló törekvéseket Michel Foucault a központosító államok kormányzatai által alkalmazott felügye-
leti technikáinak megnyilvánulásaként értelmezte. Bár Foucault koncepciója mára meghaladottá vált, 
mert nagyrészt francia példákra építő, az elzárás-kirekesztés-felügyelet technikáit előtérbe helyező el-
mélete Európa nagy részén nem alkalmazható, bizonyos kapcsolódó tendenciák a tárgyalt korszakban 
Angliában is meg'gyelhetőek. (Foucault 1990; Foucault 2004.)
3 Archer 2002: 204.
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igyekszem rekonstruálni a populáris irodalom két ismert és széles körben olva-
sott–terjesztett műfajának, az utcaballadának és a rogue literature-nek a segítsé-
gével. E munkák, bár vizsgálatukkal nem ragadhatjuk meg a kora újkori Anglia 
társadalmi valóságát, rávilágíthatnak azokra a problémákra és félelmekre, amelyek 
a társadalmat foglalkoztatták.

A vizsgált műfajok

A ponyvairodalom egyik, műfaját, népszerűségét, aktualitását és terjesztési mód-
jait tekintve is jellemző angol típusa4 volt az „utcaballada” (broadside ballad, street 
ballad). Ezek a balladák, amelyek a kora újkori Angliában a gyors információter-
jesztés, az elrettentés és a nevelés hármas célját szolgálták, szinte minden aktuális 
történésre azonnal re)ektáltak: politikai eseményekre, kivégzésekre, botrányos 
esetekre vagy színházi előadásokra. A szövegeket egyoldalas, könnyen elérhető és 
meg*zethető röplapokra nyomtatták és a tartalomra időnként lényegileg, a ballada 
témájához kapcsolódóan, időnként pedig a felmerülő problémára általánosan re-
)ektáló, kevésbé igényesen kivitelezett fametszetekkel illusztrálták. Nyelvezetüket 
tekintve visszatérő sztereotip elemekre és gyakran túlzó kifejezésekre építettek, 
így a balladák egyszerűen érthetővé, befogadhatóvá és továbbadhatóvá váltak.5 Ez 
utóbbi jellemzőjük elsősorban liminális pozíciójukhoz köthető: a balladák átme-
netet képeztek az írásbeli és szóbeli műfajok között. Nem csupán írott formában, 
röplapokként terjedtek: gyakran hangzottak el nagyobb közönség előtt szóbeli 
vagy énekes formában (minden egyes balladához egy adott dallamot is rendeltek 
az íróik),6 de gyakran a falra tűzték ki őket kocsmákban vagy az egyes emberek 
otthonaiban. Mindenhol jelen levő és elérhető műfajként az átlag londoni min-
dennapjainak részét képezték.7

A balladákkal szemben az ún. rogue literature, a bűnözők hierarchikus világá-
nak különböző típusait bemutató, elsősorban a műveltebb közegeknek szánt írás-
beli műfaj8 volt. Ez megmutatkozik a kiadványok szerkezetében is: a rogue literatu-
re egyes darabjai nem egy esetben támogatóknak ajánlva, komoly, a művek céljait 
megfogalmazó előszavakkal, tipográ*ailag is igényesebben szerkesztett, tagolt for-
mában jelentek meg. A névtelen, vagy a korszakban felemelkedő professzionális 

4 A magyar terminológiában leginkább a „közköltészet” fogalmával írható körül. Lásd például: Vader-
na 2014: 13–49; Küllős 2005; Csörsz 2016.
5 Clark 2004: 5–6.
6 Williams 2014: 34–35.
7 Sullivan–Woodbridge 1999: 270–271.
8 A rogue literature nehezen írható le műfajként, érdemes inkább gyűjtőfogalomnak tekinteni, mert az 
ide tartozó munkák elsősorban tematikailag kapcsolódtak egymáshoz. A továbbiakban azonban, az 
egyszerűség kedvéért, műfajként hivatkozom rá.
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balladaírókkal9 szemben szerzőik között voltak az Erzsébet-kor ismert és elismert, 
több műfajban is alkotó írói, például (omas Dekker vagy Robert Greene is.

A rogue literature nem volt újszerű a 16. században, maga a műfaj komoly kö-
zépkori előzményekre tekint vissza. Forrásainak tekinthetők az anekdoták, legen-
dák és fabulák, amelyek gyakran szerepeltettek tolvajokat és csavargókat (gon-
doljunk például a széles körben ismert Robin Hood-történetekre).10 Szemben a 
jellemzően – bár nem kizárólagosan – angol műfajnak tekinthető balladákkal, a 
rogue literature népszerű volt a korabeli Európában, az angol munkáknak több 
párhuzama is található. Így például a német területeken népszerű Liber Vagatorum 
(1510) és a Till Eulenspiegel-történetek, az itáliai Il Vagabondo (1621) és La piazza 
universale di tutte le professioni del mondo (1583), illetve a spanyol pikareszk re-
gény. Ez utóbbi nem csak párhuzam, hanem közvetlen hatással is lehetett az angol 
szerzők munkáira, a műfaj egyik legismertebb szövegét, az először 1554-ben meg-
jelent Lazarillo de Tormest már 1576-ban kiadták angol nyelven.11 Ezek a szövegek 
egy sajátos ellenkultúra bemutatására vállalkoztak: a csavargók és tolvajok (<ktív) 
világának leírására, amelyben a bűnöző nők és fér<ak különböző típusai jelentek 
meg hierarchikus rendben egy „feje tetejére állított világban”.12

A két műfaj között a megcélzott olvasóközönség tekintetében is eltérések mu-
tatkoztak. A nem csak olvasásra szánt balladák, 13 mivel folyamatosan jelen vol-
tak a város életében, valószínűleg több réteghez elérhettek, míg a rogue literature 
egyes darabjait elsősorban a társadalom alsó közép-, illetve középrétegei olvashat-
ták. Ráadásul, ahogyan arra Peter Burke rámutatott, a korszakban még nem vált 
el élesen egymástól a populáris és az elitkultúra, így a balladák szenzációhajhász 
történeteit egy kifejezetten széles közönség olvashatta/hallhatta.14

E két műfaj néhány ismertebb szövegének vizsgálata rámutathat a bűnözéssel 
és a bűnöző nő alakjával kapcsolatos korabeli felfogás néhány elemére, így a ta-
nulmány fókuszában elsősorban az áll, hogy e munkák szerzői hogyan látták és 
akarták láttatni15 a fér<–női viszonyokat a londoni „alvilág” közegében. Ha pedig 
elfogadjuk azt, hogy ez a közeg a normális világ kifordításának tekinthető, a nor-
ma és a deviancia viszonya is rekonstruálhatóvá válik. Mindezek mellett pedig 
érdemes kitérni azokra a különbségekre is, amelyek a női bűnözők reprezentációi 
között mutatkoztak a populáris irodalom e két válfajában.

9 Sullivan–Woodbridge 1999: 271.
10 Sullivan–Woodbridge 1999: 278–282.
11 Burke 2005: 65–66.
12 A „a feje tetejére állított világ” képzete nem volt ismeretlen a kora újkori gondolkodásban, jellemzően 
a farsang világához kötődött. (Bahtyin 1982; Burke 1991: 213–242.)
13 Cressy 1980: 2–3.
14 Burke 1991: 39–110.
15 Burke 2005: 71.
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A városi közeg

Mivel mindkét műfaj elsősorban a városi közeg problémáira re&ektált, és itt is ke-
rült a legszélesebb körben terjesztésre, emellett tekintve, hogy Anglia esetében a 
kérdéskör elsősorban Londonhoz kötődött, érdemes megvizsgálni a probléma tá-
gabb (nem feltétlenül Anglia-speci)kus) és szűkebb kontextusait is. 

Ahogyan korábban már utaltam rá, a szakirodalomban általában egységes állás-
pont alakult ki azzal kapcsolatban, hogy Európában a késő középkortól a 17. szá-
zad végéig tartó időszakban felerősödött a különféle deviáns viselkedésformákkal 
szembeni fellépés igénye. Ez Anglia esetében visszavezethető a válságok sorozatá-
ra, amely a 14. századtól kezdődően jellemezte a szigetország történetét. 

A nagy pestis időszakát (1348–1349) követően fellépő társadalmi és demo-
grá)ai változások, az egymást követő éhínségek, növekvő árak, a százéves háború 
(1337–1453) következményei, az egyre súlyosabb adóterhek, majd a 15. század 
második felében dúló, a rózsák háborújaként (1455–1485) ismert polgárháború16 
mind hozzájárulhattak a biztonságérzet destabilizációjához. Ezt a 16. században 
tovább mélyítették egyrészt a társadalom egészének életére kiható vallási változá-
sok, másrészt pedig a gazdasági válság: a bekerítések, az árforradalom, az in&áció, 
a munkanélküliség, a növekvő népesség és az egyre nagyobb arányú, elsősorban a 
főváros felé irányuló migráció.17 Az általános bizonytalanságérzetet elősegíthette 
még az 1485-től uralkodó Tudor-dinasztia (1485–1603) megkérdőjelezhető legi-
mitása és a hatalomra kerülésüket megelőző polgárháborús időszak lecsapódása 
a kollektív emlékezetben, illetve az 1553 és 1603 közti „nőuralom”. Ezt erősíthette 
az első két Stuart uralkodó „rossz uralkodása” is: I. Jakab (1603–1625) és I. Károly 
(1625–1649) uralkodása több tekintetben aláásta a biztonságérzetet, amelyet az 
angol monarchia történetének egyik legnagyobb válsága, az 1642 és 1651 között 
dúló polgárháború tovább fokozott.18

Ezek a problémák igazán látványossá London esetében váltak. A főváros felé 
a 16. századtól meginduló migráció mögött többféle ok húzódik meg: részben a 
korábban felsorolt demográ)ai és gazdasági tényezők, részben pedig London po-
zíciójának változása Európán belül. London VIII. Henrik (1509–1547) uralkodása 
alatt még alárendelt szerepet játszott a Mediterráneum gazdag kereskedővárosai-
hoz képest, azonban a tengerentúli kereskedelem fellendülésével, a 16–17. század 
fordulójára a korabeli Európa egyik legvirágzóbb városává vált.19 London vezető 
kereskedelmi centrum lett és jelentősen hozzájárult a késztermékek behozatalához, 

16 Kaeuper 1988: 172–173.
17 Beier 1978: 205.
18 Sharpe 1987: 106–107.
19 Porter 1994: 42.
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illetve elosztásához az európai piacokon.20 Ennek eredményeként a főváros egyre 
vonzóbbá vált azok szemében, akik a munkanélküliség elől menekülve hagyták ott 
a vidéket. London városa kihasználta ezt a helyzetet. Lakosságszámának fenntar-
tásához és növekedéséhez a fővárosnak, amely járványok, gyilkosságok és különfé-
le balesetek melegágya volt, évi 5–8 ezer új bevándorlóra volt szüksége.21

A növekvő lakosságszám és a bevándorlók azonban számos problémát is okoz-
tak, amelyre a városi hatóságok már a korszak elején igyekeztek megoldást találni. 
A 16. század közepétől egyre szigorodó törvényhozás homlokterében a bűnesetek 
számának csökkentése állt.22 A „rossz” szegényeknek tekintett csavargók és kol-
dusok elleni fellépés pedig az 1572-es Vagrancy Act után vált egyre intenzívebbé; 
a büntetések magukban foglalhatták a pénzbírságot, a korbácsolást, a csavargó-
kat pedig több esetben visszaküldték a korábbi lakhelyükre.23 Városi szinten a 
Bridewell volt az egyik legfontosabb intézmény, amely ezeket az eseteket kezelte. 
A VI. Edward (1547–1553) által alapított Bridewell, amely csak nevében volt kór-
ház (hospital), elsősorban a dologház és börtön funkcióját töltötte be, és működése 
a csavargók, tolvajok és koldusok büntetésére, illetve viselkedésük korrigálására 
irányult.

A bűnöző nő

A Londonba érkező, egyedülálló nők aránya viszonylag magas volt, nagyjából 
az összes bevándorló egynegyedét tette ki.24 Annak ellenére azonban, hogy mind 
a nők, mind a fér/ak a (jobb) megélhetés reményével lépték át a város kapuit, a 
társadalmi mobilitás csatornái a legtöbb esetben zárva maradtak előttük. A város-
ba érkezőket nagyrészt marginalizáció és pauperizáció, azaz elszegényedés vár-
ta. Ennek megfelelően a többség kénytelen volt illegális munkákat vállalni, ala-
csony /zetésekért, több esetben a városfalon kívül található hírhedt Southwark 
vagy Whitechapel negyedekben.25 Azonban nem csak a városba költözők, hanem 
gyakran a város letelepedett, szegényebb sorsú lakói is áldozatul eshettek a rosz-
szul szabályozott munkaerőpiaci viszonyoknak. A munkaadóikkal való megromló 
viszony következtében sok /atal szolga és cseléd került a társadalom peremére. 
Számos /atalnak kellett feladnia a munkáját /zikai bántalmazás, túl hosszú mun-
kaórák és az alacsony /zetések miatt. A nők esetében mindehhez hozzájárulhatott 
a nemi erőszak, ennek következményeként pedig a terhesség, az elbocsátás és az 

20 McMullan 1982: 311.
21 Porter 1942: 42.
22 Archer 2002: 243.
23 Beier 2008: 47–48.
24 Beier 1974: 6.
25 Beier 1978: 208.
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ezt követő marginalizáció,26 ami a korabeli felfogás szerint könnyen bűnözői ma-
gatartást vonhatott maga után.

Mind ez idáig azonban a nők aránylag kevesebb &gyelmet kaptak a történeti szak-
irodalomban, mint a fér& bűnelkövetők. Pieter Spierenburg részletesen tárgyalta 
a témát, kiemelve, hogy a nők az erőszak és bűn kontextusában általában nem az 
aktív cselekvő, hanem az áldozat passzív szerepében kerülnek megjelenítésre.27 A 
női erőszak a diskurzusok többségében, a kora újkori Európa kontextusában, ahol 
az erőszak a mindennapok része volt, feltűnően kis szerepet játszik.

Ennek ellenére azonban több speciális, női erőszakhoz köthető kategória is lé-
tezett. Az egyik ilyen a verbális agresszió volt:28 a szóbeli sértések legalább annyira 
speci&kus női kategóriának számítottak, mint a fér&ak esetében a verekedés. Ezt 
jelzi, hogy külön büntetőjogi kategóriát (scold) is alkotott. Ez elsősorban a nők 
tevékenységének fő szféráihoz köthető: mivel a nők többsége nem folytatott el-
zárkózó életvitelt, több olyan közösségi térben (például a piacokon) is tevékeny-
kedtek, amely lehetővé tette a folyamatos információcserét. Így a nők egy adott 
közösségen belül az információ és pletyka forrásaivá válhattak – ez az intenzív 
információcsere pedig nem egy esetben a verbális agresszió különféle megnyilvá-
nulási formáihoz vezetett.29

A verbális szféra mellett a női bűnelkövetés másik jellemző formája a gye-
rekgyilkosság volt: a normaszegés e típusa kevésbé volt jellemző a fér&akra.30 
Mivel ez a speciális bűnelkövetési forma fontos részét fogja képezni a balladákkal 
kapcsolatos elemzésemnek, így érdemes összegezni a problémakör legfontosabb 
kora újkori értelmezéseit. 31 A kora újkori Európa tekintetében általában igaz az, 
hogy a törvényhozás egyre nagyobb szigorral sújtott le azokra, akik eltitkolták a 
terhességüket vagy pedig meggyilkolták a saját gyermeküket. Ez nem azt jelenti, 
hogy a gyerekgyilkosság a korszakban vált problémává, valószínűleg évszázadok 
óta bevett gyakorlat volt, azonban azzal együtt, hogy a deviáns viselkedés kü-
lönféle megnyilvánulási formái egyre inkább a hatóságok látókörébe kerültek, a 
gyerekgyilkosság megítélése is egyre negatívabb lett. Ez a tendencia a kora újkori 
Európa törvénykönyveiben is nyomon követhető. Az első terület, amely szigorítot-
ta a gyerekgyilkosság kapcsolatos törvényeket, a Német-Római Birodalom volt: az 
1532-es Carolina rendelkezéseinek értelmében nem csak maga a tett, hanem a ter-
hesség eltitkolása is halállal büntetendő volt. A korabeli felfogás szerint az eltitkolt 

26 Beier 1978: 217.
27 Spierenburg 1997: 9–10.
28 Nolde 2008: 142–143.
29 Castan 1995: 481–482.
30 Spierenburg 1997: 10.
31 A gyerekgyilkossági esetek többféle interpretációjához lásd például: Walker 2003a: 98–115.
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terhesség gyilkossághoz vezethetett.32 Ugyanezek az elvek jutottak érvényre az 
1624-es33 angliai szabályozásban is,34 bár a szigetországban már a 12. századtól, II. 
Henrik (1154–1189) uralkodásától kezdve létezett egy kevésbé átfogó és szigorú 
rendelkezés a hasonló esetek büntetésére.35

Annak ellenére azonban, hogy a nők – még a gyerekgyilkossági esetekkel együtt 
is – nagyon alacsony arányban képviseltették magukat az erőszakos bűncselekmé-
nyekben (területenként 10% és 20% között változott ez az arány), tevékenységük 
megítélése csupán interpretáció kérdése.36 Az alacsony arányszámot magyarázhat-
ják például a patriarchális társadalom tradicionális fér7–női viszonyai, illetve a 
házasságon belüli szerepek. A házasságon belüli erőszak a peranyagok tükrében 
nehezen rekonstruálható, az erőszakos esetek jelentős részét ugyanis feltehetően 
nem jelentették; a feljelentések több esetben kontraproduktívak lehettek volna. A 
bántalmazó fér7 esetében súlyosbíthatta volna a problémát, míg egy erőszakos fe-
leség a férj nyilvános megszégyenülését okozhatta.37

A domináns és erőszakos nők egy fordított vagy feje tetejére állított világot rep-
rezentáltak,38 és azzal, hogy felrúgták az elfogadott társadalmi normákat, illetve 
viselkedési szabályokat, megsértették a többségi társadalom rendjét. A fér7–női 
szerepkörök megfordításában rejlő „veszélyforrásokat” Natalie Zemon Davis ár-
nyalta, rávilágítva, hogy a szerepcsere nem csupán a társadalmi viszonyok meg-
erősítését szolgálhatja, hanem éppen ellenkezőleg, a karnevál világát hátrahagyva, 
a normalitás és a mindennapok szférájába lépve, fenyegetheti is azokat. Ebben a 
kontextusban ugyanis inkább a társadalmi szerepekről való kritikus gondolkodás 
előmozdítójává válhat.39 

32 Lewis 2016. n. p.
33 An Act to Prevent the Murthering of Bastard Children, 1624: „Whereas many lewd women that have 
been delivered of Bastard Children to avoid their Shame and to auoyde Punishment, doe secretlie bury, or 
conceale the Death of their Children & a�er if the Child be found dead the said Women doe alledge that 
the said Childe was borne dead, whereas it falleth out sometimes (although hardly it is to be proved) that 
the said Child or Children were murthered by the said Woman their lewd Mothers, or by their Assent or 
Procurement: For the Preventing therefore of this great Mischiefe, be it enacted by this Present Parliament, 
�at If any Woman […] be delivered of any Issue of her Body Male or Female, which being born alive, 
should by the Lawes of this Realme be a Bastard, and that she endeavour privately, either by drowing or 
secretlie burying thereof, or any other way, either by herself or the procuring of others, so to conceal the 
Death thereof, as that it may doe come to Light, whether it was borne dead or not, but be concealed: In 
every such Case the said Mother so o�ending shall su�er Death as in case of Murder, except such Mother 
can make Proof by one Witness at the least, that the Child (whose Death was by her so intended to be 
concealed) was borne dead.” (�e Statutes of the Realm, Vol. 4., Part. 2. London, 1819. 1234–1235.)
34 Martin 2008: 156–157.
35 Castan 1995: 477.
36 Walker 2003b: 75.
37 Sharpe 1981: 32.
38 Nolde 2008: 146.
39 Davis 2001: 117–138. 
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Az erőszakos, főképp a férjük ellen forduló nőkkel kapcsolatban még egy 
aspektust érdemes %gyelembe venni. A férj meggyilkolása, illetve az erre adott 
válasz ugyanis szimbolikus jelentést hordozott magában a korabeli társadalmi 
rend szempontjából. Jogilag40 a férjgyilkosság a felségárulás enyhébb formájának 
(petty treason)41 számított, amely magában foglalta egy nő, gyermek vagy szolga 
feljebbvalójának elárulását vagy meggyilkolását. A petty treason, hasonlóan a fel-
ségáruláshoz (high treason), halálbüntetést vont maga után.42 A büntetés súlyossá-
ga rávilágít a nők helyére, szerepére és az általuk elvárt viselkedésformákra (alá-
rendelődés, engedelmesség) a kora újkori Anglia társadalmában.

Azok a nők tehát, akik felülírták a patriarchális rend normáit és eltértek az elvárt 
női szerepkörökhöz kötődő viselkedési mintázatoktól, deviánsoknak számítot-
tak.43 A gyilkos nők, akármilyen alacsony számban jelentek is meg bírósági anya-
gokban, nyilvános látványosságot jelentettek.44 És mint ilyenek, gyakran jelentek 
meg szenzációhajhász beszámolókban, balladákban, pam5etekben és színdara-
bokban. Bár e szövegek alapján nem rekonstruálhatóak egy-egy botrányos eset 
részletei, nyelvi elemeik és gyakori témáik vizsgálatával betekintést nyerhetünk a 
korabeli attitűdökbe és percepciókba a bűnöző nő alakjával kapcsolatban.45

Mielőtt azonban rátérnénk a reprezentációkra, a gyilkosság mellett érdemes 
megvizsgálni a női bűnelkövetés egy másik aspektusát: a szegénységből eredő 
bűnöket. Hasonlóan az erőszakos esetekhez, a bírósági gyakorlat ebben a tekin-
tetben is a fér%ak és nők közti arányeltolódást igazolja; a nők ezekben az esetek-
ben gyakran csak a fér%ak segítőiként jelennek meg.46 Azonban Garthine Walker 
elsősorban a lopásra és a lopott javakkal való kereskedelemre fókuszáló kutatásai 
ezt részben megcáfolták. A 17. századi Cheshire peranyagai ugyanis azt igazolták, 
hogy a nők és fér%ak aránya a lopással kapcsolatos bűnesetekben nagyjából ha-
sonló volt. Azt a szakirodalomban általában elfogadott állítást, miszerint léteztek 

40 A kora újkori angliai common law értelmében a házas nő nem számított természetes jogi személynek, 
a férj volt érte felelős (feme covert), szemben az egyedülálló nőkkel (feme sole), akik rendelkezhettek 
például tulajdonnal és köthettek szerződéseket a saját nevükben.
41 Lásd például a korabeli jogi kézikönyvek magyarázatait: „So that is a clarke doe maliciously kill his 
Prelate (or superiour) to whom he oweth obedience: or a wife, her husband: or a seruant the master, or 
maistresse, (who haue a ciuile soueraigntie ouer them:) this will be Petit Treason” (Lambarde 1588: 248.) 
„!e wife maliciously killeth her husband, this is pettie treason. 25 Ed. 3. cap. 2. !e husband maliciously 
killeth his wife, this is but murder. !e reason of this di"erence is, for that the one is in subjection and 
oweth obedience, and not the other. !e wife and the servant doe conspire to kill the husband, and the 
servant killeth him in the wives absence, this is pettie treason in them both. !e wife and the stranger do 
conspire to kill her husband, and he killeth her husband in the wives absence, this is no Petie treason in 
the wife, but murder in the stranger.” (Dalton 1655: 293.)
42 Muchembled 2003: 141–142; Cressy 2010: 39–42.
43 Walker 2003b: 75.
44 Clark 2004: 11.
45 Capp 2003: 20–21.
46 Walker 2003b: 159.
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olyan speciális tárgyak és javak, amely elsősorban vagy a nőkhöz, vagy pedig a 
fér%akhoz kötődtek, Walker kutatásai is igazolták. Ilyen volt például a textillopás a 
nők, illetve a lótolvajlás a fér%ak esetében. Emellett a nők, mindennapi tevékeny-
ségeik színtereihez kötődően, gyakran könnyebben tudták értékesíteni a lopott 
árut, például a ruhákat és textilt.47

Mindezek alapján tehát félrevezető lenne a nőket csupán a fér%ak segítőinek te-
kinteni, még ha a bírósági anyag és a bűnözők alvilágát bemutató, gyakran sztereo-
típiákra és tévhitekre építő irodalmi források is ezt az elképzelést tükrözik.48 
Ahogyan arra már korábban utaltam, a rogue literature egyes darabjai London 
(%ktív) alvilágát az egymáshoz hierarchikus rendben kapcsolódó nők és fér%ak 
bűnszövetségeként írták le, amelyben a nők és fér%ak viszonyrendszere többé-ke-
vésbé tükrözte a „normális” világban elfogadott sztereotipikus szerepeiket.

Női szerepek a londoni alvilágban

A nők a bűnözők hierarchiáján belül betöltött szerepeire vonatkozó következte-
téseimet a rogue literature műfajának négy alapszövege alapján vontam le. Ezek 
közül a legkorábban, 1561-ben John Awdeley Fraternity of Vagabonds című 
munkája jelent meg, amely mintául és forrásul szolgálhatott /omas Harman (A 
Caveat or Warning for Common Cursitors, 1566) és /omas Dekker (#e Belman 
of London, 1608) írásainak, illetve Robert Greene először 1592-ben megjelent 
ún. cony-catching pam;etjeinek.49 Nagyon hasonlóak a négy szövegben megjele-
nő kategóriák, a tolvajnyelv szótárakban foglalt ismeretanyag, a bűnözők rituáléi 
és a hierarchiák, így a szövegek valószínűleg építhettek egymásra. Felépítésüket 
tekintve csupán Greene pam;etjei lógnak ki a sorból. Míg Awdeley, Harman és 
Dekker kategóriákban gondolkodtak és a bűnözők „taxonómiáját” prezentálták az 
olvasóknak, Greene szövegei szintetizáló jellegűnek tűnnek. Greene nem hierar-
chiát alkotott, hanem az alvilág ismert %guráit a bűnelkövetés különféle típusaihoz 
köthető narratívákba ágyazta, így mutatva be tevékenységi körüket.

Miért tűnik különlegesnek az Erzsébet-kori Anglia a női bűnelkövetés tekin-
tetében? Összehasonlítva például Rómával, ahol elsősorban a katolikus szférához 
köthető bűnözők (álpapok és szerzetesek, szentek képeivel kolduló csavargók) 
jelentek meg, ezzel rávilágítva a Róma városában tapasztalható problémákra, 
Londonban a nők kerültek előtérbe, így az ún. dell, a doxy vagy a bawdy basket 
alakja.50 Awdeley és Harman szövegeiben 8 női kategória, Dekker leírásában pedig 
7 különíthető el. Ez az arány magyarázható például azzal az általánosan elfogadott 

47 Walker 2003b: 159–165.
48 Burke 2005: 70.
49 A cony-catching az Erzsébet-kori szlengben csalást, trükközést jelentett.
50 Burke 2005: 67.
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elmélettel, miszerint az 1560 és 1640 közötti évtizedekben a fér#–női viszonyo-
kat válság jellemezte (crisis in gender relations). A jelenség megmutatkozott a 
fegyelmezetlen (disorderly) nők ellen irányuló eljárásokban: a gyerekgyilkosok, 
férjgyilkosok, agresszív nők és boszorkányok elleni fellépés kezdeti korszaka a 16. 
századra tehető. Ennek hátterében elsősorban az általános bizonytalanságérzet és 
a destabilizációtól való félelem állhatott.51 Mindez lecsapódott a korszak irodal-
mában is.

A nők szerepét a rogue literature vizsgált szövegeiben kétféle irányból, két 
sztereotípia felől közelíthetjük meg: egyrészt a fér#aktól való függés és az aláren-
delődés, másrészt pedig a női szférához, tehát a családhoz és a háztartáshoz köthe-
tő bűncselekmények oldaláról. Ezek a szerepek természetesen a normalitás világá-
hoz képest kiegészülnek és átalakulnak a ponyvairodalom e válfajában, azonban 
a reprezentációk vizsgálata rávilágíthat arra, hogy a női szerepekkel kapcsolatos 
elvárások a fordított világban is hasonlóan alakultak.

Elsőként érdemes felvázolni azt, hogy hogyan lehetett valakiből bűnöző a lon-
doni alvilágban. Az elkövetővé válás hátterében a legtöbb esetben a szülők halá-
la, a rossz nevelés, az elhanyagoltság, a munkaadók vagy mesterek kegyetlensége 
állhatott, illetve az, hogy már eleve bűnözők gyerekeiként születtek. Ez utóbbi 
elképzelés, vagyis a környezet meghatározó szerepe a későbbi bűnözői karrier 
szempontjából, ma sem ismeretlen gondolat. Harman és Dekker hasonlóan mu-
tatják be a kezdeti lépéseket, annak ellenére, hogy a két munka megjelenése között 
nagyjából 50 év telt el. A bűnelkövetéshez köthető attitűdök és mentalitás azon-
ban feltehetően lassan változtak. Mindkét szerző kihangsúlyozta a korai nevelés 
és élmények fontosságát, Harman azonban elsősorban a környezet szerepére kon-
centrált,52 míg Dekker arra a néhány konkrét okra, ami egy #atal nő bűnözővé 
válásához vezethetett.53

Ki volt az, aki a bűnözői pályára lépés után a #atal lányok sorsát alakította? A 
londoni alvilágban a nők sorsáért elsősorban az ún. upright man felelt, akit, ha 
hierarchiában gondolkodunk, az alvilág királyaként vagy uraként jellemezhetünk 
és akinek nem csupán a nők, de a bűnöző fér#ak különböző típusai is aláren-
deltek voltak. Az upright man alakja hasonló az Erzsébet- és Jakab-kori drámák 
ismert #guráihoz, akik egyszerre voltak hősök és gonosztevők (villain hero). Arra 
irányuló elszántságukban, hogy a várható következmények ellenére is romlott 
életvitelt folytassanak, visszaköszönhet Shakespeare III. Richárdjának alakja („I 

51 Capp 2003: 21–22; Jones 2016: 10.
52 „!ese wylde Dels being traded vp with their monstrous mothers, muste of necessitie be as euil or worse 
than their parentes, for neyter we gather grapes from greene bryars, neyter fygges from thistels.” (Harman 
1814 [1566]: 58.)
53 „Yong wenches that either by death of parents, the villanie of Executors, or the crueltie of maisters and 
mistresses fall into this infamous and damnable course of life.” (Dekker 1885 [1608]: 106–107.)
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am determined to prove a villain”). Harman, Dekker és Awdeley beszámolóinak 
tanúsága szerint az alvilág ura teljes alárendelődést követelt meg a hozzá tartozó 
nőktől, akik tőle függtek a karrier és a szexualitás tekintetében is. Erre utal a „se-
rue his turne” kifejezés Awdeley-nél, illetve a Harman szövegében a „broken by 
the upright man” kifejezés. Ez utóbbi értelmezhető betörésként, szelídítésként is 
(hasonlóan a to break a horse, azaz „betörni a lovat” kifejezéshez). Más értelmezés-
ben, a vallási kontextus felől olvasva ez a kifejezés utalhat a szüzek megrontására 
is – ami tulajdonképpen az alvilág esetében az upright man privilégiuma volt.54

Az a kontroll, amit az upright man gyakorolt a nők felett, jól nyomon követhető 
annak a sajátos női karriernek a példáján, amit egy nő a bűnözők világában befut-
hatott. A lányok e karrier elején az ún. dell kategóriájába tartoztak. A kifejezés /a-
tal szűzlányra utalt, akit az alvilág urának tartottak fenn. Ez az elképzelés kötődhet 
a ius primae noctis, azaz első éjszaka jogaként ismert, feltehetően /ktív szabályhoz, 
amelynek értelmében a hűbérúrnak joga volt a neki alárendelt nők szüzességét el-
venni a nászéjszakájukon.55 Dekker leírása, amellett, hogy alapoz Harman szöveg-
ére, ki is egészíti azt, rátérve a következő lépcsőfokra, amelyet egy nő a bűnözők 
alvilágán belül befutott karrierje során elérhetett. A lányok szüzességük elvesztése 
után a doper kategóriába kerültek: ebben a státuszban pedig szabad prédának szá-
mítottak, és a bűnözők testvériségének bármelyik tagja megkaphatta őket.56

A legmagasabb fokozatot a nők hierarchiáján belül a doxy érhette el: őket a for-
rások az alvilág urának feleségeként vagy szeretőjeként ábrázolták. Ők bizonyos 
védelmet élveztek az alvilágon belül, szorosan együttműködtek az upright mannel, 
de egyúttal ki is szolgálták őt, akár a saját biztonságuk kockáztatása árán is. Egy-
egy nagyobb zsákmány megszerzése esetén például, amikor a fér/ak kénytelenek 
voltak elrejtőzni, a nők feladata volt az ellátásuk.57 

A ház és háztartás szféráján belül mozgó nő szerepkörét több más, a bűnözők 
világán és elsősorban a városi közegen belül tipikusan a nők által végzett tevé-
kenység is alátámasztja. Ilyen volt például a már korábban is említett textillopás 

54 „He may also command any of their women, which they call Doxies, to serue his turne.” (Awdeley 1869 
[1561]: 4.)
55 „A Dell is a younge wench, able for generation, and not yet known or broken by the vpright man.” 
(Harman 1814 [1566]: 57.)
56 „A Dell is a young wench, ripe for the Act of generation, but as yet not spoyled of heir maidenhead: these 
Dells are reserued as dishes for the Vpright-men, for non but they must haue the !rst tast of them; & a"er 
the Vpright-men haue de#owred them, (which is commonly when they are very yong), then are they free 
for any of the brother-hood, and are called no more but Dopers.” (Dekker 1885 [1608]: 106.)
57 „$ey come to such good gentlements houses, if any searche be made or they suspected for pilfering clot-
hes of hedges, or breaking of houses which they commonly do, when the owners bée eyther at the market, 
church, or other ways occupied about their business, either robbe some sely man or woman by the hye way, 
as many times they do. $en they hygh them into wodes, great thickets, and other ru'e corners, where they 
lye lurking three or foure dayes togyther, and haue meate and drinke brought them by theyr mortes and 
doxes.” (Harman 1814 [1566]: 15.)
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(ugyanez a bűnelkövetési forma egyébként a peranyagok tükrében is „női bűn-
nek” tűnik).58 Ezt testesítette meg a bawdy basket alakja, aki egy kosárral a kezé-
ben járta az utcákat és száradó ruhákat, textileket és egyéb kiegészítőket lopott.59 
Már a kategória léte is rávilágíthat arra, hogy a textillopás a korszakban komoly 
problémát jelenthetett. Bár a bűncselekmények között az enyhébben büntetett 
(petty crime) kategóriába tartozott, a mindennapi élet szempontjából valószínűleg 
nem volt jelentéktelen. A szegényebbeknek gyakran mindössze egy vagy két váltás 
ruhája volt, így az ellopott ruhák és textilek pótlása komoly akadályokba ütközhe-
tett. A szegénység, mint társadalmi probléma így a bawdy basket alakján keresztül 
szűrődhetett be az alvilágról szóló +ktív leírásokba.60

A házasság, mint a patriarchális rend kifejeződésének egyik legfontosabb ele-
me, szintén hangsúlyos szerepet kapott a rogue literature-ben. Mivel a házasság in-
tézménye számított a társadalmi szerveződés legalapvetőbb egységének, az alvilág 
leírásaiban is megjelentek azok a nők, akik a házasság, tehát a normalitás látszata 
mögé rejtőzve folytatták a bűnözői tevékenységüket. A leírások szerint voltak köz-
tük olyanok, akik valóban házasok voltak, ez az autem morte kategóriája. Az autem 
a korabeli tolvajnyelvben templomot jelentett, tehát az Isten színe előtt kötött há-
zasságra utalt, ám ezt Harman némi iróniával kezelte („they be chaste as a cowe”).61 
A másik kategóriába (walking morte) azok tartoztak, akik csak tettették, hogy a 
házasok és azt hazudták, hogy a férjük katonai szolgálatban halt meg. Általában ők 
is lopásból éltek és a gyerekeiket is „felhasználták” erre a célra62 – itt láthatjuk tehát 
a korábban vázolt bűnözői karrier első lépéseit. Ahogyan a többi nőért, értük is az 
alvilág ura felelt, akitől egyrészt függtek, mert segítette őket, de kiszolgáltatottságuk 
miatt féltek is tőle és igyekeztek elrejteni előle minden értéküket.63 A házasság tehát 
nem csupán a tisztesség és a védettség jelképeként értelmezhető a korabeli alvilág 
kontextusában, hanem a legnagyobb fokú kiszolgáltatottságot is jelenthette.

A kiszolgáltatottság és a kihasználtság képei tükröződnek a Greene-féle pam7e-
tek leírásaiban is. Robert Greene nem hierarchiát alkotott, hanem a különféle nép-
szerű bűnelkövetési formák (cony-catching, cros-biting, sacking) leírásaiba, illetve 
az ezekből képzett narratívákba illesztette bele a többi szövegben is megjelenő 

58 Castan 1995: 485; Jones 2006: 43; Walker 2003b: 159–165.
59 „!ese Baudye Baskets bée also women, and goe with baskets and capcases on their armes, where in they 
have laces, pinnes, nedles, whyte inkel, and round sylke gyrdels of all colours. !ese will bye conneskinnes, 
and steale linnen clothes of hedges.” (Harman 1814 [1566]: 48.)
60 Burke 2005: 71.
61 Harman 1814 [1566]: 49.
62 „!ese pilfer clothes of hedges, some of them go with children of ten or xii. yeares of age, if time and place 
serue for their purpose, they wil send them into some house at the window to steale and robbe.” (Harman 
1814 [1566]: 49.)
63 „!ey are quickly shaken out of all by the vpright men, and they are in a maruelous feare to cary any 
thing abot them that is of any value.” (Harman 1814 [1566]: 50.)



— 137 —

Kovács Janka

tipikus alakokat. A Greene által bemutatott bűnelkövetési formák közül az egyik 
szorosan kapcsolódott a női bűnözéshez: ez volt az ún. law of cros-biting. A cros-bi-
ter a korabeli tolvajnyelvben azokat a fér)akat jelentette, akik feleségük testi adott-
ságait és vonzerejét kihasználva csaptak be másokat és csalták el a pénzüket.64 A 
becsapott, könnyen megvezethető emberek jelölésére a cony (coney, connie) kifeje-
zést használták (innen ered pam+etek címe is: !e Art of Coney-Catching).65

A csalás és lopás e válfajának több metódusa létezett, ám a lényeg, hogy a nő és 
a fér) közös munkával rabolt ki tisztességes embereket, minden esetben a nő von-
zerejére támaszkodva. Három főbb módszer létezett, ebből kettő nagyon hasonló 
egymáshoz: a nő elcsábította az áldozatot és vagy egy sötét utcára, vagy pedig egy 
fogadóba vitte a kiszemelt fér)t, ahol már várta őket az upright man és közösen 
kirabolták. A harmadik lehetőség bonyolultabb volt ezeknél: a nő szintén egye-
dül ismerkedett meg az áldozatával egy kocsmában, ahol egy váratlan pillanatban 
megjelent az upright man és fenyegetni kezdte, amiért elcsábította a feleségét vagy 
húgát (a narratíva változhatott). Az ügy általában megegyezéssel zárult: ha a cony 
)zetett, szabadon távozhatott.66

Ezekből a példákból kitűnik, hogy a tolvajok, csavargók és bűnözők világát bo-
nyolult rendszer jellemezte, amelyben az alá-fölérendeltségi viszonyok és az egyes 
kategóriák által megjelenített szerepek egy szigorú képet mutatják. E fordított vi-
lág tükrözi a „normális hierarchiában” elfoglalt sztereotip szerepeket: a nő, mint 
alárendelt, a házasság, mint legfőbb érték és a társadalmi rend fenntartója. Mindez 
azonban kifordítva jelenik meg: a nőt bűnözői attribútumokkal felruházva alkot-
ják meg az „inverz ház angyalát”, aki bűnözői karrierjének különböző lépcsőit vé-
gig járva jeleníti meg a hagyományos női szerepeket, a szüzet, a feleséget és az 
anyát – ezzel a társadalmi rend és a normák megerősítésének célját szolgálva. 

A véreskezű gyilkos: a balladák nőképe

A rogue literature-ben megjelenő fér)–női kapcsolatok bonyolult viszonyrendsze-
réhez képest a balladákban egy sokkal kevésbé komplex kép rajzolódik ki. Ennek 
oka a tanulmány bevezetőjében már ismertetett kérdésekben keresendő: a kiad-
ványok célja (azonnali, gyors re+exió különféle, jellemzően városi eseményekre), 
szerkezete, nyelvezete és a prezentált ismeretanyag minőségének különbözősé-
ge magyarázhatják a reprezentációk közti eltéréseket. Hasonlóságok is meg)-
gyelhetőek azonban a két műfaj ábrázolásai között: alapvetően ezek a szövegek 

64 „!ey constrayne their wiues to yeeld the vse of their bodies to other men.” (Greene 1592. n. p.)
65 „!ey vse the bene&te of their wiues of friends, to the cros-biting of such as lust a'er their &lthie en-
ormities: some simple men are drawen on by subtill meanes, which neuer intended such a bad matter.” 
(Greene 1592. n. p.)
66 Greene 1592. n. p.
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sem szakadnak el attól a szférától, amelyben a bűnözők köztársaságát bemutató 
munkák nőképe elhelyezkedik: a családhoz, így a férjhez és a gyermekhez kötő-
dik hangsúlyosan a bűnelkövetés. A női bűnözés ugyanis ebben a kontextusban 
értelmeződött a leginkább súlyosként, hiszen azt a normarendszert hágta át, amely 
a társadalom legbiztosabb alapegységéhez kötődött. Így tehát azokat a nőket, akik 
eltértek a „természetes” női viselkedésformáktól, és ezáltal fenyegetést jelentettek 
a társadalmi rendre (amely szorosan összefonódott a patriarchális viszonyokkal), 
deviánsként kezelték. A természetellenes (unnatural, monstrous), gyilkos haj-
lamú és engedetlen nők pedig nyilvános „látványosságként” kerültek a balladák 
fókuszába.67

A balladák többsége ugyanarra a narratív sémára épült: a nő elkövette a tettét, 
ezt pedig a bűnhődés különféle motívumai és stációi követték. A narráció néző-
pontjától függően ez lehetett az akasztófa alatt elmondott bűnbánó beszéd, amit a 
büntetés megérdemeltségének hangsúlyozása, elismerése és a bűnbocsánatért való 
esedezés jellemzett. Ezek a szövegek a balladák egy altípusához tartoztak, amit 
„akasztófairodalomként” (gallows literature) írhatunk körül. E balladák legfőbb 
célja az elrettentés és nevelés volt, a kettős szándékot erősítve azzal, hogy az elítélt-
tel mondatták ki ezekben a (0ktív) beszédekben a büntetés megérdemeltségét.68 
Ezt példázza a „nőnem szégyeneként” (maga a kifejezés is a korszak általános nő-
ellenességére utal) leírt Anne Wallens esete is, akit férje meggyilkolásáért égettek 
meg 1616-ban.69 A természetellenesség hangsúlyozására használtak fel különböző 
nyelvi elemeket is. Így például az ismétlést, ahogy azt a felesége által meggyilkolt 
David Locke felett mondott beszéd is példázza: az „oh murther, most inhumane, 
to spill my husband’s blood”70 mondat visszatérése a ballada legfontosabb üzenetét 
erősíti: a bűnös nő felelősségét és tettének embertelenségét.

67 Walker 2003b: 75.
68 Sharpe 1985: 150–151.
69 „Forgive my fact before my life is ended./Ah me the shame unto all women kinde,/To harbour such 
a thought within my minde:/!at now hath made me to the world a scorne,/And makes me curse the 
time that I was borne./I would to God my mothers hapless wombe,/Before my birth had beene my happy 
tombe:/Or would to God when "rst did I take breath,/!at had I su#ered any painefull death.” (Anne 
Wallens Lamentation For the Murthering of her husband John Wallen a Turner in Cow-lane neere Smith-
"eld; done by his owne wife, on satterday the 22 of June. 1616. who was burnt in Smith"eldd the "rst of 
July following. To the tune of Fortune my foe. Printed for Henry Gosson, London, 1616.)
70 „If woefull objects may excite,/the minde to ruth and pittie/!en here is one will the a#right/in West-
minsters faire Cittie:/A strange inhumane Murther there,/To God and Man as doth appeare:/oh murther, 
most inhumane/To spill my husbands blood./But God that rules most of Heaven,/did give me ore to 
sinne,/And to vild wrath my minde was given,/which long I lived in;/But now too late to repent,/And for 
the same my hearth doth rent:/Oh murther, most inhumane/To spill my husbands blood.” (!e unnaturall 
Wife: Or, !e lamentable Murther, of one goodman Davis, Locke-Smith in Tutle-streete, who was stabbed 
to death by his Wife, on the 29. of June, 1628. For which fact, She was Araigned, Condemned, and Ad-
judged, to be Burnt to Death in Smith"eld, the 12. July 1628. To the tune of Bragandary. Printed for M. 
T. Widdow, London, 1628.)
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A műfaj érdekessége az a sajátos nyelvhasználat volt, ahogyan az elkövetett bű-
nöket bemutatták. Gyakoriak voltak az olyan szófordulatok, mint a „kegyetlen, em-
bertelen gyilkosság” (strange inhumane murther), „gonosz tett” (wicked deed), „a 
legbarbárabb tett” (the most barbarous act), „hallatlan gyilkosság és mérgezés” (un-
heard of murder and poison), „szégyen a nőnemre nézve” (shame unto womankin-
de) vagy pedig „az ország legfőbb gonosza” (the greatest villain in the land). Ezekkel 
a kifejezésekkel a nők ritka, ám annál borzalmasabbként felfogott tetteit szenzáci-
óként lehetett eladni az olvasóknak; mindez pedig egyszerre szolgálta a nevelés, a 
'gyelmeztetés és az elrettentés hármas célját. Ezek a balladák ugyanis nem csupán a 
szórakoztatás és információterjesztés szempontjából lehettek hasznosak: e hármas 
céllal a társadalmi rend fenntartását is szolgálhatták. Ez utóbbi pedig a 16–17. szá-
zadi Angliában alapvető törekvésnek számított. Ezt bizonyíthatja a nőkkel szembe-
ni általános ellenérzések megjelenése is a korabeli diskurzusokban.71

Ahogyan arra már a tanulmány bevezetőjében is utaltam, a legsúlyosabb 
bűn, amit egy nő a férjgyilkosság mellett elkövethetett, a gyerekgyilkosság volt. 
Párhuzamosan a gyerekgyilkosság egyre szigorodó szankcionálásával, a 16–17. 
század fordulójától egyre nagyobb számban kiadott balladákban is gyakran re*ek-
táltak gyerekgyilkossági esetekre, kihangsúlyozva e tettek természetellenes, véres, 
könyörtelen és kegyetlen mivoltát.72 A gyerekgyilkos nők kivétel nélkül szélsőséges 
és negatív megítélés alá estek a balladákban, még akkor is, ha tettüket rajtuk kívül 
álló körülmények, például a szegénység vagy egy bántalmazó férj motiválták. Ez 
utóbbit példázza Jane Lawson esete, aki erőszakos férje elől menekült a halálba két 
gyermekével együtt: a ballada szövege implikálja, hogy a nő tettét az anyai szeretet 
és a védelem szándéka motiválták. Erre utal a „she laid them into sleep” kifejezés, 
amely az anyai gondoskodás (itt inverz) megnyilvánulásaként értelmezhető.73 A 
gyerekgyilkosságok egyik leggyakoribb motivációja a korszakban a szégyen volt; 
ez különösen a nemesi családok esetében lehetett lényeges, ugyanis egy törvény-
telen terhesség ronthatta a család hírnevét és a (házassági) kapcsolatok építésének 
további lehetőségét. Az eltitkolt terhességeket pedig, ahogyan azt korábban láthat-
tuk, a korabeli felfogásban a gyilkosság előzményeként értelmezték.74

71 A korszak legismertebb nőellenes írása John Knox skót reformátor !e First Blast of the Trumpet Aga-
inst the Monstrous Regiment of Women (1558) című munkája, amelyben a női uralkodók ellen érvel. 
További példákért lásd: Brenner 2009: 165–175.
72 Martin 2008: 155.
73 “Long a"er that she did not live/Nor her poor Children dear/Two of them then she caught/As sever-
al neighbours tell;/!ese babes destruction then she wrought/With her own in a Well.” (!e Unnatural 
Mother: Being a true Relation of one Jane Lawson, once living at East-Barnet, in Middlesex; who Quarrel-
ing with her Husband, urged him to strike her, and thereupon the same night, being the #rst of Sept. 1680. 
Drowned her self and two poor Babes in a Well. !e Tune is, !ere was a Rich Merchant Man. Printed for 
F. Coles, T. Vere, J. Wright, I. Clarke, W. =ackeray, / and T. Passinger. London, 1680.)
74 Lewis 2016. n. p.
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A szégyen és a titkolózás alkotják a gerincét egy 1672-es balladának, amely egy 
herceg lányának történetét meséli el, aki egy erdőben hozta a világra két gyerme-
két, majd egy késsel szíven szúrta és eltemette őket.75 Mindkét tett – a titkolózás és 
a gyilkosság – a közösségi normák áthágását jelentette. A herceg lánya két olyan 
szabálynak – a házasság és az anyaság szabályainak – is ellentmondott, amelyekkel 
átlépte a hagyományos női szerepkörök határait,76 ezzel veszélyeztetve a társadal-
mi rend stabilitását.

A kegyetlen anyákhoz kapcsolódóan fontos még megemlíteni a népmesékből 
ma is jól ismert, a balladákban is népszerű típust, a gonosz mostoha alakját is. 
A Lady Isabella’s Tragedy címmel a 18. század végéig többször kiadott ballada 
története,77 amely akár a ma is ismert Hófehérke-történet egy variánsa is lehet, egy 
mostohaanya kegyetlenségének következményeit dolgozza fel. A balladában a go-
nosz mostoha utasítja arra a főszakácsot, hogy gyilkolja meg Lady Isabellát az apja 
távollétében, és bár a szolgáló)ú, a történet későbbi hőse megpróbált a segítségére 
sietni – szintén egy ismert irodalmi motívum (damsel in distress) – a főszakács 
meggyilkolja a lányt és belesüti az aznap este az apának felszolgálandó pitébe.78 A 

75 “And there she had two pretty Babes born,/Gentle Hearts, etc./She took her !lliting o" her head,/Come 
bend, etc./And there she ty’d them hand and leg,/Gentle Hearts, etc./She had a Penknife long and sharp,/
Come bend, etc./And there she stuck them to the heart,/Gentle hearts, etc./She dug a Grave, it was long 
and deep,/Come bend, etc./And there she laid them into sleep” (#e Duke’s Daughter’s Cruelty: / or, the 
/ Wonderful Apparition of two Infants whom she Murther’d / and Buried in a Forrest, for to hide her 
Shame. Printed for J. Deacon, at the Sign of the Angel in Guiltspur-street. London, 1671–1702(?).)
76 Bár csak részben kötődik a háztartás és a család szférájához, fontos megemlíteni egy, a 17. századi 
balladákban gyakran szerepeltetett motívumot: a gyilkos bábákat. Mivel a bábák az élet és halál kér-
dései szempontjából fontos hatalmat tartottak a kezükben, gyakran tekintették őket gyanúsnak – ezt 
bizonyítja az elítélt bábák magas aránya is a boszorkányperekben is. Az ő „természetellenességük” (un-
naturallness, monstrosity) a balladák értelmezései szerint a beléjük vetett bizalom megsértéséből eredt; 
ez elsősorban a gyermekek és nők számára nyújtott nem megfelelő ellátást vagy a velük szemben el-
követett kegyetlenségeket jelenthette. A hanyagság és kegyetlenség képei tükröződnek az 1684 és 1700 
között megjelent három balladában, amelyek három nézőpontból mutatják be ugyanazt, a Midwife 
of Poplar’s címmel elterjedt történetet. A balladákban a bába, a bába cselédje és egy külső szemlélő 
mesélik el, hogy miként gyilkolt meg csecsemőket a bába és hogyan kínzott gyerekeket a cselédjével 
együtt a háza pincéjében. A háromféle nézőpont különféle, egymást kiegészítő olvasatokat tesz lehető-
vé, és a balladák szövegeinek többféle célja és használata (elrettentés, nevelés, szórakoztatás) is kiolvas-
ható a három szöveg összevetéséből. Lásd: #e Midwife of Poplar’s Sorrowful Confession and Lamenta-
tion. Printed for J. Bissel, at the Bible and Harp in West-Smith-Field. London, 1693; #e Bloody Minded 
Midwife. Printed for J. Bissel, at the Bible and Harp in West-Smith-Field. London, 1684–1700(?); #e 
Midwife’s Maid’s Lamentation. London, Printed and Sold by L. Moore. London, 1693.
77 Lady Isabella történetének létezik egy lehetséges korábbi forrása: Henry Chettle és <omas Dek-
ker drámája, amelyet #e Stepmother’s Cruelty címmel mutattak be 1559-ben. Bár a dráma szövege 
elveszett, a történet alapvonalai rekonstruálhatóak Philip Henslowe naplója alapján. (Wiggins 2014: 
146.)
78 “O then bespake the Scullen-boy,/with a loud voice so high,/If that you will your daughter see,/my Lod 
cut up that Pye./Wherein her $esh is minced small/and parched with the !re/All caused by her Step-Mot-
her,/who did her death desire.” (#e Lady Isabellas Tragedy; or, #e Step-Mothers Cruelty. Printed for P. 
Brooksby at the Golden-Ball in Pye-Corner. London, 1692–1696(?).)
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ballada szintén népmesei módon végződik: a mostohaanya és a főszakács elnyerik 
méltó büntetésüket és mindkettőjüket kivégzik, míg a szolgáló'ú megkapja méltó 
jutalmát és megörökli Lady Isabella apjának uradalmát. A történet példamutató 
jellege és népszerűsége egészen a 18. század végéig, rávilágíthat arra, hogy a felfor-
gató és a normalitás határait átlépő nők tettei, amelyek elsősorban a család elleni 
bűncselekményekben manifesztálódtak, nem számítottak tolerált cselekednek a 
kora újkori Angliában.

•

Összegzésként elmondható, hogy bár a két vizsgált műfajban eltérő megvilágításba 
helyeződtek a nők, bizonyos elemek rekonstruálhatóak azokból a sztereotípiák-
ból, amelyek a korabeli nőkép részét képezhették. E szövegek pedig sokkal inkább 
árulkodnak a „normális világ” értékrendjének bizonyos elemeiről, mintsem egy 
valós alvilág képét mutatják be. A szövegekben lecsapódtak a félelmek, amelyek 
egyrészt a 16–17. századi Angliát meghatározó válságok sorozatához, a csavar-
gáshoz, a kolduláshoz, a megváltozó szegénységképhez, illetve a tekintély elleni 
lázadáshoz kapcsolódtak. Ez egészült ki a korabeli Anglia általános nőellenességé-
vel, amely a patriarchális világ társadalmi rendjének felforgatásától való félelmet 
erősítette fel. E kérdések pedig, ahogyan a fent idézett példák is alátámaszthatják, 
utat találtak a korszak irodalmába.
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