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A disszertáció előzményei, célkitűzései 

A 19. századi nőtörténeti kutatások az utóbbi időszakban egyre népszerűbbé váltak, miként az 

irodalomtudomány is egyre többet foglalkozik a nőírók helyzetével, a női írásnak, valamint a 

korabeli nőképnek és irodalmi reprezentációjának a kérdésével. A korszak forrásainak 

feltárásából egyértelműen kiderülhet, hogy a korabeli női ideál szerint négy feladatkört 

rendeltek a női nemhez: az anyai, a hitvesi, a gazdasszonyi és a mindezeket meghatározó, adott 

esetben felül is író honleányi szerepet.  

A tárgyalt időszakban meglehetősen szélsőséges eszmék éltek a köztudatban a nőkről: 

természetüket, jellemüket és erkölcsiségüket tekintve angyali és démoni oppozíciókban írták le 

őket. Ezen kívül többnyire társadalmilag passzív szerepeket rendeltek hozzájuk, és a család 

intézményi keretein belül – anyai, hitvesi, gazdasszonyi funkciókban – gondolták el életüket. 

Ennek megfelelően az irodalmi minták gyakran azt mutatják, hogy a nők sorsát a házasság és a 

gyereknevelés kötelessége, valamint a folyamatos elfogadás, az áldozathozatal, az események 

elszenvedése jellemezte. (Legalábbis a 21. század elejének tudományos diskurzusai felől 

ilyennek tűnik a korszak nőideálja.) A történelemformáló nőalakokról alkotott elképzeléseket 

megismerve azonban némiképp árnyalható ez az egyoldalú benyomás.  

Jól ismert körülmény, hogy a történelemben, így a magyar nemzet történetében is, a női 

hősök sokkal kisebb számban jelennek meg mint a férfiak. Ugyanakkor a róluk folyó diskurzus 

reformkori megélénkülése nyomán egyre jelentősebbé vált annak a szövegregiszternek a 

hányada, mely elismerte teljesítményeiket, helytállásukat a társadalmi-politikai 

határhelyzetekben (például nőként férfiszerepet ellátva vagy éppen a társadalmi normákat 

radikálisan megszegve). A szerzők gyakran hangsúlyozták eseteikben a rendkívüli időszak 

átmenetiségét és a kényszerszerűséget is, miközben az irodalmi tradíció gyakorlatában 

láthatóan, ezeket az asszonyokat nem egyszer úgy ábrázolták, mint akik egy egész életúton át 

helytálltak az említett nehézségek között, és mind természetüket, mind lelki alkatukat tekintve 

alkalmasnak bizonyultak a rendhagyó feladatok teljesítésére. 

A nők által elkövetett normaszegések, rendhagyó viselkedési formák pedig a 

reformkorban körvonalazódó honleányi ideán keresztül lettek szentesítve. Ez azt is jelenti, 

amennyiben a honleányi szerepkörnek – azaz a nemzet érdekének, a közérdeknek – nem tudtak 

megfelelni, akkor jellemzően negatív mintává váltak. Az alternatív történetírásból nem 

maradtak ki az ilyen példák sem. E dolgozat fő célkitűzése olyan nőalakok irodalmi ábrázolásának 

bemutatása, akiket a tárgyalt korszakban ellentmondásosan vagy teljesen negatívan ítéltek meg. 
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Ugyanakkor a bevezető fejezet keretei között helyet kapnak a pozitívként színre vitt minták is, 

mint szintén jellemző elbeszélői alakítások. A disszertáció tehát a történelemformáló nőalakok 

mediátori funkcióban működő szereplehetőségeit vizsgálva a következő főbb kérdéseket teszi 

fel:  

1. Milyen képzetek élnek a történelemtudomány, a néprajzi gyűjtések és a szépírói 

munkák közegében a történelmi nőalakokról?  

2. Hogyan követhetőek nyomon a nők társadalmi megítélésében bekövetkező 

változások, hogyan élnek együtt a régi képzetek az új nézetekkel?  

3. Hogyan alakulnak át a társadalmi határhelyzetekben a hagyományos, passzív 

szerepkörök aktív közéleti jelenlétté, valamint hogyan kanonizálódhatnak a normaszegésként 

érzékelt gesztusok?  

4. Miként alakulnak ki az ellenpéldák és miként, milyen szempontok szerint esik egy 

nőalak ellentmondásos megítélés alá a kulturális emlékezetben?  

5. Milyen formákat ölt, miként artikulálódik a nőkkel szemben az idegenség, az irritáció 

érzete a különböző típusú szövegekben?  

6. A vizsgált szövegkorpuszok alapján mi mondható el – különösen Aragóniai Beatrix, 

Jagelló Izabella, Báthory Erzsébet, Báthory Anna alakja kapcsán – a korabeli nőképről, női 

ideálról, a nőkkel szemben támasztott társadalmi-kulturális normákról?  

 

Az alkalmazott módszerek, a vizsgált korszakok időkeretei 

Az értekezés a néprajztudomány, a társadalomtudomány, a történelemtudomány és az 

irodalomtudomány eredményeit felhasználva vizsgál egy olyan – a történelmi nőalakokra 

fókuszáló – szövegkorpuszt, amely a reformkortól a második világháborúig (a romantikától a 

későmodernitásig) terjedő időszakban keletkezett.  

A kutatás időbeli határait részben a disszertáció terjedelmi kötöttségei határozták meg, 

így az adott szempontok alapján választani kellett a korszakok és a nőalakok közül. A vizsgált 

történelmi személyek kifejezetten alkalmasnak bizonyultak a történeti összevetésre még akkor 

is, ha nem minden problémakör kapcsán váltak egyformán releváns tényezővé. A hozzájuk 

kapcsolódó párhuzamos vagy akár ellentétes tulajdonságok mentén létrehozható értelmezési 

kísérletek keretei kutatásom során egyre világosabban rajzolódtak ki. Mivel a vizsgált nőalakok 

közel egyazon korszak szülöttei, így az eltéréseket kevésbé a saját koruk történeti sajátosságai, 

inkább a későbbiekben kialakult reprezentációs és történelemszemléleti különbségek okozták. 
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A vizsgált történeti időszak megállapítását pedig a szépirodalmi szövegek 

vonatkozásában azon kérdésfeltevés is indokolta, hogy mennyiben élnek egymás mellett a 

tárgyalt nőkről kialakított képzetek, hagyományok, és ezek hogyan alakítják, váltják, egészítik 

ki egymást. A romantikus és a modern hagyomány egymás mellé állításával tehát 

megközelíthető egy általánosabb, a mai irodalomtudományt is intenzíven foglalkoztató, a 

paradigma-, korszak-, episztéméváltások módjait érintő dilemma. Nevezetesen a történetiség 

kétféle felfogása: az éles törések mentén vagy inkább a folytonosság, a fokozatos átalakulás 

szerint feltételezhető leírása.  

 

A dolgozat felépítése 

1.Az értekezés bevezető fejezete a korabeli történeti nőalakok kultuszán, a női életrajzok 

jellegzetességein, valamint tudománynépszerűsítő irodalmi példákon keresztül mutatja be a 19. 

századi nőideált, valamint azt, hogy miért jelenítették meg a történelmi nőalakokat úgy, mintha 

életútjuk egy fiatal lányoknak szóló illemtankönyv példái és ellenpéldái lennének.  

2. Az első fejezet az anyaság kultuszára összpontosít, pontosabban azt vizsgálja, miként jelenik 

meg az anyaság mint közvetítői szerep a kora újkori forrásokban és a 19. századi művekben. 

Ennek kapcsán kerül kiemelésre az a mindkét korszakra jellemző anomália, hogy míg a nőket 

a magánélet közegébe száműzték, feladataikat a család intézményének keretein belül képzelték 

el, addig gyermekeik nevelése kapcsán honleányi szerepkörük révén mégis közéleti felelősséget 

tulajdonítottak nekik.  

E fejezet ugyanakkor az anyaság hiányát, a meddőség képzetkörét is vizsgálja: egyrészt 

bemutatja, miként jelenik meg ez a népi hiedelmek körében, hogyan válhat az individuum a 

meddősége révén egy természetfeletti világ közvetítőjévé. (A kígyószülő asszony képzetköre 

mellett ide tartozik az a Beatrixszal kapcsolatos különvélemény is, amelyet Bonfini fogalmazott 

meg a házasságban is szüzességi fogadalmat tett királynéról.) Itt kerül kifejtésre, hogyan válhat 

a nagypolitikában a meddőség gondolata a nőkkel szemben használt eszközzé. Az anyaság 

hiányára és az anyaság kultuszára, valamint a rossz anyának mint tabunak, illetve mint a mesék 

világában megjelenő gonosz mostoha alakjának a megjelenítésére szintén e fejezetben térünk 

ki. Végül bemutatjuk, hogy az anyaság révén hogyan vált lehetővé a nők számára a politikai 

élet szinterén való aktív szereplés. A korabeli közgondolkodásban ugyanis erősen élt a nézet, 

hogy a nő azért alkalmatlan a politikai szerepvállalásra, mert természetéből eredően képtelen a 
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magánérdeket (például gyermeke képviseletét) alárendelni a közérdeknek. Ugyanakkor e 

történelmi hősnők – ahogy Bajza Lenkének a bevezetőben és a záró fejezetben tárgyalt műve 

kapcsán például Mária Terézia és Szilágyi Erzsébet – képesek voltak anyaságuk mellett akár a 

gyermekük érdekével ellentétesen is cselekedni, alávetve ezzel magukat honleányi 

kötelezettségeiknek.   

3. A második fejezet a néprajzi értelemben vett mediátori hiedelemrendszer nyomait vizsgálja. 

A központi női hiedelemalak a boszorkány, de megjelenik a tárgyalt nőalakokra vonatkozó 

szépirodalmi hagyományban a tündér, a sellő és a vámpír képzetköre is. Ezekhez kapcsolódóan 

említendő, hogyan jelennek meg a hiedelmek vonatkozásában a szexualitáshoz kötődő 

normaszegések és abberációk mint a szerelmi varázslások következményei, valamint a 

betegségek és politikai gyilkosságok mint átkok és a rontások hatásai. Az elemzés kitér arra is, 

hogyan használja fel mindezt a hatalmi diskurzus és ellendiskurzus egy-egy kiélezett politikai 

helyzetben. Ez a – genderszempontú megközelítésen túlmutató – magán- és közérdek 

konfrontációját előtérbe helyező kutatás jelzi, hogy a látszólag női-férfi konfliktusokként 

értelmezhető elemek valójában sokkal bonyolultabb és összetettebb, a nemi szerepeken 

túlmutató konfrontációról adnak számot. A hiedelmek ugyanis a férfi és női történelmi alakok 

esetében egyaránt a démonizálás lehetőségét kínálják fel a korabeli diskurzusok számára, 

melyek – ahogyan azt a dolgozat tárgyalt időszakra vonatkoztatható példái érzékeltetik – a 

közérdeket jellemzően a nemzeti érdekkel azonosították. Így tehát a negatív női hiedelmek a 

történelemformáló asszonyok esetében olykor azt is kifejezik, hogy ők a honleánnyal 

kapcsolatos elvárásoknak nem felelnek meg.  

E fejezet második fele tárgyalja, hogy a századfordulón és a huszadik század második 

felében Báthory Erzsébet kapcsán milyen szempontok és magyarázatok jelentek meg és éltek 

együtt a népi kultúra elemeinek (például a bestia, a boszorkány, a vámpír) felhasználása mellett 

a kriminológiai megközelítések (sorozatgyilkos), valamint az orvostudomány változásainak 

tükrében (hisztéria, szadizmus). Ezen értelmezések jellemző példái annak, hányféle értelmezés 

született ebben a korban a nemzet szégyenfoltjának tekintett, nemzetközi hírnévre szert tett 

nőalak életrajzi eseményeire. Bizonyítván, hogy az ő esete a magyar nemzet történetének 

távolról sem jellemző példája, tehát pusztán erre támaszkodva nem helyes a magyarokról 

általános következtetéseket levonni. Az elemzések során világossá válhat, hogy azok a 19–20. 

századi, népi hiedelemeket is tartalmazó művek, amelyek lehetővé teszik a néprajzi 

megközelítésű interpretációt, e mozzanataikban bizonyos szempontok alapján jól 

összeegyeztethetőek a hiedelmek irodalomtudományi megközelítéseivel. S e fejezet tesz 
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kísérletet az episzteméváltások, a korszakküszöbök kapcsán levontható következtetések 

összegzésére is. 

4. A harmadik, az értekezést lezáró fejezet pedig az elemzett korszak a reneszánsz kori „donna 

di palazzo” eszményképével foglalkozik. A donna di palazzo alakjával (Baldassare Castiglione 

udvari emberének általa említett női megfelelőjével) szemben támasztott normák ugyanis 

részben összeegyeztethetetlenek a magyarországi nőket érintő elvárásokkal. E különbség és az 

idegenből érkezett nőalakokkal szemben tanusított ellenséges, kritikai magatartás a 

szépirodalmi reprezentációkban is megjelenik. Maga az eszménykép nyelvileg – néhány 

kivételtől eltekintve – csak közvetve van jelen a művekben, és bizonyos mértékig az 

etnikumhoz (az olasz nőhöz) kötődő megjelölésekkel társul. E fejezet és az összegzés elemzi 

továbbá azt az Izabellához köthető anekdotát is, amelyben a királyné megszoptatja 

kisgyermekét a török követ előtt, és amelyben egyrészt a donna di palazzo és a honleány ideája 

összeegyeztethetővé válik, másrészt amelyben a disszertáció különböző kérdésfeltevései és 

irányvonalai találkoznak. 

 

Eredmények 

1. Az értekezés remélhetőleg sikerrel járul hozzá a tárgyalt korszakok irodalmi nőképéről  zajló 

kutatások árnyalásához. Láthatóvá igyekszik tenni, hogy a férfiszerepekbe lépő és ezáltal 

egyszerre határhelyzetbe és a történelmi emlékezet középpontjába kerülő nőalakok ugyan ekkor  

kivételnek számítottak, de a róluk folyó diskurzusok, az egyre gyakoribb reprezentációk mégis 

jelentős részét tették ki a női nem ábrázolásához kapcsolódó hagyománynak. A korszak 

különböző típusú szövegeinek feltárása révén pedig (a sajtóanyagoktól a tudománynépszerűsítő 

műveken át a szépirodalomig) kimutatható, hogy a honleány szerepkörével létrejött egy olyan 

alternatív női ideál, amely ugyan csak kényszerhelyzetekben, ideiglenesen, rendkívüli 

történelmi események következtében érvényesül, ám a nőket mégis aktív közéleti szerepekben 

tünteti fel. A hagyományos – passzívnak gondolt – szerepkörökben ezáltal a nők is aktív 

politikai tényezővé válhattak. Normaszegéseiket, rendhagyó viselkedési formáikat pedig 

jellemzően e honleányi idea  szentesítette. 

2. A történeti forrásokban rögzített anekdoták, hiedelmek, korabeli szóbeszédek kapcsán a 

nevezett korszakokban egy sajátos kettőség figyelhető meg: míg az irodalmi reflexiókban 

megjelent a komoly forráskritika, és a források propagandisztikus jellegére is sokan 

felfigyeltek, addig a legendásításra való hajlam, a kultikus gondolkodásmód is e közegben 
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erősödött fel. Ezek az ellentétes folyamatok párhuzamosan zajlottak le, ahogyan azt a vizsgált 

irodalmi szövegkorpusz is mutatja: a tévhitek leleplezésének szándéka mellett a történelmi 

nőalakok köré épülő legendák bővítése, személyiségük kapcsán a fokozás, a túlzó gesztusok is 

megfigyelhetőek a hagyományban. Ennek megfelelően az adott nőalak történetének 

rekonstrukciójára irányuló törekvésekben egyszerre vannak jelen a szakralizáló, démonizáló, 

rehabilitáló, mitizáló és demitizáló gesztusok. 

3. Az értekezés rámutat arra, hogy az egymást látszólag kizáró irodalomtudományi és 

néprajzi megközelítésű elemzések a romantikus irodalom vonatkozásában összehangolhatóak, 

amennyiben figyelembe vesszük, hogy a korabeli alkotók a hiedelmet egyszerre tekintették a 

magyar nemzeti narratívát megteremtő lehetőségnek, valamint a módosult tudatállapotok 

megjelenítési formájának. Ez fokozottan érvényes a századfordulóra, amikor a pszichohistória 

felől történő megközelítések egyre nagyobb teret nyertek. A hiedelmeknek a 18. századi 

szépirodalmi hagyományban a történelemformáló nőalakok ábrázolása kapcsán is kiemelkedő 

szerepük van. A hiedelem ábrázolása, jelenléte a nyelv különböző szintjein egyszerre 

képviselhet tényleges néprajzi vonatkozást és pszichikai állapotot, valamint funkcionálhat 

nyelvi alakzatként, például metaforaként is. Hasonló esetekben a néprajzi értelmezés tehát nem 

zárja ki a pszichológiatörténeti vagy az irodalomelméleti megközelítést sem. 

 

Következtetések 

1. A vizsgált nőalakok kapcsán az irritáció, az idegenségérzet részben magyarázható a mediátori 

hiedelemrendszer nőalakjainak képzetével és az itáliai reneszánsz donna di palazzo korabeli 

megítélésével, mint a magyar női közéleti szerepvállalással, szexualitással és anyasággal 

kapcsolatban kialakított, a mintától eltérő eszménnyel is.  

2. A 19. században kialakult nőideált a korabeli szerzők visszavetítik a kora újkori nőalakokra, 

mivel népszerűsítésükkel mintakövetésre akarták ösztönözni a korabeli női társadalmat. Ezek a 

jellemző vonások a történetekben sémaszerűen öröklődtek, behelyettesíthetőek voltak, és 

mindig az egyedi tulajdonságok mellé rendelődtek. Az ellenpéldák esetében azonban 

folyamatos volt a dilemma: E típus az elrettentés céljából a korabeli diskurzus része legyen, 

vagy inkább eltűnjöna nemzet történelméből. 

3. Saját korukban a társadalmi határhelyzetbe került asszonyok megítélése természetesen a 

hatalmi viszonyok függvénye volt. Bár e nők a társadalomtól elvárt feladatuk,  nemi szerepük 
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miatt kerültek ilyen jellegű, feszült szituációkba, konfliktusaikra nem mint női-férfi 

ellentétekre, hanem mint magán- és közérdek, egyéni és nemzeti érdek összeütközéseire kell 

tekintenünk.  

4. A szépirodalmi szövegek gyakran érzékenyebben reagálnak a történeti források manipulatív, 

konstruált jellegzetességeire, mint a korabeli történettudomány képviselőinek a munkái. A 

szépírók alkotásai egy történeti konfliktus vagy alak kapcsán a variabilitás, valamint a 

különböző nézőpontok párhuzamos megjelenítése révén árnyaltabban és összetettebben 

képesek bemutatni a történeti nőalakokat, ugyanakkor e variabilitásban érzékeltetik a 

hozzáférhetetlenséget is. 

5. Az egyes történeti nőalakok kapcsán a különböző megközelítésmódok, értelmező 

hagyományok nem egymást váltották fel, hanem egymás mellett éltek. Az elvégzett kutatás 

tehát arra is felfigyelt, hogy a paradigmaváltásokat, korszakküszöböket, episzteméváltásokat 

illetően nem éles törésekben, hanem elmosódott határokban, párhuzamos jelenlétben érdemes 

elgondolni. 

 

A disszertáció témájában kiadott publikációk 

Tanulmányok 

 

1/ A boszorkányság 19. századi irodalmi tükre. A bűnbakképzés és normaszegés határpontjai 

Arany János Vörös Rébék, Mikszáth Kálmán Galandáné asszonyom és Cholnoky Viktor 

Polixénia kisasszony pöre című műveiben. = A normán innen és túl. Tanulmányok a törtneti 

kollégium konferenciájának előadásaiból, KOVÁCS Janka – KÖKÉNYESSY Zsófia-

LÁSZLÓFI Viola, Bp., Történeti Kollégium, 145-163 

2/ A kígyószülő asszony hiedelemköre egy szlovén népballada kapcsán. = DOROMB: 

Közköltészeti Tanulmányok, 4, szerkesztette: Csörsz Rumen István, reciti, Bp., 2015, 331-344. 

3/ „Egy ember, aki mindent tud”: A médiumok önreprezentációja és a spiritualizmus kulturális 

hatása egy Jókai-szöveg kapcsán = „… Író leszek, semmi más…” Irodalmi élet, irodalmiság 

és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben: Tanulmányok, Balatonfüred, 2015, 186-200. 

(Tempevölgy könyvek 19.)  
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4/ Elveszített Tündérvilágok (?): Bródy Sándor meseátírásai = Mesterkönyvek faggatása: 

Tanulmányok, Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről, szerkesztette: Bednanics Gábor 

– Kusper Judit, Bp., Ráció, 2015, 491-513. 

5a/ „A kísértetekkel viaskodó leány.”: Átmenetiség a boszorkányhiedelmekben Mikszáth 

Kálmán művei alapján: I: Átváltozás) = UJNautilus, 2016/március 

http://ujnautilus.info/a-kisertetekkel-viaskodo-leany 

2016. 06. 17. 

5b/ „Egy piros selyemviganóért.”: Átmenetiség a boszorkányhiedelmekben Mikszáth Kálmán 

művei alapján: II: Bűnbakok) = UJNautilus, 2016/március 

http://ujnautilus.info/mikszath 

2016. 06. 17. 

5c/ „Boszorkány ellen boszorkányhoz kell fordulnunk”: Átmenetiség a 

boszorkányhiedelmekben Mikszáth Kálmán művei alapján: III: Médiumok = UJNautilus, 

2016/május 

http://ujnautilus.info/boszorkany-ellen-boszorkanyhoz-kell-fordulnunk 

2016. 06. 17. 

6/  Az idegenből jött uralkodónő alakja. Jagelló Izabella (1519-1559) a magyar kulturális 

emlékezetben. FOLIA HISTORICA 32. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Évkönyve. 

szerk., SZVITEK Róbert, 2016, Bp., MNM, 2018, 21-36. [Megjelenés előtt.] 

 

 

Recenzió 

7/ Angyal vagy démon. Tanulmányok Gyulai Pál Írónőink című írásáról, Irodalomismeret, 

2016/4, 83-90. 

 

 

http://ujnautilus.info/a-kisertetekkel-viaskodo-leany
http://ujnautilus.info/mikszath
http://ujnautilus.info/boszorkany-ellen-boszorkanyhoz-kell-fordulnunk

