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„Kies vidéken hatalmas vár romjai hirdetik a dicső múltat. Az egykoron nagy várból csak 

düledező falak s törmelékek maradtak ránk. Egy-egy pompás faragás, oszlopfő vagy relieftöredék az 

egész, amiből a régi pompára és a művészi értékre következtethetnünk lehet. De ki az, aki e csekély 

maradványból híven szemünk elé varázsolhatja a régi várat? Ki tudná megmondani, mi mindent rejtett az 

magában, s minő kincsek mentek ott veszendőbe? 

A régi magyar családi élettel, a magyar asszonyok múltjával is így vagyunk. Krónikásaink csak 

egyikről-másikról jegyeztek föl egy-egy megkapó tettet, a nagy magyar lélek egy-egy nyilvánulását, de 

közelebbit semmit. – Ebből a kevésből, hogyan világíthatnók meg az illetőnek egész lelkivilágát? S ha 

meg is kíséreljük, vajon megfelel az a valóságnak? 

… 

Mondanunk sem kell, hogy még a 16. században is akadnak olyan nagyasszonyok, akik nemes 

lényüknek kifogyhatatlan kincseiből bőségesen juttattak ugyan mindenkinek, akiknek lelki és szellemi 

légköre messze földre kihatott, s így az egész országban, mint a legnemesebb erények boldog birtokosai 

voltak ismeretesek – s mégis alig néhány sorocska írás maradt ránk róluk. Pedig mi szép, mi dicső volna 

az ilyeneket közelebbről ismernünk, az utókor számára a feledékenység ködéből kiemelnünk s oda 

állítanunk, ahova valók: nemzetünk kiválóbbjai közé. Sajnos, ez sosem fog sikerülni.”1 

  

                                                           
1 TAKÁTS Sándor, Régi magyar nagyasszonyok, Bp., Szépirodalmi, 1982, 5. 
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Bevezetés - A női életrajzok hagyománya és propagandisztikus szerepe a 19. 

században 

A 19. századi értelmiséget jelentősen meghatározó társadalmi és mentalitásbeli 

változások (női emancipáció,2 a cenzurális viszonyok,3 és a nacionalizmus4) együttes 

hatásaként a század második felére egyre inkább felélénkült az érdeklődés az alternatív 

(női) történelem iránt, megsokasodtak a történelmi múltról szóló szak- és szépirodalmi 

művek. Népszerűvé lett a történelmi parabola műfaja, s ezen keresztül a múltbeli jelentős 

nőalakok emlékezete is előtérbe került, a nők szerepe, a család, mint az autonómia 

megőrzésének utolsó menedéke felértékelődött. 5  A sajtóban, a szépirodalmi 

munkákban, a képzőművészeti ágakban is újra és újra feltűntek a régmúlt idők 

„nagyasszonyainak,”6 adaptált történetei, amelyek egyaránt funkcionálhattak aktuális, 

rejtett politikai tartalmú üzenetként vagy a nők számára szóló példázatként. Meghatározó 

szerep jutott annak, hogy hogyan ábrázolták azt, ahogy ezek az asszonyok a velük 

                                                           
2 Hogy milyen áthallásokat mutat a19.-20. századi nők társadalmi szerepének, jogi helyzetének 

vitakérdéseivel a 16. századi példatár önmagában is, azt a korszak egyik ikonikus forrásgyűjteménye és az 

ahhoz tartozó értekezés is jól mutatja, amely a gyűjtő tollából eredt.: DEÁK Farkas, Magyar hölgyek 

leveleiről, Bp., MTA, 1880, (Értekezések a társadalmi tudományok köréből V/IX) 25, 1-2. 
3 Elsősorban itt 1849 és 1867 közötti időszak releváns. BUZINKAY Géza, A magyar sajtó és 

újságírás története a kezdetektől a rendszerváltásig, Bp., Wolters Kluwer, 2016, 146-149.  
4 SZAJBÉLY Mihály, A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában világos 

után, Szeged, Universitas, 2005. 
5TAKÁTS József, Irodalom és historizmus, Tiszatáj, 2000/1., SZÍVÓS Erika A magyar 

képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918, Bp., Új Mandátum, 2009. RÉVÉSZ Emese, A magyar 

historizmus. Bp., Corvina, 2005. 
6 A nagyasszony kifejezés elterjedt volt azon asszonyokra vonatkozóan, akiket disszertációmban 

a történelemformáló nőalakok kifejezéssel illetek. Ezeket az asszonyokat – uralkodónők, 

fejedelemasszonyok, arisztokrata nők – történelemformáló nőalakokként említem, mivel maga a kifejezés 

a korban többféle jelentéssel bírt, s a szépirodalmi munkákban is több módon került elő. A nagyasszony 

alatt értették Szűz Máriát is (az Érdy-kódex óta van jelen a magyar nyelvben). A nagyasszony ugyanakkor 

nagyon különböző rangú, társadalmi hovatartozású asszony jelzője is lehetett. A falusi kovácsnétól kezdve 

a színésznőkön át a polgári származású, jótékonykodó nőkig sokakhoz kapcsolták ezt a jelzőt, miközben a 

nagy a méltóságok sorában a legalacsonyabb helyen állt – „nagy, nemzetes, tekintetes, nagyságos, 

méltóságos”, ahogyan uralkodónőkhöz és uralkodónékhoz is (Például Szomory Dezső Mária Teréziát 

Nagyasszony című munkájában.) KERTÉSZ Manó, Nagyasszony = KERTÉSZ M., „Szállok az úrnak...” Bp., 

Révai, 1996, 78-82. 
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szemben támasztott erkölcsi normákhoz, valamint rendkívüli és mindennapi 

kötelességeikhez viszonyultak: hiszen ennek egyaránt voltak személyes és közérdekű 

hozadékai. 

A XIX. századi nőtörténeti kutatások az utóbbi időszakban egyre népszerűbbekké 

váltak, s egyre nagyobb hangsúlyt kapott e témában az irodalomtudomány oldaláról a 

nőírók helyzete, a női írás, valamint a korabeli nőkép reprezentációjának a kérdése. A 

korszak forrásainak feltárásából egyértelműen kiderül, hogy a korabeli női ideál szerint 

négy feladatkört rendeltek a női nemhez: az anyai, a hitvesi, a gazdasszonyi, s a mindezt 

átható, adott esetben felül is író honleányi szerepet.7  

A 19. században a nőkről szélsőségekben gondolkodtak, természetüket, 

jellemüket és erkölcsiségüket tekintve angyali és démoni oppoziciókban írták le őket. 

Rendszerint társadalmilag passzív szerepeket rendeltek hozzájuk, a család intézményi 

keretein belül gondolták el életüket. Az irodalmi minták is gyakran azt mutatják, hogy a 

házasság és a gyereknevelés kötelessége, valamint a folyamatos elfogadás, az 

áldozathozatal, az események elszenvedése jellemezte sorsukat. Legalábbis a 21. század 

elejének tudományos diskurzusai felől ilyennek tűnnek az elvárások, a korszak 

nőideájának főbb vonásai kapcsán.8 A korabeli nőkép a női hősökről alkotott elképzelések 

által azonban árnyalhatóvá válik. Női hősök – arányaikat tekintve – jóval kevesebben 

voltak a történelemben, így a magyar nemzet történetében is, 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 (nőként férfiszerepet ellátva vagy éppen a 

társadalmi normákat radikálisan megszegve). Gyakran hangsúlyozták esetükben a 

rendkívüli időszak átmenetiségét és a kényszerszerűséget, de az irodalmi tradíció 

                                                           
7 A honleány a nemzet érdekeit, a nemzet ügyét szolgálja, tartja szem előtt, elsősorban a nemzet 

hazaszeretetére neveli gyermekét, a nemzet ügyének képviseletére buzdítja férjét, valamint lehetőségeihez 

mérten támogatja – például jótékonykodás által – a nemzet ügyét. Rendkívüli helyzetekben pedig 

különböző közéleti – hagyományosan férfi – szerepeket lát el.) A kulturális emlékezetben a honleányi 

feladatkör a reformkorban válik jelentőssé és jól körvonalazhatóvá. E szerepkör propagálása a kiegyezés 

után egy időre háttérbe szorul, majd a Horthy korszakban válik újrakiemelt jelentőségűvé. JABLONCZAY  

Tímea, A nem nemzeti kisajátítása Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona című regényében, 

Irodalomtörténet 2011/4, 490-451. 
8 MARGÓCSY István, Nőiség, női szerepek és romantika = Angyal vagy démon?: Tanulmányok 

Gyulai Pál Nőíróink című írásáról, szerk. TÖRÖK Zsuzsa, Bp., Reciti, 2016 (Hagyományfrissítés, 4), 19-

40. 
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gyakorlatában azt láthatjuk, hogy sok esetben ezeket az asszonyokat úgy ábrázolták, mint 

akik egy egész életúton át helytálltak, s mind természetüket, mind lelki alkatukat tekintve 

alkalmasak voltak e rendhagyó szerepekre. 

A régi korok történelemformáló asszonyai döntéseik, tetteik révén példaképként, 

útmutatásként szolgálhattak. A negatív megítélés alá eső asszonyok pedig elrettentő 

mintaként, s a nemzet balsorsának okozójaként kerültek a figyelem középpontjába. 

Alakjuk bemutatásának egy másik funkciója az lehetett, hogy a korabeli tabuk egyfajta 

feloldási kísérleteként funkcionálhattak. Az ő történeteik által a sajtó és a szépirodalom 

közegében olyan szélsőséges normaszegések váltak megírhatóvá – a szexualitás 

legszélsőségesebb formáiban megmutatkozó női alakok (például vérfertőzés, 

kéjgyilkosság), a gyilkosság különböző változatait elkövető asszonyok (például 

gyermek- és királygyilkosság, kannibalizmus, nekrofília, sorozatgyilkosság) –, amelynek 

kibeszélhetősége egyben folyamatos dilemmát is okozott.9 

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 limitjeit részben a disszertáció terjedelmi kötöttségei határozták meg, 

ezért a vizsgált szempontok szerint több korszak és nőalak közül kellett választani. A 

vizsgált történelmi személyek azonban 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 azonban kutatásom 

során egyre világosabban rajzolódtak ki. Mivel a vizsgált nőalakok közel egyazon 

korszak szülöttei, így az eltéréseket nem annyira a történeti korok sajátosságai, hanem 

inkább a reprezentációs különbségek okozták. 

A vizsgált időszak hosszát pedig a szépirodalmi szövegek vonatkozásában az a 

kérdésfeltevés is indokolta, hogy mennyiben élnek egymás mellett az adott nőkről 

kialakított képzetek, hagyományok, és hogyan alakítják, váltják, egészítik ki egymást. A 

romantikus és a modern hagyomány egymás mellé állításával tehát felvethető egy 

általánosabb, a mai irodalomtudományt is intenzíven foglalkoztató kérdés, a 

pradigmaváltások, korszakváltások, episztéméváltások egyik fő kérdése. Nevezetesen, 

                                                           
9 Sigmund FREUD, Rossz közérzet a kultúrában, Bp., Kossuth, 1992. 
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az, hogy hogyan érdemes gondolkodni ezekről a jelenségekről: éles törések mentén vagy 

inkább folytonosságban, elmosódott határok feltételezésével. 

Az elemzésemben különböző forrástípusok kerülnek elő. (Autobiografikus 

szövegek, levelek, szépirodalmi művek, életrajzok, ismeretterjesztő művek, politikai-

közéleti témájú forrásszövegek, folyóiratokban közölt cikkek és értekezések, 

tudományos céllal megírt összefoglaló, áttekintő jellegű művek, a ponyvairodalom és 

népköltészet egyes darabjai.) A történeti források és történelmi regények fikcionalitása 

kapcsán e dokumentumok elemzése annyiban válik relevánssá, hogy mennyiben 

érzékelte a kora újkori forrásanyag propagandisztikus jellegzetességeit a 19. századi 

szépíró és történész, valamint, hogy a 19. századi munkákban hogyan jelenik meg az 

aktuális propagandisztikus funkció a nacionalizmus és a női ideálkapcsán.10  

Így nem az az érdeklődés elsődleges tárgya, hogy egymáshoz képest mennyire 

tekinthetőek hitelesnek vagy milyen státuszúak a különböző források, hanem az, hogy 

mennyiben mutatható ki az ábrázolt történelmi nőalak jellemzésében az adott kor 

nőideáljának visszavetítése, a hagyományos szerepkörök és a honleány kultuszának 

építése. Valamint az, hogyan öröklődnek, alakulnak tovább a nőalakokhoz kapcsolódó 

anekdoták, legendák, az egykori szóbeszédben élő hiedelmek a legkülönbözőbb típusú 

források között, s hogy ezek mellett, hogy jelennek meg az új képzetek és értelmezések 

a változó mentalitás tükrében. 

Ahogy arra már Szilágyi Márton is rámutatott, a 19. századi életrajzokban az 

adatoló jellegű munkák mellett egyre nagyobb teret nyert a kultikus elemekkel telített 

életrajzi művek megírása, ami nem nélkülözte a különböző anekdotákat, legendákat, 

hiedelmeket sem.11Ezen korabeli jellegzetes gesztusok mögött, mely az életrajzírásokban 

megjelenik, érdemes gondolkodnunk a 19.-20. századi női életrajzok, életrajztöredékek 

                                                           
10 Várkonyi Gábor Deák Farkas Wesselényi Annával kapcsolatos munkájának elemzésekor felveti 

a lehetőséget, hogy a korban a koraújkori történelemformáló nőalakokkal foglalkozó művek a 19. századi 

elvárásokat és álláspontokat vetítik a múltra. DEÁK Farkas, Wesselényi Anna özv. Csáky Istvánné 1584-

1649 életrajza és levelezése, Bp., Franklin, 1875.; VÁRKONYI Gábor, A nők világa = V. G., Ünnepek és 

hétköznapok: Művelődés és mentalitás a törökkori Magyarországon, Bp., General Press, 2009, 103-124, 

105, 111-112.  

11 SZILÁGYI Márton, Irodalomtörténet és társadalomtörténet = Bevezetés a társadalomtörténetbe: 

Hagyományok, irányzatok, módszerek, szerk., BÓDY Zsombor- Ö. KOVÁCS József, Bp., Osiris, 2006, 567-580, 

570-571. SZILÁGYI Márton: A költő mint társadalmi jelenség: Csokonai Vitéz Mihály pályafutásának 

mikrotörténeti dimenziói, Bp., Ráció, 2014 (ligatura 4.). 
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különböző műfajokban történő újragondolásairól, a honleányi szerepkör alakulásáról, a 

démonizálás és a szakralizálás folyamatairól, az ismereteknek ezen folyamatok 

szolgálatába állított szelektálásáról, módosításáról. 

A kultikusság a különböző, honleányként helytálló asszonyok életrajzaiban is 

jelen van. E kultikus tisztelet írott nyomaiban is megmutatkozik az, hogy a honleányi 

kötelességek, elköteleződés által válik lehetővé az, hogy a passzivitásból, a zárt körből 

kicsit elmozdíthatóvá válik a másik három feladatkör. Ez a mindent átható negyedik 

szerepkör kiemeli a hagyományos szerepeknek a közvetítői jellegét, lehetőségeit. 

Ezeknek a szerepeknek a mintaszerű betöltése gyakorta a mintaszerű honleány 

szerepkörének is megfeleltethető, ugyanakkor lehetnek olyan helyzetek, melyekben a 

honleányi kötelességek ütköznek a többi betöltött szerepkör „érdekeivel.” Másként 

fogalmazva: a magánember belső konfliktusát könnyen eredményezheti a hivatása 

(honleány) és a személyes, emberi kapcsolatai, érzelmei (anya, szerelmes asszony) közti 

érdekellentét, amelyhez szorosan köthető a nők uralkodásra, közéleti szerepvállalásra 

való alkalmatlanságának sztereotípiája. Ha az adott történelmi nőalak képes ezekben az 

extrém szituációkban helytállni, akkor válik igazán példaértékűvé, a honleányok 

kultuszának példájává. Ilyen ritka kivétel Mária Terézia alakja is.12 Ez a házasság 

azonban feltételezhetően egyben szerelmi házasság volt, az uralkodótársi pozíció pedig 

formaság, egy reprezentatív értékű, stratégiai döntés. 

 

Mária Terézia megtestesítője a férfilelkű nőnek, az uralkodónő férfi és női 

erényeknek egyaránt birtokában volt, a magánéletben is helytállt, de amikor kellett, azt 

mindig feláldozta a közérdek, a nemzeti érdek ügyéért, erre pedig azért volt képes, mert 

megvolt benne az említett kettőség. Mária Terézia emlékezete a későbbiekben csak 

egyetlen ponton, mellékesen válik tárgyává a disszertációmnak, mégis azért tartom itt 

fontosnak kiemelni alakját, mert a történelemformáló nőalakok 19. században kialakított 

pantheonjában ő a legideálisabbnak mondható uralkodónő. Mi sem bizonyítja ezt jobban, 

mint az, hogy a gyermekeit is képes feláldozni az ország érdekében. 

„Mária Antónia leányát, ki legszebb volt gyermekei között s neki különben is 

kedvence, a francia trónörököshöz adta férjhez, ki később XVI. Lajos néven uralkodott. 

A királynő nehezen határozta el magát e házasságra, mely pedig fényesnek látszott, s 

magasabb állást, mint a francia trónt nem kívánhatott leánya számára. Ő azonban ismerte 

                                                           
12 NIEDERHAUSER Emil, Mária Terézia élete és kora, Bp., Pannonica, 2004. 
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Franciaország folytonos belviszályait, s nem sok jót remélt leánya jövőjére nézve, s 

csupán a legfontosabb politikai okok bírták rá, hogy akként alakítsa gyermeke sorsát, ki 

a francia forradalom véres napjaiban férjével együtt a vérpadon végezte életét. 

Sok férfias erőre és önuralomra volt Mária Teréziának hosszú uralkodása alatt 

szüksége, de ő mindenkörülményben megállta helyét s nemes jó szíve mellett valódi 

férfias jellemmel bírt.”13 

Ebből következik, hogy az ő példáján keresztül mutatkozik meg leginkább, mi 

ennek az ideális jellemnek és természetnek a függvénye. Emögött pedig épp ennek az 

egész életúton át érvényes kettős természetnek, s a nemzeti ügy mindenkori előbbre 

helyezésének a képzete áll.  

Másrészt azért is releváns példája dolgozatomnak Mária Terézia alakja, mert jól 

mutatja az idegen nemzetiségű uralkodónőkkel szembeni negatív viszonynak a 

korszakban ellentmondásossá alakulását. Bajza Lenke gyűjteményes kötetének hat 

példaértékű nőalakja közül kettő az ország élére kerülő osztrák asszony. E két nőalak 

idegen nemzetiségük ellenére válik ideáltipikus honleánnyá. A másik osztrák asszony 

Erzsébet királyné, akinek ekkor alakja köré kiépülőben lévő kultuszban a magyarok iránti 

elkötelezettsége is elnagyoltá vált. 

„Magas, karcsú, költői jelenség, kötényében virágokat hozva a nemzetnek, mint 

névrokona: a legendában élő magyarországi Szent Erzsébet…. És ezekből a képzelt 

virágokból remény fakadt, a bájos tekintetből bizalom a keblekbe, mi nem csalta meg a 

hívőket, mert Erzsébet, a bájos császárné is megkedvelte, megsajnálta a szenvedőket, s 

talán érezte, hogy az első percben megnyerte a magyarok imádását […] Nemcsak 

fölkarolta, hanem magáévá tette ügyünket, pedig akkor még idegen volt az 

országban…”14 

Az általam vizsgált két uralkodónő esetében Jagelló Izabella kapcsán, és csak 

bizonyos anekdoták, események, életszakaszok vonatkozásában mutatható ki az a 

folyamat, amely az idegenből jött uralkodónők negatív kultuszával szemben hat, ám a 

róla kialakított kép igen ellentmondásos. 

A témának a magyar kulturális emlékezetben, a közéleti, tudományos, 

ismeretterjesztő és szépirodalmi diskurzusokban való jelenléte nem a reformkorban 

kezdődik, a terjedelmi keretek miatt itt is elsősorban egyéni döntés, saját érdeklődési 

                                                           
13 BAJZA Lenke, Leányok tükre., Bp., Lampel Róbert, 1904, 105. 
14 Uo., 111-112. 
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köröm alapján került sor a szelektálásra. Szemléletmódbeli különbségről sem 

beszélhetünk, ha csak abban az eltérésben nem, hogy a női szerepkörök mellett a 

honleányi szerepkör a reformkorban válik igazán markánssá, jól körülhatárólhatóvá.  

Dugonics 1794-es Bátori Máriája, Cserei Farkas 1800-as Magyar és székely asszonyok 

törvényei15 című munkája, valamint Peretsényi Nagy László Heroineis16 című 1817-es 

munkája is jelzi már a 18-19. század fordulóján a téma jelenlétét.  

A fiatal nőknek szóló intelmek, amelyek a hagyományos női szerepek részletező 

leírását, általános viselkedési szabályokat és erkölcsi normákat fektettek le, valamint 

hasznos tanácsokat tartalmaztak a jövőre nézve, szintén jellemzőek voltak a 

századforduló irodalmára, melyek a példatár tekintetében különböző hagyományokból 

merítettek. Szabó Richárd kötete17 például bibliai példázatokkal telíti meg művét, amíg 

Dömjén Ferencz, A magyar hölgyekhez című munkájában,18 melyet lányának címezve írt 

meg, szépirodalmi idézetekkel tarkítja jótanácsait. Sokkal jellemzőbbek voltak azonban 

a női nevelés, a női életúttal kapcsolatos hasznos tanácsoknak, a megfelelő magatartást 

és etikettet bemutató szövegkorpusznak azon változatai, amelyek történelmi nőalak vagy 

nőalakok példázatain keresztül mutatták be, hogy mi a követendő és elkerülendő minta. 

Olyan történelemformáló nőalakok életszakaihoz, életútjához kötődő különböző műfajú 

szövegek, amelyekben az erkölcsi útmutatások szövegbetétként, kitérőként jelentek meg, 

illetve közvetetten jelentkeztek a női életutak bemutatásán keresztül. A legtöbb történelmi 

nőalakról szóló alkotásnak a korszakban volt ilyen jellegű funkciója is. 

                                                           
15 CSEREI Farkas, A magyar székely asszonyok törvénye, mellyet E’ két nevezetű, de egy vérű nemes 

nemzetnek törvényeiből, törvényes sszokásiból, végezésiből, bírák ítéleteiből, és más törvény-tudók 

írásaiból egybe szedett Nagy Ajtai Cserei Farkas, Kolosváratt, Hochmeister, 1800. 
16 A kötet magyar történelem nőalakjai mellett a világtörténelem nőalakjainak kiemelkedő példáit 

is hozza. PERETSÉNYI NAGY László, Heroineis, az az a’ nevezetes fejér népnek szép neméből magokat 

tetteikkel különböztető szép nemnek, élet-tárjok, Pest, Trattner, 1817, I-II. Peretsényinek van a témában egy 

másik, 1826-ban kiadott munkája is: PERETSÉNYI NAGY László, Magyar amazonoknak története, Arad, 

Klapka, 1826. 
17 SZABÓ Richárd, Nők világa, Pest, Heckenast, 1847. 
18 DÖMJÉN Ferenc, A magyar hölgyekhez = Magyar Nők Évkönyve, szerk. KÁNYA  Emília, Pest, 

Engel és Mandello, 1863, III., 1-11. 
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A török idők  és a Rákóczi korszak mellett19 a 19. század végén, illetve a két 

világháború között jelentőssé vált már a reformkorban, a szabadságharc alatt, illetve a 

kiegyezés idejéig tartó időszakban tevékenykedő nőalakok reprezentációja is.20 

A nemzeti heroninák körébe, a történelemformáló nőalakok pantheonjába nagyon 

sokféleképpen lehetett bekerülni. Ha a  Magyar Nők Évkönyvének képes naptárjához 

kötődő alakokat vesszük például, azt figyelhetjük meg, hogy történelemformáló nőalak 

sorában több a korban kifejezetten ellentmondásosan megítélt, illetve valójában passzív 

szerepkört betöltő, mártírságot elszenvedő nőalak is jelen van. (Gizella, Szent Margit, 

Mária királyné, Zách Klára, Izabella, Szilágyi Erzsébet, Bornemissza Anna, Guthi 

Országh Anna, Rozgonyi Istvánné, Lorántfy Zsuzsanna, Perényi Imréné, Homonnai 

Gáborné).21  

A nők által elkövetett normaszegések, rendhagyó viselkedési formák a honleány 

ideáján keresztül lettek szentesítve. Ha a normaszegő nők a honleányi szerepkörnek – 

azaz a nemzet érdekének, a közérdeknek – nem tudtak megfelelni, akkor jellemzően 

negatív mintákká váltak. Mert az alternatív történetírás sorából nem maradtak el az 

ellenpéldák sem. Jelen dolgozat elsősorban olyan nőalakokra koncentrál, akiket a 

                                                           
19 A török kor, Rákóczi korszaka, valamint a szabadságharc alatti és utáni korszak egyaránt olyan 

rendhagyó időszak volt, ahol a rendkívüli lehetőségek is megsokszorozódtak. A nők ekkor nem csupán 

saját hagyományos szereplehetőségeiket „értelmezhették újra”, hanem rendhagyó, újszerűnek tűnő 

szerepek váltak jellemzővé. Szilágyi Márton, Rákóczi-kultusz 1848-ban = SZILÁGYI Márton, 

Hagyománytörések: Tanulmányok az 1840-es évek magyar irodalmáról, Bp., Ráció, 2016, 244-252. 
20 HEGEDŰS János, A  nemzet nagy napjaiban, Nagybecskerek, Gricsits és Szőllőssy, 1904. 
21 Jelen esetben a szöveg azt is jelzi, hogy nem életrajzok leírása, hanem egyes jellemvonások 

emelődnek ki. Itt igazából arról van szó, hogy az életrajzból olyan események emelődnek ki, amelyek 

lehetőséget adnak egyfajta kultuszteremtésre. A női életrajzok újraírási kísérleteiben, illetve ezáltal a női 

történeti hősök megalkotásában a herderi hatás is jelen van: „A mely nemzetnek önálló története van, az el 

nem veszhet, mondja egy jeles történetíró, a mihez mi meg azt tesszük: a mely nemzetnek sok, fényes, 

világra szóló példái vannak a polgári erényeknek, az áldozatra és halálra kész hazaszeretetnek, az a nemzet 

soha sem lehet hiányával a nagy fiaknak, a honszeretettől lángoló leányoknak. 

[…] 

A „Magyar nők pantheonjá”-nak czélja: multunk hölgyeit idézni fel olvasóink kegyeletes 

emlékében. Nem történetet akarunk írni, sem kimerítő életrajzokat, hanem csak egyes jellemző vonásokat 

azon alakokról, a melyek e könyvet díszítik, jellemvonásokat, a melyekből a nő áldásos hivatása sugároz, 

és a melyekből megtanuljuk, mikép kelljen élnünk, hoogy a mi nevünket is az utókor kegyeletes tisztelete 

övezze körül, mindegy akár fényes uri palota, akár szegényes viskó legyen a hely, melyet számunkra a sors 

kijelölt.” Sz. n., Magyar nők pantheonja  = Magyar Nők Évkönyve…, i. m., 1961, I., 30-43., 30-31. 
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korszakban ellentmondásosan vagy abszolút negatívan ítéltek meg, ugyanakkor a 

bevezető fejezet keretei között igyekeztem vázlatosan bemutatni a pozitív mintát, mint 

jellemző jelenséget is. 

 

Arra már Török Zsuzsa is rámutatott, hogy a téma népszerűségét az 1860-as 

években és a két világháború között az aktuális kultúrpolitikai viszonyok, az ideológiai 

törekvések és az egyre gyarapodó női olvasóközönség egyaránt növelte. Török Zsuzsa 

Petelei István és az irodalom sajtóközege című könyvében Peteleinek a Forgách 

Zsuzannáról írt regénye kapcsán arra is részletesen kitért, hogy a szerző fő forrásaként 

Deák Farkas életrajza szolgált. Ez az életrajz abban az arisztokrata olvasóközönség 

ízlését kiszolgáló, tudománynépszerűsítő célzattal megírt Magyar Történeti Életrajzok 

sorozatban jelent meg, 22 amelyben Veress Endre Izabella királynéról,23 valamint 

Berzeviczy Albert Beatrix királynéról írt művei24 is. Ezek az életrajzok nagyon komoly 

forrásfeltáró munkán, nemzetközi szakirodalmi ismereten alapultak, de egyfajta 

regényes jellegel bírtak: A rendelkezésre álló forrásokat gyakran az alkotói fantázia 

jegyében egészítették ki, s az olvasó így gyakran nyerhet például az ábrázolt történeti 

alak belső lelkivilágába és gondolataiba betekintést. E szerzők nem nélkülözték a 

hivatalos történetírás álláspontja, a forrásfeltárásra alapozott állítások mellett az 

alternatív történelmi ismeretek beépítését sem. Nem mindig kezelték ezeket a műfajokat, 

a műfajok hitelességét - fennmaradt anekdoták, legendák, a népi kultúra és a 

ponyvahagyomány elemei – egyformán kritikusan sem.  

Forgách Zsuzsanna is jó mintája annak, hogy egyrészt milyen történeti 

háttértudással, forrásismerettel25 – a kora újkori forrásanyag egyes elemeit közvetlenül 

is ismerve, de elsősorban a 19. századi összefoglaló munkákon keresztül megismerve – 

rendelkezve álltak nekik a szépírók műveik megírásának. Másrészt, hogy a nemzeti 

                                                           
22 TÖRÖK Zsuzsa, Egy asszonyért: Petelei István történelmi regénye a Kolozsvárban = T. Zs., 

Petelei István és az irodalom sajtóközege: Média és társadalomtörténeti elemzés, Bp., Ráció, 2011, 

(ligatura 4) 85-100, 85-86. 
23 VERESS Endre, Izabella királyné, 1519-1559, Bp., Athenaeum, Magyar Történelmi Társulat 

Kiadása, 1901 (Magyar Történeti Életrajzok). 
24 BERZEVICZY Albert, Beatrix királyné 1457-1508, Bp., Magyar Történelmi Társulat Kiadása, 

1908 (Magyar Történeti Életrajzok). 
25 A kora újkori forrásanyag egyes elemeit közvetlenül is ismerve, de elsősorban a 19. századi 

összefoglaló munkákon keresztül megismerve. 



15 
 

hősnők idealizálása, népszerűsége mellett egyes történeti nőalakok rehabilitációja is 

divatossá vált még olyan esetekben is, ahol a női hős normaszegései mögött nem a 

honleányi helytállás, hanem az emancipált gondolkodás állt.26 Egy ilyen álláspont, 

rehabilitációs gesztus a korban is heves vitákat váltott ki, a női hősnő eszményesítése 

csak abban az esetben válhatott a megítélés tekintetében kanonikussá (semmi esetre sem 

homogénné), ha a korabeli ideológiai vonzat valamiféleképp ott állt mögötte. 

 

Disszertációmban elsősorban azt mutatom be, hogyan lehet a honleányi ideájának 

megfelelve, vagy a megfelelés látszatát keltve bizonyos normasértéseket szentesíteni, 

illetve a nemzeti értékek és érdekek sértésével a normaszegő nőt démonizálni. Török 

Zsuzsa által elemzett Forgách Zsuzsanna példáját azért tartottam fontosnak kiemelni, 

mert talán ezen a női hősnőn keresztül érzékelhetővé válik, hogy akár az anitpéldák, akár 

a példaképek újragondolása, újraírása és ezzel a tudományos diskurzusba és köztudatba 

emelése és tartása által hogy árnyalódik a korabeli homogén nőkép. Valamint, miképp 

kérdőjeleződhetnek meg a nőkkel szemben elvárt viselkedési normák és hagyományos 

szerepkörökkel kapcsolatos kötelességeik, s hányféleképpen vált újragondolhatóvá a 

társadalmi határhelyzetekbe került nők esete, s hogy ezek az újragondolások egyben 

lehetőséget is adtak a lassan, szinte észrevétlenül modernizálódó nőképnek, melynek az 

első nyomai már ott voltak a honleányi eszmében is. 

 

Jelen disszertáció tehát mindezek figyelembe vételével – mindezen 

kérdésfeltevésekkel élve koncentrál a történelemformáló nőalakok mediátori 

szerepköreire, pontosabban ezen szerepkör három sarkalatos, egymással szorosan 

összefüggő lehetőségére: az anyai szerepre, a természetfeletti erők közvetítőjére, a 

reneszánsz kultúra képviselőjére. 

 

                                                           
26 TÖRÖK. i.m., 95. 

Az emancipáció jelensége felől a disszertáció nem kívánja tárgyalni a történelmi nőalakokról folyó 

diskurzust, egy példa erejéig szerettem volna kitérni erre a rehabilitációs folyamatok kapcsán, melyek 

elsősorban, de nem kizárólagosan (épp ennek a példának a függvényében) a honleányi szerepkörön 

keresztül lehetett elvégezni. A rehabilitációs gesztusok közvéleményre, vagy a kulturális emlékezetben 

alakuló képre azonban sokkal nagyobb valószínűséggel érték el hatásukat ezen az eszményen keresztül. 
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1. Anyaság, nevelés, közélet 

1. 1. Nőiség és társadalmi felelősség 

1. 1. 1. Felelősség a nemzeti közerkölcs alakulásában 

 

Az anyaság szerepkörének hatalmas hazai és nemzetközi szakirodalma van. 

Annak feltására, hogy hogyan gondolkodtak erről a szereplehetőségről, miként határozták 

meg azt, hogy mi az anyai szeretet, s mi egy anya feladata, kötelessége és felelőssége a 

bölcsészettudomány legkülönbözőbb szakágainak képviselői tettek kísérleteket. 

Diszertációmban nem célom, hogy egy átfogó, áttekintő összefoglalót adjon a pulikált 

értelmezési kísérletekről, csupán az anyai szeretet ösztönössége kapcsán emelnék ki egy 

számomra releváns, igényes monografikus munkát néhány másik elképzelés 

kontextusában. 

Az anyai szeretet ösztönösségével kapcsolatos képzet örökérvényűsége, valamint 

annak ténye, hogy a gyermektelenség a nőt társadalmilag periférikus helyzetbe juttatja, 

korokon át megkérdőjelezhetetlen maradt. A feminista irodalomkritika aztán a 20. század 

elejétől napjainkig újra és újra megkérdőjelezte az anyaságnak, mint a nő elsődleges és 

megkerülhetetlen társadalmi szerepkörének érvényességét.27  

Magának az anyai érzés ösztönszerűségének megkérdőjelezésében úttörőnek a 

feminista szakirodalmat csak részben követő, mentalitástörténeti szempontokat 

érvényesítő Elisabeth Badinter monografikus művét tekinthetjük, mely Az anyai érzés 

története a 17.-20. században címet viseli.28 Badinter úgy gondolja, hogy az anyai szeretet 

nem kezelhető más szeretettől – érzésektől – eltérően. Véleménye szerint a kutatók 

jellemzően az ösztönszerűségről kialakított diskurzusban az elvárások mentén 

                                                           
27 A feminsta kritika szélsőségesebb elméletei a tárgyban: Sétáló agyak: Kortárs feminista 

diskurzus, szerk., DROZDIK Orsolya, Bp., Kijárat, 1998. Judith BUTLER, Problémás nem: Feminizmus és az 

identitás felforgatása, Bp., Balassi, 2006. A gendertudományok, összetetebb, gyakorlatiasabb 

megközelítései, Elisabeth Badinterre jellemző megközelítésekkel és alapos forrásismerettel, 

művelődéstörténeti háttérismerettel: Van-e a nőknek történelmük?, szerk., Joan WALLACH SCOTT, 

Budapest, Balassi, 2001. 
28 Elisabeth BADINTER, A szerető anya : az anyai érzés története a 17-20. században, Debrecen, 

Csokonai, 1999. 
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szakralizálják az anyai érzéseket, s a múlt tárgyalásakor nem veszik figyelembe a korok 

közötti különbségeket sem, pedig ez az érzés nem időtlen és nem is állandó. Az anyai 

érzés változó és feltételekhez kötött. Ezeket a feltételeket a történeti kor, illetve a 

társadalmi, gazdasági státusz mentén alakuló vallási, filozófiai, politikai ideológiák 

határozzák meg. Badinter állításai elsősorban Nyugat Európára érvényesíthetőek, hiszen 

vizsgálódásai francia vonatkozásúak, de egy bizonyos pontig dilemma nélkül 

alkalmazhatóak a magyarországi jelenségekre is. 

 Ha a 19. századi anyaképet vesszük figyelembe, akkor az mindenképpen jól 

érzékelhető a korban született történeti munkák esetén, hogy az érzés kapcsán egyfajta 

időtlenséget feltételeznek. Az, ahogy az anyai szerepről, az anyai érzésekről 

gondolkodnak egy reneszánszkori nőalak kapcsán, megfeleltethető a 19. századi 

nőideállal. S ez a nőideál általános lesz abban a tekintetben is, hogy a népnevelő irodalom 

a társadalom minden rétege számára pozitív vagy  negatív mintaként lépteti fel a történeti 

nőalakokat, mint anyákat. Ezt a fajta időtlenséget, visszavetítést és azonosságot 

figyelhetjük meg a disszertáció jelen fejezetének példáiban is. 

Az anyaság, az anyai érzés, a szülő-gyermek kapcsolat esetében az érzelmek 

történetében különböző kutatói dilemmák jelentek meg. A Badinter által is követett 

Phillip Ariés29 szerint a gyermekkort a XVIII. századig nem tekintették sajátos, 

elkülönülő életszakasznak, s egyfajta érzelmi közöny jellemezte az ezt megelőző 

időszakot. Ezzel szemben helyezkedik el Linda Pollock30 és köre, akik az anyai érzés 

ösztönösségének örökérvényűségét hírdetik, tehát az emberiség történetére nézve erre 

vonatkozóan egyfajta állandóságot és folytonosságot tételeznek fel. Pollock elsődleges 

forrásokból dolgozik, korabeli naplókból, öníletírásokból merít – ugyanakkor 

megfeletkezik arról, hogy az egyéni, szubjektív nézőpontokon keresztül még nem férhet 

hozzá a valósághoz, és egy dokumentum magánjellege nem feltétlenül nélkülöz 

manipulatív gesztusokat. Lehetséges, hogy szerzője nem tud nem megfelelni az írás intim 

jelleg ellenére a külsődleges elvárásoknak, vagy feltételez az írás idején egy későbbi, 

lehetséges nyílvánosságot. S emellett Pollock elég önkényesen, elméletének 

alátámasztásához mérten szelektál a rendelkezésére álló forrásanyagból.  

Az elsődleges forrásoknak, amely a nők írtak, fontos szerepe van: hiszen a női írás 

megjelenése és jellemző jelenléte az írott forrásanyag kapcsán relevánsabbá lesznek az 

                                                           
29 Philippe ARIÉS: Gyermek, család, halál, Bp., Gondolat, 1987. 
30 Linda POLLOCK, Forgotten Children, Cambridge, Cambridge University Press, 1980. 
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olyan kérdésfeltevések, minthogy – ahogy azt Gyáni Gábor is megmutatta egy 

tanulmányában31 -  hogyan élte meg valaki anyaságát, milyen ismeretei és mintái – 

közvetett (olvasmány) és közvetlen (rokonság) – voltak, valamint hogy nőként, majd 

anyaként milyen elvárásokkal találkozott a gyermekáldás és a gyermeknevelés kapcsán. 

Az elsődleges forrást helyesen kezelve az egyedi minták kapcsán Gyáni szerint sem 

lehetünk biztosak abban, hogy közvetlen hozzáférést nyertünk az anyai érzelem kultúr- 

és eszmetörténetének példáiba. 

Hugh Cunningham32szerint maga az anyai szeretetre vonatkozó kérdés hibás, mert 

alapvető probléma azt feltételezni, hogy felismerjük és beazonosíthatjuk a szeretet jeleit 

különböző történeti korokban, valamint ezzel a szereteteszménnyel, s az ennek nem 

megfeleltethető magatartásmintával egy túlzásokba hajló, hamis dichotómiát hozunk 

létre. A szerető és nem szerető anya szélsőséges példatárát tovább építve azt 

feltételezhetjük, hogy meghúzhatjuk, pontosabban, hogy könnyen húzzuk meg ezeket a 

határokat.  

Ez az erős kétpóluság jelenik meg a 19. századi anyasággal kapcsolatos 

képzetekben is, az ösztönös szeretet mellett azonban a helyes szeretet képzete is 

hangsúlyos, amelyben ott a szabályozás és a korlátozás folyamata abban a tekintetben, 

hogy az anyai szeretet megnyílvánulásának mértéktartónak és kritikusnak kell lennie. 

 „Nem mindig az a jó anya, ki leginkább annak látszik. Nincs veszedelmesebb 

széles e világon a gyemekre nézve, mint azon anyák, kik majomszerű szeretettel 

ragaszkodnak hozzájok, örökké bábosgatván, testileg és lelkileg elkényeztetvén őket, ugy 

hogy elgyöngült, szeszélyes, haszonvehetetlen egyéniségek válnak belőlük, kik végre 

meg sem köszönik a gyönge anyának túlságos engedékenységét, sőt ellenkezőleg, nem 

egyszer vádolják őt egész életük szerencsétlenségével. 

E majomszerű szeretettel szemközt áll a túlszigor, mely épen oly gyakran 

mutatkozik, mint amaz, és épen oly káros befolyást gyakorol a gyermek kedélyére. 

                                                           
31 GYÁNI  Gábor, A nőiség mint narratív identitás = Szám- (és betű)vetés: Tanulmányok Faragó 

Tamás tiszteletére, szerk., ŐRI Péter, 2014/3, 11-22. 
32 Hugh CUNNINGHAM , Children and Childhood in Western Society Since 1500, London, 

Longman, 1995 (Studies in Modern History). 
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Míg az elkényeztetett gyermek többnyire akaratos, önző, szeszélyes, rest és 

többnyire beteges is, addig az, kit tulszigorral nevelnek, félénk, komor, olykor duzzogó, 

és nem egyszer mérges és bosszúálló.”33 

Jósika Júlia34 cikke csak egy a számtalan cikk közül, melyet a Kánya Emília által 

szerkesztett Magyar Nők Évkönyvében olvashatunk arról, miként gondolkodtak a korban 

maguk a nők az anyaság helyes megéléséről és közéleti felelősségéről.35 A nőkről alkotott 

képek a korban végletesek és ellentmondásosak. A korban a közéleti szerepvállalásra, a 

politikai tevékenységre a nőket alapvetően alkalmatlannak tartják, 36 ugyanakkor a férfi 

és női szerzők egyaránt úgy gondolják, hogy a közéleti affinitás, szerep és felelősség az 

anyai közvetítés révén fejlődik ki, válik legitimmé és nyelvileg is artikulálttá.  

Az Évkönyv jó példa arra is, hogy a korabeli sajtóban ideális nőképet és a nőkkel 

szembeni elvárásokat és normákat a férfi és női szerzők együtt alakították ki. A női 

megnyilatkozást sokféleképpen használták fel a klasszikus női hivatás „reklámjaként” az 

                                                           
33 JÓSIKA Júlia, Leány, nő, anya = Magyar Nők Évkönyve, szerk. KÁNYA  Emília, Pest, Engel és 

Mandello, 1861, I, 72-84. 82. 
34 „Jósika Júlia 1847-ben lett Jósika Miklós felesége. A szabadságharc bukása után követte férjét 

Drezdába, majd Brüsszelbe; csipkekereskedéssel foglalkozott, németre fordította férje regényeit és magyar 

lapokba dolgozott. Férjének halálát (1865) követően „őrizte a költőnek és hazafinak, lelke büszkeségének, 

drezdai sírját, melybe őt 28 évi híven gyászoló özvegység után 1893. jún. 10. követte. Ott pihentek hamvaik, 

míg báró Jósika Sámuel és neje kegyeletéből hazaszállíttatták és a kolozsvári temetőbne elhantoltatták.” 

SZINNYEI József, Magyar írók élete és munkái, Bp., Hornyánszky Viktor Könyvkiadó hivatala, 1897, V, 

650-651. 
35 A magyar történelem hősnőinek bemutatásán keresztül a hazafias családanya eszményét 

közvetítette Kánya Emília Családi Kör című lapja is. A Pesti Hölgy-Divatlap, az Ország tükre, a Nefelejts 

című lapban ez szintén előtérbe került. Az említett négy lap erőszeretettel élt vizuális eszközökkel is, 

számos ábrázolás jelent meg bennük mellékletként. RÉVÉSZ Emese, Kép, sajtó, történelem: Illusztrált sajtó 

Magyrországon 1850-1870 között, Bp., Argumentum, 2015, 282-289. 
36Nő és hivatása II: Szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből: 1866–1895, szerk. 

FÁBRI Anna, Bp., Kortárs, 2006, 249. Vö . VADERNA Gábor, A nők és a kultúra hanyatlása: A női írás a 

19. század második felében Magyarországon = Angyal vagy démon? Tanulmányok Gyulai Pál Nőíróink 

című írásáról, i. m.,. 19-40. Kivételek azonban akadnak. Ráth Mór például egyenesen felsőbbrendűnek 

tartja a női nemet, amelyről úgy gondolja, hogy minél nagyobb teret nyer a közéletben és a politikában, 

annál ideálisabb világban fogunk élni. A női emancipáció szerinte a társadalmi fejlődés eredménye és 

függvénye.  RÁTH Mór, A nő helyzete a társadalomban, Magyar Bazár, 1872/3, 225-226.  
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azt eltérően megítélő szerzők is. Nemcsak úgy, hogy a női álnév alatt publikáltak,37 

hanem úgy is, hogy írásukban nekik tulajdonítottak egyes „kinyilatkoztatásokat”. A 

Magyar Nők Évkönyvében megjelent Major Béla cikkében az anyai hivatást tárgyalva a 

felvezető anekdotában a szerző a kulcsmondatot egy nő „szájába adja”, aki Napóleonnak 

a társadalmat érintő kritikájára reagálva mintegy a férfiak jelleméért az asszonyokat teszi 

felelőssé: 

 

„Napoleon egy estélyen egy elismert, nagy szellemű delnőhöz azon kérdéssel 

fordult: 

- Honnan van a mostani időben a férfiak e lazultsága? 

A delnő igazán és szépen felelt neki: 

- Onnan, sire, mert Francziországban nincsenek többé jó anyák!”38 

 

Major azonban nem tér ki azokra az asszonyokra, akik véleménye szerint kudarcot 

vallottak, vagy az okokra, az összetevőkre, melyek a rossz nevelés meghatározásához 

vezethetnének, csupán a hallgatás szándékát nyílvánítja ki.39 Ugyanakkor az anekdota 

pontosan egy ilyen „kollektív” kudarcot örökít meg. 

E példán keresztül is érzékelhetjük, hogy noha az anyai feladatok ezekben az 

értekezésekben többnyire a magánszférára, a családi otthonra korlátozódnak, a helyes 

gyermeknevelésről szólnak, a felelősség a közéletet is érinti, hiszen egy egész nemzet 

jövője függhet ettől. Amint azt látni fogjuk  e felelősség a nők honleányi szerepköréből 

ered, s ezáltal válik majd a nő a közéleti feladatokra jogosultnak, sőt adott esetekben 

egyenesen kötelességeként tűnik fel e társadalmi-kulturális ambícó. Így válik a 

társadalom minden szintjén a magánélet közéleti távlatúvá, s e keretek között 

értelmezhető a kijelentés, hogy minden „hagyományos” női szerepet átsző a honleányi 

kötelesség. 

„Mily áldás a társadalomra és igy az egész emberiségre, ha az elvek jók és 

magasztosak, a milyeneket jó anyáktól várhatni. Nem pusztán a gyermekre vannak azok 

hatással, de a gyermek által az egész társadalomra is. […] Az édes anyák hivatásának 

                                                           
37 BALÁZS Imre József, Ismeri ön a cuplingert?: A nőszerep konstrukciója és szubvertálódása 

Ignotus Emma-leveleiben = Nő, tükör írás: Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról, szerk. 

VARGA Virág-ZSÁVOLYA Zoltán, Bp., Ráció, 2009, 112-122. 
38 MAJOR Béla, A nők hivatása = Magyar Nők Évkönyve, i. m., 1864, IV, 1-17, 6. 
39„A kép árnyoldala oly sötét, hogy azt nem is merem érinteni.” U. o., 8. 
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nagy hordereje kétségbevonhatatlan; kezökbe van letéve népek sorsa, müködésektől 

államok emelkedése és bukása függ. Az ő fenséges érdemök, ha a honfiak szíve nagyért 

és dicsőért dobog, mert ők fordíták annak dobogását nagy és dicső eszmék felé.” 40 

Az évkönyvek cikkeiben rendszeresen visszatérő fejlődéslélektani megfontolás az 

első gyermekévek jelentőségének kiemelése. Egy lány vallása, erkölcse, gazdasszonyi 

képességei, műveltsége, engedelmes természete az anya jellemét és nevelését dicsérte, 

illetve a bennük megmutatkozó hiányosságok az ő megítélésére vetettek árnyékot.41  

Mindkét idézett szövegben, az egyének alapvető jellemvonásait, helyes vagy 

helytelen választásait, magán és közéleti sikereit és kudarcait jellemzően az anyai 

hatásokból vezették le. Az egyéni felelősségen keresztül az anya így válhatott bűnbakká 

és értékekközvetítővé egyaránt. Vagyis jórészt az anyákon, a nőkön kérték számon a 

közerkölcsöt, s ezen keresztül az ország stabilitását, jövőjét is. Úgy vélték, rajtuk múlik 

a jövendő hazafiak jelleme, az önérdekeknek a közérdek mögé szorítása, s a készségek 

kifejlesztése, melyekkel gyermekeik elhivatottan, aktívan válnak majd maguk is azon 

folyamatok alakítóivá, melyek jobbá, élhetőbbé tehetik a világot nemzetük, vagy akár az 

egész emberiség számára. Az anyaság e közvetítői szerepköre egyrészt azon alapul, hogy 

az utód világra hozása és felnevelése kapcsot teremt a jelen és a jövő közt, másrészt 

megteremti és befolyásolja a gyermeknek a világhoz való viszonyulását, miközben e 

folyamatban az anya nem csupán szülői, hanem honleányi kötelességét is teljesíti. 

A felelősség, mely révén az anya ideális közvetítővé vagy bűnbakká válhat, 

megmutatkozott a társadalom minden szintjén. Minnél magasabban helyezkedett el egy 

adott személy a társadalmi hierarchiában, annál nagyobb súlya volt az anyai nevelésnek. 

S a nőknél már magát azt a vágyat, törekvést, mely közéleti  szerep betöltésére irányul, 

már eleve a rossz nevelés következményének tekintették. A korképre e vonatkozásban 

reprezentatív értékel bíró négykötetes kiadványban, A magyar nők évkönyvben megjelent 

cikkek is azt bizonyítják, hogy a nevelés vonatkozásában másodlagosak a praktikus 

tanácsok. A cikkek többsége a lelki nevelésre, az érzelmi viszonyok kialakítására és az 

erkölcsi mintára összpontosítanak, míg a mindennapokra vonatkozó útmutatások háttérbe 

szorulnak. A szerzők hangsúlyozzák, hogy a gyermek első éveiben meghatározó szerepet 

játszó ideális anyának feddhetetlen erkölcsűnek és normakövetőnek kell lennie, 

                                                           
40  U. o., 7-8. 
41 Ennek konkrét, 19.századi elméleti kifejtése: Magyar családélet és háztartás a XVI-XVII. 

században, kiad., Báró RADVÁNSZKY Béla, Bp., Franklin, 1896, 378-379.  
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felelőssége elsősorban a gyermeke iránti érzelmek helyes megélésében és a 

példamutatásban rejlik.42  

 

1. 1. 2.  Az anyai nevelés megítélése a felekezeti hovatartozás függvényében  

 

A rossz nevelés speciális változatával találkozhatunk Makkai Sándor Ördögszekér 

című regényében, ahol a felekezeti kérdés ad élt a jelenségnek. A református Báthory 

István (főispán, országbíró, teológus) és udvari köre az Ecsedbe érkező Annára és a 

későbbi fejedelemre, Gáborra úgy tekintenek, hogy ők a mostohájuk rossz mintája miatt 

lettek neveletlenek. A rossz példát, azaz az öntörvényűséget és a szabados életvitelt pedig 

a katolikus felekezetiséggel kötik össze. Makkainál az anyai felelősség minden elítélhető 

mozzanata a felekezeti különbségen keresztül domborodik ki, nem pedig a fentebb 

tárgyalt általános vélekedés nyomán. Később azonban Makkai művében mégsem a 

nevelési minta lesz a narrátor szerint a meghatározó, hanem a vérségi kötelék. Így a rossz 

nevelés vádja a szerző álláspontja szerint ebben az esetben egyértelműen a felekezeti 

ellentét következményének példája. Jól látszik, miként működik itt az ehhez kapcsolódó 

előítélet és elfogultság. 

„- Valóban, édes gyermekeim, nagy szükségtek van, hogy a tudós lelki atya 

kegyesen oktasson meg titeket az igazság felől. Tudom, hogy nem tehettek róla, de 

igazság, hogy ti tévelygésben nőttetek eddig. Gábor fiam bízom benned, hogy hajlandó 

lesz a szíved az evangyeliomhoz. Te pedig Anna, meg fogod ismerni, hogy gonosz 

bálványozásban vagy a mostohád miatt. Az a hitvány pénz a nyakadban a lelked ára. Tedd 

le, gyermekem, és sohase lássam többet! Kostka Zsófia, a te lengyel asszony mostohád, 

                                                           
42 A gyermekét elhanyagoló anya is megjelenik úgy, mint a társadalmi vétségek felelőse. 

Jankovich Reményi Katalin: A nő hivatása című cikkében, mely 1872-ben jelent meg a Családi Kör 

augusztus 18.-i számában, a következőket írja. „nagyobb gonddal kell gyermekeinket nevelni; és akkor sok, 

igen sok a jelen korban annyira elterjedt társadalmi vétségek, például, hogy a leánynál a külszín a fő, hogy 

az oltár előtt tett esküje nem szent, hoyg a férfi vagy nő nem átallja szenvedélyeinek családokat föláldozni, 

gyermekeiket apjuk vagy anyjuktól megfosztani, hogy a leány nem átallja a nős férfi hódolatait elfogadni, 

és viszont, hogy az ifjú előtt a férjezett nő nem szent, mondom: mindez és ehhez hasonló társadalmi 

mételyek nem volnának oly elterjedtek, ha az anyák nagyobb gondot fordítanának gyermekeik nevelésére.” 

A nő és hivatása: szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből, szerk. FÁBRI Anna et alii, Bp., 

Kortárs, 2006, II., 57-58, 58. 
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aki pápista, és lengyel táncokon jártatta az eszedet, vesztedet okozta volna. Adj hálát az 

Úrnak, gyermekem, hogy hozzám menekültél.”43 

Ebben szövegrészletben Szűz Mária tiszteletének és a táncnak, mint bűnös 

cselekedetnek a megítéléséből következik az anyai jellem és nevelés negatív megítélése. 

Az Anna nyakában függő „pénz” Szűz Máriát ábrázolja. A protestáns vallásúak 

szemszögéből a túlzott Mária-tisztelet, a szentek és az ereklyék kultusza, illetve a 

szentelmények mind elítélendőnek, bűnnek, egyfajta bálványimádásnak számítanak, itt 

egyenesen tiltott az emberábrázolás. Ahogy ebben a korban a táncról alkotott vallási 

nézetek is nagyon különbözőek, itt azonban inkább egyéni nézetekről és nem felekezeti 

nézőpontokról kell beszélnünk,44csak itt artikulálódik a tánc túlzott szeretete és élvezete 

úgy, mintha az a katolikusok jellemző bűne lenne. 

Anna számára a medál elkobzása és a tánctól való tiltás többet árt, mint használ. 

Hiszen Szűz Mária mintául, pozitív például szolgált a gyermek Anna számára, aki az ő 

alakjával kapcsolatos ismeretein és a nevelőanyja alakján keresztül kaphatott 

impulzusokat a hagyományos női szerepek és helyes viselkedés tekintetében. Nincs, aki 

ezt az anyaképet megfelelően helyettesítse Ecsedben, hiszen Báthory István felesége a 

regényvilágon belül úgy van megjelenítve, mint aki teljesen alkalmatlan arra, hogy 

anyaként funkcionálhasson, s a nevelés kapcsán bármilyen módon is együttműködjön. A 

tánctanulás, a tánc szeretete és élvezete eddig lekötötte a gyermek fizikai energiáit, aki a 

táncmulattságokon keresztül kezdte elsajátítani a társasélet szabályainak alapjait. Ezzel 

szemben cselédek és egyházi tanítók gondjaira bízva nevelkedik, akik vagy nem tudnak 

elég tiszteletet parancsolóan fellépni vele szemben, vagy nem tudnak közel kerülni hozzá. 

A cselédek viselkedésmintáit és babonáit a magáévá téve, a szigorú nevelőt 

szörnyetegként látva, s tőle teljesen elzárkózva, társasági élet híján Anna a női szerepeken 

túl a származásához, a társadalmi rangjához kapcsolódó etikettet sem tudja rendesen 

elsajátítani. 

                                                           
43 MAKKAI  Sándor, Ördögszekér, Bp., Helikon, 2014., 20. 
44 TÓVAY NAGY Péter, „Szabad hát a’ Táncz?”: A tánc motívuma a 16.-17. századi magyar és 

latin nyelvű egyházi irodalomban, Sic Itur Ad Astra 2004/1-2., 169-260. 
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1. 1. 3. Az elkényeztetett hercegnők mítoszai 

Ezzel szemben a „vak szeretet” velejárójának tűnik Aragóniai Beatrix és Jagelló 

Izabella elkényeztetettsége és annak megfelelően formálódó jellemének a forrásokban és 

a szépirodalomban egyaránt jellegzetes bemutatása. Az elkényeztett hercegnők mítoszai 

a kora újkori forrásokban is hangsúlyosan vannak jelen, s ugyanúgy összekapcsolódnak 

a rossz anyai mintával, mint a vizsgált szépirodalmi művekben. Az érintett anyák 

alakjának, természetének megítélése változik ugyan, de nincs változás az anyai felelősség 

kérdésében, ami az elkényeztettséget illeti.  

Mindkét nőalak kapcsán némiképp magyarázatként, enyhítő körülményként 

szolgált édesanyjuk helytelen nevelése, rájuk gyakorolt káros befolyása. S miközben e 

motívum  mentséggé vált egyes megnyilvánulásaikra, azt is lehetővé tette, hogy a 

nőábrázolás során említett két szélsőséges minta (rossz anyai példa, idealizált anya) 

bizonyos művekben alakjukban egyesüljön. Jagelló Izabella alakjában adott esetben a 

rossz anyai minta azzal párosult, hogy maga is rossz mintát mutatott, ám elképzelhetővé 

vált az olyan ábrázolás is, hogy annak ellenére, hogy fiatalságában elkényeztetett 

hercegnőként él, anyaként ideáltipikus mintát mutat. Az idealizált anyaszerep és az 

„elkényeztett” hercegnők jelenség kontrasztjai mögött egy szemléletmódbeli kettősség 

áll: a jó anya-rossz anya megítélés mindig a következő nemzedék(ek) fókuszát igyekszik 

megjeleníteni, és ebből a fókuszból moralizál, a kicsapongó életet élő hercegnők 

sztereotípiája pedig a nőiség saját nézőpontját jeleníti meg.45  

  

Dánielné Lengyel Laura elbeszélésének nyitó jelenete a nápolyi királyi pár vitája. 

1476-ban, Nápolyban járunk, ahol Aragóniai Ferdinánd és felesége között lányuk, Beatrix 

jelleme és magyarországi jövője miatt nézeteltérés keletkezik. Ez a beszélgetés azonban 

nem vethető össze történeti forrásokkal. Ekkor ugyanis Izabella királyné már halott. Bona 

Sforzával ellentétben Beatrix anyjának hasonlóan erős befolyása és határozott 

                                                           
45 Hermann Zoltán, a dolgozat előopponensének megjegyzései nyomán. 
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személyisége ellenére kifejezetten jó híre volt,46 s a történeti források inkább a korai 

halálát jelölik meg Beatrix életére és jellemére befolyásoló tényezőként.47 

A vonatkozó irodalmi szövegben tehát az uralkodó úgy érzi, maga is túl 

engedékeny volt a lányával. A király szerint a szülői szeretet megnyílvánul abban is, ha 

kritikát fogalmazunk meg a gyermekkel szemben, ha szembesítjük helytelen tetteinek 

következményeivel. A király ebben a beszélgetésben nem csak azzal szembesül, hogy a 

felesége mennyire vakon szereti a gyermeküket, hanem azzal is, hogy ezen anyai 

szeretetnél, ragaszkodásnál még nagyobb a dicsőségvágya, melynek kielégítéséhez a 

lányukat is felhasználná. 

„A király bámulva nézi feleségét. Az asszonynak jól kell tudnia és tudja is, hogy 

Beatrix mindig a kedvelt gyermek volt. Túlontúl nagy engedékenységével szinte 

elkényeztette leányát. Most még éppen különös lágyság és részvét fogja el szívét. Hiszen 

legkedvesebb gyermekétől kell megválnia. S habár a hercegnő Európa egyik 

legfényesebb trónjára készül, habár férje Hollós Mátyás, a vitézek virága, a lovagok dísze, 

a legnagyobb, legdicsőbb, a leghatalmasabb király minden uralkodó közt, leánya mégis 

elszakad tőle, új világba, új országba, új hazába készül. 

Aragóniai Ferdinánd egy pillanatig bámulva nézett feleségére, ki így szólt: 

- Vagy talán nem tartja Felséged Beatrixünket, Nápoly hercegnőjét a magyar 

trónusra méltónak? 

Most végre megértette a király feleségét. 

- Nagyon is jól tudod, - mondta aztán komolyan, - hogy Beatrix lányunk milyen 

kedveltje szívemnek. Bár örülök fényes jövőjének, mégis gyászba van borulva lelkem 

távozása miatt. S ha kívánom, hogy kegyes ájtatosság és magányos elmélkedés készítse 

                                                           
46 „Férfilelkű nő, Isabella királyné, a Ferrante hitvese s Beatrix anyja, rendkívüli lelki 

tulajdonokkal megáldott asszony volt, kinek segítsége nélkül férje alig állotta volna ki a trónfoglalását 

követő évek nehéz megpróbáltatásait s talán nem tévedünk, ha az ő korai halálát végzetes 

következményűnek tekintjük úgy az ország és az Aragoniai dynastia, mint a Beatrix személyes sorsának 

további fejlődésére nézve. Őt valószínűleg nem érdemetlenűl érték azok a magasztalások, melyeket róla, 

annak a dicshymnusokhoz nagyon is hozzászokott kornak udvari költői és írói zengtek. Külsejét is 

fejedelminek mondják kortársai; termetét magasnak és karcsúnak, szőke haját hosszúnak, feltűnően fehér 

kezeit nemesen formáltaknak..” BERZEVICZY Albert, i. m., 1908, 22. 
47 Ua. 
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elő nagy hivatására, vajjon rosszat akarok-e ezzel? Aztán meg szeretni gyermekünket és 

vaknak lenni hibái iránt még nem éppen egy és ugyanazon dolog.”48 

A partalan szeretet és a túlzott engedékenység tehát ebben a vizsgált korszakra 

jellemző koncepcióban torz önképhez és akaratossághoz vezethet. A király megérti azt is, 

hogy az, ahogy eddig a hercegnőt nevelték, az meg fogja nehezíti számára egy idegen 

világba, kultúrába való beilleszkedést. Úgy gondolja, hogy sokat segítene ebben az, ha a 

lánya a vallásban, az ájtatosságban keresne támaszt. Azt már az uralkodó sem láthatja át, 

hogy Beatrix lelki vezetője, aki egyben bátyja is, az anyja álláspontját képviselve csak 

fokozza a leendő magyar királyné elbizakodottságát. A beszélgetésnek nem idézett, 

további szakaszában a királyné váltig bizonygatja Beatrix alkalmasságát arra, hogy ne 

csupán a magyar király hitvese, hanem uralkodótársa legyen. Férje továbbra is hasztalan 

igyekszik rámutatni a komoly kulturális különbségekre, amely a királyi hitves 

lehetőségeit is jelentősen érintik.  

Dánielné szövege a két világháború között született, jelen kisregénye a női 

uralkodás abszurditása és a hagyományos női szerepek propagálása kapcsán illeszkedik 

az egész életművébe. A Beatrixról szóló kisregény az ifjúság számára íródott, s a 

hosszabb narrátori kitérők, amelyek azt részletezik, hogy miként szolgálhatnak tanulságul 

Beatrix tettei, valamint, hogy milyen egy-egy adott szituációban a helyes és helytelen női 

viselkedés, közelítik a regényt a bevezető fejezetben bemutatott, fiatal lányoknak szóló 

tudománynépszerűsítő művek közegéhez, melyekben a történelemformáló nőalakok 

életútjai erkölcstani példatárként funkcionáltak.49  

Jókainál az elkényeztetett hercegnő figurájának megjelenítése elsősorban Fráter 

György politikai zsenialitásának reprezentatív eszköze lesz: abban a tekintetben, hogy a 

gyermek Izabella és szülei kapcsolatát Fráter György miként fordítja az ország javára. 

Később pedig miként képes féken tartani, jobb belátásra bírni, rossz döntéseit orvosolni, 

támogatni egy olyan, még gyámságra szoruló, fiatal anyát, akinek hibái alapvetően a 

gyermekkori neveltetésből és életkorából, nem pedig nemi hovatartozásából 

eredeztethetőek.  

Amikor Fráter György az udvarba érkezik, a tizenöt éves Izabellának célozza 

elsősorban a mondatait. Szapolyai János helyzetéről és tetteiről úgy számol be, hogy az a 

                                                           
48 DÁNIELNÉ LENGYEL Laura, Beatrix, Bp., Pallas-Révai., 1921, 6. 

49 Beniczkyné BAJZA Lenke, Leányok tükre: Nagy magyar nők élete: Budapest, Lampel, 1904. 
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fiatal nő szemében egy mesebeli, hős lovaggá váljon. Ennek hatására Izabella lesz az, aki 

kieszközli a lengyel udvar katonai és anyagi támogatását, ami számára úgy válik lehetővé, 

hogy szülei „luxusajándékait” ajánlja fel, valamint tudatosan rájátszik szülei 

engedékenységére és már jól bevált viselkedésmintával és megjegyzésekkel eléri, hogy 

jóváhagyják szándékát. Ebben az extrém szituációban tehát lehetővé válik, hogy Fráter 

György közreműködésével Izabella elkényeztetett hercegnőként a magyar haza ügyét 

szolgálja. 

 

„Fráter György tisztában volt már a helyzettel. A király uralkodik 

Lengyelországon, a királyné mind a kettőn, s a királyleány mind a hármon. 

Zsigmond király ölébe vette a makrancos gyermeket, s okosan beszélt hozzá: 

– De látod, leánykám, a katona zsoldot is kér. Nem elég, hogy János bátyádnak 

odaajándékozd a két regementedet. Ahhoz pénz kell, az pedig a János bácsinak nincs. 

– Hát van nekem! Pénzt is adok neki! 

– No, ugyan már, mi pénzt adhatnál te neki? 

– Hát negyvenezer aranyat. 

A király elbámult. 

– Te? Negyvenezer aranyat? Hát hol vetted te azt? 

A leány lesüté a szempilláit, hogy senki se nézzen a szemébe, s a hajszalagját 

rágva, kisüté: 

– Anyámtól kaptam, nevem napjára, tűpénzül. 

– Negyvenezer arany gombostűpénz? Bona! 

A királyné arca elsárgult; szemei mereven néztek Fráter György arcába. 

[…] 

A királyleány örömében tapsolva futott ki e szóra a szobábul, s nemsokára egy 

kerekes székre téve tolta be a négy hordócskát, amikbe a negyvenezer arany volt eltéve. 

A hordók pecsétjén a szász fejedelmi címer.”50 

A tűpénzhez köthető anekdotában a leendő Izabella királyné nagyvonalúságra 

való hajlama is megmutatkozik. Gyermeki önzése mellett ott van bontakozó nőies 

érzékenysége is. Nem egy idegen nemzet, hanem egy dinasztikus házasságok révén 

létrejött rokonsági kapcsolat alapozza meg azt az együttérzést, amely Fráter György 

                                                           
50 JÓKAI Mór, Fráter György  = JÓKAI Mór Összes Művei: 60., Bp., Akadémiai, 1972, I., 

(Regények), 301-303. 
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elmesélt története által Szapolyai Jánossal51 szemben a lengyel lányban kialakul. A nehéz 

sorsú, idegenben jogaiért harcoló rokon megérinti a gyermekleány szívét, s még inkább 

regényes képzeletét – amelyben Szapolyai mesebeli királyfivá alakul át –, s ehhez  

fogható nagyvonalú gesztusa egy olyan jellegű lemondásként, áldozathozatalként jelenik 

meg, amely idealizált alakjához a későbbiekben is társul a különböző reprezentációkban. 

Ennek a lemondásnak az ő részéről nincs olyan jelentősége sorsára és körülményeire 

nézve, mint amilyen a későbbiekben, mégis ezeknek egyfajta előképéül szolgál ez a 

történet. 

Hogy pontosan miként nyilvánult meg Bona Sforza, a lengyel királyné vak 

szeretete, arról különböző szóbeszédek és vádak keringtek az udvarban,52 a 19. századi 

történészek pedig ezek írásbeli nyomaira, valamint kincstárhoz köthető, az udvar korabeli 

gazdasági ügyeire vonatkozó forrásokra támaszkodva vontak le következtetéseket.53 Erre 

                                                           
51 A Szapolyaiak megítélése nem volt olyan egyértelmű a korban, nagyon ellentmondásosan 

jelenítették meg uralkodásukat különböző szerzők, mint Eötvös József, vagy Jósika Miklós. SZILÁGYI Márton, 

Megváltás és katasztrófa (Eötvös József: Magyarország 1514-ben = Sz. M., i.  m., 2007, 211-230. 

52 A korabeli történetírók Sforzát, mint szeszélyes anyát mutatják be, aki törődik ugyan 

gyermekeivel, de nem egyformán, s elkényezteti őket. A fényűzés szeretetére tanítja gyermekeit, s 

túlságosan is elnéző és elfogult velük szemben, akiknek így tetteikért sosem kell vállalniuk a felelősséget. 

Miközben az tagadhatatlan, hogy anyaként közel tartotta magához őket, figyelt arra, hogy jelentős 

műveltséget sajátítsanak el, és hogy átérezzék és megtanulják a megjelenés reprezentatív jelentőségét és 

politikai jelentőségét. HORN Ildikó, Könnyező krokodil, Bp., L’ Harmattan, 2007, 59-72. 
53 Veress Endre további példákat hoz a főszövegemben idézett példa mellett.: „Egy ízben hat frtot 

utalnak ki ruhájára, máskor zafiros pecsétnyomó gyűrűt rendelnek neki, hogy találjon ékszeréhez, vagy egy 

rubintos rózsáját küldik Nürnbergbe, hogy új követ tegyenek a kiesett helyébe. Ugyanekkor a boroszlói 

ötvösöktől hozat Bona Izabellának egy 25 forintos ékszert, míg 1537-ben mind a négy királyleány egy-egy 

aranylánczot kap tőle.Kellett is, mert ekkoriban már az udvari ünnepségeken is megjelent. Ilyen fontosabb 

ünnepély volt az utóbbi években: öcscse, a trónörökös megkoronáztatása, a mi atyja, a király kívánságára 

még életében megtörtént 1530-ban, a mikor Zsigmond Ágost külön udvartartást kapott; majd Jadwiga 

esküvője II. Joachim brandenburgi választófejedelemmel 1535 őszén. A lakodalmi ünnepségek után a 

királyné Izabellával és az «ifjabb király»-lyal Lithvániába ment, mert azt, s különösen székhelyét, Vilnát 

annyira szerette, hogy az őszt rendesen ott tölté nagyobb gyermekeivel, s csak újévre tért vissza Krakóba. 

A következő év őszén is ott voltak Vilnán, mikor a krakói királyi lak Szent-Lukács napján kigyuladt s majd 

hogy az otthonmaradt három kisebb herczegnő bele nem égett. Bona e szerencsétlenség hírére hazasietett s 

ezentúl olyan messzire és hosszú időre nem hagyta el az udvart. Inkább a Krakó körüli búcsújáróhelyeket 

vagy királyi lakokat keresi fel szórakozás és változatosság kedvéért. Így találjuk Izabellával és öcscsével 

1537 január 24-én Ocziecen, pünkösd harmadnapján Niepolomicén, vagy a csensztochowai zárdában, hogy 

annak csodatevő Szűzanya-képét gyermekeinek megmutathassa.” DR. VERESS Endre, i. m.,  22. 
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vonatkozóan persze a szerzők megmaradnak a forrásoknál, míg Jókai új anekdotát 

„teremt” – amely az elkényeztetett hercegnő és az áldozatra kész asszony tematikájához 

is kapcsolható. 

1. 1. 4. Virágházi liliomok: „Rapunzel szindróma” 

Az elkényeztetett gyermek képe áttételesen, ettől egészen eltérően jelenik meg P. 

Szathmáry Károly regényében, ahol Bona Sforza alakjának megítélése más 

feldolgozásokkal ellentétben pozitív: ugyan tud erélyes lenni, de a hagyományos női 

szerepeket és viselkedésmintákat tekinti maga és gyermeke számára követendőnek. A 

lányához való viszonya a búcsúzkodás napjaiban Dánielné regényének epizódjához, 

Aragóniai Ferdinánd balsejtelmeihez hasonlítható. A királyné ebben a feldolgozásban 

félti gyermeke jövőjét az idegenben, s belátja, hogy a lánya bizonytalan jövőjéhez a 

neveltetése is jelentősen hozzájárult. A túlzott féltés, a mindent megengedő szeretet 

következménye azonban nem egy határozott és akaratos jellemet eredményezett, hanem 

egy olyan fiatal nőt, aki gyenge fizikuma, naivsága miatt lett alkalmatlan a királynéi 

szerepre. A törékeny testben azonban egy szenvedélyes, az érzelmeket fokozottan megélő 

lélek lakozik. A gondolatok itt tehát az anyai nézőpont által vannak kifejtve, s ez a szerzői 

megoldás gyakorlatilag a már idézett Major Béla cikkének stratégiájával él. A regényben 

ugyanis egy női nézőpont által lesz érvényesítve az elkényeztetett hercegnő és a közéleti 

szereplésre alkalmatlan nő sztereotípiája. 

„Ő ekkor mintegy tizenhét éves lehetett; de e korhoz képest sokkal fejletlenebb, 

mint ez rendesen lenni szokott. Halvány, áttetsző arcza, s karcsu, hajlékony, csaknem 

töredékeny termete hasonlított a virágházi lilioméhoz, melyről előre látja az ember, hogy 

azt a szabadra vinni nem tanácsos, mert az első szélcsapás, mely érheti, ketté fogja törni. 

Ilyenné csak magas paloták puha bársonyán válik a gyermek. Ez arcz, mintha nem az 

emberek tekintetét eltűrni; e termet nem az élet terheit viselni s e picziny lábak nem a föld 

rögére lépni születtek volna. Álomkép, melyet a fölébredés tovarebbent; légtünemény, 

mely az első szellőre szétfoszol. 

És mégis, majd e pehelyszerű arczról az átható fekete szemek fénye reád világol, 

s azokban a lélek minden érzelmeinek váltakozó lángját égni látod; ha bámulod a habzó 

fekete hullámtömeget, mely a kis fejecskére és habszerű vállakra valósággal reá 

sulyosodni látszik: megdöbbensz, mint a könnyű hajó rengő tánczán, mely kedveseidet 

fogja az Újvilág felé röpíteni; s ha előbb mindenütt az eget kerested: most mind az 
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eszedbe jut, mi embert a földhöz ragaszt. – Nagy Isten!... Mily csekély teher az élet nagy 

oceánjára, mily könnyű martaléka a csapongó haboknak s mily nagy kincs arra, hogy 

elvesszen!... 

Ezt kiáltá a gondos anya, Sforzia Bóna szíve, ki egyetlen leányát az anyai szív 

leggyöngédebb és mélyebb érzelmeivé szereté s talán éppen e szeretet százszoros gondot 

adott neki, e kérdésekben: mi fogja a nagy szeretet helyét betölteni? Nem volt-e gyermeke 

igen szeretve arra, hogy az emberek köznapi érzéseit is eltürhesse? S nem sodorja-e el az 

első hullám, mely az élet tengerén feléje közelít?... 

A jó anya eddigelő még egyetlen pillanatot sem vesztett el gyermeke életéből; 

annak érzelmeit a foganás perczében ismeré: - s épen ez igen nagy aggálylyal tölté el 

lelkét.”54 

 

A választott nézőpont azonban épp abból a szempontból lesz érdekes, hogyha 

emellé a jelenség mellé állítjuk a Beatrix alakját megmintázó két kisregényt, amelyeknek 

maguk a szerzői is nők. 

Dánielné regényében ugyan egy hagyományos női felfogást képvisel, az azonban 

már modernebb megközelítésnek tűnik, ahogy a női sorsfordululóra reagáló apa 

érzékenysége, érzelmessége megmutatkozik. 

Azáltal, ahogy P Szathmárynál Bona Sforza tekintetén, gondolatain át látjuk a 

lányát, az ő alakja Izabella ellenpontjaként képződik meg. Ebben a kritikus anyai 

tekintetben, a bölcs balsejtelemben, előrelátásban, a lánya lelki erejével kapcsolatos 

kétségeiben így egy olyan történelemformáló nőalakként jelenik meg, aki jellemes és 

határozott egyéniség. Az elhibázott nevelés tehát ebben az esetben nem jelent eggyet a 

rossz anyai mintával. Bona Sforza alakjához köthető jelenetek azt példázzák, hogy az 

asszony megfontoltan tud kritikus pillanatokban cselekedni, s erős érzelmi érintettsége 

ellenére olyan kételyeket és kritikát tud megfogalmazni, amelynek van realitása. P. 

Szathmáry a korban a magyar szerzők közt egyedüliként ábrázolja kivételes jellemű 

asszonyként, pozitív karakterként Sforzát, ez azoban nem jelenti azt, hogy ne tudná 

művén keresztül a közéleti szereplésre alkalmatlan női jellemet propagálni. Hiszen 

ugyanúgy elhallgatja Sforza befolyását a királyi udvar és a nemzetközi politika 

eseményeit érintően, ahogy a későbbiekben Izabella alakján keresztül a kényszerű 

                                                           
54 P. SZATHMÁRY  Károly, Izabella, történeti beszély, I., Pest, Ráth Mór, 1859, 2-3. 
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közéleti jelenlétet hangsúlyozza. P. Szathmáry Károlynak ugyan a nőkről alkotott 

véleménye a hagyományba illeszthető, azonban ő is megformál kivételes jellemeket.55  

Az idézet szövegrészletben visszacseng az a Jósika Júlia által is hangoztatott 

nézet, miszerint az elkényeztetett gyermeknek nem csupán a lelke, személyisége, de a 

testi egészsége is torzul: nagyobb a kockázata, hogy gyenge fizikumú, betegségre 

hajlamos lesz. Ez a gyenge fizikum egybejátszik az ábrándos, ábrándozó természettel, 

ami a „burokban nevelés” következménye. 

P. Szathmáry szövegében bár Izabella egyre tapasztaltabbá, keményebbé válik, 

mégis elő-előtűnik, hogy neveltetésének következtében egy adott helyzetben nem képes 

reálisan, logikusan gondolkodni. Ezáltal pedig kitörési kísérletei folyton kudarcba 

fordulnak – még erdélyi regnálásnak56 idejében sem ő az, aki ténylegesen mozgatja a 

szálakat. Izabellát tündérszerű, illékony lényként ábrázolja a szerző, aki felőrlődik a 

nagypolitika kegyetlen sakkjátszmáiban. Elsősorban anya marad mindvégig, a gyermeke 

védelme érdekében cselekszik, közszerepléseit a kényszer szüli, alapvetően kevés esetben 

tud igazi lélekjelenlétet mutatni.  

A szépirodalmi munkákban Izabella alakja felől is érdekes lehet, hogy miként 

jelenik meg mint gyermekét túlzottan féltő és szerető anya, hiszen a történeti 

hagyományban alakjával kapcsolatban is felmerül a visszamenőleges vádaskodás. János 

Zsigmondról, mint gyenge jellemű uralkodóról írnak, amit Izabella természetére vezetnek 

vissza. A szépirodalmi hagyományban az anyai reakciók, logikusan következnek a 

rendkívüli történelmi eseményekből, s ezt tudomásul véve, a XIX. századi szerzők 

alapvetően nem a királynét magát teszik felelőssé, hanem magukat a körülményeket, 

melyek között a túlzott féltést, érzelemkitöréseket természetesként értékelték. A 

rendkívüli helyzetekhez köthető anekdoták, melyekben a királyné a magyar trónörökös 

                                                           
55  „A történelem, s ezek között a magyar is, nemegyszer ragadta ki a nőt szenvedőleges 

szerepéből, s a férjét megmentő Szentgyörgyi Cicellét, a férje és honáért küzdő Zrínyi Ilonát méltán dicsőíti 

történelem és költői lant. De ezeket a végzet kényszeríté kilépni a női szerepkörből, mint az anya-cet, mely 

hímje távollétében maga védi az orv ellen kisdedeit.” Vö. STEINMACHER Kornélia, Elveszített 

Tündérvilágok (?):Bródy Sándor meseátírásai = Mesterkönyvek faggatása : Tanulmányok Gárdonyi Géza 

és Bródy Sándor művészetéről, szerk. BEDNANICS Gábor-KUSPER Judit., Bp., Ráció, 2015, 491-513. 

56 Élete utolsó három évében erdély teljhatalmúkormányzója volt, és a kordokumentumok azt 

bizonyítják, hogy ezalatt az időszak alatt folyamatos küzdelmek árán ugyan, de mindvégig érvényesítette 

akaratát a bel- és külpolitikai események kapcsán. HORN Ildikó, Tündérország útvesztői: Tanulmányok 

Erdély történelméhez, Bp., Robinco Kft Digitális Nyomda, 2005, 10-13. 
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anyjaként lép elénk, nem példázzák, nem is példázhatják a helyes vagy helytelen anyai 

magatartást, hiszen nem az uralkodói udvarok mindennapjait ismerhetjük meg, hanem 

éppen azt az időszakot, azokat az extrém szituációkat, amikor a megszokott állapotok, 

viszonyok felszámolódnak egy háborús helyzet következtében. Maguk a történeti 

források sem ezeket a rögzült anekdotákat hozzák fel példaként, hanem mintegy 

mellékesen, általánosságban jegyzik ezt meg. 

 Az irodalmi adaptációkban a török táborában tartózkodó csecsemője 

vendégeskedésekor,57 vagy a koronáról történő lemondásakor és az ország elhagyásakor 

a királyné érzelmi ideáltipikus honleányként és anyaként van ábrázolva, de természetének 

ellentmondásosságát emellett is hangsúlyozzák.. Így adódhat az is, a körülmények mellett 

az asszony sajátos természete is közrejátszik abban, hogy mi lett János Zsigmondból. 

Izabella idealizált anyasága egyedül Kemény Zsigmondnál lesz árnyalva, aki a 

trónörököshöz való viszonyát az extremitásokon túl is megmutatja, s így bírálhatóvá teszi. 

Izabella nála egy ellentmondásokkal teli, bonyolult személyiség, s ebből kifolyólag 

anyaságának megítélése is ellentmondásos lesz. 

 

„Zsigmond a király, kit anyja a szív sajátságos ellentmondásánál fogva 

kényeztetett s még a szellőtől is oltalmaz, tanítóival egy külön kocsiban ült s nem törődve 

a Kolozsvárott hagyott koronával, a szabálytalan latin igék hajlításain és a hiteszméken 

vitatkozott. A vén bölcs és beteges testalkotású gyerek gondolkodó arcát, csodálatos 

ötleteit és mélabús kedélyét még a tiszta ég, a gazdag növényzet, a ragyogó nap és a tarka 

úti jelenetek sem bírták változtatni. Izabella, ki nyugtalan természeténél fogva többnyire 

elől lovagolt, s követőit néha messze hátrahagyta, midőn gyereke eszébe jutott, száguldva 

tért a kocsihoz vissza, s míg a kis Zsigmonddal beszélt, tekintete nyájas, részvétteljes és 

valóban megnyerő volt.”58 

 

                                                           
57 A források arról tanúskodnak, hogy Izabella együtt ment a gyermekkel a szultán táborába 1541 

augusztusában. Török miniautúra is fennmaradt az eseményekről. Az alkotáson a következő képsorok 

jelennek meg: „Izabella, az özvegy királyné, csecsemő fiával veszi a hírt, hogy Szulejmán szultán a 

táborába, Óbudára kéreti Buda várából. Kíséretében a magyar urak között ott van tanácsadója, Fráter yörgy 

is. A megbeszélés alatt – mintha csak nézelődnének – janicsárok szivárognak be a Szombat-kapun.” A török 

tehát csellel foglalja el Budát. SZABÓ Péter, Az erdélyi fejedelemség: Küzdelem a megmaradásért, Bp., 

Officina, 2013, 53. 
58 KEMÉNY Zsigmond, Zord Idő, Bp., Szépirodalmi, 1968, 465. 
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Azonban János Zsigmond is olyan ellentmondásos személyiség lesz, mint az 

édesanyja. Királynak született, de amint azt a szerző sugallja, valójában egy tudós, egy 

zseni lehetne belőle, ha nem kötnék a dinasztikus kötelezettségek. A jövője azonban a 

regény záró jelenetét megidéző történeti pillanatban még bizonytalan, nem lehet tudni, 

hogy válhat e belőle még evilági uralkodó. Ebben az esetben azonban ez a beállítottság 

nem hátrányos, hiszen a jelenetben a leendő uralkodó  alkalmasnak mutatkozik arra, hogy 

alternatív lehetőségként az egyházi vagy a tudományos pályán csináljon karriert. 

 

 

1. 2. A királyné nevében – a király nevében. Az anyaság politikuma 

1. 2. 1. Az anyaság politikai hatalma: a nyilvános beszéd, mint konstrukció 

  

„Ezután a koronát, az országalmát, a jogart és a többi királyi jelvényt az oltárra 

helyezték. Akkor a királyné, hogy még az ellenség is szánja, sírástól elfulladó hangon, 

fájdalommal eltelt szívét és lelkének iszonyú fájdalmát hulló könnyeivel tanúsítva, a 

hozzá legközelebb álló fiához fordult, és így szólt: »Ne vonakodj fiam, ezeket a 

jelvényeket, amelyekkel azt reméltem, téged koronáznak meg, hogy az országot 

kormányozd, Ferdinándnak, a legjobb királynak átadni, aki némi reményt hagyott arra, 

hogy miután a legnagyobb gonddal megőrzi, azokat vissza fogják adni.« Ezután a sorban 

ott álló főnemesekhez szólt: »Íme, látjátok, Pannónia férfiai, hogy a ti jelenlétetekben a 

koronát és a jogart, Magyarország jelvényeit Ferdinánd királyhoz kell küldeni; adja a 

legjobb és a legnagyobb Isten, hogy ezt nektek, az egész országnak és a keresztény 

közösség számára szerencsés és áldásos legyen. Szívem azonban azt súgja, és bárcsak 

hamisan súgná! hogy ti ezzel a diadémmal mostantól kezdve egyetlen nemzetségetekből 

és véretekből származó királyt sem fogtok megkoronázni. Nekem azt kell tennem, amit 

mások akarnak, mégis nagy remény tölt el, hogy eljön az idő, amikor a fiamnak is (akkor 

töltötte be a tizenegyedik évét) jobb sors jut osztályrészül, és noha most székhelyet 

változtat és máshova kell költöznie, mégis mivel az uralkodásra nevelték, a legjobb és 
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legnagyobb Isten segítségével, és a ti támogatásotokkal visszaszerezheti majd korábbi 

birtokát. «”59 

Az itt idézett jelenetet több emlékírónk60 is megörökítette. Feltételezhető hogy az 

Izabellának tulajdonított beszéd olyan kreáció, amely csak az emlékírók narratíváiban 

létezik.61 Az anekdota tételmondatát itt újra az az alkotói stratégia nyomatékosítja, hogy 

nem két férfi közt hangzik el a párbeszéd, hogy a vád maga egy művelt és tekintéllyel 

rendelkező asszony véleményeként konstruálódik meg a szövegben.  

Várkonyi Gábor a beszéd megalkotásának jelentőségét abban látja, hogy: „Egy 

nő, az aktív politizálástól általában távol tartott asszony fogalmazza meg az igazságot a 

politikusok számára. A királyné által elmondott – neki tulajdonított – beszéd hatását csak 

fokozza, hogy utal a nőkkel szemben kialakított általános elvárásra is: »Nekem azt kell 

tennem, amit mások akarnak…« Az özvegy királyné beszédének beiktatásával a 

történetíró a „közös valóság” megfogalmazásán túl sokkal több rétegű üzenetet 

közvetíthetett saját kortársai, de az utána következő korok olvasói számára is. A nőktől 

elvárt örök érvényű szerep a család összetartása, fenntartása volt. Izabella egyszerre 

szólalhatott meg anyaként, a családért aggódó özvegyasszonyként és formális hivatala 

szerint özvegy királynéként. A történeti hagyomány a lineáris vagy kronologikus 

                                                           
59 BETHLEN Farkas, Erdély története: A váradi békekötéstől János Zsigmond haláláig (1538-1571), 

Bp., Enciklopédia Kiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, II., 2002, 139-140. 
60 A beszéd több változatban maradt fenn. Vö. SZAMOSKÖZY István történeti maradványai 1542-

1608, kiad. SZILÁGYI  Sándor, Bp., (Magyar Történelmi Emlékek II oszt. Írók. XXX. köt.), IV., 1880.  

61 „Az özvegy királyné beszédét a történetírói hagyomány őrizte meg, több változatban ismerjük. 

Nincs nyoma annak, hogy lejegyezték volna, egyik történetíró sem jelöli meg forrását, ami egyaránt lehetett 

a korona átadását megörökítő irat vagy szájhagyomány, de az is elképzelhető, hogy Izabella beszéde csupán 

az említett történetírók narrációjában létezett és létezik. Bethlen narratívája azonban túlmutat azon, hogy 

egy történeti pillanatot, egy ünnepélyesnek szánt aktust rögzítsen. A Szapolyai-dinasztia nagy bukását – a 

korona elvesztését – az özvegy királyné beszéde emeli az egyéni, a dinasztikus tragédia szintjéről a 

közösség szintjére. A beszédbe foglalt jóslat már nem a dinasztia, hanem a nemzet veszteségét 

hangsúlyozza. Bethlen anélkül, hogy politikai manifesztumot fogalmazna, érzékelteti a Szapolyai- és a 

Hasburg-dinasztia nemzethez fűződő eltérő viszonyát.” VÁRKONYI Gábor, i. m., 103-124, 105. 

Disszertációm szempontjából a lemondó nyilatkozat elsősorban a tartalmazott jóslat és a jóslás aktusa 

szempontjából lesz fontos, ezért annak irodalmi változatait és a történeti forrásokhoz való viszonyát a 

dolgozat második nagy egységében elemzem majd. 
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eseménytörténeti valóságba belekomponálta a nők és a politika, a nők és az általuk 

felvállalt szerep, a nők és a közéleti szerepvállalásaik bonyolult problematikáját.”62 

Az általa idézett emlékíró tehát látszatra kijelöli az özvegy királyné szerepkörét, 

mintegy az elfogadó, passzív, mindenről lemondó és mindent feláldozó nőként jeleníti 

meg, amire nagyon jól ráilleszthető a 19. századi irodalmi hagyomány jellemző nőképe 

is.63 A nő sorsa a tűrés és a szenvedés, a csendes belenyugvás: „Nekem azt kell tennem, 

amit mások akarnak…” Ezt látja meg a 19. századi historista festészet is: többnyire ezt 

emeli ki, ezen keresztül idealizál, és csak nagyon ritkán fedezi fel és sejteti ezeknek az 

anekdotáknak, a forrásoknak a jóval bonyolultabb, összetettebb vonatkozásait, a 

közvetett, mégis elsődleges jelentéseit. 

 

1. 2. 2. Az anyaság politikai hatalma: a gyermek mint legitimáló tényező 

Az említett beszéd azonban sokkal bonyolultabb annál, minthogy a lemondás 

puszta visszatükröződését lássuk meg benne. Inkább szól a visszatérés reményéről, 

valamint arról, hogy a nő milyen klasszikus eszköztárral élhet a kívánt hatás elérésének 

érdekében: az emlékíró elszólja magát, amennyiben a sírás aktusán keresztül a tudatos 

érzelmi ráhatás gondolatát is megjeleníti. A síró asszony gyermekéhez való odafordulása, 

a gyermekére vonatkozó megjegyzései, azonban egyetlen reprezentációban sem egy 

„hisztérikus jelenetet rendező asszony” képét tárja elénk, hanem egy aggódó anya 

gondolatait, aki a pillanatnyi helyzet által megkövetelt kényszerről, átmeneti időszakról 

beszél. A királyné a lemondó beszéde kapcsán minden egyes irodalmi reprezentációban 

úgy jelenik meg, mint aki a lemondáson keresztül e gesztus ellen akarja hangolni a 

köztudatot. Ez azonban nem jelent egyet azzal, hogy honleányi kötelezettségei ellen 

                                                           
62 „A nők számára még hosszú ideig zárva maradnak a közéleti nyílvánosság olyan alapvető 

színterei,mint a nyílvános oktatás intézményei, a képzettségen alapulóhivatalvállalás, vagy a polititkai 

életben történő részvétel. Az arisztokrata nők számára a mögöttük áló család tekintélye és ereje tette 

lehetővé, hogy a kora újkoriközéletben – a királyi udbvartól a kolostorig – jelen lehessenek, sőt, 

szerepvállalásukat a mindenkori arisztokrata társadalom el is várta. 

A kora újkori arisztokrata társadalom több színteret is „felajánlott” a nők számára. A szűken 

értelmezett családi tér mellett, vagy pontosabban azon keresztül beléphettek a gazdagság, a gazdálkodás, 

közélet és politika számos területére.” U. o., 124. 
63 MARGÓCSY, i. m., 2016, 19-40. 
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cselekedne. Inkább olyan így, mint aki a pillanatnyi lemondás kényszerűségében épp arra 

akarná ösztönözni a hallgatóságot, a környezetét, hogy elinduljon egy olyan, általuk 

lehetővé tett folyamat, melynek a végén a nemzet érdeke már egybeesik azzal, hogy újra 

fiáé legyen a korona. Beszédének újraírt változataiban ott van annak gondolata is, hogy 

ha hosszútávon a Szapolyai dinasztia uralmának folytonossága nincs biztosítva, akkor a 

magyarságnak nincs jövője. A visszatérés lehetőségét a nagypolitikában, az ország 

sorsának alakulásában azonban már fia aktivitásához köti.  

A női eszköztár és annak a tömegre gyakorolt hatása P. Szathmáry Károly 

regényében szintén hangsúlyosan, közvetlenül jelenik meg a beszéd megidézése kapcsán. 

Annak gondolatát, hogy Izabella ebben az esetben a női gyöngeséggel kapcsolatos 

sztereotípia reprezentációján keresztül akarja majd uralni a szituációt, maga Fráter 

György veti fel. Nem hiába, hiszen Izabellának, mint a magyar király anyjának, s az 

elhunyt király özvegyének korábbi nyilvános szerepléseit ő maga is hatásosan 

felhasználta már a közvélemény, vagy a nagypolitikai események befolyásolása céljából. 

Ebből kifolyólag gyanítja, hogy Izabella ennek mintájára cselekszik majd. Fráter 

hosszútávú céljai Castaldo érdekeivel nem egyeztethetőek össze, valójában a távolabbi 

jövő tekintetében ő is azt szeretné, amit a királyné. A barát ebben a helyzetben nem attól 

tart, hogy a királyné szándékosan a jelent akarja befolyásolni a fellépés módjával, hanem 

attól, hogy elvéti a mértéket, és a nyílvános fellépésének következményeként akár 

emberáldozatot is követelő, jelenbeli zavargások vehetik kezdetüket, s ezek megnehezítik 

majd a császárral folytatott együttműködést. 

 „- Gondolod-e, hogy az aláírásban akadály nem lesz? 

- Izabella sokkal okosabb, mintsem kényszer ellenében nevetséges makacsságot 

mutasson. Az egyetlen mitől félek az, hogy a női fegyvereket: nyelvét és könnyűit 

fölfogja használni. De hiába, ezt már nem gátolhattam.  

- S mi eredményre vezethetne az részéről… 

- Ti a magyart nem ismeritek. Keleti faj ez, soha sem oly okos, higgadt, hogy 

egyszersmind ne érezzen s mindig akadhat soraiban oly rajongó, kit vasasaiddal kell félre 

hárítanunk… De íme, a királynő imáját végzi, közeledik…”64 

                                                           
64 P. SZATHMÁRY , i.m., 134. 



37 
 

Castaldoval folytatott beszélgetésében a magyar nép „természetére” alapozva 

fogalmazza meg a feltételezhető hatást, ami egyébként nem is marad el. Ez a nemzeti 

karakterológia-jegy izgalmas pontja a párbeszédnek: egyfajta nőiességet képvisel. Hiszen 

Izabella hatása itt annak a mutatója, hogy a férfiakban keltett érzelmek is 

felülkerekedhetnek az értelmen és az aktuális közérdeken. Ez pedig éppen az a jellegzetes 

nőkhöz kötött sztereotípia, amely szerint alkalmatlanok az uralkodásra. Az, hogy a 

székelyek hajlamosak erre, előrevetíti azt is, hogy Izabella királyné miként tud később 

Erdélyben fia jogán trónra kerülni. A fegyveres erővel, Castaldo és Fráter György 

összefogásával szemben próbálkozó Izabella beszéde hiába mutatkozik ebben az esetben 

hatásosnak, végül kísérlete kudarcba fullad, és a királyné csak azzal szembesül, hogy 

valóban gyönge, hogy mennyire védtelen és tehetetlen és hogy mennyire megviselte ez a 

nyílvános szereplés. Erdélyi uralkodása kapcsán a későbbi narrációból az derül ki, hogy 

csak fiáért hajlandó a közéleti szereplésre, és jellemzően mások döntenek, cselekszenek 

helyette, ő pedig ilyenkor is alkalmatlanságával szembesül, kényszerhelyzetei ellenére 

mégis politikai tényezővé válik. P. Szathmáry adaptációjával ellentétben Kemény 

Zsigmondnál Izabella alakjára az a jellemző, hogy gyakran uralja a szituációkat, és 

pontosan be tudja mérni a kívánt hatást, valamint tudatosan épít arra, hogy a jogos 

trónörökös anyjaként befolyásoló tényezővé váljon.  

Izabellához és Beatrix királynéhoz is kapcsolható számtalan olyan jelenet, amikor 

kikelve magukból saját jogaikat és lehetőségeiket igyekeznek megvédeni és növelni,65 de 

Beatrixszal szemben Izabella számára eleve adott a kiskorú gyermek jogait védő anya 

szerepének lehetősége. Ez az anekdota a történeti források kontextusában és Kemény 

Zsigmond esetében inkább ennek a lehetőségnek a helyes kiaknázásáról szól, mintsem a 

koronáról való lemondásról. A királyné gyermeke jogainak védése során válik közéleti 

szereplővé, miközben a saját érdekei szinte láthatatlanná válnak, feloldódnak gyermeke 

érdekeiben. Izabella királyné hiteles lehet mások szemében, szemben Beatrixszal. Beatrix 

királyné számára ismerünk egy hasonló kísérletet, – a szépirodalomi adaptációk köréből. 

Dánielné Lengyel Laura regényében mostohaként, gyámként kívánja először biztosítani 

jövőjét bátyja, Aragóniai Péter tanácsára, aki azt reméli, hogy a király hirtelen halála 

esetében a kiskorú Korvin János gyámjaként nővére a háttérből uralkodhatna az 

országban.  

 

                                                           
65Erről részletesebben a disszertációm harmadik egységében értekezem. 
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„Ébredj, még nem késő, és ne habozzál küldetésedet teljesíteni! Küldetésed pedig 

a magyar korona megszerzése az Aragóniai család, a te fenséges családod számára. Ha 

fiad lesz, minden rendben van, gondoskodunk majd róla, hogy Magyarország csak 

tartománya legyen, ő azonban teljesen olasznak tudja, érezze és vallja magát. De erre az 

esetre is gondoskodnod kell. Rá kell venned Mátyást szép szóval, hízelkedéssel, hogyha 

fiatok leszen, végrendeletében téged nevezzen meg a kiskorú gyámjának. Ha pedig Isten 

nem áldana meg gyermekkel, akkor gondoskodnod kell, hogy a korona férjed halála után 

a te fejedre szálljon!”66 

 

Az anyaság adott esetben tehát egy lehetőség, a klasszikus szerep így kerül 

felszámolásra, a magánszféra feladatai így fordulnak át közéletibe. Egy nő aktívan léphet 

fel látszólag magánéleti szerepkörében a közéletben, míg gyakran önmagában álló 

közéleti szerepvállalása, fellépése egy passzív, formális jelenlétet takar. S ha 

pillanatnyilag még nem, de hosszútávon majd megfeleltethetővé válik az ország 

érdekeivel. A lemondás a jelenhez kapcsolódik, de mindig annak jegyében történik meg, 

hogy ez csak egy átmeneti állapot. Többek között az átmeneti állapot szempontjából van 

a beszédnek még egy jelentős vonása. Ez pedig a beszéd jóslat-funkciója, melyre a 

második fejezetben majd részletesen kitérek.  

 

 

1. 2. 3. A bujdosó királyné mítosza 

A lemondás szimbolikus gesztusok kíséretében zajlik, – beszéd, hivatalos okmány 

aláírása, a hatalom jelképeinek átadása – az ígéretet a királyné úgy váltja be, hogy 

elhagyja az országot. Távozásához tartozik még egy anekdota, amely mintegy kulcsa 

lehet alakja népszerűségének. Izabella száműzetése által az emigrációval is kapcsolatba 

került. Az országot elhagyó királyné alakjáról a szabadságharc emigránsaira lehet 

asszociálni, alakja kifejezetten alkalmas volt az érzelmi azonosulás felkeltésére,67 ahogy 

                                                           
66 D. LENGYEL, i. m., 58. 
67„A sajtóhoz kötődő női témájú történeti képek legfőbb jellemzője azonban az emocionális szálak 

kiemelése, a históriai alakokkal való empátia felkeltése. Ezzel összhangban a képmagyarázók is a női hősök 

érzelmi motiváltságát hangsúlyozzák, döntéseikben az anyai szeretet, a szerelem, vagy hitvesi hűség 

kiemelésével […]. Az emocionális azonosulás felkeltésére különösen alkalmas volt Izabella királyné 
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most ők, úgy egykor a királyné is a Habsburg uralkodó akaratából kényszerült arra, hogy 

elhagyja hazáját. A száműzött királyné alakját megörökítő munkák mintegy történelmi 

parabolákként működtek, ráadásul az esemény érzékelhetően rokonságot mutat az orsovai 

határátlépéssel,68 melyhez a közhiedelem beszédet is kapcsolt.  Az orsovai beszédéről 

azonban maga az állítólagos elmondója nyilatkozza azt, hogy fiktív szöveg.69 Ha azonban 

az anekdotának egy tágabb kontextusát nézzük, az emigrációs tevékenységet is 

összekapcsolhatjuk: ahogy Kossuth Lajos, úgy Izabella királyné is a változásért, a 

jelenlegi állapotok felszámolásáért, a visszatérés lehetőségéért, a haza felszabadításáért 

küzd. 

A történetírók, emlékírók, krónikások műveiben felfedezhető anekdoták 

többnyire egyszerre működnek sajátos igazságtartalmak közvetítőjeként, valamint a 

legendásítás, mitizálás eszközeiként. Mivel egyértelmű a történeten túlra mutató szándék, 

így mindig ott a kérdés, mit akarnak a történettel valójában közvetíteni. Az anekdota tehát 

egy egyedi – vagy egy egyedinek feltüntetett – eset révén egy általános szemléletet 

közvetít, azt kívánja erősíteni, esetleg befolyásolni. Az anekdoták híres történelmi 

                                                           
hányatott sorsú élete, aki a történelemnek kiszolgáltatott személyiség és az asszonyi helytállás példájaként 

alakja a törtneti festőket is többször megihlette. A Családi Kör első történeti képként közölte 1860-ban 

„Izabella királyné búcsújá”-nak jelenetét, amely Wágner Sándor három évvel későbbi kompozíciójának is 

előképe volt. A kép magyarázata nyilvánvalóvá tette időszerű, a jelen bujdosóira utaló jelentését: »Izabella 

megáll a magyar határon, a hegy orámról még egyszer visszatekint a mosolygó völgyekbe, még egyszer 

istenhozzádot int a népnek, melynek számára másutt nincsen hely, - melynek e földön élni, halni kell!« 

(Családi Kör, I(1860/4) november 4. 57.” RÉVÉSZ, i. m., 2005, 286-288. 
68 „Kifejezhetetlen érzelem-vihar dulta lelkemet, midőn a világosi fegyverletétel hontalanná tett. 

Nincs ))szó, mely arról fogalmat adhatna. Leborultam hazám földjére, mielőtt határán átlépnék; 

zokogva nyomtam reá fiui szeretet búcsucsókját; -- egy csipetnyi port vettem belőle magamhoz; -- még egy 

lépés, és – ugy valék, mint a tört hajó roncsa, melyet a szélvész kidob a homokra egy sivatagon.” KOSSUTH 

Lajos, Előszó = K. L., Irataim az emigrációból: Az1859-ki olasz háború korszaka, Bp., Athenaeum, 1880, 

I., köt., V. 
69 Az orsovai tartózkodásról és a szülőföld elhagyásáról – kicsit zavaros keretek között – maga a 

politikus is megemlékezik, megjegyezvén, elhíresült búcsúbeszéde csak kitalálás: „Kevéssel azután, hogy 

hontalanná lettem, az európai sajtóban egész körutat tett egy búcsu-szózat nemzetemhez nevemben. Az 

költött szózat. Én sem azt, sem mást nem írtam.” Uo. Mivel Kossuth Lajosnak inkább érdeke lett volna, 

hogy ez a beszéd is egy legyen az általa kieszközölt diplomáciai fogások közül, valójában nem 

feltételezhető - ahogy az tévesen bekerült a történettudomány köztudatába -, hanem cáfolatával inkább 

bizonyítható a beszéd konstruáltsága. 
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személyek között öröklődhetnek: újabb aktualitást is nyerhetnek.70 Így lehet a királyné 

életéről szóló anekdotákat a királyné életén túlmutatóan értelmezni, történelmi 

parabolaként érteni. 

 A magyar király anyjaként az országot elhagyni kényszerülő Izabella mégis 

egyfajta remény hordozója: alakjában, mivel méhében hordta a magyar király örökösét, a 

jövő záloga is látható. Az özvegy királyné anyaként egy elveszettnek hitt királyság végső 

reményévé vált: azzal, hogy egy fiút szült, egy nemzet számára adott lehetőséget a most 

elbukott birodalom újjáépítésére. Izabella távozik, de történetének ismeretében a korabeli 

olvasó sejtheti: ez a lemondás nem végleges. Ahogy a mindenkori jelen kudarcaira, 

lemondásaira sem kell úgy tekintenünk, mintha az lenne. 

Kemény Zsigmond Zord idő című regényében a természetbe – egy fa törzsére - 

író királyné hasonlatos lesz a Wagner festmény nőalakjához. Az asszonyalak és 

környezete szinte eggyé válik, s ezt az összefonódást jelezheti a druida papnő hasonlat is, 

mely egy olyan lehetséges alternatívát kínál, amely megfelelő lehetőség lehet a politikai 

élet színterén egyenlőre kudarcot vallott prófétanői-uralkodói szerepet betöltő 

asszonynak a változásra, a megújulásra. A magyarországi politika színteréből való 

távozás, kivonulás, a megbékélés és kibékülés helyetti elégikus lemondás, otthontalanság 

a természetbe való „beolvadás” szintén a bujdosó-királyné toposz része.  

 

 „Ezalatt Izabella királyné, azon ponton, mely Erdélyt Magyarországtól 

elválasztja, egy terebélyes, egy testvértelen hárshoz lépett. 

Itt, mint a druidák papnője térdre borult és imádkozott. 

Áhítatosságát befejezve, kivonta tokjából tőrét s a hársba, mely hűvös árnyával 

körülfogá, bevéste nevét, e szavakkal együtt: Sic fata volunt. (Így akarja a végzet.)”71 

 

A szöveg tágabb kontextusa természetesen árnyalja a kérdést: Izabella a távoli 

jövő lehetőségeibe próbál kapaszkodni, a saját sors csak az anyai pozíció szempontjából 

körvonalazódik. Az anekdota az irodalmi hagyományban egy jelenet részévé válik, 

                                                           
70A Báthory István alakjához kapcsolódó kísértethistóriák, a visszajáró halott hiedelme kapcsán 

említi meg a szerző, hogy ezek a történetek tovább öröklődtek a Báthory Gábor és Báthory Erzsébet 

alakjához köthető biográfiákba. TÓTH G. Péter, Esemény, biográfia, nyilvánosság: Egy 17. századi 

természetfeletti jelenség recepciója és a Báthory klán biográfiájának összefüggései, Korall, 2012/2, 133-

166, 163. 
71 KEMÉNY, i. m., 467-468. 
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ahogyan más esetekben is, a történeti forráshagyományban megőrzött változatot 

töredékként tünteti fel, és rámutat a műfajnak a természetében rejlő töredékességére. A 

látszólag kerek, frappáns, ikonikus elemmé váló anekdota nem azt mutatja meg, hogy mi 

történik, hanem azt, hogy mit akarnak elhitetni és közvetíteni azzal kapcsolatban, ami 

történt. Izabella Dorának vallja meg, hogy minden, ami Magyarországon megesett vele, 

attól kezdve, hogy eljegyezték a királlyal, odáig, hogy lemondott a koronáról, az akarata 

ellenére történt. Akárhogy is fordult azonban a politikai helyzet, véleménye szerint az ő 

rátermettsége megkérdőjelezhetetlen volt. 

 A fába szavakat metsző királyné belenyugvó gesztusát itt ellenpontozza az a 

lázadó, önigazoló monológ, amelyben mintegy magát jeleníti meg „férfilelkű nőként.” 

Izabella itt úgy jellemzi magát, ahogy Mária Teréziát jellemezték a különböző 

diskurzusokban. A Bajza Lenke által írt, bevezető fejezetben idézett részletet az erdélyi 

regnálás igazolhatná, de Kemény nem ír arról a három évről, amikor az asszony valóban 

úgy uralkodott Erdélyben, hogy a saját elképzelései szerint alakított mindent.  

„Királyi eréllyel védelmeztem jogaimat és eszméimet. A gyenge nőből ádáz férfiú 

vált, hogy uralkodhassék. S íme? György barát, Ferdinánddal cimborálva, kiűzött 

országomból. Ebből láthatod, leányom, hogy ha szerencsétlennek neveztél, oly szót 

alkalmaztál rám, mely büszkeségemet sérti, de helyzetemet csakugyan kifejezte.”72 

 

P. Szathmáry Károly regényében a sajátos történetalakítás következményeként a 

fiatalabb Kendy mint Izabella királyné lovagja jelenik meg az anekdotában. Kendy, aki 

az eszményi lovagi szerelem mintapéldája, mintegy alkotótársává válik a királynénak.  

„Kendy a fatörzsre tekintett, melyen e három betű látszék S. F. V. 

- S mi jót jelentsen királyné e három betü? 

- Ez búcsúm Erdélytől uram: s annak okát jelenti: „Sic fata volunt.” A sors akarta 

így!... 

- Szabad-e nekem is pár bötűt alájegyeznem? – kérdi Kendy. 

- Tetszésed szerint – mond Izabella; egy sorsa lesz úgy is mindannyinak s mi úgy 

is alklamasint most láttuk előszőr és utoljára!.... 

Kendy smaragddal rakott vadásztőrét elővonta, s a fára, Izabella betűi alá öt betűt 

karczolt. 

S. N. D. N. H. 

                                                           
72 KEMÉNY, i. m., 474. 
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- S mit jelent ez ötbetű? 

- Felelet a tiedre királyné; „Sed non Dii, neque homines;” De nem akarja úgy sem 

Isten sem emberek!...”73 

A fába vésett további monogrammok a sors akaratával szembehelyezik az isteni 

akaratot és a nép akaratát, mintegy ezen keresztül ő lesz az, aki a királyné számára 

világossá teszi, hogy ez csak egy átmeneti állapot, amelyet a szerencsétlen véletlenek 

alakítottak így. A vak sorssal szemben az emberek támogatják a királynét, a nép az ő 

oldalán áll és reméli, hogy visszatér. Emellett pedig a szakrális horizontban közvetetten 

megjelenik az uralkodói jog megszakíthatatlanságának gondolata is. Isten szemében 

János Zsigmond a törvényes király, aki arra született, hogy egyszer majd egy nemzet 

felkent királya legyen, tehát a sorsa mintegy eleve el van rendelve, s így a „személytelen 

sors” akaratát felülírja az isteni akarat, amely János Zsigmond sorsául az uralkodást 

rendelte.  A lovag meg is esküszik, hogy mindent megtesz azért, hogy az isteni akarat 

beteljesüljön, és Izabella és fia visszatérhessen, s a törvényes uralkodó újra elfoglalhassa 

trónját. 

A romantikus jelenetté formált anekdota a lovagi szerelem ideáját követi, 

amennyiben az jobbára viszonzatlan marad. Izabella őszintén megvallja Kendynek, hogy 

most ő maga alkalmatlan és képtelen az érzéseket viszonozni. Ugyanakkor a kötődés 

mégis megvan a királyné oldaláról, de mintegy anyaként, az anyai hála jeleként. Izabella 

romantikus érzelmei – melyek a történet későbbi pontján valóban kivirágoznak, tehát 

azért is feddhetetlenek P. Szathmáry értelmezésében, mert az anyai érzelmek alapozzák 

meg.74  

1. 2. 4. A szülői féltés politikuma 

Valójában a közéleti felelősség szempontjából és az anya gyermekéhez fűződő 

kapcsolatának ideájából kiindulva nem lehetetlen, sőt, kifejezetten adódik az anyaság 

átpolitizáltsága: a gyermeke jogán fellépő asszony politikai szereplése, amelyben 

anyaságán keresztül gyakorol hatást a környezetére, a közhangulatra, így gyűjthet 

támogatókat, befolyásolhatja a nagypolitika fejleményeit hosszú és rövid távon egyaránt. 

                                                           
73 P. SZATHMÁRY , i. m., 153-154. 
74 Sic fata volunt - többször is leírta Izabella, hogy a sors játékszerének érzi magát, és nem akarta 

hogy ez legyen. Viaskodott az ellen is, hogy kirekesztik a hatalomból, míg el nem hagyta Erdélyt. SZABÓ 

Péter, Erdélyi fejedelemség, Bp., Kulturtrade, 1997, (Tudomány-Egyetem, sz.n.), 35, 38. 
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Az anyai ösztönök megnyilvánulása mögött irányított, tudatos gesztusok feltételezhetőek, 

az alkalmazkodás esetében pedig a környezet kényszerítése érzékelhető. Ahogy azt már 

a két anekdota kapcsán megfigyelhettük, a királyné cselekedetei nagyon sokféleképpen 

prezentálódnak a szépirodalmi munkákban. 

A tudatos hatáskeltés kísérletét lehet azonban pusztán az anya érdekeként is 

értelmezni. Itt nagyon egyedi szituációk kerülnek előtérbe, ahol ezen keretek közt nem 

lehet megítélni vagy elítélni az asszonyt. A felelősség kettősége – a gyermekért való 

felelősség és a hazáért való felelősség – ott küzd benne. A kényszerhelyzet egyben azt is 

jelenti, hogy tulajdonképpen a köz- és a magánérdek ellentéte csak látszólagos, 

pillanatnyi, a tiltakozása pedig éppen így legitimalizálódik: nem csupán felmenthetővé 

válik anyai hivatása kapcsán. Ellenkezésében tehát megtalálható egy anya jogos félelme, 

féltése, ugyanakkor előrelátóan azt is felismeri, hogy a döntések csak átmeneti megoldást 

jelentenek a nemzet problémáira, hosszú távon azonban az ennek következményeként 

kialakuló állapotok nem szolgálják a haza érdekeit. 

A szépirodalmi reprezentációkban gyakran részletekbe menően feltárul előttünk 

az ellentmondás abban, ahogy a királyné kifelé nyilatkozik, valamint ahogy 

legbensőségesebb bizalmasainak vall – s ezek az ellentétek kifejezetten izgalmasak 

lesznek az olyan anyai megnyilvánulásokon keresztül, ahol felszámolhatóvá válik a 

honleányi szerepkörnek való megfelelés, ahol az adott szituációban a királyné alulmarad, 

nem tudja beteljesíteni a korabeli ideát, ugyanakkor nem is válik megítélhetővé. 

 

Ilyen anekdotába oltott történet, a szultán a táborába kéreti a csecsemőt, az özvegy 

királyné nélkül. Ahogy a szultán a kérő gesztusa puszta formalitás, a királyné 

beleegyezése is csak látszat. Izabella helyett, Izabella nevében döntenek, az asszony 

azonban ezt egyáltalán nem akarja elfogadni. Tiltakozásában az ellenkezést felváltó 

könyörgést nem a belenyugvás és az elfogadás, hanem a szükséghelyzet szüli. Nem arról 

van szó, hogy belátja, a dolgoknak így kell lenniük, hanem arról, hogy belátja, az adott 

helyzetben nem tehet mást. A honleányi ideológia felöli áldozathozatal e anekdota 

irodalmi reprezentációiban így nem érvényesül. 

 Izabella Török Bálinthoz fordul, az egyetlen kísérőhöz, aki tudja, milyen érzés 

szülőnek lenni. A jelenetben Izabella teljesen kivetkezik magából, a királynéi mivolta 

„szertefoszlik”, a Török Bálint előtt térdeplő, könyörgő, síró asszony ösztönszerűen 

cselekszik, azonban ösztönös cselekedetében az őszinteség szétválaszthatatlanul fonódik 

össze az anyai érdekkel. 
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 „Délután négy órakor fel volt öltöztetve a kis királyfi. Az udvaron aranyozott 

hintó várta, hogy leszálljon vele az óbudai völgybe, ahol lesátorozott a török tábor. 

A királyné azonban még az utolsó percekben sem akarta elbocsátani a gyermekét. 

A fejét a két kezébe fogta, és sírt. 

- Nektek nincsen gyermeketek! - mondotta. - Neked nincs, György barát, 

Podmaniczkynek sincs. Petrovichnak sincsen. Nem tudjátok, mi az: tigris barlangjába 

bocsátani be egy kisdedet. Ki tudja: visszatérhet-e onnan? Török Bálint! Nem szabad 

elhagynod engem! Reád bízom a gyermekemet! Te magad is apa vagy: tudod, hogy mi 

az, mikor a szülői szív reszket a gyermekéért. Úgy őrizd őt, mintha a magadé volna! 

És mikor ezt mondta: „nem szabad elhagynod engem”, megfeledkezett minden 

méltóságáról, és térdre omlott a szőnyegen Török Bálint előtt. A kezét könyörgőn 

nyújtotta feléje. 

Ez a jelenet mindenkit megrendített.”75 

Izabella királyné jelenete a korabeli olvasóban is bizonyosan felkelthette az 

empátia érzetét: a női olvasók itt ugyanakkor nem csak az anyai érzéssel, hanem a nemek 

felett álló szülői érzéssel is szembesültek. Az, hogy Izabella királyné Török Bálinthoz 

fordul oda, ahhoz a férfihoz, aki apasága révén át tudja érezni, mi az, amit ő érezhet, a 

gyermekhez való kötődésén keresztül elsősorban nem az anyaság, inkább a család 

szentségét propagálja. A család, mint az autonómia megőrzésének utolsó menedéke – 

európai horizonton – a viktoriánus kor tapasztalata után válik visszamenőlegesen 

normává. Így a család szentségének egyfajta jelképes megjelenítése az utólagos 

visszavetítés egy példája, illetve a korban fokozódó értékének propagálása is.76 

Bár a család szerepe a reformkor idején, s aztán a szabadságharc után politikai 

funkcióra és jelentőségre tett szert, ugyanakkor családi összetartozás és kötődés szintjei 

igen nagy eltéréseket mutattak még a 19. században is. A szülő nők és a kisgyermekek 

magas halandósága miatt ugyanis az ideáltipikus modern család (anya, apa, gyerekek) 

szinte alig létezett, s elképesztő mennyiségű csonka vagy újra kiegészült család élt a 

társadalomban egymásra torlódó generációkkal.77 Izabella anya, ugyanakkor özvegy is, 

                                                           
75 GÁRDONYI Géza, Egri csillagok, Bp., Unikornis, 1993, (A Magyar Próza Klasszikusai), 136. 

76 Vaderna Gábor, a dolgozat egyik előopponensének megjegyzései alapján. 

77 DEÁKY Zita: „Jó kis fiúk és leánykák”: A kisgyermekkor történeti néprajza Magyarországon, 

Budapest, Századvég Kiadó, 2011, 91-104. 
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özvegysége révén gyermekével egy ilyen jellegzetes csonka családot testesít meg, amely 

a részvétre elsősorban mégis a történeti parabola szintjén számít. Hiszen a csonka 

családok száma jelentősen növekedett a szabadságharc halottjaival és hadifoglyaival 

együtt. A korabeli olvasóban már egy előzetes tudás fényében ennél a jelenetnél 

felmerülhetett Török Bálint gyermekeinek „árvasága”, aki azáltal, hogy elvállalja a 

gyermek kíséretét, saját gyermekeinek sorsát pecsételi meg: a táborból soha nem tér 

vissza, hadifogolyként, hosszú rabságban, idegenben leli halálát. 

Még egyértelműbb a kényszer szülte helyzet, illetve az apai érzés megjelenítésén 

keresztül a családi összetartozás propagálása P. Szathmáry Károly regényében. Itt 

Izabella ellenkezésére adott reakció sokkal erőszakosabb, mint a Gárdonyi-féle 

feldolgozásban. Izabellát nem józan ésszel, hanem fizikai erőszakkal kényszerítik 

gyermeke átadására, aki a jelenet hatására elájul. A királyné lélekjelenléte hasonló módon 

veszik el a regényben más jelenetekben is: nemhogy az események passzív elszenvedője, 

de még követője sem lesz. A sorsfordító pillanatokban teljesen öntudatlan, vagy 

önkívületben van. A jelenetben nincs nyoma a kollektív részvétnek, a királyné helyzetét 

egyedül Török Bálint éli át – amit jellemesége mellett itt is apasága alapoz meg. A 

jelenetnek fia is fül- és szemtanúja, aki a történet szerint itt már nagykorú. Török Bálint 

utolsó szavai által az apai érzés mellett a fiúi kötelezettségek kérdését is bevonja a 

jelenetbe.  

„- Gyermeket anyjától nem kérni, csak elvenni lehet – mond. Urak siessünk!... A 

kocsi álljon elő! 

S a királyi csecsemőt karjába szorítva, sebesen haladt a lépcsők felé. 

Izabella szíve elszorult s a halálos halványság, mely arczát hirtelen elborítá, tanuja 

volt a rázkodásnak, melyet ez erőszakos tett lelkére gyakorolt. Az izmok pár pillanatig 

megtagadták az engedelmességet; csak mereven, némán nézett maga elé. 

Aztán mint nyíl repült Martinuzzi után, s miután ez a hirtelen előállott aranyos 

hintóba fölpattanva, a kocsisra reá kiáltott, s a szekér robogva megindult, egy szívig ható 

sikoltással hanyatlott Török Bálint karjaiba… 

Török Bálint az eszmélet vesztett királynőt udvarhölgyei ápoló kezeire bízá; aztán 

jelentékeny tekintettel fiára és a királynéra fölkiáltott. 

- Ha viszsza nem térnék, légy híve, és boszulj meg!” 78 

 

                                                           
78 P. SZATHMÁRY , i. m., 71-72. 
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Láthatjuk tehát, hogy a másik nevében cselekvésnek, mint legitimizációs cselnek 

többféle változata érvényesül az események szépirodalmi értelmezéseiben. De nem csak 

Izabellát használják fel a legitimáció eszközeként, hanem maga Izabella is felhasználja 

ezt az eszközt, amikor döntései, tettei, véleménye úgy nyernek legitimitást a férfiak 

világában, hogy hangsúlyozza: ő mindent a fiáért, a fia érdekében tesz. A korszakban 

hagyománya van annak, hogy a férj távolléte esetében – háborúk, kereskedelmi utak – az 

asszony intézkedik, illetve özvegyen, kiskorú gyermekanyjaként vezeti a gazdaságot, lép 

fel gyermeke javaiért, ahogy az uralkodói körökben az özvegyen maradt uralkodótárs 

vagy trónörökös esetében szintén nem kerül ki a hatalmi körből, sőt akár ő maga válik 

irányítóvá. 

 

1. 3. Speciális anyai szerepek a népi kultúra és a szépirodalmi tradíciók 

metszetében 

1. 3. 1. A kígyószülő királyné tragédiája a szlovén balladahagyományban: Beatrix 

királyné elfeledett története 

 

A szülésnek, születésnek tehát gazdag folklórhagyománya van, ahogy a 

gyermekáldás késlekedéséhez, elmaradásához is számtalan hiedelem kapcsolódik. Ebben 

a vonatkozásban azonban a vizsgált nőalakok körül a folklórkutatások jelenlegi állása 

szerint nem épültek ki népi képzetek, hagyományok, annak ellenére, hogy kínálták 

magukat a lehetséges párhuzamok - elsősorban, amint azt látni fogjuk, a mesei 

hagyományban. A magyar mondahagyományban vannak ugyan nyomai a tárgyalt 

nőalakoknak, sőt, mondhatni, ezek az asszonyok, akár más híres nőalakok, mintegy 

mintaként szolgáltak a magyar mondahagyományban a pozitív és a negatív nőtípusok 

alakulásához. Ezeket az ismereteket érdemes lehet összevetni vagy kontrasztba állítani a 

környező népek hagyományában esetlegesen fellelhető gyermeket váró királyi asszonyok 

nyomaival. A szlovén folklór megőrzött ugyanis egy balladatípust, melyben a kilenc éve 

gyermekre vágyó79 királyi párnak, Mátyásnak és Beatrixnak csodás véletlen folytán 

                                                           
79 Kilenc évig gyermektelen volt egyébként Báthory Erzsébet és Nádasdy Ferenc frigye is, utána 

azonban Báthory Erzsébet négyszer is teherbe esett. 
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különleges gyermeke születik. Érdemes lehet talán itt egy kivételt tennünk és kilépnünk 

a magyar nyelvű, magyar alkotójú szövegek köréből, és egy, az irodalom és néprajz 

határterületén mozgó szövegre koncentrálni, hogy aztán az egyeditől az általános felé 

haladva a vonatkozó magyar hagyományt is feltérképezzük. A vonatkozó hiedelemnek 

nincs közvetlen nyoma a szépirodalmi reprezentációkban, mégis a kulturális 

emlékezetben Beatrix alakjának megértéséhez ez a hiedelem több szempontból is érdekes 

lehet: egyrészt mutathat egy lappangó hagyományt, amely Beatrix meddőségére nem 

elutasítóan, hanem empatikusan, érzékenyen reagált, és amely a meddőséget nem egy 

negatív, hanem egy pozitív természetfeletti hagyománnyal kapcsolta össze, amelyben a 

királyné maga is áldozat. Ez a fajta empatikusság, a meddőség másfajta megközelítése ott 

van egyes szépirodalmi reprezentációk különvéleményében is, ahogy azt majd látni 

fogjuk. Másrészt pedig a kígyómotívum, amely szimbolumként kapcsolódik a 

királynéhoz, a nőalak kapcsán, ezen a hiedelmen keresztül mutatkozik meg 

ellentmondásosságában: ahogy a kígyóhiedelmek sem egyértelműen pozitívak vagy 

negatívak, úgy Beatrix megítélése sem homogén. 

Az eredeti népgyűjtésből a balladatípusra, s annak egy változatára, amelyet Csuka 

István által fordított Kígyóvőlegény címen,80 a közelmúltban Kríza Ildikó hívta fel a 

figyelmet a Mátyás-hagyomány évszázadai című munkáiban.81 Beatrix királynénak a 

szlovén folklórban való gazdag hagyományára is kitért, szembeállítva azt a magyarral. 

Kríza is feltette a kérdést, hogy hogyan „találhatott rá” ez a hiedelem Beatrix és Mátyás 

királyi párosára, de nem állított fel erre vonatkozólag hipotézist. 

A történet szerint Mátyás és Beatrix házassága már kilenc éve tart, de 

gyermektelen marad. A király vadászat közben véletlenül kihallgatja a tündérek beszédét, 

és innen tudja meg a titkos receptet: A Duna mélyéről aranyhálóval kifogott hal 

„aranyszárnya” - azaz uszonya –elfogyasztása által a királyné áldott állapotba kerülhet. 

A király véghez viszi a kihallgatott ötletet, melynek következtében Beatrix valóban 

teherbe esik, ám kígyót szül, ami nyomban becsúszik a falba. Egyes fennmaradt 

változatok itt érnek véget.82 A továbbiakban a királyné átokként tekint az esetre, míg a 

király isteni csodát, áldást lát benne. A kígyófiú menyasszonyra vágyik, Mátyás pedig 

                                                           
80 Délszláv népballadák, kiad. CSUKA Zoltán, Bp., Faust, 1946, 142. 
81 KRÍZA Ildikó, A Mátyás-hagyomáy évszázadai, Bp., Akadémiai, 2007 (Néprajzi Tanulmányok), 

161-162. 
82 U. o., 162. 
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tanácstalan: ki adná kígyóhoz leányát? A kígyó elküdi apját a prizeni császárhoz. A 

prizeni császár próbatétel elé állítja a vőlegényjelöltet, aki teljesíti azt, s nagy pompában 

hazaviszi feleségét. Ám a kíváncsi örömanya meglesi éjszaka az ifjú párt: s nem kígyót, 

hanem gyönyörű ifjút lát, aki levedlette kígyóbőrét. Elégeti a bőrt, s örömmel rohan 

férjéhez a jó hírekkel, aki azonban szörnyű gyanút fog, ami be is igazolódik: a kígyófiú a 

tett következtében szörnyethalt.83 

A balladában fellelhető hiedelem részben a sárkányos varázsló alakjával hozható 

összefüggésbe, amelynek kapcsolódási pontjait a magyar hiedelmekben is fellelhetjük, de 

maga az alak alapvetően a délszláv területekre jellemző.84 A fogantatás és a születés 

körülményei is ehhez a hiedelemhez kapcsolhatóak. A hal egyetemes 

termékenységszimbólum,85 de e hiedelemkörön belül is szorosan kapcsolódik ehhez a 

jelentéshez. A folyó mélyén élő sárkányos varázslók felmenőit és segítőszellemeit 

általában jellemzi, hogy valamiféle kincset őriznek. Ilyen szempontból érdekes az 

aranyszárny, ami az őrzött kincsnek feleltethető meg, s az aranyháló, amely a balladabeli 

lény számára a „csali”. Az aranyszárny a termékenység záloga, melyet erővel szereznek 

meg tőle. A hiedelem kapcsán általában elmondható, hogy „ezek az alvilágias változatok 

szoros kapcsolatban vannak a termékenységet biztosító vizekkel, még ha el is zárják 

azokat barlangjaikba: ők a termékenység letéteményesei, azt tőlük kell megszerezni.”86  

                                                           
83 A ballada egészében a függelékben megtalálható. 
84 Úgy tartották, az ilyen varázslók állatapától származnak, ők maguk is állati jegyekkel jönnek a 

világra, és aztán később is képesek az átváltozásra. „A narratív hagyományok szerint e varázslók kígyóvá, 

sárkánnyá, ritkábban sassá, kakassá, pulykává, daruvá, gúnárrá és esetlegesen más madarakká változni 

képes emberek, vagyis emberi és démoni alakváltozatokkal bíró kettős lények. Általános bolgár és szerb 

nézet, hogy a varázsló apja sárkány, illetve szárnyas kígyó, vagy pedig sas, daru, kakas, gúnár apa nemzette, 

és szárnnyal, tollal, hóna alatt kis szárnyacskával, szőrcsomóval, tollal, illetőleg kígyóbőrben jön a világra. 

Kígyófarka is lehet, emellett burokban is születhet.” PÓCS Éva, „Sárkányos” idővarázslók 

Magyarországon és a Balkán-félszigeten = Boszorkányok, varázslók és démonok Közép-Kelet-Európában, 

szerk., KLANICZAY  Gábor – PÓCS Éva, Bp., Balassi, 2014, 373. Ezek az állatapák azonban elsősorban a jó 

sárkányvarázslók felmenői. A sárkányos varázsló hiedelme abban a tekintetben is kettős, hogy jó és rossz 

alternatívájuk egyaránt ismert. A rossz, ártó szándékú varázslók többnyire vízben élő állatoktól 

származnak. Mátyás kígyógyermeke azonban, ha „alvilági eredetű” is, nem feltétlenül alvilági természetű. 

Pócs Éva is megjegyzi, az alvilágias sárkányokból válhat mennyei sárkány. Uo. 388. 
85 HOPPÁL Mihály et alii., Jelképtár, Bp., Helikon, 1997, 84-85. 
86 Uo., 376. 
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A gyermekáldás kapcsán Mátyás és Beatrix ellentétes reakciója mögött 

kimondatlanul állhat az is, hogy az idegen királyné előtt idegen ez a speciális hiedelem, s 

egy egyetemesebb következtetést von le az esetből, amíg Mátyás egy olyan nép 

”gyermeke”, amely magáénak tudja ezt a hiedelmet. Alapvetően a kígyógyermek 

születését sárkányos varázsló érkezéseként értelmezve pozitív előjelnek tartották, hiszen 

ahol ez megesett, ott a hiedelem szerint a jövőben a falut nagy szerencse és gazdagság 

érhette,87 különös, rendkívüli védelem alá esett.88 

 

1. 3. 2. A kígyógyermek magyarországi vonatkozásai 

Az általános hiedelemre, s a mikroközösség konfliktusaira visszatérve 

magyarországi vonatkozásban a táltos hiedelmeknek vannak kapcsolódási pontjai a 

balkáni sárkányos varázsló hiedelemkörével, a születési jegyek, s az idővarázslás és a 

kincslátás egyaránt összeköti őket.89 Kifejezetten kígyóként, vagy kígyójegyekkel 

született gyermekről csak szórványos magyarországi adataink vannak,90 különleges 

                                                           
87 PÓCS Éva, i. m., 2014, 373. Ehhez a nézethez hozzákapcsolódik az említett varázsló kincsőrző, 

kincslátó képessége is, de még jobban a varázsló alapvető funkciója: az időjárás befolyásolásának 

képessége, ami azt jelentette, hogy ideális körülményeket teremtve, a sárkányos varázsló által bőséges 

termés, tehát gazdasági fellendülés volt várható. A mikroközösséggel párhuzamosan a makroközösség - a 

nemzet  is szerencsés lehet, ha valaki sárkányos jegyekkel jön a világra: a délszláv népballadák jellegzetes 

hőse a szárnyas kígyóként megjelenő hős, aki minden csatában győzelemre vezeti népét. Uo. 374-375. 
88 Ebben a tekintetben a kétpólusú hiedelem történeti vonatkozásban is jelentőséget kap: míg a 

mennyei sárkányok, a ”szárnyas kígyók” a balkáni vagy kelet-európai hősök alakváltozatai és szimbólumai 

a népballadákban, addig a pokolbéli sárkányok, akiket le kell győzni, a balladákban és a prédikációs 

irodalomban egyaránt a törököket jelképezik. A török időben a szerb és a magyar vitézeket „összekötötte” 

a közös ellenség, és ezek „összekeveredtek” a népballadák világában is. Vegyes témájú történetek születtek, 

olykor hősök cserélődnek fel, vagy harcolnak úgy együtt, hogy „összecsúszott az idő”: bajtársiasság ténye 

és igénye számtalan anakronizmust eredményezett. Ilyen Szibinyáni Jank, Hunyadi János és Krájlovics 

Márkó alakja. A szerb népdalok legnépszerűbb törökverő hőse Márk királyfi, aki ironikus módon majdani 

Macedon uralkodóként – ha saját vére ellen sosem fordult is – török vazallus lett. II. Márk születése és 

gyermek-kora = Márk királyfi (Krajlevics Márkó): Délszláv népballadák a XIV. és XV.-ik századból, kiad. 

Dr. MARGALITS Ede, Bp., Szent-István-Társulat, 1896, 3-6. 
89 PÓCS., i. m., 2014, 381-387. 
90 Például: „Egyszer egy házaspár utazott. Fiatal házaspár. Hát osztán azoknak is volt ollyan 

gyermektyük ugy. Osztán autón mentek. Osztán, ahogyan mennek, le vót téve egy kisgyerek. Osztán 
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időjárási jelenséggel összekötött pedig egy ismert van, amely erdélyi területekhez 

köthető, ez pedig az Árvay József által lejegyzett ozsdolai kígyógyermek története.91 

Ebben az erdélyi hiedelemben megmutatkozik a sárkányos varázsló egy másik 

funkciója is: a jövendőmondás. Itt azonban a kígyógyermek adta szerencse 

hiábavalóságáról van szó. A nagy szárazság után bő termést ígérő csodalény ezzel 

egyetemben az apokalipszis lehetőségét helyezi kilátásba. A sárkányos varázsló 

hiedelemköre találkozik a kígyóhoz köthető középkori teológia és hiedelmek szerinti 

ellentmondásos képzettel: azon túl, hogy a kígyó alapvetően az ördög szimbóluma,92 

kevésbé elterjedt módon „isteni hírnök” is lehetett, nagy veszedelmek előképeként 

bűnbánatra intette az adott közösséget.93  

                                                           
aszmondja a férje: -Jé,itt egy kisgyerek van. Kiszátak az autóbó, és fövették a gyereket. Hát a gyerek 

keresett, éhes volt. Na az asszony adott neki, szóva tejet, saját tejibül. Anyatejet. De a gyerek annyira szopta 

azt az asszont, nem tudta levenni a mellirű, akárhogyan akarta. Ollyan nehezen vette le, hogy borzasztó. 

No, osztán úgy gondúták, éhes a gyerek, ki tudja, hogy miúta nem evett. Osztán, ugye, közbe, utközbe 

bementek egy kocsmába, osztán főbontották a kisgyereket. Osztán, hogy főboncsák, megnézik. Hátú fele 

kígyó vót! Egiszen derektú lefele kígyó vót a gyerek. No, hogy osztán hova tették a gyereket, azt nem is 

tudom. Na, szóva, orvos vette el a mellitű. A gyereket evütték biztosan valahova mutogatni. 

Hiedelemszövegek, szerk., PÓCS Éva, Bp., Balassi, 2012 (A magyar folklór szövegvilága, 1), 95. 
91 Az országszerte pusztító, de legjobban talán Háromszék megyét sújtó 1946. évi nagy szárazságot 

már májusban és júniusban szorongva figyelte a háromszéki székelység. Esőtlen április után májusban csak 

egyszer-kétszer hullott itt-ott pár cseppnyi jelentéktelen eső. Június végén aztán Sepsibesenyőn gyorsan 

terjedt el az a csodálatos hír, hogy egy ozsdolai asszony kígyógyermeket szült a világra. A gyermek feje 

emberi fej volt, keze s lába azonban hiányzott, elvékonyuló hosszú csonka testét, még nem emberbőr, 

hanem kígyóbőr födte. Az ozsdolaiakat megrémítette a kígyóbőr születése. Egy katona odament, hogy a 

kígyógyermeket lelője. Amikor azonban a puskáját reáemelte, a kígyógyermek tisztán érthető, hangos 

emberi hangon megszólalt: „Ne lőjetek meg – kérte a katonát és a szobában egybegyűlteket, mert nagy hírt 

mondok nektek. Az idén semmi sem fog teremni, de a jövő esztendőben olyan termés lesz, amilyen kétszáz 

esztendeje nem volt. De akkorra már nem lesz a világon senki, aki megegye.” ÁRVAY  József, Az ozsdolai 

kígyógyermek, Erdélyi Múzeum, 1946/ 4, 87.  
92 ”Az emberbe bújt kígyó kiűzésére, elpusztítására 16-18. századi gyógyászati adataink is vannak, 

melyek a középkori vallásos misztikus felfogásra utalnak. Az emberbe bújt ördög és az emberbe bújt kígyó 

képzete között szoros az összefüggés, mivel a nép – nem utolsó sorban az egyházi tanítások révén- az 

emberben tanyázó ördögöt állati formában képzelte el. […] ERDÉSZ Sándor, Kígyókultusz a magyar 

néphagyományban, Debrecen, KLTE, 1984, 26. 
93 Magyarországon valóságos „kígyójárvány”-ról is történik említés, még pedig Miskolczi 

Gáspárnak 1702-ből való nevezetes munkájában, az Egy jeles vadkert-ben. Itt elmondja a szerző, hogy 

1564-ben rettentő sok kígyó árasztotta el Magyarországot […]: „A megrémült gazdaemberek a terméssel 
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1. 3. 3. A kígyószülő nő a népmesei hagyományban 

A történet elemeinek tekintetében érdemes kitekinteni a balladák műfaján túlra, a 

népmesék közegéhez nyúlni. Egy jellegzetes, a szlovén mesekincsben is jelenlévő94 

mesetípus és a balladabéli történet között ugyanis rokonság mutatható ki. Ez a Magyar 

Népmese katalógus szerint az AaTh 425-ös besorolást95 és az Ámor és Pszükhé 

elnevezést, Berze Nagy János besorolása szerint pedig a Kígyóvőlegény elnevezést 

kapta.96 A figyelemfelkeltő elemek az első és a harmadik egységet érintik, amelynek 

együttes jelenléte – a kígyószülés és a kígyóbőr elégetése - a Berze Nagy által lejegyzett 

21 féle gyűjtésből 6-ban van meg. A mese két szakasza a katalógus szerint a következő: 

„I. Egy idős emberpárnak könnyelmű kívánságuk következtében kígyó, disznó, 

stb. alakú fia születik, vagy ilyen állatot fogadnak örökbe. Az állat alakú fiú a király lányát 

kívánja feleségül. A király odaígéri a lányát, ha a kérő három feladatot teljesít. A 

feladatok teljesítése megtörténik. 

                                                           
együtt meg akarták égetni őket, de egy asztag tetején a legnagyobbik kígyó felemelvén fejét, imigyen 

szólott: »Meglássátok, hogy ezt  ne cselekedjétek, mert mi nem jöttünk magunktól, hanem Istentől 

küldettünk a ti gabonátoknak megemésztésekre.«” MAGYARY-KOSSA Gyula, Kígyó az emberben, Klny. = 

Természet 1926/XIII-XIV., 12. Ez a jelenség felidézi az Ószövetségi tíz csapás történetét. Az eset a saját 

idejében még értelmezhető, mert a korabeli mentalitás, gondolkodás szerves része. Ezzel szemben az 

ozsdolai kígyógyermek története a maga idejében már csak egy zárvány, töredék, mely nem tudja 

érvényesíteni a sárkányos varázsló hiedelemkörében rejlő lehetőségeket, végezetül pedig a helybeliek 

számára a gyűjtés időpontjában már ismeretlen. A jelenség önmagában állva is elrémítő, de ami az igazi 

félelmet okozza, az a szokatlansága, a beilleszthetetlensége. A kígyógyermek születésének hírére talán a 

20. század derekán ugyanazon okból reagáltak hasonlóan a hiedelemszövegek szereplői, mint a több száz 

éves népballadák királynői: a kígyó fenyegető, sátáni jelentésének ismeretében, s a sárkányos varázsló 

születéséhez kapcsolható hiedelemkör ismeretének hiányában. Igaz ugyan, hogy a jóslatok tartalma és a 

történetek vége az ő félelmeiket igazolta végül. 
94 Rába menti szlovén népmesék, ford. KRAJCZÁR Károly és KRAJCZÁR Károlyné, Bp., 

Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége, 1990.; A kígyómenyasszony: Szlovén népmesék, vál., 

kiad. GÁLLOS Orsolya, Móra, 1987. 
95 A magyar népmesekatalógus szerint ponyvahagyománya is van e történetnek, melynek azonban 

magyar gyűjteményekben nincs nyoma az adatbázisok szerint: 1898- Rózsa Kálmán és neje kiadásában, 

amely állítólag 1894-1898 között négyszer is is kiadta. MNK., Magyar Népmese-katalógus, 2., szerk 

KOVÁCS Ágnes, Bp., MTA Néprajzi Kutató csoport, 1988, 213. 
96 BERZE NAGY János, Magyar népmesetípusok, Pécs, Baranya Megye Tanácsának kiadása, 1957, 

I., 583-594. 
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II. A feladatok. A fiú megjelenik a királyi udvarban, hogy magával vigye 

menyasszonyát. A király megretten az állatvőlegénytől, és először a gulyás, másodszor a 

kondás lányát adja hozzá. A vőlegény azonban rájön a cserére és az álmenyasszonyt 

hazakergeti vagy megöli. Végül a király kénytelen odaadni a saját lányát. akivel az 

állatvőlegény hazamegy. 

III. A nászéjszakán az állat szép férfivá változik, és elmondja elátkoztatása 

történetét. Lelkére köti, hogy a titkot senkinek el ne árulja. A férfi vagy a nő anyja a titkot 

valahogy megtudja, és az állatbőrt elégeti. A férj otthonról eltávozik. 

IV. Az asszony útra kel férje keresésére. Útjában a hold, a nap és a szél anyjától 

kap szállást, tanácsot és ajándékot. A szél elviszi őt férjéhez. 

V. A három ajándékkal megvásárol három éjszakát férje mellett. Első két éjszakán 

férjét álomitallal elaltatják, a harmadik éjszakán végre sikerül ébren maradnia. Újra, most 

már véglegesen egybekelnek.”97 

A mesetípusban hangsúlyos szerephez jut a kígyószülés, vagy más állat világra 

hozása kapcsán, hogy az anya meddő, s valamilyen mágikus rítus, vagy 

„törvényszerűség” útján hosszú, gyermektelen évek után, többnyire öregségére esik 

teherbe. Az állatot szülő asszony alakja ezekben és az ezekhez hasonló mesékben 

egyaránt lehet egyszerű, szegény öregasszony és királyné is. Az utód pedig egyaránt 

vágyakozhat egy idegen ország uralkodói házából való hitvesre, saját királyának lányára, 

vagy egy szegénysorból való arára. Ami egyezik, az az, hogy választottja apja mindig 

próbatétel elé állítja a vőlegényjelöltet. 

A sikeres próbatételt követi a menyegző és a dicsőséges hazaút, ám a boldogság 

kérészvirág életű: a mesetípushoz hasonlóan a férfi alakban megjelenő hős meglesése, a 

kígyóbőr elégetése, a katalógusban leírtak ellenére többnyire a kíváncsi anyóshoz, 

anyához, és nem a hitveshez kapcsolódik. Ehhez hasonlóan a balladában is az anya lesz 

saját fia veszte. Kíváncsiság, hirtelenség a bűne, amelynek következményei a népmesével 

ellentétben jóvátehetetlenek: a kígyóbőr elégetésének következtében ugyanis a királyfi 

szörnyethal.  

                                                           
97 KOVÁCS, i. m., 1988, 212-213. 
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1. 3. 4. A kígyószülés, mint normaszegés és büntetés a magyar hagyományban 

A keresztény kultúrkörben a kígyószülés jelenségében, tágabb értelemben az 

emberbe bújt kígyó képzetében Isten büntetését, vagy a Sátánnak, illetve egy szolgájának 

– démonnak – jelenlétét látták a középkorban és a koraújkorban teológusok, doktorok és 

egyszerű emberek egyaránt, s ez a fajta megközelítési lehetőség áll Beatrix reakciója 

mögött is. A jelenség egyfajta „sajátos” magyarázatul szolgált a mindennapi életben 

bekövetkező tragédiákra, többek között például a halva született, vagy torz testű csecsemő 

esetére. 

 „Lélektanilag azonban könnyen érthető, hogy mindenképpen igyekszünk 

kideríteni azt az első reális okot, mely a bajt szerezte, hogy alkalom adtán, újrafelvetődése 

esetén elkerülhessük. Ha pedig ez (mint rendesen) nem sikerül, akkor az intelligens ember 

mindenféle illúziókhoz, a nép fia pedig azon kívül rossz szellemek befolyásához, 

szemmel veréshez, boszorkányokhoz, rontókhoz stb. fordul, s ezek befolyásának 

tulajdonítja a betegség keletkezését. A rögzött, régi gyomor és bélbajok alkalmi okát sok 

esetben az orvos sem tudja megállapítani s így nem csudálkozhatunk azon, hogy a nép 

abban az illúzióban keresi a betegség okát, hogy alvó öntudatlan állapotában, a mezőn, 

vagy erdőben heverve bújt belé a kígyó. 98 

A kígyók esetében jellegzetesebb volt az a nézet, hogy az állatban isteni büntetést, 

vagy emberi óvatlanságot látnak. Erdész Sándor írja kígyókultuszról szóló munkájában, 

hogy a tejivás, vagy a szabadban való elbóbiskolás következményeként tartják ezt a 

jelenséget számon.99 Gyakran a kettő együtt jár. A megoldás lehetősége pedig a baj 

okozójában rejlik: 

 

 „Hogy mesélték? 

Hát úgy mesélték, hogy egy lány elaludt, és belement a szájába a kígyó. Na és a 

lány fogyott, mindig soványabb vót, soványabb vót. Hát mit csináltak vele? Más 

orvossága nincs, má nem tudták, hogy mi, de ő, a lány mindig azér teltebb vót, de 

soványnak is nagyon sovány, de mindig a hasa nőtt, a gyomor, és akkor mit csináltak 

vele… Forraltak fel sok tejet, és akkor fölkötötték a lányt, szájával lefelé, és rátartották a 

                                                           
98 MAGYARY-KOSSA, i. m., 1926, 6-7. 
99 ERDÉSZ, i. m., 96. 
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tej gőzjire, és akkor kigyütt… Kigyütt már többedmagával. Ezt hallottam… de nem 

láttam! Csak hallottam…˙” 100 

 

Az adott hiedelem-elbeszélésre tekinthetünk egyfajta sajátos határesetként is, az 

elbeszélői narratíva nem csak valamiféle gyomorproblémára utalhat, hanem egy nem 

kívánt gyermek létére is. Az elhallgatás, az elfedés gesztusa mögött ott vannak az 

árulkodó jelek: a soványodás ellenére történő gömbölyödés, ami a lány hasát illeti, 

valamint a „benne megfialló” kígyó képe is inkább ezt a magyarázatot erősíti.  

A kígyónak a tej iránti rajongásán keresztül is kapcsolata lett a szülés 

hiedelemkörével. Az elapadt anyatej esetében azt is tartották, hogy azt a „kígyó vitte el”, 

„kígyó szopta ki”. Ez a képzet pedig nem volt teljesen mentes a boszorkányság 

hiedelemkörétől vagy a mesei hagyományokkal kapcsolatos érintettségtől. „Tiszaigaron 

agyonütötték azt a kígyót, amelyik asszonyt szopott. Ez a kígyó boszorkány volt. […] 

Egy nyírbátori mese arról szól, hogy a cigányasszonyhoz, aki gyermekét szoptatta, 

odament egy nagy kígyó és szopta a másik mellét. Az asszonynak sikerült megfojtania a 

kígyót, amiért a királytól nagy ajándékot kapott.”101 

1. 3. 5. A kígyógyermek, mint a rontás és a boszorkányság bizonyítéka 

Gyakran a boszorkány rontásának tulajdoníthatták azt is, hogy torzszülött jött a 

világra. Ezeket a torzszülötteket gyakran valamilyen állati jegyekkel, testrésszel született 

monstrumokként írták le, s gyakran használták fel őket politikai célokra: születésükben 

hagyományosan – s innen nem csoda a királynék riadalma – valami országos, vagy 

világméretű katasztrófa előjelét látták.102 Ez a nézet „ütközik meg” a sárkányos varázsló 

képzetével a balladában. Ugyanakkor az sem mellékes, hogy a torzszülöttek gazdasági 

vonatkozásban szerencsés helyzetbe juttathatták közvetlen környezetüket,103 ahogy a 

mesebeli kígyók, kígyógyermekek, vagy a sárkányos varázsló születésével kapcsolatos 

hiedelem is a jövőbeni gazdagság lehetőségét „villantotta fel.” 

Tóth G. Péter szerint a démonként vagy a terhes rácsodálkozás 

következményeként állati jegyekkel, vagy az emberből állati alakban távozó lény kétféle 

                                                           
100 PÓCS, i. m., 2012, 96 
101 ERDÉSZ, i. m., 73-74. 
102 MAGYARY-KOSSA Gyula, i. m., Klny., 1927. 
103 Uo. 
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értelmezése a démonológia és az orvos irodalom nézőpontjainak különbségéből 

fakadhatott.104 Az orvosi képzet mögött is népi hiedelem áll,105 ahogy Magyary rámutat 

a Kígyó az emberben című munkájában, a „régi orvoslás” is átvette, hitelt adott ennek a 

képzetnek. A képzet mögött pedig nem feltétlenül álltak démoni erők, de ha a tudományos 

nézőpont nem is gondolkodik démonológiai kategóriáiban, attól még az elképzelés 

közvetetten részben eredhetett ebből.  

A terhes rácsodálkozáson túl az asszonyi pillantás és kívánás a mesei 

hagyományok szintjén nem csak a jegyek, hanem magának a terhességnek az előidézését 

is jelenthetik. A kígyóvőlegény mesetípus kapcsán Gaal gyűjteményében a Der 

Schlangenprinz című mesében a gyermektelen királyné egyszer kígyót lát fiaival, s azt 

kívánja, bárcsak gyermeke lenne, még ha kígyó is – teherbe esik és fiút szül, akinek 

pikkelyes a bőre. Ahogy az Ipolyi által felgyűjtött Kígyó Jancsi című mesében is, 

amelyben egy asszony gyermeket kíván, még ha kígyó lenne is az, majd valóban kígyót 

szül, mely beszélni is tud. Egy másik mesében, a szintén Gaal által felgyűjtött A kígyó-

királyfi címűben pedig újra megjelenik a boszorkány alakja, csakhogy, akár a többi 

mesében, ebben sem rontásként értelmeződik a kígyógyermek születése, hanem 

ajándékként, adományként. ”Gyermektelen vén királyné kívánja, hogy bármily rút 

gyermeke lenne is, csak lenne. Egy bűbájos asszony egy csomó virágot szagoltat vele, 

azonnal teherbe esik, s kígyót szül.” Akárcsak e mesében a bűbájos asszony praktikája, 

úgy a népballadában is „tündérek tudása” segít a királyi páron. A bűbájos asszonynak, a 

boszorkánynak a szüléssel, terhességgel kapcsolatban megmutatkozik a balladában egy 

másik arca is. A tündér és boszorkányhit bonyolult egybeágyazódása, a hiedelemalakok 

egybejátszása, a boszorkány hiedelemalakjának kétarcúsága itt is tetten érhető. Adott 

szituációban mesékben, hiedelemszövegekben és népköltészet egyes elemeiben egymás 

alteregójaként lépnek fel, a rontás gesztusa pedig transzformálódik segítő, megáldó 

gesztussá.106  

                                                           
104 Uo., 29 
105 BERZE-NAGY, i. m., 583-584 
106 PÓCS Éva, Tündérek, démonok, boszorkányok, Bp., Akadémiai,1989. 
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1. 3. 6. A kígyószülés hagyományának kétarcúsága 

A kígyó és a szülés pozitívan kapcsolódik össze a Szent Margit öve 

hiedelemkörben, amely szerint, ha a vajúdó nő hasára szorosan rákötnek egy kígyóbőrből 

készült, vagy kígyóbőrt is tartalmazó ruhadarabot, akkor a gyermek olyan könnyen 

csusszan ki az anyjából, ahogy a kígyó vedli le bőrét. Ezzel a hiedelem aztán 

kanonizálódott egyházi keretek között is, csak azon teória által, hogy az öveket elkezdték 

szentekhez társítani. Ilyen volt például Szent Margit asszony öve is, amelyet az apácák 

adtak kölcsön nehéz szüléseknél.107 

Isteni büntetés és szerencse egyszerre is érkezhet a kígyógyermekekkel, ahogy a 

ballada esetében is: hiszen a kígyófiú Beatrix esetében egyszerre áldás és átok, 

természetfeletti ajándék és büntetés – az asszony kíváncsiságát és öntörvényűségét a fia 

halála követi, amely tragédia felfogható egy felsőbb hatalom büntetéseként is. A krajnai 

kígyószülések kapcsán hasonló kettőségre gondolhatunk. 

„Amint azonban ugyanerről a dologról szóló hírt olvastam a tudós Bautscherus: 

Annales Norici című könyvében, amelyet a szerző huszonkét évvel ezelőtt írt, egy ilyen 

nagytekintélyű férfiú bizonysága megerősítette bennem a hitet a dolog valóságában, s arra 

késztetett, hogy amit hallottam olvasóimmal közöljem. Bautscherus ezeket írja: A 

Karsztnak ezen a vidékén egy nemes családban az újszülött gyermek mind kígyófejjel 

vagy csúf kígyótesttel jönnek a világra. De mihelyt a gyereket először megmosdatják, 

előtűnik a rendes emberi forma, amelyet eddig kígyótest álcázott. Az ilyesmi az eredendő 

bűn példájára emlékeztet.  

A most elmondandó dolog valósággal megtörtént. A Karszton Nussdorf 

községben, az 1679-ik évben egy tisztes életű parasztasszony férjétől teherbe esett. 

Amikor idejét érezte, mindent előkészített, értesítette a rokonságot és ágyba feküdt. Itt 

meglepte az álom, s amikor kis idő múlva felébredt, ijedten vette észre, hogy álmában 

terhétől megszabadult. Felugrott, összehívta a szomszédokat, azok átkutatták az ágyat, de 

a gyereknek nyomát sem találták. Ebből kétségtelenül megállapították, hogy az ismert 

kígyószülés történt, s mert épp ekkor senki sem volt ott, a kígyót elszalasztották. Ez az 

asszony még ma is életben van s utóbb férjétől rendes gyerekei születtek. Állítólag a 

                                                           
107 MAGYARY-KOSSA Gyula, Szent Margit asszonyöve = M.-K. GY., Magyar orvosi emlékek: 

Értekezések a magyar orvostörténelem köréből, Bp., Magyar Orvostörténeti Társulat, 1929, II., 1-12. 
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Karszton egyes helyeken az is előfordul, hogyha két asszony veszekszik, az amelyik 

éppen áldott állapotban van és nincsen igaza, utána kígyót szül.”108 

Ezen ismeretek fényében talán érthetőbbé válhat, hogy miként találhatott rá e 

királyi párra ez a különös képzet, másrészt felmerül a kérdés, e történetvariáns kapcsán, 

hogy a magyar balladák földjén az idegenből jött uralkodónő, Beatrix alakja miért nem 

talált termékeny talajra.  

Ha a török idők szimbolikáját, elsősorban pedig a kevert témájú délszláv 

balladákat nézzük, akkor érthető, hogy miért épp a török elleni hadjáratairól, támadóként 

és védekezőként is diadalt arató, világhírűvé lett Hunyadi famíliára talál rá a „sárkányos 

vitéz” képzete. Az aragóniai Beatrixról alkotott korabeli ellentmondásos kép109 valamint 

gyermektelenségének képe és az azzal kapcsolatos magánlevelezésekben is tetten érhető 

pletykák egyaránt „fogékonnyá” tehették volna erre a hiedelemre. Méregkeverőként, 

boszorkányos praktikák űzőjeként ugyanúgy kapcsolódhattak hozzá különböző 

kígyóképzetek, mint ahogy gyermektelensége révén megörökölhette a mesebeli, 

magtalan, állatot szülő királynék szerepét is.  

1. 3. 7. A történelemformáló nőalakok, mint a gonosz mostoha mesebeli alakjának 

irodalmi variánsai 

Ha a mesei hagyományok felől közelítjük meg a reneszánszkori 

történelemformáló nők csoportját, érdemes még számba vennünk az anyaság kapcsán 

egy, a vizsgált szövegcsoportok szempontjából is releváns mesetípust. Ez pedig az 

anyaság egy sajátos változata, ahol valaki úgy válik anyává, hogy megörökli a 

gyermekeket, a mostohájuk lesz.110 A mesebeli mostohát jellemzően egy gonosz, a 

gyermekeknek ártani kívánó asszonyként ábrázolják, akihez gyakran társítják a 

boszorkányság hiedelmét. A magyar népmesei hagyomány, valamint az európai nép- és 

                                                           
108 RÁTH VÉGH István, Mendemondák és történelmi hazugságok, Bp., 1957, 176-177. 
109PARRAGH Szabolcs, Beatrix tükre, Bp., 1997. http://parszab.hu/letoltes/beatukre.pdf 
110 A koraújkori mostohaanyákról: HORN Ildikó, Nemesi árvák a kora újkorban = „A gyermek a 

koraújkori Magyarországon: Adott Isten hozzánk való szeretetéből…. egy kis fraucimmerecskét nekünk…”, 

szerk., PÉTER Katalin, Bp., MTA, 1996 (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19), 64-68. 
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műmesék egyaránt hatottak a magas irodalom alkotóira, műveikre mindkét hagyomány 

hatással volt, s megmutatkozik ez a mostohák ábrázolásában is.111 

Amíg a sajtó képviselői és az útmutató könyvek írói gyakorlatilag 

megfeledkeznek erről, addig a szépíróknál előkerül ez a speciális helyzet a mese 

műfaján112 kívül is.113 

Különböző okok miatt kerülhettek a gyermekek rokonokhoz, idegen gyámság alá, 

de az édesanya elvesztése kapcsán a legjellemzőbb eset egy új, ám szerencsétlen 

kimenetelű terhesség volt.114A mostohaszülő, a mostohaanya természetesen a saját utódai 

érdekeit védte. Saját anyasága révén a „mostoha” a bírálatokkal szemben védetté vált, ha 

azonban gyermektelen lévén volt ellenséges az árvákkal, akkor normasértőként 

tekintettek rá. Beatrix királynét épp ilyen mostohaként mutatják be a legtöbb történeti 

forrásban és szépirodalmi munkában.  

Beatrix mostohaként nem képes betölteni a töle elvárt viselkedési mintát, a 

korabeli források és szépirodalmi művek irói szerint.  Ez a gyermekkel való bánásmód 

mellett a Mátyás király Corvin János jövőjével kapcsolatos terveinek folyamatos 

akadályoztatásában nyílvánul meg. Beatrix ugyanakkor döntő pillanatokban mégis képes 

arra, hogy kifelé, környezete számára újra és újra eljátsza, hogy megváltoztak a szándékai 

a fiúval szemben. Az egyik ilyen történeti anekdota Mátyás király halottas ágyához 

kötődik, melyet az irodalmi adaptációk is átvettek, ugyanakkor ebben a tekintetben egyes 

                                                           
111 A korszak irodalmának egy jellemző jelensége volt a különböző mesék elemeinek bedolgozása, 

azok újraírása is, melynek nyomait már a tizennyolcadik században is fellelhetjük. Nemrég Hermann Zoltán 

hívta fel a figyelmet Kármán József Fanni hagyományai kapcsán a műnek a Hamupipőke történettel való 

rokoníthatóságára. HERMANN Zoltán, Hamupipőke és Fanni = H. Z., Varázs/szer/tár: Varázsmesei kánonok 

a régiségben és a romantikában, Bp., L’Harmattan, 2012, 128-144. 
112 A mese műfaját a pszichoanalizmus képviselői is felfedezték maguknak, a női mesealakokkal, 

a gonosz msotohákkal Marie Louise von Franz foglalkozott részletesebben. A szerző a mostoha alakjára 

részletesebben kitér több mese kapcsán is: Marie Louise von FRANZ, Az árnyék és a gonosz a mesében, Bp., 

Európa, 1998. A mese, mint mentalitástörténet szempontjából értékelhető forrásanyag Robert Darntonnál 

kerül elő, aki a mostoha alakjával kapcsolatban is egy adott korszak mentalitásbeli sajátosságairól 

értekezik.: Robert DARNTON, Lúdanyó meséi = R. DARNTON, Lúdanyó meséi és más tanulmányok, Bp., 

General Press, 1988, 23-87. 
113 A gonosz mostoha egyik legszélsőségesebb példája az irodalmi tradícióban Arany János Árva 

fiú című balladája. 
114 PÉTER Katalin, A gyermek első tíz esztendeje = A gyernek a koraújkori…, i. m., 1996, 64-68. 
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szerzők munkáikban újragondolták a királyné alakját: miközben felrótták neki, hogy nem 

tartja be ígéretét, nem kérdőjelezték meg az adott pillanat őszinteségét.  

„János herceg térdelő helyzetében a királynéhoz fordult s zokogástól el-elfúló 

hangon kérte szeretetét továbbra is. 

A királyaszony mélyen megindulva emelte őt fel magához és biztosította, hogy 

eddigi szeretetét és vonzalmát ezután is éreztetni fogja vele. 

Senki sem volt a teremben, ki megindulás nélkül nézhette volna e gyöngéd 

jelenetet. Az ágyon nyugvó halott dúlt arca is erre simult ki és felvette a boldogan, 

fájdalom nélkül nyugvók derűjét. 

Hajh pedig az emberi gyarlóság itt sem tagadta meg magát! A nagy pillanatokban 

tett igéretek nagy összege, az önérdek rút apró pénzére lett feltalálva.”115 

Egy másik mű még egyértelműbben fejti ki, hogy az asszony a király halála feletti 

megrendülésében, az érzelmei által vezérelve őszintén mondta mindazt, amit mondott. A 

hirtelen felindulást azonban felváltja a józan ész, a logika, annak gondolata, hogy ez egy 

könnyelmű ígéret. Ebből a megvilágításból Beatrix tette politikai szempontból éppen egy 

hibás stratégiai döntésként értelmeződik újra, amit az asszonynak korrigálnia kell. 

Érdekes azonban kiemelni azt, hogy Beatrix viselkedése minden esetben kettősen van 

megítélve: hiszen amíg olasz részről az olasz érdeknek nem megfelelően viselkedett, 

addig a magyar oldal épp e ponton ismerné el az asszonyt.116 

 

„Mátyás meghalt, ezen már nem lehet segíteni: most rajtunk áll kötelességünket 

teljesíteni. S mi a mi kötelességünk? A hatalom, a trón megszerzése. 

Beatrixnek egy pillanatra eszébe jut az a jelenet a halott király ágyánál, mikor 

Korvin Jánost szívére szorította. Láng önti el arcát. Szégyenkezve mondja el, hogy mit 

ígért János hercegnek. a bíboros vállat vont, 

- Gyerekesség. Azt nem te ígérted, aragóniai Beatrix, hanem a fájdalom, az 

elérzékenyülés, mely hatalmába kerítette lelkedet. Kötelességed éppen annak ellenkezőjét 

teljesíteni. Különben is ilyen gyermekes ostoba érzékenykedések miatt fosztanád meg 

                                                           
115 HIDVÉGINÉ HORVÁTH Bóra, Beatrix királyné, Miskolc, Ifj.  Ludvig és Janovits 

könyvnyomdája, 1930., 5-6 
116 A most következő idézetben Aragóniai Péterként említett bátyj valójában Aragóniai János, és 

ekkor már nem él. 
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magadat életed álmától? Szent hivatás vár reád, a magyar korona megszerzése, családunk 

hatalmának növelése; teljesítsd kötelességedet.”117 

A helyes és a helytelen cselekedet csak nézőpont kérdése – olasz oldalról tehát 

Beatrix ármánykodása, hisztériája szent cselekedetként értelmeződik újra. Fiatal 

leánykorától kezdve benne van az a hivatás- és küldetéstudat, amit a bátyja – aki egyben 

lelki vezetője is volt egyházi emberként – nevelt belé. Beatrixot ebben a kisregényben 

nem lehet gonosz mostohaként értelmezni: itt ugyanis ellentétben a többi irodalmi 

adaptációval, nincsenek ellenérzései Corvinnal szemben. Dánielné regényében Beatrix 

elsősorban nem saját, hanem egy nép érdekeit képviseli Mátyás feleségeként és 

özvegyként egyaránt. Tulajdonképpen az egykori és jelenlegi népe közt kialakuló 

feszültség – ami a dinasztikus szövetség kapcsán jön létre – hozza lehetetlen helyzetbe.  

A mostoha szerepének lehetősége az uralkodónők, az arisztokrata hölgyek 

kapcsán más, speciális esetben is felmerülhet: egyfajta nevelőanyaként, „pótanyaként” 

lépnek fel azok az asszonyok, akik saját udvart építenek ki, s az itt nevelkedő, őket 

szolgáló, mégis nemesi származású leányokkal alakítanak ki ilyen jellegű kapcsolatot. Az 

engedelmesség és a hűség, amivel ezek a leányok nekik tartoznak, inkább hasonlít egy 

gyermek-szülő viszonyra.118  

 

Dánielné Lengyel Laura regényében Beatrix alakja ebben a vonatkozásban is 

érdekesnek tekinthető. A teljesen ellehetetlenített asszony kényszerből választ egy 

harmadik utat – az olasz és a magyar érdekek képviselete helyett –, végül azonban Isten 

akaratát teljesítve, maga is teljesen megváltozik, mintegy „átváltozik”, mikor apátnővé 

lesz. Ebben az esetben a kolostor lesz a „saját udvara”, ahol megszűnik gyermektelennek 

lenni, s egyben már nem evilági hatalmak szerint kell az idegenek gyermekeivel szemben 

ellenségesen, vagy előzékenyen viselkednie, hanem az isteni parancs szerint. Ezt követve 

Beatrixban nem marad más, mint – s ezzel teljes mértékben a XX. század eleji, 

konzervatív-vallásos ideológiának megfelelve mintapéldává válik maga is – a szeretet és 

a gondoskodás vágya vezérli a környék árváival szemben. 

 

                                                           
117 LENGYEL L, i. m., 98. 
118 Egy ilyen jellegű „mostohaanyaságnak” mintapéldája Poppel Éva és dobrai udvara: KOLTAI  

András, Egy nagyasszony özvegyen: Batthyányné Lobkovicz Poppel Éva és udvara. = Nők a modernizálódó 

magyar társadalomban, szerk., GYÁNI  Gábor-SÉLLEI Nóra, Debrecen, Csokonai, 2006,., 57-84. 
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„Az apácák jól emlékeztek Beatrix testvérre. Ájtatos dicsérettel emlegették 

jóságát, szelídségét, türelmét. Elmondták, hogy egész nap gyermekekkel foglalkozott. 

Árva gyermekeket tanított, nevelt, ruházott. A király parancsából tetemes évi díjvolt 

számára rendelve, egy fillért sem költött magára,megvonta magától a legszükségesebbet, 

kellett a gyermekek nevelésére,eltartására, ruházatára. 

A gyermekek imádták, ő pedig valami szomorú szomjúsággal nézte őket. Ha este 

elmentek tőle, mindig sírva fakadt.”119 

 

Ezzel szemben Báthory Erzsébet az udvarában nevelkedett „leányaival” olyan 

abszurd módon viselkedett a korabeli periratok tanúsága szerint, hogy azt a 

környezetének a közösségi-történeti emlékezet által megőtzött hagyományból szinte 

nincs is mivel összemérnie. Próbálnak tetteivel kapcsolatos valamiféle racionális 

magyarázatra lelni, értelmezési keretet találni a vallomások során kialakult kép kapcsán 

a hivatali szerv képviselői is. Bármilyen társadalmi rétegből is igyekszünk ezzel 

kapcsolatban megragadni valamit, az láthatjuk, hogy egyaránt a Báthoryak családi 

legendáiból és a népmesei hagyományokból kiindulva próbálják meg Báthory Erzsébet 

alakját megragadhatóvá és elítélhetővé tenni. A brutalitás, mely fizikai erőszakban nem 

ismer határokat, a legkegyetlenebb, legvéresebb kezű mesebeli mostohákat idézi. 

Vonásaiban mintegy rokoníthatóvá válik a „Hófehérke” mesetípus gonosz királynőjéhez, 

a magát folyton tükörben nézegető asszonyhoz, aki betegesen ragaszkodik az „örök 

szépséghez”, s ezért a fiatal, környékbeli lányok megölésének gondolatától sem riad 

vissza. Amellett, hogy ért a mágikus rítusokhoz, a rontáshoz és a méregkeveréshez, puszta 

kézzel is előszeretettel okoz fájdalmat.  

Hófehérke történetének kannibalisztikus vonásaival120 is egybejátszható története, 

hiszen, ahogy az asszony a periratanyag tanúvallomásai szerint a lányok kínzása alatt 

belemar, beleharap áldozataiba, úgy kívánja „megkóstolni”, a gonosz királyné is 

Hófehérke máját és tüdejét. Báthory kapcsán pedig a vonatkozó források alapján saját 

kannibalizmusra is gondolhatunk, valamit arra, hogy ebben a szokásban egyszerre 

láttattak az eseményt értelmezők mágikus erőszerzési szándékot és beteges tréfát. 

                                                           
119 D. LENGYEL L., i. m., 106. 
120 Báthory Erzsébet esetében is a vámpírhiedelem mellett a kannibalizmus mögötti mágikus 

logika lép működésbe: amely szerint akiből esznek, annak a tulajdonságai az elfogyasztóra ruházódnak át: 

SIGMUND Freud, Totemés tabu, Bp, Göncöl, 1978. Vö. PIVÁRCSI István, Kannibálok, Bp., Palatinus, 2004.  
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„Jó Ilona szerint: Néha az fogával is kiharapta a leánynak az húsát; kést is ütött a 

leányokba Thúróczy írja(tehát felejen érte), hogy a megölt leányok husával is élt, és, saját 

vallomása szerint, ennél jobb nyalánkságot nem ismert.”121 

 

„Nálunk maguknak azoknak a leányoknak a szájából, akik még élnek, hallottuk, 

hogy némelyiküknek saját testüknek tűzön sütött húsát kellett megenniök. Más 

leányoknak húsát gombamódra aprították és vagdalták össze, megfőzték, s aztán ételűl 

adták fel fiatal legényeknek, anélkül, hogy ezek tudták volna, mit esznek.”122 

 

Ezek a hagyományok jelölve vagy jelöletlenül, de érzékelhető módon mind 

közelítik a vizsgált nőalakokat a magyar népi hiedelemvilág negatív nőalakjaihoz, melyet 

erősít a negatív hősnőtípus mondabeli hagyománya is. A negatív természetfeletti vonások 

valamilyen módon mind a négy nőalak kapcsán jelen vannak a hagyományban, közvetve 

vagy közvetlenül, kezdve Izabella beszédeinek jóslatszerűségétől Báthory Anna 

boszorkányperéig. Azt is láthatjuk, hogy ezek a hiedelmek áthatják az asszonyok 

magánéletét és közéleti szerepköreiket is, anyasághoz való viszonyukhoz, s egyben vonzó 

nőiességükhöz ugyanúgy hozzákapcsolódnak, mint az aktuális hatalmi érdekekkel nem 

egyező s ezzel együtt az adott közösség, környezet számára normasértésként is felfogható 

közéleti szerepvállalásaik változataihoz. A hiedelmek elsősorban egyfajta 

idegenségérzethez, irritációhoz társulnak hozzá, mások „tekintetében” képződik meg, s 

csak szóbeszédek lenyomataiként jelennek meg a forrásokban, ha egyáltalán ténylegesen 

artikulálódnak, szemben a szépirodalmi szövegekkel, ahol a nagyasszonyok közvetlen is 

is megnyílvánulhatnak, s a szövegvilág valóságán belül meg is jelennek egyes rítusok 

lebonyolítójaként. Mielőtt azonban megvizsgálnánk a hiedelmek közegét, térjünk ki az 

anyaság képzetével kapcsolatban arra a speciális helyzetre, mely a legerősebben 

összefonódik a mediátori – elsősorban a boszorkány alakjához tartozó – hiedelmek 

világával, vagyis a gyermektelenség traumájával. 

                                                           
121 Z. VARGA Mihály, Az öldöklő angyal Csejthén, Bp., T Pelikán, 1897, 38. 
122 Supka Géza idézi Ponicaenus János lefordított levelét. SUPKA Géza, Az átkozott asszony: 

Nádasdy Ferencné, Báthory Erzsébet bűnügye a periratok felhasználásával, Nagyvárad, Gradika, é. n. 

(Erdélyi Egyetemes Könyvtár), 16. 
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1. 4.  A gyermektelen asszony. Hiedelem és politika egybejátszása a meddőség 

kapcsán 

1. 4. 1. A gyermektől idegenkedő női szubjektum 

Arról, hogy Báthory Annának valaha is született volna törvényes gyermeke, nem 

áll rendelkezésünkre semmilyen írott forrás. Azt a kérdést azonban, hogy volt e valaha 

várandós, a rendelkezésünkre álló adatok szerint nem tudjuk eldönteni: az abortusz, a 

halva született, az elhanyagolt, a bántalmazott vagy a törvénytelen gyermek kapcsán 

gyakori volt az elhallgatás, a tabusítás jelensége, de mindez lehetőség volt arra is, hogy 

egy perbe fogott asszony bűnösségét igazolja, elmélyítse. A periratokból az tűnik ki, hogy 

a szóbeszéd úgy tartotta, hogy szolgasorsú embertől volt egy törvénytelen gyermeke, s 

arra is van példa, hogy valaki azt vallota, hogy megölte őt. 123 Minderről azonban maguk 

a tanúk akár többszörösen is közvetetten értesültek, ami abból válik egyértelművé, hogy 

általában nevesítik azt, akitől információjuk származik, s akik saját vallomásukban újabb 

közvetett forrást neveznek meg. Anna kapcsán az anyasághoz kapcsolható negatív 

                                                           
123  Bethlen Gábor több főrangú asszony ellen is indított eljárást, az 1614-ben Medgyesen 

tárgyalt Török Kata periratában későbbi vádlottak neve is felmerül. Imreffi Jánosné és Báthory Anna 

kapcsán itt is artikulálódnak vádak, ahogy a boszorkánysággal kapcsolatos hiedelmek is előkerültek, de ez 

a per, szemben a későbbi Báthory Anna pereivel nem boszorkányper volt, a vád tárgya ugyanis a vérfertőzés 

és kizárólag egyetlen személy ellen folyt le. Boszorkányok kuruzslók, szalmakoszorús paráznák, bev., vál., 

K ISS András, Kolozsvár, Kriterion, 1998, 36-43. A periratban Báthory Anna (Bánfi Dénesné) szolgasorból 

való szeretőjéről és a tőle született gyermekeiről mindenkinek csak közvetett ismeretei voltak, azaz 

hallották a pletykát. Például egy tanúvallatási levél 1614 március 12-ei keltezéssel: „Testis nobilis domina 

Anna Banfi relicta quondam nobilis Michaelis Nemeti de Varad, iurata, examinata, fassa est sic: Bánfiné 

asszonyom felől hallottam az fiamtól, minthogy szolgája volt, hogy Kraӱnick leterítette az zöld felsőruhát 

s azon együtt látta őket szintén úgy az mint lenni kellett. Ugyan az fiam túl hallottam, hogy Zentelken látta, 

hogy nem az igaz grádicson, hanem más, egy álgrádics deszkát ütöttek ki s azon ment fel Kraӱnick, az 

asszony eleiben menvén az ajtóhoz, öszveölelkeztek s úgy mentek be a házba. Vedanӱ Györgytől, az 

asszony inasától hallottam, hogy még akkor ott lakván mikor az asszonynak gyermeke lött volt, reggel az 

asszonyhoz bemenvén azonban az gyermeket is bevitték s monda az inas: hova hozzátok az esse lélek 

fattyát, s az asszony mondott: embertelen, azt kell-e mondanod? Az inas erre mondott: nem nagyságodat 

szidom én, hanem az apját az bestye kurvafiát. Magam én semmit nem láttam, hallottam, hogy kerítőjök 

Marsai János volt. Ugyan Magától Marsaitól is hallottam, s mind az udvarnépétől is, akikkel beszélgettem.” 

K ISS András, i. m., 117-118. Ezzel a szóbeszéddel együtt a vérfertőzés gondolata is megjelenik más 

vallomások szerint: KISS András, i. m., 111, 116. 



64 
 

sztereotípiák könnyen öröklődhettek a családi legendáriumból is, hiszen ez a vádkör 

érintette az idősebb Báthory asszonyt is. Őt is érte vád, hogy elhanyagolja gyermekeit, 

aminek azonban ellentmondanak az asszony reánk maradt levelei: ezekből kitűnik az a 

példaértékű, féltő szeretet, a folyamatos aggódás és gondoskodás, amihhez foghatót a 

Kanizsai–Nádasdy levelezésből ismerhetünk. 

Az ilyen jellegű pletykákhoz és szóbeszédekhez képest a Báthoryak családfáját és 

néhány forrást tekintve úgy tűnik, hogy valójában önmagában az utódnemzés nehézsége 

is egy újra és újra visszatérő probléma volt. A jelenlegi kutatások szerint ennek inkább 

genetikai okai voltak.124 Ezek a genetikai problémák már a korszakban is a hatalmi 

diskurzusok részét képezték, ennek ellenére Báthory Annával kapcsolatban mégsem 

merül fel a meddőség kérdése. Az alakját érintő irodalmi szövegek is az asszony korának 

forrásaira alapoznak, s azt hangsúlyozzák, hogy Anna valójában nem akar teherbe esni, 

anyává válni. A XIX.-XX. század fordulóján ezeket a Báthory asszonyokat az anyaság 

kapcsán egészen szokatlanul ábrázolták, ami az adott korszakban még egyedinek tűnt. 

Egy olyan modern nőalakot mutattak meg bennük, ami már a XXI. századi jellemző női 

mentalitást tükrözi.  

Báthory Anna a móriczi irodalmi adaptációban nem akar anyává válni: nem az 

adott szituációban van ellenére a gyermek, nem kényszerből, a körülmények miatt tagadja 

meg magától a lehetőséget, hanem az ösztön hiányzik belőle, s így mintegy az Elisabeth 

Badinter-féle koncepcióra az ő példája irodalmi mintául szolgálhat. Anna nem gondolja 

azt, hogy elsődleges és szent feladata lenne nőként anyává válni, s hogy a 

gyermekáldástól függne boldogsága vagy boldogulása. Azonban sorsa mégsem független 

ettől, ez a fajta hozzállás hozzájárul a bukásához.  

 

„S a fejedelem azt kérdezte: 

- Anna!... Lesz-é gyerek? 

Báthory Anna kacagott, mint egy tündelevény: 

                                                           
124 Kivált akkor feltételezhető ez, ha egy család dinasztialapításban gondolkodik. A Báthoryak 

kapcsán is ez lehetett a probléma mögött, hiszen dinasztikus szándékkal uralkodtak, tehát a gyermekáldás 

kérdése elsődleges volt. PÉTER Katalin, A gyermek és a gyermekkor a történetírásban: A gyermek és a 

gyermekkor a történetírásban, = Gyermek a kora újkori Magyarországon, szerk., P. K., Bp., MTA 

Történettudományi Intézet, 1996, 18. egyébként a szerető szolga származása is öröklődött „szóbeszéd”, 

Báthory Erzsébet perirataiban is megjelenik két szolgasorból való szerető. U. o., 97. 
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- S miért lenne? - és táncosan fordult, rezdült és lobogott felé. 

De a fejedelem, hiába múlt felette három nap s három éjszaka, elüvölté magát: 

- Bestye ringyó, félre. 

Evvel elhárítá magától a nőt, s kiparancsolt minden szoknyát a szentséges várból. 

De ő maga felállott, s szívének nagy keserűségében, szörnyű fájdalmában középre 

állt, s a férfiak hada közepett egymaga táncolni kezdett. 

Minden dudás odagyűlt, török síposok fújták: a fejedelem táncolt. 

Most a vágott hőst, Keresztessyt, félkarra vette s kiáltotta: 

- Jöszte uram. Kérem kegyelmedet, legyen tovább is zászlósura s főespán 

Erdélyben... Amit kívánsz, szeretettel adjuk, s végyed. Csak mi vagyunk Erdélyben kanok 

és férfiak. 

S rágyújtott Báthory Gábor nótájára: 

 

        Szól a kokas mán. 

        Majd megvirrad mán.”125  

Bethlen reakcióit ebben a szövegrészben joggal értelmezhetnénk kizárólag 

szenvedélyes indulatkitörésként, ami abban csúcsosodik ki, hogy a korábbi fejedelem 

nótáját énekli, hiszen Báthory Gábor híres volt arról, hogy mindent figyelmen kívül 

hagyva saját vágyait kövesse. A teljes regény kontextusából kiragadott részlet egyben azt 

is megengedi, hogy az eseményeket férfi és nő konfliktusaként kezdjük el értelmezni, 

holott jelen esetet az egész szöveg fényében vizsgálva nem egyéni érdekek ütközéseként, 

hanem magán és közérdek ütközéseként érdemes tekintenünk az Anna és a fejedelem 

kapcsán létrejött újszerű feszültségre. 

 Egyrészt, mert – ahogy azt már Jagelló Izabella alakjánál is hangsúlyoztam – egy 

dinasztia kapcsán a gyermekáldás, a gyermeknevelés sosem lehet magánügy kérdése, 

márpedig a folytonosság biztosítása a jelen uralkodó pozícióját, s ezen keresztül a 

birodalom erejét is megerősíti. Anna az anyaság elutasításával egy dinasztia 

megalapításának lehetőségére mond nemet, s ezzel elsősorban nem Bethlen, hanem a 

terjeszkedő Erdély érdekeivel ellenkezik. Ráadásul ez a fajta kötelék és kötöttség lehetővé 

tenné, hogy Báthory Anna mesés hozománya, aminek nagy részét már felhasználták, a 

fejedelem köré szerveződő érdekcsoport hódító terveinek továbbra is a rendelkezésére 

                                                           
125  MÓRICZ Zsigmond, A nagy fejedelem = MÓRICZ Zsigmond, Erdély, Bp., Szépirodalmi, 

1979, II., 794. 
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álljon. Így azonban veszélyeztetetté válik a birodalom jövője. Bethlent ez arra indítja, 

hogy egy újabb, az anyaságnál jóval hatékonyabb politikai stratégiával éljen. S így válik 

az indulatból eredő, az egyént ért erkölcsi minősítés a közérdek, vagyis a hatalmi játszma 

kiszolgálójává.126 

Makkai Sándor Ördögszekér című regényének zárása127 sokkal egyértelműbben 

ítélkezik az asszony felett. A záró fejezetben kétség sem fér ahhoz, hogy mindaz, amit ez 

az asszony képviselt, tünékeny illúzió, az ő szépsége és szépségével szerzett különös 

hatalma nem tarthat örökké. A narrátor azt a korabeli képzetet erősíti a megöregedett, 

megtébolyodott Anna bemutatása által, hogy tisztes öregkor és elmúlás nem juthat egy 

olyan asszonynak, aki megtagadja mindazt, amit egy nőtől a társadalom elvár. Báthory 

Anna is nincstelenül, nyavalyatörősen jelenik meg Makkai történetének a végén, ahol 

végtére a cím is „értelmet nyer” és az ördögszekér szimbólumán keresztül az erkölcsi 

példázatosság is kiteljesedik:  

 

„Kik ez írást olvassátok, gondoljatok csak arra a szép kék virágra, amely a tavaszi 

napfényben száz meg száz kis csillagával büszkén kacag az égre, de ha jő az ősz, elszáradt 

kórója leszakad, összegombolyodik, s a szél hajtja, görgeti az utakon fel-alá, míg valami 

árokba nem hull. Mivel kóró korában mindig erre a sorsra jut, úgy hívják ezt a szép 

virágot: ördögszekér.”128 

 

Makkainál a gyermekáldás elutasítása abszolút beilleszkedik a konzervatív 

trendbe, a narrátor véleménye jóval hangsúlyosabban és egyértelműbben van jelen, mint 

a másik regényben, s nem is jelent többet a kérdés tárgyalása a női erkölcs megítélésénél. 

Nála az anyaság egyenlő a női ösztön megélésének, a nőiség kiteljesedésének élményével. 

Egy nő életét véleménye szerint csak az anyaság teheti teljessé, enélkül nem lehet a 

társadalom teljes jogú tagja. 

                                                           
126 A disszertációmban később értekezek arról, hogy miként kapcsolódik össze a szabados 

szexualitás és a boszorkányság hiedelme, valamint arról is, hogy a boszorkányság jelenségét szintén nem 

lehet – kizárólag vagy egyértelműen – férfi-női konfliktusokként értelmezni. 
127MAKKAI  Sándor, i. .m.,  2014. 

128UO, 380. 



67 
 

1. 4. 2. A gyermektelenség, mint az életszentség jele 

Jelen dolgozat a gyermektelenség kapcsán a női felet érintő vádakkal, a társadalmi 

hierarchia csúcsán lévő nők egyikével foglalkozik, és egyetlen kitérőtől eltekintve 

mellőzi a másik nemet ért hasonló vádak ismertetését. A meddőség129 a XVIII. század 

közepéig csak a női nemmel kapcsolatban kerül elő, de az impotencia vádja a férfiakkal 

szemben volt jelen a gyermektelenséget felhasználó hatalmi diskurzusokban.  Két 

különböző megközelítéssel, de ugyanazon módszerrel válhatott tehát a két nem a hatalmi-

politikai játszmák áldozatává.130 

Báthory Annával szemben Aragóniai Beatrix tudatában van annak, hogy a 

gyermektelenség milyen kedvezőtlenül befolyásolhatja helyzetét. Akár a történeti 

források – a királyné magánlevelezése –, akár az irodalmi reprezentációk vonatkozó 

részleteit nézzük, a királyné megnyilatkozásaiból kiderül, hogy számára egyértelmű, 

hogy gyermek nélkül nem tudja biztosítani sem az ország, sem a saját jövőjét, s ezzel az 

olaszok magyarországi pozícióját sem: hatalma így az állandó függés állapotában van.131  

Épp ezért, a királyné magánlevelezésének tükrében válik kifejezetten nehezen 

értelmezhetővé az uralkodói pár érdekeit képviselő udvari történetírónak, Bonfininak a 

problémára vonatkozó koncepciója, mely egyfajta zárványt képez saját korában is. 

Bonfini, aki meghatározó alakja volt a humanista történetírásnak és a királyi pár kegyeit 

                                                           
129 Mátyus István 1766 Diaetetica című munkájában jelenik meg a gondolat, mely a 

gyermeknemzés kapcsán felveti, hogy a férfiak oldaláról is lehet genetikai, testi probléma, olyan jellegű 

elváltozás, amely miatt elmarad a gyermekáldás.  DEÁKY-KRÁSZ, DEÁKY  Zita - KRÁSZ Lilla, Minden 

dolgok kezdete: A születés kultúrtörténete Magyarországon (XVI.-XX. Század), Bp., Századvég, 54-55. 

, 51-52. 
130 Angus MCLAREN: Impotence. A Cultural History, Chicago – London, The University of 

Chicago Press, 2007 
131Mátyás halála által ugyanis automatikusan kiesne a hatalom köreiből. Egyetlen megoldás 

számára az új uralkodóval kötött házassága lenne. Amint az a forrásokból ismeretes, hogy Ulászló a magyar 

nemesek nyomására rászedi a királynét, s érvényteleníti a frigyet, melynek megkötésével eléri, hogy az 

asszony anyagi és fegyveres erőkkel az ő trónra lépését támogassa Corvin János igényével szemben.A 

farkashidai egyezményben ugyan még nincs írásos nyoma annak, hogy Beatrix ellen is megszületik az 

egyezség, de később, amúgy a magyar és az itáliai hatalmak felől is szorongattatott Ulászló nyilatkozik 

Beatrix ellenében, hogy majd érvényteleníteni fogják a házasságot. Beatrix belemegy a titkos házasságba, 

s jóval később szembesül azzal, hogy valami nincs rendben az új frigy és szövetség körül. BERZEVICZY A., 

i. m., 490-491, 498-499, 515-520. 
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keresve alkotta meg műveit, a gyermektelenségre vonatkozó értekezésében is az 

uralkodói pár védelmére kel, mégis egy olyan módszert alkalmaz, ami 

összeegyeztethetetlen a nagypolitikai érdekekkel. Beszélgetések a szüzességről és a 

házasélet tisztaságáról132 című munkájában azt a koncepciót vázolja fel, mely szerint a 

gyermekáldás hiánya a szűzies megtartóztatás eredménye. Ebben a vonatkozásban 

azonban Beatrix és Mátyás úgy kerül szembe a közérdekkel, mint maga Báthory Anna, 

de itt a gyermeknemzés megtagadása egy létező és elismert hagyományba illeszkedik. 

Beatrix és Mátyás ugyanis ezen koncepció szerint egy olyan egyházi norma szerint éltek, 

mely olykor megfelelő alternatíva fényében egy birodalom jövőjének érdekével is 

összeegyeztethető volt. az angliai Erzsébet királynő egy sikeres propaganda és komoly 

belső konfliktusok árán kivívta magának azt a pozíciót, hogy uralkodónőként sohasem 

kellett férjhez mennie, s így feleséggé vagy anyává válnia133. 

Mivel azonban mindez jelen esetben nem volt összeegyeztethető azzal, amit 

Mátyás nyíltan képviselt, és amit Beatrix diplomáciailag is jelentős magánlevelezéseiben 

megvallott, a műben kifejtett teória semmilyen formában nem kapott szélesebb 

nyílvánosságot. Annak okát, hogy mi ösztönözhette Bonfinit ennek a művének a 

megírásában akkor, amikor tisztában volt azzal, hogy ilyen formán ez az értekezés nem 

válik használhatóvá és hasznosíthatóvá, egy másik, ám a kérdéssel szorosan összefűggő, 

lokális, egyházi regiszterben kereshetjük. Az udvari történetíró ezen koncepciója 

értelmezhető a korszak egyik hírhedt egyházi szónokának, Temesvári Pelbártnak budai 

és esztergomi tevékenységére adott válaszreakciójaként.  

Pelbártot nagy hatású szónokként tartották számon saját korában is, olyan egyházi 

emberként, aki szélesebb rétegekhez is tud szólni, nagyobb tömegeket is meg tud 

                                                           
132Antonio BONFINI, Beszélgetés a szüzességről és a házasélet tisztaságáról, Bp., Szépirodalmi, 

1985, I.-II. 

133 Erzsébet és Stuart Mária körüli korabeli konfliktus köré kiépülő propaganda, s annak 

világirodalmi feldolgozásai is egyfajta mintául szolgálhattak a magyarországi női áletrajzok újragondolásai 

számára. Schiller Stuart Mária (1800), A schilleri történetírói-esszéista-drámaírói szerepek eltérő fókuszai 

jelölik azokat a formákat, amelyet aztán a 19. századi kulturális emlékezet és kulturális diskurzus elemeire 

bont és külön-külön professzionalizál. A magyarországi Schiller- és Stuart Mária-kultusznak nem 

elhanyagolható szerepe lehetett a reneszánsz nagyasszonyok téma kétségkívül „masszív” jelenlétében. 

(Hermann Zoltánnak, a disszertáció előopponensének szóbeli megjegyzései) 
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mozgatni. Beszédeiben a királyt és a királynét bírálta, a gyermektelenséget pedig 

általánosságban a bűnös életvitel jeleként értelmezte, s tette így a meddőséget mintegy az 

erkölcsi megítélésen keresztül politikai tényezővé.  

Bár Pelbárt beszéde elsősorban Beatrix ellen szól, Mátyás királyt is komoly kritika 

éri. A gyermektelenség vagy a gyermek elvesztésének lehetősége mindkettőjük 

felelősségévé válik, mintegy isteni büntetésként artikulálódik, amit az életmódjuk és az 

uralkodói magatartásuk eredményez. Temesvári Jeremiás próféta hasonlatával kapcsolja 

össze a rossz fejedelmek alakját a farkassal, s ezen a hasonlaton keresztül magyarázza 

meg az utódlás problémáját is. A meddőségen túli kitételek Mátyás alakjának felelősségét 

is bevonják a problémakörbe, mintegy a veszteség megemlítésén keresztül felidézhetik 

első feleségétől született gyermekét, aki még csescsemő korában hunyt el, illetve egyfajta 

sajátos fenyegetésként-átokként is hathatnak Corvin János irányába. 

„Gyermekkkel is megaldja az Úr az igazat. A farkas csak úgy szaporodik, mint a 

juh, ezt amaz fölfalja, az emberek is öldösik és eszik: mégis több a világon a juh, mint a 

farkas. Honnan van ez? A természetes okokon kívül azért van így, mert az Isten úgy 

akarja. A hitetlenek sem mély gyökeret, sem állandó fundamentumot nem vernek. Ennek 

bizonyságául rendelte az Isten, hogy amint a ragadozó állatok nem szaporodnak, 

azonképpen az igazságtalan embereknek sincsenek gyermekeik, vagy ha vannak, azok 

kevéssel vagy ritkán élik túl őket.”134 

Pelbárt az uralkodói pár életvitele ellen hangsúlyosan, többször is felszólal, nem 

lehet véletlen, hogy Bonfini művében nem a királyné, hanem az uralkodópár védelmére 

kel. Pelbárt prédikációján túl jelen ismereteim szerint a történeti források a királynét 

teszik kizárólag felelőssé az utódlás kapcsán. Ugyanakkor nem életvitelének 

következményeként, hanem annak okaként értelmezik azt. 

1. 4. 3. A meddőség, mint politikai botrány 

A Beatrixra vonatkoztatható szépirodalmi adaptációkban a gyermektelenség 

problémája folyamatosan a politikai hatalmi harcok eszközeként van jelen. Azzal, hogy a 

feltételezett hatalomvágya, valamint a közéleti aktivitása mögött a szerzők a meddőséget 

és az olasz tanácsadók befolyását láttatják, azt bizonyítják, hogy az asszony alkalmatlan 

arra, hogy ilyen jellegű szerepköröket ellásson. 

                                                           
134 Fordítja és idézi: BERZEVICZKY, i. m., 419. 
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Abban, ahogy a meddőséget ok-okozati viszonyba állítják Beatrix tetteivel, 

mentalitásbeli változás mutatkozik meg: az intrikus, gonosznak tetsző nőalak testi 

fogyatékossága itt átalakul egy olyan betegséggé, amely lélektani vetülete is láthatóvá 

válik. A meddőség mellett megjelenik a századforduló „nagy találmányának”, a 

hisztériának is a részletesebben, pontosabban körbevonalazódó tünetegyüttese, az 

irodalmi művek szerves részeként, amelyen keresztül Beatrix szeszélyessége, 

szenvedélyessége, erotikus kisugárzása, intrikus hajlama is újraértelmezhetővé válik. 

Noha bizonyos értelemben felmenthetővé, emberibbé is lesz a királyné alakja ezáltal, attól 

még az illegitim politikai szerepvállalásának lesz a bizonyítéka. Erre a 

szemléletmódváltást és az általa történő „átváltozást” a disszertáció második egysége 

részletesen tárgyalja. Érdekes, hogy mindkét szemléletmódot erősen képviselik a művek. 

Míg a régit a magyar főurak, s Ulászló képviseli, addig az újat Mátyás király. Mintha a 

meddőség problematikáján keresztül is Mátyás király emberi nagysága fogalmazódna 

meg Ulászló hitványságával szemben.  E szövegek hasonlóan működnek ahhoz az idézett 

móriczi regényrészlethez képest, amely Báthory Anna gyermektelensége kapcsán 

Bethlen Gábor reakcióira koncentrál.  

 

„Nem a dicsőség, nem a hatalom, nem a korona után vágyakozol te szegény, te 

gyenge, gyönyörű Madonnám. Az anyaság az, ami után eped a te szíved. Ó, ha te fiút 

tudnál nekem adni, a mi vérünk vércseppjét, egy királyi kis galambot, igazi királyi 

aranyágacskát tudna kihajtani a te királynői tested. Akkor nem vágyakoznál Hyppolitra, 

nem gyűlölnéd Jánost, nem epednél a trón után, nem vergődnél a gőg, dac, harag és öröm, 

könny és kacagás nyugtalanságában... akkor megnyugodnál bennem és a magad 

magzatában és a te anyai dicsőségedben és az ő jövendő nagyságában... Beatrice, 

könyörögj az Istennek... segítsen rajtunk, a mi szegény árvaságunkon...”135 
 

Az árvaság itt az egymástól való elidegenülést, az egymás mellett megélt magány 

egy sajátos változatát is jelenti. Ez az árvaság Beatrix számára megkettőződik: hiszen a 

kölcsönös idegenség érzet nem csak férje, hanem új hazája iránt sem szűnhet meg. A 

király koncepciója szerint a gyermekáldás által Beatrix megszabadulna az idegenből jött 

                                                           
135  SURÁNYI Miklós, A nápolyi asszony, Bp., MTA, 1924.., 246-247. 
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királynéval szembeni előítéletektől,136 aki nem csak a jelenlegi király társa, hanem a 

jövendő király anyja lenne, aki így megszilárdítaná a két hatalom közt már most is virágzó 

kulturális és politikai kapcsolatot, s ugyanakkor ő maga is alapítójává, szerves részévé 

válhatna a dinasztiának.  

Mátyás monológjában a XX. századi alkotó úgy mitizálja a gyermekáldásban rejlő 

lehetőséget, hogy nem veszi figyelembe azokat a konfliktusokat, amelyek olyan 

idegenből jött, magyar királynékat érintettek, akiket nem került el a gyermekáldás öröme. 

Ezeken a történeti példákon keresztül azonban jól látszik, hogyha ez elengedhetetlen is, 

de nem járul biztosítékként ahhoz, hogy egy idegen asszony a közvélemény és az udvar 

szemében magyarrá legyen: gondoljunk Merániai Gertrúd137 alakjára.  

Annak a gondolata, hogy a trónörökös biztosításán keresztül egészen máshogy 

viszonyulnának hozzá a magyar főurak, más műben is megjelenik.  

„Kinizsi: Volna csak ekkora fia Mátyástól, mindent megbocsátanék neki!.. De 

nem elég, hogy minden magyart kezdettől fogva lenézett, és egy olasz kötéltánczost 

mindenkor többre becsült Kinizsi Pálnál, még meddő is maradt az átkozott! Nem szült 

Mátyástól fiat! Ő az oka, hogy a Hunyadi vér elapadt!”138 

A meddőség itt is elmélyíti a királyné környezetében lévő magyar férfiak 

idegenség tapasztalatát, ugyanakkor ez a munka lehetőséget ad egy másfajta 

megközelítésre is. A meddőségnek amellett, hogy ideológiai alapon ürügy lehet a királyné 

eltávolítására, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ne legyen több puszta politikai 

eszköznél: úgy válthat ki valakiből valódi indulatot és ellenérzést, hogy az illető ezen a 

valódi érzelmen keresztül fedezze fel a politikai játszmában betölthető értékét. Nem 

beszélve arról, hogy egyben olyan kapaszkodó is lehet, ami nem csupán legitimizálja, 

hanem egyben megragadhatóvá teszi a másik féllel szembeni ellenérzést és 

cselekedeteket.  

Amíg a rendelkezésünkre álló források alapján a korszak kutatói Ulászló és 

Beatrix frigye, majd a frigy felbontása kapcsán csupán érdekütközésekről, magánérdek 

                                                           
136  BAK M. János, Queens as Scapegoats in Medieval Hungary= Queens and Queenship, 

szerk., Anne DUGGAN, London, Boydell and Brewer, 1997, 222-233. 

137  Egy történelmi gyilkosság margójára: Merániai Gertrúd emlékezete, 1213-2013, szerk., 

MAJOROSSY Judit, Szentendre, Publisher-Ferenczy Múzeum, 2014. 

138  BALÁZS  Sándor, Mátyás után, Bp., Fényes Samu, 1912, 8. 
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és közérdek ütközéséről beszélnek, amely kizárólag politikai keretek közt képzelnek el, 

addig az irodalmi szöveg tere lehetőséget ad arra hogy ezt, akárcsak a magyar főurak 

esetében, érzelmek és érdekek kettősége szerint feltételezhessük. Beatrix és Ulászló 

kapcsán több műben is megjelenik a politikai érdek mellett a testi szenvedély, a kölcsönös 

vonzalom vélelmezése. 

 Hidvéginé Horváth Bóra elbeszélésében ez a szerelem még be is teljesül. Az 

asszony meddősége Ulászlóban, mint magánemberben is ellenérzést kelt, a vonzalom 

azonban erősebbnek tűnik. A kettejük közti viszony törvényesítésnek véglegesítésére 

azonban nem a király ellentmondásos érzelmei, hanem az özvegy királyné akaratával 

ellentétetes nagyhatalmi érdek érvényesülése miatt nem kerül sor, amely a meddőséget 

mintegy ürügyül használja fel arra, hogy Beatrix magyarországi helyzetét végképp 

ellehetetlenítse. Az, hogy mindezt a király indítványozza, s a saját érdekeként mutatkozik 

meg a köz érdeke, csak a nyilvánosság felé mutatott látszat. Hogy a király, mint 

magánember hogy döntene, hogy meddig tartaná fennt a viszonyt az egykori királynéval, 

s hajlana-e a törvényes frigyre, az itt nem derül ki. Azonban a hallgatólagos beleegyezés 

az ő jellemtelenségének a bizonyítéka. Újra beigazolódik, hogy a meddőséget nem férfi 

és nő konfliktusaként érdemes értelmezni, hanem nagyhatalmi érdekviszonyok 

ütközésének végpontjaként, ahol az új hatalom a régi hatalom képviselőjéhez egy olyan 

magánérdeket társít, amely a közérdekkel összeegyeztethetetlen. 

 

 „Míg Beatrix dobogó szívvel várta az esküvőre Ulászlót, azalatt a királynál is 

összegyűltek bizalmas hívei. 

A király újólag kijelentette, hogy az ország érdeke és a kényszerítő viszonyok 

miatt fogadta el Beatrixszal a házassági frigyet, de kívánja és fenntartja jogát, hogy ez 

titoknak tekintessék, s amikor ő jónak látja, e házasságot meg nem kötöttnek nyilvánítja. 

E házasságból nem remélhető trónutód, kéri tehát a főurakat, hogy az akaratához 

beleegyezéssel járuljanak.”139 

Dánielné Lengyel Laura regényében Mátyás királynak egy közvetítőre is szüksége 

lesz. Szilágyi Erzsébet hívja fel a fia figyelmét arra, hogy Beatrix minden 

megnyilvánulásával szemben azért van szükség az ő részükről empátiára, mert anyaként 

a királyné nem töltheti be hivatását. Ezen az asszony nézőpontján keresztül a meddőség 

                                                           
139 HIDVÉGINÉ H. B., i. m., 92-93. 
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és az isteni akarat összekapcsolása is újszerűen jelenik meg. A XXI. század elején már 

láthatóvá válik, hogy a kérdés megítélése mennyire sokféle lehet akár egy ideológiai 

irányzatot képviselők körén belül is. A meddőség okát egyre inkább körülhatárolatlannak 

tartják, nem okvetlenül a bűn jelölőjének. Inkább csak olyan megmérettetésnek, 

„keresztnek”, ami túl nehéznek bizonyult volt a hordozója számára.140 

1. 4. 4. A meddőség, mint rontás 

A gyermektelenség kapcsán a vizsgált időszak speciális lehetőséget kínált a 

házastársak számára. Ebben az időszakban ugyanis hivatalosan is lehetőség volt arra, 

hogy egy harmadik félre – általában egy másik, boszorkány hírében álló asszonyra – 

hárítsák a felelősséget. Ez a mentalitásbeli sajátosság úgy mentette fel a nemzés aktusában 

résztvevő feleket a megítélés alól, hogy tulajdonképp természetfeletti hatalmat 

feltételezett. Ez a gondolat akkor – a XIX.-XX. századi előfordulásuktól eltérően – nem 

csak hiedelmek szintjén volt jelen, hanem a hivatalos álláspont keretei közt is elismert 

volt ennek a lehetősége. Így ez a megközelítés, a gyermektelenségre adott hasonló 

magyarázat szintén rendszeresen vált a politikai hatalmi diskurzusok részévé.141 Ebből 

következően a szépírók többsége a hiedelmek ábrázolásakor a vádló félben vagy 

közösségben egyaránt meg tudta mutatni a hitet és a kialakult társadalmi-politikai 

konfliktus rendezésének tudatos szándékát. 

A rontás vádja azonban kétélű fegyver volt. Nem csak az ellen tudták felhasználni, 

akit ért, hanem az ellen is, aki a vádat emelte. Beatrix meddőségével kapcsolatban, 

„kudarcra ítélt” boszorkányság gondolata142 és vádja Corvin János anyjával szemben 

                                                           
140UO., 90. 

141Ezekben az esetekben az egyéni, személyes tragédiák, a lokális konfliktusok játszottak egybe a 

nagyhatalmi érdekekkel. Bűnbakká egy másik asszony rendszerint úgy válhatott, hogy a vádló félnek 

érdekében állt a megvádolt harmadikat is adott társadalmi helyzetéből kimozdítani, vagy már egy eleve 

periférikus helyzetben lévő személlyel kapcsolatos esetleges konfliktuson felülemelkedni.  TÓTH G. Péter: 

Szexháború?: férfiak és nők konfliktusa a magyarországi boszorkányperekben = GYÁNI  Gábor-SÉLLEI 

Nóra, i. m., 11-36. 

142 „Mátyás mindent megtett, hogy a királynét a milánói házasság és János herczeg trónöröklése 

ügyében kedvezően hangolja. […] És Beatrix még akkor sem hagyott föl igyekezeteivel. A milánói 

udvarnál szőtte ármányait. […] Az uralkodás vágya, mely Beatrix lelkét betölté, szenvedéllyé fokozódott, 

és annyira elvakította, hogy olyan botrányokra is vitte, melyektől hasznot nem várhatott. János herceg 
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viszont – a történettudomány mai állása szerint Izabella királyné beszédjéhez hasonlóan 

– feltételezhetően utólagos konstrukció, az Ulászlót támogatók köreiben megképzett 

legenda, mely része volt annak a folyamatnak, ami a királyné ellehetetlenítésével és 

száműzetésével ért véget.143 Annak ellenére, hogy ezt már Berzeviczy Albert is 

feltérképezte, a XX. századi szépírók továbbörökítik és éltetik ezt a hagyományt. Az 

egyéni felelősséget kollektív felelősségé formálják azok a szövegek, amelyekben Beatrix 

vádja kapcsán egy harmadik, vagy akár több személy befolyása is előkerül. Több esetben 

is felmerül az olasz kegyencek által elültetett vagy elmélyített gyanú. A rossz tanács 

elfogadása azonban ugyanúgy működik, mint a meddőség kérdése: a szépirodalmi 

szövegek ezen a ponton is emberibbé teszik az asszonyt, ugyanakkor 

manipulálhatóságával azt a gondolatot is erősíti, hogy a politikai szerepre alkalmatlan. 

Ezen szépirodalmi művekben a királyné babonasága hasonlóképp működik. Ez azonban 

nem jelenti azt, hogy a hiedelmekkel kapcsolatos változó mentalitás miatt a babonaság 

csak utólag válhat a királyné kapcsán az alkalmatlansága bizonyítékává. Hiába volt 

ugyanis a hiedelem az adott korban az említett módon természetes, az is csak addig volt 

társadalmilag elfogadott, amíg nem befolyásolta az egyének észszerű döntéseit, és nem 

ütközött a lokális, országos vagy akár nemzetközi szintű hatalmi csoportok érdekeivel. 

A boszorkányság vádja kapcsán így az válik a szépirodalmi hagyományban igazán 

izgalmassá, hogy az érdekeknek és érzelmeknek szétszálazhatatlan egybejátszását, az 

egyszerre történő érvényesülését vagy a kettő között feszülő ellentétet a hiedelem 

megjelenítésekor miként ábrázolják az egyes szerzők.144 

A Borbála elleni vád Pekár Gyula drámájában is megjelenik. A hiedelem politikai 

eszközként való tudatos felhasználása nem Beatrixhoz, hanem az őt körülvevő olasz 

udvaroncokhoz kötődik, akik magának a királynénak a babonásosságát használják ki. 

Beatrix számára Borbála bűbájosságának az ötlete tehát mintegy kívülről érkezik, s mire 

                                                           
irányában táplált gyűlöletét áthárítván ennek anyjára ellene vádat emelt, hogy ő az, ki bűbájos 

mesterkedéssel terméketlenné teszi. És a bécsi egyetem több tanárának tanácsát kikérte ez ügyben.” 

FRAKNÓI Vilmos, Hunyadi Mátyás király: 1440-1490, Bp., Franklin., 1890, 352-353. 

143  Uo., 329.  

144  Paul BOYER – Stephen NISSENBAUM, Boszorkányok Salemben, Bp., Osiris, 2002. 
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ténylegesen megvádolja az asszony boszorkányossággal, már meggyőződésévé válik, 

hogy a vádak igazak.145 

2. MEDIÁTOROK 

2. 1. Boszorányság és erotikum a verbális és a literális tradíció 

kettőségében 

2. 1. 1. A magyar néphit irodalmi reprezentációi 

„A múlthoz nyúlni, a mítoszhoz nyúlni – ebben mindig van valami a szertartások 

múlt ismétléseiből, múlt-fenntartásaiból, melynek változtatásai arra irányulnak, ami a 

felidézés korában vált különösen fontossá, s az alkotás idején és az alkotás révén tört a 

művészi tudat felszínére. Ekkor éreztette hatását annyira, hogy a rá érzékeny szellem nem 

tért ki előle: újraköltötte a mítoszt, hogy átessen minden lényeges egzisztenciális 

tapasztalaton, amelyet számára a mitikus esemény jelent.”146 A mítoszok újraírásában 

rejlő értékek, mint az alkotó ihlet kiapadhatatlan forrásai, mint a mindenek felett álló 

esztétikai érték hordozói, s a hagyományátörökítés, a hagyomány megőrzésének 

lehetősége máig ható tapasztalat az értelmiség számára. 

A 19. században a fokozódó érdeklődés oka alapvetően az volt, hogy a 

hiedelmekre a népi kultúra alkotórészeként egyre inkább a nemzeti kulturális örökség 

elemeként, s így mítosztöredékekként kezdtek tekinteni. A 18-19. század fordulóján 

Európa szerte jellemző jelenség volt, hogy megnövekedett az értelmiségi-közéleti rétegek 

népi kultúra iránti érdeklődése. Ennek az intenzivitásnak egyik „mesterséges 

mozgatórugója” a herderi filozófia vonatkoztatható passzusainak egyre szélesebb körű 

elismertsége. Herder nyomán terjedt el a tudományos és kulturális közegben az a nézet, 

mely szerint egy nemzet akkor éli virágkorát, ha emlékezetében elevenen élnek 

                                                           
145  PEKÁR Gyula, Mátyás és Beatrix: Történelmi dráma négy felvonásban, előjátékkal, Bp., 

Singer és Wolfner, 1904, 79-80. Uo.114-115. 

146 EISEMANN György, Vágy és választás (Babits Mihály: Odysseus és a szirének) = EISEMANN 

Gy., Keresztutak és labirintusok. Elemzések XIX. és XX. századi magyar művekről, Bp., Tankönyv Kiadó, 

1991, 181-205, 184. 
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eredetmítoszai. Azokat a nemzeteket, melyeknek az eredetmítoszai homályba 

burkolóznak, a pusztulás fenyegeti. 147 

 Ennek az általánosan elterjedt nézetnek is nagy szerepe volt abban, hogy az 

értelmiséget egyre intenzívebben foglalkoztatta a népi kultúra. A népi kultúrában vélték 

ugyanis felfedezni az ősi hagyomány nyomait, s általa láttak lehetőséget rekonstruálására. 

A hiedelemtöredékek aztán így, a nemzeti mitológia elemeiként, a nemzeti narratívába 

illeszkedve válhattak egyben történelmi parabolává, valamint a nőkhöz kapcsolódó 

hiedelmek, a női hiedelemalakok és a normaszegés kapcsolata mentén erkölcsi példázattá. 

A magyar néphit mediátorai az emberi és természetfölötti világ közti 

kommunikációnak, a kapcsolatok létesítésének szakemberei: látókat, jósokat, a 

másvilággal kommunikáló varázslókat és boszorkányokat, s más, a boszorkánysággal 

összefüggésbe hozható, mediátori funkciót is betöltő női hiedelemalakokat értünk rajtuk.  

E fogalom ilyen értelmű használata Pócs Évától ered, aki a kora újkori mediátori 

rendszerek vizsgálatára vállalkozva többek között a boszorkányság hiedelemkörével való 

rokonságot, részazonosságot is kimutatta.148 A dolgozatban tárgyalt Báthoryak azon 

ismert nemesasszonyok közé tartoztak, akiket boszorkánysággal vádoltak meg, de 

kultúrtörténeti vonatkozásban még fontos kiemelni azt is, hogy a középkorban és a kora 

újkorban a királynék alakjához társult a király és az ország közötti közvetítői szerepkör, 

amit szakralizáló folyamatok is kísértek. Ennek persze megvoltak a markáns, negatív 

példái is az idegen királynék körében, ahol az uralkodót a királyné saját népe iránt akarta 

lekötelezni, s az ez irányú törekvései a hatalmi diskurzusokban ehhez mérten 

démonizálódtak. A királynékhoz a szépirodalmi reprezentációkban különleges 

képességek is kötődtek, ami összefüggésbe hozható a mediátori hiedelemrendszerrel. Ide 

köthető a már elemzett Jagelló Izabella jóslata is. De amint látni fogjuk, az irodalmi fikció 

                                                           
147 Ezirányú következtetéseire a filozófus fő művében a különböző népek történetének 

vizsgálatakor folyamatos bizonyítékokra lel. Johann Gottfried HERDER, Ideen zur Philosophie der 

Geschichte der Menschheit, Frankfurt, Deutscher Klassiker Verlag, 1989. A nézettel szembeni álláspont 

nem volt homogén, főleg a 18.-19. század fordulóján. Kazinczy például kifejezetten szkeptikus volt ezzel 

kapcsolatban. SZILÁGYI  Márton, Dugonics András és az idegenek = SZ. M., Határpontok, Bp., Ráció, 2007, 

92-132, 99-100. 

148PÓCS Éva, Élők és holtak, látók és boszorkányok: Mediátori rendszerek a kora újkor 

forrásaiban, Bp., Akadémiai, 1997.  
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élt annak a gondolatával is, hogy a rontás és kötés gyakorlata a királynők mindennapjaitól 

sem volt idegen. 

A boszorkánynak,149 a mediátoroknak is összetett közvetítői funkciója van, s ez a 

tárgyalt nagyasszonyok esetében is sokrétűbb, mint a merőben „természetfeletti” 

vonatkozás. A történelem nagyasszonyaiban és a néphit mediátoraiban közös vonás a 

múlt megragadhatósága, átörökítése is: 

„ A regionális társadalmak nyomán létrejövő nemzetek a saját történetükön 

keresztül határozhatják meg önmagukat. A történeteket azonban még meg kell írni, 

mindenkinek a magáét, azaz formát (formákat) kell adni a múlt alaktalan médiumának, 

válogatni a hajdani események között, és olyan történetekbe rendezni őket, amelyek 

láthatóvá teszik a kollektív nemzeti tudat alulról és felülről egyaránt hivatkozható 

vonatkozási pontjait, s egyben médiumot teremtenek a további formaképzések számára.”  

„A nemzeti narratíva médiumát […] a nemzeti rituálék, eredetmítoszok, a tiszta 

és romlatlan népről szóló elképzelések alkotják, de körébe tartozik a nemzeti történelem 

és irodalom, általában a történeti tárgyú tudományok, a művészet, a népi kultúra. E 

források egész gyűjteményét kínálják az olyan történeteknek, képeknek, tájaknak, 

történeti eseményeknek, amelyek narráció(k)ba rendezve a közös múlt tapasztalatait, 

                                                           
149 A magyar néphit boszorkánya alapvetően három hagyományból tevődik össze: egyrészt a 

sámánisztikus kultúrából eredeztethető boszorkányalakból, mely a nyomó lidérc és a sámán alakjának és 

funkcióinak egybevonásából keletkezett a kereszténység felvételének idején. KLANICZAY  Gábor, 

Benandante – Kresnik – Zdumac – Táltos: Sámánizmus és boszorkányhit érintkezési pontjai Közép-

Európában, Etnographia, 1983/2, 118-128. A második hagyomány szerint a boszorkány egyfajta rossz 

tündér, mely különböző hiedelemalakok, istenek vonásait viseli magán, melyek: termékenység, sors és 

halálistennők, werwolf, vámpír, lidérc, szépasszony. SOLYMOSSY Sándor, A „vasorrú bába” és mitikus 

rokonai, Bp., Akadémiai, 1991, 45-64; PÓCS Éva, Tündérek, démonok, boszorkányok, Bp., Akadémiai, 

1989, 25-172. A XVI. században telepedik rá végül erre a nyugati boszorkány diabolikus alakja az 

inkvizíciós irodalom által. Ugyanakkor folyamatosan kölcsönhatásban van a környező népek hiedelmeivel 

is. Tóth G. Péter „Jol tudom az én testemet azért a tüz emészti megh, de már én arról nem tehetek” = 

Démonikus és szakrális világok határán: Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára, 

szerk. BENEDEK Katalin–CSONKA TAKÁCS Eszter, Bp., MTA-Néprajzi Kutató Intézet, 1999, 121-162. 
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diadalait és katasztrófáit idézhetik az utódok emlékezetébe, erősítve így az 

eredetközösség és a közös tradíciókban megtestesülő kontinuitás tudatát.”150 

Amellett, hogy a korszakban az általam elemzett szépirodalmi művek szerves 

részeként funkcionálnak, valóban lehet a hiedelmekre úgy is tekinteni, mint irodalmi-

nyelvi kifejező eszközökre. A szerzők sajátos nyelvjelként is alkalmazzák a hiedelmekkel 

kapcsolatos képzetek szókincsét: a tabutémák, a kiváltott érzelmek és indulatok, amelyek 

a helytelen női viselkedésminták szélsőséges változatait illetik, ezekkel a 

hiedelemképzetekkel megképződő metaforikus nyelv révén lesznek kifejtve. 

A hallgatás és elhallgatás jellemzi a rossz anyák szélsőséges mintáit. Ezt 

figyelhetjük meg az első alfejezetben elemzett Nők Évkönyvéből származó cikkben is,151 

ahol ezzel kapcsolatban elhangzik az a jellegzetes vélemény, hogy erről inkább jobb nem 

beszélni. A szerzői attitűdtől függ, hogy csak jelzésértékű, vagy részletekbe menő 

információkat kapunk a normaszegések és bűntettek kapcsán. A Báthoryaknál, főleg 

Erzsébetnél is előkerül a szerzői dilemma: hogyan lehet ezt a történetet leírni, újra közzé 

adni, tanulságul szolgálhat-e ez egyáltalán a fiatalabb nemzedékek számára, vajon 

bizonyos esetekben a társadalmi normák megsértése nem lehet-e olyan mértékű és 

jellegű, amelyről jobb inkább hallgatni, mint elrettentő példaként felemlítni, és ezáltal 

elkerülhetetlenül a nemzeti emlékezetben megtartani? 

A szakralizáló és démonizáló folyamatok a XIX. században nem csak ideológiai 

célokként funkcionáltak, hanem a társadalmi tabukról való beszéd kezdeményezéseként 

is. A XX. század eleji szépirodalomban ez az írói gyakorlat állandósult. Ezeken a 

képzeteken keresztül mutatkozik meg az abortusz gyakorlata, a kannibalizmus jelensége, 

vagy a vérmágiával kapcsolatos gyilkosságok és a szexualitással kapcsolatos súlyos 

normaszegések – mint például a vérfertőzés vagy a szadizmus. Az változik, hogy 

mennyiben és miként tűnnek elő ezek a normaszegések a hiedelmek mögül. Maguknak a 

hiedelmeknek a bemutatása a századvégre egyre inkább háttérbe szorul, mintegy 

eszközként, kellékként jelennek csak meg, a betegségek és bűnök kísérőjelenségeként. Ez 

                                                           
150 SZAJBÉLY, i.m., 73, 65-67. Ezzel ellentétes álláspontot fogalmaz meg Aleida Assman, aki a 

reneszánsz korszakot látja ebben a vonatkozásban nagy fordulópontnak. Véleménye szerint a 19. században 

már erőteljes szkeptikusságot figyelhetünk meg az írott kultúrában rejlő átörökíthetőség kapcsán. Aleida 

ASSMANN, Szövegek, nyomok, hulladékok: A kulturális emlékezet változó médiumai = Elbeszélés, 

kultúra, történelem, szerk., KISANTAL Tamás, Bp., Kijárat, 2009 (Narratívák 8) 146-159. 

151 MAJOR, i. m., 64. 
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nem jelenti ugyanakkor, hogy a hiedelmek valódisága feltétlenül megkérdőjeleződne, de 

egyre kevésbé állnak már meg önmagukban: a betegségek és a bűnök, melyeket ezek a 

jelenségek foglaltak magukba és rejtettek el, egyre inkább körvonalazhatóvá válnak a 

tudományos diskurzusban a 19. század végére.152 

Ahogy a megvádoltakkal, úgy a megvádlottakkal szemben is egyre erősödik a 

racionális értelmezések lehetősége: a boszorkányvád mögött a nagyhatalmi érdekek 

láthatóvá tételére több kísérlet születik. Érdekes, hogy a tudományos diskurzusban – ami 

a történettudományt illeti – ez később jelenik meg, mint a szépirodalmi 

szövegvariánsokban. Történetiség és néphit kapcsán külön kiemelendők a boszorkányság 

vádjával is élő, vagy boszorkányperekként lezajló koncepciós perek, amelyek gyakorta 

szolgáltak eszközként egy személyes vagy közösségi konfliktus rendezésére, valamint 

hatalmi és vagyoni viszonyok újrapozicionálására. Ennek gondolata a Paul Boyer–-

Stephen Nissenbaum-féle salemi modellből tűnik ki: a szerzőpáros kimutatta, hogy 

boszorkányperek mögött a helyi hatalmi csoportok összecsapása is feltételezhető, 

függetlenül attól, hogy a normaszegéseket és bűntényeket valóban elkövették-e.  

A koncepciós perek részeit alkotják a többnyire megkérdőjelezhető hitelességű 

tanúvallomások, amelyek hitelessége a mai nézőpontból a korabeli tanúskodási gyakorlat 

és a vallatási módszerek fényében megkérdőjelezhető.153 Az ilyen típusú szövegeket 

részben a vallatók konstruálták meg, részben maguk a tanúskodók. A tanúskodás 

pozíciója már önmagában feszültséget és félelmet szül, és ha a vallónak nincs is közvetlen 

tapasztalata, de azt érzékeli, hogy környezete, a hivatalos közeg elvárja, hogy valami 

mellett, vagy valami ellen tanúskodjon, akkor az általa szerzett általános ismeretekből, a 

hiedelmekből, és az adott asszonyokhoz kapcsolódó pletykákból kiindulva épít fel egy 

saját történetet. A természetfeletti vonatkozású megnyilatkozások az elbeszélő 

habitusához, adott körülményeikhez, s a félelem és a stresszhelyzet hatásának fokához 

mérten jelentek meg. Ezzel fokozták, bővítették maguk a tanúk is tovább egy hatalmi 

csoport mellett vagy ellen kialakuló diskurzus szakralizáló vagy démonizáló mítoszainak 

tárházát. E szöveghagyományok egyaránt tartalmazzák a korabeli hiedelem- és 

szokásrendszer hagyományait, a nőkkel kapcsolatos tabuk és sztereotípiák lenyomatait, a 

                                                           
152 Michel FOUCAULT, A bolondság története a klasszicizmus korában, Bp., Atlantisz,  2004, 703-

737. 
153Richard VAN DÜLMEN, A rettenet színháza: Ítélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora 

újkorban, Bp., Századvég-Hajnal István Kör, 1990, (Metamorphosis Historiae) 14-35. 
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korabeli közvéleményt, valamint a különböző társadalmi csoportokhoz tartozó egyének 

és közösségek mentalitásának sajátosságait. 

1. 2. A verbális és a literális tradíció egybejátszása és pszichikai vetülete. 

A magyarországi boszorkányhiedelmek történeti vetületének írott emlékei – 

emlékiratok, levelezések, periratok és olykor a bíróságokon kézikönyvként használt 

teológiai szakmunkák154 – is tanúsítják, hogy a hivatalos intézmények álláspontja, a 

magas kultúra, a literális kultúra tradíciója folyamatos kölcsönhatásban volt a verbális, 

népi hagyománnyal.155 E kölcsönhatás, sajátos kettősség és átjárhatás tükröződik vissza 

az irodalmi művek narrációjában is.  

Annak az 1614-es pernek,156 amely a boszorkánysággal kapcsolatos képzeteket is 

tartalmaz, Báthory Anna nem szerepel a vádlottak közt, ennek ellenére alakja újra és újra 

felmerül a vallomásokban, számos elemét dolgozta fel Móricz Zsigmond a 

regénytrilógiájában. Olyanokat, amelyekben a tanúvallomásokban említett asszonyok 

feltételezett szexuális vétségei mögött a rontás képzete is ott áll, vagyis egy olyan rítus 

lebonyolításának a gondolata, mely a férfiak erotikus vágyait manipulálja.157 E rítus által 

                                                           
154A boszorkányperek dokumentumainak feltárására a közelmúltban számos kísérlet született. A 

perek átfogó, rendszerező közreadására tett első kísérlet Schramm Ferencé volt. Ez a munka a mai napig a 

néprajztudomány egyik alapvető kézikönyveként, forrásgyűjteményeként funkcionál. Az írott emlékek 

összetételére, s ezeknek a népi gondolkodásra, néphitre gyakorolt hatására itt egyaránt rálelhetünk. 

SCHRAMM Ferenc, Magyarországi boszorkányperek, 1529-1768, Bp., Akadémiai, 1970. 

155Peter BURKE, A népi kultúra a kora újkori Európában, Bp., Századvég, 1991. 

156 A Török Kata ellen zajló per iratanyagát, ami Báthory Annára és Imreffynéra nézve is tartalmaz 

vádakat, már az első rész kapcsán ismertettem. KISS, i.m., 1998, 98-120. 
157 Maga Kiss András az általa összeállított forrásgyűjtemény kiadványához írt 

bevezetőjében nem veti fel annak lehetőségét, hogy a szerelmi varázslás képzete esetleg nem megalapozott 

és csak a szóbeszédek szintjén létezett. Inkább azt, mint a korban jellemző gyakorlatot, mintakövetést emeli 

ki, ami nem egyedi eset, hanem egy jellegzetes szokás, amit az adott politikai szituáció artikulál egyediként. 

A szerelmi varázslást elméletben szinte minden nő kipróbálta valamilyen formában, a gyakorlatban viszont 

ha egy személyes, lokális, vagy akár országos konfliktus úgy hozta, könnyen támadási felületet jelentett. 

Gyakorisága miatt egyre több esetben próbálták azonban az asszonyokat alternatív módon elítélni, mert a 

mágikus cselekedeteket nem volt egyszerű bizonyítani. Így, gyakran paráznaságért jelentették fel az illetőt. 

Török Kata esetében is egy ilyen alternatív megoldást figyelhetünk meg, szemben Báthory Annával, akivel 
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megszerzett hatalommal ezek az asszonyok – a közvélekedés szerint – a férfiakra 

nemcsak mint magánemberekre, hanem mint közemberekre is hatást gyakoroltak, így 

komoly politikai befolyásra tettek szert. E befolyást aztán az ellenhatalmi diskurzusokban 

összekapcsolták minden olyan fejedelmi döntéssel, amit helytelennek ítéltek meg, vagy 

kedvezőtlen kimenetelűnek véltek a birodalom, s valamely közösség számára. E téren 

Báthory Gábor egykori tetteinek jelenkorú és utólagos értelmezéseiben újra életbe lép a 

nőnek – ahogy korábban a rossz nevelés, a rossz anyai minta kapcsán is –, mint 

bűnbaknak, a bűn „elnyelőjének és megtestesítőjének” szerepe.158 A morális felelősség 

elhárulásának módja azonban egyúttal a közéleti szereplésre alkalmatlanság 

bizonyítékává válik. Ennek fényében az 1614-es per felülről érkező befolyásolása 

valójában a fejedelemről való emlékezés negatív szabályozásáról is szól. A vele szemben 

elvégzett mágikus gyakorlatok mellett ugyanis az egykorú emlékiratokban az attól 

független negatív jellemvonásai is feltűnnek, amit a rontások nem előidéznek, csak 

elmélyítenek. Tehát a per nem a társadalmi nemek konfliktusáról, hanem a régi és új 

dinasztia híveinek összecsapásáról, valamint ennek a különböző társadalmi rétegek 

tudatára gyakorolt hatásáról szól. Így a szexualitással kapcsolatos nők által elkövetett 

normaszegésekről és a női mágikus gyakorlatról folyó beszéd nem társadalmi nemek 

konfliktusaként, hanem a Báthory család elleni hatalmi diskurzus részeként értelmezhető.   

A periratban feljegyzett vallomások erotikus és mágikus elemei a szépirodalmi 

művekben megelevenednek: az események, illetve a szóbeszédek keletkezésének, 

elterjedésének idejében találkozunk velük. Móricz a nevezett per iratanyagában 

feljegyzett tanúvallomás159 egyik elemét például olyan szövegbetétként jeleníti meg, ahol 

az eset éppen az adott pillanatban válik egyéni ismeretből a kollektív tudás részévé. Az 

udvari nép egy tagja az ebédet követően idéz fel egy Imreffynéval kapcsolatos esetet, 

mintegy a többiek szórakoztatására, nem sokkal azután, hogy az asszonnyal kapcsolatos 

közvetlen élményt természetfeletti tapasztalatként értelmeztek. Így válik anekdota 

                                                           
szemben a fejedelemasszony megbetegítése, s így boszorkányossága lett a fő vádpont.  KISS András (bev., 

vál.), i. m., 28. 

158 LENGYEL Tünde, Keresd a nőt! A nők mint bűnbakok a középkorban és a koraújkorban = 

Bűnbakok minden időben: Bűnbak a magyar és az egyetemes történelemben, szerk. GYARMATI György et 

alii.,  Pécs, Bp., Kronosz, 2013, 135-148. 

159Pajzsgyártó István tanúvallomása, KISS A., i. m., 114-115. 
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formájában egy hiedelem az egyszerű, babonás nép közösségi eseményévé, ami végső 

soron majd egy per elindításához, és a perben tett tanúságtételekhez vezet.160  

A szövegbetét, azaz az anekdota itt a hallgatóság élményét igazolja. Az elbeszélő 

ugyanis egy olyan másik mágikus rítusról számol be, amivel ugyanazt a hatást lehet 

elérni, mint azzal, aminek maguk is a szemtanúi voltak. Ez a történet161 azt az általános 

gyanakvást is elmélyíti, hogy Imreffyné jártas a boszorkányosság tudományában.  

E történet, ha szórakoztató szándékkal is mondja el az illető, egyben a félelmet is 

elmélyíti. Hiszen mindez „bizonyítja”, hogy a fejedelem sorozatos rontások áldozata, az 

élmény, amit ők átéltek nem egyszeri eset, hiszen korábban is volt már rá példa. Az 

elbeszélő szavahihetősége számukra nem kérdőjeleződik meg, ahogy a két történet 

összekapcsolására sem reagálnak verbálisan. A hallgatóság tagjainak beszédes 

pillantásairól a külső narrációból értesülünk. A tekintetekhez társított hasonlat – „mintha 

a pokol tornácában volnának” – azt az olvasói benyomást erősíti, hogy az elhangzottak 

meggyőzték a hallgatókat, az átélt esemény valóban nem a véletlen, vagy a képzelet 

műve, hanem tényleges természetfeletti tapasztalat. A saját, friss, kollektív és közvetlen 

élmény még nem elbeszélhető, de a vele párhuzamba állítható történet által mégis 

körvonalazhatóvá válik. Ebben a vonatkozásban az anekdota szóbeli közlése a közösségi 

trauma feldolgozására tett kísérlet. Ugyanakkor a saját tapasztalat mellé egy másik 

illesztése egyszerre tölti el a történet hallgatóit – befogadóit – megnyugvással és 

félelemmel. 

„Ebből ugyan mit sem hallottak, hanem azért, mikor ebédelés után, ejtőzve 

hevertek el a lovak mellett, s ki a szénába feküdt, ki a zsuppon üldögélt, ki ácsorogva 

dugta össze fejét a ló farkánál, míg a paripák csendesen hersegtették a rossz csatát, a jó 

meleg istállóban suttogva beszéltek: 

                                                           
160 „A hiedelem egy olyan tudatállapot, amely cselekvésre indít, anélkül, hogy meggyőződnénk 

igazságtartalmáról […] Nem hanyagolhatóak el sem a környező természet külső, sem az egyén belső (testi-

lelki) kondíciójából származó befolyásoló tényezők a pillanatnyi akciók megszervezésében, mégis azonban 

a kultúra átfogó, és a szűkebb társadalmi környezet hatásain keresztül érvényesül a hiedelemrendszer 

hatása. A hiedelemrendszernek az aktuális viselkedés a látható oldala, olyan kulturális jelenség, amelynek 

hordozója és továbbvivője az egyén. A hiedelem – és általánosabban fogalmazva ez a hiedelemrendszerre 

– éppen a beszélt nyelvvel és a kommunikációval való szoros kapcsolata miatt mélyen társadalmi gyökerű.” 

HOPPÁL Mihály, A hiedelem, mint a cselekvés programja = H. M., Hiedelem és hagyomány, Bp., 

L’Harmattan, 2006, 9, 11. 

161 Pajzsgyártó István tanúvallomása, KISS A., i. m., 113. 
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Körtvélyesi Gyurkó, a fejedelem ajtónállója, sok szóbeszéd után nagy titokkal s 

esküdözéssel mondta: 

- Emlékezem reá, bizonyosan, hogy egyszer mondja vala Vincen Móré Gáspár: 

Imreffyné asszonyom házában volt, senki se volt bent, s ilyen szózatot hallott a pad alól: 

"Gábor, Gábor, Gábor!..." A pad alá tekintvén, hát egy fazekat lát s az fedőt levevén róla, 

mellyel be volt fedve, gyorsan kezdé mondani a szókat, hogy "Gábor, Gábor, Gábor!..." 

Azonközben a dajka bejutván, mond: "mit csinálsz az istenére?" s mondja Móré Gáspár: 

"mi dolog ez?..." S ez vén dajka a fedőt kapván ráfedé a fazékra s mond: "ebben a 

nyomban úgy kell jönni, majd nyaka szakad a fejedelemnek!"  

Kimeredt szemmel, titkosan néztek egymásra a legények, mintha a pokol 

tornácában volnának.”162 

Az események körülményeiből kifolyólag többszörösen kérdésessé válik a 

történet hitelessége: egy babonás közeg a gyanús események hatása alatt egy eleve 

boszorkány hírében álló asszonyról pletykál, míg maga a történet elmondója valaki más 

élményét közvetíti. A per kapcsán az elbeszélői pozíció szempontjából így válik 

kifejezetten izgalmassá az, ahogy a móriczi próza eljátszik a verbális és literális tradíció 

egymásba ágyazódásával.  

A selyemkendőn való csomókötések során az asszonytól elhangzó jóslatszerű 

utasítás – amint a fejedelem meglátja Kolozsvár kapuját, vissza fog hozzá fordulni –, 

majd a követő furcsa motyogás és a felemelt karú, meredt tekintetű nő alakjának látványa 

túlmutathat a szóbeszéden: a rítusként is értelmezhető eset közvetlenül a „szemünk” előtt 

zajlik le. 

Itt a narráció nem a többszörös közvetítés szempontjából, hanem a nézőpontok 

váltakozása miatt lesz érdekes. Egyrészt Báthory Gábor közvetlen környezetének 

nézőpontja érvényesül. Az eseményeket ők folyamatosan a boszorkányosság jelenségén 

keresztül magyarázzák, illetve mindenben annak bizonyítékát látják. Velük szemben a 

fejedelem racionális magyarázatot keres mindenre. Míg környezete az eseményeket a 

hiedelmek felől értelmezi és folyamatosan ok-okozati viszonyba állítja, addig Gábor 

mindenben a véletlenszerűséget, a véletlen egybeesést látja. A – vélhetően megbízható – 

külső narrátori álláspont hiányában megmarad a bizonytalanság: egyik esetben sincs 

konkrét cáfolat a bűbájosság vádjára. Ez a bizonytalanság, a fokozódó feszültség és 

indulat pedig a verbalitás szintjén káromkodásokban ölt testet. 

                                                           
162  MÓRICZ, i. m.,  1979, 39-40. 
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„- Fordujj! Vissza!... 

Kereki Feri félreugratott, hogy utat adjon a fejedelemnek. 

- Sólyomkőre? - kiáltotta Lónyai Farkas, a hadnagy. 

A fejedelem elkurjantotta magát: 

- Ha Sólyomkőre, Sólyomkőre, ha Brassóba, Brassóba! Ha a pokolba, a 

pokolba!... Utánam! 

- Vivát! - kiáltották a legények egy szívvel s lélekkel, s mind utána káromkodták: 

- Átkozott kutya boszorkánya!” 163 

A késő romantikus és kora modern magyar irodalmi hagyományban a hiedelmek 

jelenléte egyszerre lehet jelen nyelvi jelként, a pszichikai állapot, s belső lelki világ 

zaklatottságának jelölőjeként és néprajzi értelemben vett konkrét vonatkozásában is. Ez 

a hármasság a móriczi prózában egyértelműen tetten érhető. Az idézett szöveg zárásában, 

az elhangzó káromkodásban a hiedelemalak nyelvi megfelelője egyszerre jelzője annak 

az asszonynak, aki képzeletükben a hiedelem megtestesítője és egyben szitokszóként, 

indulatszóként is funkcionál.   

A szöveg fikciós valóságán belül Imreffyné alakjához kapcsolódó második 

esetnek nincs nyoma a per iratanyagában. Ez esetben egy olyan jellegzetes szerelmi 

rítus164 idéződik meg, amely Móricz összetett, néprajzi vonatkozású forrásismeretéről 

árulkodik. A feltételezett rítus látványa és emléke olyan káromkodást generál, amilyen a 

korszakban a literális kultúra szerves része, s ami a kifejezést a református-katolikus 

hitvitáknak a démonológia szókincséből vett jellegzetes, a hitről és a hiedelemről 

leválaszthatatlan indulatszavaival teszi rokoníthatóvá.165  E káromkodásban a kifejezés 

                                                           
163 MÓRICZ, i. m., 38. 

164 A szerelmi rítus kifejezést használom a disszertációmban, ám ez elsősorban nem az érzelmek 

felkeltéséről, manipulálásáról szól, hanem a nemi vágynak, a testi vonzalomnak a kieszközléséről. Az 

erotikum mellett megjelenhet az érzelem, pontosabban az érzelem illúziója is. 
165„A reformáció és az ellenreformáció ellentétes és kifordított retorikai fogásai, a katolikus és 

protestáns közösségek ellenbeszédei, az „inverzió” logikájának állandó használata „virtuális nyelvi 

szükségletté” tette az ördögöt, a boszorkányt és a szörnyeket a 16-17. századi intellektuális 

diskurzusokban.” TÓTH G. Péter, Boszorkányok, kísértetek, ördögi megszállottak: Politikai látomások és 

boszorkányüldözés Erdélyben az 1580-as években.= Démonok, látók, szentek, szerk. PÓCS Éva, Bp., 

Balassi, 2008 (Tanulmányok a transzcendensről, IV.) 70. v. ö. Stuart CLARK, Inversion. Misrule and the 

Meaning of the Witchcraft. Past and Present, 1980/1., 98-127. Stuart CLARK, Thinking with Demons. The 

Idea witchcraft in Early Modern Europe. Oxford: Oxford University Press, 1999. 
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azt az indulatot jelöli, amely egyszerre jelent a felismerés, a beazonosítás által valami 

meghatározhatatlan rettenetet és euforikus örömöt: akárcsak az első történet anekdotája, 

amely a műfaj jellemzőjéből eredően mindig a konkrét jelentésen túlira, egy másik 

esemény értelmezésére is mutathat,166 úgy ez esetben is a boszorkány Imreffynén túlira 

vonatkozik, s annak jelölőjeként metaforává válik. 

2. 1. 3. A boszorkány-identitást szétfeszítő női szubjektum 

A móriczi prózában a szerelmi megkötést Báthory Anna esetében egy „hivatásos” 

boszorkány végzi el. Ezen a ponton a boszorkányosságról való diskurzus egy újabb 

sajátos narrációs megoldáshoz vezet. Itt ugyanis az elbeszélő egy harmadik nézőpontot 

érvényesít: nem a hitetlenekét vagy a hiedelemközösségét, hanem a magukat 

boszorkányoknak valló közösségét. Az adott szituációban a boszorkány identitással 

rendelkező asszony gondolataihoz közvetlen hozzáférést kapunk, azt nem befolyásolja 

külső kényszerítő körülmény. Az oláh asszony tekintetén keresztül Báthory Anna 

idegenként képződik meg. Annában az asszony nem a hasonlóságokat, hanem a 

különbözőségeket látja, s ez a nézőpont nem igazolja, hanem éppen cáfolja Anna 

boszorkány mivoltát. A boszorkányság, a boszorkányosság Anna személyiségének a 

részét képezi, de sok ponton markánsan eltér tőle, így a vele való találkozás még egy 

tipikus boszorkány számára is irritáló, idegen tapasztalatot nyújthat. 

Anna is idegenkedik a hivatásos boszorkányoktól, pontosabban az ördögszövetség 

lehetséges következményeitől. Gesztusaiból kitűnik, hogy számára a boszorkánysághoz 

köthető rítusok csak a szerelmi szenvedély befolyásolása kapcsán fontosak. A hivatásos 

boszorkány beemelése a történetbe jól opponálhatóvá teszi a rontáshoz, megkötéshez 

folyamodó nők és a boszorkány személyét is. A kora újkorban a vádlók és a hivatali 

emberek nem feltétlenül tettek különbséget, de legalábbis nem ez alapján hoztak eltérő 

szigorúságú ítéletet. Míg azok a nők, akik pusztán elvégeztek bizonyos rítusokat, nem 

feltétlenül tartották magukat boszorkánynak, s magát a „hivatást” gyakorló asszonyok 

                                                           
166 „Megszerkesztett- írásos vagy szóbeli – formaként, mely kézről kézre, vagy szájról szájra terjed 

tovább, és az általa elbeszélt konkrét körülményeken túllépve nagyobb jelentőség látszatát kelti, az 

anekdota a világról, az emberi természetről és az emberi létről általánosan elfogadott nézetekre épül, azokat 

sűríti össze és erősíti meg.” Lionell GOSSMAN, Anekdota és történelem = Elbeszélés, kultúra, történelem, 

szerk., KISANTAL Tamás, Bp., Kijárat, (Narratívák 8) 2009, 248. 
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sem gondolták úgy, hogy a közösségükbe sorolnának mindenkit, aki mágiával 

kísérletezik.167  

A különbség a rítusokhoz kapcsolódó verbális tradícióban is érzékelhető. A 

néprajzi gyűjtések tükrében megállapítható, a népi ráolvasásokban sokszor keverednek a 

babonás elemek közé a vallásos imádságok töredékei, jellegzetes kifejezései,168de a rítust 

végző hivatásos szakértők rendszerint idegenkednek ettől. A szakralitás szókincsének a 

mágikus rítusba való beemelésével szembeni ellenséges viszony megfigyelhető az oláh 

asszony esetében is, míg Anna számára a rítus gyakorlata és Szűz Mária említése nem 

zárják ki egymást. Éles kontraszt van a rítus kiváltotta hangulat esetében is: a boszorkány 

szigorú komolyságával szemben Anna fékezhetetlen kacagása nem elősegíti, hanem újra 

és újra megtöri a rítus folyamatát.169  

A megidézett rítus leírásában megmutatkozik a népi hagyomány lehetőségein is 

túlmutató írói fantázia: maga a rítustípus a népi hagyományból ered, a ráolvasás azonban 

jelen ismereteim szerint Móricz találmánya: Báthory Anna pereinek iratanyagában nincs 

                                                           
167 A rontáshoz, illetve szerelmi varázsláshoz értő, egy-egy rítust elvégző asszony és a hivatásos 

boszorkányok közötti különbségről: FRAZON Zsófia, Az ördög alakja és az ördögszövetség motívuma a 

magyarországi boszorkányperekben és hiedelemmondákban. = Démonikus és szakrális világok határán. 

Mentalitástörténeti tanulmányok Pócs Éva 60. születésnapjára, szerk. BENEDEK Katalin-CSONKA TAKÁCS 

Eszter, Bp., MTA, Néprajzi Kutató Intézet, 1999, 205-229. 
168Ez érzékelhető a Báthory Erzsébet lefogatásakor az asszonynál állítólagosan megtalált 

varázsszöveg tartalma is „Isten segíts! Isten segíts te felhőcske! Adj Isten egészséget Báthory Erzsébetnek. 

Küldj, küldj te felhőcske kilencvenkilenc macskát, ezt parancsolom én neked, aki a macskák ura vagy, hogy 

parancsolj nekik és gyűjtsd őket együvé, akárhol legyenek is, akár a hegyeken túl, akár a vizeken túl, a 

tengereken túl, hogy mindez a kilencvenkilenc macska jöjjön elő s aztán menjenek szerte és harapdálják 

meg Mátyás király szívét, meg Cziráky Mózes szívét is, és a nádor szívét, valamint a vörös Megyeri szívét 

is rongálják szét, nehogy Báthory Erzsébetnek baja essék! Szentháromság, végezd így el!” 1611. január. 1. 

Ponikénusz János lelkész levele. Idézi többek közt Supka Géza is: SUPKA Géza, i. m., 14-15. és LENGYEL 

Tünde-VÁRKONYI Gábor, Báthory Erzsébet: egy asszony élete, Bp., General, 2010, 279.  

Ahol Várkonyiék lábjegyzetben kitérnek arra is, hogy a varázsszövegben is kannibalisztikus 

elemek figyelhetőek meg. Ugyanakkor néprajzi vonatkozásban itt a kannibalizmus a boszorkányság 

képzetével köthető össze, hiszen az alakváltó boszorkány egy megjelenési formája a macska, a 99 macska 

tehát 99 boszorkányként is érthető. 
169 A szépirodalmi szövegekben, amikor boszorkányként határozzák meg magukat ezek az 

asszonyok, akkor az a boszorkányság a testi szerelemhez, szabadossághoz való viszonyt, 

függetlenségükhöz való ragaszkodásukat, a klasszikus női szerepektől való idegenségüket jelöli. 
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hasonló és az ismert ráolvasástípusoktól is különbözik,170 kivéve azt, hogy Móricz az 

egyik legegyszerűbb ráolvasási formulát használja: "ahogy ez vagy az ezt csinálja... úgy 

történjen ez vagy az". Ami a rítusban magában a népi hagyományok „típusába 

illeszthető”, az a jellegzetes sórahívás motívuma,171 valamint a szemmel verés, a szemhez 

kötődő rontás, kötés.172 

 

„A boszorkány fatányéron sót és kenyérmorzsát kavargat hosszú fatűvel. 

Borzalmas. Ily varázsolás. Sót és kenyeret, kenyeret és sót: sót és kenyeret, kenyeret és 

sót: ebből jönnek ki az irtóztató látomások. Semmi nem oly titokzatos hatalmú, mint a só 

és kenyér szövetsége: ha ezt fatűvel kavarik, de nem vassal, nem is csonttal, nem is 

mással, csak fatűvel. Az embernek haja szála égnek áll… Ebből nem lesz semmi jó, az 

már igaz… 

S még mit duruzsol hozzá a vén oláné. Aki hallja, csontja fő, és lelke borzad, s 

testén minden szőrtüsök feláll: 

- Ujjan a te két szemed, ujjan két szem, ujj két kék szem, se égen se földön párja 

nincs. A szilvafán érik a te két kék szemed párja, a kökényfán érik a te setét kék szemed 

párja... 

Még soha emberi lény nem volt, aki ezektől a szavaktól el ne szédüljön s meg ne 

reszkessen. Uhh. Maga a setét oláhné a szennyes setét vászoningében összehúzódik, s 

úgy tesz, mintha ő maga is félne a következményektül. 

Ellenben ez a Báthory Anna nevetve kiált rá: 

- Fekete szem... fekete szemről énekelj - mondja -, koromfeketéről, nagy fekete 

tűzbéli szemekről, huh, lángot szórnak, és mindenki reszket, akire ránéz. 

                                                           
170 Ilyefalvi Emese szóbeli megjegyzése alapján. 

171Szerelmi varázslás sóra hívással boszorkányperben: „Reggel, míg a madár fel nem költ, vett 

Christofné egy kupát, s annak a fenekére vetett egy aprópénzt és sót, s ment avval az silyébre, a 

malomárokra vízért, s azt mondotta, hogy: Szintén oly kedves légyen Süveges Mihály ő előtte, mint az az 

aprópénz kedves az emberek előtt.” Ráolvasások: Gyűjtemény a történeti forrásokból (1488-1850), kiad., 

ILYEFALVI Emese, Bp., Balassi, 2014, (A magyar folklór szövegvilága 2B) 186. 

172 U. o.,  950-958. 
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Az oláné abban a pillanatban, habozás nélkül már mondja is. Éppen úgy: 

- ...a te fekete szemed megbetegejt, a te fekete szemed meggyavojt - az öreg 

olánéknak mindenre van kádenciájuk, s mind egyformán foganatos -, a te fekete 

szemedért megkerülöm a hegyeket, haj magyarós, magyarós - dödögi, s ez a magyarós 

külön igen-igen foganatos -, mondd meg az én édesemnek, jövő vasárnapján készítse ki 

kalapjának bokrétáját... 

Anna hangosan kacag, csiklandozva, mintha ujjak nyúltak volna bőréhez, úgy 

csiklik s kacag. Hátraveti magát a trónszékben, s nem törődik a kaftán 

megnyilatkozásával, sem inggel, semmivel. Soká kacag, szinte könnybe facsarodik a 

kacagása: hogy az ő édese készítse ki jövő vasárnapján kalapjának bokrétáját... 

A vénasszony ellenségesen felles, mit kacag, no már mit kacag, s csak röhög, 

fertelmes, így megmutatni magát, fogd össze kaftányod te... fuj, beleköpök... De nem 

mondja ki, csak lesüti pillantását, s ő zavarodik el, már azt se tudja, mit beszél, még mióta 

él, sok gonoszságot látott már Belzebub segítségével, de ily szemtelen egy piszkos 

nőszemélyt, hogy ez szétveti magát kacagtában, hátrahajlik, s csak kacag, kezét szemére 

szorítva, de mi a ménkűt kacag mán no... 

- Nem vasárnap, még ma!... Azt énekeled, még ma! hogy még ma jönne bé... Erre 

jár, nem érted? elmegy máma a váram kapuja előtt, el ne menjen, hogy be ne jöjjön. Jöjjön 

bé, nem érted? most! rögtön, de most! 

- Mire a nap leszáll, fekete szemed két szép szivárványát tedd fel szép fekete 

szemöldököd kócsagját és... 

- Azt akarom, rögtön jöjjön bé. 

- ...fuss elém, fuss elém, fuss elébem hamar. Hamar, ahogy a szél sepri az illatot, 

ahogy a tűz emészti az avart... 

Anna megbódulva a szép szavak szagától, ismételte: 

- ...mint szél az illatot... mint tűz az avart... 

A banya érthetetlenül morogta a szavakat, akkor felnézett: 
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- A te szeretőd e mái nap eljő hozzád. 

Anna boldogságában keresztet vetett: 

- Szűzanyám. 

A banya mérgesen rászólt: 

- Nem szeretik, ha ijeneköt vetegetöl..”173 

 

A boszorkány identitáshoz a társadalom írott és íratlan szabályainak semmibe 

vétele kötődik, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a természetfeletti vonatkozásban 

nincs egy másik norma- és szabályrendszer, amelynek meg kell felelni. Érzékelhető a 

rítus leírásában, hogy az egy szigorú forgatókönyv szerint zajlik le, amelyben 

meghatározott módon kell a verbális és nonverbális kommunikációt használni. A rítus 

egyfajta fordított szertartásként értelmezhető, amelyben a szakrális szókincs vagy 

gesztusok – keresztvetés – használata tiltott. Megfelelő tisztelettel és alázattal kell 

fordulnia a démoni alvilág képviselőihez az őket megidéző személynek, hiszen a 

segítségnyújtás, a rítus sikere múlik ezen. Báthory Anna szertelensége, hiányos öltözete, 

kacagása, folyamatos közbevágása a rítust végző hivatásos boszorkány számára irritálóan 

hat. A kettejük közötti feszültség a rítus alatt szintén a nonverbális kommunikáció szintjén 

jelenik meg a szövegben, ami folyamatosan fokozódik és akkor éri el a csúcspontját, 

amikor a boszorkány végre szavakba önti nemtetszését, s megjegyzi, Anna viselkedése 

miatt a túlvilági hatalmak talán neheztelni fognak. Amikor tehát egy másfajta feszültség, 

amelynek feloldására tulajdonképpen a rítus elvégzése szolgál, éppen feloldódik. A 

megkötés ugyanis Anna szexuális vágyainak kielégítését teszi lehetővé: a rítus elvégzése 

nyomán Báthory Annában feloldódik az a nemi frusztráció, ami a szöveg nonverbális és 

verbális szintjén a kacagásban, a sürgetésben, az ismétlésben van jelen. 

 A rítus ideje alatt azonban Annának a természetfelettivel létrejött kapcsolatra 

kellene koncentrálnia, el kellene fednie a vágyait, ahogy a testét is, de ő ebben az esetben 

sem képes szerepet játszani. Az oláh asszonynak nem sikerül ugyan maradandóan 

koncentrálni, így kérdés, hogy a rítust mennyiben tekinthetjük sikeresnek, ha a 

szövegvalóságon belül a természetfeletti érvényesülésének lehetőségét nem vetjük el. 

                                                           
173MÓRICZ ZS., i. m., 928-929. 
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Hiszen a fejedelem valóban eljön Annához – de ha azt a rítus következményének 

tekintjük, akkor a történet alakulásából arra következhetünk, hogy a megkötés nem volt 

teljesen sikeres. Bethlen Gábor ugyanis később érkezik, és nem is tartózkodik ott addig, 

amíg Anna azt szeretné.  

  

 A szexualitásnak és a nőiségnek a Báthory-asszonyok által megélt formája 

teljességgel elfogadhatatlan volt a vizsgált időszakban. Makkai Sándor regényében a 

tapasztalt Báthory Erzsébet – megismerve Anna kétségeit, és egyre zavarosabb 

önidentitását – megpróbál egyedi képet festeni a boszorkányságról, középpontba állítva a 

szabad szerelemben való hitet, az öntörvényűséget, a férfiaktól független életutat, a 

klasszikus női szerepektől idegenkedést. 

 

-„Amilyen én meg te vagyunk, szép gyermekem, az olyanoknak egészen más a 

szerelem, mint közönséges némbereknek. Akik boszorkányok vagyunk, amint te mondod, 

azoknak egészen más! A legtöbb asszonynak nem is nyílik ki az édes, tüzes virág a 

szívében. Felnő a lány, s odavetik valami rangja bélinek; gyermekeket szül, mosdatja, 

neveli őket, s elszárad. Eltelik az egész élete, megtörtént véle minden, s mégse volt soha 

életében szerelem. Reám s reád nézve ez nem lehet, nem kell, Anna! Nekünk a szerelem 

mesterség, tudomány, és amit főnek, célnak néznek benne, a gyermek nékünk veszedelem 

és utálat, szépségünk pusztulása és elégése. Vannak, kik szívvel szeretnek, és egész 

életükben egyet. Annak bolondjai és szolgálói. Mi nem erre termettünk, fiam. Mi így 

sohase szerethetünk, ez megölne, hervasztana. Mi arra lettünk, hogy minket szeressenek, 

csodáljanak, értünk elvesszenek, egymást öljék, s ölünkben kárhozzanak a férfiak. Ami 

másnak fő öröme, hogy ő szeret, s odaadja magát: az nékünk puszta semmiség. Nékünk 

a szerelem gyönyörűsége a hódítás gyönyörűsége. Jobban élvezzük azoknak lángolását, 

kik ölelésünkben sorvadnak, mint a magunk vére lobogását. Az én vérem nem is lobog 

magáért: csak másokat gyújt. Minden szép férfiakat azért megbecsülj, csak soha egyet ne 

kívánj, és soha ne hódolj előbb, mindig ők essenek eléd térgyeikre, s amikor legjobban 

őrjöngenek érted, hadd ott, s állj más mellé!”174 

 

Egyetlen veszélye ennek a mérhetetlen szenvedélynek az, ha lelki kötődés is 

kialakul a testi mellett. Anna végül az irodalmi narrációk szerint ott hibázik, hogy 

                                                           
174MAKKAI , i. m., 200. 
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beleszeret Bethlen Gáborba, s tulajdonképpen ez okozza mindkét regényben a bukását. 

Ez az, amitől ebben az okfejtésben Erzsébet óva inti unokahúgát. Ez a 16. századi asszony 

szájából elhangzó intés a 20. századi reprezentációban opponál azzal a nézettel, ami az 

„igaz szerelem ideájáról” újra és újra felmerül a 19. századi médiában. A nehezen 

megragadható, folyamatosan alakuló érzelmek történetében ez a gondolat egészen hosszú 

időszakon keresztül maghatározó maradt:175az érzékiség kordában tartásának lehetősége 

a tiszta szerelem:176 

2. 1. 4. Mágia a testiség és politika metszéspontján 

Aragóniai Beatrix kapcsán szintén jelentős mértékű a szabados életvitelére tett 

utalás a forrásokban, s emellett a szerelmi varázslás is megjelenik – de kizárólag az 

                                                           
175  A szerelem és az erotika, a testi szenvedély egymásról való leválaszthatatlanságáról, 

bonyolult viszonyáról: A testi vágyakról, amelyeknek az őszinte érzelmekkel és a tisztességes szándék 

adhat egy keretet, de egyben a tiszta szerelemre, érzésekre, fenyegetettséget is jelentő erotikumról, ennek 

örökérvényűségéről a kultúrtörténetben. : George SIMMEL , A szerelemről = G. S., A kacérság lélektana, 

Bp., Atlantisz, 1996, 71-136. 
176 Ezzel kapcsolatban több markánsan megfogalmazott vélemény is jelen van a XIX. századi 

sajtóban, különböző erkölcstani értekezésekben is. Egy markáns vélemény a 19. század második feléből. A 

szerelem, ami a szenvedélynek adhat egy keretet ebben az esetben a társadalmi nemi szerepek kapcsán 

egyoldalúanvélekedik. A nőkkel kapcsolatos kifejtése a témának jellemzőbb volt a korszakban, aminek 

okát nem a két nem különböző megítélésében lehet keresni elsősorban, hanem abban, hogy az ilyen témájú 

cikkek elsősorban a női olvasóközönségre számítottak. : „A női érzékiség irányában, mely jelen korunkban 

kora ifjúságuk óta oly sok nemű s olykor veszélyes táplálékot nyer –a szerelem befolyása szintén nagy 

fontossággal bír. A nők erkölcsiségének – az ő szemérmetességökben s kicsapongásaiknak súlyosb 

következményeiben – igaz, hogy egészen más gátak vettettek, és még ezek is valymi sokszor áthágatnak; 

de a szív tisztasága, mely nélkül a feddhetetlen nő mitsem ér, ilynemű gátak által még nincs eléggé 

biztosítva. Legerősebb támaszát a tiszta szerelemben találhatja föl. 

[…] 

A női önfejűségnek szinte oly nagy szüksége van a szerelem mindenható erejére, hogy a 

legvisszásabb kinövéseknek gát vettessék. S e hibától gyakran a legjobb nők sem mentek. 

[…] 

A szerelem gyengéd hatalma itt a legbiztosabb segély, ez lágyít s engedékennyé tesz minden 

kényszerítés nélkül. Azon gyöngéd hangulattal, melyet a szívnek ad, semmi keménység, akaratosság össze 

nem fér. 

S így van ez minden szenvedélyekkel. A szerelem megtöri a heves rohanásukat, s dacosságukat 

meghajlítja.” BERECZ Károly, A szerelem kellékei s jótékony befolyása=Nő és hivatása, i. m., I., 172-173. 
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irodalmi értelmezésekben. Surányi Miklós művében az ábrázolt rítus során a megkötés a 

férjre, Mátyás királyra irányul, az elérni kívánt hatás részben az asszony testi vágyainak 

kielégítését, részben politikai céljait szolgálják. Bár a Beatrix által elvégzett megkötésnek 

a nyomai, módszerei, eszközei visszavezethetők a magyar népi tradíciókra is, a tudás – a 

szerzői koncepció szerint – olasz örökségként jelenik meg. A szerelmi rontás nem 

általános női tudásként, hanem a Magyarországra érkezett, nápolyi nők közös 

ismereteként jelenik meg. A rontáshoz ebben a regényvilágban a magyar hölgyek nem 

értenek, az érzékiséggel és a mágiával szemben az ő erkölcsi tisztaságuk, naivitásba hajló 

egyszerűségük áll. 

 

. Egyszerre csak magához rendelte bizalmas komornáját, donsella Margheritát. 

-Hozz egy kis parazsat. 

Az olasz leány sietve hozott egy kevés szunnyadó zsarátnokot. 

-Öntsd le arra az ezüsttálcára, surranj be a kápolnába, és lopj egy kis olajat az 

örökmécsből. 

A leány elfutott, és Beatrix a szekrényéhez lépett. Imakönyve, anyjától, a nápolyi 

királynétól kapott amulettjei, a Campagna Felice szigeteiről való száraz virágszirmok 

mellől előkeresett egy fehér selyemzacskót, s abból egy hajfürtöt [Mátyásét] húzott ki 

hegyes, kövérkés ujjaival. A hajfürtöt megcsókolta és keblébe rejtette. Aztán hanyatt 

feküdt az ágyán és várt.  

Margherita visszatért. Letette a padlóra az ezüsttálcát, a parázsra rácseppentett az 

örökmécs olajából, és tanácstalanul nézett a királynéra. 

-Elmehetsz. 

Beatrix magára maradt, felugrott ágyáról, és a parázsra hintette a szétbomlott 

hajfürtöt. Aztán aranyos hajából kihúzta hajtűjét, szív alakra összekotorta a parazsat. A 

tűzre tömjént és ámbrát hintett, amely magasan kígyózó fehérkékes felhőkben ontotta a 

jó illatú füstöt. 

A királyné szeme kerekre tágult az izgalomtól. Aranyos hajtűjét beleszúrta a 

parázsba, és halkan susogta, dobogó szívére szorítva bal kezét: 

 

A szerelem éppúgy szúrjon, 

Mint én ezt a szívet szúrom. 
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És utána kiegyenesedett, kitágult orrcimpáin keresztül kéjesen szívta magába a 

bódító édes, érzéki illatot, a parázs tömjénes, olajos, ámbrás lehelletét.”177 

 

Érdemes ebben a vonatkozásban összevetni Beatrix és Báthory Anna reakciót. A 

szövegrészletben érzékelhető, miként Annánál, úgy itt is fennáll a mágikus és a vallásos 

hagyomány szoros összekapcsolódása a női identitásban. Az itáliai, az anyai örökség 

egyszerre jelenti mindkettőt, ami jelen esetben nem a rítus szövegébe törő nyelvi 

kifejezésekben, hanem a tárgyi környezetben mutatkozik meg: a mágikus rítushoz 

szükséges egyik összetevő az asszony imakönyve a nápolyi amulettek mellől kerül elő. 

Ott, elzárva őrizgeti Beatrix Mátyás hajtincsét. Az analógiás mágiában elengedhetetlen 

ugyanis, hogy az, aki ellen a rontás épp megköttetik, fizikai valójában valamilyen 

formában jelen legyen: ezért szükséges például a haj, a bőr vagy a körömdarabok 

használata.  Ehhez hasonló rítust Móricznál is találhatunk, ahol az egyik nemesasszony 

körömdarabokat süt bele a pogácsába, és közösen költi el azt kiszemeltjével.  

Ami eltérés mutatkozik a két asszonyi viselkedésmintában, az a koncentráció: a 

királyné fegyelmezett, gyakorlott, ebben az esetben boszorkányokhoz méltó magatartást 

mutat. Érzékelhető a szövegből a lefojtott, visszafogott szexuális frusztráció, amit csak a 

rítus elvégzésének idejére sikerül kordában tartania.178 

Amikor aztán a királynéról a négy fal között lehull az álarc, és várakozik a rítus 

által elvégzett kötés eredményére – azaz arra, hogy férjével együtt hálhasson –, akkor 

udvarhölgye zavarja meg ezt az idillikus-intim állapotot. Antonetta ugyan gúnyosan 

viszonyul a királyné praktikáihoz, mivel szánja asszonyát, hogy e rítushoz kell 

folyamodnia, de magát a rítust nem tartja hatástalannak. 

 

„-Hát ez a parázs? Hát ez a varázs? Ez az aranyos hajtű? 

A királynő végignyúlt az ágyon. Kéjben égő szeme belekapcsolódott a mennyezet 

aranyos gerendáiba. 

-Mátyás! – sóhajtott majdnem tébolyultan. 

Antonetta a vállát vonogatta. Nézte, nézte a királynét, s most irigység és gyűlölet 

égett a szemében, majd valami nyugodt, szélesre áradt meleg sajnálkozás.  

                                                           
177 SURÁNYI ., i. m., 113- 114. 

178  Ilyefalvi Emese szóbeli megjegyzései alapján. 
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Hogy vergődik szegény! Úgy látszik, hogy kétségbeesésében Mátyást akarja 

megbabonázni, hogy engedelmes cselédje legyen elvakult szerelmében –gondolta 

kárörvendő gúnnyal.”179 
 

Az események kronológiájából következhet, hogy a mágikus rítus eredményes: 

Beatrix és Mátyás heves vitája ugyanis szenvedélyes együttlétbe csap át, amit akár a bűbáj 

hatásának lehet tulajdonítani. Bár Mátyás alapvetően erősen vonzódik Beatrixhoz, ebben 

maga is valami rendhagyót, „természetfelettit” sejt. 

 

„Mátyás fél óráig behunyt szemmel mozdulatlanul feküdt a selyemhímzésű 

bíborágyon. A teste bágyadt volt, és halálos nyugvás után vágyakozott. De a lelke 

izgatottan röpködött egy szűk gondolatkör kalitkájában. Ki ez a Beatrix? Honnan van 

ennek a fehér bőrű, piros ajkú, aranyhajú némbernek olyan emberfeletti hatalma az ő 

férfiúi akarata felett? 

Ki ez a Beatrix?- kérdezgette magától fáradt, szédült, kijózanodott szerelemmel. 

– Szabad-e ennyire szeretnem őt? 

Úgy érezte, hogy fél ettől a gyönyörű démontól. 

Ha nem vigyázok magamra, ez a nápolyi asszony szétrombol mindent, amit én 

építettem. Országom nagyságát, a magyar név dicsőségét, a fegyvereim erejét, a lelkem 

nyugalmát. 

Eszébe jutott, hogy a csókok eszeveszett tébolyában megígérte neki az esztergomi 

érsekség betöltését. Mit szólnak ehhez a magyarok? Egy nyolc éves gyermek. Egy 

ismeretlen kis gyermekecske. Egy bábu a királyné játékszerei közt…”180 

 

Itt is megfigyelhető az érzékek és szenvedélyek egybeágyazódása is. A királyné 

valóban a Mátyás utáni vágyakozás miatt végezte el a rítust: amikor azonban a személyes 

erotikus vágyai beteljesültek, akkor a politikai ambíciói léptek működésbe. Beatrix a 

nápolyi terveknek ad hangot, mikor előhozakodik az unokaöccsével kapcsolatos 

ötletével. Mátyás pedig képtelen nemet mondani feleségének, de miközben elhatározza, 

teljesíti kívánságát, maga is érzi, hogy ezúttal a magánember legyőzte benne a közembert.  

                                                           
179 SURÁNYI, i. m., 114. 

180 SURÁNYI, i. m., 121. 
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2. 1. 5. Vágy és választás: az erotikum és a közérdek ütközése 

Míg a szereplők a boszorkányokhoz köthető gondolataikon keresztül a 

hiedelemhez és a hiedelemhez köthető személyekhez való viszonyukban szinte áttetszővé 

válnak,181 addig a rítusok hatékonysága körül a móriczi próza kapcsán már említett 

bizonytalanság érzékelhető. Az esetek valós, vagy hamis mivolta rejtve marad. Igaz, a 

férfiak felébredő vágyai ezekkel a megkötésekkel kezdődnek vagy erősödnek, de a 

kendőcsomózáshoz hasonlóan a többi speciális eset kapcsán is van lehetőség logikus 

magyarázatra.182  

A perek forrásanyagában látható, a babonaság és a pletykálás, a hivatalos vádak 

megtétele egyenlően érinti mindkét nemet.  

A szépirodalmi művekben a hiedelmek magukat a fejedelmeket sem hagyják 

hidegen. Mátyás, Báthory és Bethlen sem érintetlenek a babonáktól. Míg Surányi 

regényében Mátyás előtt gyakran jelenik meg gondolataiban Beatrix egyfajta női 

démonként, addig a két fejedelem – Bethlen Gábor és Báthory Gábor – a történet 

előrehaladtával a szerelmi varázslás hatását illetően egyaránt elbizonytalanodik.  

Mikor a móriczi műben Bethlen Gábor szeretkezik Báthory Annával, azt 

természetfeletti élményként éli meg. Az asszony érzékeire gyakorolt hatása, megjelenése, 

odaadó magatartása, őszinte érzelmi kitárulkozása, bujasága, ellentmondásossága által az 

együttlét az eddig megéltekhez képest egészen újszerű tapasztalatot nyújt számára és 

természetfeletti élményként artikulálódik. Bethlen ebben az együttlétben az ösztöneit, a 

vágyait engedi szabadjára, teljesen elveszti az önkontrollját, sebezhetővé és 

befolyásolhatóvá válik. Annával való kapcsolatában a társadalmi nemi szerepek által 

meghatározható identitása és erkölcsi fölénye is megsemmisül. Hogy ezáltal jó híre és 

hatalmi pozíciója szintén veszélybe kerül, arra közvetlen példa áll a rendelkezésére, 

hiszen Báthory Gábor rossz híréhez ugyancsak hozzájárult az ilyen jellegű, állandósult 

                                                           
181 Ez általánosságban is elmondható a regény egészéről, a szereplők gondolatvilágáról és jellemzi 

a móriczi életművet is GINTLI Tibor, Móricz Zsigmond = Magyar irodalom, főszerk, G. T., Bp., 

Akadémiai, 2011, 674. 

182A megcsinálás különböző módjairól: BALÁZS Lajos, Gyógyítható és gyógyíthatatlan szerelmi 

megcsinálások=Mágikus és szakrális medicina, Tanulmányok a transzcendensről, szerk., PÓCS Éva, Bp., 

Balassi, 2010, 313-319. Szerelmi varázslás változatai boszorkányperekben:  SCHRAMM F., i. m., 1970, I., 

116-117, 126-127, 146, 227, 386-387, 431, 435, 450, 484-485; II., 20, 179, 275-276, 313, 318-320, 342, 

351, 373, 412-413, 471-472, 562, 591, 689-690, 708; III., 160, 219, 249, 300. 
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szabadosság. A hasonló áthágások, pontosabban nyilvánosságra kerülésük a férfiak 

számára is erőteljesen befolyásolhatja az imázsépítést. A fejedelem csak úgy 

ragaszkodhat a magáról kialakított hamis képhez, csak úgy térhet vissza megszokott, s 

egyben biztonságot adó korlátai közé, hogy a megélt aktusban a pozitív természetfeletti 

élményt negatívba fordítja át.183 

 A fejedelmi tekintetben az asszony kettős „mitikus” alakváltáson megy keresztül. 

Először tündérként tűnik fel képzeletében, de az együttlétet követően Annát már 

boszorkányként látja maga előtt. E kettősség abból a szempontból is érdekes, hogy a 

tündér- és boszorkányhagyomány sajátosan, bizonyos elemek tekintetében 

szétválaszthatatlanul kapcsolódott egybe a magyarországi hiedelmekben.   

A móriczi adaptációhoz képest Makkai Sándor Bethlen Gábora elutasítja az 

asszony közeledését. Anna csábításában, kísértésében a fejedelem gonosz varázslatot sejt. 

Amikor az asszony megmutatja a róla készült, róla mintázott ezüstplakettet, a művészeti 

alkotás látványa olyan hatást gyakorol rá, hogy úgy érzi, ez egyértelmű bizonyítéka az 

asszony boszorkányosságának. Bethlen Gábor meg van győződve Anna természetfeletti 

erejéről és rossz szándékáról. Ebben a szerzői koncepcióban az Annával szembeni 

intézkedések jogossága és szükségszerűsége nem kérdőjeleződik meg. 

 

„Íme, most kitárult a fejedelem előtt a csonka ötvös régi ezüstplakettje a 

gyönyörűséges nádi boszorkányról. 

[…] 

-Igen, én vagyok… csak kegyelmednek szabad látni így egyedül… évek óta 

vártam Kerekibe, bánatban, dacban, Isten s pokol ellen lázadó szerelmes gyűlöletben… 

S most itt van, lássa, mégis! Ez az én estém, a kegyelmed estéje! Ne legyen a fejedelem 

itt… A fejedelem csak  

                                                           
183 Az egyének tudati és tudatalatti énje között ellentétről, a kettő folyamatos, az egyént szétfeszítő 

küzdelméről, s a belőle eredő kikerülhetetlen tragikumról, mint jellemző későromantikus irodalmi 

jelenségről: Az identitás, „a lélek magában hordja ellentétét, önmaga negatív párját,” amivel újra és újra 

meg kel küzdenie. Ez a küzdés belső válságokat- frusztrációt, feszültséget jelent, s ha az adott lélek „nem 

fogadja el önnön bűnösségét, akkor a lélek mélyrétegei, mint az eltagadott bűnök hordozói, ellene 

támadnak.” EISEMANN György, A végesség démonizmusa. (Álomszimbólumok Csáth Géza novelláiban) = 

E. Gy., Keresztutak és labirintusok…, i. m., 167. 

Azok a stratégiai megoldások, amik a boszorkányság hiedelmén keresztül hárítják el a felelősséget, 

mégis sikeres kísérletként értelmezhetőek.  
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hívei, s népe előtt létezik… Alusznak… Csak ketten vagyunk… Gábor…nézze, 

nézze azt az arcot, azt a tekintetet, azt a szájat, nyakat… karokat… azokat a vágytól 

remegő kebleket, azt a hívogató szerelemben megfeszült derekat… 

[…] 

-Engedjen! Én a fejedelem vagyok! Nem ronthat meg éngem ezzel a gonosz 

varázslattal! 

-Bethlen… Bethlen Gábor – lihegte Anna – , életem, szerelmem, királyom… nem 

elég? Nem? … Akarja látni az igazit, akinek ez a kép csak halovány visszfénye? Nem 

hiszi, hogy százszor szebb, s él, él, tele van meleg, piros vérrel, szenvedélyes, szerelmes 

élettel… s a kegyelmedé, a kegyelmedé! 

Bethlen felugrott, s a terem túlsó felében levő ajtó felé igyekezett. De Anna előtte 

lebegett, tündéri táncban lengett, forgott a zene ütemére. Minden fordulatnál hullott 

valami a ruháiból, mint a virágról a sziromlevelek. Előtűnt isteni szép nyaka, villantak 

gömbölyű hóvállai, kitárultak ragyogó karjai… egy szélsebes fordulat, és vakító keblei 

feszültek és rózsállottak felszabadult illatárral szédítve, s végre lehullt minden, és ott 

állott hátrahajtott fejjel, félig hunyt szemekkel, hívogató szájjal, kibomlott, feketén 

lobogó hajsátorral s kitárt karokkal a legszebb, legbűbájosabb boszorkány… 

Édesen dúdolta forró zene dallamát, s vonalnyi kis eséssel közeledett, hajlott a 

fejedelem felé. A férfi lelkén minden, minden átviharzott… harag és szánalom… 

csodálkozás és írtózat… felháborodott lelkiismeret és muzsikáló kísértés… gyűlölet és 

szerelem… élet és halál… Zsuzsanna és az ország becsülete! 

-Jöjj… jöjj… e fal megett titkos fészek vár reánk… ó, szerelmem! –lihegte a 

boszorkány, s már-már megérintették a kezei a férfi vállát.  

E percben Mikó uram horkantással felült. Bambán kimeredt szemeit a meztelen 

asszonyra tágította, s morogva visszaesett. Ez, tán ez adta vissza Bethlen ellobbanó 

öntudatát.”184 

 

Bethlen Makkai regényében sem marad érzéketlen, de képes hűséges maradni. Ő 

az egyetlen, aki megszabadul a kereki vár kínálta egyszerre szörnyűségesnek és 

csodásnak tűnő gyönyöreitől. Ehhez a helyszínhez és időponthoz kapcsolódik a 

szóbeszéd, amely szerint a fejedelem mezítelen táncolt az asszonnyal. Bethlen hírhedt 

tánca, mely Móricznál a már előző fejezetben említett módon jelenik meg, Makkainál 

                                                           
184 MAKKAI , i. m., 346-347. 
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valóban üres szóbeszéd. Itt tehát a szépirodalmi szöveg hitelt ad a Bethlen által írt 

levélnek – az említett a szóbeszéd tagadásának –, amelyről maga a fejedelem számol be, 

így az e történeti forrás keretei közt maradt fenn. 

 

„A fejedelem levelet írt Rhédey Ferencnek185: 

„Menjen kegyelmed biztos embereivel Kerekibe, s vegye rá az asszonyt, hogy 

szépszerivel jöjjön Fehérvárba, s adjon számot megbízottunknak dolgairól. Ha nem, 

fejemre esküszöm, törvény kezére adom az elvetemedettet. Bűvölése felől pedig 

kegyelmed is bizonyos emberei által tudakozzék igen szorgalmatosan, mert magamon 

felőlem költött gyalázatot nem akarom viselni. Mikor Debrecenből visszajöttünk és 

Kerekiben háltunk, a tanácsurak közül (kiket ott boszorkány-borral elgyalázott, és utánam 

három napra gyüttek meg, s mit mívelének ott aztán, ők tudják) némelyek azt beszéllék 

felőlem, hogy én mezítelen táncoltam véle; ne idvezítse pedig az Úristen lelkemet, ha 

soha fejedelemségem idején táncoltam vele. De az bizonyos, hogy a bűvölést igen érti, s 

éngem is megkörnyékezett, szemérmetlenül mejjét düjjesztve rám meztelen, ki elől 

megfutamodtam, szent Jakabbal tartván: álljatok ellene az ördögnek, s elfut előletek.” 

-Ejnye – gondolta – ez a citátum nem alkalmatos! 

De mégis benne hagyta, mondván: én futtommal álltam ellent”186 

                                                           
185Makkai annyiban módosít az eredeti forráson, hogy Bethlen Gábor őnála nem csak tagadja a 

vádakat, hanem arra is kitér, hogy ellenállt a kísértésnek, tehát, hogy a lehetőség, a körülmények és az 

asszony szándékai adottak voltak. Igaz, azt is megvallja, hogy valósággal menekülnie kellett az igézet elől. 

Makkai annyival árnyalja is a történetet, hogy a fejedelem feddhetetlen jelleme mellett szerencse és a 

véletlenek is hozzájárultak ahhoz, hogy Anna csábítása kudarcba fulladt. 

1618, aug. 11. „Spectabilis et magnifice domine etc. 

 Bánfinéval semmi véget nem érvén, innét haza indult, ki mivel ily embertelenséggel viseli 

magát hozzám, én is ezután különben akarok gondot reá viselni. Mivel pedig mind a rossz életet s mind az 

bűvölést igen érti, a mint értem, hogy bizonyosban végére mehetnénk uram, kegyelmedet intem igen serio, 

mentől hamarébb lehet, Horváth Istvánt váradi katonákkal kapassa meg és küldje be nekem fogva; talám 

attól értegethetnénk valamit fajtalansága felől. Bűvölése felől pedig kegyelmed is bizonyos emberi 

általtudakozzék igen szorgalmatoson: mert magamon felőlem költött gyalázatot nem akarom viselni. Mikor 

Debreczenből visszajöttünk és Kerekiben háltunk, az tanácsurak közzűl némelyek azt beszéllettek felőlem, 

hogy én mezítelen tánczoltam vele; ne idvezítse pedig az úristen lelkemet, ha soha fejedelemségemnek 

idején tánczoltam vele. Tartsa meg az úristen kegyelmedet jó egészségben…” BETHLEN Gábor, Bethlen 

Gábor kiadatlan politikai levelei, kiad. SZILÁGYI Sándor, Bp., Akadémiai, 1879, 102. 
186MAKKAI , i. m., 349. 
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2. 1. 6. Tabu, átok, erotika: A vérfertőzés mítoszának irodalmi tradíciója 

A narrátori szólamok bizonytalanságban hagyják az olvasót, többek között a 

Báthoryak vérfertőzésének mítosza kapcsán is.187 A testi kontaktust ábrázoló jelenet a két 

Báthory között Bethlen nézőpontjából kerül elbeszélésre. Amikor a gyanú felmerül, 

Bethlen Gábornak még nincs viszonya Báthory Annával, de nagyon erős testi vonzalom 

köti hozzá. E vonzódás mély frusztrációt kelt benne, s ennek fényében könnyen lehet, 

hogy a vérfertőzés gondolata – ami a jelenet kapcsán később felmerül a már csöppet sem 

higgadt Bethlenben –, a mindenre kiterjedő féltékenységének következménye csupán. 

Mielőtt még bármi egyértelmű történhetne, az adott szituációban Bethlen elfordítja a 

testvérpárról a tekintetét. Így ha az eset kapcsán a testvérek ténylegesen átlépnének egy 

határt, akkor a történetmondás azon a ponton szakad meg, ahol ez eldönthetővé válna. 

A vérfertőzés Makkai szövegében beteljesül, s azt már a testvéreknek a különleges 

gyermekkori kapcsolata is megalapozza. A vonatkozó forrásokat használva elsősorban 

azokra a részletekre játszik rá a szerző, amelyek a Báthory-testvérek gyermekkorára 

vonatkozik.  

 

„Úgy imbolyogtak egész délután a hervadó várkertben, mint az álomkóros, 

szédelegve a régi örvény szélén, elszakítva az egész világtól, befalazva ebbe a kis eldugott 

váracskába, kívül az időn és téren, mintha minden semmivé lett volna. Szótalan lelkük 

előtt a múlt képei suhantak, rohantak el, egész életük. Méla, haldokló őszi napsugárral 

édes-fájó melankólia borult reájuk. Hovatovább elfeledtek mindent, mindent. Őrült vérük 

bolond, buzgó zakatolása s tornyosuló hullámai elmostak minden zajt, minden színt, 

emléket, jót, s rosszat, s ahogy az esti fellegek kezdték betakarni az őszi eget, minden egy 

fájó s kárhozott, sötét, félelmes, bűnös, eszeveszett kívánságba olvadt össze, s rájuk borult 

a fekete éjszaka, október huszonhatodikának végzetes éjszakája. 

-Csak ketten vagyunk e világon! – susogta Anna a hunyó tűz parazsába bámulva. 

-Csak ketten, mi árvák!-sóhajtotta a fejedelem. 

                                                           
187„Hallottam azt is, hogy még Eczyedben leánkorában hozzáfogott volna Bathori Gábor, s az 

vénasszony vetette el róla.” Nagy Éliás tanúvallomása, KISS A., i. m., 111. „Hallottam Zegedi Mihálytól, 

Betws Boldizsártól és többektől is Imrephiné asszonyom udvarában, hogy Kerekiben Bathory Gábor, még 

Bánfi Dienes idejében is gonoszul élt volna az hugával.” Pajzsgyártó István tanúvallomása.U. o., 113-114. 
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-Emlékszel-e – kezdte vad remegéssel és tikkadt torokkal, az égre lázadó bűn 

dörömbölésével Anna – az első éjszakára Ecseden? 

-S a fürdésre az első reggel?- suttogta Gábor, szorosabban vonva magához húgát. 

Rekedt susogásban szakadtak fel az eltemetett emlékek, s az Istent, embert felejtő 

pokoli szenvedély fellobogott. 

-Szomjas vagyok! – hörögte Gábor elborult szemmel. –Anna adj bort! Még 

gondolkozom! Még félek! Nem akarok gondolkozni! 

Anna gyertyát gyújtott, s bort hozott, színültig töltve a kupákat. S ittak, amíg az 

agyuk elbódult s a kupa kiesett a kezükből.  

Szédelegve s lángolva nézték egymást, s minden elveszett a szemük előtt… csak 

ketten maradtak a világon.”188 

 

A vérfertőzés képzetét a történeti forrásokban csak a korabeli szóbeszéd írott 

formájaként lelhetjük fel: az említett Török Kata elleni perben több tanú is megemlíti. 

Több vallomásban is elhangzik az a többszörösen közvetett információ, amely szerint 

egyszer, még gyermekkorukban a fejedelmet úgy kellett lerángatni a húgáról. 

Hasonlóképp vallanak a tanúk arról is, hogy Báthory Anna és Báthory Gábor nem úgy 

üdvözölték egymást, ahogy testvérek közt illik. Az utólagos visszaemlékezések – 

amelyeknek hitelessége már csak az emlékezés sajátosságaiból és az információk 

jellemző közvetettségéből adódik – hitelessége több szempontból is megkérdőjelezhető. 

A perben ezek a vallomások nem egymást erősítik, inkább csak a pletyka útja követhető 

végig rajtuk: hiszen azok vallják, akik egymástól hallották a történetet, akárcsak a 

Báthory Anna törvénytelen gyermeke kapcsán említett szóbeszéd esetében. De Makkai 

Sándor regényében a vérfertőzés motívuma tehát nem pusztán szóbeszédként jelenik 

meg. A természetellenes vonzalmat nem csupán a nyilvánosság előtti gesztusaik jelzik, 

hanem a belső monológok, gondolatok is erősítik, míg az együtt töltött éjszaka jelenetével 

egyértelműsíthető lesz a vérfertőzés ténye. Érdekes módon a narrátor egy különc gyermek 

gondolataiban eleveníti ezt meg. Ahogy Anna gyermekként gondolkodik a vérfertőzésről, 

még ismereteinek hiányaként értelmezhető.  

 

„-Testvérek nem lehetnek szeretők. Igen. Ez biztosan így van. Így mondják. De ő 

a világon senkit sem szeret úgy, mint Gábort. Csakhogy ezt nem tartja bűnnek. Nem is 

                                                           
188  MAKKAI , i. m., 320. 



101 
 

lehet az. […] Nem, ő sose szeretheti úgy Gábort vagy az őtet, hogy az bűn lehessen! Mért 

mondta hát szégyennek a kis Sári, hogy együtt aludtak? Mért nem szabad? Mért nem 

merte Sára néninek ő megmondani? Mért ijedt meg az öregasszony már attól is, hogy 

együtt fürödtek?” 

Ő legjobban szeretné, ha nem is volna külön Gábortól, hanem egészen egy volna 

vele, valahogy csak Gábor lenne, s ő csak benne, lelkében, szívében. Ő nem is akar más 

lenni, csak Gábor. Vagy tán éppen ez a bűn?”189  

 

A már felnőtt asszony ismeri ugyan a társadalmi normákat, tisztában van az 

emberi törvényekkel, de tudata az ember feletti ember tudata: Gáborral alkotott kettőst 

isteni attribútumokkal, jelzőkkel ruházza fel. Önmagára és Gáborra úgy tekint, mint 

kiváltságosokra, akikre nem vonatkoznak emberi törvények. Teljes mértékben magáénak 

tudja már azt a „programot”, amit Erzsébet nagynénje annak idején „ismertetett” vele.  

Anna szabadossága kifejezné, hogy a társadalmi szerepek közti határok 

mesterkéltek. Esetében azt is elfogadhatatlannak tartják, hogy gyermekkora óta vadászni 

jár a férfiakkal úgy, hogy hozzájuk hasonlóan üli meg a lovat és maga végez az állatokkal. 

Az ilyen jellegű férfias szerepek betöltése ideiglenesen, bizonyos helyzetekben 

elfogadható. Anna azonban már férjes asszonyként sem hagyja el szokásait, Móricznál és 

Makkainál sem, s csupán addig maradhat ennek tekintetében érinthetetlen, amíg bátyja a 

fejedelem. Ahogy fivérét meggyilkolják, s a Báthory-dinasztia ereje megrendül, 

védtelenné válik. Formabontó életstratégiájának sikere vagy kudarca az aktuális hatalom 

függvénye. 

2. 1. 7. A női hiedelemalakok, mint az ösztön én elszabadulásának nyelvi 

kifejezői. 

Érdemes megfigyelni tovább, hogy a vizsgált alakok milyen más nyelvi 

kifejezéseket, s általuk milyen más hiedelemalakokat, -képzeteket vonnak be a 

történetekbe. E nők valamilyen formában szintén rendelkeznek médiumi funkcióval, s 

ezen felül más hasonlóságok is kimutathatók a boszorkányság hiedelemkörével. 

A sorsistennők alakja elsősorban a római hagyomány megidézésével kerül elő 

Surányi Miklós regényében. Az európai hagyomány boszorkányságával kapcsolatos 

                                                           
189 U. o., 87. 
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bonyolult összefüggések már későbbi kutatások eredményeként kerültek felszínre,190itt a 

sorsistennő és a boszorkányság képzetének együttes megjelenése a királyné származása 

révén kapcsolódik össze.191 A hasonlat kapcsán a jövőbe látás képességén keresztül 

jelenik meg a médiumi pozíció. A látvány azonban megtévesztő, Surányi narrátora csak 

egy pillanat erejéig engedi meg a hasonlat érvényesülésének lehetőségét. Hiszen a 

jelenetből rögtön ezután kiderül, hogy valójában itt Beatrix Mátyás király vonzalmának 

a megerősítésén fáradozik – a már megidézett szerelmi varázslásra készül fel –, s a regény 

egészét tekintve pedig pontosan az előrelátás, a jövővel kapcsolatos elképzelései azok, 

amelyek nem hogy kiemelnék a környezetéből, hanem teljesen tévútra viszik. „Olajzsinór 

és gyertyák fénye mellett olyan volt, mint egy tűnődő sorsistennő, aki az emberek és a 

világok jövendője felől gondolkodik”192 

A Báthory-nőalakokhoz kapcsolódó képzetek során Makkai regényében 

megjelenik még a vízitündér, a „nádi boszorkány” motívumával a sellő, a hableány alakja 

is, amelyet a korban tévesen szirénnek is neveztek. A történet szerint Báthory Annát még 

gyermekkorában az ecsedi lápba ››lidércfények‹‹ csalogatták le a tóhoz, amelyből 

különleges nőalakok bukkantak elő. A leányok elárulták Annának, hogy egykor Báthory 

kisasszonyok voltak, s most haláluk után, az ecsedi tavakban kísértenek, az erre járó 

férfiakat csábítják el és rántják magukkal a víz mélyére. A sellők alakját itt a kornak 

megfeleltethetően többnyire a vizitündér kifejezéssel illetik. A korabeli hiedelemek 

ismeretét feltételezhetjük abban a markáns jellemzőben is, ahogy e tündérek a halottak 

világához kapcsolódnak. A „rosszul” elhalt lelkek speciális változatai ők, akik haláluk 

után váltak természetfeletti, démonszerű asszonyokká.193  

A sellő, a boszorkányhoz hasonlóan, nemcsak a hiedelmek jellegében, hanem a 

kifejezés irodalmi használatában is erősen kapcsolódott azon nőalakokhoz, akik semmibe 

vették a társadalmi normákat, s valamilyen súlyos szexuális vétség miatt kerültek 

periférikus helyzetbe. Más kifejezéssel élve: átadták magukat az ösztöneik meg- és 

kiélésének, s a környezetükben lévőket is erre ösztökélték, akik általuk szembesültek a 

                                                           
190 PÓCS Éva, Sors, bábák, boszorkányok. Archaikus sorsképzetek Közép- és Kelet-Európa 

hiedelemrendszereiben,= P. É., Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán, Bp., L’Harmattan, 2002, 

78-105. 

191 Surányi Miklós néprajzi háttérismereteiről egyébként sincsenek olyan konkrét, közvetett és 

összetett írásbeli dokumentumok, mint amit a 19. századi szerzők kapcsán lehet kiemelni. 
192 SURÁNYI, i. m., 113. 
193 RÓHEIM Géza, Magyar néphit és népszokások, Bp., Athenaeum, 1925, 100-104. 
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tanult normák és saját vágyaik frusztráló ellentmondásaival. E feszültség feloldására – 

amelynek nyomán a környezet az adott nőalakokat veszélyesnek, idegennek és irritálónak 

érzékelte –, a bűn hordozóivá formálták őket. A sellőnek, szirénnek titulált nőalakok 

kifejezetten a szexuális szabadosságot, a pillanatnyi látszatboldogságot, a kísértést, a 

morális halált jelképezték.194 

 

„S kitárult előtte egy holdsütötte kis kerek tó. Szinte felsikoltott.  Öt-hat fehér test 

ringatózott a habokban, a karcsú, fehér karok nyúltak a hold felé. A vízitündérek fürödtek 

a holdfényben, s egymással sugdosódtak szívet fájdító szirénhangokon. A hold felhő 

mögé bujt, s bizonytalan, kékes homályban felé úsztak a tündérek. „Vajon ébren vagyok-

e?”-gondolta Anna, egy fűzfának vetve hátát, s mereven nézte a tüneményeket. Már látta 

sötéten kígyózó hajukat, vakító keblüket, fényes szemüket, piros ajkukat, villogó, nevető 

gyöngyfogukat, s feléje tárt habfehér karjaik cikáztak a szeme előtt. S ekkor hallotta a 

hangjukat is: 

„-Jöjj, jöjj, mink is Báthory kisasszonyok voltunk, s most tündérek vagyunk! Jöjj, 

fürödj velünk a holdfényben, jöjj vízi palotánkba, a hínár alá! Száz szép legény van ott 

lehurkolva, s alusznak. Szépek, szépek, s mi csókolgatjuk, ölelgetjük őket a víz alatt! 

Annának megfagyott a vér ereiben, s a lába földbe gyökerezett. 

-A mienk vagy!-énekelték a tündérek, a habokon táncolva karéjban. 

-Tanuld meg tőlünk a tündérséget!-nevetett az egyik. 

-Csalogatni és elveszejteni, ez a tündérség! Lángot gyújtani, s hidegen maradni: 

ez a tündérség! Szép piros vér folyásában gyönyörködni, s fehér, behunyt szemű arcok 

felé hajolni kacagva! Ez a tündérség! Repülni, ölni, véle lezuhanni, ez a tündérség! Mint 

ahogy a sólyom repül, öl, zuhan! Ez a tündérség! 

-Nem érzed-é, szívedben mily üresség van? Nem érzed-é, hogy messze vágyol, s 

akarod, amit nem tudsz?”195 

A „sellő-vízitündér lét”– ahogy azt maguk sejtetik – a természetfeletti titkaiba 

nyújt betekintést.  Mindamellett annak ténye, hogy nem csupán a férfiak megfulladása 

                                                           
194Társadalomtörténeti vonatkozásban: SIKLÓSSY László, A szirén = S. L., A régi Budapest 

erkölcse, Bp., Osiris, 2002, 342-352. Az irodalmi reprezentációk vonatkozásában: EISEMANN György, 

Vágy és választás. (Babits Mihály: Odysseus és a szirének) = E. Gy., Keresztutak és labirintusok. Elemzések 

XIX. és XX. századi magyar művekről, Bp., Tankönyv Kiadó, 1991,181-205. 

195 MAKKA i, i. m.,  99-100. 
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kapcsán éreznek örömöt a halál látványában, hanem a „folyó vér” is különös 

boldogsággal tölti el őket, egy másik hiedelemlényt idéz meg. Ez pedig egy másfajta 

„brutalitást”, egy másfajta szörnyet is sejtet a sellő természetében. Ez a jelenet a 

vámpírisztikus képzeteket196 is előhívja amellett, hogy a halott férfiak látványa kapcsán 

keletkezett erotikus gerjedelem egy másik tabut, szélsőségesnek számító, szexualitással 

kapcsolatos normaszegést, a nekrofíliát is bevonhatóvá teszi az értelmezésbe. De 

tulajdonképpen mintegy metaforikus megfogalmazása is lehet annak, amit a férfiakkal 

kapcsolatos bánásmódról Báthory Erzsébet is kifejtett unokahúgának. 

Makkai Sándor regényében Báthory Gábor és Anna kapcsán is megjelenik a 

vérszívás motívuma, a vonatkozó részletben a boszorkányság mellett a vámpirizmus is 

kötődik a vérfertőzéshez. Gábor meglátja húgát egy török fiúval, akit az első adandó 

alkalommal elcsal a lápba, s hosszabb dulakodást követően meg is öl. Anna azonban erre 

teljesen váratlanul reagál: Gábor testi épségéért kezd el aggódni, hátha megsérült az 

incidens során, s egyetlen szóval sem sérelmezi a török fiú sorsát. Gábor nem érti se a 

lány reakcióját, sem saját indulatait. Szenvedélybe forduló haragjának úgy próbál gátat 

vetni, hogy mantraszerűen újra és újra boszorkánynak nevezi a húgát, aki aztán a 

szóváltás hevében felajánlja, hogyha úgy kívánja, vérét is veheti. A heves vitában Anna 

végül megsérül, kibuggyanó vérének látványa azonban végleg megsemmisít bátyjában 

minden önmegtartóztatást. A tiltott szenvedély elszabadulása a vámpírszerű 

viselkedésben nyilvánul meg.  

 

 

”Te… te… boszorkány – lihegte Gábor, ködlő szemmel -, nem értelek! Ki vagy 

te? Ki? 

-Boszorkány! Felszabadult, gonosz, szép boszorkány - suttogta Anna forrón -, az 

vagyok, az! De most még megölhetsz!, eltaposhass, meggátolhatod a többit! Ó, Gábris! 

Ölj meg drágám! Ölj meg… 

                                                           
196 KÜRTI László, Nekropolitika: A vámpírmítosz változásai =Test, lélek, szellemek és 

természetfeletti kommunikáció, szerk., PÓCS Éva, Bp., Balassi, 2015 (Tanulmányok a transzcendensről 

VIII.)419-457; W. B.-Idrieceanu BARTLETT, Legends of Blood: the Vampire in History and Myth, Praeger, 

Westport CT, 1988.; Richard M. GOTTLIEB, Te European Vampire: Applied Psychoanalysis and Applied 

Legend.  Folklore Forum 1991, 39-61. 
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Hirtelen őrült szemekkel, önkívületben kihúzta a fiú övéből a tőrt, s a kezébe 

erőltetve saját keble felé húzta a gyilkot, hátravetve a fejét s lehunyt szemmel 

mosolyogva. 

A fiú veszett fejjel, s elkáprázva zuhanó lélekkel hagyta vinni a kezét. S már a tőr 

hegye bemélyedt Anna keblei közé, s a hóbőrön egy kis vérecske buggyant s futott alá. A 

leány bátyja karjában turbékolva kéjesen kacagott, s lihegett:- Ölj meg, Gábor, ölj meg! 

A fiú ajkán vad hörgés szakadt fel. Keze borzadva ejtette el a tőrt, s kimeredt 

szemei a preccenő vérre tapadtak, s szája rácsuklott, hozzátapadt a sebhez; őrjöngve 

szívta, térdre esve, s magához szorítva a lányt. 

-Boszorkány! Boszorkány! – hörögte véres szájjal. 

-Gáborkám… édes… - suttogta Anna -- , ölj meg! Ölj meg! – vadul szorította a 

fiú keblét fejére, s elernyedve csuklottak össze a térdei.”197 

2. 2. Mágia és Politika: boszorkányság a Kriminológia és Pszichológia 

határán 

2. 2. 1. A bestia, aki kiírta magát a történelemből 

„Hiszen ismeretes dolog – biz, szomorú – hogy a világ közvéleménye bennünket 

magyarokat még mindig az ókor szemüvegén által néz. Félművelt kóbor törzseknek tart 

talán, kiknél kultúra, müveltség, tudomány jog, törvény, igazság mind ismeretlen 

fogalmak. 

… 

 Báthory Erzsébetről a külföldön megjelent munkák, – nyiltan vagy a sorok közt, 

-- éreztetik, hogy ahol ilyen dolgok történhetnek, ahol ilyen bűntényeket oly enyhén 

torolnak meg, az a nép csak – barbár lehet. 

Ringassátok magatokat ellenséges felebarátaink ezen felfogásotokban. Ezek a 

szavak nem nektek szólanak, hanem azoknak, kik tárgyilagos, igazságszerető tollal 

iparkodnak nemzetekről, népekről írni. 

Báthory Erzsébet csak egy volt! 

                                                           
197  MAKKAI , i. m., 231-232. 
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Báthory Erzsébet az emberi lélek elfajzásának példája volt és tettei nem hordották 

magukon a nemzet közerkölcsiségének jeleit, hiszen – bármily borzalmasak is voltak 

azok – az állati durva ösztön, a beteg lelki vágy képét viselik magukon.” 

… 

Reviczky e művében harsányan odakiáltja a világnak: 

„Hiszen mi magyarok mindenha a kötelességtudó anya szerepét játszottuk 

Európában, ki hetekig ápolta beteg gyermekét; s midőn elfáradva, hosszú idő múlva 

kidőlt, egy idegen korholta őt, hogy gyermekével nem törődik. – Bennünket magyarakot, 

mert hogy elfáradtunk – mint nyugot bástyája – az európai népek védelmében, 

szemrehánáyásokal illetnek.”"198 

 

Az egyik tudománynépszerűsítő munka zárszavában a fordító különösen 

érzékenyen reagál a külföldi szakmunkákra, melyek e történetben egyetlen személy 

kapcsán vonnak le következtetéseket egy egész nemzetre nézve. A szöveg tágabb 

kontextusában a fordító azt a magyarokkal szembeni – barbárság – sztereotípiát 

nehezményezi, mely véleménye szerint mind a mai napig elevenen él az idegen népek 

tudatában, szemben azokkal a török időkhöz köthető előnyös képzetekkel, amelyről már 

megfeledkeztek. Ennek a sztereotípiának, ennek az Erzsébet alakját Nyugat Európában 

egyre inkább a közéleti diskurzusok tárgyává tevő, mítoszát tovább építő folyamatnak az 

ellenzéseként jelenik meg ez a tájékoztató jellegű szöveg. Ez a fordítói tiltakozás – ami 

csak a magyar nyelven tudók számára érhető el – annak fényében érthető meg, ha a 

korabeli és korábbi ellendiskurzusok hazai erőfeszítéseinek tükrében nézzük a 

kiadványhoz csatolt előszót. A szabadságharc bukása utáni és a kiegyezés előtti 

időszakban a „Magyarország Európa védőbástyája” gondolatkör199 jelenléte felerősödött 

az írott kultúrában, elsősorban a török időknek emléket állítók műveiben. Ez a gondolat 

szorosan összekapcsolódott azzal is, hogy a szabadságharc elvesztése után az irodalmi 

gyakorlatban a vonatkozó időszak eseményeit történeti parabolaként működtető 

                                                           
198 Részlet a Visnyovszky Emil nevű fordító zárszavából a csejtei plébános, Revisnyei Reviczky 

Bertalan munkájához REVISNYEI REVICZKY  Bertalan, Báthory Erzsébet: Egy XVII. századbeli párját ritkító 

pör, Pöstyén, Gipsz H nyomása és kiadása, 1903, 58-59. 
199 A szállóigének a nemzeti öntudatban a nemzeti narratívában betöltöt szerepéről és jelenlétéről: 

BENDA Kálmán: A magyar nemzeti hivatástudat története (A XV-XVII. században), k. ny., Budapest, 

Bethlen Ny., 1937. A szállóige külföldön élő hagyományáról: ECKHARDT Sándor: A magyarság külföldi 

arcképei = Mi a magyar? szerk: SZEKFÜ Gyula, Budapest, Magyar Szemle Társaság,1939,87-136. 
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reprezentációkban nem csak a szenvedéssel, a szorult helyzettel, a társadalmi, etnikai (itt 

a magyarok elleni) igazságtalansággal, hanem a hősies magatartással is mutatott aktuális 

analógiát. Ennek a korszaknak a megelevenítése nem csupán a panasz és a kritika 

gesztusait, hanem a közösségtudat erősítését, építését, az összetartozást és az önbizalmat 

is erősíteni igyekezett. A fordító ennek a gondolkodásmódnak a hevületében értelmezi 

félre a szövegben egyébként világosan megfogalmazott szerzői szándékot. 

A szerző a kötetet elsősorban tájékoztató jelleggel írta, hogy korrigálja azt a 

személyes tapasztalaton is alapuló jelenséget, amely az oda látogató külföldi turistákkal 

szemben érte: azok ugyanis Báthory Erzsébet csejthei pincéjében történt 

sorozatgyilkosságokat és az asszony híréhez kapcsolódó legendák igazságtartalmát, sőt, 

magának a történeti személynek a létezését kérdőjelezték meg. A szerző pedig pont a 

történeti források feltárásával igyekszik hitelesíteni és alátámasztani a Báthory 

Erzsébetről élő legendákat.200 

 

A lefordított kiadvány Erzsébet kapcsán a sorozatgyilkosságot és az őt körülölelő 

legendákat (s így a bestia természetet) nem vonja kétségbe, még ha mondaként is 

interpretálja a vérben fürdést, vagy a vér fiatalító erejének felfedezéséhez kötött 

anekdotát. Nem érzékeli az általa felkutatott források manipulált jellegét, emellett pedig 

előkerül a századfordulón megjelenő orvostörténeti megközelítés lehetőségének201 

egyike is: a pszichiátra felől hisztéria tüneteiként értelmezi Erzsébet állítólagos tetteit. 

Másrészt azért is érdekes a szerzői attitűd, mert amellett, hogy szerző igyekezett feltárni 

és lefordítani különböző vonatkozó forrásokat (a periratanyag közlése a kötet jelentős 

részét adja), hangsúlyozza, hogy Erzsébetről mint történelmi alakról egyedül az 

idegorvosoknak kéne értekezniük. 

Reviczky szerint Báthory Erzsébet nemhogy a „nemzet közerkölcsiségnek jeleit” 

nem viseli magán, hanem az emberi természet vonásait sem. A hisztéria gondolata itt az 

orvostörténetből, a betegségfogalomból ered. Ugyanakkor a hisztérikus asszonyt nem 

betegként, hanem szörnyetegként kezeli a szerző, amiből az is sejthető, hogy magának a 

fogalomnak a tudományos jelentésével nem volt teljesen tisztában. A kötetben az asszony 

                                                           
200 S ahogy az látni fogjuk, ott is párhuzamosan élnek másfajta, újszerűnek tekinthető, az 

orvostudomány felőli megközelítésekkel együtt. 
201 ZSAKÓ István, Báthory Erzsébet. (Patographia.), Gyógyászat, 1918/XIII, 161-162; 1918/XIV, 

173-174. 
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rémtettei által kiírta magát az emberiség történetéből, mintegy emberbőrbe bújt állatként 

jelenik meg a fordító soraiban. 

Ezt az állatias ösztönt, az állati kegyetlenséget, amely női alakban öltött testet 

Alföldi is megfogalmazza a Báthoryról írt munkájában. Művének már az alcíme is 

beszédes: Az állat az emberben.202 Alföldi története a ponyvairodalom kategóriájába 

sorolható be, ahol a ponyvanyomtatvány maga a Dánielné Lengyel Laura-féle ifjúsági 

regényhez hasonlóan tartalmaz olyan „szövegbetéteket”, melyek értekeznek Erzsébet 

”bestia-természetéről”:  

„A vérengző szörnyeteg, mint a várkastély rabja a sötét tömlöczben, 1614 

augusztus 21-én kiadta a páráját. Ott adta ki gonosz lelkét, mely annyi förtelmes bűnnek, 

annyi égbekiáltó gyilkosságnak szomoru hősnője volt.” 

… 

Az így meghalt asszony tehát napnál világosabb, kézzelfogható volt s hiába volt 

minden titkolódzás, hogy az egész eset igazságát homályba borítsák. 

Vérengző Erzsébet napokig ott feküdt holtan, elterülve a nyirkos padlón, mindenki 

kerülgette. 

… 

Most pedig nyájas olvasóm, hagyjuk el a borus elbeszélést, szomoru idők voltak 

azok szeretett hazánkra! Kérjük és mondjuk a költővel: 

Rossz időket élünk, 

Rossz csillagok járnak…. 

Isten ójja  ily csapástól 

Szép magyar hazánkat.”203 

 

Alföldi, aki ponyvájában egy szerelmespár történetét idézi meg, a hatás 

fokozásának céljából több esetben is népdalokat és irodalmi idézeteket használ. Művének 

végét Arany János Zách Klára balladájának záró soraival végzi. Erzsébet a jelenetben 

szörnyeteg természete és tettei által egy szörnyeteggé transzformálódik, és mintegy 

                                                           
202 Janka és Péter szerelmi történetét meséli el ez a ponyva, amelyben Janka a csejtei pincében 

raboskodik, többször megkínozzák, végül megmentésére és kimenekítésére siető vőlegényének, Péternek 

köszönheti Báthory Erzsébet vesztit, aki leleplezi valódi természetét az uri társaság előtt. ALFÖLDI, Báthory 

Erzsébet, vagy az állat az emberben, Bp., Löbl, 1899. Hasonló történetet közöl Z Varga 

tudománynépszerűsítő művében, Z Varga, i. m., 68-88. 
203 ALFÖLDI, i. m., 30-31. 
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mumussá alakul ál, azaz a néphitben létező, ijesztgető funkcióval rendelkező lénnyé, aki 

egyrészt elrettentő például szolgál fiatal lányok számára, másrészt az Arany sorokkal 

épphogy a Reviczky szöveg fordítójával ellentétes törekvést szolgál: az aszony alakjával 

jellemez egy korszakot. Tehát az egyedi példából általánosít, amivel azonban egy 

társadalmi rétegre, és nem a nemzetre utal. Másrészt pedig történeti parabolává alakítja 

át a jelenetet, ahogy kiszól az olvasóhoz, s ezzel a kiszólással együttesen az idézett Arany 

szöveget nem csak a történet számára, hanem a saját korának befogadóit érintő helyzetre 

is vonatkoztatja. 

Az állati természet és a nőiség összekapcsolása antik gyökerű. Az antik 

mitológiában azonban ez nem csak a nőkre vonatkozó sajátosság – a középkori, 

koraújkori bestiárumokban a két nemhez nagyjából hasonló arányban társítottak bizonyos 

szörnyetegfajtákat, jelenítettek meg hibrid lényeket.204  

Báthory természetében rejlő fenevad legérzékletesebben és legszélsőségesebben 

Szeghő Sándor-Orbán Dezső 1913-ban bemutatott egyfelvonásos zenedrámájában van 

jelen.205 Itt valóságos tömegmészárlás folyik a színpadon. Erzsébet ugyanis amint 

                                                           
204 TÁNCZOS Vilmos, Szimbolikus formák a folklórban, Pécs, Kairosz, 2007, 99. 
205 Báthoryról operát írni egyébként nem csak azért rejtette magában az átütő siker lehetőségét, 

mert maga Báthory alakja izgatta a kor köztudatát is, hanem egy tágabb, motívum, a Báthory asszonyokkal 

is kapcsolatba hozható, a disszertációmban nem tárgyalt, a századfordulón nagy divatját élő femme fatale, 

a végzet asszonya nőtípus történetének újramondása, s köztük az opera-feldolgozásokak is megvolt a 

komoly hagyománya. Így például Donizetti (bár ő egy pozitívabb képet ad, mert történetében a szerető anya 

alakja van kiemelve) és Verdi Lucretzia Borgia operáinak magyarországi sikereire is gondolhatunk.  

A darab egyébként a téma népszerűsége ellenére megbukott.: 

 „Szeghő Sándor. Egy fővárosi gyalogezred zenekarának karmestere. Tehetséges, komoly, 

tisztaszándékú művész. Tikkadt, augusztusi éjjeleken, tálcacsörgés, izzadt pincérek kiabálása között 

Cerkovic-Lehár-Kálmán-muzsikát szállít az "intelligens" pesti közönségnek. Nem kell fantázia hozzá, hogy 

elképzeljük a tenger pénzt kereső emberkék műveit dirigáló katona karmester és a művészi ambíciókkal 

megvert komponista vergődését, belső viaskodását. 

A komponista, akiben tombol a mondanivaló, akit perzselnek a fel nem rakott színek, el nem dalolt 

melódiák, papíron rekedt harmóniák, megoldások, formák és sok minden, ami fel sem sorolható, nagy 

nehezen szöveghez jut. A szöveg rossz, de a szerző örül, hogy legalább ilyent kapott. Megírja az operát. 

Vár négy, öt, hat évig, míg előadják. De a szöveg rossz. Persze, hogy megbukik a darab. 

Szeghő úr, vagy mondjon le arról, hogy magyar szövegre írjon operát, vagy... esetleg a harmadik 

módot válassza, csináljon úgy, mint Cerkovic vagy Lehár. Akkor híres ember lesz és sokat keres” BÁLINT , 

i. m., 1913. 
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megtudja, hogy le akarják fogatni, parancsba adja a zsoldosainak, hogy öljék meg az 

összes szolgálóleányt. A látványtól valóságos eksztázisba esik: 

 

„Ontottam vért – fojtón körüllebeg, 

Gyilkos vagyok, - parázna szörnyeteg.” 

(A keleti lágy zene ismét felhallik, Erzsébet szinte önkívületben beszél tovább.) 

„De hallgasd ím a zenét…szava kábít, 

Bujasága kísért, tüzes mámora csábít, 

Lelkében ott reszket ezer ölelés; 

Ha megunta szíved, s varázsa kevés, 

Mezítelen testek bársonya int, 

S hív kaczagva uj gyönyörre megint. 

(Extázisban) 

Testedet fájdalmak ostora vágja, 

Csók s ölelésbe fúl csapkodó lángja, 

Feszült, buja vágyán megpattan az ér, 

Sikolt a halál és omlik a vér! 

Gyilkos a tested,-kínpad töri szét, 

Pedig csak a szívedbe fogadtad a mámort, 

Édes zene hangját – s a vér gyönyörét… 

Bűnös vagyok,-örökre átkozott-elkárhozott, 

Ember vagyok,-reszketek kéj után, 

Vérem van és az vétkezni kíván!”206 

 

„(A hangok minden szörnyüsége gomolyagba verődik. Halálhörgés, rekedt 

tombolás, átok, a csontokba ütődő kardok csorbulása, dulakodás és kaczagás. Az omló 

vér és a felkoncolt testek látása elkábítja a kíséretbeliek szemét és tántorgóvá teszi 

járásukat. Thurzó, ki iszonyodással fordul el e látványtól, végre hatalmába keríti a 

gyönyörben fuldokló asszonyt, elvonszolja az ívektől és haraggal a földre löki. Erzsébet 

a megsértett nő gyűlöletével tekint Thurzóra, majd lassan felemelkedve az ívekhez megy, 

ott a korlátra felkúszik, hogy magát a várudvarra levesse, Thurzó ezt észrevéve, őt az 

                                                           
206 SZEGHŐ, ANONYMUS-SZEGHŐ Sándor, Báthory Erzsébet zenedráma egy felvonásban, Bp., 

„Globus” Pénzintézetek Műintézete R.-T., 1911, 16-17. 
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utolsó pillanatban visszarántja. Erzsébet most ujjból a földre esik, de látszik rajta, hogy 

megtört. Lassú morgás hallatszik, mintha a végítélet elhaló dörgése volna.)”207 

 

A keleti zene vissza-visszatérő motívuma ennek az operaszövegnek, amely 

magyarázható lehetne a korhűségre való törekvéssel, azaz a török idők megidézésének 

szándékával. Sokkal valószínűbb azonban, hogy jelen esetben ez egy korabeli egzotikum 

irodalmi megjelenítése. A hozzá köthető képzetek a szorosan ide kapcsolódó szecesszió 

divatjának hozadéka, mely a popularitást célozza meg.208  

Továbbá a zenei motívumnak egyfajta hiánypótló szerepet is lehet tulajdonítani, 

abban az értelemben, hogy ahogy a történelem hézagait az irodalom, úgy az irodalom 

hézagait a zene képes kitölteni.209 Egyfajta kimondhatatlan borzalom és gyönyör egyszeri 

megjelenítése, színre vitele történik meg a zene ereje által. Valami kifejezhetetlen, ami 

egyben nyelvi tabu is. 

Hiszen a bestia története annak ellenére, hogy szétírttá vált, bizonyos értelemben 

mégis tabu volt. Azok, akik újra és újra megpróbálkoztak alakjával kapcsolatban 

tudománynépszerűsítő művet írni, folyton elbizonytalanodtak, s folyamatosan 

magyarázkodásra kényszerültek. Már a témával kapcsolatos hallgatás megtörése kapcsán 

is a magyarázkodás kényszerét érezték. Nem csoda, hiszen ahelyett, hogy a nemzet 

történetéből Báthoryt vagy méginkább a Báthory családot sikerült volna a feledés 

homályába „veszejteni”, inkább csak „gombamód szaporodtak” a róluk szóló, 

kompromittáló történetek. 

 

Ugyanakkor magáról a gyilkosságról való beszéd a legkevésbé sem volt tabunak 

mondható a XIX. században. Általában véve, a tömegsajtóban maguk a gyilkosságok, a 

sorozatgyilkosságok s azok válogatott formái különös csemegéknek számítottak: a 

tömegsajtó szenzációt csinált ezekből. Amellett, hogy ezek az esetek elrettentésül 

szolgáltak, egyben sajátos módon szórakoztató funkciót is töltöttek be. Mindez hasonló 

szerepet töltött be az újkori ember életében, mint a kora újkoriban a nyilvános kivégzések 

sora. 

                                                           
207 UO., 22. 
208 BORI Imre, A szecessziótól a dadáig, Bp., kn., 1969; PÓK, Lajos, A szecesszió, Bp., Gondolat, 

1972, 7-118. 
209 EISEMANN György, A későromantikus magyar líra, Bp., Ráció, 2010, 212. 
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Báthory Erzsébet tulajdonképpen, ha a per tanúvallomásaihoz ragaszkodunk, és a 

kriminológia felől közelítjük alakját, akkor sorozatgyilkos volt. S ahogy a 

sorozatgilkosokat kezdte felfedezni magának a kulturális szféra, Báthory Erzsébet esete 

már nem volt egyedi eset: a 19. század végi-20. század eleji kultőrában mintegy a 

sorozatgyilkosok kirekesztett közösségének tagjává vált. Megsokasodtak a negatív 

mítoszok, illetve az azokról való beszéd is egyre népszerűbbé lett. Gondoljunk Pierre 

Riviére,210 a cinkotai Kiss Béla körüli felhajtásra,211vagy Czakó Zsigmond öngyilkossága 

körüli sajtófelhajtásra.212 

                                                           
210 Pierre Riviére esete XIX. századi, de Báthory Erzsébet körüli események XIX. századi 

reprezentációjával érdekes párhuzamokat mutat. Egyrészt az ő esetében is megjelenik enyhítő körülmény 

lehetősége, a pszichiátria felöli megközelítés lehetősége, antihősként való felépítése, és a miként működik 

az alakja körüli hatalmi és ellenhatalmi diskurzus, a manipulatív folyamatok a köztvélemény alakítása 

kapcsán.. Az ügy sok szempontból mintaként tekinthető, mintaként arra, hogy hat a gyilkosság a népi 

tuadatra- miként működik az eset nyílvánosság előtti reprezentációja népnevelésként, hogyan válik 

elbeszélhetővé és szenzációvá bizonyos a sajtóra jellemző manipulatív gesztusként, s mikén„Mint röpirat 

és gyilkos irat, Riviére elbeszélése legalábbis formailag egy egész sorozat elbeszéléshez csatlakozik, 

amelyek akkoriban mintegy alakították anép emlékezését a bűnesetekre. Hogyan képződik meg egy antihős, 

és hogy kerül a figyelem és az érdeklődés középpontjába, ahelyett hogy az elhallgatás, a tabusítás 

jellemezné: […]Valóban nagyon jól jelzik az effajta diskurzus szerepét, hogymekkora fontosságot 

tulajdonítottak az újságok vagy a könyvek ugyanannak az eseménynek: léptéket váltanak, felnagyítják az 

arányokat, láthatóvá teszik a történet legapróbbmagvát, megnyitják a hétköznapi megközelítés számára 

azelbeszélést. A változtatás véghezviteléhez részint olyan elemeket, szereplőket, neveket, cselekményeket, 

párbeszédeket, tárgyakat kellett bevonni az elbeszélésbe, amelyek általában nem játszanak szerepet, mert 

jelentéktelenek vagy épp szociális érdekességük hiányzik; másrészt pedig fontos, hogy a legapróbb 

események is – gyakoriságuk és egyhangúságuk ellenére – mind úgy ragadjanak meg az emberek 

emlékezetében, mint egyediek, érdekesek, rendkívüliek, sajátosak, vagy megközelitőleg ilyenek. […] A 

gyilkosság a történelem és a bűntény metszéspontja. A gyilkosság teszi a harcosokat halhatatlanná (ölnek, 

ölniük kell és maguk is elfogadják haláluk kockázatát.) a gyilkosság biztosítja a bűnözők komor 

hírnevét[…]a nép emlékezetében – ahogy a röpiratok vagy megemlékezések körforgásában szövődik –a 

gyilkosság a szó legteljesebb értelmében vett esemény. Michel FOUCAULT, Jegyzetek= Én, Pierre Riviére, 

aki lemészároltam anyámat, húgomat és öcsémet: Egy XIX. századi szülőgyilkosság, kiad., Pierre Riviére, 

Bp., Jószöveg Műhely, 1999, 207-318., 238-239, 240. 
211 Az Est című lap például cikksorozatot közölt róla. 

212 SZILÁGYI Márton, „sötét halálával az öngyilkolásnak.”: (Czakó Zsigmond halála) = SZILÁGYI., i. m., 

2007, 103-118. 
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 Az volt már csak a kérdés, hogy a század első éveiben a szadizmus kapcsán 

kiadott orvostörténeti értekezések ismeretének és értelmezésének fényében213 hova 

sorolják be Báthory Erzsébet tevékenykedését: az elvetemült gyilkosok, vagy az őrült 

tévelygők sorába? 

Az elhallgatás és a túlbeszéltség, a tabu és a szenzáció ellentmondásosságának 

fényében a felejtés ideológiai-nemzeti megalapozottságú igénye, a nőknek szóló sajtó 

útmutató hagyománya, illetve a tömegsajtóban kialakult viszonyok feszülő ellentétében 

kellett dönteni aztán mindenkinek: eldobja-e a tollat, elhallgasson-e, ha Báthory Erzsébet-

féle alakok kerülnek a látókörébe, vagy inkább a tettek mezejére lépve „meglovagolja” 

ezt az abszurd divathullámot. 

Vachott művének végén például találunk is egy ilyen betoldást: 

 

„Már épen e’ költemény’ végét írám, midőn véletlenségből kezembe jött a’ 

Báthory Erzsébet ellen folyt pör’ hiteles másolatának kivonata. Nem lesz talán érdektelen 

a’ kivonatból néhány sort közlenem, elhagyva mindazt, mi a’ költemény’ fonalával össze 

nem köthető, vagy nagyon is undorító olvasmányul szolgálna.”214 

2. 2. 2. Fikció és mágia. Az anekdota mint történeti konstrukció 

A vérfürdő rendezése, a fiatal lányok vérében fürdő grófnő legendája, akinek 

kegyetlensége oly mértékű, hogy az természetfeletti mitikus jelleget kölcsönöz neki, a 

romantikus hagyományban nem kérdőjeleződik meg. Megjelenik több, XIX. századi 

szépirodalmi szövegben, így Garay János Bátori Erzsébet drámájában és Vachott Sándor 

Báthory Erzsébet történeti beszélyében is. Azonban a század utolsó harmadában Erzsébet 

jellemét és tetteit a hagyományos ábrázolások mellett más megközelítési módok felől 

értelmeződik újra, s részben ennek következményeként is bizonyos hozzá kapcsolódó 

legendákkal szemben felvetik a történeti hiteltelenség kérdését is. A Báthoryról 

fennmaradt dokumentumok és a későbbi művek kapcsán a századvégi értelmiség érzékeli 

a propaganda funkció jellegzetes jegyeit, a retorikai hatás fokozására alkalmazott túlzó 

                                                           
213 Részletesebben lásd erről a következő fejezetet. 
214 VACHOTT Sándor, Báthory Erzsébet: történeti beszély, Pest, Trattner-Károly, 1847, 53 
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gesztusokat, valamint a folyamatosan bővülő anekdotakincs olyan kétes hitelű elemeit, 

amelyek kapcsán felmerül, hogy a vizsgált korszakhoz képest később keletkeztek.215  

Ez utóbbira példa a vérbenfürdés motívuma. A jelenlegi kutatások szerint Túróczy 

László jezsuita atya „találmánya.” Pontosabban ő tette a tudományos diskurzus részévé a 

történetet. Túróczynak, aki egyben felekezeti ügyet is csinál Báthory Erzsébet esetéből,216 

az Ungaria suis cum regibus című 1729-es munkáján keresztül ékelődik be a 

forráshagyományba, előtte erre vonatkozó írott anyag nincs. A történettudomány mai 

álláspontja szerint az is feltételezhető, hogy a monda az orális tradíció része volt, de az 

is, hogy teljes egészében a jezsuita atya „találmánya.” Így lehetséges, hogy ebben az 

esetben megint egy történeti konstrukcióval van dolgunk. A „vérben való megmártózás” 

tehát tulajdonképpen egy olyan mítosz, amely úgy építkezik a már meglévő mítoszok 

csoportjára, ahogy már az említett módon Mikszáth Kálmán épít A szelistyei asszonyok 

kapcsán a már ismert mondahagyományra. Ugyanakkor a vérben fürdés gondolatát a 

periratban rögzült szóbeszédek is megalapozhatják, hiszen vannak olyan részletek, 

amelyek félreértésre adhatnak okot: 

 

„Fickó János vallotta, hogy a vért sokszor marokkal merték föl az asszony ágya 

előtt, ki néha maga is merő vér volt, ugy, hogy emiatt más ruhát kellett fölvennie”217 

„Nem utolsó kínzása volt, hogy a leányokat levetkőztetvén, mézzel kenette meg s 

kiállította őket a forró napra, kitéve a legyek és bogarak csípéseinek; s mikor a szegény 

áldozat már ájultan feküdt a kíntól, lábujjai közé papírost dugott, s meggyújtotta. A vért 

sokszor marokkal merték föl az asszony ágya előtt, ki néha maga is merő vér volt, ugy, 

hogy más ruhát kellett emiatt fölvennie.”218 

 „ Báthory Erzsébet kanállal is kínzotta a leányokat, gombostűvel felszúrta az 

ajkukat s széklábvastagságu dorongokkal verte őket. Midőn pedig a betegség ágyhoz 

kötötte, odavonszolták hozzá áldozatait s a vérengző bestia egy-egy darabot harapott ki 

arcukból és vállukból.”219 

                                                           
215 REXA, Dezső, Báthory Erzsébet Nádasy Ferencné : 1560-1614, Bp.,Benkő, 1908, 43. 

216 LENGYEL-VÁRKONYI, i. m., 220-221. 
217Fickó János vallomásából: SEBESTYÉN József, Báthory Erzsébet, 1560-1614, Székesfehérvár, 

Egyházmegyei Nyomda, 1913, 33. 
218 Jó Ilona vallomásából, Uo., 34. 
219 Szentesi Dorottya vallomásából: U. o., 35. 
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A jezsuita atya által lejegyzett monda talán ezekre és ehhez hasonló, a szóban 

elhangzott tanúvallomásokra alapozva született meg, mely Erzsébet alakjának negatív, 

elrettentő mintáját kívánta mintegy még inkább elmélyíteni. Emelett könnyen 

szolgálhattak számára ihletforrásként a korabeli keresztény teológia eucharisztiával 

kapcsolatos tanai, s az ehhez köthető népi vallásosság képzetei,220 a szakrális medicína, s 

a korban oly népszerű vérmágia sajátosságai is.221 

A vérben fürdés legendájával összefüggésben megjelenő kannibalizmus 

gondolata aztán visszájára fordulva jelenik meg a verbális tradícióban. Erzsébet számára 

a népi fantázia válogatott halálnemekben gondolkozik. Z Varga Mihály történetében a 

kannibalizmus összekapcsolódik az éhhalál és az öngyilkosság lehetőségével is.: 

„De a hagyomány e női szörnyeteg ily büntetésével be nem érte; alkotott tehát 

számára oly halálnemet, minőt megérdemelt. Szerinte az ítélet ígyhangzott: „Falaztassék 

be a kínzó házba, hol áldozatai elvérzettek.” – Ájultan hurczolták oda hálószobájából, hol 

eddig őriztetett. 

…. 

Az éj csendjében hallani lehetett Bárhory Erzsébet jajgatását…. Tizedik napra 

csendes lett minden. Ekkor a bizottság két tagja, kik az ítélet végrehajtására 

hátramaradtak, áttörették a falat… Rettentő látvány tárult fel előttük. Nádasdynéra nem 

lehetett ráismerni. Az éhség őrültsége, kétségbeesés és a lelkiismeret furdalása miatt 

arcza-, melle- és karjairól letépte a húst. Kimúlása perczében is saját húsába harapva érte 

utól a halál, melynek annyi ártatlan magyar leányt átszolgáltatott.”222 

                                                           
220 283-288. Gudrun SCURHY, Éltető nedv: A vér kultúrtörténete, Pozsony, Kalligram, 2004, 80-

99. 

 TÁNCZOS Vilmos, Szimbolikus formák a folklórban, Pécs, Kairosz, 2007, 55-79. 
221 Z Varga Mihály saját művéből idéz, A sátoros cigányból, amely által a vérmágia jelentőségét 

is igazolja. A korszakban a vérmági jelentősége lesz annak bizonyítéka a szerzőnél, hogy Báthory Erzsébet 

vérben fürdött. A különböző legendák és anekdoták igazságtartalma nem kérdőjeleződik meg itt sem, s a 

büntetéssel kapcsolatban az eltussolás – gyilkosságok mértékét tekintve- és a túlzottan enyhe büntetés – 

halált érdemelt volna – kérdése merül fel a szerzőben. Z Varga, Z VARGA Mihály, Az öldöklő angyal 

Csejthén (Báthory Erzsébet), Pozsony, T Pelikán Krizsó, 1897, 57-58. 
222 Z. VARGA, i. m., 96-97. 

A szerző egyébkén a korabeli források mellett jól ismeri a saját korának Báthory Erzsébetre 

vonatkozó irodalmat, sajtóanyagot is. Uo.,  2. 
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Rexa Dezső lesz az, aki tudománynépszerűsitő művében fel is hívja a figyelmet 

arra, hogy a vérrel teli kádat és a benne megmártózó történetet egyetlen ismert Erzsébet 

korabeli dokumentum sem tartalmazza.223 

A véráldozathoz köthető mágiának, az idegen vérrel való érintkezésnek, és az 

ehhez köthető gyilkosságoknak számtalan formája, variánsa Erzsébet legendájához is 

köthető, túl a káddal teli vér jezsuita mítoszán, az azt megelőző és az azt követő időkből 

is. Ami igazán új a jezsuita atya leírásában az az, hogy ezáltal mintegy a „túlzás 

retorikájával” élve kiemeli Erzsébet alakját a bestialitás hagyományából, mivel az új 

mítoszon keresztül, a vérengzés mögött egyfajta logikát – ha beteges logikát is – sejtet. A 

jezsuita atya története volt az, ami mintegy lehetővé tette azt, hogy a kulturális 

emlékezetbe bekerülhessen Báthory Erzsébet gyilkosságainak, az általa alkalmazott 

fizikai erőszaknak a – hozzá már a rontások és rítusok mentén marginálisan eleve kötődő 

– mágikus hagyomány felöli átértelmezhetősége.  

 

 

2. 2. 3. A mágikus rítus, mint politikai tett 

Akárcsak a gyermekalácsúsztatás gyakorlata, úgy a tartós gyengélkedésért, 

betegségért boszorkánysággal vádolt, valamilyen szempontból riválisnak tekinthető 

asszony alakja is jellemző jelenség volt. A gondolat a kígyószülés kapcsán kifejtett 

patologikus gondolkodás logikája szerint érvényesül, de Beatrixszal szemben hasonló 

helyzetekben az uralkodónők, fejedelemasszonyok vádja kapcsán a gyanúba kevert 

asszonyok járnak pórul: gondolhatunk itt Bornemissza Anna fejedelemasszonynak224 

vagy Bethlen Gábor feleségének a vádjai nyomán keletkezett perek írásos 

dokumentumaira.  

                                                           
223 REXA, i. m., 43. 
224 HERNER János, „Micsoda fátumokon forgott Erdélynek dolga…” (1661-1679) = Bornemissza 

Anna megbűvöltetése: Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben(1678-1688), kiad., HERNER János, Bp-

Szeged, MTA, 1988 (Addattár 21.) 6-42, 28-31. A per mögött a megbűvöltetés alatti hosszas betegeskedés, 

vetélés, gyermektelenség vádjai áltak, amelyek illeszkedtek a klasszikus mintába. 
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A boszorkányságról, a mágiáról alkotott elképzelésekben, a tudományos 

értekezésekben s a kétes hitelű tanúvallomások lejegyzett variánsaiban méregkeverés, 

megétetés gondolata tehát szorosan összekapcsolódott a rontás gondolatkörével, ezek 

egymásnak alternatívái voltak, adott esetben a méreg egyik kelléke volt a rontásnak, ami 

ebben az esetben aztán az „eszköz” révén bizonyosan eredményessé vált: az áldozatot 

valami betegség sújtotta, vagy rejtélyes halál érte. Ahogy a boszorkányság gyakran volt 

hatalmi struktúrák átrendezésének ürügye, úgy egy asszony ilyen jellegű „boszorkányos” 

tette, legalábbis ha tényleg megtörtént, gyakran politikai indokoltságú volt. A politikai és 

a rituális gyilkosság ezekben a képzetekben összekapcsolódhatott.225 

 

A mágikus gyakorlat tehát a szerelmi megkötésen túl is értelmezhető volt politikai 

tényezőként. Az, ahogyan bizonyos haláleseteket, vagy a korban akár ismert, akár 

ismeretlen betegségeket a rontás következményének tekintették, egyben a hatalmi 

diskurzusok részévé is tehette a mágia gyakorlatát. Az artikulálódó vádakban itt sem 

választható le a hiedelem valódi megélése a politikai fogás gyakorlatától. Az ugyanis, 

hogy egy esetet így értelmez valaki, már eleve egy propagandisztikus szándékot is sejtet, 

hisz így a politikai ellenfél támadhatóvá válik. Arról a személyről, akiről a közvélemény 

úgy tartja, hogy mágiával él, rendszerint feltételezik azt is, hogy azok öncélúak. Így, ha 

olyan tragikus esemény következik be, ami az ő érdekeit szolgálja, könnyen kötik azt 

össze a mágikus gyakorlat gondolatával. 

 A rontó Báthory Anna alakja a forrásokban nem csak a szerelmi megkötés 

kapcsán kerül elő. Összefüggésbe hozzák tevékenységét Károlyi Zsuzsanna 

betegeskedésével is. A vád ugyan a fejedelmi pár magánlevelezésében jelenik meg, de 

tudjuk, hogy a korban közismert volt. Nemcsak szóbeszéd és pletyka szintjén. Károlyi 

Zsuzsanna ugyanis a környékről udvarába hivatta a különböző javasasszonyokat, akikben 

egészsége visszanyerésére alternatív, a hagyományos orvoslásnál eredményesebb, 

valamiféle ellenmágia általi gyógyulást remélt. A történeti események és a Báthory Anna 

ellen lefolyt perek ismeretében ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az asszony ellen ezt a vádat 

is felhasználták, 

                                                           
225  Vanessa MCMAHON, Gyilkosság Shakespeare Angliájában, Bp., Magyar Könyvklub Rt., 2005, 

189-210; Jean-Christian PETITFILS, Méregkeverők: Bűntényekés boszorkányság a Napkirály korában,, Bp., 

General Press, é.n., 75-108.. 189-210. 
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 Bethlen felveti az egyik magánlevélben, hogy talán legjobb lenne az ügyet peren 

kívül intézni. De soraiból alapvetően azért az érződik ki, hogy Anna ügye kezd számára 

egyre kínosabbá válni, s hogy szeretné, ha végső döntést mások – akik távollétében Erdély 

ügyeit intézik – hoznák meg helyette. A levélből az is kitűnik, miért: a fejedelem tartott 

attól, hogy a Báthory család támogatóinak száma jelentős, s ha azok ellene fordulnának, 

megingathatják hatalmát. Bethlen igyekszik fenntartani azt a látszatot, hogy ő az ügytől 

magát a lehető legtávolabb tartja, ez pedig fejedelmi pozíciójából eredően csak úgy 

lehetséges, hogy az ügy addig intéződik el, amíg ő nem tartózkodik az udvarban. Az 

események sürgetése az egyetlen, ami kapcsán a tanácsadói pozíciójából elmozdul, s 

inkább egy bujtatott utasítást sejtett a levél szerkezete. Ez a sürgetés nem csak az ügyben 

játszott szerepének enyhítése miatt, hanem az Erdélyi Birodalom terjeszkedésének és a 

nemzetközi helyzetnek és viszonyoknak a jövőbeli bizonytalansága miatt is fontos.   

 

„Ha lehetne, bizonyítom az uristennel, hogy véremmel is jól tennék veled; nem 

tudok mi tanácsot adni most is, hanem hogy azon istentelen embereket intsék, ijeszszék, 

biztassák és csak valamelyik meggyógyítana az úristen akaratjából, bátor annak 

megkegyelmeznél szívem; mert én azt gondolom, hogyha meg tudják veszteni az embert 

(így), meg is tudják gyógyítani. 

… 

Annak a nyilván való ördög gyilkos kurvának [Báthory Anna] törvénye 

elhalasztásán úgy búsúlok, hogy feljebb sem lehet; soha nem is hallottam, hogy ez nyílván 

való bűbájost, gyilkost, teli hassal lévő megfattyazó személyt, akármely nagy nemzet 

legyen is, hogy citálni kelljen, mert minden szabadságát maga vesztette el.  

[…]  

Megírtam azt is, hogy ne halogassák az törvényt, hanem késedelem nélkűl véget 

érjenek benne.: de ha citátió nélkül meglehetne, én inkább akarnám, szakadna hamarébb 

vége; ha pedig gubernator uram… z dolog talán jobb volma, de úgy is Báthoriért sok jó 

akarója találkoznék.”226 

 

                                                           
226 BETHLEN Gábor levele Károlyi Zsuzsannának 1621. julius. 26. = Bethlen Gábornak és nejének 

Károlyi Zsuzsannának levelezése, közli SZABÓ Károly, Bp., Athenaeum, 1879, (Történelmi Tár) 201-218, 

211-212. 
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Szépirodalmi tradícióban egyrészt Zsuzsannának szóló, az ő gyógyítására hívó 

javasasszonyok sugallatának hagyománya is jelen van. Az irodalmi adaptációban 

érdekesen keverednek a Báthory nők kapcsán felhozható értelmezési keretek lehetőségei: 

a fejedelemasszony képzetében Anna mint bestia, boszorkány és tudatos politikai stratéga 

egyszerre van jelen. A démoni boszorkány mellett pedig a tipikus magyar boszorkány 

jellegzetességei vannak jelen: az egyéni, érzelmi érdek mellett feltűnik az Annát ért 

anyagi kár is, s mintegy a neki tulajdonított rontás egyszerre válik indokolhatóvá Bethlen 

iránti érzelmeivel és a birtokvesztésével, amit a fejedelemasszony szerint a nő neki 

tulajdonít. Zsuzsanna elképzeléseit, melyek egyszerre mutatnak a hisztéria, a babonásság 

és a politikai ellentámadás irányába, tovább mélyítik a köré gyűlt népi gyógyítók tudása 

– ahol a népi gyógyításban az orvoslás a mágikus gyakorlattal találkozik: az analogiás 

mágia gondolata jelenik meg itt, amely egyébként a periratokban is jelen van. 

 

„A nagybeteg fejedelemasszony valamivel könnyebben érezte magát. Mióta 

hallgatott arra a jobbágyasszonyra, aki fejét kötötte, hogy meggyógyítja, ha tanácsára 

hallgat, s mióta hadban lévő fejedelem is, örülve ezen a vékony reménységen, azt írta, 

legyen szófogadó, s ügyekezzék maga is gyógyulásán, beesett orcáin egy csekélyke pír is 

kezdett visszatérni.  De Zsuzsanna tudta, hogy az ő betegségét csak a boszorkány vére 

gyógyíthatja meg, aki megrontotta, felséges férjére vetve ördögi szemeit. Mikor a 

javasasszonyok megállapították, hogy boszorkányrontás vagyon rajta, azonnal tudta, 

hogy csak Báthory Anna lehet az életére törő gonosz, aki birtokai elvételét neki 

tulajdonítva s őt látva maga és a fejedelem között álló akadálynak, mióta Tasnádra 

húzódott, közhíren forgó istentelen életnek adta a fejét, nem törődve se Istennel, se 

pokollal. Zsuzsannának besúgták, hogy ördöngősök, boszorkánymesterek társaságában 

fajtalankodik, gyermekét meggyilkolta, s kivetkőzött minden emberiességből. Zsuzsanna 

a maga lassú sorvadásában érezte a hozzátapadt bűvölet szörnyű munkáját. A 

javasasszonyok megmondták, hogy ez a sorvadás csak egy okból lehetséges: valaki 

megcsináltatta a fejedelemasszony képmását, s bűvigékkel a képmást szurkálja, vagdalja, 

égeti… ez biztos módja annak, hogy a távolban a képpel ábrázolt személy lassú, 

kínhalállal elpusztuljon.”227 

 

                                                           
227 MAKKAI , i. m., 363-364. 
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Ezzel szemben Móricznál annak gondolata, hogy Károlyi Zsuzsanna betegsége 

mint Anna rontásának következménye egyértelműen a fejedelemasszonytól származik.  

Anna ügyében ő a fő kezdeményező, hisztériába hajló makacs ragaszkodása ahhoz, hogy 

Báthory Anna ellen pert kell indítani és el kell ítélni, őt teszi meg az ügyben aktív politikai 

cselekvővé. Akkor oldódik fel a feszültség valamelyest a fejdelem és az aszony között, 

mikor Bethlen Gábor – szembesülve azzal, hogy Báthory Anna nem fog neki gyermeket 

szülni –  az asszonnyal szembeni erkölcsi-hatalmi fölény megtartását, s egyben saját és a 

közérdek érvényesítését is a boszorkányság vádjában látja.  

Zsuzsanna alakja ugyanúgy nem ítélhető meg egyértelműen, mint Annáé, 

Móricznál ő a legkevésbé sem feddhetetlen. Minden vágya, hogy elpusztítsa a Báthory 

nemzetséget, s miközben Annát vádolja megbetegítésével, tulajdonképpen gyilkos 

szándékú rögeszméjébe betegedik bele. Bethlen végül a saját maga érdekében is 

jóváhagyja felesége képzetét – „ötletét” – aki tehát egészségi állapotát felhasználva 

vádolja meg majd a nyilvánosság előtt Annát a rontással, s emeli a konfliktust hivatalos 

szintre, azaz a boszorkányperek kapcsán lehetetleníti el őt, teszi semmissé politikai 

befolyását. 

Az analógiás mágia mellett boszorkányság képzetéhez gyakran hozzátársult a 

méregkeverés képzete is.228A méregkeverést, mint gyilkossági típust jellegzetesen női 

módszernek tartották, noha mindkét nemhez kötődött a gyakorlatban, a sajtóban, a 

szépirodalomban, a művészetekben, vagy a „népi emlékezetben” azonban jellemzően női 

módszerként volt jelen. S azt, hogy ezt a női nemhez társították, azt a biológiai 

meghatározottság korabeli képzeteiből vezették le.229 

Aragóniai Beatrixnak aktív szerepet tulajdonítanak a Mátyás halála körüli 

mítoszok egyik típusában. – Egyes források szerint Mátyást  Beatrix mérgezett fügével 

étette meg230 A XIX. században Beatrix királyné belekerül a nemzeti emlékezet alternatív 

– női – pantheonjába. Alakját egyaránt rehabilitálják és idealizálják is, s csak egyetlen 

általam ismert szépirodalmi műben jelenik meg kifejezetten negatív tényezőként, 

mégpedig Pekár Gyula drámájában. 

                                                           
228 Vanessa MCMAHON, i. m.,  2005, 194-197. 
229 Vanessa MCMAHON, i. m.,  75-108. 
230 SUMONYI Zoltán, Mátyás fényében, árnyékában, Bp, Gabo, 2011, 137-138. 
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 Ebben az esetben ugyanúgy vannak felbújtók, mint a Boroszlói Borbála alakjával 

szembeni boszorkányvád kapcsán – ami szintén ebben a műben van részletesen kifejtve231 

– Az ötlet itt is az olasz intrikus udvaroncoktól származik. A Pekár-féle értelmezésében 

az olasz udvaroncok arra jutottak, hogy közösségük érdekét szolgálná Mátyás halála. A 

király ugyanis megvonja a kegyeit – e történet szerint –az olaszoktól – és azt tervezi, hogy 

radikálisan megújítja itáliai politikáját. Ezek a módosítások az itáliai belpolitikai 

viszonyok, illetve a városállamok hatalmi erőegyensúlyát érintenék. Beatrix tettében is 

keverednek az egyéni érzelmek, szenvedélyek a magyarországi olasz udvaroncok 

közösségének érdekképviseletével. Az elkövetett gyilkosság, amin keresztül egy 

közösség akarata érvényesül, tulajdonképpen egy kollektív bűntény. Politikai tett – 

nemcsak a felbújtás, hanem a megvalósítás szempontjából is:  

„BEATRIX 

(Mátyás előtt mélyen meghajol.) Uram, Husvét szent ünnepén... imádkoznám tán 

veled! 

 

MÁTYÁS 

Egy Istenhez, jó Istenhez, mi ketten együtt nem imádkozhatunk. (El, Corvinnal a 

kápolnába, térdelve ott maradnak az oltár előtt.) 

 

  „BEATRIX 

És azalatt királylyá koronáztatja a fattyút! Bosszúm hát nem tudná sehogyse 

megtörni? Hohó, Beatrix nem adja meg magát... Ti ördögök, segítsetek! Ulászló bár 

megesküdött, sereggel mégse jön, - Miksában sem bízom!... 

ANTÓNIA 

(Sugva.) Felség, határozz, míg nem lesz késő! 

PÉTER 

(Frissítőkkel, gyümölcscsel teli tálat hoz be s leteszi a háttérbeli asztalra. Aztán 

el.) 

BEATRIX 

(Küzd magával, aztán fölveti a fejét.) Fenékig a bosszú kelyhét! Mátyás, te 

fenyegetsz engem? (Indulatosan körülnéz.) Leszámolok véled hamarabb én! (Elfordítja 

                                                           
231  A meddőség fejezetnél részletesen kitértem erre. 
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arcát s úgy kapja ki a szelencét Antónia kezéből, aki azt feléje nyujtja.) Veled csak Isten 

van, de vélem a pokol! 

ANTÓNIA 

Szép nápolyi fügék! 

BEATRIX 

(Föllebbenti a szelence tetejét.) És a himpor rajtuk még nápolyibb méreg!... Halál, 

te, aki bennünk lakol, gyűlöletemtől légy erős! (Körülnéz, majd Antóniával együtt pár 

fügét a gyümölcsös tálba rejt, aztán föleszmél s keresztet vetve magára, a kápolna iránt le 

akar térdelni.) 

ANTÓNIA 

(Visszarántja Beatrixt.) Te, ne hozzá imádkozz, ő Mátyást segíti, felség... - 

Siessünk. (El Beatrix és Antónia.) 

 

[…] 

RÁSKAI 

Étekfogó, - melyik van itt? 

(Péter megjelenik jobbról.) 

MÁTYÁS 

Hamar... Mi jót hozasz? 

PÉTER 

Mindenfélét, a többi közt pompás fügét, királyom! 

MÁTYÁS 

Csak hozd utánam! Urak, menjünk, hogy addig is végezzünk jót! 

(El mindnyájan Péter kivételével, jobbra.) 

ÖTÖDIK JELENET. 

Péter, Beatrix, Tibrili. 

BEATRIX 

(Belép balról elől s iszonyodva támaszkodik a falhoz, Péterhez lihegve.) 

Megízlelé? (Péter el, Beatrix pár pillanatig némán hallgatódzik, azután egyszerre 

növekedő moraj. Tibrili berohan.)”232 

 

                                                           
232 PEKÁR, i. m., 155-157. 
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A méregkeverés mítosza a korabeli köztes műfajokban, a tudományos munkákban 

is megjelenik. Épp a történelmi nőalakok rehabilitálására oly hajlamos, a saját korának 

nőemancipációs kérdéseiben oly modern Jókai nem használja ki a lehetőséget. Ő inkább 

hitelt ad a fügemítosznak233:  

 

„Egy napon Mátyás éppen Bécsben levén, egy tányér anconai fügéből evett, 

melyet Beatrix maga nyújtott neki. Egy óra múlva elsötétültek szemei és nyelve 

megnémult, másnap meg volt halva. 

Gyanítják, és nem ok nélkül, hogy azon fügék meg voltak mérgezve. 

Mátyás ekkor éppen ötvenéves volt. Harminchárom évig uralkodott bölcsen és 

igazságosan népei fölött. Szobrot emelt neki az utókor Kolozsvárott, szülővárosában; de 

minden ércnél becsesebb emlék a később századokra fennmaradt közmondás: 

„Meghalt Mátyás király, oda az igazság!”234 

 

Jókai Mór A magyar nemzet története regényes rajzokban című munkáján 

keresztül az idealizált Beatrixszal szemben élt egy alternatív, közismert nőalak a 

köztudatban. Jókai népszerűsége mellett még az is biztosítékul szolgált a mérgezett füge 

legendájának továbbélésére, hogy magát a művet tudománynépszerűsítő célzattal írta, s 

az a gyakorlatban a gimnazisták számára segédtankönyvként is funkcionált. Hiába, hogy 

az idealizáló és rehabilitáló folyamatok mellett a legendával kapcsolatos források 

történeti hitelessége is megkérdőjeleződik a tudományos berkekben – a legendát rögzítők 

                                                           
233 Szemben például Teleki Józseffel, aki feltárja a Mátyás király halála körüli különböző 

legendákat és a különböző egykorú szóbeszédek mellett az azt tartalmazó források, illetve későbbi történeti 

munkák (Zsámboki) hitelességét is megkérdőjelezi, ugyanígy rámutat azoknak az egykorú történetíróknak 

a király halálával egybeeső, feljegyzett csodás eseményekre, mint egyfajta jellegzetes középkori és kora 

újkori történetírói gyakorlatra, mint fikcióra, aminek elsősorban propaganda értéke és retorikai jelentősége 

van. TELEKI József, Hunyadiak kora Magyarországon, Pest, Eimich, 1855, V, 503-505. Beatrix és a füge 

kapcsán: 503 6 lábjegyzet.: „Ezt nyílván mondja Zsámboki, Append. ad Ranzan. e. h. azt mesélve, hogy 

Beatrix többek szerint magát férje által elmellőztetve látván, ésmiután az Fridrik császáral szövetkezve 

egész Olaszországot véres háborúval fenyegettette volna, több olasz fejedelmek által unszoltatván, férjének 

egy fügében mérget adott, úgy hoyg az nyolczad napra megholt. Őt követi ebben Ens 160, Has Podlusányi, 

403,Sacy, Hist. d” Hongrie, 239, Schells, Gesch. Oest. VIII. 239. De hogy Zsámbokinak mint 

történetírónaknemigen lehet hitelt adni, Baruvjusonkívül megmutatja Schwarz e. h.Uo., 503 
234 JÓKAI Mór, Mátyás halála = J. M., A magyar nemzet története regényes rajzokban, I. kötet = 

JÓKAI Mór összes művei: Regények, szerk., LENGYEL Dénes-NAGY Miklós, Bp., Akadémiai, 1969, 288-289. 
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személyes érdekeinek és kapcsolatrendszerének, valamint a korszak politikai 

viszonyainak és a királyné helyzetének és érdekeinek feltérképezése fényében, –, Jókai 

„történelem könyvének” hatása erősebbnek bizonyul.235Ezzel szemben a méregkeverés 

egy huszadik század eleji irodalmi műben is történetírói konstrukcióként képződik meg.: 

„Azok, akik az Aragóniai ház vagy éppen a királyné kezét látták a király hirtelen 

halálában, igazságtalan vádakkal illették Beatrixet. Ő alapjában véve szerette Mátyást, s 

ha a nagyravágyás démona nem keríti hatalmába lelkét, jó és szerető feleség lett volna, ki 

boldoggá teszi Mátyást. 

Ezt a sötét, alávaló bűnt csak a gyűlölet fogta reá. A gyűlölet, melyet a magyarok 

irányában tápláltak, melyet csak Mátyás vasakarata tartott féken.”236 

 

Báthory Erzsébet mágikus gyakorlataihoz is kapcsolódik a méregkeverés képzete. 

A romantikus irodalomban szintén fellelhető ennek a nyoma: Garay János Pekár 

Beatrixéhez hasonlóan az asszonyt a hirtelen felindulás és kétségbeesett helyzete készteti 

a tettre. Az ötlet itt is egy külső felbujtóhoz kapcsolódik, de nem jelenik meg a közösségi 

érdek, vagy a politikai szándék gondolata. A romantikus mű koncepciója szerint a 

tanácsadót parttalan gonoszsága, rosszindulata viszi az ösztönzésre, s Erzsébet sem 

képvisel mást, csak saját érdekét. A lelkiismeret fokozott jelenléte azonban alakjának 

megítélését a korszakban egyedivé teszi. 

A hagyományos történettől eltérően Garay János drámájában egy ellentmondásos 

Erzsébet-kép képződik. Az Erzsébetben lejátszódó belső konfliktus Garay drámáját 

egyfajta lélektani drámává teszi, az asszony gonoszsága sokkal összetettebb, nagyban 

befolyásolják és alakítják azt a körülmények, személyes tragédiák.  Évekkel ezelőtt 

elrabolták gyermekét, tetteinek számát és kegyetlenségének mértékét pedig a környezte 

fokozza. Erzsébet itt egy hamleti módon gyötrődő figura, aki végül drasztikus lépésekre 

szánja el magát: azért, hogy ne bukjon le, elfogadja Fickó (egyik szolgája és bűntársa) 

ajánlatát, és mérget kever az egész násznép, köztük saját vőlegénye italába is.237 

Ugyanakkor az utolsó pillanatban mégis meggondolja magát, és nem válik 

tömeggyilkossá. 

                                                           
235 BERZEVICZY, i. m.; FRAKNÓI, i. m. 
236 D LENGYEL, i. m., 96. 
237 Z VARGA, i. m.,49-50. 
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Fickó méregként a korban hírhedté lett Tofana vizét ajánlja.: 

 

 „Fickó 

Nevet mondok neked, grófné! Csekély név, 

Csekély és kicsiny név, mely előtt kalap 

Nem emeltetik, fejek nem hajlanak meg, 

S nem görbed a térd; pór, alrendű név, 

[…] 

Mellynek viselője, bár csak egy gyönge asszony, 

Hatalmasabb, mint a vitéz urak 

Mindannyi kardos, paizsos őrhada: 

Tofana! - - Grófné, ismered 

Ki e Tofana? Senki, egy csekély nő, 

Szegény csapárosné, ki fris italt 

Ad a toroknak, izest, 

S a szomju vendég szomja megszünik, 

S szünése csöndes, békés és örök –„238 

 

„Olly mélyre buktam hát a bűnözönbe, 

Hogy visszalépnem nem lehet – s előre 

Mennem lehetlen!? Átkozott hiúság! 

Hitlen, s ravasz bálvány! ezért imádtalak, 

Hogy végre a hóhérpallos között, 

S méregkeverés közt válasszak menekvést?! 

Nem, erre nincs erőm, nincs erre lelkem! – 

[…] 

Irtóztató helyeztetás! Lélekmaró 

Választhatás! Oh, én boldogtalan!”239 

 

                                                           
238 GARAY , János, Bátori Erzsébet = Színműtár, szerk., NAGY Ignác, Buda, kiadja Nagy Ignác, 

1840, 437. 
239 GARAY , i. m., 439. 
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A Tofana víz említése nem Fickó szájából hangzik el először, a dráma elején 

megidézett sorokban feltűnő méreg eredettörténetének részletezése helyett egy Tofana 

vízhez kapcsolódó másik magyar mítoszt kapunk, ami egy politikai gyilkosságot 

feltételez, mégpedig Bocskai István halálához kapcsolódó szóbeszédet. Eszerint a Tofana 

vízzel a fejedelmet saját orvosa gyilkolta meg.240 A méreg, amely egy asszonytól ered, és 

amely itt egy orvos alakjához is kötődik, visszakapcsol a méregkeverés képzetének 

alapvető jellegzetességeihez. Konkrétan azokhoz, hogy a mérgezést a női nemhez és 

boszorkánysághoz kötötték, másrészt, hogy a sikertelen gyógyítási kísérlet, a mágikus-

szakrális medicína bevett gyakorlata egy tudós orvost ugyanazon alapon keverhetett 

bajba, mint egy falusi füvesasszonyt, vagy egy elkeseredett nemes hölgyet.  

 

 „Zólyomi 

„Hallatlan, átkos kort élünk; maholnap 

Felesleges lesz a bajnok szíve 

S mellyel csatára szálljon, hősi kardja. 

Eztán az ellene ellenét titokban, Fegyverzörej nélkül altatja el. 

S még vére sem mocskítja majd el ágyát. Végrendelettel járand mindenik, 

Előre készen nem sejtett halálra, 

Melly nyomdokin jár s minden léptein 

Olálkodik, mint éh farkas reá. 

Csak egy hitetlen orvos vagy barát kell, 

Hogy Zrinyiek, hogy Bocskaiak vesszenek! 

 

1ső magyar úr 

Illy számos öldöklésnek méreg által 

Talán csak egyszer voltak a világon; 

Az olaszok között a Borgiák alatt, 

És most az átkozott Tofana vízzel. 

 

                                                           
240 Bocskai halálához köthető bűnbak valójában kancellárja, egyik legfőbb bizalmasa, akire saját 

maga is gyanakodott. Halála után ameggyőződésében osztozó hajdúk felkoncolták a kancellárt. Az egykorú 

feljegyzések szerint Bocskai vízkórságban szenvedett ám a Káthayhoz köthető mítosz tovább élt az 

irodalmi hagyományban, s elág gazdag anyag az ezzel kapcsolatos szövegkorpusz. BITSKEY István: Bocskai 

alakja a magyar irodalomban. Kisebbségkutatás, 2004/3., 357-364. 
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Forgács 

Mondják, e rémes mérget embereknek, 

kiket halálra kínzott, ajkiról 

Szedé Tofana átkozott kezével. 

 

Zólyomi 

Rejtély, s titok van még azon, barátom! 

De ördögibb, és ez kétségtelen, 

Mind minden eddig ismert étetők. 

Színére kirstálytiszta, íze nincs, 

S jelenkezések nélkül öldököl: 

Az étetésnek borzasztó tanúi, 

Nem láthatók itt; a féreg belől 

Orgyilkosul pusztít a lét gyökén, 

S ez az, ami által a pokol szülötte 

A messze földnek réme, átka lett.”241 

 

Ez a reformkori irodalmi fikció azonban egyedülálló módon helyezkedik szembe 

a bestialitás tradíciójával. Nem egyeztethető össze azzal a századvégi történeti 

hagyománnyal sem, amelyik szintén a lélekre kezd el koncentrálni. Garaynál ugyanis van 

bűnbánat, de a bűn, azaz a sorozatgyilkosság, egy bűnözőhöz tartozik, az 

elmebetegségnek azon variánsai kapcsán pedig, melyet a századvégen emlegetnek, a 

felelősségrevonás, mint abszurdum jeleníttetik meg a szakvéleményekben. Amíg a 

drámában a Borgiákkal és Tofana sszonysággal a párhuzam mutatkozik meg, ott már az 

ellentét. Itt, amíg a megfontolt szándék, az egyéni érdek politikai bűntényt készít elő, ott 

az okok és indokok hiányával találkozunk. Az orvostörténeti eredmények hagyományára 

építkező szerzők, a Túróczy-féle magyarázat kapcsán is felszámolják ezt, hiszen a 

mágikus gondolkodást is őrületként definiálják. Rexa Dezső, aki részletesen kitér Báthory 

Erzsébet „betegségére.”, a következőket jegyzi meg munkájában: 

„Igyekeztem érthetővé tenni azt az alakot, ki századokon át, mint bestia volt 

ismeretes, érthető azonban nem volt. Borgia Lucrezia, Marquise de la Brindvilliers, 

                                                           
241 GARAY , i. m., 411. 
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Toffana asszony és a Pittavalok társaságának többi tagjai magyarázták önnönmagukat, de 

a csejthei vérengző úrnő-soha.”242 

Itt azonban nem a megfoghatatlanságra, az abszurditásra gondol a szerző, hanem 

arra, hogy Báthory alakját nem a kriminológia, hanem a pszichiátria felől kell 

megközelíteni. A boszorkánysággal, vérmágiával élő asszony alakja kapcsán – szemben 

a bestia képzetével – megjelentek az emberi jellemzők: a lelkiismeret, s a torz, de mégis 

előtérbe kerülő emberi logika, ahol a rontásokat és a gyilkosságokat vagy hirtelen 

indulatból vagy tudatos megfontolásból követik el.  Hogy aztán részben a mágiával, 

ezotériával kapcsolatos események és egyének századvégi megítélésén keresztül, az 

asszonyt egy újabb értelmezési kísérlet mentén újra megfosszák az öntudatától.  

A századvégen megjelenő alternatív értelmezési kísérletek a pszichiátria felől 

közelítenek az asszony alakjához. Már nem egyedi eset lesz: a korszakban „felfedezett” 

betegségek leírásához szolgál mintául (szadizmus és hisztéria): tettei már nem 

megérthetetlenek lesznek, hanem pont ellenkezőleg: általa válik leírhatóvá egy betegség, 

az ő megnyilvánulásain keresztül a jelen hasonló betegei is megérthetővé lesznek. 

Tulajdonképpen ezek a szerzők figyelmen kívül hagyják a mágikus gyakorlat felőli 

értelmezési lehetőséget, s „közvetlenül” a bestiából kreálnak elmebeteget. A lelkiismeret 

és értelem hiánya azonban felszámolja a bűn és a büntetés lehetőségét. Így a szerzők 

számára részben felszámolódik az a feszültség, amelyet a bestia képzete adott. Hiszen az 

őrült asszony képzetével ezek a szélsőséges női magatartásminták már nem a női 

természetről alkotott képzet egyik végletét képviselik: a kriminológia vagy a 

démonológia helyett a pszichiátria értelmezési keretein belül egyfajta rehabilitáción 

mennek keresztül, s mintegy a betegségnek, az őrültség különböző változatainak lesznek 

a reprezentatív médiumai. 

2. 2. 3. A hiedelmek pszichoanalitikus magyarázata 

A század utolsó harmadában tehát az orvostudomány komoly változásokon ment 

keresztül, s ennek következményeként kezdték az elmezavarral küszködő embereket 

elkülöníteni és megkülönböztetni a bűnözőktől, illetve kezdték el másként láttatni a 

pszichikai problémákkal küszködő ember által elkövetett bűntetteket, melyek gyakran 

                                                           
242 REXA, i. m., 43. 
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összekapcsolódtak természetfeletti képzetekkel is.243 Ez a fajta újítás, nézőpont megjelent 

aztán a kulturális-közéleti diskurzusban is.  

A természetfeletti vonatozásában azonban a népi hiedelemvilágot és babonákat az 

orvostudomány elvétve és közvetetten érintette; a boszorkányságot mint a 

boszorkányüldözéshez kötődő jelenséget ekkor már történiségében értelmezte. Az 

aktualitást, az igazi kihívást ugyanis a korszakban az ezoterizmus elterjedése, divatja s 

ezen keresztül a médiumok alakja jelentette.244 A médiumok viselkedését és a tömegre 

gyakorolt hatását a hisztéria jelenségeként értelmezték,245 s ezen keresztül vált az 

okkultista tanokban való hit is az őrülettel határos téveszmévé, s a szeánszokon való 

részvétel az egészségi állapotra veszélyessé. Ezek az orvostudományi nézetek adtak aztán 

táptalajt annak is, hogy a boszorkányüldözéseket is tömeghisztériaként értelmezzék.246 A 

hiedelmekben való hit, s minden kísérőjelensége ennek következtében leértékelődött. 

Az orvostudományban bekövetkező jelentős változások és a pszichoanalízis 

megjelenése komoly hatást gyakoroltak az irodalomra. Amellett, hogy a hiedelmek és az 

okkultizmus bizonyos körökben divatos, elismerést és értékes volt, megjelentek bizonyos 

demitizáló folyamatok is a sajtóban, a tudománynépszerűsítő irodalomban és a 

                                                           
243 Az őrültekhez való viszony nem volt mindig azonos a bűnözőkével, ahogy a társadalmi 

helyzetük sem jelentett mindig periférikusságot. Az őrültségről alkotott elképzelések és az őrült társadalmi 

helyzete csupa ellentmondásosság kultúrtörténeti szempontból. Volt olyan időszak vagy helyzet is, amkor 

bolondnak lenni „kifizetődő volt”: ha arra gondolunk, hogy az őrültekre a középkorban bizonyos esetekben 

szentként tekintetttek, vagy arra a speciális változatra, amely az udvari bolond hagyományát jelentette, s 

hogy különösen a vizsgált időszakban, a reneszánsz idején, az udvari bolondok mintegy tanácsadóként 

működtek a királyi udvarban. Alapvetően persze az őrület mindig is megmaradt kétélű fegyvernek, 

amellyel, szemben a reneszánsz kori udvari bolondokkal a zavarodottság egyre magasabb fokán az illetők 

egyre kevésbé tudtak bánni.A reneszánsz kori bolondok tanácsadói szerepköréről, udvarban betöltött 

politikai vonatkozású szerepköréről: Maurice LEVER, Korona és csörgősipka: Az udvari bolondok 

története, Bp., Európa, 1899, 147, 204-254 
244 Az ezoterizmuson belül oly népszerű spiritizmus médiumai ugyan összefüggésbe hozhatóak a 

magyar népi hiedelmek mediátoraival, de nem azonosíthatóak vele. Ugyanakkor az irodalmi, művészi 

reprezentációkban a népi hiedelemvilág és az ezoterizmus, okkultizmus jelensége a századfordulón 

együttesen jelenik meg egy-egy mű kapcsán, s mondhatni az ezoterizmus társadalmi gyakorlata a mitológiai 

rekonstrukcióra tett kollektív kísérlethez hasonló lökést adott a népi hiedelemvilágnak, tehát jelentősen 

hozzájárult ahhoz, hogy továbbra is a figyelem középpontjában maradjon. 
245 GYIMESI Júlia, A „testetlen lélek”: Pszichoanalízis és spiritizmus pszichológiatörténeti 

megközelítésben: Disszertáció, Bp.,2011. 
246 FOUCAULT, 2004, i. m., 703-737. 
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szépirodalmi közegekben egyaránt, melyek egy kissé a felvilágosodás korabeli 

viszonyokat idézték. Ugyanakkor a demitizáló folyamattal egyetemben lehetőség nyílt 

bizonyos történelmi jelenségek, események és személyek újraértelmezésére is a 

hiedelmek, a bűntények és az elmebetegségek hármasának új megvilágításában. Ez a 

koncepció Báthory Erzsébet alakjat illetően is új értelmezések lehetőségeket kínált.  

Sebestyén József, aki ismeretterjesztő munkájában már felismeri a Báthory 

perében rejlő visszásságokat, és érzékeli, hogy maguk a vallomások torz képet tükröznek 

az asszonyról, a büntetést nem azért veti el, mert a pert koncepciós pernek és jogilag 

szabálytalannak tartja, hanem éppen azért, mert Báthory  alakjában egy beteg asszonyt 

vél maga számára felfedezni, akire szerinte sokan saját tettein kívül a másokét is 

rávallották. Véleménye szerint Erzsébet hallgatása, vagy hallgatásra kéynszerítése 

eredményezte azt, hogy emlékezete olyan rettenetes rémmesévé vált, pedig valójában 

mindaz, amit rá vallottak, egy közösség – a csejtei udvartartás –  követte el, - tehát 

megtették bűnbaknak --s a tetteknek talán nem is ő volt az értelmi szerzője. Erzsébet 

mintegy a betegsége „rohamaiban”, öntudatlan állapotban, kényszerből követte el a 

gyilkosságokat. A szerző úgy látja, hogy mindezek fényében, Erzsébetet, mint beteg 

asszonyt nem áll módunkban és jogunkban elítélni. El kellett ugyan őt különíteni, hiszen 

ön- és közveszélyes volt, de a halálbüntetést valóban nem érdemelte.  

 

„Nem épen érdek nélküli kérdés végül az – mely történettudóst, bírót egyformán 

érdekelhet, -- t. i. elmebajos volt e Báthory Erzsébet, mikor a hallatlan borzalmakat 

elkövette? Életírói közül többen azt vitatják, hogy ép elmével, teljes öntudattal követte el 

a vérengzéseit. Hivatkoznak II. Mátyás 1611. ápr. 17-én kelt leiratára, mely Báthory 

Erzsébetről úgy beszél, mint aki ép elmével bír, tudja, mi történik körülötte, sőt ő maga 

követeli a legnagyobb eréllyel, hogy idézzék törvénybe, hallgassák ki, s csak azután 

ítélkezzenek fölötte. Fölhozzák azt is, hogy a kínzások válogatott neme és módja, azoknak 

különfélesége valóban gondolkodó, eszével élő asszonyra vallanak. Mindez azonban, bár 

gondolkodóba ejthet, meggyőzni nem tud arról, hogy Báthory Erzsébet ép ésszel tette 

volna azt, amit cselekedett. Vagy képzeljünk csak el egy ép elméjű asszonyt, kit a 

betegség ágyhoz köt, ki alig bír mozdulni, s ez az asszony szolgálójának vállából és 

kezéből kiharap egy darabot. Vagy hogyan lehet egészséges észjárású asszonyról csak 

föltenni is, hogy tíz éves leánykát meggyilkol, anélkül, hogy okot adott volna reá, vagy 

hogy körtelopásért, egy kis ügyetlenségért vagy lustaságért mindjárt a legkínosabb 

halállal büntessen. Nem! Báthory Erzsébetnek lehettek úgynevezett világos pillanatai, 
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órái, sőt mondjuk hetei, de hogy nem józan ésszel követte el a gyilkosságait, az bizonyos. 

Tegyük fel azt az esetet, hogy Báthory Erzsébet ügye ma kerül bíróság elé, úgy nem lehet 

kételkednünk abban, hogy a bíróság ítélete fölmentő lenne, azzal a hozzáadással és 

rendelettel, hogy a vádlott, mint ön- és közveszélyes őrült, szoros zár alatt tartandó. Az 

ítélethozatal indoklásában pedig bizonyára ez állna: a vádlottat, beszámíthatatlanságát 

véve tekintetbe, bűntetni nem lehet, mert ilyeneket bűntetni nem szokás, de nem is 

szabad.”247 

 

S azok, akik rémtetteit elmebetegségként értelmezték az asszony babonásságát, 

mágikus rítusokban való jártasságát az őrület kísérőjelenségeként és annak 

bizonyítékaként egyaránt vetették fel. Tehát a hiedelmek az őrültség által hozzáférhetővé, 

érthetőbbé, s egyben annak bizonyítékává is váltak. 

 Báthory Erzsébet történetéről egyes vélemények szerint írónak és történetírónak 

már nem morális, hanem tudományos okokból kellene hallgatnia, ugyanis az asszony 

esete kizárólag az orvostudomány számára lehet releváns téma az új eredmények 

fényében.: 

 

 „Viselt dolgainál költőnek és történetírónak egyaránt le kell tennie tollát, mert 

sem a költő nem talál Erzsébetben nagy, – noha rossz – jellemet, sem a történetíró 

legcsekélyebb indító okot, amiből a tények észszerűen következnének; itt csak az 

idegorvosnak van szava, a ki párhuzamot vonhat az emberi szervezet elfajult, másrészt 

nemes és egészséges állapota között!”248 

 

Alakjával kapcsolatban már a századvégen megjelenik a hisztéria gondolata, 

azonban végül mégis egy másfajta betegség sokkal jellegzetesebb példájává válik. 

Báthory Erzsébet a német orvosi szakirodalomban jelenik meg előszőr a szadizmus 

tipikus példájaként.249 Így változik át a magyar női Draculából, a magyar Sade márki női 

alternatívájává. A német szerző egy hosszabb lélegzetvételű munkájában kifejti Sade 

márki kapcsán a szadizmusra vonatkozó elméletét,250 melynek közvetlen folytatásaként a 

                                                           
247 SEBESTYÉN, i. m., 68-71 
248 REVISNYEI, i. m., 27. 
249 Hans RAU, Elisabeth Bathory, die Blutgräfin und verwandte Erscheiánungen, Berlin, Berliner 

Zeitschriften-Vertrieb, 1904, 7-40. 
250 Hans RAU, Marquis de Sade und der Sadismus, Berlin, Berliner Zeitschriften, 1904. 
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női nemnek ide sorolható történeti példáin keresztül tovább fejtegeti és bizonyítja érveit. 

Ezeket az érveket „olvashatjuk vissza” a négy évvel későbbi ismeretterjesztő munkában. 

Érdekes, hogy ezzel a Reviczky-féle munkában panaszkodó fordító képzete arról, hogy 

Báthoryn keresztül próbálnak az idegen nemzetek kialakítani negatív képet a 

magyarokról –megkérdőjeleződik. Hiszen a német szerző nemhogy ilyesmivel nem 

próbálkozik, hanem a betegség kapcsán számos nemzet asszonyalakjait idézi meg, nem 

csupán magyar alakokat tűntet fel negatív színben. 

Rexa Dezsőnél már nem csak az elmebetegség, hanem annak egy változatán a 

szadizmuson keresztül körvonalazódik Erzsébet alakja. A hivatalos dokumentumok 

mellett, e betegségtípusnak a részletező, orvosi vonatkozásaival is találkozhatunk, mely 

tulajdonképpen a német orvos véleményének tömörített változata. A betegségnek 

mintegy a „rossz szerelem”, a testi vágy az eredője. További tünet szabad választás, az 

egyéni döntés lehetetlensége: a beteg kényszerűségből cselekszik, a fájdalom látványával 

és érzésével végletekig fokozott nemi vágy rabja. A szadizmus kórképe minden 

miszticizmustól megfosztott, sajátos kényszerűségből hajtott embert tár elénk. 

 

„E szerelem formál embert: - visz a felmagasztosulásba vagy leránt a bukásba, a 

szerint a mint az egyén erős, -- illetve gyönge. A szenvedély születik meg benne, ami 

vezeti amazt, rántja le ezt. 

A kéj és a kín ikertestvérisége az egyik szerencsétlensége az embernek. A 

gyönyörűség a mit az ember érezhet a kín láttára, a fájdalom kiáltásának, a hörgésnek 

hallatára, a vér szagának érzékelésére – sok embert örültté tett már s e sok között a híres 

Marquis de Sade-ot, a kiről e borzalmas nyavalyát elnevezték: Sadismusnak.”251 

 

A szadizmus felől megközelíthető Báthory Erzsébet alakja tehát a pszichiátria 

tudományának keretei közt egy sajátos változáson megy keresztül: a betegség által alakja 

valóban rehabilitálhatóvá válik, olyannyira, hogy az egykori „bestiából”, a 

gyermekgyilkos, kannibalizmusra is hajlamos boszorkányból, a vérben fürdő 

tömeggyilkosból egy védtelen beteg ember alakja tűnik elénk, aki nem azért van 

lelkiismeret híján, mert szörnyeteg, hanem, mert megzavarodott. S anélkül, hogy a pert 

magát koncepciós pernek tekintenék, ennek fényében a szerzők ártatlannak nyilvánítják 

                                                           
251 REXA, i. m., 50 
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az asszonyt. Báthory Erzsébet immár nem a természetfeletti médiumává, hanem egy 

pszichikai betegség médiumává válik, Sade márkival egyetemben.: 

 

„Az ítélet nélkül elítélt asszony hamarosan megtért a fő ítélő bíró fényes trónja 

elé. A szabadsághoz szokott nő, most a vár szűk épületére volt szorítva, természeti vágyait 

ki nem elégíthette; a magas hegy tetején, - a hol a téli világ annyival zordabb s 

hoszszadalmasabb – jobban ki volt téve az időváltozás kinzó erejének, - de már éltesebb 

is volt s így hamarosan közelgett élete végéhez. 

A lelkifurdalás nem őrölte testi erejét. Nem volt tudatában tettei rémségének 

haláláig. Mikor arra kellett gondolnia, hogy földi pályafutását bezárja, s felmegy a nagy 

számadásra az elé, aki előtt nincs titok, a ki a lelket ismeri, akkor oly nyugodt, 

bűntetlenséget érző lelkiismerettel számol el földi javairól, mintha életének mi foltja sem 

volna, mintha nem lenne oka „rémes álmokat látni, ha megjött alkonya.” 

Gyilkolt – öntudatlanul –s élt bűntudat nélkül, s mikor a hirtelen halál lezárta az ő 

szemeit – úgy szállt el a lelke a végtelenség birodalmába – mint a patyolat lélek. 

Ártatlan volt, mert beteg volt.”252 

 

A pszichoanalízis révén az elmezavarhoz való viszony alakulásának jellegzetes 

szépirodalmi interpretációija Mikszáth Kálmán Csejte vár és asszonya253 című novellája.  

 

  „A szépasszony sem került fel többé a föld alatti börtönből, hanem inkább még 

sokára lejjebb jutott: a kriptába. 

Ott múlt ki a börtönben, ijesztő vázzá soványodva. 

(…) 

Míg végre nemrégen akadt egy krónikás, aki most harmadfélszáz év múlva 

figyelmeztette Thurzó György kegyelmes uramat, hogy talán nem is börtönbe kellett 

volna csukatni azt a szegény, nyomorult asszonyt, hanem az – őrültek házába.”254 

 

                                                           
252 REXA, i. m., 57-58. 
253 MIKSZÁTH Kálmán, Csejte vár és asszonya= M IKSZÁTH Kálmán Összes művei: Elbeszélések 

12., Bp., MTA, 1985,2011, 148-151, 150-151. 
254 MIKSZÁTH, i.m., 2011, 31. 
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A pszichológia nem csak Báthory Erzsébet tetteire, hanem a boszorkányság 

jelenségére, sőt a mediátori hiedelemrendszer bármely jelenségére tehát racionális 

magyarázatként is szolgált. Ebben a megközelítésben az őrülettel szorosan 

összekapcsolódik a boszorkányság kiteljesülése. A jelenség újra csak egy Báthory 

asszonyhoz köthető –ez az értelmezés Makkai Sándor Ördögszekér című munkájában 

jelenik meg.  

 

„Irtózatos, hasztalan tusába fogott Anna láncolt kezével-lábával, fogaival… A 

hóhér zúzott arccal s a legények átharapott ujjakkal, káromkodva teperték le a priccsre, s 

vad, kétségbeesett sikoltozása közt végre is levágták gyönyörű, óriási fekete haját. 

… 

A sötéttel, amely reá borult, a szegény, elgyötört boszorkány lelkén már 

delíriumos lázak borzongtak át; írtózatos bűntudat s pokolfélelem kezdték rázni a lelkét. 

Hirtelen oly tisztán, egész iszonyatában látta elromlott, bűnos életét s a kárhozatot, 

amelyet magára rántott. 

[…] 

A boszorkány már tán nem is volt ezen a világon. Káprázat és valóság 

összekavarodtak félig tébolyult lelkében, s csak a halálfélelem rázta testét-lelkét; ez az 

egy érzés kapcsolta még a testet és a világhoz. Írtózattal meredt a sötétségen át az ajtóra. 

Tüstént szörnyet fog halni, mihelyst még egyszer csattan a zár.”255 

Itt azonban az őrület folyamatának részeként mégis megjelenik a lelkiismeret, 

hogy majd a történet végére, az elmezavar kiteljesedéseként újra felszámolódjon. 

 

 

Czóbel Minkánál a történeti hagyomány mitikusba, egy új mítoszba torkollik. 

Báthory alakját a vers három különböző szerepben oldja fel amely, ellentmondásosságuk, 

összeférhetetlenségük mentén kétféleképpen érthető: egyrészt, úgy, hogy a szerző 

megsokszoroz egy személyt, akit a lélekvándorlás képzete mentén három különböző 

életben képzel el. Másrészt úgy, hogy egy széttartó, többféleképpen értelmezhető, 

bizonyos szinten túl hozzáférhetetlen, rejtett identitást képez meg. A felvonultatott 

alternatívák egyben megfeleltethetőek Erzsébet alakját mitológiai, kriminológiai és 

pszichológiai szempontból értelmező következtetésekkel. 

                                                           
255 MAKKAI , i. m., 373-374. 
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 „ELSŐ INCARNATIÓ: AZ ASSZONY  

   

Szürke szeme felvilágít a sötétlő éjben.  

Hajlik, simul Nádasdyhoz: - "Édes uram, férjem!"   

Csókot szedne ajkáról, melynek nincsen párja,  

Mely a világ boldogságát mind magába zárja.  

   

Elmúlt a csók - fáradtság szállt az asszony szívébe:  

"Ez is csak az, mint a többi". - Kegyetlen lett képe. -  

Újból fellobban a szívében a szenvedély lángja,  

Vágynak, búnak tűzkévéjét fel az égig hányja:  

 

"Talán nem vagyok elég szép? Vérben fürdök holnap! -  

Meleg vérből bűbáj-varázs majd testembe olvad.  

Szép, szép leszek! - no és aztán? - férfi ölel végre!  

Tompa, ízetlen az öröm minden ölelésbe".  

   

Mégis - hátha? - majd ha azt a piros vért meglátom?"  

   

Lecsendesül - elnyomja a lázas nehéz álom.  

   

Másnap rémes sikoltozás, ijeszti a népet:  

Fenn a várban ünnepélyt tart Báthory Erzsébet.  

   

Nem hintenek virágokat, nem is zene járja,  

Csak iszonyú halálhörgés megy élvezet-árba.  

   

Mozdulatlan hosszan nézi Báthory Erzsébet  

Az áldozat torzult arcán hogy fagy meg az élet.  

   

Földfeletti, bűnös kéjre tanítja a sátán.  

Lélegzete majd elakad, hideg fut a hátán.  
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Felvisít most vércsemódra: "élek én is végre!"  

Őrült, zilált mosollyal néz a szétfolyó vérbe. ”256 

  

Az első szakaszban a klasszikus Báthory mítosz képződik meg, ami tehát a 

korabeli történeti forrásokon alapul, melyekben a gyilkosságok és a kínzások mértéke 

mondott csak ellent egymásnak. Ha a reinkarnáció felől közelítenénk meg a történetet, a 

keleti vallás logikája szerint Erzsébetnek egy ilyen élet után valamiféle, a keleti 

hagyományok szerinti tisztátalan állatként kellene újjászületnie. Helyette azonbana 

következő szakaszban apácaként tűnik elénk. 

 

MÁSODIK INCARNATIÓ: AZ APÁCA 

 „Undor költészete 

Szívébe szálla. 

Eljött a szeretet 

Egy fénysugárja. 

  

"Oly sok a szenvedő!"... 

Könnyítni vágyott, - 

Magától elvetett 

Napfényt, virágot. 

  

Fehér fátyol fején, 

Haldokló mellett 

Virraszt a zárda-szűz. 

"- Szűnt a lehellet?" - 

  

Vonaglik a beteg 

Legvégső harcba'. 

Hideg kővé mered 

Most a lány arca. 

  

Kérlelhetlen hideg 

                                                           
256 CZÓBEL, Minka, Boszorkány-dalok, Bp., Szépirodalmi, 1974. 68-69. 
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Lett szeme éle, 

Merev mosolyba vész 

Két ajka széle: 

  

"Íme kezedben van 

Halál és élet. 

Most csak egy mozdulat!..." 

- A beteg éled. - 

  

"Nővér, egy csöpp vizet!" 

Már nyúl utána, 

De már a gondolat 

Megtört a lányba. 

  

Rossz gondolatja volt - 

De ím már vége. 

Szívére visszatért 

A csöndes béke. 

  

Hajlik az ágy felé 

Gyöngéden, szépen, 

Végtelen fájdalom 

Szelíd szemében. 

  

Ápolja gondosan, 

- Tovább nem állja. 

Őrülten felrohan 

A kápolnába. 

  

Itt az oltár előtt 

Hosszan térdel, 

Sír és imádkozik 

Vad szenvedéllyel: 
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"Bocsásd meg, oh Uram, 

Bocsásd meg nékünk, 

Hogy védtük, szenvedtük, 

Hogy testben élünk!" ””257 

  

A második szakasz azt a legendát dolgozza fel, ami szerint Báthory valójában nem 

a várkastélyában volt fogoly a kimondott ítélet után, hanem apácának állt egy pozsonyi 

kolostorban.258 A szóbeszéd, az anekdota az orális tradícióban volt jelen, azonban 

semmiféle nyom nem utal arra, hogy megalapozott a történet. Czóbel talán ismerte Z 

Varga művét, és abból kiindulva értelmezte újra az apácaként működő asszony életét. Az 

új „életben” Erzsébetet a zárda falai sem védik meg a kísértéstől: egy újabb gyilkosság 

elkövetésével véget vethetne egy ember szenvedéseinek, ám végül nem cselekszik. A 

kétely erősen körvonalazódik ebben a műben, s egy új társadalmi tabuval gazdagodik itt 

a Báthory mítosz: az eutanázia megítélésének, megítélhetőségének dilemmájával. Mintha 

a kegyetlen gyilkosságokat a kegyes halál gondolata ellensúlyozná az új életben. A lényeg 

azonban Erzsébet lelkiismeret-fordulásának megmutatása. Ez az ábrázolásmód a korábbi 

hagyományokkal szemben az asszonyt nem boszorkányként láttatja. Nem a démoni világ, 

hanem a szakrális világ képviselőjeként jelenik itt meg. 

  

HARMADIK INCARNATIÓ: A LILIOM 

  

Alakja lányé volt, de fehér lelke 

Izzó csillagsugár, liliom kelyhe. 

Ha földies salak jött a közelébe, 

Nyomban elégeté nagy szenvedélye. 

Vétekhez is hajlott, de gyöngéd kézzel, 

Végtelen szánalom, nagy elnézéssel. 

  

Érzése tűz volt, melynek tiszta lángja 

                                                           
257 CZÓBEL, i. m., 1971, 69-71. 
258 ”Idő jártával  más vélemény is emelkedett felszínre. E szerint Báthory Erzsébet, kéz alatt, egy 

pozsonyi nőzárdába lett volna internálva, hol csendes elvonúltságban élt, s mindenkitől elfeledve, halt meg. 

Utána jártam a dolognak, de, sajnos eredmény nélkül. Nem lehetetlen, hogy az ősi koronázó város egyik 

régi sírboltjában pihennek porai. Z VARGA Mihály, i. m., 96. 
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Földünk felett, a magas égbe szálla. 

Már meg nem érhete földi szerelmet, 

Forróbb érzés virult a régi helyett. 

  

Boldog volt, mert kivirított szívében, 

Kápráztató tündöklő fehérségben 

A szenvedély legfényesebb virága: 

A lélek folt nélküli tisztasága.”259 

 

A harmadik szakaszban a liliom motívum a feloldozást nyerő lélek állapotát írja 

le, melyben a test bűnössége leválik a lélek tisztaságáról. Báthory emberi esendőségével 

szemben a lírai én mártírként jeleníti meg, ezzel egy teljesen új mítoszt teremtve, mely 

szembe megy minden hagyománnyal. Ugyan az ártatlanság az őrület felől is értelmezhető, 

a verssorok szinte visszatükrözik mindazt, amelyet a szadizmus kapcsán Rexa kifejtett. 

Ahogy az asszony átlépi a lét és nem lét határát, a testétől szabadult lelke makulátlannak 

mutatkozik. De itt a megjelenített leány a földi életében is mentes volt a durvaságtól, és 

nem érintette meg semmilyen evilági kísértés. A vétekhez is hajlott a szöveg tágabb 

kontextusában inkább azt jelképezi, hogy a bűntelensége abban is rejlett, hogy a vétkezők 

felett nem ítélkezett. Mintha ez a megjelenített nézőpont egyszerre engedné meg a 

pszichológiai hagyomány megközelítésével való párhuzam és egy új megközelítés 

lehetőségét. Ezek a sorok úgy is értelmezhetőek, hogy Báthory Erzsébet talán nem volt 

több egy politikai bűnbaknál, hogy nem áldozatai voltak, hanem ő maga volt az áldozat, 

s a köré kiépített rémmese puszta politikai konstrukció.  

A három, elkülönített vers egymáshoz való viszonya jól érzékelteti a történelmi 

távlat problémáját. A három külön szakaszt úgy is fel lehet fogni, mint a keleti vallásokból 

származtatható reinkarnáció képzetén alapuló emberi sorsot, amely alapján Báthory 

Erzsébet három különböző életét jeleníti meg a szerző, s egyben tagadja velük a rossz 

létezését. Hiszen bármilyen gonosz is legyen a lélek – új életein keresztül, azaz új esélyein 

keresztül --, idővel feddhetetlenné válhat. 

A reinkarnációk továbbá úgy is felfoghatóak, mint Erzsébet sokféle újjászületését 

a változó hagyományban. Egyfajta sajátos rehabilitáció ez. Tehát a három történet az 

események történetétől időben távolodó visszatekintésként is interpretálható, a történeti 

                                                           
259 CZÓBEL M., i. m., 1971, 71-72. 
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emlékezet működését is képviselheti. Az első versszak dialogisztikus jelenetezése 

egyrészt a dráma hagyományára játszik rá, mársrészt az Erzsébet korában születő történeti 

dokumentumok igazságát képviseli. A második szakaszban szaggatott tér és 

időviszonyok a balladisztikus hagyományokhoz kapcsolódnak, itt a mítoszok és mondák 

„boszorkányával” találkozunk. A harmadik szakaszból a történeti szereplők hangja 

teljesen kiveszik, a szerző szakít a múlt megítélésének lehetőségével, s Báthory Erzsébet 

alakját a művészi alkotószabadság erejével az irodalom világában újrateremti. 

2. 2. 4. A magyar Cassandra: jóslat, átok és hisztéria határán 

A jövendőmondás kétélű fegyver: a szent asszonyok, prófétanők, 

vándorprédikátorok a keresztény egyház első évszázadaitól kezdve komoly karriert 

futottak be a különböző szerencsés körülmények együttállása esetén, s a nagypolitikában 

is komoly szerephez juthattak. Ugyanakkor könnyen kerülhettek át a „másik oldalra”: 

eshettek eretnekség, boszorkányság vádja alá.260 Izabella idealizált alakja egyfajta 

médiumként is megnyilvánul jóslatai által. Jövendölései az adott pillanatban a hallgatóság 

körében hatástalanok maradnak. Környezete a trauma hatására történő kirohanásként 

tekint a magánszemélyekről, a haza sorsáról és fia jövőjéről szóló, a későbbiekben 

rendszerint beteljesülő jövendöléseire: neki Kassandra-sors jutott, az uralkodóné 

alakjához a középkorban ugyanúgy járulhatott valamiféle szentséget sugalló képesség, 

csodatétel, mint az uralkodók alakjához. Ugyanakkor a természetfeletti vonatkozás 

démoni jelleget is ölthetett attól függően, hogy idealizálni vagy kriminalizálni kívánták 

alakját. 

A német-római császár javára lemondó királyné261 jósló alakjának legendáját 

Kemény a következőképpen jelenítette meg:  

                                                           
260 KLANICZAY  Gábor, A vallási mozgalmak és a rendszer = K. G., A civilizáció peremén: 

Kultúrtörténeti tanulmányok, Bp., Magvető, 1990, 133-163,147, K. G., Divatos szakállak és eretnek 

rongyok= K. G., A civilizáció peremén , i. m., 164-191, 189. 191. 
261 „Az egykori Magyar Királyság székvárosának elfoglalása az Oszmán Birodalom 

magyarországi hódításának stratégiai, politikai és szakrális jelentőségű fejleménye volt. A szultán a királyi 

székhelyet vette birtokába, és a Nagyboldogasszony-templomot mohamedán vallási központtá avatta. A 

koronát a koronázási jelvényekkel viszont a Keleti Királyság központjává berendezett gyulafehérvári 

püspöki palotába menekítették. Sorsukat két körülmény döntötte el. Nem sokkal az után, hogy Buda 

tornyain a félhold hirdette Szulejmán hatalmát, Provance partjain a francia fehér kereszttel együtt feltűnő 

lófarkas harci jelvények jelezték, hogy Európát a keresztény-mohamedán és a Habsburg-francia ellentét 
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 „Míg a Ferdinánd biztosai e kincset átvették, a királyné így szólott: - Íme átadom 

nektek magyar emberek a magyar birodalom koronáját és jelvényeit, királyotok, 

Ferdinánd számára. Engedje az ég, hogy nektek, hazátoknak és az összes 

keresztyénségnek üdvére szolgáljon. De én úgy sejtem, s adná Isten, hogy csalódjam! 

miként ti ezentúl soha többé e drágaságokkal a ti népetekből, a ti véretekből származott 

király homlokát nem ékesítitek fel. Nem tudom titkolni azon érzést, hogy rajtam és 

fiamon igazságtalanság követtetett el; de végrehajtom, mit idegen akarat rám erőszakolt; 

azonban a megtörhetlen remény vigasztal, hogy fiam, az uralkodásra született és növelt 

árva, mostani kibujdosásom dacára majd egykor Isten segedelmével és a ti 

közreműködéstekkel, jogaiba vissza fog helyeztetni.”262 

 

Az itt idézett Kemény Zsigmond regényében ugyanakkor a jövendölési képesség 

nem Izabella sajátja, sőt az ő képességét jóval felülmúlja Frangepáné. Az érzelmein 

sokszor uralkodni képtelen, jóslatait tekintve nem mindig tévedhetetlen királyné 

nézőpontja olykor egyenesen torz képet ad egy adott eseményről, amit saját érdekei, 

helyzete, indulatai határoznak meg.263 

A szakralitás keretei között mozogva a középkori uralkodói házakból kikerülő 

szent asszonyok-prófétanők hagyományát idézik meg ezek a jóslatok, hiszen Izabella 

magukban a jóslatokban is Istent és a szenteket hívja tanulságul. Igaz ugyanakkor, hogy 

                                                           
egymásba kapcsolódva osztja meg. Fráter György pedig, alighogy elindult János király özvegye és a 

királlyá választott csecsemő János Zsigmond kíséretében Gyulafehérvárra, már tudta, mit tegyen. Mivel a 

váradi megegyezésben V Károly és Ferdinánd kötelezettséget vállalt, hogy török támadás esetén segítséget 

nyújtanak, szinte fenntartások nélkül elhitte a császár ígéretét: a pápai támogatástól az angol segítségig, az 

egész kereszténységet mozgósítja. 1541 végén megkötötte Ferdinánd megbízottaival a váradi megállapodás 

szellemében a gyalui egyezményt, s az 1543-44. évi birodalmi hadjárat kudarca, az 1547.-i Habsburg-török 

béke után is eltökélten kitartott szándéka mellett. Ha a Keleti királyságot átadja, V Károly valóban 

összefogja Európa erőit Magyarország érdekében és ez a kereszténység javát is szolgálja Általános 

véleményt fogalmazott meg Ecsedy Báthory András országos főkapitány is, amikor azt írta Fráter 

Györgynek, hogy a Keleti Királyság átadásából, vagyis a két királyság egyesítéséből Ferdinánd alatt, az 

egész ország szabadítása és az egész kereszténység közjava következik. R VÁRKONYI  Ágnes, „… Jó 

Budavár magas tornyán…”A magyar államiság szimbólumairól Mohács után= Hagyomány és történelem: 

Ünnepi kötet Fürj Lajos hetvenedeik születésnapjára, szerk., GEBEI Sándor, Eger, EKF Törttud. Int., 2000, 

77-100, 81. 
262 KEMÉNY i.m., 463-464. 
263 HITES Sándor, A múltnak kútja: Tanulmányok a történeti elbeszélés köréből. Bp., Ulpius-ház, 

2004. 
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ez a tudás elsősorban a józan ész és az éleslátás következménye, ugyanakkor maguk a 

szakrális elemek a nyelvben nem zárják ki annak lehetőségét sem, hogy ezek a 

kinyilatkoztatások valóban valamiféle természetfeletti erő által sugallt jövendő képei 

lennének. 

Ezek a róla pozitív képet sugalló szövegekben megörökített jóslatok – történeti 

forrásokban s Kemény regényben egyaránt – egyben fenyegetően is hatnak, melyek 

magát a jóslatot átokszerűvé teszik. A jövőbe látás, főként az átokmondás tekintetében a 

transzcendens világban alakja így a boszorkány hiedelemkörével is összeköthető.264 Ami 

azonban ezeknél a jellemzőknél a hiedelemalak ellentmondásos hatásának szempontjából 

sokkal gyanúsabb lehet, az a halálával szinte egy időben történő különös természeti 

jelenségek és katasztrófák leírása Istvánffy krónikájában: 

 

 „Ez az esztendő egyébképpen is élésre való szükséges dolgoknak vékony 

termésével és gyümölcstelenségével, de főképpen bor nélkül jedzésképpen igen szűk volt, 

holott a szőlőtőből kijövő bimbókat és leveleket azelőtti esztendőben Pünkösd havának 

hetedik napjakor a zúzmaráz szokás kívül elsütötte volna. 

Miskolc városánál is öt igen nagy emberfejnyi verhenyős sárga és vasrozsda színű, 

nehezet nyomó és s kénkőszagú kövek estenek vala az égből,, holott az tiszta ég hirtelen 

villámással s mennydörgésekkel és rettenetes égiháborúval hirteleln beborult, és azok 

ismég igen kicsiny idő alatt megszűntenek volna” 265 

A kapcsolat a szerző nyelvileg csupán úgy fejezi ki, hogy a továbbiakban is 

kiemeli: az események ugyanabban az évben történtek; és közvetlen ezen idézett részlet 

után egymást követően írja le Bona Sforza, Izabella és Rokszolána – Hürrem szultána – 

halálát, holott Izabella halála valójában egy évvel későbbre tehető. Ez az időrendbe 

sorolás általi ok-okozati viszony felállítása szillogisztikus jelentést eredményez, 

kapcsolatot mutat a társadalmi és természeti események között, ami krónikaírói 

sajátosság.266 A természeti katasztrófákban és különös égi jelekben a nagy hatalommal 

                                                           
264 PÓCS Éva, Élők és holtak, látók és boszorkányok: Mediátori rendszerek a kora újkor 

forrásaiban, Bp., Akadémia, Bp., 1997, (Néprajzi Tanulmányok)69-76.184-196. 
265 ISTVÁNFFY Miklós, Istvánffy Miklós Magyarok dolgairól írt históriája: Tállyai Pál XII. századi 

fordításában, Bp., Balassi, 2003, 289-290. 
266 TÓTH G Péter, Esemény, biográfia, nyilvánosság: Egy 17. századi természetfeletti jelenség 

recepciója és a Báthory klán biográfiájának összefüggései, Korall, 2012/2, 133-166. Z Varga Mihály műve 

is egyfajta öröklésben, átörökíthetőségben gondolkodik mindennek mintájára, hogy egy erős hagyománya 
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rendelkező gonosznak tartott személyek tetteinek következményeként vagy a hamarosan 

elkövetkezendő haláluk jeleként látták és próbálták láttatni a korban. Így volt ez például 

a Báthory dinasztia egyes tagjai kapcsán is.267 Továbbá a patologikus gondolkodás keretei 

között kiterjedt hagyománya volt annak, hogy a boszorkányokat – a boszorkányoknak 

tartott asszonyokat – az egyéni és természeti katasztrófák okozóiként tartották számon, 

amely hiedelmek aztán visszaköszöntek a kor református-katolikus hitvitáinak nyelvi 

kifejezéseiben, végül aztán visszahatottak magukra a hiedelemelbeszélésekre 

is.268Izabella esetében olyan forrásanyagokban érhetőek tetten ezek a kölcsönhatások, 

ahol az istentelenséget összekötötték a felekezeti kérdésekkel és Izabella természetének 

boszorkányságot is sejtető vonásaival.  

3. Donna di palazzo. Az itáliai reneszánsz kultúra női képviselői 

3. 1. Kulturális idegenség és a női szubjektum 

Jagelló Izabella és Aragóniai Beatrix egyaránt rendelkezik olasz felmenőkkel: 

Beatrix a nápolyi udvarból érkezik Magyarországra,269 Jagelló Izabella pedig a lengyel 

                                                           
van annak, hoyg a hiedelemk öröklődnek a kialakuló történelmi kép kapcsán a generációk között. Ezt a 

fajta propagandisztikus jelenséget Zvarga nyílvánvalónak veszi, s Erzsébet abszurd jellemvonásait 

felmenői történeteivel próbálja meg részben magyarázni, amikor a Báthory család felmenőin végigtekintve, 

mintegy szörnyetegekre és nemzeti hősökre osztja őket és az előbbihez kapcsolja természetesen Erzsébet 

alakját. 
267 Uo. 
268 „A kortársak valóban úgy érezték, hogy szereplői, részesei, sőt nemritkán beteljesítői is az 

eszkatológiának. A tridenti zsinat (1563), lezsögezte, hoyg a bűn miatt az ember a halállal együttannak is a 

hatalma alá került, aki a „halálon uralkodott”, vagyis az ördög uralma alá. Nem véletlen tehát, amit Stuart 

Clark fedezett fel a korszak vallásháborúktól puskaporos levegőjében, miszerint a reformááciió és az 

ellenreformáció ellentétes és kifordított retorikai fogásai, a katolikus és a protestáns közösségek 

ellenbeszédei, az „inverzió logikájának” állandó használata”virtuálisnyelvi szükségletté” tette az ördögöt, 

a boszorkányt és a szörnyeket a 16.-17. századi intellektuális diskurzusokban”, melyek aztán kihatottak a 

népi tudatra is. TÓTH G Péter, Boszorkányok, kísértetek, ördögi megszállottak: Politikai látomások és 

boszorkányüldözés Erdélyben az 1580-as években. = Démonok, látók, szentek: szerk., PÓCS Éva, Bp., 

Balassi, 2008, (Tanulmányok a transzcendensről, IV) 69-100.. 70-71. 
269BERZEVICZY, i. m., 162-165. 
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udvarban az olasz szokásokat és szellemiséget érvényesítő270 Bona Sforza lánya. Életük 

első szakaszában mindketten egy olyan közegben nevelkedtek, amelyben az itáliai 

reneszánsz udvari kultúra minden szempontból mérvadó volt.  Meghatározta közvetlen 

környezetük viselkedéskultúráját, a társas viszonyait és a társadalmi normáit is.271 E két 

magyar királynénk gondolkodásmódjára, életmódjára egyaránt nagy hatást gyakorolt a 

környezetük szellemi és anyagi kultúrája.  

Míg a reneszánsz kultúra képviseletét, mint a művészetek pártolását, a műveltség, 

a tárgyi és szellemi kultúra elterjesztését alapvetően pozitívan ítélték meg és emelték ki a 

19. századi irodalomban, addig az itáliai udvarok etikettje és erkölcsisége erősen 

ellentmondásos megítélés alá esett.272 Ha az itáliai reneszánsz felől közelítjük meg a 

vizsgált nőalakokat, akkor felfedezhető, hogy az ő életútjuk több ponton is rokonságot 

mutat az itáliai udvari írók által megkonstruált nőeszménnyel – a „donna di palazzo”-

val273 –, amely nem mindig egyeztethető össze az adott korra jellemző, vagy a 19. századi 

magyarországi nőideállal. Az erkölcsösség ebben az ideálban is kulcsfontosságú volt, de 

a női szépség, kihangsúlyozásának, reprezentatív értéke volt az, 274 ami miatt a nők 

nyílvános térben való megjelenését másként kezelték, s ezen idegen szemlélet 

vezethetettaz erényesség megkérdőjelezhetőségéhez is. Azonban a női, közéleti 

                                                           
270 HORN., i. m., 43-45. 
271 BARLAY Ö. Szabolcs, Romon virág (Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról), Bp., Gondolat, 

1986, 57-75. 
272 Olasz humanista elméletírók között sem volt egyértelműen homogén ennek megítélése. 

Írásaikban gyakran megjelennek az udvari etikett és szokások körüli dilemmák. Tassonál és Guicciardininál 

pedig kifejezetten a morális dilemmák, az erkölcsi tisztaság megőrzésének lehetetlensége kerül 

középpontba az udvari etikett kapcsán= Torquato TASSO, Malpiglio, avagy az udvarról. – Beltramo, avagy 

az udvariasságról, Eötvös, Bp., 2004.; illetve; Francesco GUICCIARDINI, Politikai és erkölcsi intelmek, 

Eötvös, Bp., 2010. 
273 Baldassare CASTIGLIONE, Az udvari ember. Bp., Mundus, 2008 (Olasz irodalom, kultúra és 

művészetek 3), 181-249. 
274 Ez megjelenik Equicola, Boiardo, Bembo, Castiglione és Leone Ebreo, valamint Firenzuola 

műveiben is, ahol a női szépség öszekapcsolódik a politikai lehetőségeivel.[A „hasznos szépség” és az 

„érzéki szépség”].  Agnolo Firenzuola A női szépségről című munkája, annyiban különbözik a fentiektől, 

hogy a szerelemre és a lélek szépségeire nem tér ki, kizárólagosan a testi szépséget tárgyalja, reneszánsz 

kutatók szerint a 16. századi női szépségideálnak legteljesebb esztétikai leírását adja. MOLNÁR Dávid, 

Agnolo Firenzuola, A szépség anatómusa = A. F., A női szépségről, kiad., MOLNÁR Dávid, Máriabesnyő-

Gödöllő, Attraktor, 2010, 104-105.; Mary ROGERS, The Decorum of Women’s Beauty: Trissino, Firenzuola 

and the Representation of Women in Sixteenth-Century Art, Renaissance Studies, 2008/1, 47-88. 
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szereplehetőségeket tekintve – a kora újkorban ez szinte kizárólagosan az arisztokrata 

réteget érintette275 – európai viszonylatban tágabbak voltak a lehetőségek Itáliában, de ez 

az eltérés nem volt olyan jelentős, mint ahogy azt a kortársak érzékeltették.276 Az olasz 

gyökerekkel is rendelkező nőalakok magyarországi jelenléte  magában hordozta a 

konfliktus lehetőségét, de alapvetően a túlzások és sarkítások – a „démonizáló 

folyamatok” – által váltak  markánssá a különbségek. 

Jelen fejezet természetesen nem kíván részletesen kitérni az itáliai reneszánsz 

kultúrának, illetve magyarországi hatásának irodalmi megjelenítésére, vagy az olasz 

nemzetiséggel szembeni sztereotípiák részletes áttekintésére,277 illetve annak irodalmi 

reflexióira,278 hanem annak vizsgálatára korlátozza magát, hogy a donna di palazzo 

nőeszmény jellegzetes vonásairól milyen kép élt az irodalmi reprezentációkban. De mivel 

e kifejezés a legtöbb esetben nem jelenik meg közvetlenül az irodalmi szövegekben, 

mégsem lehet az etnikai vonatkozástól nyelvi szinten eltekinteni. A dolgozat tehát arra 

figyel, milyennek látta a 19-20. századi magyar értelmiségi az olasz származású nőket, s 

miként ítélte meg a reneszánsz kultúra közvetítésében betöltött szerepüket. Valamint arra, 

hogy ez a kép mennyiben tekinthető a donna di palazzo eltorzított, negatívba fordított 

eszményképének, s megmutatkozhat-e a magyarországi kulturális emlékezetben pozitív 

példaként. 

A koraújkori források sztereotípiáit az olasz nővel kapcsolatban többnyire 

komolyabb módosítás nélkül vették át a történelmi műfajokban alkotó szépírók. Az itáliai 

reneszánsz udvarok asszonyairól a kora újkorban és a 19. századi közgondolkodásban 

egyaránt az a kép élt, hogy az olasz nők rendkívül romlott erkölcsűek, szabados életvitelt 

                                                           
275 A gyakorlatban a szépség kihangsúlyozásának és reprezentatív értékének kiaknázása a 

magyarországi arisztokrácia figyelmét sem kerülte el, s ugyanúgy megvolt ennek a gyakorlata, ám 

elsősorban a házassági piac tekintetében volt ennek gyakorlata. PÉTER, i. m., 64. 
276 VÍGH Éva, Előszó= Híres hölgyek az Itáliai reneszánsz és barokk korban, kiad., VÍGH Éva, Bp., 

Balassi, 2008, 4. 
277 SZTANÓ László, Taljánok, olaszok, digók: A nemzeti sztereotípiák fogságában, Bp., Corvina, 

2014, 269-274. Ezzel szemben érdekes kontraszt az olaszok erősen pozitív magyarság képe: JÁSZAY 

Magda, A kereszténység védőbástyája olasz szemmel. Olasz kortárs írók a XV. –XVIII. századi 

Magyarországról, Nemzeti, Bp., 1966. 
278 Nem társadalmi nemek kérdése itt a megítélések közötti különbség. A klasszikus udvari 

embernek, az olasz férfinak is él egy egészen erősen negatív képe a magyar kulturális emlékezetben. A 

regények ehhez mérten ábrázolják is az idegenből jött udvaroncokat. 



146 
 

folytatnak, és kifejezetten tehetséges intrikusok.279 Az érzékiségen keresztül érvényesített 

akarat, mint a női nemmel kapcsolatos korabeli sztereotípia280 fokozottan érvényes volt 

rájuk nézve, s ez a negatív megítélés a 20. század első felében csak tovább erősödött. 

Beatrix királyné esetében a szépirodalmi reprezentációkban is megfigyelhetjük, hogy 

folyamatosan a szexuális kisugárzását használja fel Mátyás királlyal szemben. Annyiban 

más ez a boszorkányság által képviselt szexualitás által megszerezhető hatalomtól, hogy 

egyrészt sokkal kifinomultabb, kevésbé egyértelmű módon tűnik elő. Másrészt pedig 

nincs jelen a mágia használata, bár az idegen környezetben a két jelenség összekapcsolása 

megtörténhet.281 Beatrix környezete gyakran érzékeli természetfelettiként a különleges 

érzékiséget, amelynek segítségével a királyné meghatározó tényezővé vált az udvarban, 

s amelynek hatása alól ők sem tudják kivonni magukat. 

 „Miklós megszokta az olasz asszonyok kacérságát, de a királynő egyénisége 

elbűvölte. Feje zúgott, és merően nézte a szőke szépségében vakító jelenséget. Ő a magas, 

karcsú, szinte áttetsző bőrű, bús és álmodozó szépséget szerette. A királynő teste puha, 

párnás, ruganyos és telt volt; az arca nevetős, egészségtől duzzadó, gyermekesen kerek. 

De piros szája és átható, őszinte, rajongó tekintetű, buja és kínálkozó szeme elszédítette 

a fiatal főúr agyát.”282 

Származásán keresztül válik megítélhetővé, s egyben értelmezhetővé Jagelló 

Izabella alakja is. A királynéról az egykorú források – hazai visszaemlékezésekben és a 

külföldre küldött követjelentésekben egyaránt – inkább hátrányos, mint előnyös képét,283 

erőteljesen meghatározza a rossz minta követésének gondolata, amelynek etnikai vonzata 

(?) is volt. Ez a minta nem csupán az anyától örökölt természetre, hanem a tőle ellesett 

szokásokra és életmódra is kiterjedt, ami idegennek látszott mind a lengyel, mind a 

magyar jellemtől. Izabella alakját így megjelenítő források mögött (többrétegű?) bírálat, 

szándék is állhatott: az alakjához köthető visszaemlékezések nem csak a királynét 

                                                           
279 HORN, i. m., 51-57. 
280 A sztereotípia a köztudatban jelen lévő, híres asszonyokon is alapulhat. Valószínű, hogy egy-

egy példa határozta meg a közvéleményt, amiből általánosítottak. — Lucretia Borgia és Bona Sforza. 
281 A donna di palazzo, az olasz nő csábítási módszerei ettől függetlenül nem zárják ki azt, hogy a 

boszorkányság gondolata éppen ezen a mintán keresztül jelenjen meg egy adott olasz asszony 

környezetében. Gyakori az olasz nőkkel szemben a méregkeverés képességének, vagy a szerelmi 

varázslásnak a gondolata. (Beatrix kapcsán is megjelent a Surányi regényben a szerelmi mágia.) 
282 SURÁNYI, i. m., 82. 
283 BARLAY , i. m., 67-70. 
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bírálták, hanem épp az aktuális hatalom bírálatává is válhattak: Izabella nem csak rossz 

mintát követett, hanem ennek a szellemében nevelte saját fiát, akinek uralkodói 

alkalmassága, legitimitása az anyja felől is értelmezhető, magyarázható. Míg a róla 

alkotott kép az idegen uralkodónők sztereotípiáiból épül fel, úgy a sugallt imázsaz 

idegenből jött uralkodók vagy királynék ellen fordíthatja a közhangulatot. A nőalak 

történetének újramesélése működhet tehát mintegy történeti parabolaként egy közel 

egykorú, történeti forrásban is: Forgách emlékiratának keletkezésekor is megvolt ugyanis 

ennek a maga aktualitása. A szerző Báthory István erdélyi fejedelem bizalmasa volt,284 

az idegen uralkodói hatalommal kapcsolatos dilemma felvetésével egyben az erdélyi 

fejedelem ellenében a császári hatalmat kérdőjelezte meg. János Zsigmond 

alkalmatlanságával, illetve Izabella királyné személyével szemben az új uralkodó 

legitimitását, s ezzel Erdélyakkori szerencséjét hangsúlyozta.  

 

„Izabella Zsigmond lengyel királynak második feleségétől, Bona királynétól 

született első leánya volt (az I János magyar királynak volt a nővére), de apjától csak az 

életet kapta, anyjától pedig a szokásait, életmódját, a természetét.  János három évvel 

azután, hogy feleségül vette, meghalt. Más férfiakon kívül a lengyel Ligenzával gyengéd 

kapcsolatokat ápolt. Csodálatos módon gyönyörűségét találta főképpen a táncban, 

olyannyira, hogy nem átallotta akármelyik udvari emberével táncba menni. Télen-nyáron 

itta a minél hidegebbre hűtött jeges bort, azzal tette tönkre a szervezetét, úgyhogy még 

nem volt negyvenéves, amikor kimúlt. Bizony, sok és nagy bajnak volt a 

kezdeményezője, de fiát is a maga hasonlatosságára nevelte, és úgy hagyta hátra, hogy 

apjától is és minden jó uralkodótól elfajzott.”285 

Talán Izabellának a forrás által ismertetett viselkedését a szubjektív nézőpont, s a 

túlzó gesztusok figyelembe vétele mellett sem lehet a donna di palazzo eszményével teljes 

mértékben összeegyeztetni.286 Ugyanakkor érdemes számot vetni azokkal a vonatkozó 

                                                           
284 MEGYESI Csaba, Forgách Ferenc, a magyar Tacitus, Múlt-kor, 2004. dec. 30. 

 http://mult-kor.hu/cikk.php?id=8915 
285 FORGÁCH Ferenc, Emlékirat Magyarország állapotáról, Ferdinánd, János, Miksa királysága 

és II. János erdélyi fejedelemsége alatt, Bp., Gondolat, 1982, 166-167. 
286 Balandrata orvosi szakjegyzeteiből kiderül, hogy a királyné halálának valódi oka az, hogy 

elvérzett a negyedik abortusza közben. A dokumentumok hitelességét az is erősíti,  hogy szerzője nem egy 

ellenséges viszonyt ápoló, hanem a királynénak egy bizalmasa által írt, a nyilvánosság előtt soha fel nem 

fedett írások, melyek magánhagyatékából került elő. Ezek a feljegyzések elsősorban tudományos 
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lehetőségekkel, amelyek részben magyarázatul szolgálhatnak a visszás jelenségekre. A 

Forgách által leírtakhoz képest a donna di palazzo számára előírás volt az udvari 

mulatságokon történő aktív részvétel. Az olasz eszmény szerint a női műveltség és 

kifinomultság ösztönző hatással lehet a férfiak kultúra iránti érzékenységére, valamint a 

kifinomultabb viselkedést is elősegítheti.287  A társasági élet kapcsán elvárták a nőktől, 

hogy egyenrangú szellemi felekként tudjanak a férfiakkal társalkodni, s hogy 

véleményükben megmutatkozzon a magasfokú műveltségük, olvasottságuk, 

tájékozottságuk és szellemi frissességük. Elengedhetetlen volt a magas fokú zenei 

ismeret, a hangszerek használatában és a tánc művészetében való jártasság és annak – a 

nyílvános közegben történő – rendszeres gyakorlata is.288 Mindez fokozottan érvényes 

volt az adott vezetőnek, az udvar fejének párjára, aki az olasz hagyományoknak 

megfelelően nem pusztán házastárs volt kiváltságokkal, hanem többnyire valóban 

uralkodótársként élt.289 

A szépség kiemelése, a határozott fellépés egyaránt fontos volt, ahogy az is, hogy 

a környezet számára nyilvánvaló legyen: a társasági életben a nő élvezetét leli. Az alkohol 

mértéktelen fogyasztása – bár kérdéses, hogy a forrásban maga az alkohol, vagy pedig 

annak a fogyasztási módja, azaz a télen is a jegesre hűtött változat az, ami itt elsődleges 

– sem feltétlenül utal alkoholizmusra. Egyrészt az olasz udvari kultúrában a 

mértékletesség kapcsán is más, megengedőbb szabályozások vonatkoztak a nőkre. 

Másrészt a korabeli gasztronómiai szokások szerint a korban elsősorban fűszerezett bort 

fogyasztottak a szomjúság csillapítására, s jóval ritkábban alkoholmentes italokat.290 

3. 2. A hozzáférhetetlen 

A „reneszánsz uralkodó” ideájába egyértelműen beletartozott a bőkezű, 

gondoskodó mecénás szerepe: pártfogolt és pártfogoltak kölcsönösen egymásra voltak 

                                                           
érdeklődést, tanúságokat mutatnak meg. BARLAY Ö., i. m., 70.(és Horn Ildikó szóbeli megjegyzései 

alapján.) 
287 CASTIGLIONE, i. m., 181-249. 
288 Ua. 
289 VÍGH Éva, i. m., 7-8. 
290 A maitól merőben eltérő borfogyasztási szokások jellemezték az egész kora újkort, a 

fennmaradt források alapján. Lásd: BENDA Borbála, Étkezési szokások a 17. századi főúri udvarokban 

Magyarországon: PhD értekezés, Bp., ELTE, Atalier, 2004, 265-270. 
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utalva. Egy jól működő, reprezentatív, így sűrű diplomáciai kapcsolati hálóval rendelkező 

udvar kialakítása és fenntartása nem működhetett volna a gazdagságot és kifinomult ízlést 

sugárzó ünnepségsorozatok és látványos ceremóniák,291 valamint egy kulturális elit, s az 

általa kitermelt materiális és szellemi alkotások együttese nélkül.  

Hogy a művészek és mesteremberek iránti bőkezűségnek hosszú távon milyen 

fontos gazdasági és politikai jelentősége van, azt Mátyás király is felismerte, így részéről 

nem is lehet másként, mint tudatos stratégiai döntésként értelmezni azt, hogy széleskörű, 

összetett állami támogatást biztosított a kultúra és a tudomány képviselőinek.292 A 

támogatás megszervezésében és kialakításában, az olasz minták átörökítésében, és az 

olasz mesterek és művészek foglalkoztatottságában Beatrix királyné szerepe mérvadó 

volt.293 Az uralkodó pár tisztában volt a virágzó udvari kultúra, a mecenatúra, a gazdag 

épített környezet „reklámértékével”, valamint a környezetébe kerülő értelmiségi 

jelenlétének – szakértelmének – hosszútávú hasznával.294 

                                                           
291 PÁLFFY Géza, Koronázási lakomák a 15.-17. századi Magyarországon: Az önálló királyi 

magyar udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi 

reprezentációjáról, Századok, 2004/ 5, 1005-1101. 
292 TELEKI., i. m., 54. 
293 Ebből a szempontból izgalmas lehet a különböző, a reneszánsz jubilleumaként megünnepelt 

években a történetírók Beatrix képe, de ezzel a disszertáció keretei közt részletesebben nem kivánok 

foglalkozni. Csupán egy jellemző példát hoznék egy, a Mátyás születésének 500 évfordulójára kiadott 

kötetből. Arra. hogy Beatrixnak a reneszánsz kultúra elterjesztésében való szerepét – ha különböző 

jelentőséget tulajdonítva is neki, – de elismerték. Ezt még a történetírói, illetve a Mátyás kultuszt éltető, 

kevésbé szakszerű szerzők is elismerik, akik alapvetően negatív képet festenek a királynéról. Egy példa a 

XX. század derekáról: KENESE Erzsébet, Reneszánsz asszonyok = Magyar reneszánsz, összeáll., DÉKÁNY  

András, Bp., Reaissance, 1940, 55-60, 58. 
294 „A királyi udvar, mint az elit kultúra színtere, a reneszánsz magyarországi megjelenésének 

idején meghatározó szerephez jutott. Az új eszmei áramlat csak lassan nyert teret, mivel az országban nem 

működött egyetem és a királyi udvar politikai okok miatt sokáig nem válhatott befogadó központtá. Mátyás 

[…] maga is több nyelven beszélő, művelt embernek számított, de a belső indíttatáson túl politikai 

eredményeket is remélt a mecenatúrától. A külsőségeket kedvelő uralkodó jó propagandának tekintette a 

művészetek pártolását, hiszen jól tudta: minél többen fordulnak meg udvarában, annál többfelé viszik el 

hírét. Mátyás elsősorban eszköznek tekintette a mecenatúrát, de évi jövedelmének10%-át fordította a 

kultúrára, ami az 1480-as évek második felében elérhette a 80-100 ezer forintot. A királynak döntő érdeme, 

hogy az állami politika rangjára emelt mecenatúrával a reneszánsz gyökeret verhetett Magyarországon. 

Maga a reneszánsz az egész országra kiterjedő mélységgel csak a XVI. században terjed el, jókora 

lemaradással. Mátyásszervező tevékenysége három ágra terjedt ki. A hatalmat szimbolizáló építkezésekre 

(a budai várpalota, visegrádi vár), a kulturális intézményekre (egyetem, Bibliotheca Corviniana) és a 
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Mindeközben a magyar elit féltékenyen nézte az idegen kultúra képviselőinek 

térnyerését.  Beatrix és Izabella idegenből jött bizalmasai, a szolgálatukban lévő idegenek 

mindig mint az udvari kultúrának pejoratív értelemben vett kegyencei jelennek meg a 

magyar rendekhez köthető forrásokban295és a szépirodalmi változatokban. Ezek szerint a 

támogatást nem érdem szerint, tehetség által nyerik el, hanem ügyeskedéssel és 

hízelkedéssel, míg velük szemben a becsületes és őszinte magyar nemesség hátrányt 

szenved. Mátyás udvarában az egyoldalú megítélés oka pedig a királyné, aki megtéveszti 

az uralkodót. 

 „Tamás (indulattal) De méltó Beatrixhoz! Aki mindent gyűlől, ami magyar, ki a 

nagy királyt el akarta fordítani nemzetétől, aki azt írta Nápolyba: tudjátok-e, mért áldotta 

meg az Isten olyan nagy orral Mátyást? Hogy én annál fogva vezethessem…”296 

Az udvar, mint helyszín úgy jelenik meg tehát ezekben a kora újkori forrásokban 

és irodalmi művekben, mint a hivalkodó pompának és pazarlásnak a színtere.297 Az udvari 

reprezentációnak a felesleges pompaként és pazarlásként történő értelmezése mögött 

Hunyadi Mátyás esetében is Beatrixot hibáztatja a környezete. Elsősorban úgy, mintha a 

luxust ő maga kényszerítette volna rá az egyszerű életmódot kedvelő királyra a különböző 

                                                           
művészeti tevékenységekre.” KOVÁCS Péter, A 15. századi magyar társadalom = Művelődéstörténet, I., 

szerk. B. GELENCSÉR Katalin, Bp., Mikszáth, 1993, I., 328-355. 333.vö. SZALAY , László, Magyarország 

története: A’ mohácsi vésztől a linczi békekötésig, 1526-1645, Lipcse, Teubner B. G., 1854, 345-350. 
295 BARLAY Ö., i. m., 58, 77. 
296 BALÁZS, i. m., 10. 
297 Annak gondolata, hogy a korabeli közvélekedéssel szemben ennek a reprezentációnak, az 

anyagi ráfordításnak milyen fontos nemzetközi jelentősége volt, s hogy valójában reprezentatív értékkel és 

komoly diplomáciai funkcióval bírt, s így Mátyás részéről milyen megfontolt és tudatos döntések álltak az 

ilyen jellegű események és intézkedések mögött, a századvég több történeti munkájában is megjelent. A 

Teleki József által írt Hunyadi monográfiában újra és újra visszatér ez az elem. Különöden érdekes ez 

Beatrix királyné fogadtatása és az esküvői előkészületek kapcsán. TELEKI József, Hunyadiak kora 

Magyarországon, Pest, Emich, 1854, IV, 480-494. Teleki Bonfinira hivatkozva: „A király azalatt arájának 

díszes fogadására, mennyegzőjének ünnepies megüllésére, s az új királyné megkoronázására rendkívüli 

előkészületeket tett Budán. Két büszke ellenségének, Fridriknek és Kázmérnak meg akará mutatni, velök 

éreztetni óhajtá, milly fényes állás érte volna leányaikat, ha azokat tőle meg nem tagadják.” Uo, 480. 

Telekinél az is ki van hangsúlyozva, hogy a fényűzés alkalomszerű volt: a kiemelkedő diplomáciai és a 

nyílvánosság előtt zaljó fontosabb eseményekre korlátozódott, s nem határozta meg Mátyás udvarának 

mindennapjait. TELEKI, i. m., V., kötet, 521-522. Hasonló módon értelmezhető Izabella fogadtatása és az 

esküvő körüli ünnepségek. BARLAY , i. m., 58. 
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Magyarországra érkező olaszok fogadása körüli ceremóniák és rendezvénysorozatokkal. 

Kezdve a Mátyás által megszervezett eljegyzési és esküvői ünnepségétől az esztergomi 

érsekké kinevezett Hippolit érkezéséig.298 Az udvari életről szóló különböző 

beszámolókban gyakran előkerül a mindennapivá sűrűsödő, hivalkodó ceremóniák, 

valamint az idegen szokások terjesztésének a vádja. Ez utóbbi nem alaptalanul, hiszen 

Beatrix számos olyan újítást vezetett be, ami formailag jobban hangsúlyozta az uralkodói 

tekintélyt, hivatalosabbá tette az uralkodó és a rendek közötti kapcsolattartást és 

kommunikációt.299 Mindenesetre ennek sérelmezése a szépirodalmi művekben 

közvetetten van jelen, a fényűzés és az idegen kegyencek előnyeinek bírálatában. 

 

"Kedves Barátom - írta többek közt az ifjú főpap -, a te pécsváradi remeteségedben 

el sem tudod képzelni, milyen káprázatos udvari élet van itt Bécsben, habár a legnagyobb 

olasz rezidenciákban, sőt a pápai udvarban is megfordultál. Mintha: egész Európa 

tekintete ide fordulna, mintha itt volna ennek az orbis terrarumnak a közepe, pompás 

sokadalma van itt a külföldi diplomatáknak, az állandóknak és a jövő-menőknek 

egyaránt. Ranzani püspök őmagnifitentiája, a Szentatya követe, már három esztendeje itt 

képviseli a legmagasabb kúriát. Ser Maffeo, a milánói követ tíz esztendeje élvezi a király 

nagyszerű vendégszeretetét. Már írt is haza, hogy belefáradt a pompa és az utazgatás 

fényes vesződségeibe: bőröndjei ronggyá szakadoztak a sok ki- és becsomagolástól. A 

velencei követ, Bollani doktor, most érkezett meg: egyszerűen elhűlt és megmerevedett 

az itt látott gazdagság láttára. A velenceiek mindent arannyal mérnek: a hatalmat, a 

becsületet, a szerelmet, még a mennyei üdvösséget is. Meg is jegyezte Bollani doktor 

őnagyméltósága: 

- Akinek annyi ezüstje és aranya van, mint a magyarok királyának, annak mindig 

igaza van. 

A nagy rendkívüli követségek egymást érik az udvarnál: tavaly tíz hatalmas 

küldöttséget számoltunk össze, az idén már eddig is itt járt a török császár követe, a 

jeruzsálemi pátriárka, mint a szíriai szultán küldöttje, a rác despotáé, Frigyes császáré, 

Miksa római királyé, György bajor hercegé, a milánói fejedelemé, az orosz 

nagyfejedelemé, olyan tarkabarka tömeg, amilyent Firenzében vagy Milánóban a farsangi 

felvonulásokban sem láttunk soha életünkben. 

                                                           
298 BERZEVICZY, i. m., 375-421. 
299 Uo., 196-203. 
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Csodálatos egy udvar ez, kedves jó Miklós pajtás! Itt a világ legkülönb emberei 

megfordulnak, de még nem akadt férfi, aki Mátyást, és nem volt nő, aki Beatrixot 

megközelítette volna erő és szépség, szellem és nagyság, báj és érdekesség dolgában. 

Innen van az, hogy itt minden férfi a királynéba és minden nő, a tizenhárom évestől a 

matrónáig, őfelsége a király úrba szerelmes. 

Gyönyörű egy olympusi gyülekezet ez, annyi kétségtelen. Nincs város, nincs 

fejedelmi palota, nincsen királyi udvar, ahol a tudomány és a gyönyör, a szellem és a testi 

szépség, a pompa és az igazi biztos gazdagság ilyen tündérországot tudott volna teremteni 

- vagy mit is beszélek, az ördögbe is, mindig elfelejtem, hogy bizalmas és titkos levelet 

írok az én legkedvesebb cimborámnak. Bizony rothadt Sodoma és Gomorha ez, 

különösen az olasz része, hogy verné meg őket az Isten, takarodnának már haza 

megtömött koldustarisznyájukkal. 

Van is olyan sürgés-forgás, kavarodás, zűrzavar és drágaság, hogy a jámbor 

bécsieknek borsódzik a hátuk. Itt amúgy is szűken van az élelem - nem úgy, mint Budán 

-, a vendéglőkben minden hajmeresztő drága. Különösen roppant ára van a bornak, pedig 

ebből sok kell, mert egy jóravaló magyar torok megnedvesítésére legalábbis egy uncia 

szükséges. Az igaz, hogy a bécsiek szépen meg is gazdagodnak az udvar és a külföldi 

követségek rovására."300 

A levélben itt nem az udvari ember ideális képe bontakozik ki, hanem a kegyencé. 

Ha ironikus színezettel is, de a levél első fele arról árulkodik, hogyan viselkedik annak 

írója a nyilvánosság előtt, a második pedig arról, hogy mit gondol valójában. Az uralkodói 

párt és környezetét a levél írója előbb felmagasztalja, majd démonizálja. Ez a levélbetét 

a regényben egyszerre jeleníti meg a koraújkori propagandisztikus forráshagyomány két 

szélsőséges esetét egyetlen történet kapcsán. Beatrixról ennek következtében kétféle 

szélsőséges kép alakul ki. A retorikai túlzásokból és ironizálásból, valamint az 

érzékelhető személyes elfogultságból kifolyólag is egyértelmű, hogy mindkét beállítás 

erősen torzít, és ez a nőalak a regény szerzője által kreált „dokumentumon” keresztül 

hozzáférhetetlen. Ez a fiktív minta jól példázza a történelmi emlékek konstruálását, a 

hozzáférés és az elbeszélhetőség dilemmáit. Beatrix királynéról a történeti források révén 

sem tudhatjuk meg az „igazat”, csak azt természetesen, hogy milyen kép élt róla az adott 

korszakban. Ami pedig a szépirodalmi szövegben az asszonyból „megismerhető”, az az 

elbeszélt tudatvilág, ami sok szempontból komoly eltérést mutat a narratíva másik 

                                                           
300 SURÁNYI, i. m., 117. 
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rétegétől, Beatrixnak a műben megjelenített „magándokumentumaitól”. Az elbeszélő e 

műben úgy jeleníti meg e dokumentumokat, mint a politikai érdekek érvényesítésének 

lehetséges és hatásos eszközét, aminek ereje a rejtett nyilvánosságban van. Ennek a rejtett 

nyilvánosságnak a mibenléte az itt hosszan idézett levélben is megtalálható. 

 Az uralkodói pár és az uralkodói udvar hozzáférhetetlennek tűnik a szövegben: 

megfigyelhető, hogyan látja a levél írója, miként kívánja a megtörténteket, a kialakuló 

képet az udvari elit manipulálni. De az sem feledhető, hogy bár a levél intimitást sugall, 

mint bizalmas irat, mégiscsak a regény világának egyik kulcsfigurája hozta létre és egy 

másik kulcsfigurának lett címezve, akinek a közre működésével a bizalmas információk, 

a feladó által képviselt udvarról kialakított vélemény egy viszonylag széles, meghatározó 

közeghez is eljuthatott. A levélbeli váltás tehát annak fényében válik igazán érdekessé, 

hogy a levél feladója, aki a reneszánsz udvari kultúra mintájára berendezkedő királyi 

udvar erőteljes bírálója, miként mutatkozik meg a levélbetét révén az udvari ember 

mintapéldájaként. Egyrészt, aki színlel a királyi udvarban, másrészt, aki az udvari 

színleléssel, a figyelem elterelésének legideálisabb módjával leplezi, hogy megvezeti 

magát a levél címzettjét is. 

A beszámolóban először Beatrix mint nemes madonna, tündéri jellem jelenik meg, 

majd mint Sodoma és Gomorra démona. Olyan mitikus átalakulás ez, amelyhez hasonlót 

Bethlen Gábor tekintetében figyelhetünk meg Báthory Anna kapcsán Móricz regényében. 

Noha ott a mesterkéltség nincs olyan nyilvánvalóan jelen, mint ebben az esetben. A 

hangnem, a stílus és a tartalmi váltás élességével a szerző azáltal is manipulálja tehát a 

befogadót, a címzettet, hogy elhiteti: a levél műfaján belül lehet teljesen őszintén is 

nyilatkozni. Mintha magának a levélnek a címzettre - a befogadóra gyakorolt célzott 

hatása lenne az, ami kizárólag láthatatlan akarna maradni. 

A donna di palazzo alakjához kapcsolódó színlelés és rejtőzködés motívuma, az 

álarc mögé rejtett arc.301 A kifürkészhetetlenség művészete a legnagyobb, s egyúttal 

                                                           
301 A romantika kifejezetten kedveli a rejtőzködőt, a hozzáférhetetlent, a titokzatosat, mint 

tematikát:„A maszkírozás hatásmechanizmusa tehát azon az egészen rendkívüli sajátosságán alapul, hogy 

éppen konkrét használata-alkalmazása révén reprezentál egy rejtett jelentést, azaz nyelvének retorikája 

maga egy általa nyíltan feltételezett konstatívumra, mint titokra visszautalás gesztusaival képződik. Ami 

pedig már fantasztikussá, olykor szinte horrorisztikussá teheti ezt az egyébként is egyedi és irrealisztikus 

összefüggést, az a látható (álarc) és a láthatatlan (arc) megkülönböztetésének létrejötte és módja. A látható 

és a láthatatlan szférák megint csak mesterségesnek és önkényesnek tűnő szétválasztottságban viszont nem 
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legellentmondásosabban megítélt erény,302 amit udvari ember vagy udvarhölgy a 

magáénak tudhat.303 Ezt a jellemző tulajdonságot a magyar közeg kétszínűségként 

értelmezi.  

A hozzáférhetetlenség nem csak a történeti források természetéből adódik, hanem 

abból is, hogy a donna di palazzo képes gondolatait és érzelmeit elrejteni a külvilág elől. 

Ez a képesség szituációtól függően válthat ki elismerést és irritációt. Bajza Lenke 

Leányok tükre című tudománynépszerűsítő kötetében Szilágyi Erzsébet képes uralkodni 

valódi érzésein és szándékain, amikor Mátyás szabadon bocsátásáért folyamodik a királyi 

udvarban.304 Itt a leplezés és a színlelés képessége egyszerre kanonizálódik azáltal, hogy 

az anyai féltés és szeretet viszi az asszonyt erre, s hogy a történelmi emlékezetben a nő 

magánérdeke a közérdekkel is összeegyeztethetővé válik: a Hunyadiak érdekét képviseli 

az aktuális, ám idegenből érkezett uralkodói körrel szemben. Szilágyi Erzsébet esetében 

ez a viselkedési minta annak a bizonyítéka is, hogy anyai érzelmeit a közérdek elé tudja 

helyezni Hunyadi László vonatkozásában. Erzsébet képes a bosszú gondolatát értelmi és 

                                                           
a láthatatlan eszme törekszik látható megmutatkozásra, ellenkezőleg: a látható anyag hajtja végre a szellemi 

tartalom feltételezésének és elrejtésének e relációban megdöbbentő aktusát. „EISEMANN, i.m., 165-166. 
302 „Oh erény, ki dísze vagy minden erénynek, amelyek még szebbek, ha valamiképpen 

disszimuláltak, hisz tisztes lepled magukra öltik, nehogy felesleges hívalkodással ékesítsék magukat. Oh, 

gyarlóságok menedéke, amelyek benned rejtőzködnek, te a nagy szerencsék támasza! A kicsiknek is kezed 

nyújtod, nehogy elhagyatottnak érezzék magukat. Jó és rossz időben egyaránt fel kell venni a te öltözetedet, 

éjszaka éppúgy, mint nappal, házadon kívül, s belül. Én nem ismertelek meg időben, és csak apránként 

tanultam meg, hogy nem vagy más, mint a türelem művészete, amely azt tanítja, hogy ne csapj be másokat, 

de magadat se hagyd becsapni.” Torquato ACCETTO, A tisztes színlelésről: Az udvari élet művészete 

Itáliában, Balassi, Bp., 2004, 379-381. 
303 A színlelés és a szerepjáték az udvari élet velejárója volt, a 15 századtól került erényként az 

elméleti írók fókuszába, a megítélése, a határok és arányok, szituációk és élethelyzetek tekintetében nem 

volt homogén, de egyre inkább pozitív színezetet kapott. A XVII századra már az udvari kultúra emberének 

színlelése, szerepjátéka életének szerves részévé vált, s elképzelhetetlennek tűnt enélkül bármiféle 

akaratérvényesítés – akár magán, akár közügy esetében. „A XVII. század közepére a színlelés, a 

szerepjátszás alapvetően jellemzik az udvari embert a köznapi udvari élettől a politika és a vallás 

mindenfajta megnyilvánulásáig. A külső helyzetek és a belső valóság közötti ellentét elméleti 

megfogalmazást kap és létjogosultságra tesz szert etikai szinten is, minden ellentmondásosságával együtt. 

A simulatio/dissimulatio általánosan bevett magatartásforma, amely a reneszánsz individualizmus 

kiterjedésekor a társadalmi érvényesülés legfőbb eszközévé vált. VÍGH Éva, „Az udvari etika alapvető 

kategóriái: A dissimulatio mint ötödik kardinális erény. = V. É., Éthos és kratos között: Udvar és az udvari 

ember a 16-17. századi Itáliában, Bp., Osiris, 1999, 107-145, 144. 
304 BAJZA, i. m., 16-17, 22. 
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nem érzelmi alapon kezelni és összeegyeztetni a törvényes igazságszolgáltatás 

lehetőségeivel. Bajza Lenke kötetéhez hasonlóan a korban legalábbis eképp ítélik meg 

alakját, szemben Beatrixéval, aki a színlelés művészetét – az irodalmi reprezentációk 

körében – kizárólag önérdekből, akaratának érvényesítésére alkalmazza, valamint azért, 

hogy ármánykodásai kapcsán elkerülje a felelősségre vonást. 

„Csak akkor pillant fel, mikor Geréb Péter térdel előtte. 

Az ifjú főúr szeme lángoló, átható pillantással néz a hercegkisasszony szemébe, 

mintha lelkébe akarna látni. Ezt a pillantást lehetetlen észre nem venni. Beatrix lassan az 

ifjú főúr felé fordítja fejét. Előbb csodálkozva, majd riadtan tűri annak pillantását. 

Gyönyörű íves szemöldökei kissé összerándulnak, de azután elmosolyodik és leereszti 

nagy sötét szempilláit, melyek félig árnyékban takarják márványfehér arcát. Mosolya 

most kifürkészhetetlen rejtelmes s kegyetlen, mint a szfinxé. Geréb Péter felemelkedik. 

Hiába volt a kutató, átható pillantás. Aragóniai Beatrix lelkében csak az olvashat, kinek 

ő megengedi.”305 

Az idegen tárgyi és a szellemi kultúrának, környezetnek egy női szubjektum által 

történő képviselete gyakorolhat a környezetében lévőkre irritáló hatást úgy is, hogy 

közben ihletforrásul szolgál számukra. Az Erdély trilógiában Bethlen Gábor fejedelem az 

Annával töltött éjszaka után az asszony szobájában és étkezés közben olyan dolgokat 

tapasztal, amelyek mind-mind a reneszánsz udvarok és életszínvonal természetes 

tartozékai: a nyugati uralkodói körökben elterjedt szokások, mindennapi használati 

tárgyak.  A számára idegen dolgokra úgy csodálkozik rá, mintha azokban is lenne valami 

nem evilági. Ilyenek például a halott Báthory Gábor fejedelem örökölt cserépedényei. 

A tőle idegen világban a fejedelem felfedezi a saját és birodalma számára hasznos 

és előnyös dolgokat. Ráébred arra, hogy a régi, hagyományos dolgok sok esetben már 

csak hátráltatják Erdély virágzását. A fejlődés és a gyarapodás érdekében nem sokkal 

később olyan rendeleteket hoz, amelyek által a birodalomban elterjedhet mindaz, ami 

ezen kultúrából hasznosíthatónak tűnik, Anna környezetéből mechanikusan 

„lemásolható”.306 Ennek fényében Annának köszönhető az a budai királyi udvar 

hagyományait átörökítő, hagyományőrző és korszerű fejedelmi udvar, melyet a fejdelem 

kiépített. 

                                                           
305 D LENGYEL, i. m.., 22-23. 
306 MÓRICZ, i. m., 339. 
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Kerekiben a reneszánsz udvar kialakításáért, technikai, gazdasági és művészi 

vívmányainak meghonosításáért Báthory Anna esetében az idegenség, idegen érzés 

párosul a természetfeletti képzetekkel is, a démoni jelenség gondolatköre a környezete 

megítélésében több esetben is egyértelműen jelen van. Ehhez kapcsolható a boszorkány 

rítusra emlékeztető, a második részben hosszabban idézett jelenet is. A boszorkány 

idegenkedésének egyik alkotóelemeként tekinthetünk az Anna környezetében megjelenő 

idegen tárgyi világra, mely részben a török kultúrából, részben pedig az itáliai reneszánsz 

kultúrából építkezik. Báthory Anna valami hasonlót képvisel Erdélyben, mint amit 

Jagelló Izabella, csak e képviselet -a nyilvánosság előtt- kizárólag a fejedelem általi 

birodalmi szinten megvalósított ötletek esetében válik pozitívan megítélhető 

jelenségekké. 

3. 3. Egy anekdota körül 

A donna di palazzo kifejezésre a 19. századi irodalmi hagyományban nincs 

közvetlen utalás, de Kemény Zsigmond regényében Jagelló Izabella alakja releváns lesz 

ebből a szempontból, ráadásul az eszménykép kapcsán megvonható párhuzamok pozitív 

mérleget mutatnak a jellem megítélésében. 

A Zord idő című regény és az Izabella királyné és a remete című töredék Izabellát 

kimondatlanul ugyan, de mégiscsak a donna di palazzo-asszonytípus alakjához köti.307 

Keménynél árnyalódik, összetettebbé válik a megítélés: adott esetben bizonyos 

tulajdonságok és karakterjegyek előnyösek lehetnek, míg más helyzetben hátrányként 

jelennek meg. Ráadásul a megítélés nem is a magán- és közérdek 

összeegyeztethetőségének, hanem a szerző magas fokú emocionális érzékenységének és 

Izabelláról kialakított különvéleményének a függvénye. Kemény Zsigmond nagyon 

alapos történeti háttérismerettel és történeti gyakorlattal rendelkezve,308 valamint az írói 

                                                           
307 Baldassare  CASTIGLIONE, i. m., 181-249. 
308 „Papp Ferenc még látta Pusztakamaráson Verancsics, Fessler, Szalay s Horváth Mihály köteteit, 

melyekben Kemény megjelölte azokat a részleteket, amelyeket fölhasznált a Zord idő írásakor [PAPP 

Ferenc, Báró Kemény Zsigmond, Bp., MTA, 1923, II., 439.], és való igaz, hogy ennél a regénynél talán 

több anyagot vett át a történetíróktól, mint többi művében. Az is tény, hogy Martinuzzi György, Werbőczi 

István és Izabella királyné jellemzésekor közel járt a jellemképnek általa magas művészi szintre emelt 

műfajához, […] SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A közösségi lét tragikuma: Zord idő (1862)= Sz. M. M., 

Kemény Zsigmond, Pozsony, Bp., Kalligram, 2007, 221. 



157 
 

fantázia szabadságával élve egy minden más szerzőhöz képest összetettebb, mélyebb és 

árnyaltabb Izabella-képet hoz létre. Noha ez a kép többnyire az eleve hozzáférhetetlen 

elemek mentén épül fel, bizonyos értelemben mégis kevésbé szubjektív, mint a 

tudományos igénnyel megírt századfordulós munkák vagy reneszánsz emlékiratok. A 

szerző jó érzékkel reagál a korabeli források propagandisztikus elemeire, valamint a 

nézőpontok szubjektivitására is. A történeti szereplők nézőpontjainak ütköztetésében az 

is megmutatkozik, hogy nincs teljesen tárgyilagos álláspont: minden vélemény és ítélet 

az érdekek és a személyes érzelmi érintettség függvénye, így a donna di palazzo 

megítélése is.309  

A legegyértelműbben az a jelenet köti a királynét ehhez az eszményképhez, 

amelyben megszoptatja gyermekét a török követ előtt. Az irodalmi adaptációk nagyon 

eltérően mondják újra az anekdotát abban a tekintetben, hogy ki sugalmazta a királyné e 

tettét. Korabeli kommentárt nem olvashatunk: Izabella kortársai nem tették fel azt a 

kérdést, ami a 19. századi recepciót láthatólag élénken foglalkoztatta: vajon értelmezhető-

e az adott szituáció ösztönszerű cselekedetként, vagy egy tudatos politikai döntés áll 

mögötte? S ha az utóbbiról van szó, akkor kitől származik az ötlet? A politikai cseleiről 

ismert Fráter Györgytől? Vagy itt már a későbbi, a politikai játszmákra megérett 

anyakirálynéé az ötlet?  

Az Izabella aktivitásának ábrázolásában megmutatkozó eltérések a két korszak 

különböző ábrázolásmódjának ellentéteiből erednek. A jelenettel kapcsolatban nincs 

ugyan egykorú feljegyzés, de más korabeli szituációkban hangsúlyos, hogy a királyné 

szeszélyes és akaratos, és folyamatosan kísérletezik azzal, hogy miként válhatna az 

események alakítójává, hogy akaratát érvényesítse, s ezzel együtt az adott hatalmi 

viszonyokból eredő korlátait feszegeti.310 Izabella, aki a nemzet hősnőinek pantheonjába 

került a 19. században, a folyamatos lemondás és önfeláldozás által lett ennek a közegnek 

a tagja. A szépíróknak, amikor ehhez az anekdotához nyúltak és feltérképezték a korabeli 

                                                           
Szegedy-Maszák Mihály is jelezte, hogy nem csak a források, hanem az is elérhető volt Kemény 

könyvtárában, hogy mely részleteket használta fel a művéhez, hiszen megjelölte azokat.  
309 Szegedy Maszák Mihály külön felhívja a figyelmet a rendkívül összetett és érzékeny 

jellemábrázolásra, a történeti forráskritikára, ami a források jellemábrázolása kapcsán a kiegészítés, a 

kiegészítés általi még összetettebb kép megalkotásán, a különböző nézőpontokban rejlő elfogultságok azok 

megmutatásán és ütköztetésén keresztül jön létre, valamint a török idők tematikájában rejlő lehetséges 

parabola funkcióra. Uo., 215-244. 
310 Izabella magánlevelezéseiben ott ez az egyértelmű szándék. BARLAY , i. m., 67. 
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forrásokat, fel kellett tenniük a kérdést, hogy mennyiben akarják ezt a nőalakot követendő 

mintaként az anyaság szerepében megmutatni, s azt mennyiben akarják összeegyeztetni 

a történeti forrásokkal, vagy esetleg a történelmi eseményeket módosítva, vagy 

elhallgatva, megfeleltetni a korabeli idealizált Izabella-képpel? Valamint miként akarják 

a királyné rendkívüliségét megmutatni? Meg akarnak-e felelni a korabeli nőkkel 

szembeni sztereotípiáknak, hangsúlyozni akarják-e, hogy az események egy rendkívüli 

történelmi időszak kényszerhelyzetéből eredtek, vagy úgy ábrázolják Izabellát, mint aki 

e szituációban is bizonyította, hogy alkalmas a közéleti szerepvállalásra? Ha Izabella 

tudatos döntéseként vált értelmezhetővé ez a lépés, akkor az adott szituáció mintegy az 

asszony el nem mesélt, második életszakaszának „előképe” lehet. Példa arra, hogy a 

királyné fiatal éveiben is megmutatkoztak már azok a képességei, amelyek segítségével 

egész életében helytállt, s a társadalmi határhelyzetekbe nem csupán belekényszerült, 

hanem kereste is az alkalmat arra, hogy megmutathassa közéleti szerepvállalásra való 

alkalmasságát. 

Mindenesetre az ábrázolt jelenet az újraírásokban is kivétel nélkül képes 

befolyásolni a nagypolitika alakulását, elodázni Buda elfoglalását. Igaz ugyan, hogy a 

válsághelyzet kialakulása is az anyaságból, mint „kétélű fegyverből” ered.  Elterjed 

ugyanis a pletyka a csecsemő trónörökösről, hogy talán lány, esetleg nem is létezik, vagy 

nem is a királynéé;311ezért a szultán követet küld az udvarba, hogy megbizonyosodjon az 

igazságról, s annak fényében döntsön a gyermek és az ország jövője felől. A gyanú, a 

konfliktus Izabella anyaságából ered-de ha nem lett volna váratlanul anyává, akkor a 

királyné körüli politikai csoportnak nem is lehetne legitimizációs követelése.  

 

”Szolimán Verbőczyt és követtársát nyájasan fogadta, ’s egy csauszt Budára 

küldött, hogy saját embere által János’ fiának lételéről meggyőződjék. Izabella, János 

Zsigmonddal karjain, zokogva lépett a’ csausz elébe, s feloldván fűzőjét, szeme’ láttára 

                                                           
311 Az elcserélt gyermek gyanújának egy bevett társadalmi gyakorlat, a gyermek-alácsúsztatás 

szolgálhatott ürügyül, az adott politikai szükségállapotok mellett, amely minden társadalmi réteget érintett. 

A gyermek-alácsúsztatás azt jelentette, hogy egy anyától erőszakkal vagy valamiféle fizetségért cserébe 

elvették a gyermeket, s egy idegen, általában magasabb rangú, halott gyermeket a világra hozó, vagy meddő 

asszony alá rituálisan odahelyezték, mintha ő szülte volna. A gyakorlatnak volt egy olyan változata is, hogy 

csak kölcsönvették a halott gyerek helyett keresztelőre. Az eljárás a 19. században is ismert volt, tiltása az 

1878-as büntetőtörvénykönyvbe is bekerült. DEÁKY  Zita - KRÁSZ Lilla, Minden dolgok kezdete: A születés 

kultúrtörténete Magyarországon (XVI.-XX. Század), Bp., Századvég, 54-55. 
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emtette a’ kisdedet. A’ csausz letérdelt, ’s kezét a’ gyermekre tevén, Szolimán nevében 

megesküdött, hogy e’ gyermek fog Magyarország felett uralkodni”312 

Jókai Mór narrátora ezt a lépést ösztönszerű cselekedetként mutatja be. A 

királyné, mint a saját gyermekét szoptató anya az ideális nő alakját testesíti meg, a jó 

értelemben vett modern anya képét.313 Ennek propagálása közvetetten, az anekdota 

újraírása által tette mintává Izabella alakját, s az anekdota népszerűsége abban is állhatott, 

hogy a 19. század nőkkel szembeni elvárások kivetíthetővé váltak erre a történetre.314 A 

szituáció rendkívüliségét az adja, hogy elmosódik a magán- és közszféra határa. Az 

esemény terében a nagyobb nyilvánosság részévé válik az intim cselekedet.   

„Izabella fekete bársony gyászruhájában, trónusán ülve fogadta a török követet. 

Ölében tartá kisfiát, István Zsigmondot, aki már hat hónapos ember volt, s négy hónapos 

király. 

Ruszlán bég üdvözlő szavaira a királyné válaszolt, s azalatt, míg a tolmács ide és 

oda átfordítá a beszédeket, a kis király rákezdte a követelő sírást. 

És ekkor a bájos királyi özvegy, nem gondolva az országnagyok jelenlétével, 

kikapcsolá keblén a ruháját, s szemérmes anyai gondossággal megkínálá a gyermekét az 

élet kútforrásával. 

Ennél a bűbájos jelenetnél Ruszlán bég, amilyen hosszú volt, úgy vágta magát 

arcra, a királyné lábaihoz, s a kisgyermek meztelen lábacskáit összecsókolva, fogadá a 

prófétára, hogy pártfogója fog lenni teljes életében. 

                                                           
312 SZALAY , i. m., VI, 201. 
313 Ha azt vesszük figyelembe, hogy gondolkodtak a sajtóban a kérdéskör kapcsán. Abban a 

körben, ahol ez egyáltalán releváns volt, a szoptatós dajka helyett arra ösztönözték az anyákat, hogy 

rendszeresen saját maguk szoptassák a gyermekeiket, és lehetőleg minél inkább kerüljék a különböző tápok 

használatát. Például: DR BÓKAI János, Néhány szó a gyermekápolás köréből = Magyar Nők Évkönyve, i. 

m., 1861, 20-29. 
314 Ráadásul a művészettörténeti kutatások szerint a szoptatás megjelenítése épp a nők közege 

számára igyekezte felkelteni az érzelmi azonosulást. A témában VIZKELETY Béla Izabella királyné anyai 

áldozata című illusztrációja 1864-ben a Családi kör által jutott el szélesebb körökhöz, az előfizetők mintegy 

ajándékként kapták meg a vonatkozó illusztrációt, valamint Kiss Bálint festménye nyomán 1866-ban a 

korszak másik kedvelt nőknek szóló szépirodalmi lapja, a Nefeljets révén jutott el az anekdota vizualizált 

variánsa szélesebb rétegekhez. RÉVÉSZ, i .m., 2015, 287-288. 
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A szoptató királyné diadalmaskodott a diplomaták minden ravasz fondorkodásai 

felett. A szultán arany süvegecskét, arany almát és arany buzogányt küldött a csecsemő 

királynak, s biztosítá nagyúri oltalma felől.” 315 

 

Jókai értelmezésében tehát a „véletlen” és az anyai ösztön eredményezte, hogy 

megoldódott a konfliktus.  Az ösztönösként bemutatott cselekedet pedig látszólag 

lehetővé teszi a további, az adott anekdota ábrázolásával összefüggésben felmerülő 

bonyolult dilemmák kikerülését, ugyanakkor a regény egészét tekintve a jelenet 

mégiscsak jó példájává válik annak az írói megoldásnak, amit Jókai alkalmaz Izabella 

ábrázolásakor. Az Izabella alakjában megmutatkozó ellentmondás itt nem a nemiségéből, 

hanem az életkorából fakad. A királyné még fiatal, s kevés időt töltött ahhoz 

Magyarországon, hogy megfelelő tapasztalattal rendelkezzen, s hogy támogatók és 

tanácsadók nélkül önálló, tudatos politikai döntéseket hozzon. Olyan döntéseket, amelyek 

pozitív hatással van az események alakulása. Ehhez a szerencsés véletlenhez hasonlóan 

az asszony korát és tapasztalatlanságát az őt körülvevő elit mégis képes a nemzet javára 

fordítani úgy, hogy egészen más megvilágításba helyezi a hiányosságokat. A királyné 

rendkívülisége abban mutatkozik meg, hogy képes beismerni tévedéseit, s az igazán 

fontos, döntő politikai helyzetekben kész mások tanácsát megfogadni, másoknak 

engedelmeskedni. Az alábbi jelenet316 mintegy előképeként is értelmezhető a Mária 

Terézia alakjához köthető a Vitam et sangviem317 anekdotának. 

 

„Egy huszonkét éves királyné és egy két hónapos csecsemő maradt Magyarország 

trónján. 

                                                           
315 JÓKAI Mór, Fráter György, Bp., Akadémiai, 1972, II., 220. 
316 Jókai Horváth Mihálytól vette át a vonatkozó történetet, aki Verancsics Antaltól ültette át az 

anekdotát a munkájába. 
317 A fordulat korabeli népszerű variációiban egyébként sok a manipuláció, hiszen ez a gesztus a 

kikényszerített adómentesség következménye. A közismert illusztráción továbbá „téves” a gyermek II. 

József szerepeltetése, a trónörökös nem volt Pozsonyban. Propagandisztikus hatást kell látnunk a korabeli 

rézkarc színezett, ismeretlen művész készítette változtában is: hatásvadász a királyné fehér ruhája. Mária 

Terézia ugyanis gyászba öltözve, fején a koronával jelent meg. Ifj BARTA János, A tizennyolcadik század 

története, Szekszárd, Szekszárdi Ny., 2000, 134. 
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A királyné maga is gyermek volt még: szép és okos; de mégiscsak gyönge 

asszony. A legtúlcsapongóbb költői képzelet nem találhat ki ennél visszásabb helyzetet, 

mint aminőt a sors szeszélye előteremtett: egy szétbomlott ország sorsát egy fiatal nő 

kezébe letenni, aki még alig két éve, hogy leánya lett a nemzetnek; aki senkivel nem 

rokon ez országban: még a nyelvüket sem érti; aki még az élet örömeit sem ismeri, 

nemhogy a rémeit ismerné; akinek még azt az időt sem engedték nyugodtan eltölteni, 

amit egy gyermekágyas asszonynak az egészsége végett ágyban fekve kell átpihenni; 

felköltötték, hogy öltse fel a gyászruhát, vegye karjára a gyermekét, vigye ki azt magával 

a Rákosra: mutassa fel ott az egybegyűlt rendeknek, s fogadja azoknak a riadó „vivát” 

kiáltását, akik gyermekét királynak választák, s őt magát ez ország régensnőjévé tették. 

Verancsics püspök így ír a királynéról: „Fiatalsága, a gyász által emelt szépsége, 

ékes beszéde és nyájassága által mindenkit annyira elbájolt, hogy »az erények és 

kegyelmek tárházának« nevezteték.”318 

 

Izabella „gyönge asszonyi” mivolta tehát életkorából ered. Ugyanakkor rendkívüli 

képességei mégis megmutatkoznak – szemben a gyermekét megszoptató királynéval a 

Rákos mezején gyermekét megmutató és felszólaló királyné a Jókai adaptációban mind 

megjelenésében mind felszólalásában azt bizonyítja, hogy alkalmas a nyilvános 

szereplésre és hogy képes pozitív irányba befolyásolni a közvéleményt. A jelenet kapcsán 

megidézett történeti forrás is elismerően nyilatkozik Izabella szerepléséről. Ráadásul ez 

a nyilvános beszéd mintegy a lemondó nyilatkozat inverzének is tekinthető. Nem derül 

ugyan ki, hogy az itt elhangzottak mennyiben felelnek meg a háttérben álló hatalmi 

csoport sugalmazásainak, csak az, hogy ettől függetlenül, az elhangzottakon túl, Izabella 

megjelenésében és kiállásában is meggyőző erejű volt. A királyné fiatalságát és 

tapasztalatlanságát hangsúlyozó jelenet tehát egyben megmutatja az asszonyi jellemben 

rejlő, még kibontakozófélben lévő rendkívüliséget is. 

A nyilvános szoptatás egy alternatív értelmezésében Izabella tettét Fráter György 

ösztönözte a P. Szathmáry-féle adaptációban. Izabellát itt lelkileg és fizikailag is 

megviselte a szülés, s ez az élethelyzet már önmagában is alkalmatlannak mutatja arra, 

hogy bármiféle közéleti szerepben helytálljon. Akárcsak minden más esetben, a 

hagyományos női szerepkörök gátolják meg abban, hogy bármiféle önálló aktivitásra 

                                                           
318 JÓKAI, i. m., II., 1972, 218. 



162 
 

legyen képes. Női szemérme is tiltakozik Fráter György javaslata ellen, végül mégiscsak 

hallgat a papra. Izabella jeleneteiben folyamatosan hangsúlyos, hogy kényszerítő 

körülmények hatására cselekszik, és ő maga is alkalmatlannak vallja magát a nyilvános 

szereplésre. Folyamatosan szenved attól, hogy magánéletét a nyilvánosság előtt kell 

megélnie. P. Szathmáry a rendkívüli időszakban, kényszerhelyzetekre reagáló asszony 

életének példájával a korabeli nézetek érvényesítése érdekében még a történelmet is 

átírja. Értelmezésében az asszony halálának oka, hogy életvitelszerűen kell megfelelnie a 

társadalmi konfliktusok kihívásaira. 

 P Szathmáry regényében a királyné szerető anya, szerelmes asszony, de közélet 

mindig idegen tőle. Izabella nem csak alkalmatlan a politikai szerepekre, hanem igénye 

sincs rá, s minden olyan jellegű esemény, aminek reprezentatív, diplomáciai jelentősége 

van, taszítja. Eszébe se jutna az anyaságának bizonyítása olyan módon, ahogy azt Fráter 

György kiötli. Nőként válik alkalmatlanná a politikai ténykedésre.  

 

 „De alig hunyá be szemeit Szapolyai, már is nehéz felhők tornyosultak az ország 

és királyi özvegy felé. 

Mint minden nagyobb szerencsétlenséget, úgy az Izabelláét is megelőzte a 

rágalom. 

Gyanúsították Szolimán előtt, hogy mindaz mi gyermeke születéséről beszélnek, 

merő költemény. 

A nagy úr, hogy erről biztos tudomást szerezzen, követet küldött Budára. 

Martinuzi már akkor Budán volt s a török követség czélját egész gyöngédséggel 

adá a királynénak tudtára. 

Izabella gyöngélkedő állapotában az olyas rágalomra alig tudott egyébbel felelni, 

mint könyűivel. 

- A könyü itt nem elég asszonyom – mond Martinuzi – a török követnek 

meggyőződéssel kell távoznia, különben magad és fiad trónját veszélyezteted. 

- Mi módon történhetnék az, mint gyermekem megmutatása által? – kérdi a szép 

nő halvány arczát a könyüktől megtörölve. 

Ez nem elég asszonyom. E bölcsőbe itt bárki csecsemőjét befektethetéd; az nem 

fogja őt meggyőződésre vezetni. 

- De tanácsolj hát! Mi tévők legyünk? Állítsunk tanukat a való bebizonyítására. 

- A tanuk meglehetnek vesztegetve; ez sem elég. 
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- Istenem, de hát éppen semmi út nincs e rágalom megczáfolására? 

- Van asszonyom; én tudok egyetlen utat: de az női szemérmeddel jő 

összeütközésbe. Azért ha magadat meggyőzni gyermeked javáért nem vagy képes, úgy a 

követet bátran visszaküldhetjük. 

[…] 

-S mi ez? – kérdi végre alig hallható hangon. 

- Gyermekednek a csauz szemeláttára kell táplát nyujtanod… Egyébiránt veté 

utána hirtelen, midőn látta, hogy Izabella arczára sötét pír borult – vígasztalásodra annyit 

mondhatok, hogy a követ egészen ősz szakálu agg. 

_- Ó uram lehetetlen ez. Nincs emberi törvény mely engem erre kényszeríthetne 

–mond Izabella szemlesütve s palástját mintegy védőleg vállain összevonva. 

- Nincs emberi törvény aszonyom, az igaz, de van isteni: az melyet az Úr az anya 

kebelébe oltott.  

 […] 

- Asszonyom, a jó tanácsot, bárkitől jöjjön, követni kell. Nem ez az első áldozat 

melyet gyermekedért tenned kell. És hogyha majd később a szultán úgy akarna 

meggyőződni, hogy fiadat tőled elszakítva, maga elé parancsolná?... 

- Inkább meghalnék, hogy sem őt elszakítani hagyjam. 

- No lásd asszonyom; most e kis áldozattal mindezt megkímélheted.” 

[…] 

Izabella betegség és belharcz miatt oly gyönge volt, hogy Martinuzinak 

támogatnia kellett. A derék müzülmán, ki előtt megfoghatatlannak tetszett, miképen 

lépjen ő valakinek a háremébe, csaknem futásnak indult, midőn a menetet meglátta. 

Valóban ha van festői szépség e világon, úgy egy fiatal anya az, karjában emlőin 

csüggő gyermekével s arczán a szemérem sötét pírjával. 

Mindnyájan könyeztek: a csauz, a királyné, Mineróna és Martinuzi; még gróf 

Salm is, ki most a márvány oszlopok közén megjelent, meghatva nézé a jelenetet. 

Az agg csaúz a királynőhöz közeledett s a kis János Zsigmond parányi lábacskáit 

megcsókolá. 

- Mondd a meg a szultánnak, a nap fiának, a hold testvérének és föld urának, - szól 

a csaúzhoz Martinuzi, hogy a rágalmakra ez válaszunk! 

A csaúz keresztbe tette karjait és földig hajolt. 

- Allah nagy és hatalmas. Gondoskodik az özvegyek és árvák sorsáról. És én íme 

a nagy Szulejmán nevében esküszöm a próféta koporsójára, hogy míg a gyermek él, nincs 
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más királya Magyarországnak! Kiált ünnepélyes hangon. S ezt mondva a gyermeket még 

egyszer megcsókolá és eltávozott.”319 

 

A testnek a hivatalos eseményen történő hasonló felfedését, az ekkor is 

botrányosnak számítón hiányossá tett öltözetet320 a szoptatás cselekedete igazolja. 

Ugyanakkor ha a követ a királyné anyaságának konkrét bizonyítékaként fogja is fel ezt a 

tettet, nem vonhatja ki magát, mint férfi, a meztelen női mell látványának hatása alól. A 

zavar és a szemérem működik a királyné és a török követ esetében is. A királynénak anyai 

mivoltában megmutatkozása mellett az erős erotikus kisugárzás legérzékletesebben 

Kemény Zsigmond regényében van jelen. Ott egyértelmű, hogy a döntést a királyné 

hozza, ahogy az is, hogy a török követben fellobban a vágy ennek láttán. 

  

 „E közben valaki Izabellának elárulta a csauz-basa által szőtt ármányt s ő valami 

ürügy alatt magához hivatta a csauzt. 

A királyné rendkívüli szépségét talán soha annyira ingerlővé nem tette a finomabb 

érzéssel választott, de egy kevéssé kacér öltözék, mellyel a renegát törököt fogadta, 

beszélgetvén vele olasz nyelven, mert a csauz-basa születésére nézve dalmata volt, fontos 

és igen bonyolult politikai kérdésekről. A csauzt elhódította a kellem és bűbáj, melyet 

sovár szemei szívtak be a csodaszép alak minden vonásairól, minden mozdulatáról. Fonák 

feleleteket adott, összecserélte a szavakat, a királyné zengzetes hangját hallá csak, s a 

gondolatok, mielőtt értelmöket fölfogta volna, elpárologtak meggyulladt képzelődése 

hevénél. Oly állapotban volt, mintha mákonytól ittasan, a földi élet és a paradicsom 

jelenetei szeszélyes káprázatokban egyesülnének körüle, hogy mámoros érzékeit a valódi 

tárgyak és a képzelődés csalódásai közt ringassák. 

                                                           
319 P. SZATHMÁRY , i. m., 39-44. 
320 A reneszánsz korának képében tévesen kapcsolták össze a kevésbé korlátozott közéleti 

lehetőségeket a szabadosabb szexualitás lehetőségével, de e tévedés erősen élt a 19.-20. századi 

gondolkodásban is. A művelődéstörténeti kutatások azt mutatják, hogy a középkorban is sokkal 

természetesebben álltak hozzá a nemiséghez és a meztelenséghez. Általánosabban sokkal jobban 

szabályozták a szexuálitást, szigorúbban büntették az ezzel kapcsolatos normaszegést, nehezebben 

torelálták a köztérben, a nyílvánosság előtt megszegett ilyen jellegű íratlan törvényeket. A különböző, 

közvetlen forrásokra támaszkodó kutatók rámutatnak a képzőművészetek és a mindennapok közti éles 

elkülönülésére ebben a tekintetben. PÓSÁN László, A nemiség és a testiség szemlélete a középkor és a 

reneszánsz idején = Ámor, álom és mámor: A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves 

hazai kultúrtörténete, szerk. SZENTMÁRTONI SZABÓ Géza, Bp., Universitas, 2002, 25-48. 
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A csöngetyü hangja idézé vissza merengő elfogultságából. 

E jelre a dajka behozta a csecsemőt és távozott. 

A királyné folytatva beszélgetését, kibontotta mellfátyolát, s mintha senki sem 

volna a teremben, szoptatni kezdé gyermekét. 

- Allahnak hatalma nagy, - kiáltott a csauz-basa elragadtatással. - Allah elméje 

teremté a mennyet és a földet; de csodatevő hatalmát akkor emelte legmagasabbra, midőn 

szépségedet gondolta ki. Engedd meg, felséges királyné, hogy lábait csókolhassam meg 

Zápolya utódjának, a győzhetetlen padisah fogadott fiának és Magyarország királyának. 

E jelenet mentette meg Buda ostroma előtt néhány hónappal 

Magyarországot…”321 

 

Ennek az esetnek tehát különböző értelmezései születtek meg a tekintetben, hogy 

Izabella tettét mennyiben vélik saját döntésnek, s e döntés mögött mennyiben 

feltételeznek tudatos, politikai szempontú késztetést. Jókai regényében Izabella 

öntudatlanul, valóban ösztönszerűen teszi meg ezt a lépést. P. Szathmáry regényében 

Fráter György kényszeríti Izabellát erre a tettre, ahogyan ezt sugallja Madarász Viktor 

festménye is, a Martinuzzi György és Izabella királyné fogadja a török követet című képe. 

Ezzel szemben Kemény Zsigmondnál Izabella részéről lesz tudatos politikai döntés és 

lépés e cselekedet, általa odázódik el Buda közvetlen török fenyegetettsége. 

Ha abból a Castiglione által megalapozott reneszánsz elméletírói hagyományból 

indulunk ki, mely rákérdez, hogy a donna di palazzonak milyen közéleti 

szereplehetőségei, sőt kötelességei vannak, hogy miként kell ebben a funkciójában 

megnyílvánulnia, akkor ez a jelenet megfeleltethető az elméleti kritériumok elemeivel. A 

donna di palazzonak lehetősége, joga, sőt olykor kötelessége is női erényeit és bájait 

felhasználnia a politikai események befolyásolására, fel kell ismernie a mindenkori 

adandó lehetőséget, és okosan élnie kell nőiessége és szépsége adottságaival. Ugyanakkor 

a tudatos, megfontolt cselekedeteket ösztönszerű, természetes megnyilatkozásoknak kell 

álcáznia, rejtve kell tartania valódi szándékait. E vonatkozásban tehát Izabella tökéletesen 

megfeleltethető ennek a korabeli női ideának, a Castiglione-féle donna di palazzonak. 

A fenti jelenetben jól érzékelhető továbbá, hogy a nőalak megítélése – 

pontosabban a donna di palazzo eszménye szerinti viselkedés – természetesen a 

mindenkor adott konkrét szituációtól is függ. A regény kapcsán több esetben is elválik a 

                                                           
321 KEMÉNY, i. m., 1968, 154-155. 
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külső narráció és az Izabella környezetét alkotó szereplők reakciója.322 A regényvilág 

valóságán belül a magánérdek-közérdek összeegyeztetésekor a királyné pozitív megítélés 

alá esik. Hogy az elbeszélői nézőpont szólama reflektál erre, szintén Kemény rendkívüli 

történetírói érzékére vall. A színlelés – a szoptatásnál az ösztönösség megjátszása –  a 

magyar történelem alakulására pozitív hatású lesz, a magyar érdekeket szolgálja. Kemény 

Zsigmond szövege az asszony részéről feltételezi a tudatos politikai döntést, s megmutatja 

benne a rendkívüli jellemet. A lélektani erő, ami a királyné alakjában itt megmutatkozik, 

teljesen egyedivé teszi a személyiség ábrázolását az alternatív irodalmi reprezentációk 

között. A rejtőzködés és a színlelés kettőségében Izabella azáltal is könnyen válik 

előnyösen bemutathatóvá, hogy ez anyasága révén nyilvánul meg, s a mezítelen test 

köztérben történő megjelenítése a szoptatás aktusa miatt lesz szentesítve. E gesztus tehát 

nem csak az anyai szeretet megnyilvánulását, hanem egyúttal a nemzeti érdekek 

szolgálatát is jelenti. 

 

Összegzés 

Ez az anekdota a dolgozat főbb kérdései kapcsán egyaránt releváns. 

Legkülönbözőbb reprezentációi által, – melyekben a fő különbséget tehát Izabella 

aktivitása mutatja – az anyaság átpolitizáltsága, a nőkhöz kacsolódó hiedelmek és a donna 

di palazzo alakjának kérdése felől is bevonható az értelmezési folyamatokba. Az anekdota 

tulajdonképpen a három nagy fejezet mindegyikében tárgyalható lett volna. Az anyaság 

közvetítői funkciója kapcsán izgalmas annak kérdése, hogy Izabella, mint anya miként 

tud közvetítővé válni a két egymással szembehelyezkedő hatalmi csoport (törökök és 

magyarok) között. Izabella rendkívüli jelleme anyaságán keresztül mutatkozik meg, 

amennyiben képes a magánérdekeit a közérdek alá rendelni, ezzel pedig a nőkkel 

szemben érvényesülő sztereotípia ellenpéldájává válni. Tehát le tudja-e győzni női 

szemérmességét, el tudja-e fogadni az anyaság intimitásának nyílvános megmutatását. 

Ebben a helyzetben az sem mindegy tehát, hogy kényszer hatása alatt cselekszik, így 

passzív áldozatként jelenik meg egy műben, olyan nőként, akit eszközként használ fel az 

aktuális hatalom, vagy éppen önálló ötletét megvalósítva nemzetközi jelentőségű 

                                                           
322 SZEGEDY-MASZÁK, i. m., 221. 
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események alakítójává válik. Ez utóbbi esetben tehát a tisztes színlelés erényével élve 

saját maga lép fel egy látszólag passzív, hagyományos női szereplehetőségen keresztül 

aktív cselekvőként. 

 Az anekdota különböző értelmezései különböző válaszokat adnak arra a kérdésre, 

hogy mennyire alkalmas egy nő a közéleti szereplésre, mennyiben tud egy adott 

szituációban egyedül, környezetétől függetlenül politikai szereplővé válni. Igaz, hogy az 

anekdota csak egy igen korlátolt ideiglenességet, egy szituációt érint, nem pedig egy 

hosszabb folyamatot, ami pont azt tudná megmutatni, hogy az aktív cselekvés rendkívüli 

jellemek esetében életvitelszerűen fenntartható e. Ennek kérdése más, az életút kapcsán 

kiemelt, újragondolt, illetve megkonstruált anekdoták egymás mellé állításával, mérlegre 

helyezésével dönthető el, hogy a királyné képes volt-e tartósan erélyesnek mutatkozni 

vagy sem. 

Másrészt Izabella és a csecsemő alakjának megjelenítésével, a török követ 

reakciójával a szituáció erősen asszociálhatóvá teszi azt a bibliai jelenetet, amikor Szűz 

Mária és a Kis Jézus személye elé járulnak az idegenből érkezett bölcsek, és hódolatukat 

fejezik ki. Ennek a könnyen megidézhető párhuzamnak – amely a korabeli forrásokban 

rögzült változatok kapcsán az olvasóközönség számára is asszociálhatóvá vált – az 

anyaság átszakralizáltsága által jól bemutatható a negatív példák ellenében egy 

erőteljesen pozitív példa. Az anyaság szerepkörében a különböző extrém szituációk során 

azokban az esetekben, amelyekben megmutatkozik Izabella rendkívüli helytállása, 

mindig feltételezhetünk a befogadó és az alkotó részéről egy olyan kultikus tiszteletet, 

mely számukra Izabella alakja anyaként szenteknek kijáró áhítatot kelt. Az olyan anyai 

áldozat által, amelyben az adott történelmi nőalak beletörődik gyermeke mellőzésébe, 

jogainak elvesztésébe, megpróbáltatásaiba, kénytelen elviselni, hogy az folyamatosan 

veszélynek van kitéve, a beletörődésén és elfogadásán, anyai fájdalmának részletezésén 

keresztül Szűz Máriához válik újfent hasonlíthatóvá. 

A donna di palazzo eszményképe csak a Kemény Zsigmond féle alternatíva felől 

válik egyértelműen megragadhatóvá: Izabella anyasága mellett női szépsége, s 

szépségének reprezentációs értéke és jelentősége, s ennek a női oldalról történő tudatos 

kihasználása egyedüliként Kemény művében jelenik meg. Az idegen identitás, ahogy 

Bajza Lenke tudománynépszerűsítő művében a bevezetőben említett módon Mária 

Terézia és Sisi esetében, itt az anyaság révén transzformálódhat ismerőssé, nemzetivé. A 

donna di palazzo eszményének követője, az idegenből jött uralkodónő a gyermekáldás 

által válhat eggyé a nemzettel. Azzal, hogy anyává válik, egy nemzet számára biztosítja 
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a folytonosságot, a jövőt, és ezen keresztül válhat csak igazán empatikussá új népének 

sorsa, jövője iránt, ahogy a felé fordított tekintetekben is ezáltal számolódhatnak fel az 

ellenségesség és a tartózkodás. Abban, hogy jogos trónörököst szül, ideális esetben 

egyesül magánérdeke – gyermekének érdeke – új nemzetének érdekével. Ha egy királyné 

esetében gyermekének érdekképviselete nem egyeztethető össze a közérdekkel, akkor azt 

lehet feltételezni, hogy az adott időszak egy olyan rendkívüli helyzetet eredményez, 

amelyben felborult az isteni és az emberi világ rendje. Hiszen vagy az az eset áll fenn, 

hogy az uralkodó alkalmatlan és méltatlan a trónra, vagy az az eset, hogy az uralkodásra 

alkalmatlan érdekcsoport akarja megfosztani a jogos trónörököst jussától. Izabella alakja 

kapcsán a történeti forrásokban előkerül ugyan János Zsigmond alkalmatlansága, de nem 

az elemzett szituációk, hanem a későbbi, erdélyi uralkodása során.  

Másrészt azt is jól mutatja ez az anekdota, hogyan válik rendkívüli szituáció 

esetében a hagyományos női szerepen keresztül korabeli mintává egy adott történelmi 

nőalak, jelen esetben a királyné. Hogyan épül be a szépirodalmi narrációba a népnevelés: 

hiszen a szoptató királyné alakjának ábrázolása egészségügyi propaganda is egyben, ami 

arra is biztatja, ösztönzi a női olvasókat, hogy a gyermekeiket maguk szoptassák, ne 

fogadjanak dajkát, vagy ne használjanak tápszereket. Az olvasókban az empátia felkeltése 

a történelmi szituációban kiszolgáltatott női alakkal szemben ugyanolyan írói szándék 

lehetett, mint az elismerés, a tisztelet kivívása a szituációban tudatosan fellépő (így 

megjelenített) nőalak kapcsán.  

E anekdota újraértelmezett irodalmi változatai, melyek megmutatják a 

szereplőinek szándékait, megjelölik az ötlet tulajdonosát, s egyes vonásaikban a 

közelmúlt eseményeit idézik, illetve az anekdotának tágabb szövegkontextusa jól 

példázza azt is, hogy a 19. századi irodalom képviselői nem adták fel, amikor a 

forráshiány különböző szintjeivel találkoztak, sokkal inkább lehetőséget láttak ebben.  

Ahogyan az adott szerző ráismert erre a hiányosságra, a korabeli ideologikus divat 

által is ösztönözve küldetésként tekintett nem csupán a történettöredékek rögzítésére, 

népszerűsítésére, hanem töredékek létrehozására,323 rekonstruálására is. Ami a történeti 

szakmunkák kereteit illeti, annak ellenére, hogy a történelemtudósok épp ebben az időben 

                                                           
323 A töredék divatjáról: VÉGH Veronika, Töredékes formák az európai romantikában: az angol és 

a magyar fragmentumvers, Bp., 2015. 
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kezdtek el erőteljesen elhatárolódni az irodalom világától,324 a kiegészítő, fiktív elemek 

nagyon is jellemzőek voltak a történeti munkákban. A századfordulón is jellemző volt a 

forrásokból szerezhető ismereteken túli feltételezések jelöletlen, nem elkülönített közlése, 

a soha papírra nem vetett gondolatok lehetőségének gyakran tényszerű „feltárása”. Ha 

nem is kerekítettek egyetlen szó, néhány mondat köré egy teljes történetet, azért számos 

olyan munkával találkozunk, amikor „megszaladt” – elsősorban a nemzeti ideológia 

szolgálatának okán – a történész kezében a penna. A rekonstrukció az olyan 

történelemformáló nőalakok esetében sem volt mentes a megismerhető adatok kreatív 

kiegészítésétől, melyekről viszonylag sok forrás, saját írás is fennmaradt. Ezek a megírt 

történetek nem voltak mentesek az átideologizálástól, a források felhasználásának 

módját, értelmezését tekintve a manipulációtól.325  

Miközben „regényes” szakmunkák születnek, addig a történelmi regényeken is 

újra és újra számon kérik a történettudomány feladatköreinek ellátását. A szépírók lehet, 

hogy tartózkodnak attól, hogy ítéletet mondjanak a források igazságtartalma felett, de 

azok megkérdőjelezhetőségére továbbra is folyamatosan reflektálnak. Amikor tartalmilag 

eltértek a történeti hagyománytól, azzal nem felülírni kívánták a történeti hagyományt, 

ahogy a kiegészítéssel sem tartották pótolhatónak a hiányokat: ezekkel a gesztusokkal 

inkább a források – melyek a 16. századot tekintve gyakran egyébként maguk is 

szépirodalmi művek voltak – természetére, működésére, lehetőségeire és korlátaira 

világítottak rá, akarva vagy akaratlanul. Mindeközben azonban valóban eltávolodtak a 

sztereotípiáktól, a sematikus megformáltságtól. A disszertációmban elemzett művek 

fényében azt is megállapíthatjuk, hogy a szépirodalmi szövegekben számos példát 

találhatunk a források kritikai kezelésének közvetett nyomaira és ennek következtében 

egy annál árnyaltabb jellemábrázolásra, mint amivel sok korabeli tudománynépszerűsítő, 
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RICOEUR, Az elbeszélő funkció = Paul RICOEUR, A diszkurzus hermeneutikája, vál., ford., szerk., KOVÁCS 

Gábor, Bp., Argumentum, 2010. és Frank ANKERSMIT, Truth, and Reference in Historical Representation, 

Cornell UP, Ithaca, 2012.  
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történelmi nőalakokat idealizáló vagy démonizáló történettudomány berkeiben született 

ismeretterjesztő szöveg, vagy akár szakmunkaként számon tartott mű él.326  

A történelmi életrajzi témájú irodalmi szövegek létrehoznak egy alternatív 

valóságot: az, ami a tények, az adatok világában örök rejtély marad, a fikció világában 

megteremthető. A történész azzal szembesül, hogy „habár a világ telített, tudásunk 

nagyrészt üres – tele van lyuggatva, s mi nem tehetünk úgy, mintha be tudnánk ezeket 

tapasztani.” 327Azonban az írónak célja a fikció, az irodalmi kreativitás lényege ennek a 

véghezvitele. 

A nőtörténet kapcsán kollektív törekvés fényében az életrajzírók, szépírók tehát 

megkísérelik a lehetetlent: ábrázolni a hozzáférhetetlent, kerekké tenni egy 

történettöredéket. Ez a kultikus tiszteleten alapuló 19. századi biográfiai hagyomány 

kapcsán megfigyelhető kollektív gesztus erősen hasonlít ahhoz a korabeli törekvéshez, 

melyben a szépírók a népi hiedelmekből, töredékes ismeretből próbálnak meg egyfajta 

magyar nemzeti mitológiát felépíteni. A történelemformáló nőalakokról szóló források 

közvetlenül vagy közvetve rendszerint tartalmaznak a mediátori hiedelemkörhöz 

kapcsolható adatokat. Ezen belül a legjellemzőbb a boszorkányság hiedelme, ami a 

nagyasszonyok, idegen királynék kapcsán gyakran megfogalmazott vád. A nők 

tulajdonságának pozitív vagy negatív jellemzői gyakran veszik át a propagandisztikus 

nyelvezetben a természetfeletti világról való vélt tudás tartalmi jellemzőit, szókincsét. 

 

Disszertációmmal remélhetőleg sikerült hozzájárulnom a korabeli nőkép irodalmi 

reprezentációiról kialakult diskurzus árnyalásához. Láthatjuk, hogy a férfiszerepekbe 

lépett és ezáltal egyszerre határhelyzetbe és a történelmi emlékezet középpontjába kerülő 

nőalakok ugyan a tárgyalt időszakban kivételnek számítottak, de a róluk folyó, 

megsűrűsödő diskurzusok, reprezentációk mégis jelentős részét tették ki a női nem 

                                                           
326 A történettudomány és a történelmi regény viszonyáról, történelmi elbeszélés sajátosságairól, 

lehetőségeiről és korlátairól ezen megállapításokra vonatkozólag vö.: HAYDEN WHITE, A történelem terhe, 

Bp., Osiris, 1997. Friedrich NIETZSCHE, A történelem hasznáról és káráról, Bp, Akadémiai, 1989., HITES 

Sándor, Még dadogtak, amikor ő megszólalt: Jósika Miklós és a történelmi regény, Bp., Universitas, 2007. 

és GYÁNI  Gábor, A történelmi regény „igazsága”: Tény és fikció kapcsolata = Mesterkönyvek faggatása: 

Tanulmányok Gárdonyi Géza és Bródy Sándor művészetéről, szerk., BEDNANICS Gábor - KUSPER Judit, 

Bp., Ráció, 2015,15-44. 
327 Thomas V COHEN, Hogyan meséljünk el egy reneszánsz gyilkosságot? = Narratívák, 8: 

Elbeszélés, kultúra, történelem, szerk., KISANTAL Tamás, Bp., Kijárat, 2009., 276. 
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ábrázolásához kapcsolódó hagyománynak. A korszak különböző típusú szövegeinek 

feltárásán keresztül pedig (a sajtóanyagoktól a tudománynépszerűsítő műveken át a 

szépirodalomig) kimutatható, hogy a honleány szerepköre révén létrejött egy alternatív 

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

események következtében érvényes, ám a nőket mégis aktív közéleti szerepekben tünteti 

fel. Másrészt viszont a hagyományos – passzívnak gondolt szerepkörökben ezen idea által 

a nők is aktív politikai tényezővé válhattak. A nők által elkövetett normaszegések, 

rendhagyó viselkedési formák pedig jellemzően e honleányi ideán keresztül lettek 

szentesítve. 

A történeti forrásokban rögzült anekdoták, hiedelmek, korabeli szóbeszédek 

kapcsán a korszakban 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 

érvényesítése is ezen műfajok által valósult meg. Ezek az ellentétes folyamatok 

párhuzamosan zajlottak le, ahogyan azt a vizsgált irodalmi szövegkorpusz is mutatja: a 

tévhitek leleplezésének szándéka mellett ugyanis a történelmi nőalakok köré épülő 

legendák bővítése, személyiségük kapcsán a fokozás, további túlzó gesztusok is 

megfigyelhetőek a hagyományban. Ennek megfelelően az egy adott nőalak történetének 

rekonstrukciójára koncentráló törekvésekben is egyszerre vannak jelen a szakralizáló, 

démonizáló, rehabilitáló, mitizáló és demitizáló gesztusok. 

Sikerült részben rávilágítanom arra, hogy az egymást látszólag kizáró 

irodalomelméleti és néprajzi megközelítésű elemzések a romantikus irodalom 

vonatkozásában összehangolhatóak, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a korabeli 

alkotók a hiedelmeket egyszerre tekintették a magyar nemzeti narratíva 

megkonstruálásának lehetőségének, valamint a módosult tudatállapotok megjelenítési 

formájának. Ez fokozottan érvényes a századfordulóra, amikor a pszicho-história(?) felőli 

megközelítések egyre nagyobb teret nyertek az irodalmi hagyományban. A hiedelmeknek 

a 18. századi szépirodalmi hagyományban a történelemformáló nőalakok ábrázolása 

kapcsán is kiemelkedő szerepük van. A hiedelem ábrázolása, a nyelv különböző szintjein 

való megjelenése egyszerre képviselhet tényleges néprajzi vonatkozást és pszichikai 

állapotot, valamint funkcionálhat nyelvi jelként, például metaforaként is. Ebben az 

esetben a hiedelmek ábrázolása kapcsán a néprajzi értelmezés nem zárja ki a 

pszichológiatörténeti vagy irodalomelméleti megközelítést sem. 
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