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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Disszertációm elkészültében sokak segítségére és támogatására számíthattam, amit ezúton 

szeretnék megköszönni. Elsısorban témavezetımnek, Fábri Annának tartozom 

köszönettel, aki szakmai segítségén túl emberileg is sok támogatást nyújtott. Köszönöm 

tanáraimnak, Kósa Lászlónak, Péter Katalinnak, Soós Istvánnak, Szijártó M. Istvánnak, 

Várkonyi Gábornak, hogy kritikai észrevételeikkel a disszertáció egyes részeinek 

továbbgondolására késztettek. Kolozsvári kutatásaimat a Klebelsberg Kuno-ösztöndíj tette 

lehetıvé, munkámban pedig Bellágh Rózsa, illetve Egyed Emese tanácsai jelentettek nagy 

segítséget. Szeretném megköszönni Á. Varga Lászlónak, Budapest Fıváros Levéltára 

fıigazgatójának, hogy támogatta kutatásaimat. Köszönet illeti az általam látogatott 

közgyőjtemények dolgozóit is, különösen a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 

könyvtárosát, Kurta Józsefet. Köszönöm barátaimnak, Farkas Noéminek, Gerhard 

Péternek, Kaba Eszternek és Koltai Gábornak az inspiráló beszélgetéseket és gyakorlati 

tanácsokat. Végül szeretném megköszönni a támogatást családomnak, különösen a 

férjemnek, aki mindig érdeklıdéssel olvasta az elkészült fejezeteket, segített a 

megoldhatatlannak tőnı problémák leküzdésében, és türelmével, biztatásával nagyban 

hozzájárult a disszertáció elkészültéhez. 
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BEVEZETÉS 

 

Milyen feladatai vannak a nıknek? Képesek-e a szellemi munkára és az önálló életre? 

Hogyan kell nevelni a lányokat? Ezek a kérdések évszázadokon keresztül foglalkoztatták 

mind a nyugat-európai, mind a magyar gondolkodókat, férfiakat és nıket egyaránt. 

Disszertációmban a nık élethivatásával, a nyilvánosság terein való megjelenésükkel és 

ezekhez szorosan kötıdve a neveltetésükkel kapcsolatos 19. századi viták elızményeit, az 

egyes érvek és szempontok forrásait kívánom bemutatni. 

A nık történetével foglalkozó magyar munkák egy része egyetlen személyt vagy 

családot, más része pedig a tevékenysége által meghatározott csoportot (például írónıket, 

bábákat) mutat be. Megjelentek a nıket bizonyos speciális élethelyzetekben – házasság, 

szülés vagy válás – bemutató munkák is. A monográfiákon kívül több 

tanulmánygyőjtemény is napvilágot látott, igaz az ezekben szereplı írások nem alkotnak 

koherens egységet, mivel idıben, térben és a társadalmi viszonyokat tekintve is 

szerteágazó témákat ölelnek fel.1 A feldolgozások mellett már két kötetben olvashatóak a 

magyarországi nıkérdés 1777 és 1895 között keletkezett válogatott dokumentumai.2 

Disszertációm elsısorban mentalitástörténeti irányultságú; szerettem volna átfogó 

képet kapni arról, hogy a 18. század emberei milyen életet szántak leányaiknak, a férfiak 

milyen elvárásokat támasztottak jövendıbelijükkel, majd a feleségükkel szemben, illetve a 

nıknek milyen lehetıségeik voltak saját sorsuk alakítására. A nıkrıl és férfiakról való 

gondolkozásnak a nıvitákat megelızı forrásait keresve találtam rá a halotti beszédekre, 

amelyek egyedülálló lehetıséget rejtenek magukban e kérdések megválaszolására. A 18. 

században mindkét nemrıl nagy számban megjelent nyomtatványok a kor eszményeit, 

értékrendszerét tárják elénk, ugyanakkor az egyes személyekhez kapcsolódva egyéni 

életutakat is bemutatnak. Céljuk – részben – a példaállítás volt, ami hasonlatossá teszi a 

mőfajt a fejedelmi tükrökhöz és az életvezetési tanácsadókönyekhez, de a meghatározott 

alkalmakra készített beszédekbıl mégis személyesebb kép bontakozik ki. A 

nyomtatványok mennyisége lehetıvé teszi, hogy sok különbözı szerzı nıi nemrıl 

kialakított álláspontját vizsgáljuk meg egy olyan korszakban, amikor az emlékiratok, 

                                                 
1 A társadalmi nemekkel és a nık történetével kapcsolatos elméletek, irányzatok és szakirodalom áttekintését 
lásd Petı 2003. Néhány munka az újabb, kora újkort (is) tárgyaló szakirodalomból: Deáky – Krász 2005; 
Fukári 2008; Lengyel – Várkonyi 2010; Mátay 2006; Nagy Zsófia 2005; Péter 2008. Tanulmánykötetek a 
nıkérdésrıl: Bakó – Tóth 2008; Fábri – Várkonyi 2007; Gyáni – Séllei 2006; Láczay 2003; Palasik 2007 és a 
Sic Itur ad Astra címő folyóirat 58. száma (2008). 
2 Fábri 1999; Fábri – Borbíró – Szarka 2006. 
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naplók száma viszonylag kevés, az önálló magyar regényirodalom és sajtó pedig még 

éppen csak elkezdett kialakulni. 

A forrásadottságok eleve meghatározták a vizsgált társadalmi kört, így elsısorban 

az erdélyi református nemesi és értelmiségi elit tagjaival foglalkoztam. A halotti 

beszédekben azonban olyan személyek is megjelentek, akik se tevékenységükkel nem 

emelkedtek ki kortársaik közül, se hátrahagyott személyes irataik miatt nem kerültek 

korábban a történészek látókörébe. Témaválasztásom történettudományi 

megalapozottságát erısítheti az a tény is, hogy a 18. század mind a nıkérdés, mind Erdély 

szempontjából kevésbé kutatott korszaknak számít. A nık helyzetét ugyanis inkább csak a 

18. század utolsó évtizedétıl kezdve, Erdély történetét pedig fıként a fejedelemség korára 

vonatkozóan vizsgálták eddig a historikusok. 

A nyomtatásban megjelent halotti beszédek a 18. századi magyar nyelvő 

könyvállomány jellegzetes és nagyszámú csoportját alkotják. Munkám kezdetén 

bibliográfiát állítottam össze a nıkrıl írt parentációkról, vagyis halotti beszédekrıl. 

Vizsgálataimat a magyar nyelvő munkákra korlátoztam, mivel azok önmagukban is 

kellıen nagyszámú forrásbázist jelentettek. Ez a jegyzék természetesen nem lehet teljes, 

hiszen szinte bármely könyvtári, kézirattári, sıt levéltári anyagban elıfordulhatnak (amint 

kutatásaim során elı is kerültek) olyan kisebb számban megjelent halotti nyomtatványok, 

amelyeket eddig nem ismert a szakirodalom. A források feltárásában Petrik Géza 

könyvészetén3 túl, elsısorban az Országos Széchényi Könyvtár anyagára támaszkodtam, 

de végeztem kutatásokat az Evangélikus Országos Könyvtárban, továbbá Kolozsváron a 

Román Akadémia Könyvtárában, a Központi Egyetemi Könyvtárban és a Protestáns 

Teológiai Intézet Könyvtárában, illetve Marosvásárhelyen a Bolyai–Teleki Könyvtárban 

is.4 Az esetleges hiányosságok ellenére ez a forrásbázis véleményem szerint már elegendı 

ahhoz, hogy a mőfajról és az abban megfogalmazott elvárásokról átfogó képet alkossak. 

Bár a halotti beszédek megrendelıi és szereplıi leginkább a mindenkori elit tagjai 

közé tartoztak, a temetés résztvevıiként a társadalom minden csoportja érintkezett 

parentációkkal. Az itt kifejtett gondolatok tehát ismeretterjesztı, kultúrateremtı és -

megerısítı erıvel bírtak. Nyilvánvaló, hogy a kor filozófiai gondolkodása, eszmei 

áramlatai a halotti beszédek által szélesebb rétegekhez eljutottak, mint maguk az eredeti 

mővek. Igaz, több forrás igazolja, hogy a nyomtatásban megjelenı beszédeket átdolgozták 

a temetésen elhangzott szöveghez képest, azonban az alapgondolat és eszmei beállítottság 

                                                 
3 Petrik. 
4 Kolozsvári kutatásaimat a Klebelsberg Kunó Ösztöndíj tette lehetıvé. 
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valószínőleg nem változott. Miután forrásaim alapvetıen az elitek szokásaira és 

viselkedésmintáira vonatkoznak, ezért megállapításaim is rájuk érvényesek. Nem 

foglalkoztam a jobbágyok vagy a városok alacsonyabb társadalmi statusú lakóinak 

életmódjával és a polgári-értelmiségi rétegnek is csak egy szők szeletével. Ezért a népi 

kultúrával való hasonlóságokra és különbségekre legfeljebb utalás szintjén térek ki. 

Munkám során nehézséget jelentett a halotti beszédek erıs formalizáltsága, a 

leírandó és leírható tulajdonságok, valamint az életrajzi elemek meghatározottsága. Ahhoz, 

hogy a nıképhez közel kerüljek, fel kellett tárni ezen teológiai és retorikai kötöttségeket, 

fel kellett oldani az egyes példázatok jelentését, meg kellett ismerni a halotti beszédekben 

alkalmazott biblikus, antik és történelmi példaképek mögött rejlı nıalakokat. Mindezek 

után azonban továbbra sem az egyes életutak részletei, hanem az eszmények, a nıkkel 

szemben támasztott elvárások, az általuk megjelenített értékek bontakoznak ki az olvasó 

elıtt. Ahol ez lehetséges volt, ott a halotti beszédek leírásait ütköztettem más források 

adataival, így egyrészt a halotti beszédek forrásértékérıl, másrészt az eszmék és a konkrét 

élethelyzetekben megnyilvánuló viselkedési formák egymáshoz való viszonyáról 

kaphattam képet. Nem volt, és nem is lehetett célom minden egyes életút elemzése, illetve 

a halotti beszédekbıl kirajzolódó kép kiegészítése és ellenpontozása, azonban egy 

esettanulmányban személyes életpályákat is megvizsgálok. 

Mivel a mentalitásbeli változások halotti beszédekben való leképezıdését csak 

hosszabb idıtartamot átfogó elemzés mutathatja ki, ezért kutatásaimat több mint egy 

évszázadnyi idıre terjesztettem ki. Vizsgálatom kezdı dátumát a magyarországi halotti 

beszédek legjelentısebb kutatójának, Kecskeméti Gábor irodalomtörténésznek a 

munkájához igazítottam. Kecskeméti a halotti beszédekkel foglalkozó vizsgálatait 1711-ig 

terjesztette ki, így megalapozott választásnak tőnt e dátumtól folytatni a téma 

feldolgozását. Kutatásom záró dátumának meghatározása azonban már nem volt ilyen 

„egyszerő”. Mivel a nıkkel kapcsolatos vélemények változása éppen a 18–19. század 

fordulóján mutatkozott meg a legélesebben, ezért nem szerettem volna csupán a 18. 

századra korlátozni kutatásaimat. A vizsgálatot így egészen a reformkor kezdetéig 

terjesztettem ki, annál is inkább, mert ekkoriban zajlott a Tudományos Győjtemény lapjain 

az elsı magyar sajtóvita a nık hivatásával, képességeivel és jogaival kapcsolatban. Bár az 

1711 és 1825 között eltelt több mint száz év nem egységes idıszak sem a politika, sem az 

igazgatás vagy a kultúra szempontjából, a protestánsok helyzetében pedig több fordulópont 

is bekövetkezett, a nıkép változásának lassú folyamata ilyen idıtávban vált leginkább 

bemutathatóvá. Az idıhatároknak mindazonáltal fıként a statisztikai elemzések 
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adatfelvétele szempontjából van jelentıségük, a társadalmi folyamatok bemutatása során 

nem kívántam, mivel nem is lehetséges, éles cezúrát húzni. 

A halotti beszéd elnevezés alatt két, retorikai szempontból eltérı mőfajt értek: a 

prédikációt és az orációt. A prédikáció célja az igehirdetés: a halálról és a feltámadásról 

való tanítás volt. Az oráció ezzel szemben a család reprezentációját szolgáló világi 

szónoklat volt, amely az elhunytat helyezte a középpontjába, bemutatva származását és 

élete fıbb eseményeit. A temetési szertartáson az egyéni érdemek méltatása eredetileg az 

oráció keretein belül valósult meg. Ez gyakran a prédikáció szerkezeti elvei szerint épült 

fel, sokszor pedig össze is mosódott a két mőfaj, amelyet legtöbbször egyházi szerzık 

fogalmaztak meg. A 19. század folyamán a temetésen elhangzott beszédek 

kinyomtatásának emlékállító szerepét fokozatosan átvették a szomorú jelentések, majd a 

sajtóban megjelenı nekrológok. Ez a folyamat Magyarországon gyorsabban haladt, mint 

Erdélyben, ahol még a század második felében is szép számban jelentek meg halotti 

beszédek. A világi búcsúztató szövegek és búcsúversek szerzıi között ott találjuk Kazinczy 

Ferencet, Újfalvy Krisztinát, Teleki Lászlót, Csokonai Vitéz Mihályt, akik nyilván nem 

feltétlenül tartották magukat az egyház retorikai szabályaihoz. E mővek és mőfajok 

kialakulását, felépítését, esetleges szabályait azonban nem vizsgálom, csupán a halotti 

beszédeket kiegészítı tartalmi elemeikkel foglalkozom. 

 

* * * 

 

Disszertációmat a halotti beszédek bemutatásával kezdem, mivel a forrás jellegzetességei – 

tömeges fennmaradásához képest – egyelıre kevéssé ismertek a hazai történeti 

szakirodalomban. A mőfaj kialakulásának, társadalmi beágyazottságának vizsgálatával 

meghatározhatóvá válik, hogy adatai milyen társadalmi, földrajzi, vallási körben 

érvényesek. Ezután a halotti beszédek szerkezeti felépítését, megírásának kötöttségeit 

vizsgálom, majd a szerzık és a megrendelık vizsgálata következik, amely azt a kört jelöli 

ki, amelyben a halotti beszédek elsıdlegesen jelen voltak. A disszertáció elsı részének 

végén azt tekintem át, hogy az alapvetı funkcióin túl kik és mire használták még a 

parentációkat. 

A második részben a halotti beszédekbıl kirajzolódó nıképet mutatom be. Célom 

ezzel egyrészt a nıi nemmel kapcsolatos általános vélekedések feltárása, másrészt a nıi 

szerepek és a hozzájuk kapcsolódó elvárások leírása. Hipotézisem szerint mindezek a 

gondolatok az 1820-as évektıl a sajtóban fellángoló nıvitákat elılegezik meg. 
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Kiindulópontként az életvezetési tanácsadókönyveket vizsgálom meg, amelyek az eltérı 

élethelyzet és célkitőzés miatt a hasonló témájú parentációkat kiegészítik és egyben 

ellenpontozzák. A tanácsadókönyvek az életre készítettek fel gyakorlati tanácsaikkal, míg a 

halotti beszédek a már lezárt életút mérlegét adták. 

A beszédek feldolgozása során ezután Joan Wallach Scott rendszerét veszem 

alapul, amelyet a társadalmi nem (gender) meghatározására dolgozott ki. Scott négy – 

egymással összefüggı és egymásra ható, de minden helyzetben különbözı arányban 

megjelenı – kategória alapján tartja leírhatónak a gendert.5 Az elemek sorrendjét a 

disszertáció gondolatmenetének logikája alapján változtattam meg. Az elsı kategóriát így a 

politikai és a társadalmi intézményekrıl szóló utalások jelentik, amelyeket a nıi és férfi 

halotti beszédek különbségének elemzésével mutatok be. A második kategóriát „a 

kulturálisan hozzáférhetı jelképek” alkotják, amelyeket a halotti beszédekben megjelenı 

példaképekkel, exemplumokkal írok le. A harmadik kategóriába tartoznak azok a 

„normatív fogalmak, amelyek elısegítik a jelképek jelentésének értelmezését, amelyek 

egyszerre korlátozzák és foglalják magukban a metaforikus lehetıségeket”. E fogalmakat a 

példaképekhez kapcsolódó tulajdonságok és értékek jelenítik meg. A negyedik kategória 

pedig a „szubjektum identitása”, amely az utolsó fejezetben, Daniel Polixéna kapcsán válik 

láthatóvá. E kategóriarendszer lehetıvé teszi, hogy egységes módon közelítsem meg a nıi 

nem különféle arcait. 

A disszertáció harmadik, befejezı részében, a Daniel Polixéna családjáról szóló 

esettanulmányban a források kvantitatív majd kvalitatív jellegő megközelítése után egy 

lépéssel közelebbrıl veszem szemügyre a nıkérdést.6 Mint egy cseppben a tenger, újra 

felmerülnek a forrás használhatóságának, a nık szellemi képességeinek, illetve az eléjük 

állított társadalmi korlátok és azok átlépésének kérdései. A mikroszintő vizsgálat olyan 

források bevonását is megengedi, amelyek konkrét személyhez kötıdıen tárnak fel 

többletjelentést. A két generáción átívelı vizsgálat pedig mindezt hosszabb idıtávon teszi 

lehetıvé. 

                                                 
5 Scott 2001: 144–146. 
6 A mikrotörténet-írásból ismert léptékváltás és „kivételes normális” fogalmai inspirálólag hatottak rám, még 
ha munkám nem is sorolható ezen irányzathoz. A mikrotörténelem módszereirıl és szakirodalmáról 
összefoglalóan lásd Szijártó 2003. 
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A HALOTTI BESZÉD MINT MŐVELİDÉSTÖRTÉNETI FORRÁS 

 

A halotti beszédek kutatása 

 

Halotti beszédek szisztematikus kutatása intézményes formában Németországban, Rudolf 

Lenz vezetésével, a Marburger Forschungstelle für Personalschriften kereteiben történik 

1976 óta.7 Kutatói célul tőzték ki a német területeken 1550–1750 között megjelent mintegy 

250000 halotti beszéd katalogizálását és széles irányú feldolgozását, valamint a 

szakirodalom bibliográfiájának folyamatos közzétételét. A munka a sziléziai és hesseni 

anyagokkal kezdıdött, jelenleg pedig a türingiai parentációk feldolgozása zajlik 

Marburgban. 1991-ben Drezdában is alakult egy kutatócsoport, amely a szászországi 

nyomtatványokkal foglalkozik. Eredményeiket a kutatók a Personalschriftsymposion 

kereteiben osztják meg egymással. Az 1974-ben, 1977-ben, 1983-ban és 2002-ben tartott 

konferencián elhangzott elıadások jól jellemzik a forrás sokoldalú megközelítését.8 A 

szerzık az ókortól a 20. századig szinte bármely korszakban megtalálták a 16–18. századi 

halotti beszéd analógiáit, de elsısorban a középkorra és a kora újkorra fókuszáltak. A 

német kutatókon kívül bemutatkozhattak osztrák, francia, svéd és lengyel történészek is, 

magyar részrıl pedig Péter Katalin számolt be a parentációk néhány évvel korábban 

hazánkban is megindult, feldolgozásáról. Majdnem minden konferencián foglalkoztak a 

teológiai-retorikai kérdésekkel, a különbözı felekezető szerzık világképének 

megjelenítésével. Többször elıkerült a halál és a haldoklás témája, illetve a temetés 

reprezentációs és szimbolikus szerepe, a gyászszertartás egyes elemeinek 

mővészettörténeti, zenetörténeti vonatkozása. A kutatás másik irányát azok a területek 

jelentik, amelyek nem a halotti beszéd mőfaját, hanem a benne szereplı életrajzi adatokat 

veszik górcsı alá, és történeti demográfiai, társadalomtörténeti, neveléstörténeti, 

orvostörténeti szempontból elemzik azokat, vagy éppen a nıknek a társadalomban és a 

családban elfoglalt helyét vizsgálják. Itt érdemes megemlíteni azt az adatbázist, amely a 

feldolgozott halotti beszédekben elıforduló foglalkozásokat tartalmazza. A több mint 23 

ezer tétel összekapcsolható a megjelenés helyével és idejével, illetve lekérdezhetıek az 

                                                 
7 Rudolf Lenz 1974-es kezdeményezésére két évvel késıbb állt fel a kutatócsoport, amely munkájáról a 
http://web.uni-marburg.de/fpmr/ honlapon nyújt áttekintést. Ugyanitt érhetıek el adatbázisaik is.  
8A konferencián elhangzott elıadások nyomtatásban is napvilágot láttak, lásd: Lenz 1975; Lenz 1979; Lenz 
1984; Lenz 2004. 
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adott településen elıforduló foglalkozástípusok és azok arányai is, ami teret ad többféle 

társadalomtörténeti elemzésnek. 

A nıkkel foglalkozó nemzetközi szakirodalomban Heide Wunder a nemek egymást 

kiegészítı szerepét és a halotti beszédek családi emlékezetet, összetartozást, vagyis a 

családtudatot megerısítı funkcióját hangsúlyozta. Munkájához a több mint 3300 

parentációt tartalmazó adattárat, illetve a hildesheimi Brandis nemzetségrıl fennmaradt 

beszédeket használta fel.9 Dorothea Roth a baseli halotti beszédekben a 19. századi nıi 

szerepeket és a nıemancipációs folyamatok megjelenését vizsgálta. A családanyák mellett 

írásában megjelennek a szegényiskolák tanárai és vezetıi, a diakonisszák, a jótékonysági 

egyesületi tevékenységet folytató polgárasszonyok, a cselédek, a tanárnık és a mővészek 

is.10 Jill Bepler a halotti beszédek olvasásának szokása alapján a tipikus nıi olvasmánynak 

számító erkölcsi tükrökkel való hasonlóságot mutatta ki.11 Austra Reinis pedig a halálra 

való felkészülés témáját járta körül Johann Gerhard lutheránus prédikátornak egy 

asszonyról szóló búcsúbeszéde kapcsán.12  

Német nyelvterületen kívül fıként amerikai történészek foglalkoztak a halotti 

beszédek nıképével. Emory Elliott az amerikai puritán temetési beszéd és elégia 

összehasonlításakor a nıkrıl és férfakról szóló írások retorikai hasonlóságaira, a nıknek a 

közösségben és a családban betöltött aktív szerepére hívta fel a figyelmet.13 Etta Madden 

két bostoni elsı generációs telepes búcsúztatójának segítségével azt mutatta ki, hogy 

bizonyos esetekben éppen a nemi sajátosságok felcserélésével lehetett az elhunyt érdemeit 

kiemelni. Mivel a nı a nemét illetı sztereotípiák szerint automatikusan kegyes, ezért a 

prédikátor a munka világával jellemezte, míg a férfi, akinek a munkái valószínőleg 

szélesebb körben ismertek, úgy jelent meg a hallgatók elıtt, mint aki kegyes volt.14 

 A magyar halotti beszédek elsı szisztematikus győjtıi és felhasználói biográfusok 

voltak. Nagy Iván, Szinnyei József életrajzi lexikonjaik15 összeállításához vették segítségül 

a halotti beszédeket, illetve a „szomorú jelentéseket”, amelyek az elhunyt munkásságán 

kívül a családi kapcsolatokra vonatkozóan is széles információkat nyújtottak. Erdélyben 

Kemény József és Mike Sándor – az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítói – a magyar 

                                                 
9 Wunder 1984. 
10 Roth 1993. 
11 Bepler 1991. 
12 Reinis 2004. 
13 Elliott 1980. 
14 Madden 1991. 
15 Nagy Iván 1857–1868.; Szinnyei 1891–1914. 
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irodalom és történelem emlékeire vonatkozó győjtıszenvedélye a halotti nyomtatványokra 

is kiterjedt.16 Jakab Elek viszont már kifejezetten a halotti beszédet mint irodalmi mőfajt 

vette górcsı alá, amikor 1881-ben a Magyar Könyvszemle hasábjain közzétette Kemény és 

Mike halotti beszéd katalógusait. A következı évben kiegészítette azt, és egy rövid 

tanulmányt írt a parentációk történetérıl, bár ı is azt hangsúlyozta, hogy a 

gyászbeszédeknek a biográfiaírás szempontjából van nagy haszna.17 Az ı munkáját 

folytatva állította össze Köblös Zoltán az Erdélyi Országos Múzeumban és a kolozsvári 

református kollégium könyvtárában található halotti beszédek jegyzékét mintegy 20 évvel 

késıbb.18 Ugyancsak a 19. század végén jelent meg egy rövid jegyzék és elemzés a 18. 

századi unitárius felekezető halotti beszédekrıl is.19 

 A halotti beszédek győjtésére, mőfajának elemzésére azonban ezen kívül nem 

történt kísérlet, inkább csak egyes jelentıs személyekhez kötıdı munkákról jelentek meg 

értekezések. Trócsányi Zoltán 1936-ban felhívta a figyelmet a forrás sokoldalú 

elemzésének lehetıségére, és maga is mintát adott a feldolgozásra Viczei Mária kolozsvári 

református professzorné búcsúztatóinak bemutatásával.20 Az anyag mennyiségét 

bibliográfia hiányában nem tudta megbecsülni, de általánosságban a prédikációk 

forrásértékét így méltatta: „A régi magyar prédikációkat a magyar irodalomtörténet 

kirekesztette vizsgálódása körébıl, pedig egy-egy korszak erkölcsi világának és 

gondolkodásmódjának a prédikáció leghőbb tüköre. A jó pap mindig az alkalomhoz és a 

napi problémákhoz alkalmaztatva választotta meg prédikációjának tárgyát, a mindennapi 

idıszerő kérdéseket beszélte meg, azokat a hibákat ostorozta, amelyek akkoriban 

uralkodtak a gyülekezet tagjai között s mindig az idınek megfelelıen imádkozott a 

csapások, árvizek, földrengések, tőzvészek, szárazság stb. elhárításáért. A régi prédikációk 

igen fontos forrásai lehetnek így a magyar erkölcs, gondolkodás, gazdaság és 

mővelıdéstörténetnek.”21 

                                                 
16 Gróf Kemény József (1795–1855) az Erdélyi Múzeum Egyesület alapítója, amely számára felajánlotta 
nagy értékő könyv-, oklevél- és régiséggyőjteményét. Mindezek a múzeum felállításáig Mike Sándor 
kezelésében álltak. Kettejük győjteményének a szászokra vonatkozó része megjelent: Schriftsteller-Lexicon, 
oder biografisch-literarische Denkblätter der Siebenbürger Deutschen. Von Joseph Trausch, Kronstadt 1868–
1871. I–III. Lásd Jakab 1881: 302–304. 
17 Jakab 1881.; Jakab 1882. 
18 Köblös 1905. 
19 Deák 1886. Deák 29 halotti beszédet és verset, illetve győjteményt sorol fel bibliográfiai igényesség 
nélkül. Elsısorban a parentációk kegyeleti szerepével és stílusával foglalkozik. 
20 Trócsányi Zoltán 1936: 93–98. 
21 Trócsányi Zoltán 1936: 160. 
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 A felhívás ekkor még nem talált meghallgatásra, és csak az 1980-as években 

kezdıdött meg a halotti beszédek rendszeres feldolgozása Magyarországon.22 1981-ben 

Tarnai Andor és Péter Katalin vezetésével egy kutatócsoport jött létre az ELTE BTK Régi 

Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, amely irodalomtörténeti, történeti szempontból 

kezdte el vizsgálni a 18. század közepéig megjelent parentációkat. Tarnai Andor így 

fogalmazta meg a várható eredményeket: 

„A halotti beszédek szők közönség igényei szerint hangzottak el és jelentek meg 

nyomtatásban: semmi sem alkalmasabb a közönség és a közönség rétegei ízlésének, 

elvárásainak, társadalmi gondolkodásának és íratlan szokásrendszerének megállapítására, 

mint éppen a rokonság, az ismeretségi kör és a jelenlévı hallgatóság hallgatólagos 

jóváhagyásával elhangzó halotti beszéd. A mőfaj termékeinek feldolgozása által minden 

más módszernél pontosabb képet kaphatunk az irodalom és társadalom összefüggésérıl s a 

beszédek stilizált voltánál fogva a kor uralkodó embereszményérıl is, amelyet eddig inkább 

spekulatív úton, mint a kortársak széles rétegeinek felfogása alapján próbáltunk 

meghatározni.”23 

 A kutatás eredményeit Péter Katalin foglalta össze 1983-ban a harmadik marburgi 

Personalschriftensymposionon tartott elıadásában.24 Az 1984 és 1987 között folyó munka 

legfıbb iránya már a történeti stilisztika és retorika volt, melynek célja egy történeti 

stilisztikai szótár elkészítése, és tizenkét reprezentatív 17. századi halotti beszéd 

szövegének kiadása lett volna. A tervek közül csak az utóbbi valósult meg: 1988-ban 

Kecskeméti Gábor szerkesztésében megjelent a forráskiadvány, amely elıszavában 

részletesen foglalkozik a halotti beszéd gyászszertartásban elfoglalt helyével, a parentációk 

felépítésével, forrásaival, kinyomtatásuk céljával.25 

Az irodalomtörténeti kutatást Kecskeméti Gábor ezután egyedül folytatta. Az 1711 

elıtt magyar nyelven megjelent halotti beszédek retorikai és irodalomszociológiai 

vizsgálatát végezte el, és eredményeit a Prédikáció, retorika, irodalomtörténet címő 

könyvében tette közzé.26 Kecskeméti figyelme újabban a magyarországi német nyelvő 

halotti beszédek felé fordult. Az anyag szisztematikus feltárásának idıhatárát az Régi 

Magyarországi Nyomtatványok eddig megjelent kötetei határozzák meg, ezért a Szekler 

Enikıvel közösen végzett munka során az 1655-ig kinyomtatott halotti beszédeket 

                                                 
22 1957-ben a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet készült egy magiszteri dolgozat a 19. századi halotti 
prédikációkról, amely a temetési igehirdetést, mint lelkészi feladatot vizsgálta. Némethy 1957. 
23 Kecskeméti 1998: 13. 
24 Péter 1984. A beszámolóval késıbb részletesen foglalkozom. 
25 Kecskeméti 1988. 
26 Kecskeméti 1998. 
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vizsgálják.27 A feldolgozott magyar és német nyelvő halotti beszédek adatbázisa 

elektronikus formában érhetı el az Irodalomtörténeti Közlemények honlapján keresztül.28 

Mindezidáig Kecskeméti ezen munkái jelentik a halotti beszédekkel kapcsolatos 

magyarországi kutatás összefoglalását és legjelentısebb eredményét, még ha az eredeti – 

egy egész kutatócsoport számára kidolgozott – célokhoz képest rövidebb idıszakot és 

szőkebb vizsgálati irányt tudott csak bemutatni. 

 Rajta kívül, elsısorban Erdélyben többen foglalkoztak a gyászbeszédek egy-egy 

csoportjával, de Kecskemétiéhez hasonló nagyívő munka nem jelent meg. Merényi-

Metzger Gábor a Beleznay családdal kapcsolatos genealógiai kutatása során foglalkozott a 

gyászbeszédekkel és sírversekkel, de a Magyar Könyvszemlében közölt tanulmányában 

ígért önálló forrásgyőjtemény és a tanulmányok eddig nem jelentek meg.29 Nagy Zsófia 

Borbála a 18–19. század fordulójának nıi szerzıirıl szóló doktori disszertációja írásához 

használta fel a halotti beszédeket. A nıi viselkedési normák és szerepelvárások, a kortársak 

nıi mőveltséggel kapcsolatos állásfoglalásának meghatározásához 71 gyászbeszédet 

dolgozott fel, és kutatásának következtetéseit egy tanulmányban tette közzé.30 Hasonló 

kérdésekrıl értekezett Bellágh Rózsa a Nık világa címő konferencián 2004-ben elhangzott, 

majd tanulmánykötetben is megjelent munkájában.31 Nemes Adél 2003-ban a 

marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban található halotti beszédekrıl készülı 

repertóriumról adott hírt, és röviden összefoglalta a beszédek jelentıségét, felépítésüket, 

valamint a kutatás addigi állását. A repertórium elkészültérıl azonban nincs tudomásom.32 

Újabban Keszeg Anna vizsgálta a halotti nyomtatványok szerepét, azon belül is 

Gyöngyössi János gyászkölteményét. A 13 éves Korda Györggyel fiágon kihaló család 

történetét, és az azt elbeszélı verset Keszeg a rendiség retorikájának szempontjából 

elemezte.33 A halotti beszédek rendszeres feltárását a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai 

Könyvtárban anyagának feldolgozásával jelenleg Farkas Noémi végzi doktori 

disszertációja kapcsán. İ elsısorban a gyászbeszédek reprezentációs szerepének 

társadalomtörténeti vetületeit vizsgálja a 19. századi közép-erdélyi nyomtatványok 

alapján.34 

 
                                                 
27 Kecskeméti – Szekler 2008; RMNY. 
28 Kecskeméti – Szekler é. n. 
29 Merényi-Metzger 1997. 
30 Nagy Zsófia 2001; Nagy Zsófia 2005. 
31 Bellágh 2007. 
32 Nemes 2003. 
33 Keszeg 2009. 
34 Farkas 2009. 
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A protestáns halotti beszéd mőfajának kialakulása Nyugat-Európában 

 

A reformáció a hívık halál utáni sorsának felfogásában és ezzel egyidejőleg a temetés 

szerepének meghatározásában is újat hozott. A reformátorok a temetés szertartását az 

evangéliumi egyszerőség elve szerint alakították át, és igyekeztek megszabadítani az olyan 

„babonás ceremóniáktól”, mint a füstölés, a gyertyagyújtás és a latin nyelvő liturgia. A 

katolikus egyház felfogásával szemben a temetés célja nem a halott lelki üdvének 

elısegítése, hanem a hátramaradottak vigasztalása és a gyülekezet tanítása volt. Az ige 

feladata az volt, hogy a halálra figyelmeztessen és megtanítsa a hívıket úgy élni, hogy 

közben az örök üdvösségre tekintsenek. Ez a felfogás a halotti prédikációknak a korábbinál 

összetettebb funkciót adott, amely lehetıvé tette, hogy az egyházi irodalom egy új ágaként, 

mint kegyességi munkák terjedjenek el.35 

Luther ugyan nem hozott létre a temetéssel kapcsolatban új szertartásrendet, de 

meghatározta, hogy melyek a legfontosabb teendık. A gyülekezetet harangszó hívta egybe, 

majd énekelve kísérték a koporsót a temetıbe. Szükségesnek tartotta, hogy a lelkész a 

templomban, a halottas háznál vagy a sírnál felolvasson a Bibliából, vagy pedig „külön 

díjazás ellenében, egy saját maga által készített beszédet tart[son]” a feltámadásról vagy a 

halálról.36 

A halotti beszédek kinyomtatásának gyakorlata is német evangélikus példákra 

vezethetı vissza.37 Maga Luther volt az elsı szerzı, akinek a Bölcs Frigyes és Állhatatos 

János szász választófejedelem fölött elmondott búcsúztatója kiadásra került. Elıbbi 1525-

ben Lipcsében látott napvilágot, utóbbi pedig több kiadást is megért: 1532-ben 

Wittenbergben és Nürnbergben, 1533-ban pedig újból Wittenbergben jelent meg. A 

reformátor emlékezetére ugyancsak megjelent több szerzı – köztük Melanchton – 

parentációja is 1546-ban. Eleinte azonban csak a fejedelmi rangú halottak búcsúztatóit 

nyomtatták ki Lutherén kívül. Az 1550-es évektıl terjedt el egyre inkább a szokás más 

nemesi családok körében is, a század végére pedig már a polgári származásúak 

gyászbeszédeinek megjelentetése sem volt ritka.38 

                                                 
35 Benedek 1971: 277–278. 
36 Némethy 1957: 11. 
37 A halotti beszéd mőfajának kialakulását és elterjedését Kecskeméti Gábor részletesen ismerteti. Lásd 
Kecskeméti 1998: 137–142. 
38 Kecskeméti 1998: 137–138. 
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Az elsı nı, akit halotti beszéd kinyomtatásával tiszteltek meg, I. János Frigyes 

szász választófejedelem felesége volt. Johann Stoltz emlékezett meg róla 1554-ben 

Jénában kiadott beszédében, amely a fejedelemrıl írt búcsúztatókkal együtt jelent meg.39 

A mőfaj elterjedésének kezdeti idıszakában nem volt egyértelmő álláspont arról, 

hogy a halott dicsérete és életrajza a gyászbeszéd részét képezheti-e. Luther prédikációinak 

még nem volt személyi vonatkozása.40 1554-ben a frankfurti zsinaton engedélyezték a 

„Lebenslauf”-ot, amennyiben a halott virtusai példát szolgáltatnak a gyülekezet számára, 

1586-ban Nassauban azonban elutasították ezt a gyakorlatot. Szászországban ugyan már az 

1560-as évektıl általánosan alkalmazták és elfogadták, de még 1626-ban is megjelent 

ellene egy kései bírálat. Ezután azonban már nem merült fel kifogás az életrajzzal 

szemben.41 

A beszédek nyelve már a 16. században is többnyire a német volt. Csak a politikai 

vagy szellemi élet területén legkiemelkedıbb helyet elfoglaló személyek esetében 

találkozunk egy-egy latin gyászbeszéddel. Luther halálára például Johann Bugenhagen és 

Justus Jonas német prédikációi mellett jelent meg Melanchton latin nyelvő orációja, 

amelyet azonban már ugyanazon évben több alkalommal kiadtak németül is.42 

Az egyes temetésekre készült gyászbeszédek mellett korán megjelentek azok a 

halottibeszéd-győjtemények is, amelyek prédikációs mintatárrá alakítva tették közzé egy-

egy szerzı munkáit. Az elsı közülük Johann Spangenberg 1545-ben Wittenbergben 

megjelent mőve, amely népszerősége miatt több kiadást és átdolgozást is megért.43 

A svájci reformátorok sokáig a németeknél elutasítóbbak voltak a temetésen 

elhangzó prédikációkkal szemben, amelyek azt a látszatot kelthették, hogy a szertartás – a 

„téves” katolikus felfogáshoz híven – a halott lelki üdvét szolgálja. Az alábbi 

ótestamentumi textust szigorúan értelmezve a lelkipásztoroknak még a temetésen való 

részvételét is tiltották:  

„Szóla ismét az Úr Mózesnek: Szólj a papoknak, Áron fiainak, és mondd meg nékik: Senki 

közülök meg ne fertıztesse magát halottal az ı népe között; 

                                                 
39 Kecskeméti 1998: 137. 
40 Némethy 1957: 13. 
41 Kecskeméti 1998: 138. 
42 Kecskeméti 1998: 138. 
43 Kecskeméti 1998: 139. 
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Hanem ha a hozzá legközelebb álló vérrokonával: anyjával, atyjával, fiával, leányával és 

fiútestvérével, 

Vagy a hozzá legközelebb álló hajadon leánytestvérével, a ki még nem ment férjhez: ezt 

megérintheti.”44 

A zürichi rendtartás szerint a prédikáció helyett csupán valamely rokonnak kellett 

megköszönnie a temetésen való részvételt, majd együtt mentek a templomba imádkozni, de 

nem a halottért, hanem a családjáért. A temetést követı vasárnap a lelkésznek a prédikációt 

követıen – tanító célzattal – meg kellett említenie a halálesetet.45  

Kálvin csupán a tisztességes temetést írta elı a genfi rendtartásban 1561-ben, de 

annak módját a gyülekezetre bízta. Tanítványaival folytatott levelezésébıl azonban 

kiderül, hogy kívánatosnak tartotta a lelkész rövid beszédét a temetıben, amelyben a 

haláleset tanulságáról beszél, és vigaszt nyújt gyászolóknak.46  

Az anglikán egyház a halotti prédikáció jogosságát nem vitatta, mivel a tanítás és a 

hibás szokások elleni érvelés megfelelı terepét látta benne. A halott dicséretét azonban 

igyekeztek élesen elkülöníteni a tanító résztıl. A puritánok viszont nem ódzkodtak az 

elhunyt méltatásától sem, mert ezzel is Isten nagyságát fejezték ki, és követése alkalmas 

példát állítottak a hallgatók elé. 47 Így válhatott a temetési beszéd és elégia népszerő 

nyomtatvánnyá Amerikában. 

 

A halotti beszéd a magyar protestáns temetési szertartásban 

 

A magyar reformáció temetéssel kapcsolatos elsı megnyilvánulása Heltai Gáspár 

lutheránus agendájához köthetı.48 Ebben a német és a svájci reformátorokhoz hasonlóan 

leszögezi, hogy a szertartás nem a holtaknak használ, hanem az élıknek ad lehetıséget a 

keresztényi szeretetük kimutatására és a bőnrıl, valamint a feltámadásról való 

elmélkedésre, majd öt magyar nyelvő mintaprédikációt és temetési textusokat is ad.49 A 

szertartás meghatározó eleme a tanítás, amelyet az elıfohász vezet be, majd a közös úri 

                                                 
44 1. Móz 21:1-3. – A bibliai idézetekhez a Károli Biblia szövegét használom. 
45 Kecskeméti 1998: 140. 
46 Némethy 1957: 12.; Molnár Ambrus 1993: 80. 
47 Kecskeméti 1998: 141–142. 
48 Az Agenda ma ismert legrégebbi kiadása 1559-es, de a szakirodalom szerint már egy 1550-es kiadása is 
létezett. 
49 Sörös 1904: 293–294.; Kecskeméti 1998: 142–143. 
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ima és a lelkész imája után az elbocsátás és áldás zár. Az imában az elhunyt életéért ad 

hálát a közösség, az áldás pedig a gyászoló gyülekezetre vonatkozik.50 

Melius Juhász Péter puritán felfogása még a tanító beszédet sem engedte meg a 

temetés alkalmával. Csupán a koporsó temetıbe történı kísérésekor elhangzó énekek, az 

ima és a haláleset templomban való kihirdetése alkotta a szertartást. Melius halála után 

azonban a református egyházban is a megengedıbb hangnem vált uralkodóvá, és 

megkezdıdött a gyászszertartás kibıvítése.51 

A temetés rendjérıl, és a halotti beszédnek abban elfoglalt helyérıl, elıször az 

1562-ben készített egervölgyi hitvallás adott részletes utasítást: 

„A holtaknak csontjait eltemetjük. Kerüljük a fölöttébb való jajveszékelést és babonás 

pompákat. A halottakért semmi lakomákat, könyörgéseket, alamizsnákat nem csinálunk; 

hanem kegyes emberekkel, a nép rövid oktatása mellett elrejtjük az ı sírjokba – a port a 

porhoz. A halálról és feltámadásról éneklünk, a temetéssel tanítunk. Az ordítozást, a 

harangoknak pápista szokás szerint való babonás zúgatását sok okból kerüljük. Azonban 

mégis a holtakról jelt adunk, tudniillik kevéssel a temetés ideje elıtt, melyik lesz annak 

meghatározott órája, egy fekete lobogónak a közhelyen való fölemelésével, avagy egy 

harangnak igen rövid meghúzásával, vagy az órának meghatározásával: amint az egyház 

szabad tetszése hozza magával.”52 

A szertartás megszövegezése során fontos szerepe volt a katolikus elemektıl való 

elhatárolódásnak, illetve azok praktikus funkcióikra való lecsupaszításának. A 17. század 

elejétıl kezdve aztán az igehirdetés szerepe mellett megjelent az a nézet, hogy a temetés 

alkalmat ad a halottnak való tiszteletadásra is.53 

Erdélyben elsıként az 1638-as nagyenyedi zsinat szabályozta a gyászszertartás 

elemeként megjelenı halotti beszédeket. E szerint a városi polgárok és a „tőzhelyes 

ember”-ek felett csak egy prédikációt lehetett tartani, kivéve ha az illetı nagyobb 

adományt tett az egyház javára. A nemesek felett három alkalommal lehetett prédikálni: a 

koporsóba tételkor, a temetés napján és a sírnál. A zászlósurak esetében azonban ettıl el 

lehetett térni. A ritmizálást, vagyis a halottat búcsúztató vagy a halott nevében elmondott 

énekes verseket a fınemesi temetések kivételével betiltotta a zsinat. Ugyanerre a sorsra 

                                                 
50 Benedek 1971: 279. 
51 Sörös 1904: 294. 
52 Benedek 1971: 279. 
53 Molnár Ambrus 1993: 81. 
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jutott az oráció is. Fıként a latin nyelvő búcsúztatót tartották elvetendınek, amelyet csak 

abban az esetben engedélyeztek, ha sok latinul tudó résztvevıje volt a temetésnek.54 

A gyulafehérvári zsinat 1640-ben tovább egyszerősítette a gyászszertartást. A 

ritmizálást minden rangú személy temetésén tiltotta, az orációt pedig a fıúri szertartásokon 

is csak magyar nyelven engedélyezte, és kikötötte, hogy bibliai textust kell feldolgoznia.55 

1643-ban tulajdonképpen az elıbbi döntéseket erısítette meg a zsinat azzal a 

módosítással, hogy nemesek temetésén már négy prédikációt tartott elfogadhatónak: a 

koporsóba tétel elıtt, a halott felöltöztetésekor is lehetett gyászbeszédet mondani. Ennél 

több prédikációt azonban még fizetés ellenében sem engedélyezett.56 

Ezek a rendelkezések azonban nem bizonyultak elegendınek a szertartás 

evangéliumi egyszerőségének megvalósítására. 1709-ben az erdélyi egyházkerület újból 

megtiltotta, hogy kettınél több alkalommal prédikáljanak egy személy felett, 1728-ban a 

bodaki generális vizitáció során viszont nem a sok prédikáció, hanem a túlontúl hosszú 

beszédek miatt feddték meg a lelkészeket.57  

A 18. század folyamán legközelebb 1776-ban foglalkozott a zsinat a temetés 

kérdésével. A legfıbb problémának azt tartották, hogy éppen a gyászszertartás eredeti 

céljától, a vigasztalástól és a bőnbánatra való tanítástól távolodtak el a prédikátorok, amit 

az érzelmek felkorbácsolásával és az elhunyt – sokszor alaptalan – dicséretével pótoltak.58 

Az erdélyi egyházkerület 1783-ban Backamadarasi Kis Gergelyt bízta meg az 

egyházi szertartások megreformálásával. Ágendáját ugyan csak sokkal késıbb és átalakítva 

fogadták el, 59 mégsem hagyhatom figyelmen kívül, mivel a temetés rendjének leírása és 

tiltásai is a 18. századi Erdélyben élı szokásokról tanúskodnak. Kis Gergely szerint a 

temetés idejét harangszó jelzi, amikor a gyülekezet a „halottas házhoz” érkezik és ott 

zsoltárt vagy halotti éneket énekel. Ezután a lelkész könyörgése következik, melyben „az 

Isten, mint az életnek és halálnak Ura dítsértetik: a’ jelen-való halotthoz járult jó-

                                                 
54 Kolumbán 2002: 89. 
55 Kolumbán 2002: 91. 
56 Kolumbán 2002: 91. 
57 Benedek 1971: 283. 
58 Kolumbán 2002: 93–94. 
59 1783-ban a sárdi zsinaton Baconi Incze Mihály és Zalányi Péter mellett Backamadarasi Kis Gergely bízták 
meg az új agenda tervezetének összeállításával. 1785-ben a zsinat a három munka közül az utóbbit találta a 
legjobbnak, de több módosítást kért rajta, amelynek elvégzését Kis Gergely 1787-ben bekövetkezett halála 
meghiúsított. Az agendát így az egyházkerület nem fogadta el, Kis Gergely tanítványa,  Szerentsi Nagy 
István azonban kiegészítette, és 1788-ban Gyırben kiadta. Végül Erdélyben 1820-ban, a magyarigeni 
zsinaton fogadták el az új agendát, melynek alapját Kis Gergely munkája képezte. Pokoly 1905: IV. 91–92.; 
Kolumbán 2002: 70–72. 
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téteményért hálá-adással magasztaltatik: a meg-szomorodottak’ vígasztaltatásokért, és az 

élıknek bóldog ki-múlásokra készíttetésekért esedezés tétettetik.”60 A szertartás következı 

eleme a Szentírásból választott textuson alapuló prédikáció, amelynek témája a 

halandóság, a feltámadás, vagy az utolsó ítélet legyen. A tanítás az ünnep- és vasárnapi 

prédikációk formáját követi az alkalmaztatás kivételével.61 Itt találkozunk elıször azzal, 

hogy a gyászbeszéd ezen sokat vitatott elemének szerepét és elıadásának módját 

meghatározzák: 

„[az alkalmaztatásban] a’ halottra, és annak életben maradott kötelesseire 

néminémő tekintet tétettetik. Úgymint: a’ meg-hóltnak jelesebb virtusai, viselt dolgai 

mértékletesen meg-említtetnek: a’ jelen-lévı hallgatók a’ jó példának követésére 

unszoltatnak: a’ meg-szomorodott felek vígasztaltatnak az Isten’ beszédének tanítása 

szerént. Midın pedig a’ meg-hólt tetemes bőnöktıl volt esméretes, nem számlálja ugyan a’ 

Pap elı azokat, mindazonáltal úgy formálja szavát, hogy a’ hallgatók az a’fféléknek el-

távoztatása eránt intést vehessenek. Köteles a’ Pap úgy rendelni az alkalmaztatást 

egészen, hogy sem a’ tsapodár hízelkedésnek, sem pedig a’ Keresztyéni szeretettel 

ellenkezı ítéletnek nyoma ne találtassék beszédében. A’ bútsúztatás pedig ha valahol még 

szokásban vólna-is, teljességgel el-hagyattatik.”62 

Kis Gergely elveti az alkalmaztatás csupán reprezentációra szolgáló értelmezését. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a virtusokat is csak „mértékletesen” emlegessék, a túlzott 

dicséretet kerüljék, de az elhunyt rossz cselekedeteit se hánytorgassák. A búcsúztatást 

pedig, amely alatt a korábban említett ritmizálást értette, újból elvetette, vagyis a csaknem 

150 évvel korábbi tiltásnak nem volt foganatja. 

A zsinati határozatokon és ágendákon kívül azonban érdemes megvizsgálni azt is, 

hogy a kortársak hogyan örökítették meg a halotti ceremóniát.63 Apor Péter „Az régi 

erdélyiek temetésirıl” 1736-ban a következıket írta:  

„Mikor valamely úr, házán kívül, kivált valami városon megholt, azt rendszerént 

harmad-negyed napján koporsóban tették, akkor éneknél s prédikációnál egyéb nem volt, 

                                                 
60 Kis Gergely 1788: 154. 
61 Az alkalmaztatásban a prédikátor a bibliai tanítást az elhunytra vonatkoztatja. A halotti beszédek 
szerkezeti felépítését a késıbbiekben részletesen elemzem. 
62 Kis 1788: 154–155. 
63 A fıúri temetések szertartásrendjérıl: Kecskeméti 1988: 12–18, reprezentációs szerepérıl és 
látványelemeirıl: Szabó 1989; Szabó 2008a; Szabó 2008b. Disszertációm jelen fejezetében a temetésnek 
csak azon elemeivel foglalkozom, amelyek késıbb nyomtatásban is megjelentek vagy megjelenhettek. Ide 
tartoznak a prédikációkon és az orációkon kívül a búcsúversek, az epitáfiumok és a címerek is. 
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ritkán búcsúztatás, az katolikusoknál háznál mise de requiem, az más vallásoknál ritkán 

volt magyar oratio is.”64 A koporsót ezután szekéren a temetés helyszínére, többnyire a 

családi sírbolthoz vitték. Az út több napig is eltarthatott, és sok települést érintett, ahol a 

menethez csatlakoztak az elhunyt vallásán levı helybeliek. A temetés lebonyolításáig 

minden jószágában naponta kétszer harangoztak. „Ha katolikus volt, mindennap 

viaszgyertyákot gyújtottak, s az halottas háznál bizonyos zsoltárokot énekeltek, sıt az test 

felett gyakorta szentmise is volt de requiem, az más valláson lévı prédikátorok könyörgést, 

vasárnapokon prédikációt ott tettenek, mikor az faluban az maga religióján levık voltanak. 

Mikor osztán az testtel hazaérkeztek, ott, ha katolikus volt, újólag szentmise volt de 

requiem, énekelve és prédikáció, az más vallásúaknál csak prédikáció és énekszónál 

valamely boltban vagy alkalmatos helyre az testet addig bétették, az míg az temetéshez 

hozzákészülhettek. Mikor osztán az temetéshez hozzákészültenek, napot rendeltenek, az 

rendelt napra az atyafiait, és ha nagy ember volt, az ország catalogusa szerint az ország 

rendeit levél által az asszonyokkal együtt elhítták.”65 A temetés napjára „[a]z háznál, az 

hol a temetés volt, szín volt elkészítve, az szín közepin jó magas sámoly, hol az testet és 

keserveseket az nép megláthassa […]”,66 itt helyezték el a fekete leplekkel borított 

koporsót, amire az elhunyt selyemre vagy papírra festett címerét szögezték. Hasonló 

címereket adtak a gyásznépnek is, és a koporsónál elhelyezték az epitáfiumot, vagyis a 

sírverset és a halottat dicsérı kinyomtatott verseket. Miután az egész gyászoló gyülekezet 

elfoglalta a ravatal körül pontosan meghatározott helyét „[…] az katolikusoknál 

elkezdıdött az énekes szentmise de requiem, más vallásúaknál az könyörgés és prédikáció, 

az prédikáció után minden valláson rendszerént az deák oratio; az oratio után voltak az 

búcsúztató versek; azokot vagy valami szép szavú két gyermek mondotta, vagy valami jó 

szavú deák; ott elbúcsúztatták feleségitıl, gyermekitıl, atyafiatól, barátitól etc.”67 A 

szertartás után trombitások, töröksíposok és éneklı diákok kíséretében vitték a koporsót a 

temetıbe, ahol a templomban vagy pedig a háznál felépített castrum doloris-hoz hasonló 

színben az elıbbi ceremónia megismétlıdött. A nıket is megillette csaknem ugyanez a 

szertartás, de a katolikusoknál elmaradt az oráció, a protestánsoknál pedig magyar nyelven 

hangzott el, illetve a kíséret és a látványelemek is kisebbek voltak.68  

                                                 
64 Apor 1978: 123. 
65 Apor 1978: 126–127. 
66 Apor 1978: 127. – Ezt az Apor által leírt építményt nevezték castrum dolorisnak. 
67 Apor 1978: 132. 
68 Apor 1978: 134. 
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Természetesen nem lehetett minden temetés ilyen fényőzı. Apor leírása csak az 

arisztokráciára lehetett jellemzı. Egyszerősítette a szertartást az is, ha nem kellett messzire 

szállítani a koporsót, a nık végtisztessége pedig általában véve kevesebb pompával járt, 

amint arra Apor is rámutatott. Az azonban megfigyelhetı, hogy a ceremónia folyamatában, 

látványában, hosszadalmas és sokszor ismétlıdı elemeiben nem volt túl nagy különbség 

katolikus és protestáns felekezetőek között. A református zsinatok határozatai nem tudtak 

igazán eredményt elérni a szertartás visszafogásában. Ezt bizonyítják a 18. század 

folyamán nagy számban megjelenı halotti beszéd-győjtemények is, amelyekben nyomon 

lehet követni egy-egy hosszan elhúzódó temetést. A legnagyobb szertartások természetesen 

az erdélyi fejedelmeknek és fejedelemasszonyoknak jártak, de az arisztokrácia körében 

általánosan elfogadott lehetett, hogy több beszéddel is megemlékezzenek a halottukról, 

köztük a nıkrıl is. Így történt például Teleki Lászlóné Ráday Eszter esetében, aki 1764. 

január 1-én halt meg. Pár nappal késıbb, január 8-án a nagyszebeni Teleki palotában tették 

koporsóba, ahol Málnási László prédikált. A temetésre csak fél évvel késıbb, június 17-én 

került sor Gernyeszegen, ahol Deáki Filep Sámuel és Bod Péter prédikációi, illetve Incze 

István orációja hangzott el. A beszédeket és a sírfeliratot, a Ráday címerrel díszítve, 1766-

ban Kolozsváron adták ki.69 Bár nyilván szerényebb keretek között, de a köznemesi, 

értelmiségi családok is igyekeztek átvenni a fıúri hagyományt. Borosnyai Nagy Zsigmond 

enyedi professzor felesége, Pál Ilona emlékére például Csernátoni Vajda János 

prédikációja mellett a templomban és a sírig vezetı úton elhangzott énekek szövege és 

dallama, illetve négy búcsúvers is megjelent 1770-ben.70 A kinyomtatott beszédek 

ugyanakkor csak kisebb részét tehették ki a temetésen elhangzottaknak, nem is beszélve a 

búcsúversek sokaságáról. 

Mindezek mellett azonban volt egy olyan irányzat is, amely – az egyház 

álláspontját magáévá téve – csökkenteni akarta a temetéshez kapcsolódó rítusok számát. 

Ennek megfelelıen több fıúr és nemesasszony is mértéktartó szertartást írt elı 

végrendeletében.71 Udvarhelyi Krisztina például meghagyta, hogy temetése „minden arany 

és ezüst, ’s világi pompa nélkül való lenne az ö Megváltója el-temettetésének 

hasonlatossága szerint.”72 Bethlen Kata nyolc fennmaradt végrendelete közül kettıben 

foglalkozott temetése meghatározásával is. 1752-ben úgy rendelkezett, hogy bárhol 

                                                 
69 Baconi Incze István 1766; Bod 1766b; Deáki Filep Sámuel 1766; Málnási 1766. 
70 Csernátoni Vajda János 1770. A halotti beszédet követı versek: Borosnyai Nagy Zsigmond 1770; 
Radnótfáji Nagy 1770; Borosnyai Nagy Ágnes 1770; Borosnyai Nagy Pál 1770. 
71 Kecskeméti 1988: 10. 
72 Sárvári 1768: D2. 
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eltemethetik, csak vele egy vallásúak mellé helyezzék a testét.73 Koporsóba tételekor egy, 

temetésekor pedig két prédikáció hangozzék el. Orációt és búcsúztatót nem akart, hogy ne 

illessék méltatlan dicsérettel. Önéletírásából ugyan kiderül, hogy egy orációt mégiscsak 

szeretett volna íratni és kinyomtattatni, de arra nem kerülhetett sor a kiszemelt szerzı korai 

halála miatt.74 

Mint a zsinati végzésekbıl, ágendákból és Apor leírásából láthattuk, a 

gyászszertartás rendje a 17-18. század folyamán lényegében nem változott. A református 

egyháznak folyamatosan küzdenie kellett a katolikusoktól örökölt szokások és a családi 

reprezentációt szolgáló pazarló ceremónia túlburjánzása ellen, ráadásul nem csak a 

hívıket, de még a lelkészeket is újra és újra figyelmeztetni kellett a temetések eredeti 

céljára és az evangéliumi egyszerőségre. A nyomtatásban megjelenı halotti beszédekben is 

megfigyelhetı ez a kettısség: kegyességi olvasmányként és prédikációs mintaként az 

egyéni és közösségi hitéletet szolgálta, ez a szerep azonban gyakran elhalványult a családi 

presztízs kifejezésre juttatása mellett. 

 

A halotti beszédek kinyomtatása 

 

A gyászszertartáson elhangzott beszédeknek természetesen csak egy töredéke jelenhetett 

meg nyomtatásban. A szóban elhangzó parentációk tömegérıl a prédikációs mintakönyvek 

alapján lehet elképzelésünk, tüzetesebb vizsgálatra azonban csupán a nyomtatásban 

megjelent munkák adnak lehetıséget, ezért a továbbiakban ezekkel foglalkozom. A 

gyászszertartás részeként elhangzott parentációk az egyházi értelmezés szerint azzal a 

szándékkal íródtak, hogy a gyászoló gyülekezetet az elhunyt példáján keresztül tanítsák. A 

halotti beszédek kinyomtatásával ugyanezt a célt térben és idıben kiterjesztették, és nem 

csak a jelenlevık, hanem a távollevı kortársak és a jövı nemzedékek számára is elérhetıvé 

tették a bennük foglaltakat. A temetésen elmondott szöveget írójuk gyakran átdolgozta, 

javította, hogy tanító szándékának még inkább érvényt tudjon szerezni. Szükség volt erre 

azért is, mert a szertartás elıtt gyakran igen kevés idı állt a szerzı rendelkezésére, hogy 

kidolgozza mondanivalóját.75 Elıfordult azonban, hogy olyan búcsúztatók is megjelentek, 

amelyek nem hangzottak el a szertartás során. Soós Ferenc 1742-ben nyilván a 

                                                 
731759. május 13-án kelt végrendeletében viszont már arról rendelkezett, hogy Fogarason temessék el. 
Bethlen Kata 1922: II. 559, 585. 
74 Bethlen Kata 1984: 181. 
75 Kecskeméti 1988: 19.; Kecskeméti 1998: 159–160. 
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pestisjárványra utalva írja, hogy „az akkori szomorú idö miatt” nem mondhatta el Ladányi 

Mária fölött búcsúbeszédét. A férj, a nyomdász Szathmári Pap Sándor kérésére azonban 

kinyomtatta.76 

A nyomtatott szöveg az egyházi tanítás közvetítésén túl egy másik funkciót is 

ellátott: emléket állított az elhunytnak. Mint Bártfai Szabó József megfogalmazta „mind 

addig; míg a’ moly a’ papirost öszve nem emészti, és míg a’ Nemes Magyar Nemzet, 

nevezetesen pedig a’ Vallás Szolgái, a’kikkel egy tzélra dolgozott, a’ bető esmérésrıl, és az 

olvasásról le nem mondanak” addig fennmarad Veresmarti Vég Sámuel és felesége, 

Rozgonyi Julianna emlékezete a halotti beszéd-győjteményük által.77 Teleki László 

mindezen túl felesége halotti beszédeinek kiadásával saját fájdalmára is enyhülést remélt: 

„[…] egy illyen minden tökélletességekkel és Virtusokkal fel-ruházott Aszszonynak 

emlékezetét a’ késı maradékra-is által akartam botsáttani, és mintegy az által méllyen 

meg-sebesedett szívemnek gyógyíttó írt szerezni.” A jövı nemzedék érdeklıdését azonban 

Bártfainál pesszimistábban ítélte meg: „A’ mi pedig már magát a’ késı maradékot-is illeti, 

nem ketsegtetem magamat azzal a’ reménységgel, hogy annak minden neme ezen 

gyüjteményt az olvasásra méltónak ítéllye [...]”. Azzal is megelégedett, ha néhányan majd 

kezükbe veszik a könyvet, melynek hatására áldást mondanak Teleki Mária nevére, és 

megtartják ıt szívükben.78 

A halotti beszédek azonban, akárcsak az egész temetési szertartás, az elhunyt 

emlékének fenntartása mellett az egész család reprezentációját szolgálták. A Teleki Mária 

tiszteletére kiadott kötet megjelenésének körülményeit is tovább árnyalja az egyik 

búcsúztató. Mátyási József az elhunyt, mint kiváló asszony és férje, a nagyszerő író 

érdemeit méltatva a nemesi presztízs és az irodalmi képességek vetélkedésrıl is számot ad. 

Nehezményezi, hogy Esterházynéról megjelent egy költemény, „Pest Horatiusa” gróf 

Fekete János tollából,79 de a hasonló erényekkel ékes Teleki Máriáról se „Erdély 

Anakreonja”, Aranka György, se „Bécs Esculápja”, az orvos-költı Sándorfi József80 nem 

írt. Így aztán, véleménye szerint, Teleki Lászlónak, aki a „magyar Boálo fia”81 és maga 

                                                 
76 Soós 1742: címlap. 
77  Göböl 1808: Bártfai Szabó József: A kegyes olvasóhoz. Számozatlan oldal. 
78 Teleki László 1801a: V–VI. 
79 Gróf galántai Fekete János (1741–1803) költı, politikus. Az említett gyászvers Esterházy Jozefa halálára 
készült. Morvay 1903: 199. 
80 Sándorfi József (1765–1824) orvos, költı. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte, ahol oklevele 
megszerzése után gyakorló orvosként helyezkedett el. 1804–1805-tıl Bihar megye fıorvosa volt. Orvosi 
tevékenysége mellett az irodalmi életben is részt vett, a nyelvújítás támogatója és a nagyváradi színház 
mecénása volt. Nagy Sándor 1884: 17–18., Szinnyei 1908: XII. 147–150. 
81 Boileau, Nicolas (1636–1711) francia költı, esztéta, XIV. Lajos udvari történésze. Mátyási József szerint 
maga Fekete József nevezte „magyar Boálo”-nak  Teleki László apját, Teleki Józsefet. Teleki József (1738–
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sem alábbvaló Linusnál vagy Orpheusznál, kötelessége volt, hogy felesége emlékét maga 

mentse ki Léthe vizébıl.82 Fekete János és Teleki László között az említett vers miatt 

komoly vita alakult ki, amely barátságuknak is véget vetett. Fekete és Teleki korábban jó 

kapcsolatban álltak, verses leveleikben gyakran véleményezték egymás költeményeit. 

Fekete Teleki Máriát is „lovagias tisztelettel környezi”, de a férj halottsirató énekét 

„hamisnak, mesterkéltnek, azonkívül hosszadalmasnak és ízléstelennek tartott[a]”, 

amelynek megírását csak kálvinista vallása magyarázza.83 

A családi reprezentáció szándékát mutatja az is, amikor fiatal gyermekekrıl vagy 

asszonyokról prédikációk és orációk sora jelent meg. Teleki József gyermekeirıl, a már 

felnıtt Józsefrıl, illetve a kilenc és két éves koruk között elhunyt Zsigmondról, Gáborról 

és Kláráról 1732-ben jelent meg a hat beszédet és Teleki József 11 elhunyt gyermekét 

sirató verset tartalmazó kötet Hármas sírhalom címen.84 Teleki Mihály és Bethlen Klára 

fiáról, a 11 éves Teleki Józsefrıl, viszont egymagáról is két prédikációt és egy orációt is 

tartalmazó kötet adtak ki 1745-ben.85 Wesselényi Zsuzsanna 1739-ben bekövetkezett 

haláláról hat különbözı szónok emlékezett meg, akiknek beszédeit a búcsúversekkel 

egyetemben adták ki.86 A férjet, Teleki Ádámot nem sokkal hamarabb nevezték ki III. 

Károly belsı tanácsosává, amit több író meg is említett. A prédikátor által Wesselényi 

Zsuzsanna szájába adott szavakban pedig az asszony búcsút vett az uralkodótól és a 

lengyel királytól is, akinek udvarában Teleki Ádám még tanulóéveiben járt. A leginkább 

azonban Deáki József beszédében érezhetı a hangsúlyeltolódás, aki Teleki Ádám 

neveltetésérıl, peregrinációjáról, hivatali elımenetelérıl hosszasan beszámol, majd 

mintegy futólag megemlíti Wesselényi Zsuzsannát is, akit feleségül vett. Az asszony 

szüleirıl nem esik szó, és még a közös gyermekeket sem nevezi meg. Deáki beszédébıl 

egyértelmően kiderül, hogy azt elsısorban a férj dicsıítésének szánta. Pedig ismerte 

Wesselényi Zsuzsannát, hiszen az esküvı elıtt Gyulai Istvánnal és Vass Dániellel együtt ı 

                                                                                                                                                    
1796) versei a Magyar Hírmondóban és az Orpheusban jelentek meg. Testvére, Teleki Eszter halálára írt 
költeménye, magyar, francia és latin nyelvő beszédei pedig önálló nyomtatványként láttak napvilágot. 
Szinnyei 1909: XIII. 1408–1410. Teleki László (1764–1821) költeményei és cikkei megjelentek a 
Siebenburgische Quartalschriftben és a Tudományos Győjteményben. Feleségén kívül verset írt apja és 
Teleki Ádám halálára, illetve József nádor Budára érkezésére, melyek önállóan is megjelentek. Három 
színdarabja kéziratban maradt. Szinnyei 1909: XIII. 1413–1415. 
82 Mátyási 1801: 156–157. 
83 Morvay 1903: 196, 198–199. 
84 Kézdi Vásárhelyi et al. 1732. A kötet [Kézdi]Vásárhelyi Péter, Pápai P. Imre, Kováts Mihály (2), Ajtai 
[Abód] Mihály, Szentkirályi György búcsúbeszédeit, illetve Szigeti Gyula István és Teleki József versét 
tartalmazza. 
85 Szathmári Pap Zsigmond és Miklósvári Sebe János prédikációi, illetve Verestói György orációja Jakobnak 
Josefet óhajtó siralma címen jelent meg egy közös kötetben Kolozsváron 1745-ben. 
86 Szentgyörgyi 1739; Kármán András 1739; Deáki Filep József 1739; Csepregi Turkovics 1739; Köpeczi 
1739; Verestói 1739a; Verestói 1739b. 
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kérte ki szüleitıl, majd ı is adta egybe az ifjú párt.87 Az asszony temetése mégis mintha 

csak alkalmat szolgáltatott volna a panegyricon megírására. Meg kell azonban jegyeznem: 

más beszédben nem találkoztam azzal, hogy a reprezentáció ilyen erıteljesen és 

nyilvánvalóan más személyre irányult mint az elhunytra. 

A nyomtatott halotti beszédek példányszámára vonatkozóan csak áttételes 

ismeretekkel rendelkezünk. Becslések szerint német területen az egyes nyomtatványok 

átlagosan 300 példányban jelentek meg.88 A magyar viszonyokra nézve nincs általános 

érvényő adatom, de Kajali Klára 200 darabot rendelt férje halotti beszédeibıl, amint azt a 

nyomtatást sürgetı levelébıl megtudhatjuk.89 

 

A nyomtatott halotti beszédek 1711-ig 

 

Az 1711-et megelızı idıszak magyar nyelvő halotti beszéd irodalmának fıbb jellemzıit 

Péter Katalinnak a kutatócsoport munkájáról szóló 1984-es összefoglalójának és 

Kecskeméti mővének segítségével lehet összeállítani.90 Az adatok feldolgozottsága miatt 

érdemesnek tartottam a férfiakról és a nıkrıl szóló beszédeket elıször együtt vizsgálni, 

mivel így egyértelmő választ kaphatunk a mőfaj elterjedésével kapcsolatos kérdésekre. 

Témám szempontjából azonban a nıkkel kapcsolatos adatok kiemelt szerepet kapnak, ezért 

azokat mindig külön is megemlítem. 

A 16. századból hat nyomtatott halotti prédikáció maradt fenn Magyar Királyság és 

Erdély területérıl.91 A legelsı 1571-bıl származik és János Zsigmond erdélyi fejedelemrıl 

szól latin nyelven. Két asszony jelenik meg ezen elsı parentációk tárgyaként: Margareta, 

Lucas Fabiny özvegye 1591-ben és Eufrosina Semberg, Horváth Stansith Gergely felesége 

1597-ben. Mindkét asszony evangélikus vallású volt, és az elsı beszéd német, a második 

pedig latin nyelven íródott. 

Nagy Zsófia Borbála azonban – a történeti Magyarország területén kívül kiadott 

mővekre is kiterjesztve vizsgálódását – egy, az elıbbieknél korábbi halotti beszédben 

találta meg az elsı magyar asszonyt, akinek ily módon állítottak emléket.92 Szikszai 

Fabricius Balázs 1569. június 8-án a sárospataki templomban búcsúztatta el latin nyelven 

                                                 
87 Széki gróf Teleki Ádám családi följegyzései (1703–1739) In: Kelemen 2006: 393. 
88 Bepler 1991: 392. 
89 Beliczay 1980: 182. 
90 Péter 1984.; Kecskeméti 1998. 
91 Péter 1984: 347. 
92 Nagy Zsófia 2001: 23. 
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Perényi Gáborné Ország Ilonát. Az emlékbeszéd 1570-ben Wittenbergben jelent meg, a 

férj két évvel korábban ugyanott már kiadott búcsúztatójával együtt.93 

A fenti beszédek magyar vonatkozásuk ellenére mind német és latin nyelvőek. 

Azonban még a 16. században napvilágot látott az elsı magyar nyelvő halotti nyomtatvány 

is, melyet a református Homonnai Drugeth István, Zemplén megyei fıispán emlékére 

adtak ki 1599-ben Bártfán.94 

A 17. században, különösen az 1620-as évektıl azután gyors növekedésnek indult a 

magyar parentációk száma. Kecskeméti Gábor 1998-as kötete függelékében, majd ezt 

kiegészítve és javítva a halotti beszéd-adatbázisában sorolja fel az 1711 elıtti magyar 

nyelvő mőveket és azok legfontosabb jellemzıit: a bibliográfiai leírást az Régi Magyar 

Könyvtár (RMK) és Régi Magyarországi Nyomtatványok (RMNy) köteteiben, az elhunyt 

felekezetét, korát, társadalmi helyzetét, a kiadás évét és helyét, illetve a szónokok nevét.95 

Ez alapján lehetıség nyílik arra, hogy a korszakomat megelızı idıszakról is átfogó képet 

nyújtsak, és megpróbáljam bemutatni a mőfaj elterjedésének jellegzetességeit. 

1711-ig 160 halotti beszéd jelent meg 89 különbözı személyrıl, 100 szónok 

tollából. Csupán hat esetben nem ismerjük a prédikátor kilétét. A beszédek harmada (55) 

szól nırıl, amelyben 28 elhunytat búcsúztatnak. Ez az összes elparentáltnak ugyancsak 

közel a harmada. Az elhunytak felekezeti hovatartozása alapján 126 búcsúztató szólt 

református, 29 római katolikus, négy evangélikus, egy pedig unitárius személyrıl. 

Közöttük 41 református, 13 római katolikus és egy unitárius nı van, evangélikus 

asszonyról, illetve unitárius férfiról viszont nem maradt fenn emlékbeszéd. Ugyanezt a 

kérdést az elhunytak felıl megközelítve hasonló sorrendet kapunk: 59 református, 27 

katolikus, két evangélikus és egy unitárius hívı parentációját nyomtatta ki a család, akik 

közül 17 református, 10 katolikus és egy unitárius asszony volt. 

                                                 
93 Ország Ilona és Perényi Gábor felett mondott beszédet lásd App. 2559., magyar fordítása: Szikszai 
Fabricius 1918; Perényi Gábor 1568-ban Wittenbergben kiadott beszédét lásd RMK III/1. 579. 
94 Kecskeméti 1998: 282.; Péter 1984: 347. 
95 Kecskeméti 1998: 281–292.; Kecskeméti – Szekler é. n. – Kecskeméti könyvében 354 halotti beszédrıl ír, 
amelyek közül én csak a konkrét személyek temetésén elhangzottakat vettem számításba, a prédikációs 
minták győjteményeit, illetve a korábban tévesen halotti beszédnek tekintett nyomtatványokat nem. A 
győjtemények retorikai, liturgiai segédkönyvként kerültek forgalomba, nem pedig konkrét elhunythoz 
kötıdtek. Figyelembe vételük jelentısen torzította volna azt a képet, mely az egyes felekezetekhez tartozó 
hívık igényét mutatja be a reprezentációnak eme fajtájára, és megváltoztatta volna a mőfaj területi 
elterjedtségének mintáját is. 
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1. táblázat 
A magyar nyelven 1711 elıtt megjelent halotti beszédek kiadási hely, az elhunyt vallása és neme szerinti megoszlása 

Kiadási hely református római katolikus evangélikus unitárius összesen 
 férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen férfi nı összesen 
Gyulafehérvár 4 20 24 – – – – – – – – – 4 20 24 
Kolozsvár 18 2 20 – – – – – – – 1 1 18 3 21 

Nagyszeben 2 1 3 – – – – – – – – – 2 1 3 

Erdély összesen 24 23 47 – – – – – – – 1 1 24 24 48 
Debrecen 25 8 33 – – – – – – – – – 25 8 33 
Sárospatak 11 4 15 – – – – – – – – – 11 4 15 
Nagyszombat – – – 8 6 14 – – – – – – 8 6 14 
Nagyvárad 10 3 13 – – – – – – – – – 10 3 13 
Kassa 6 2 8 2 1 3 – – – – – – 8 3 11 
Bártfa 6 – 6 1 – 1 – – – – – – 7 – 7 
Lıcse 3 1 4 2 1 3 – – – – – – 5 2 7 
Keresztúr – – – – – – 2 – 2 – – – 2 – 2 
Rozsnyó – – – – – – 2 – 2 – – – 2 – 2 

Magyar Királyság 
összesen 

61 18 79 13 8 21 4 – 4 – – – 78 26 104 

Bécs – – – 3 5  – – – – – – 3 5 8 

összesen 85 41 126 16 13 2 4 – 4 – 1 1 105 55 160 
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A kiadás helye a Magyar Királyság és Erdély területén is nagy szóródást mutat, sıt 

még határaikon túl, a Habsburg fıvárosban is jelent meg magyar nyelvő munka. A 

legnagyobb számban Debrecenben adtak ki gyászbeszédet, összesen 33 darabot. Ezt 

Gyulafehérvár követi 24 kiadvánnyal, majd Kolozsvár 21, Sárospatak 15, Nagyszombat 

14, Várad 13, Kassa 11, Bécs 8, Bártfa és Lıcse 7, Szeben 3, Keresztúr96 és Rozsnyó 2–2 

munkával. A második legjelentısebb központ ez alapján Gyulafehérvár, de valójában az 

ott kiadott beszédek közül 20 egyetlen győjteménybe, Bethlen Gábor fejedelem 

feleségének, Károlyi Zsuzsannának a halálára írt kötetbe tartozik. Máshol is megjelentek 

ugyan egy személyhez kötıdı győjtemények, de azok soha nem ilyen terjedelmesek, tehát 

a kiadási helyek sorrendjét lényegesen nem befolyásolják. A kelet-magyarországi és az 

erdélyi terület felekezetileg teljesen egységes: a Kolozsváron kiadott egyetlen unitárius 

munkától eltekintve egytıl-egyig református kiadványokról beszélhetünk. A római 

katolikus vallás dominanciája figyelhetı meg Nagyszombatban, valószínőleg a jezsuita 

egyetem 1648-ban létrehozott nyomdájának köszönhetıen.97 A másik katolikus központ 

Bécs, a többi városban viszont egyaránt találhatók katolikus és református beszédek, de az 

utóbbiak vannak többségben. A négy evangélikus munka Rozsnyón és Keresztúron látott 

napvilágot. 

Az adatokból a református többségő városok túlsúlya érezhetı, és Erdély is 

erıteljesen képviselteti magát, de még nem emelkedik ki oly mértékben az erdélyi 

református nyomtatványok száma, mint azt a késıbbiekben megfigyelhetjük. Sıt a kelet-

magyarországiak mennyiségükben megelızik azokat. 

Péter Katalin a Magyarországon kiadott – nem kizárólag magyar nyelvő – halotti 

beszédekre vonatkozóan azt állapította meg, hogy megjelentetésük már a legkorábbi 

idıktıl kezdve sem csak az arisztokráciára jellemzı, még akkor sem, ha anyagi 

helyzetüknél és reprezentatív kötelezettségeiknél fogva a legnagyobb megrendelık 

természetesen a mágnások közül kerültek ki.98 Ezt támasztják alá Kecskeméti Gábor adatai 

is, melyek szerint az elhunytak közül nyolc fejedelmi rangú, 34 fınemes, 19 köznemes, 11 

pap és 17 polgár, illetve polgári értelmiségi volt.99 A nıi nemet közülük két 

                                                 
96 Valószínőleg a Sopron vármegyei Németkereszttúr, amely a Nádasdy család birtoka volt. Ma 
Deutschkreuz, Ausztria. Fényes 1851: 1. 208. 
97 MAMÜL 2008: VIII. 113. 
98 Péter 1984. 
99 A társadalmi rétegek ezen kategóriáit Kecskemétitıl vettem át, de a fıpapokat és a papokat nem kezeltem 
külön. Említésre méltó az is, hogy ebben a besorolásban a fejedelmi rangúak közé tartoznak a házastársak és 
gyermekek is. Így itt található Rákóczi Zsigmond, aki a I. Rákóczi György fia és II. Rákóczi György testvére 
volt ugyan, de maga soha nem ült a fejedelmi székbe. Bethlen István, Rhédei Ferenc és I. Rákóczi Ferenc 
viszont csupán a fınemesi kategóriába került. A besorolás valószínőleg maguknak a halotti beszédeknek a 
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fejedelemasszony, 12 fınemes, öt köznemes, nyolc polgár- és egy lelkészcsaládból 

származó hölgy képviselte. Péter Katalin megállapítása így a nıkre szőkítve is igaz. 

Egyszerre több beszédet azonban kizárólag a fejedelmi és fınemesi asszonyok emlékére 

jelentettek meg, míg ez a férfiaknál minden társadalmi szinten elıfordult. 

Az elsı, asszonyról szóló, magyar nyelvő halotti beszédet 1622-ben adták ki, 

mégpedig Bethlen Gábor fejedelem feleségérıl, Károlyi Zsuzsannáról. Az uralkodói 

temetés a hagyományokhoz híven több hónapig tartott, a koporsót a halál helyszínérıl, 

Kolozsvárról a fejedelmi székhelyre, Gyulafehérvárra vitték és több alkalommal is 

prédikáltak felette. A beszédek egy része latinul, más része viszont már magyarul hangzott 

el. Velechinus Pastoris István mőve valószínőleg még a fejedelemasszony halálának 

évében, 1622-ben megjelent Kassán,100 a többi búcsúztató pedig két győjteményben látott 

napvilágot 1624-ben Gyulafehérváron.101 Összesen 21 magyar és 13 latin nyelvő halotti 

beszéd és számos búcsúvers szerepel a három nyomtatványban, ami már mennyiségével is 

a fényőzı temetés képét tárja elénk. Különösen feltőnı ez a pompa, ha tudjuk, hogy a 

másik fejedelmi rangú halottról, II. Rákóczi György özvegyérıl, Báthory Zsófiáról csupán 

egy magyar nyelvő halotti beszéd maradt fenn.102 A különbségre kézenfekvı magyarázatot 

ad az, hogy Bethlen Gábor túlélte feleségét, ezért Károlyi Zsuzsanna fejedelmi pompában 

részesült. Ezzel szemben Báthory Zsófia a II. Rákóczi György halálát követı zavaros 

idıszak után, I. Apafi Mihály uralkodása alatt, 1680-ban halt meg, miután Erdélyt és a 

házasságakor felvett református vallást is elhagyta. 

Az elsı polgári származású nı Váradi Judit volt, akinek halotti búcsúztatója 1645-

ben, alig két évtizeddel Károlyi Zsuzsannáé után látott napvilágot Váradon. 

 

Nıket búcsúztató halotti beszédek 1711–1825 között 

 

A szatmári békét követı korszak nyomtatványairól sajnos nem áll rendelkezésünkre 

Kecskeméti mővéhez hasonló összefoglaló, sıt a halotti beszédek teljes bibliográfiájának 

összeállítása is nehézségekbe ütközik. Míg az 1711 elıtt kiadott régi nyomtatványokat 

leíró Régi Magyar Könyvtár kiegészítésén és javításán egy egész kutatócsoport dolgozik, 

                                                                                                                                                    
megszólításai alapján történt, ami véleményem szerint is tartható álláspont, hiszen azt fejezi, ki, hogy az 
utódok milyen minıségében kívántak megemlékezni a halottról. 
100 RMK I. 524, RMNY II. 1266. 
101 Az egyik győjtemény 19 magyar nyelvő búcsúztatót tartalmaz (RMK I. 539, RMNY II. 1306), a másik 
pedig 13 latin és egy magyar mővet (RMK I. 539, RMNY II. 1307). 
102 Az RMK és RMNY köteteiben illetve Apponyi hungarica-győjteményében sem jelenik meg más 
búcsúztatója, sem magyar, sem idegen nyelven. 
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Petrik Géza 1711–1860 közötti bibliográfiájának a pótlása nem nevezhetı ilyen teljesnek, 

és csak az 1800-ig kiadott mőveket tartalmazza. Így Petrik bibliográfiájának 

feldolgozásával sem lehetne kimondani, hogy a halotti beszédek teljes korpuszáról 

információkkal rendelkezünk, ráadásul egy mégoly hiányos adatbázis összeállítása is túl 

nagy feladatot jelentett volna egyetlen ember számára. Vizsgálataimat ezért ezen a ponton 

leszőkítettem a nıkrıl írt halotti beszédekre, amelyek a disszertációm tulajdonképpeni 

tárgyát képezik.103 A korábbi korszakra vonatkozó megfigyeléseim, a nemzetközi példák 

és Farkas Noémi kutatásai104 is alátámasztják azt a feltevésemet, hogy az összes halotti 

beszédnek továbbra is mintegy harmadát tették ki a nık felett elhangzó parentációk, 

amelyek a teljes szövegállományhoz viszonyítva felekezetileg, területileg és a társadalmi 

helyet illetıen is hasonló megoszlást mutatnak. 

Míg a férfiakról szóló parentációk olykor latinul íródtak, a nıkrıl szólók – néhány 

kivételtıl eltekintve – magyar nyelvőek. Mint láttuk az erdélyi protestáns zsinatok már a 

17. század közepétıl tiltották a latin nyelven elmondott halotti beszédeket, ami nyilván 

csökkentette számukat, de létezésüket még a 18. század során sem szüntette meg teljesen. 

A rendelkezések azonban azt valóban elérték, hogy csak a magas állami hivatalt betöltı 

személyek, illetve az ı reprezentációs körükbe tartozó legközvetlenebb családtagok 

temetésére készült latin parentáció is (a magyarok mellett). A nıkkel kapcsolatos latin 

beszédek száma tehát elhanyagolható, mondanivalójukról pedig részletes szövegvizsgálat 

nélkül is elmondható, hogy nem különbözik a magyar nyelvőekétıl. Mivel pedig a célom 

az volt, hogy olyan elvárásokat vizsgáljak, amelyek a – forrás adottságaihoz viszonyítva - a 

lehetı legszélesebb olvasóközönséghez jutottak el, csak a magyar nyelvő beszédekkel 

foglalkoztam behatóbban. Ezt a választást az is alátámasztja, hogy Erdélyben a nıi 

olvasóközönség, a speciálisan nıi könyvtárak nyelve is többnyire a magyar volt.105 Ezzel a 

szőkítéssel Kecskeméti Gábor munkájához is jobban illeszkedik az írásom. 

 A bibliográfia feldolgozása során egy beszédnek az egy szerzı tollából, egy adott 

alkalomkor elmondott prédikációt vagy orációt tekintettem, függetlenül attól, hogy az 

késıbb önállóan, vagy más beszédekkel együtt, győjteményben jelent-e meg. Elıfordult, 

hogy egy szerzı ugyanarról az elhunytról több alkalommal is prédikált, mint például 

Borosnyai Nagy Zsigmond, aki Székely László feleségét, Bánffy Katát 1745. április 16-án 

                                                 
103 Az ebben a fejezetben feldolgozott halotti beszédek adatait tartalmazza az  I. melléklet. 
104 Wunder 1984: 59; Farkas Noémi győjtése alapján a beszédek 37%-a szól nırıl. Farkas 2009: 227. 
105 18. századi nıi könyvtárakkal kapcsolatban többek között lásd: Deé Nagy 1971; Deé Nagy 1996; Somkuti 
1983. 
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a koporsóba tételkor és az 1746. január 9-én tartott temetésen is elbúcsúztatta.106 Ezeket az 

eseteket is külön-külön halotti beszédeknek tekintettem. A győjtemények egységes 

kezelése nagyban torzította volna a statisztikát, és az is elsikkadt volna, hogy a halotti 

beszédeknek mekkora szerepe volt a különbözı társadalmi rétegek reprezentációjában. A 

többször megjelentetett mőveknek viszont csak az elsı kiadását vettem figyelembe. A 

búcsúverseket jelen statisztika készítésénél nem vettem számításba azok nagy száma, 

mőfaji eltéréseik és jelentıs minıségi-tartalmi különbségeik miatt. Nem kerültek a 

táblázatba a 19. század elsı évtizedeitıl megjelenı egy–két oldal terjedelmő „szomorú 

jelentések”, gyászjelentések sem. Utóbbiak ugyanis nem a temetési szertartás részét 

képezték, hanem tulajdonképpen a halálesetrıl és a temetés idejérıl, helyérıl szóló levél 

formalizált és sokszorosított változatát jelentették. 

Az 1711–1825 közötti idıszakot vizsgálva Petrik könyvészete alapján a 2. 

táblázatban megjelenített adatokat kapjuk. Összesen 343 beszéd íródott 201 különbözı 

nırıl, megközelítıleg 216 különbözı vallású prédikátor tollából. A beszélık számát azért 

nem lehet pontosan meghatározni, mert olykor nem egyértelmő, hogy egy személyrıl, 

vagy azonos nevő, különbözı személyekrıl van-e szó. Az Ágh Klárát és Pákei Juditot a 

kolozsvári unitárius templomban 1800-ban, illetve 1808-ban elparentáló Ferentzi János 

például nem azonos a Petrichevich Horváth Máriát 1818-ban búcsúztató azonos nevő 

református lelkésszel. 

 

Kiadási helyek 
 

A 343 magyar nyelvő beszéd közül 212 Erdély területén jelent meg, tehát meghaladják a 

nyomtatványok teljes számának a 60%-át. Ezen belül is igen erıteljes Kolozsvár (190) 

dominanciája, ugyanis az összes parentáció 55%-a, az Erdélyben kiadottaknak pedig 90%-

a a kincses városban látott napvilágot. 

                                                 
106 Borosnyai Nagy Zsigmond 1747a; Borosnyai Nagy Zsigmond 1747b. 
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2. táblázat 
Az 1711–1825 között magyar nyelven megjelent nıi halotti beszédek kiadási hely és vallás szerinti 
megoszlása 
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Kolozsvár 152 10107 5108 12 11 190 1712–1823 
Marosvásárhely 8 – – – – 8 1783–1817 
Nagyszeben 3 2 – – – 5 1758–1781 
Brassó 4 – – – – 4 1819 
Nagyenyed 4 – – – – 4 1770–1774 
Csíksomlyó – 1 – – – 1 1820 

Erdély összesen 171 13 5 12 11 212 1712–1823 
Pest 15 2 5 – 6 28 1761–1823 
Kassa 5 4 2 – 3 14 1724–1812 
Sopron – 5 3 – 3 11 1744–1820 
Pozsony 6 3 – – 1 10 1772–1814 
Nagyvárad 6 1 – – – 7 1779–1820? 
Gyır – 1 4 – – 5 1755–1812 
Komárom 4 1 – – – 5 1796–1807 
Sárospatak 4 – – – – 4 1813–1816 
Buda – 3 – – – 3 1771–1821 
Debrecen 3 – – – – 3 1722–1725 
Miskolc 2 – – – – 2 [1811] 
Nagyszombat 1 2 – – – 3 1720–1805 
Pozsony - 
Komárom 

2 – – – – 2 1790 

Veszprém 3 – – – – 3 1795 
Eger – 1 – – – 1 1758 
Eperjes – – – – 1 1 1799 
Kalocsa – 1 – – – 1 1766 
Nagykároly – 1 – – – 1 1781 
Nemeskér – – 1 – – 1 1736 
Szombathely – – 1 – – 1 1771 

Magyarország 
összesen 

51 25 16 – 14 106 1720–1823 

Bécs 2 – – – – 2 1817–1820 
ismeretlen 15 2 3 – 3 23 1730–1824 

összesen 239 40 24 12 28 343 1712-1823 

                                                 
107 Ezek közül öt beszéd Mária Teréziáról szól református szerzık tollából, egy beszéd pedig Mária Ludovika 
Beatrixról, I. Ferenc király feleségérıl, de írója szintén református. 
108 Mindegyik beszédet református szerzık írták az evangélikus Kajali Klára emlékére. 
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A magyarországi halotti beszéd-kiadás mindeközben jelentısen visszaesett.109 Csak 

Pesten, Kassán, Sopronban és Pozsonyban jelent meg legalább tíz beszéd 114 év leforgása 

alatt. A legtöbb helyszínen csak szórványosan, egy-két személyhez kötıdıen adtak ki 

parentációkat. Leginkább a korábbi nagy központ, a Debrecen–Sárospatak–Nagyvárad 

háromszög háttérbe szorulása a feltőnı. E három városban együtt is mindössze 14 beszéd 

látott napvilágot, vagyis az összes nyomtatvány 4%-a, és a magyarországiaknak is csupán 

13%-a. Kassa viszont továbbra is megtartotta vezetı szerepét, és a 18. század utolsó 

harmadában új központként megjelent Pozsony is. 

Pozsonyhoz hasonlóan új kiadási helyként tőnik fel Pest a 18. század második 

felében. Itt jelent meg a legtöbb magyarországi beszéd (28), több mint kétszer annyi, mint 

a második helyen álló Kassán. Ez önmagában is az összes parentáció 8%-át jelenti, a 

magyarországiaknak pedig több mint a negyedét. A budaiakkal együtt pedig 9%-ra, illetve 

29%-ra emelkedik ez a szám. 

A kelet-magyarországi nyomtatványok számának csökkenésével egyidejőleg egyre 

több dunántúli, fıként nyugat-dunántúli megjelenési helyet találunk. Igaz, Sopronon kívül 

sehol sem éri el a nyomtatványok száma a tízet, de adnak ki parentációt Gyırben, 

Veszprémben, Szombathelyen és a Sopron megyei Nemeskéren is. Számuk összesen 21, 

vagyis a teljes állomány 6%-a, a magyarországinak 20%-a. 

A halotti beszédek megjelenési helyét tekintve tehát egy igen erıs átrendezıdést 

figyelhetünk meg az 1711-et megelızı évekhez képest. Az 1599–1711 között kiadott 160 

beszéd nagyobb része Kelet-Magyarországon látott napvilágot, ezen belül is fıként 

Debrecenben. A hozzávetılegesen ugyanannyi évet átölelı, 1711–1825 közötti idıszakban 

a nıkrıl szóló nyomtatványok száma nagyjából a kétszerese a korábbi idıszak nıket és 

férfiakat búcsúztató beszédeinek. A kiadásban viszont Kolozsvár központtal Erdély vette át 

az egyértelmő vezetı szerepet, Debrecen pedig eljelentéktelenedett. Új, nagyobb kiadói 

tevékenységet folytató szereplıként viszont megjelent Pest. 

 

Felekezeti megoszlás 
 

A halotti beszédek vizsgálata során legtöbb esetben nem az elhunyt, hanem a prédikátor 

vallási hovatartozása derül ki egyértelmően. Gyakran már a címlapon megjelenik, hogy az 

illetı melyik egyházközség lelkésze vagy kollégium professzora, de ennek hiányában is 

                                                 
109 Magyarországon a továbbiakban Schwartner Márton 1798-ban kiadott országleírása alapján az 
„anyaország”-ot, vagyis a Drávától és a Duna déli vonalától északra fekvı területet értem, amelyet északon 
és nyugaton az országhatár, keleten pedig Erdély vesz körül. MAMÜL 2007: VII. 195–199. 
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többnyire jó útmutatást adnak a különbözı életrajzi, irodalmi lexikonok.110 Sokat elárul az 

elhunyt és a beszélı vallásáról az is, hogy milyen felekezető templomban zajlott a 

szertartás, ami ugyancsak rendszeresen megjelenik a címlapokon. Amennyiben az elhunyt 

a végrendeletében utasítást adott arra vonatkozóan, hogy ki vagy hol búcsúztassa, biztosak 

lehetünk benne, hogy a saját hite szerint való személyt és helyet választott. De a család is 

nagy valószínőséggel tiszteletben tartotta az elhunyt hitét. Ráadásul a kortársak személyes 

tapasztalata is az volt, hogy érdemes azonos vallású házastársat választani, elég csak 

Bethlen Miklós szavaira vagy Bethlen Kata életének viszontagságaira gondolnunk.111 

Ebben az esetben pedig az özvegy vagy a hátramaradt gyermekek számára nem lehetett 

kérdéses, hogy a saját felekezetük szertartása szerint fogják a temetést megrendezni. Más a 

helyzet azokban az esetekben, ahol a temetés országos jelentıségő esemény volt, mint 

például az uralkodóház tagjainak búcsúztatása. Ilyenkor az ország apraja-nagyjának 

érdekében állt részt venni a reprezentációban, azzal, hogy megemlékeznek a halottról. 

Mária Terézia tiszteletére például az öt katolikus búcsúztatón kívül, 1780-ban a pozsonyi 

evangélikus gyülekezet adott ki egy beszédet, 1782-ben pedig egy győjtemény is megjelent 

Kolozsváron, amely Baló Bálint fogarasi református lelkész, Szatmári Pap Mihály a 

kolozsvári református kollégium teológia tanára, ifjabb Verestói György kolozsvári és 

Gyöngyössi János újtordai lelkészek, valamint a szigeti112 református gyülekezet 

parentációit tartalmazta. 

Mindezek alapján a búcsúztató és az elhunyt vallását általában azonosnak 

tekintettem, ha viszont valami ennek az ellenkezıjére utalt, azt jeleztem a táblázatban. A 

vallási összetétel szempontjából a református felekezet túlsúlya érzıdik. Ha nem is 

szőkítjük le Erdélyre a vizsgálat tárgyát, akkor is szinte elhanyagolható a más vallásúakról 

szóló beszédek száma. Összességében 239 református, 40 katolikus, 24 evangélikus, 12 

unitárius nyomtatványt találtam, és 28 esetben nem sikerült azonosítani a vallást. Az 

elhunytak személye szerint 132 református, 28 katolikus, 16 evangélikus, 9 unitárius nırıl 

szólnak a parentációk, 16 személy vallása pedig azonosítatlan maradt. Ez leginkább 

olyankor fordult elı, ahol semmilyen információ nem állt rendelkezésemre. Máskor a 

különbözı felekezető lelkészek, vagy a lelkész vallása és a búcsúztató helyszíne 

nehezítette az azonosítást. A református Benkı József például a nagyajtai unitárius 

templomban búcsúztatta el Tornya Borbálát. Amennyiben az elhunyt és a prédikátor 

                                                 
110 A szerzık beazonosításához a MAMÜL, a MÉL, az ÚMÉL és Szinnyei köteteit használtam. 
111 Bethlen Kata 1984: 11–32, 40–53; Bethlen Miklós 1955: 214. 
112 Valószínőleg a késıbbi Máramarosszigetrıl van szó. 
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vallása különbözött, de mindkettı egyértelmően meghatározható volt, az elıbbit vettem 

figyelembe. Ez történt a katolikus Mária Teréziára és Mária Ludovika Beatrixra, illetve az 

evangélikus Kajali Klárára113 emlékezı református szerzık esetében. 

Megvizsgáltam azt is, hogy a kiadási helyek mely felekezetekhez kötıdtek. A 

kolozsvári kiadványok 80%-a református volt, és Erdélyben kizárólag református beszédek 

jelentek meg Marosvásárhelyen, Nagyenyeden és Brassóban.114 Ezen kívül Kelet-

Magyarországon Sárospatakon, Debrecenben és Miskolcon voltak kizárólagosak a 

református beszédek, valamint a három nyomtatványt jegyzı Veszprémben. A korábbi 

katolikus központok közül Nagyszombatban visszaesett a parentációk száma, és már 

reformátusok is megtalálhatók közöttük, Bécsben viszont – meglepı módon – csak József 

nádor második feleségérıl jelent meg két református nyomtatvány. A legtöbb katolikus 

beszédet, tízet Kolozsváron adtak ki, de ezek közül egy I. Ferenc felesége, öt pedig Mária 

Terézia emlékére íródott református és evangélikus szerzık tollából. Kizárólag három 

katolikus nyomtatvány jelent meg Budán, egy-egy pedig Egerben, Kalocsán, 

Nagykárolyban és Csíksomlyón. A többi katolikus beszéd szórványosan jelent meg, így 

kimondhatjuk, hogy a katolikus felekezeten belül nem alakult ki sem nagy hagyománya, 

sem pedig központja a halotti beszédek kiadásának. Nagyjából ugyanez jellemzı az 

evangélikusokra is, bár kiadásaik Kolozsváron és Pesten kívül Nyugat-Magyarországra 

koncentrálódnak. Az unitáriusok viszont csak Kolozsváron adtak ki halotti beszédet. 

 

A megrendelık társadalmi státusza 
 
Az elhunyt társadalmi állása – a valláshoz hasonlóan – gyakran már a halotti beszéd 

címlapjáról kideríthetı, hiszen a rangokat, vagy a társadalmi státuszt jelzı foglalkozást 

(nık esetében a férjét vagy az apáét) általában belefoglalták a címbe. Amennyiben innen 

mégsem volt megállapítható az elhunyt társadalmi státusza, Nagy Iván és Kempelen Béla 

genealógiájából kaptam segítséget. Ezek a kategóriák természetesen nem lehetnek annyira 

rétegzettek, mint a társadalom maga. Nem lehet általuk elkülöníteni például a nemesség 

legvagyonosabb, magas méltóságokat viselı, illetve legszegényebb sorban élı tagjait. 

Egyfajta szőrıt jelentett ugyan, hogy kiknek voltak meg az anyagi lehetıségeik a beszédek 

kiadatására, illetve kik gondolták úgy, hogy érdemes erre pénzt fordítani. A 

nyomtatványok társadalmi szempontú vizsgálatával mégis leginkább azt lehet 

megállapítani, hogy a megrendelık mely társadalmi réteghez tartozónak vallották a 
                                                 
113 Kajali Klára a református Ráday Pálhoz ment feleségül. 
114 A halotti beszédek területi és felekezeti elterjedésének okait a következı fejezetben vizsgálom. 
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családjukat. A férj és a feleség rendi státusza általában azonos volt. Mindössze tíz olyan 

esetet találtam, amikor a férj fınemes, a feleség pedig nemes volt, ennek fordítottja pedig 

hétszer fordult elı. Elıbbi esetben a férj státuszát vettem figyelembe, hiszen a korabeli 

joggyakorlat is ezt támasztja alá. Problémásabbak azok a helyzetek, amikor a feleség 

rangja a magasabb. A reprezentáció szempontjából azonban ezekben az esetekben is a 

magasabb rangú fél megjelenítését tartom fontosabbnak, mert ez bizonyította, hogy a 

család elindult felfelé a társadalmi ranglétrán. Ezt bizonyos fokig a környezet is elismerte, 

hiszen a házasság létrejöhetett. Másrészrıl viszont a család a halotti beszéd 

megjelentetésével nyomatékosítani tudta a felemelkedési folyamatot, ami feltételezhetıen 

komoly érv volt a halotti beszéd kiadása szempontjából.115 Ilyen felemelkedési történet a 

köznemesi származású Jakabházi Sallér Istváné, aki gróf Nádasdy Klárát vette feleségül. A 

férj nem kapott ugyan fınemesi rangot, de az alnádori hivatalt is elérte, lányuk pedig gróf 

Festetics György felesége lett.116 Másik példa lehet báró Nikházy Mária és jobaházi Dıri 

András esete, akiknek fia, András elıbb bárói, majd grófi rangot szerzett.117 

 
3. táblázat 
Az 1711–1825 között megjelent nıi halotti beszédek rendi társadalmi állás szerinti megoszlása 

 elhunytak száma parentációk száma 
uralkodó 3 15 

fınemes 95 178 

köznemes 72 106 

értelmiségi 10 17 

ismeretlen 21 27 

összesen 201 343 
 

A kategóriákat úgy alakítottam ki, hogy azok összevethetıek legyenek Kecskeméti 

korábban elemzett összeállításával. Így az uralkodóház tagjait, a fınemeseket, a 

köznemeseket és az értelemiségi foglalkozásúakat különböztettem meg. Utóbbi kategóriát 

Kecskeméti „polgár, polgári értelmiségi” megnevezéssel illette, magam azonban jobbnak 

találtam értelmiséginek nevezni, mivel a beszédekbıl sokkal inkább a foglalkozásra, 

mintsem a városi polgári jogállásra vonatkozóan nyerhetünk adatot.118 Kecskemétivel 

                                                 
115 Analógiaként Szijártó M. István vizsgálatát lehet felhozni, amelyben kimutatta, hogy a középnemesi klán 
névadó ıseként gyakran nıt tartott nyilván, ha a vagyon tıle származott. Szijártó 2006: 55–56. 
116 Nagy Iván 1863: X. 20. 
117 Nagy Iván 1858: III. 374–375. 
118 Az értelmiségi kategóriába azokat soroltam, akiket (nık esetén a férjüket vagy az apjukat) a halotti 
beszédek szerzıi nem rendi kategóriával, hanem a foglalkozásuk alapján határoztak meg. Kosáry Domokos 
szavaival „értelmiségi alapjában véve az, aki értelmiségi, szakmai foglalkozásból él.” A halotti beszédekben 
megjelenített státusz azonban a társadalmi reprezentáció, nem pedig az életmód vizsgálatát teszi lehetıvé. Így 
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ellentétben ide soroltam a lelkipásztorok családtagjait is, és az I. mellékletben pontosan 

megadtam a foglalkozást. Kereskedı vagy jobbágyi származású elhunytat korszakomban 

nem találtam a halotti beszéddel megtiszteltek között. 

Az elparentáltak közül Mária Terézia, Mária Ludovika Beatrix, I. Ferenc király 

felesége és Hermine fıhercegné, József nádor felesége volt uralkodói származású. A 

legnagyobb csoportot a fınemesek adták 95 személlyel. Valamivel kevesebb beszédet 

adtak ki a jóval nagyobb számú csoportot képezı nemesség körébıl. 72 nemesasszonyt 

búcsúztattak el e módon. Értelmiségi családból viszont nagyon kevesen származtak, 

mindössze tíz elhunytat tudtam azonosítani e csoportból. Közülük öten lelkészcsalád, 

hárman tanári foglalkozású, ketten pedig orvos-család tagjai voltak. Meg kell jegyezni 

azonban, hogy ezen kategória számát csökkentik a nemesi címmel rendelkezı, de nem 

birtokaik jövedelmébıl, hanem közhivatali munkából vagy valamely értelmiségi 

foglalkozás jövedelmébıl (vagy abból is) élı személyek. Ennek a csoportnak a 

beazonosítása azonban jelen források alapján nem volt lehetséges. 21 esetben nem tudtam 

meghatározni az elhunyt társadalmi hovatartozását, mert az nem szerepelt egyértelmően a 

címlapon, és nem nyújtottak egyértelmő segítséget a genealógiák sem. Az azonosítatlan 

szereplık azonban valószínőleg nagyrészt az értelmiségi vagy itt eddig meg nem jelölt 

származásúak közé tartoznak. Még e bizonytalanságokat figyelembe véve is egyértelmő, 

hogy a halotti beszédeket elsısorban az arisztokrácia használta reprezentációs célokra, 

amelyhez a nemesi és értelmiségi rétegek is igyekeztek hasonulni. Még nyilvánvalóbb ez a 

helyzet, ha nem az elhunytak, hanem a róluk szóló parentációk számát vizsgáljuk meg. 15 

beszéd uralkodói rangú, 178 beszéd fınemesrıl, 106 nemesrıl, 17 értelmiségirıl szól, 27 

beszéd esetén volt ismeretlen a társadalmi helyzet. Az 1711 elıtti helyzethez képest tehát a 

fınemesek és nemesek körében megerısödött a halotti beszédek kinyomtatásának szokása. 

A nem nemesi értelmiségiek körében azonban nem nıtt jelentıs mértékben a számuk, 

miközben mind a nyomtatványoknak a menniysége, mind e társadalmi réteg képviselıinek 

a száma nıtt. 

                                                                                                                                                    
ebbe a csoportba disszertációmban csak olyan személyek kerültek, akik nem voltak nemesek. Nem 
számítottam viszont ide az esetleg értelmiségi életmódot folytató nemeseket. Az így kialakított csoport 
természetesen nem jelent egységes társadalmi réteget, de a kérdésfelvetéseim szempontjából megfelelı. 
Kosáry 1996: 322–323. 
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A halotti beszédek népszerőségének okai Erdélyben 

 

A fenti adatokból egyértelmően kirajzolódik, hogy a halotti beszédek kinyomtatásának 

központja Kolozsvár, megrendelıi pedig a református fıurak voltak. A kálvinista többség 

mellett leginkább a római katolikusok gyakorolták ezt a szokást, és a reformátushoz 

szerkezetében, stílusában is hasonlóképpen jelentették meg a parentációikat, olykor 

önmagában, máskor pedig családi vagy egy személyrıl szóló győjtemény részeként. Sörös 

Béla szerint a protestáns egyházi beszédek olyan nagy hatást keltettek, hogy ahhoz 

„Rómának” is alkalmazkodnia kellett. A katolikusok az 1583-ban bevezetett nagyszombati 

agendájukban ezért már az egyes szertartásokhoz tartozó, azokat magyarázó magyar 

nyelvő alkalmi beszédeket fogalmaztak meg, amelyek gyakran a protestáns megfelelıikhez 

hasonultak. A temetés azonban, Sörös szerint, azon ritka katolikus szertartások közé 

tartozott, amelyekben a magyar nyelvő elem, a halotti beszéd, már a reformáció elıtt is 

jelen volt.119 Molnár Ambrus az elıbbi kijelentést nem vitatva kiemeli, hogy a középkori 

halotti beszédek nem képezték a szertartás szerves részét, így a reformáció mégis csak új 

elemet hozott a végtisztességbe.120 A halotti beszédek szerkezetét vizsgálva, Kecskeméti 

Gábor nyomán azonban ellenkezı irányú hatás is kimutatható. A 17. században a 

protestánsok csaknem teljes egészében a Bibliából alkották meg beszédeiket, amelyben az 

igét magyarázó tanító rész dominált. A katolikusok ezzel szemben több forrást: antik 

szerzıket, emblémáskönyveket is felhasználtak, és munkáik gyakran egy-egy metafora 

köré épültek.121 A 18. században a protestánsok is átvették ezt a szerkesztési eljárást, bár 

továbbra is a bibliai tanítás maradt a prédikáció központi része. Kármán András a 

Példabeszédek könyve 31. versének egy képét alapul véve a jó asszonyt a 

kereskedıhajóhoz hasonlítva építi fel Wesselényi Zsuzsannáról szóló prédikációját,122 

Csepregi Turkovics Ferenc pedig ugyanekkor az asszonyi erényeket sorolja fel bibliai és 

antik mintákra utalva.123 Ugyancsak a példát mutató asszonyokat győjti össze Nádudvari 

Sámuel Kakutsi Judit búcsúztatójában. Orációjának alapja az, hogy a férfi dicsısége, 

vagyis koronája, a jó feleség. Szereplıjét ezért a rá jellemzı tulajdonságok alapján 

rendezve, a korona egyes ékeiként mutatja be.124 Elıfordul a címerállatot vagy a nevet 

megszemélyesítı beszéd is. Ugyanakkor az antik szerzık is egyre inkább elıtérbe 

                                                 
119 Sörös 1904: 326, 336. 
120 Molnár Ambrus 1993: 80. 
121 Kecskeméti 1988: 27. 
122 Kármán András 1739. 
123 Csepregi Turkovics 1739. 
124 Nádudvari Sámuel 1744. 



 40

kerülnek, mindezt a késıbb elemzésre kerülı szerepminták kapcsán vizsgálom 

részletesebben. 

Az evangélikus felekezet elenyészı aránya azért különösen érdekes, mert a halotti 

beszédek kinyomtatásának szokása német evangélikus területrıl terjedt el, és ott a 19. 

században is nagyon népszerő maradt. Bár a szokás eredete a német evangélikus 

felekezethez kötıdik, a Magyarországon megjelent mővek között már a legelsı – még nem 

magyar nyelvő nyomtatványok – között is találunk antitrinitáriust, unitáriust és reformátust 

is az evangélikusok mellett. 1711 elıtt nem is jelent meg magyarul lutheránus 

gyászbeszéd. Kecskeméti kutatásai alapján úgy tőnik, hogy a magyarországi evangélikus 

felekezet tagjai a német hagyományhoz kapcsolódva német nyelven nyomtatták ki halotti 

beszédeiket. 1655-ig 19 német gyászbeszéd jelent meg, amelyeket kivétel nélkül Felsı-

Magyaroszágon adtak ki. E beszédek közül csupán egy szólt fınemesi rangú elhunytról, a 

többi – Kecskeméti kategorizálása alapján – polgári és lelkészi családból származó 

személyt búcsúztatott.125 Bár a késıbbi idıszak magyarországi német nyomtatványairól 

még hozzávetıleges adataink sincsenek, azonban amennyiben feltételezzük, hogy a halotti 

beszédek elıbbiekben említett vallási és társadalmi beágyazottsága a késıbbiekben is 

jellemzı volt, az magyarázatot adhat arra, hogy a magyar gyászbeszédek között miért 

olyan kevés az evangélikus felekezető. 

Amint Péter Katalin rámutatott, a 16. századi Magyarországon és Erdélyben 

gyakori volt a hívık felekezetváltása, a reformátorok pedig nem mindig csupán egyetlen 

irányzat nézeteihez kötıdtek.126 Ez is megkönnyíthette azt, hogy a magyar halotti beszédek 

kinyomtatásának szokása, a svájci reformátorok kezdeti ellenállásának megdılése után, 

nem az evangélikus, hanem a református egyházban terjedt el. A legelsı magyar nyelvő 

gyászbeszédek éppen a kelet-magyarországi helvét hitvallású reformációhoz kötıdnek, és a 

18. század elejéig Sárospatak és Debrecen központtal ezen a területen jelentek meg 

legnagyobb számban. A következı száz év folyamán azonban nagy változás következett be 

a halotti beszédek megítélésében. 1803-ban Kazinczy és Csokonai már elavultnak tartotta a 

szokást, és együtt sajnálkoztak Kozma Gergely szentgericei unitárius pap sorsán, „a’ ki az 

Erdélyben még most is szokásban lévı halotti ízetlen írások tételére kénszerítetik.”127 

Késıbb azonban mindkét költı írt gyászszertartáshoz kötıdı munkát. Csokonai Rhédei 

grófnı temetésére készítette el a lélek halhatatlanságáról szóló költeményét. Kazinczy 

                                                 
125 Kecskeméti 2008: 73. 
126 Péter 1984: 347–348. 
127 Kazinczy 1892: 95. Idézi Nagy Zsófia 2001: 25. 



 41

pedig az édesanyját búcsúztatta el szomorújelentésében, melyet „Rokonainak ’s barátainak 

Gyászlevél’ helyébe; maradékainak a’ dolgok’ tudása végett” írt.128 Munkájában szép 

szokásként említette meg a közeli hozzátartozók szónoklatait, és csak az idegenek által írt 

dícséreteket ítélte el. 

Az erdélyi elterjedésre és népszerőségre nyilván nagy befolyással volt az erıs 

fejedelmi hagyomány. 1622-ben Bethlen Gábor felesége, Károlyi Zsuzsanna, 1628-ban az 

1613-ban elhunyt Báthori Gábor, 1653-ban az 1630-ban gubernátori, majd fejedelmi címet 

viselı Bethlen István és I. Rákóczi György, 1661-ben II. Rákóczi György fejedelem, 1680-

ban pedig özvegye, Báthory Zsófia búcsúztatója látott napvilágot. 1668–1669-ben arról a 

Rhédei Ferencrıl is megjelentek halotti beszédek, aki 1657–1658 között választott 

fejedelem volt, igaz, a négy nyomtatványból három erre a címében még csak nem is utal. A 

búcsúztatók egy részét Sárospatakon, a Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony által 

alapított nyomdában adták ki, így az erdélyi és a kelet-magyarországi hagyomány 

összekapcsolódik. Nagyobb számú, fıként erdélyi kiadvány azonban nem közvetlenül a 

fejedelmi gyászbeszédek után jelent meg, inkább csak az 1730-as évektıl jellemzı az 

elterjedésük. Elképzelhetı, hogy a halotti beszédek megjelentetését az is motiválta, hogy 

Erdély aranykorának, a fejedelemség korának szokásait elevenítsék fel. Ekkortájt, 1736-

ban fejezte be Apor Péter is Metamorphosis Transylvaniae címő mővét, melyben a 

fejedelemség korának szokásait, jó erkölcsét állítja szembe a németeket követı 

„nájmódival”.129 Pokoly József azt hangsúlyozta, hogy a szatmári béke után a református 

nyomdák fennmaradtak ugyan, de a cenzúra ellehetetlenítette a protestáns teológiai mővek 

kiadását, ezért az egyházi irodalom a gyakorlati munkák, mint például a halotti beszédek 

felé fordult, amely a felvilágosodásig a magyar irodalomnak is szinte az egyetlen terepe 

maradt.130 Gönczy Lajos szerint ezt a divatot ösztönözte továbbá, hogy az abszolutizmus és 

az ellenreformáció keretei között a nemzeti érzés is csak burkoltan, a családi eseményeken 

tudott megnyilvánulni.131  

A 18. század végére ugyan ez a szerep elhalványul, de akkor már nagy hagyománya 

volt Erdélyben a halotti kárták nyomtatásának. Nem is magával a mőfajjal szemben voltak 

az egyháznak ellenérzései, hanem azokkal a törekvésekkel, amelyek megpróbálták a kor 

igényeihez mérten laicizálni és valamiféle ismeretterjesztı, közérdekő témákat feszegetı 

                                                 
128 Kazinczy 2009: 162. 
129 Apor 1978. 
130 Pokoly 1905: V. 170–171. 
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szónoklattá tenni.132 Ez a prédikációírásban is megjelenı racionális stílus jó szándékból 

eredt, mert „[k]ibékíteni akarja az életet és a vallást. Az elhitetlenedett tömegeket az ész 

alapján kívánja megnyerni Isten és a templom számára.”133 Eredménye azonban az 

evangéliumtól való eltávolodás lett. A stílus jellemzıje a széles tudományos tájékozottság 

„fitogtatása”, a beszédek hivatkozásokkal való túlzsúfolása, amelynek a tulajdonképpeni 

tárgyhoz, az elmúlás spirituális megközelítéséhez vajmi kevés köze van. Benkı József 

például, aki lelkészi munkája mellett történetírással, nyelvészettel és botanikával is 

foglalkozott, prédikációja során sem tudta meghazudtolni érdeklıdést. A Magyar 

Hírmondó 1781-ben így tudósított munkájáról: 

„Nagy-Szebenben, Téli Bokréta név alatt egy Botanica Prédikátzió nyomtattatott ki, melyet 

Benkı József uram mondott volt el halotti beszéd helyett. Ebben és az arra való 

jegyzésekben, a tudós iró sok új magyar szavakkal élt, melyek a székelyeknél mind 

szokásban vannak.”134 

Az érintett prédikátorok jelentıs része Kolozsvárhoz kötıdött lelkészként vagy a 

kolozsvári református kollégium tagjaként. A búcsúversek szerzıi között pedig diákjait is 

megtaláljuk. Sok beszédnek a kiadója is a kollégium volt. A kollégium tehát egy olyan 

mőhelyként mőködött, mely a halotti beszédek publikálásához pozitívan viszonyult, tagjait 

támogatta azok megjelentetésében, ami valószínőleg szintén hozzájárult a parentációk 

népszerőségének fenntartásában. 

 

A halotti beszédek felépítése 

 

Prédikáció és oráció 

 

A halotti beszéd elnevezésen két retorikai szempontból eltérı mőfajt értek: a prédikációt és 

az orációt. A prédikáció célja, mint korábban is láttuk, az igehirdetés: a halálról és a 

feltámadásról való tanítás. Az oráció ezzel szemben a család reprezentációját szolgáló 

világi szónoklat, mely az elhunytat helyezi a középpontjába, bemutatva származását és 

élete fıbb eseményeit. Ezek olykor markánsan elkülönültek, a prédikációk írói többször 

utaltak arra, hogy a család bemutatása vagy az elhunyt méltatása nem az ı feladatuk. A 

„Halotti Prédikátzióknak Tzélját, melly az Urnak Beszéde szerint Szent Életre ’s bóldog ki-

                                                 
132 Nagy Zsófia 2001: 25–26. 
133 Némethy 1957: 182. 
134 Mikó 1867: 72. (Idézi a Magyar Hírmondó 1781.évi 38. számát.) 



 43

múlásra való oktatás és készités”135, tartotta szeme elıtt Málnási László Bethlen Klára 

temetésén. Ezzel szemben az orátorok feladatát Baconi Incze István a következıképpen 

foglalta össze:  

„Hogy a’ mint egy felöl ez alatson Földröl el-költözött és a’ Mennyei Örökös Hazában 

vidám szárnyakkal bé-repült Meg-bóldogúlt Lelkeknek világi életekben ki-tündöklö és 

követésre méltó drága Ajándékjait az Élöknek hasznokra és serkengetésekre eleven 

színekkel leraszolják [!], és egyszersmind könnyen változó és hamar elenyészö Földi 

Pálya-futásokról-is öket meg-emlékeztessék: Ugy más felöl ezeknek az el költözött 

Lelkeknek el-válásokon siránkozó és terhes fájdalmokkal küszködö kesergöknek el-

bágyadott szíveket meg erösiteni és hathatos vigasztalásaikkal elébbeni vidám 

állapottyokra mintegy  viszsza hozni kivánnyák.”136 Az orátornak tehát három célt kellett 

szeme elıtt tartania: egyrészt, hogy bemutassa az elhunyt példamutató tulajdonságait és 

cselekedeteit, másrészt, hogy emlékeztessen az élet mulandóságára, harmadrészt pedig, 

hogy vigaszt nyújtson a gyászolóknak. 

Ez a két beszédtípus azonban, mint Kecskeméti Gábor rámutatott, a 16. század 

végétıl a fırendőek, majd a 17. század végétıl a polgári családok esetében is elkezdett 

összemosódni.137 A fıúri temetéseken ez a prédikáció reprezentatív szerepe és a 

beszélınek a családhoz főzıdı  – sokszor anyagiakban is megfogható –  kapcsolata miatt 

alakulhatott így. A szerényebb jövedelmi viszonyok között élık pedig, ha nem volt 

lehetıségük több „elıadó” meghívására, a prédikátortól is elvárták, hogy méltassa az 

elhunyt érdemeit és sorolja fel a temetés résztvevıit. 

Ugyanakkor az egyház az orátornak is elıírta, hogy beszédének alapja bibliai textus 

legyen. Ez az elv különösen akkor érvényesült, ha a szónok maga is egyházi személy volt. 

Így tett Verestói György református lelkész és a kolozsvári református kollégium filozófia 

professzora: „Olyly véggel állottam-fel e’ gyászos Orátori Székben, Minden Renden lévö 

Szomorú Hallgatóim, hogy elöttetek ne prédikáljak, hanem oráljak. Szenvedjétek-el 

mindazáltal ezt az egyet én bennem Orátorban, hogy Papi módon a’ Szent Irásból egy 

nevezetes Historiát függeszszek Elöljáró-Beszéd gyanánt mostani Oratiomnak 

homlokára.”138 

 Világi szónokot leginkább akkor kértek fel az elhunyt életének bemutatására, ha 

valamely közeli rokon vagy az elhunyttal szoros kapcsolatban álló személy vállalkozott a 
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feladatra. A két mőfaj keveredését mutatja be az imént említett Málnási-beszéd is, 

amelyben a szerzı, miután a tanítást lezárta, áttért az elhunyt méltatására. Tudta ugyan, 

hogy az más szónokra van bízva, de mivel Bethlen Klára mellett haláláig ı látta el a 

lelkipásztori szolgálatot, szükségét érezte, hogy tanúbizonyságot tegyen az asszony 

keresztyéni erkölcseirıl.139 

Mindezek figyelembevételével a továbbiakban nem különítem el a prédikációkat és 

orációkat egymástól, hiszen a mőfaji különbségek nem tartoznak vizsgálataim körébe, a 

nıeszmény szempontjából pedig e két beszédtípus egységes képet mutat. 

 

Tanítás 

 

A halotti beszédek szerkezetére vonatkozóan Kecskeméti megállapította, hogy 

vallásfelekezettıl és társadalmi állástól függetlenül, azonos tartalmi egységek szerint 

épülnek fel.140 A tanítást a laudáció, vagyis az elhunyt dicsérete, majd a lamentáció, a halál 

bekövetkezte feletti panasz követte. Ezt a következı egység, a vigasztalás oldotta fel azzal 

a megnyugtató képpel, hogy a halál tulajdonképpen a mennyei élet kezdete, végül pedig a 

búcsúztatás zárta a beszédet. Mivel a panasz és a vigasztalás fordulatai az egyházi 

szónoklattan szempontjából lehetnek inkább érdekesek, a továbbiakban csak a másik 

három tartalmi egységgel foglalkozom.  

Az elsı rész minden esetben a tanítás, amely a halál elkerülhetetlenségérıl és 

egyéb, a dogmarendszerhez tartozó elemek kifejtésébıl áll. Itt volt lehetısége a 

prédikátornak akár hitvitázó hevülettel is kifejteni egyháza nézeteit. Magyari Istvánnak a 

Nádasdy Ferenc gyászszertartásán 1604-ben elhangzó beszéde például, a Pázmány Péterrel 

folyó vitája egyik fejezete lett.141 A 18. században már általában nem szenteltek egész 

prédikációkat a hitelvek védelmének, de a dogmatikai ellentétekre való utalás gyakran 

elıfordul, amint az Perlaki József evangélikus lelkész beszédében is megfigyelhetı a 

predesztináció tanával kapcsolatban: 

„[…] senki ne’ gondolja azt, mintha pártúl fognám ezekben a’ Stoico-Calvinianum fatuum 

fatumot, vagy ollyan egy általlyában való végezést hinnék lenni, mellyeben az Isten 

életuenk feloel végezést tévén épen semmire nem nézett vólna; hanem úgy tett vólna 

végezést, hogy mi akár jól, akár roszszúl élnénk, életuenket sem meg nem roevidéthetnénk, 
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sem tovább nem élhetnénk, hanem tsak addig az ideig, a’ mellyben kiki meghal. Ez 

pogányi, és kálvinista vélekedés [... ] Soet inkább az Ur Isten végezést téven életuenk határa 

feloel, tette azt a’ toele rendeltetett eszkoezoekkel való élésre, vagy nem élésre nézve. Az 

eszkoezoek pedig az imádság, az orvosság, a’ mértékletesség, egy szóval az Isten akaratja 

szerint való kegyes elet [!]. Hogy pedig némellyek, ha az emlitett eszkoezoekkel élnekis, 

sokáig nem élhetnek, azt a’ boelts Isten tselekszi azoknak idvességeknek megmaradására 

nézve. […] Ha az Isten semmire nem nézettvólna a’ mi életuenknek meghatároztatásában, 

mire valók vólnának, kivánom tudni a’ Kálvinistáktól, az Istennek a’ hoszszú élett feloel 

való igéretei: az élet’ meghoszszabbittatásáért való Imádságok: a’ fenyegetések, az intések, 

a’ veszedelem eloett való szaladások. Ha igaz, a’ mit ebben igaznak gondolnak lenni, miért 

szaladnak a’ veszedelem eloett’, ottis megmaradnának, ha egy általlyában azt végezte Isten 

feloeloek, hogy még tovább éljenek.”142 

A 18. század végén aztán a prédikátorok már nem a másik egyház hitelveitıl, 

hanem a felvilágosodás tanaitól óvták híveiket, amelyeket Bodola János az Istentıl való 

elfordulás miatt minden társadalmi probléma okozójának tartott: 

„Meg-szenvedte ugyan egy idö olta, maga elött tudva lévö bölts okokbol, a’ Mindenhato, 

hogy ezek a’ szánakozásra mélto kevély férgek, bátron meg támadják az igaz kegyességnek 

tanitására Istentöl nékünk ajándékoztatott egész Keresztyén Vallást, ugy hogy az ı 

balgatag vélekedéseikkel egész könyveket bétöltenének, és azokat a’ testnek és a’ vérnek 

leg-inkább tettzö hangon, mely a’ kevélységnek és másokkal valo tsufolodásnak alatson 

hangja, a’ közönség eleibe terjesztvén, minden sorsu emberek között sokaknak sziveiket 

meg-vesztegetnék, és ezen gonoszságokért nem tsak semmi büntetést nem szenvednének; 

hanem még némely igen hatalmas pártfogások által-is, ó tsudálatos vakság! Az ı világi 

tisztességek, ’s betsületek annál nagyobbra nevekednék. A’ melly minémü romlására 

szolgált a’ Keresztyének között nem tsak a’ tiszta jo erköltsiségnek, hanem még sok polgári 

nagy Társaságoknak-is, a’ közelebb el-tölt idök alatt történt rettenetes vérontásokkal egybe 

köttetett fel-foradások, revolutiok bizonyittyák: De éppen ezen revolutiok által eléggé fel-

lévén ma már fedeztetve a’ pokol ezen Emissariussainak tsufos mezitelenségek, mellyet 

eddig gunyolodo nagy kiabálásokkal, igyekeztek magokban, a’ Megvilágosodásnak álnokul 

neveztetett, hazug szinével fedezgetni […].”143 

A 18. század folyamán azonban kialakult a tanításnak egy újfajta tematikája is. 

Gyakran valamilyen erkölcsi, életvezetési kérdést, egy élethelyzetben megfelelı 
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viselkedési módot állítanak szónoklatuk középpontjába a prédikátorok. Elég néhány címet 

idéznünk: Bölts, kegyes, és gondos, Salamon ditséretire Mélto aszszony; Keresztyén 

gazda’szszony; Igaz, tökélletes, és végre mennyei békeséget nyert úri férjfiú; Jo Atya és 

a’nak jó gyermeke; Istenben bizo valóban özvegy; Az alázatosságnak, és békességes-

türésnek fényes tüköre; Belsı szépség.144  

A tanító célzatnak az adott különös jelentıséget a temetés alkalmával, hogy a 

gyászoló gyülekezet megindultságában fogékonyabb az elhangzó igazságok befogadására, 

mint a vasárnapi istentiszteleten, a halottra vonatkozó állítások pedig megfoghatóbbak az 

elvont tantételeknél.145 

 

Alkalmaztatás 

 

A parentációk második tartalmi egysége a laudáció, vagyis az elhunyt dicsérete, ami önálló 

orációban vagy a tanítás alkalmaztatásában fogalmazódott meg. A korábban elhangzott 

textust és annak magyarázatát ebben a fejezetben az elhunyt életére vonatkoztatták: a 

példaként bemutatott bibliai alakokat megfeleltették az elhunyt egyes tulajdonságainak 

vagy cselekedeteinek, bemutatták, hogy a leírt erkölcsi elvárások alapján élt, és pont úgy 

halt meg, ahogy a jó keresztyén meghal. Gyakori volt, hogy az elhunytat a vele azonos 

nevő bibliai alakkal azonosították. A textus ilyenkor adott volt, már csak a hasonlóságokat 

kellett megmagyarázni. Ez történt például Incze Mihályné Pataki Sára esetében is, akit 

mindkét búcsúztatója az Ószövetségi Sárához hasonlított.146 Szathmári Pap Mihály azzal 

érvelt, hogy mindkét asszony teljesen megnyerte magának a férje szívét szelídségével, 

belsı szépségével, ezért Ábrahám és Baconi Incze Mihály is nagyon megsiratta, majd 

méltón eltemettette feleségét. Tordai Sámuel a két Sára bölcsességére, igaz hitére, gondos 

gazdaasszonyi tevékenységére helyezte a hangsúlyt. Ezeken az analógiákon keresztül az 

egyház tanítása érthetıbbé, személyesebbé vált a hallgatók számára, még ha az idealizált 

képben olykor nehéz is volt felfedezni az ismerıst. A beszédek ugyanakkor azzal 

nyugtathatták meg a vigaszra várókat, hogy szeretteik immár elérték a mennyei 

boldogságot, amely jó példájuk követıi elıtt is nyitva áll. A halotti beszédek így a 

protestáns hallgatóság számára egyszerre töltötték be azt az őrt, amelyet a katolikusoknak a 

szentképek vizuálisan megjelenı példázatai jelentettek, és amelyet az erkölcsi útmutatók 
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nyújtottak.147 A parentációnak ez a mintaállító szerepe nyilvánul meg például abban a 

beszédben, melyben Ladányi Mária életét a kegyesség és „az Aszszonyi Rend’ Méltoságát 

tsak nem az Egekig nevelö minden Virtusoknak Atzél Tüköre”-ként mutatja be.148 

A halotti beszédeknek ez a része nagy ellenállást váltott ki az egyházból és a 

történészek számára is az alkalmaztatás értelmezése jelenti a legnagyobb kihívást. 

Jogosságát gyakran maguk a beszédek írói is szükségesnek érezték alátámasztani, ezért 

bibliai és antik elızményeit sorolták fel. Az egyik leggyakrabban idézett személy Jákob 

volt, aki feleségének, Ráhelnek állított emlékoszlopot.149 Szintén ószövetségi analógiát 

jelentett Ábrahám, aki feleségét megsiratta és méltón eltemettette.150 Kármán András 

viszont az ókori rómaiakra hivatkozott, akik nem csak a férfiakat, de jeles asszonyaikat is 

megtisztelték halotti beszédekkel.151 Többen említették azt az állítólagos egyiptomi szokást 

is, hogy az elhunytat ketten búcsúztatták el: egyikük az illetı erényeit, másikuk pedig a 

hibáit sorolta fel, majd ez alapján döntött a közösség arról, hogy milyen temetést kapjon a 

halott. Molnár István szerint nem is lenne elvetendı ez a megoldás, szemben kortársaiéval, 

akik „a’ mely halottért jól meg-fizetnek, azt jól-is meg-ditsérik; másról pediglen, a’ ki tám 

több ditséretet érdemlene, halgatnak – miért? mert szegény.”152  

Más prédikátorok azért magyarázkodtak, mert kötelességüknek érezték az elhunyt 

példás életének bemutatását, még az ı határozott rendelkezését megsértve is. Bodoki 

József azt hozta fel önmaga mentségére, hogy hiábavaló lenne hallgatnia, hiszen 

beszélnének helyette mindazok, akikkel Vay Kata jót tett, beleértve a lónyai templom 

kıfalait is, amelyeket újjáépíttetett.153 

Az alkalmaztatás többnyire a származás leírásával kezdıdik, amely fıúri családok 

esetén akár a Szent Istvánig visszavezetett családfa megrajzolását is jelentheti, de a szülık 

és nagyszülık megnevezése minden társadalmi rétegben általános jelenség. A dicsı ısök 

ugyanis arra predesztinálták maradékaikat, hogy igyekezzenek méltóak lenni nevükre. 

Mint Báthori Gábor, a késıbbi református püspök megfogalmazta: „Nem tsak szép, hanem 

több erı-is van abban, midın valaki ditséretes Eleinek nyomaikon mehet a’ Virtusnak 
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darabos, és sok akadályokkal tellyes útan, mint a’ kinek elei semmi nevezetes dolgokat nem 

tselekedvén, másoktól kell példát koldulni, és magának kell utat törni.”154 

A genealógia hosszas sorolása azonban nem csak az egyház szemében volt szálka. 

Sokan úgy vélték, hogy ez a szokás a temetési szertartás szellemétıl távol áll, és csupán a 

család jelenlévı tagjainak hiúságát szolgálja, ezért végrendeletben rendelkeztek annak 

elhagyásáról. Így tett Teleki Pálné Vay Kata is Tordai Sámuel szerint. „Várnátok pedig itt 

talám azt-is töllem […]!  hogy ezen áldott emlékezetü nagy Uri Aszszonynak meszsze ki-

terjedett Méltóságos Uri Familiáját, a’ bé-vett rendtartás szerint, elé-beszélljem, és az ö 

nagy emlékezetü Elejei közzül kit-kit érdemlett dítsérettel illessek; de ezen kötelességtöl 

meg mentett engem, ezen Kegyességnek, és Keresztyéni alázatosságnak nagy Példája [Vay 

Kata], az ö kegyes parantsolatja által, mert mint-egy Testamentom szerint meg-hagyta vólt 

azt, még jó darab idövel halála elött, hogy az ö Temetésekor, nagy emlékezetü Uri 

elejeinek hoszszas Laistrommal való elé-számlálása ne légyen.”155 Tordai – a család felé 

téve egy gesztust – a fentieket azzal egészítette ki, hogy a családfa amúgy is olyan régre 

vezethetı vissza, hogy könyveket lehetne megtölteni vele, majd a nagyszülıktıl kezdve 

mégiscsak bemutatta az ısöket. 

A lelkészek olykor azzal hárították el a családfa bemutatását, hogy az mindenki 

elıtt ismert, vagy pedig a közelmúltban egy másik temetésen már elhangzott. A 

legérdekesebb kifogást az unitárius Kereszturi Sámuel adta Stano Erzsébet végtisztességén, 

akinek genealógiáját azért hagyta el, mert az elhunyt származása miatt olyan lett volna, 

mintha idegen nyelven beszélt volna.156 

A családfát az elhunyt életének fıbb momentumai követték. Ez a férfiak esetében a 

tanulmányokat, a peregrinációt, a betöltött tisztségeket, esetleg hadi sikereket vagy 

tudományos munkákat jelentette a családi élet eseményei mellett. A nık életrajzában a 

házasság(ok), a gyermekek születése és halála, az özvegység idıszaka, valamely családtag 

ápolása vagy távolabbi rokonok nevelése voltak a sarkkövek. Az életrajz szerepe az egyház 

szempontjából (szemben a család reprezentációs elvárásaival) az volt, hogy a mindenki 

által ismert személy virtusainak bemutatásával követendı példát állítsanak a gyülekezet 

elé. Mint Molnár István írta: „a’ halotti tanitásoknak tzélja az egy felöl, hogy a’ meg-hólt 

meg-tiszteltessék – más felıl pedig fıvebb tzél az, hogy a’ meg-holtnak az életéböl az élık 

                                                 
154 Báthori 1801: 10–11. 
155 Tordai 1769: Gv. 
156 Kereszturi 1712: 18. Stano Erzsébet 1645-ben apjával együtt Lengyelországból jött Erdélybe vallási 
üldöztetésük miatt. A magyarországi Stano-rokonság feltehetıen kis létszáma is indokolhatta, hogy ez 
alkalommal elmaradt az ısök bemutatása. Lásd: Pataki 2004. 
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tanuságot végyenek – Ugy tartom tehát nem lészsz minden haszon nélkül, ha a’ meg-

hóltnak virtussai az élöknek például ki tétettetnek – De szükség hogy ezek a’ virtusok ne 

költöttek légyenek, hanem tsak azok, és ollyanok, a’ mellyek a’ meg-hólt’ életében 

feltaláltatnak.”157 

Amint azt Molnár és korábban ágendájában Kis Gergely is pontosan 

megfogalmazta, a problémát legtöbbször a méltatás mértéke, az elhunytnak a közösség 

elıtt ismeretes tettei és tulajdonságai, illetve a beszédhelyzetben elvárt pozitív jellemzés 

összeegyeztetése jelentette. Sok búcsúztatóban találkozunk éppen ezért az Incze Istvánéhoz 

hasonló kiszólásra, melyben azt bizonygatja, hogy az elhunytat nem megszokásból vagy 

érdekbıl, hanem valós értékei miatt dícséri: „Nem-is hízelkedésböl nevezem én Sz[omorú] 

H[allgatók] ezen kegyes Ifjú Ur-Aszszonyt valóságos Keresztyéni Szelídséggel tündöklö 

Ifjú Ur-Aszszonynak, és most avagy tsak semmi szükségem nintsen arra, hogy az 

Oratoroknak tsapodárságra hajlandó, és gyakorta a’ felette rút ábrázatot-is kellemetes 

tzifra színekkel bé-mázoló tsalárd szokásokat kövessem.”158 Profánabbul fogalmaz Jancsó 

Jakab azt állítván, hogy nem pénzért és hordó borért méltatja Bartsai Juditot, hanem 

olyannak mutatja be, amilyennek megismerte.159 

Az elhunytak minél pozitívabb színben való feltüntetésének megvoltak a retorikai 

technikái is.160 Ilyen módszer volt az, hogy a jó tulajdonságok hosszadalmas és bıven 

alátámasztott bemutatása után csak futólag, mintegy mellékesen jegyeztek meg valamilyen 

közismert negatívumot. Ez azonban már megbocsátható és szinte elenyészı volt az után 

sok jó után, amit a gyászolók végighallgattak. Ilyen sokszor emlegetett, elfogadható emberi 

gyengeség volt a hirtelen harag, az indulatos vérmérséklet, amely sok férfi mellett Daniel 

Polixénát is jellemezte. Baconi Incze Mihály azután, hogy bölcs, kegyes és serény 

asszonynak írta le ıt megjegyezte, hogy többen vádolták indulatossággal, ami igaz ugyan, 

de eltörpül virtusai mellett.161 

A másik jellemzı retorikai fogás az az Arisztotelésztıl származó tanács volt, hogy 

a hibákat a hozzájuk közel esı erényekkel nevezzék meg, vagyis az indulatost ıszintének, 

a vakmerıt bátornak, a meggondolatlant bıkezőnek titulálják. Ezt a módszert a 18. század 

folyamán az egyház még nem tartotta, elfogadhatónak, bár nyilván sokan alkalmazták, 

amint arra 1758-ban Incze István is utalt fent idézett szövegében. 

                                                 
157 Molnár István 1818: 38. 
158 Baconi Incze István 1758: G2. 
159 Jancsó Jakab 1734b: F4v. 
160 Kecskeméti 1998: 182–186. 
161 Baconi Incze Mihály 1776: C–C v. 
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Nagyobb gondot jelentettek azok a családi konfliktusok vagy egyéb, a közösség 

elıtt ismert problémák, amelyeket szépíteni nem lehetett, vagy ennek a résztvevık miatt 

nem lett volna értelme. Ilyen esetben a prédikátor vagy teljesen elhallgatta a kínos ügyet, 

„kifelejtette” a rokonok közül a nem kívánatos személyt, vagy pedig csak utalt arra a 

helyzetre, amely köztudott volt. Ezen a ponton kezdhet el a történész kutatni valami 

olyasmi után, ami túlmutat a halotti beszédek kötöttségein. Robert Darnton a történeti 

antropológia kutatásának módszerét úgy határozta meg, hogy ott kell elkezdeni a múlt 

vizsgálatát, ahol valamit nem értünk, mert így kerülhetünk közelebb a kor 

gondolkodásmódjához.162 Tulajdonképpen ezt tette meg Péter Katalin az elhallgatás 

módszerének bemutatásával: Bethlen Péter 1646-os halotti beszédében a kegyvesztetté vált 

és börtönbe zárt sógort, Zólyomi Dávidot meg sem említették a rokonság körében.163 A 

teljes elhallgatás felderítése azonban a szereplık és az életkörülményeik rendkívül alapos 

ismeretét kívánja meg, ami egyéb forrás hiányában sok esetben nem is lehetséges. 

Egyszerőbb a kutatás kiindulási pontját akkor megtalálni, ha a parentáció írója legalább 

utalt a konfliktusra. Bethlen Kata halotti beszédében például gyermekei csupán egy 

megjegyzés erejéig tőnnek fel, amikor a prédikátor, Bod Péter megrója ıket, amiért 

szégyellik anyjukat, ahelyett, hogy büszkék lennének rá.164 Bethlen Kata önéletírásából 

azonban ismerjük a viszály okát. A református Bethlen Katát 1717-ben akarata ellenére a 

katolikus Haller Lászlóhoz adták feleségül, akivel olyan szerzıdést kötött, hogy fiait 

katolikus, lányait pedig református hitben fogja nevelni. Ennek ellenére, amikor Haller 

halála után Teleki Józseffel kötött házasságot, elvették tıle gyermekeit, Haller Pált és 

Borbálát, és katolikus szellemben nevelték fel mindkettejüket. Bethlen Kata ezzel a 

helyzettel nem tudott megbékélni és saját bevallása szerint még felnıtt korukban sem 

tudott úgy viszonyulni Pálhoz és Borbálához, mint gyermekeihez. Mindeközben 

mostohalányával, Teleki Krisztinával birtokjogi pereskedés rontotta meg a viszonyát.165 

Nem részletezték a prédikátorok az elhunytak súlyos fogyatékosságait sem. 

Földvári Ferencné Kun Erzsébet búcsúztatói közül Szathmári Pap Mihály „Az Isten 

ortzájától egy szempillantásig meg-fosztatott” asszonyt teszi tanítása témájául, Verestói 

György pedig arról beszél, hogy az ember boldog állapotát gyakran nagy nyomorúságok 

követik.166 Egyik tematika sem lenne meglepı egy temetés alkalmával, de az már annál 

                                                 
162 Darnton 1987: 9–10. 
163 Péter 1988: 354–355. 
164 Bod 1762: C verso. 
165 Bethlen Kata 1984. 
166 Szathmári Pap Mihály 1771a; Verestói 1771. 



 51

inkább, hogy mindkét életrajz kiemeli, hogy a boldog házasságban töltött kilenc évet több 

mint 30 esztendei nyomorúság követte, majd Kun Erzsébet halála után néhány héttel 

Földvári Ferenc is távozott az élık sorából. Mivel a halotti beszédek toposzrendszerében a 

házasság a földön megvalósuló mennyországként szokott szerepelni, amelyben a felek 

megértésben, egymás iránti szeretetben és hőségben élnek, a problémák ennyire nyílt 

megnevezése igencsak meghökkentı. Verestói annyit még elárul, hogy Kun Erzsébetet 

isteni kísértések gyötörték, akárcsak a bibliai Jóbot, de „ép és józan elmével tett buzgó 

fohászkodásai között költöznék-el”167 a másvilágra. Végül a férj halotti prédikációjából 

tudjuk meg egyértelmően, hogy Kun Erzsébet fiatalasszony korában megırült.168 Rettegi 

György visszaemlékezéseit olvasva az is világossá válik, hogy a kortársak némiképp 

Földvári Ferencet okolták a bajért, aki kicsapongásaival és „az ı hitvány, negédes és gıgös 

természetivel részszerént megbolondíta” a feleségét. Kun Erzsébet betegségének okozója 

mégis inkább örökletes kór lehetett, mert fia, Földvári István is megırült felnıtt korában, 

és az ı gyermekeitıl sem vártak sok jót az ismerısök.169 

 

Búcsúztatás 

 

A halotti beszédeket lezáró tartalmi egység a búcsúztatás, amely lehetett a prédikáció része 

is, de gyakran önálló mővet alkotott. A búcsúvers vagy recitálás a 18. század folyamán a 

többszöri tiltás ellenére mindvégig része maradt a temetésnek.170 A lelkész, a kántor vagy 

kollégiumi diákok mondták vagy énekelték a prédikációk és orációk végeztével a koporsó 

mellett az elhunyt és hozzátartozói verses párbeszédét, melyben búcsút vesznek egymástól. 

A vers gyakran egyes szám elsı személyben, az elhunyt nevében szól a 

hátramaradottakhoz, bocsánatukat kéri az ellenük elkövetett vétkekért és megáldja ıket, 

olykor feladatokat ad nekik. A családtagok ugyanakkor fájdalmukat fejezik ki, hogy meg 

kell válni szerettüktıl, majd elengedik ıt. Ezek a fordulatok tulajdonképpen a halálos 

ágynál lezajló rituálé megismétlıdései, amint arra Borosnyai Nagy Zsigmond is utal. İ 

visszautasítja a gyászolóknak azt a feltételezett kívánságát, hogy a koporsóba tételkor „Ti 

töletek egyröl egyre köszöntéssel és áldásoknak kivánásával el-bútsúztatnám” Bánffy 

                                                 
167 Verestoi 1771: K. 
168 Szathmári Pap Mihály 1771b. 
169 Rettegi 1970: 197, 245–246. 
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ilyenkor megszokott szóvirágoknál és elmés fordulatoknál, és érdemi információkat tartalmaznak az 
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Katát. Inkább a temetésre való, de a pap szájába nem illik, sıt még az orátorokhoz sem 

méltó „a’ versezéssel hazudozó, és ríkkató bútsúztató” – lovalja bele magát a kérdésbe. 

Mintha csak ezután jutna eszébe, hogy a zsinat is tiltja a recitálást, amely – végsı érve 

szerint – azért is értelmetlen, mert a haldokló úgyis elbúcsúzott mindenkitıl a 

környezetében.171  

Bár nehéz elválasztani egymástól a haldokló szavait és a parentációk írói által 

rögzített szimbolikus búcsúzást, a sémák között találunk olyan egyedi elemeket, amelyek 

valószínőleg tényleg az elhunyt utolsó kívánságát, gondolatait rögzítik. Az elmaradt búcsú 

szép példája Rhédei Éva kérése, hogy temetéséig hagyják ujján, akkor azonban jegyesének 

adják vissza győrőjét. Akár még enyhe szemrehányást is kiérezhetünk a sorok közül, 

amiért Bethlen György nem látogatta meg menyasszonyát, akit három nappal esküvıjük 

elıtt veszített el:  

„Adott Jegy-Gyürüdet Ujjomban forgattam, 

Tündöklö Gyémánttját sírva tsókolgattam, 

Elmaradásodat zokogva sírattam, 

Könyvem’ Záporával Ortzámat áztattam. 

Meg-hagytam: Ujjomban Jegy-Gyürüd hagyatnék, 

Míg Koporsójába Testem bé-záratnék; 

De akkor Ujjomból híven ki-vonatnék, 

És néked, ki adtad vólt, viszsza-adatnék.  

Ugy lett. Tartsad-meg azt, mint féltö Kíntsedet, 

Mellyröl emlegess-meg Engem’ Jegyesedet: 

Fel-metszettem én-is Szívemre Nevedet, 

Koporsómba hozván Emlékezetedet.”172 

 Más feladatot rótt a hátramaradottakra Bethlen Klára: utolsó napjaiban 

szimbolikusan átadta menyének a gazdaasszonyi teendıket abban a házban, ahol 24 éven 

keresztül ı élt. Emellett kifejezte bánatát, amiért nem tudta unokáját „térdein 

felnevelni”.173 

A haldokló kiskorú gyermekeit házastársára, a nagyszülıkre, esetleg nagyobb 

testvérekre bízta, az érettebb fiúkat és lányokat felnıtt életükre vonatkozó jó tanácsokkal is 
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ellátta a búcsúversekben. Szeremley Krisztina gyászversben elmondott jótanácsaiban fiait 

Isten, a király és a haza iránti hőségre buzdítja:  

„Károly kedvességet kivánok Tenéked 

Isten ’s Király elött: légyen magass széked 

Kedveljen á Haza sok ’s nagy virtusidért. 

Eránta terjedö hü szolgálatodért.”174 

Lányainak pedig a kegyes élet érdekében a bölcs emberek követését, a jó és hasznos 

könyvek olvasását tanácsolja: 

„Jó kezek bölts száj, és buzgö ajakak vezérlenek Tégedet,  

kövessed édes Leányom azokat… 

Esmerkedj meg a’ jó és hasznos Könyvekkel 

Birj egy örökséget a’ ditsö Lelkekkel.”175 

A gyászvers másik fajtája nem a búcsúzást örökíti meg, hanem az orációhoz 

hasonlóan a halott életrajzát írja le, jellemzést ad róla, így állítva neki emléket. Ez utóbbi 

típus írói többnyire közeli hozzátartozók vagy az elhunyttal szoros kapcsolatban álló 

ismerısök voltak, ezért munkáik különösen sok személyes vonatkozást rejtenek. 

Wesselényi Polixénáról egykori tanítója, Cornides Dániel, Wesselényi Máriáról férje 

Teleki Ádám, az 1778-ban elhunyt Teleki Eszterrıl pedig öccse, Teleki József és orvosa, 

Zágoni Gábor emlékezett meg egy-egy  versben.176 A búcsúversek a nıknek is lehetıséget 

adtak, hogy írói ambícióikat kiélhessék. Nevük nyomtatásban való megjelentetésére 

tulajdonképpen sokáig ez volt az egyik legkézenfekvıbb lehetıség. A gyászversek a 

tipikusan nıi mőfajnak tartott siratók és a reformáció pietista irányzatában nagyra értékelt 

egyéni imák határmezsgyéjén álltak, ezért társadalmilag is elfogadott volt, hogy a nık 

ebben a formában fejezzék ki fájdalmukat. Nem csoda, hogy a nyomtatott nıi szövegek 

között nagy számban találunk gyászverseket.177 Wesselényi Polixéna például még lány 

korában írta meg – valószínőleg anyja ösztönzésére – édesapja búcsúztatóját, ami aztán a 

temetésen elhangzott beszédekkel egy kötetben kiadásra került.178 Halász Borbála fiát, 

Teleki Sándort búcsúztatta el 1768-ban, Borosnyai Nagy Ágnes pedig anyját, Pál Ilonát 

méltatta versében 1769-ben.179 
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A halotti beszédek szerzıi és forrásaik 

 

A gyászszertartáson elhangzó prédikációk írói természetesen minden esetben egyházi 

személyek voltak, de az orációk és a búcsúversek szerzıi lehettek világiak is. A 

lelkipásztorok egy része udvari lelkészként vagy a család valamelyik birtokának papjaként 

közvetlen kapcsolatban állt az elhunyttal. A temetésen való aktív részvétel a patrónus-

kliens kapcsolat egyik jellemzı formája, amire maguk a lelkészek is utalnak beszédükben, 

köszönetet mondva a családnak és kifejezve személyes veszteségüket is. Bod Péter 

mindjárt a parentáció címlapján kifejezte háláját, és elbeszélte Bethlen Katához főzıdı 

viszonyát: 

„[Bethlen Kata] életének folyását ’s bóldog meg-oszlatatását versekbe foglalván Jó 

Pátrónájához-való háládatosságának meg-bizonyítására ki-botsátott. Bod Péter Tanúló 

Deák korában az idvezült Aszszonynak Álumnussa, az után egy néhány esztendök alatt 

Udvari Papja; mostan pedig a’ M. Égeni Ekklésiában a’ Kristus Szólgája.”180 

Voltak azonban olyan személyek is, akiket azért kértek fel, mert jeles szónokok 

hírében álltak, vagy éppen ellenkezıleg, egy-egy kevésbé ismert lelkész önként 

vállalkozott a feladatra, hogy ezáltal bekerüljön egy fıúri család látókörébe. A szövegek 

nyomtatásban való megjelentetése még inkább segítette a lelkipásztorok ismertté válását és 

ezzel további érvényesülésüket. Terhes István például saját bevallása szerint csupán a 

lelkiismeretére hallgatva mondott búcsúztatót patrónája, Szepessy Zsuzsanna felett 

jobbágyai körében. „Senkitıl parantsolatot nem vettem mástól igaz szívemen kivől nem-is 

ösztönöztettem; de mihelyt szomorúan meg-értettem, hogy az én kevés ideig lehetı kegyes 

Pátróna Aszszonyom [Szepessy Zsuzsanna meghalt] azonnal magamban el-végeztem, hogy 

egyőgyő és tsak Tselédi ’s Taxási, úgy más nyomorúsággal küszködı Halgatóim elıtt 

mondandó Halotti Tanításommal meg-tiszteljem, és ekképpen hólta után-is egygy mást érı 

szívességét meg-háláljam.” Fáradozásának késıbb meglett a jutalma, mert az asszony 

„egygy igaz vérő Testvérének” utasítására és anyagi támogatásával meg is tudta jelentetni 

munkáját.181 

A családtagok, mint feljebb láthattuk, fıként a búcsúversek írásában jeleskedtek, de 

akadt példa közöttük orátorra is. Bethlen Kata emlékirataiban olvashatjuk, hogy az asszony 

azzal tette próbára unokaöccse, fiatalabb Bethlen Sámuel retorikában való jártasságát, hogy 
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halotti orációt íratott vele saját magáról. „Kedves mulatsággal tréfálódtam véle, hogy ı fog 

felettem, mikor meghalok, orálni, minthogy reá is szoríttatván, tavaly szeptemberben 

Fagarasban orált, mintha én elıtte halva feküdtem volna, orált pedig sokak elıtt nagy 

dicsérettel. Minthogy az is volt a szándékom, hogy testámentomban is meghagyjam, hogy 

oráció énfelettem ne tétessék: de ugyancsak véle írassanak egy orációt, és nyomtattassák ki 

emlékezetnek okáért.”182 Akármilyen jól sikerült az oráció „fıpróbája”, Bethlen Sámuel 

mégsem búcsúztathatta el nagynénjét, mert az asszony 8 évvel túlélte ıt.  

Már a 18. század elejétıl megfigyelhetı a „kollegiális szolidaritás” is a halotti 

beszédek íróinak körében, amikor kollégiumi tanárok vagy lelkészek elhunyt 

munkatársaikról, illetve az ı családtagjaikról emlékeztek meg. Ezeken a szertartásokon a 

diákok is részt vettek, akik – valószínőleg iskolai feladatként – megírták a búcsúverseket, 

amelyek közül a jobban sikerülteket ki is nyomtatták. Szathmárnémeti Sámuelnek, a 

kolozsvári református kollégium tanárának felesége, Viczei Mária felett 1715-ben Soós 

Ferenc prédikált, aki a férj egykori tanítványa volt, majd kolozsvári lelkész, 1717-ben 

pedig az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke lett. Az orációt Baconi Incze Máté, a 

kollégium filozófia professzora tartotta, majd pedig „a’ Kolosvári Nemes Reformatum 

Collegiumnak Tagjai; mind ott tanúló Grófi, Uri, Nemesi Renden lévö Iffjuság” 

búcsúztatta el 25 verssel az asszonyt.183 

A haldokló búcsúzásakor elhangzó kérés, valamint a végakarat része is lehetett a 

temetési szertartás különbözı elemeinek, köztük a halotti beszédek szerzıinek és témáinak 

meghatározása. Gyulai Kata „szépen el-rendelte maga Uri Házát, N. Enyeden léjendö 

Temettetésit a’ Templomban, az Anyai Lineán régen készittetett Bánffiána Kriptában, az 

halotti Actorokról-is Testamentaria dispositiót tévén”.184  Kajali Klára még egy asztali 

beszélgetés során említette Veresmartinak, hogy temetésén majd egykor Szent Pál 

korinthosziakhoz írt elsı levelének egy sora legyen a textus.185 Wattai Krisztina pedig a 

Bibliájába jegyezte fel a saját temetésére szánt igéket.186 

Más esetekben a család határozta meg, hogy kik és mirıl szónokoljanak a 

gyászszertartáson. Székely László patronáltját, Borosnyai Nagy Zsigmondot kérte fel arra, 

hogy felesége, Bánffy Kata koporsóba tételekor 1745. április 16-án prédikáljon. Témának 

Jób szenvedését adta meg, mert úgy érezte, hogy az adhat neki leginkább erıt saját 

                                                 
182 Bethlen Kata 1984: 181. 
183 Soós 1716; Baconi Incze Máté 1716; N. N. 1716. 
184 Borosnyai Nagy Zsigmond 1771: D4. 
185 Veresmarti Végh 1747: R3 v. 
186 Széplaki 1773: 6. 
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fájdalma elviseléséhez.187 A kilenc hónappal késıbb, 1746. január 9-én tartott temetésen 

ugyancsak prédikált Borosnyai a gyászos háznál, de ekkor olyan igét választott, amelyet 

Bánffy Kata sokat olvasott, és saját maga is megnevezett temetési textusának.188 Ajtai 

Abód Mihálynak, aki a háznál orációt mondott, viszont már a férj adta meg a témát, vagy 

legalábbis a témaválasztás irányultságát. „Minthogy míg élt [Bánffy Kata], Vallásának 

articulusait ad stuporem aliorum tanúlta, ’s tudta-is, azért parantsolatot-is vettem, hogy 

Theologica Oratioval parentáljak.” - írta Ajtai, aki ezután bevallotta, hogy magától inkább 

„a’ tudományban hires Aszszonyokról oráltam vólna, megmutatván ez példában, melly 

szépen illjék az Aszszonyi Nemhez a’ tudomány, azok ellen, a’kik tsak orsót ’s gusalyat 

engednek nékik.”189 Az utolsó prédikáció a kolozsvári Farkas utcai templomban hangzott el 

a sírba helyezéskor, ugyancsak 1746. január 9-én. Szathmári Pap Zsigmondtól a Salamon 

által leírt erıs asszonyról kért beszédet Székely László.190 

Ha nem kapott külön utasítást, akkor a prédikátor maga választhatta meg a témáját. 

Ez történt Teleki Mihályné Bethlen Klára temetésén 1755-ben. Az elhunyt meghagyta 

Szathmári Pap Zsigmond és Angyalosi Tóth Balázs prédikációinak textusát, de Verestói 

saját maga dönthetett orációja tárgyáról. İ végül egy olyan szentírásbeli helyet választott, 

amirıl úgy gondolta, hogy az elhunyt is helyeselné: a világ megutálásáról beszélt.191 

A szerzık is beoszthatták egymás között a textusokat és feladatokat, ha ezt a család 

nem tette meg helyettük. Gyakran találkozunk olyan utalással, hogy az elhunyt méltatása 

vagy búcsújának tolmácsolása már más szerzıre tartozik. Mégis elıfordult olykor, hogy 

két szónok ugyanazt a textust tette meg beszéde tárgyául, mint ahogy Pataki Sára 

temetésén egyazon napon Szathmári Pap Mihály és Tordai Sámuel is Ábrahám feleségérıl, 

Sáráról beszélt.192 

 Amennyiben a szerzık közeli kapcsolatban álltak az elhunyttal, saját emlékeik, 

tapasztalataik alapján tudták bemutatni ıt. A beszélı hitelességét erısítették a pontosan 

meghatározott dátumok és az érzékletesen leírt életképek. Így szerezhetünk tudomást 

többek között Teleki Ádám elsı felesége, Wesselényi Zsuzsanna életének fordulópontjairól 

és az egyes szakaszok hosszáról. Az asszony 1712. június 4-én született Szászmedgyesen, 

1728. szeptember 28-én ment férjhez Kékesen, és 1739. április 26-án reggel 6 órakor halt 

meg Ajnáskı várában 3 napi betegség után. 26 éves 10 hónapos és 28 napos volt ekkor, és 

                                                 
187 Borosnyai Nagy Zsigmond 1747a: C4 verso. 
188 Borosnyai Nagy Zsigond 1747b: I3. 
189 Ajtai Abód 1747: 4, 17. 
190 Szathmári Pap Zsigmond 1747: P2. 
191 Szathmári Pap Zsigmond 1757: A2; Verestói 1757: E2; Angyalosi Toth 1757: L. 
192 Szathmári Pap Mihály 1794; Tordai 1794. 
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10 évet 6 hónapot és 25 napot töltött házasságban.193 Rhédei Jánosné Bethlen Klára utolsó 

napjairól részletesen beszámolt lelkésze, Málnási László: „jó Könyveket kérésére olvastam 

nappal, néhányszor éjtszakának idején-is; ezeket rajtam kivül másokkal-is olvastatta[…] 

Midön pedig maga érzése szerint Halálra vált vólna; mellyhez a’ Doktorok itéletét-is 

kiváná járúlni, nehány órák alatt majd szakadhatatlanúl imádkozott, ’s velem 

imádkoztatott az utólso pihenésig annyira, hogy e’ miatt, de azért-is, mert két karjaimmal 

(mellyek között aluvék-is el) kellett sokáig tartanom el-bádjadott derekát, tsak nem el-

fogyok vala magam-is.”194  Teleki László felesége, Ráday Eszter ugyancsak Málnási László 

karjai közt halt meg.195 A prédikátor beszédeiben elıszeretettel ábrázolta az elhunyttal való 

szoros lelki kapcsolatát, önmagát pedig kötelességének élı, önfeláldozó lelkipásztornak 

mutatta be. Patrónusához, Teleki Lászlóhoz, saját bevallása szerint, olyan erıs szálak 

főzték, hogy 26 év alatt többször is „kötést” tettek arról, hogy soha nem fognak messzire 

eltávolodni egymástól. Málnási azonban valami oknál fogva mégsem tudott patrónusa 

mellett lenni betegségében és halála óráján, ami egész további életében bántja majd. Teleki 

László sokszor emlegette ıt, végül egy levélben írta le neki utolsó gondolatait.196  

Bár Málnási szavainak hitelességét megkérdıjelezi, hogy minden beszédét ilyen 

erısen átfőtik az érzelmek, az biztos, hogy a családdal szoros kapcsolatban álló udvari 

lelkipásztorok sok személyes információval rendelkeztek, és ez különösen igaz a haldokló 

utolsó óráira. A halotti beszédek állandóan visszatérı eleme az, hogy írójuk maga is ott 

volt a halálos ágy mellett. Bartsai Judit mellett Jantsó Jakab virrasztott: „három 

éjtszakákon-is le-nem vetkeztem, hogy mindenkor készen légyek, az ö kivánságának és 

magam köteleségének eleget tehessek.”197 

Máskor a prédikátorok a családtagoktól, a beteg ápolóitól szerezték be 

információikat, hogy az elhunyt példáján keresztül oszthassák meg általános érvényő 

tanításukat a gyászolókkal és a keresztény olvasóval. Ez érezhetı azokban az esetekben, 

amikor több búcsúztató is szinte szóról-szóra ugyanúgy adja elı az elhunyt élettörténetét. 

 

                                                 
193 Csepregi Turkovics 1739: Hh4 verso – Iii verso. – A születés idıpontján kívül az összes adat megtalálható 
Teleki Ádám családi feljegyzéseiben, melyet Kelemen Lajos tett közzé. Az írás Teleki Ádám életének 
fontosabb eseményeit rögzíti. Dátum nem szerepel rajta, de mivel Wesselényi Zsuzsanna koporsóba tételével 
zárul, könnyen elképzelhetı, hogy Teleki éppen felesége temetésére készülve, a prédikátorok számára 
állította össze. Széki gróf Teleki Ádám családi följegyzései (1703–1739) In: Kelemen 2006: 393. 
194 Málnási 1758: H2–H2 verso. 
195 Málnási 1766: E4. 
196 Málnási 1779: E4–E4 v. 
197 Jancsó Jakab 1734a: B4v. 
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A halotti beszédek felhasználása 

 

A halotti beszédek protestáns körökben való elterjedtségét mutatja a nyomtatásban 

megjelent beszédek nagy száma, egyes beszédek többszöri kiadása. Verestói György 

erdélyi református püspök orációit 1783-ban, halála után, összegyőjtötték és kötetbe 

rendezve kiadták. Voltak közöttük olyan munkák, amelyek már korábban is napvilágot 

láttak, mások viszont addig csak kéziratban maradtak fenn. Az elıszó szerint a tudós 

püspök munkái olyan nagy népszerőségnek örvendtek, hogy sokszor már a második kiadás 

sem volt hozzáférhetı belılük. Az 1772-ben, majd 1781-ben újonnan megjelentetett 

temetési és lakodalmi versei is hamar elfogytak, ezért a kiadónak jó reménysége lehetett 

afelıl, hogy e kötettel is sikert ér el „az e’féléknek olvasásában gyönyörködık” körében.198 

Ilyen lelkes olvasó volt például Lázár Mária, aki „a’ rend szerint való, vagy halotti 

Prédikátiókból, Oratiókból, annyit tanúlt-meg, és többire szóról szóra, hogy mindenek 

álmélkodással hallgatták.”199 İ tehát az imakönyvekhez hasonlóan, kegyességi 

olvasmányként értelmezte és használta fel a halotti beszédeket. Nem volt ezzel egyedül 

kortársai között. Az istenfélı, kegyes asszonyra vonatkozó toposzok között a Biblia 

többszöri elolvasásán és egyes részek megtanulásán kívül többször elıfordul a halotti 

beszédek hasonló alkalmazása is. 

Bethlen Kata azonban nem csak hitének elmélyítésére használta fel a parentációkat. 

Az adatok, metaforák, hasonlatok, egyes megfogalmazások azonossága alapján Németh S. 

Katalin kimutatta, hogy Bethlen Kata a családtagjai fölött mondott gyászbeszédeik 

szövegét is felhasználta önéletírása megfogalmazásakor.200 

Bár a halotti beszédek olvasóinak egy része nyilván a családból vagy legalábbis az 

elhunyt közvetlen környezetébıl került ki, a szerzık számítottak tágabb olvasóközönségre 

is. Erre utal az, hogy a kinyomtatott beszédekben olykor lábjegyzetben egészítették ki a 

családi viszonyokra vonatkozó részeket. Ezt a temetésen szükségtelen lett volna 

részletezni, hiszen a jelenlevık elıtt ismert volt, de a nyomtatványok esetében már 

számítani lehetett olyan olvasókra, akik nem voltak részesei ennek a kollektív tudásnak. 

Így például Teleki László lábjegyzetben egészítette ki versét felesége halálának okával, 

gyermekeik neveivel.201 

                                                 
198 Verestói 1783a. Elıszó. Számozatlan oldal. 
199 Szathmári Paksi Mihály 1732: F3. 
200 Németh 1984: 195–198. 
201 Teleki László 1801b: 93–94. 
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A kegyességi olvasmányokon túl, de ahhoz kapcsolódva elıfordult az is, hogy a 

szülıi intelmek láttak napvilágot halotti búcsúztató formájában. Ez történt 1800-ban, 

amikor Teleki Mária temetésére Szabó András az asszony fiainak szóló (levélben megírt) 

tanácsait fogalmazta meg verses formában. Költeménye a többi parentációval együtt meg 

is jelent.202 Bár az anyai intések elsısorban a hitéletre vonatkoznak, a vers ugyancsak 

kapcsolódik az életvezetési tanácsadókönyvek magyarul is egyre népszerőbbé váló 

hagyományához. 

A halotti beszédek másféle felhasználásra találunk példát Rettegi György 

emlékirataiban. A dobokai nemesúr felesége halálakor maga írt a kiválasztott bibliai 

szöveghez „szép applicatiót […] tudós emberek halotti predicatióiból”, de azt a helyi 

lelkész felolvasni nem akarván csak „eldiribolta-darabolta” a temetésen.203 Rettegi tehát 

ugyanúgy mintaként alkalmazta a parentációkat, akárcsak a korszak sok lelkésze. Mint 

Kecskeméti Gábor kimutatta, az oktatásban nem fektettek hangsúlyt arra, hogy a leendı 

lelkipásztorok önálló prédikációt írjanak. E helyett tanáraik vagy más jeles szónokok 

beszédeit használták fel, majd a legtöbben ezt a módszert folytatták papi mőködésük során 

is.204 A halotti beszéd-győjtemények egy része éppen ezért kimondottan azzal a céllal 

készült, hogy mintaprédikációkat szolgáltasson a gyakorlatlanabb lelkészek számára. Ezek 

a beszédek – ellentétben Verestói győjteményével – nem konkrét gyászesetre íródtak, 

hanem olyan textusokat és azok magyarázatát adták meg, amelyek alapján könnyen fel 

lehetett építeni az adott szituációra vonatkozó prédikációt. Kamarási György Száz halotti 

prédikációinak megírását így magyarázta: 

„Nem olly könnyü pedig az Halotthoz rendesen illettetett Prédikátzió mint a’ melly 

szükséges. Ugy hogy, ha a’ Pap ugyan jól meg-ütögeti-is ’sebét (: mint a’ Világ szokott 

szólani:) nem menten ugrik ki belöle; söt a’ Halott felett való illendı Tanitás-tételnek 

hirtelen való vólta gyakran még az értelmes Papot-is, annál-is inkább a’ gyengétskét, 

szédelgössé szokta tenni. Mellyhez képest Nagy, Bölts s Tudós Emberek igyekeztenek ez 

iránt, mint más nyelveken, úgy Magyar nyelven-is, segitö munkákat irni: melly Nagy 

Embereknek lobogó Tüzes Szövétnekeik után igyekeztem én-is e’ vékony métsetském által 

világolni, akarván segiteni a’ gyengétske ’s könyvetlenség miatt hirtelen nem készülhetö 

                                                 
202 Szabó András 1801. 
203 Rettegi 1970: 422. 
204 Kecskeméti 1998: 189–190. 
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Prédikátorokat, kiket-is nagy gyakorta nem-csak köz Rend, hanem Elé-való Emberek felett 

való prédikállásra-is elö szoktanak rántani.”205 

A halotti beszédek tehát az elhunyt emlékezetének fenntartásán és a családi 

reprezentáción túl többféle feladatot is elláttak. Kegyességi irodalomként az egyéni 

vallásosság elmélyülését szolgálták, mintaprédikációként pedig a lelkészi munkát 

segítették. Talán ez a többféle szerepkör tette oly népszerővé és hosszú életővé a mőfajt 

Erdélyben. 

                                                 
205 Kamarási György 1747: 3v. Kamarási könyvének sikerét mutatja, hogy 1766-ban újból kiadták. 
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A NİKÉRDÉS 

 
A nıkérdés kezdetei 

 

A nık társadalomban betöltött szerepével a reformáció és ellenreformáció korában egyre 

többen kezdtek foglalkozni Nyugat-Európában. Juan Luis Vivés – VIII. Henrik lányának, 

Tudor Máriának a nevelıje – Institutione de feminae christianae (1523) címő munkájában 

fejtette ki a keresztény asszonyok erkölcsös életvitelére vonatkozó szabályokat, amelyeket 

a kegyes olvasmányokban való elmélyüléssel lehet megalapozni.206 Korának felfogásától 

eltérıen ezért nagy hangsúlyt fektetett a lányok megfelelı nevelésére, a kellı mőveltség 

megszerzésére. Vivés gondolatai Antonio de Guevara Fejedelmek órája címő 

királytükrében is visszaköszönnek.207 Mivel a reformáció a latin helyett az anyanyelvi 

igehirdetést és az egyéni Bibliaolvasás kívánalmát helyezte a mindkét nembéli hívık elé, 

meg kellett teremteni számukra a szükséges tudás elsajátításának feltételeit.208 Az alapfokú 

oktatás szükségességét a katolikusok is felismerték és átvették. İk külön hangsúlyt 

fektettek a lányok nevelésére, akik így születendı gyermekeikbe is a katolikus szellemet 

oltják majd. Ennek érdekében nıi szerzetesrendek alakultak, amelyeknek a nevelési 

gyakorlata évszázadokon át változatlanul a hitre és a kézimunkára terjedt ki. 

A 17. század folyamán fıként Angliában és Franciaországban jelentek meg újabb a 

kiáltványok, tudományos értekezések, melyek a társadalom érdekében a korábbinál 

nagyobb figyelmet kívántak szentelni a nınevelésnek.209 Claude Fleury az írást, olvasást, 

számtant, gyógyászati alapismereteket, a ház igazgatásához szükséges gazdasági tudást és 

jogban való jártasságot tartotta fontosnak, Féneleon viszont a történelem, irodalom, a latin 

nyelv, zene és rajz tanulását is megengedte megfelelı felügyelet és irányítás mellett. 

Abban viszont mindketten egyetértettek, hogy nem akartak tudós asszonyokat nevelni. A 

lányoknak csak a késıbbi életükben szükséges tudnivalókat kellett elsajátítaniuk, akár 

                                                 
206 Mővének magyar fordítása: Vivés 1935. 
207 Guevara 1989. 
208 Péter Katalin kimutatta, hogy a kegyességi munkák olvasásának követelménye nem a reformátoroktól, 
hanem Erasmustól származik. A magyar egyházi vezetık átvették ugyan a Bibliaolvasás mindenkire 
kiterjedı programját, de mégsem törekedtek arra, hogy könnyen használható és olcsó kiadásokkal szélesebb 
rétegek számára is elérhetıvé tegyék a Szentírást. Ennek ellenére volt a protestantizmusnak hatása a magyar 
nyelvő kultúra terjesztésében, de azt nem a Bibliával, hanem tudományos és ismeretterjesztı mővekkel, 
illetve ponyvairodalommal érték el. Péter 1995. 
209 A nıkkel kapcsolatos gondolkodásmód változására, a nınevelés kérdésére lásd Fábri 1999: 7–53; Offen 
2000: 31–49; Orosz 1962: 9–47; Sonnet 1993: 101–131; Várkonyi 2008: 103–124. 
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férjhez mennek, akár apácák lesznek majd.210 Madame de Maintenon 1686-ban felállított 

intézetében a Saint Cyr-ben Fénelon elvei alapján alakították ki a tanrendet, amelynek célja 

a fırangú lányok istenfélı és ésszerően gondolkozni tudó asszonnyá nevelése volt. 

Radikálisabb elképzelést vázolt fel François Poullain de la Barre és  Mary Astell. Elıbbi a 

nık szellemi alacsonyabbrendőségének általánosan elfogadott nézetével szállt szembe De 

l’Égalité des deux sexes (1673) címő mővében. Mary Astell pedig a nık önálló 

boldogulásának lehetıségét kereste. Serious Proposal to the Ladies címő, 1694-ben kiadott 

mővében korát lényegesen meghaladva azt hangsúlyozta, hogy nıi egyetemet és önálló nıi 

közösségeket kellene létrehozni azon hölgyek számára, akik nem szándékoznak férjhez 

menni. A Nagy Francia Enciklopédiában pedig Jaucourt azt vetette fel, hogy a feleség 

férjének való alávetettsége csupán társadalmi konstrukció. 

A nıkkel kapcsolatban felvetett problémák, az erkölcsi züllés, a tudatlanság, a 

házasság kényszere, mind a nık oktatásának javítására irányította a figyelmet. A 

felvilágosodás gondolkodói pedig az elıítéletektıl mentes új társadalmi építményt 

kívánták a gyermekek nevelésével megalapozni, amely munkában a nık mint a 

természettıl adott elsı nevelık ismét kiemelt helyet kaptak. Az 1750-es évek után szinte 

divattá vált a nevelés kérdésével foglalkozni. Olyannyira, hogy a nagyszámú neveléstani 

értekezés és kísérlet megjelenése miatt a 18. századot a pedagógia századának is szokták 

nevezni.211  Nézetkülönbségek egyrészt az intézményi vagy az otthoni oktatás, másrészt a 

lányok számára szükséges tananyag kérdésében voltak. Éppen a legnagyobb hatást kiváltó 

Rousseau a lányok oktatásának nem szentelt túl nagy figyelmet, mivel a nıknek csupán a 

férfit támogató szerepet szánt, és életcéljául a férfi boldogítását és a gyermekek nevelését 

jelölte ki. A francia Condorcet és az angol Mary Wollstonecraft és a német Theodor Hippel 

viszont a két nem egyenjogúsága mellett tört lándzsát, és a nık férfiakkal azonos jogait és 

oktatását követelte.  Elveik azonban egyelıre nem találtak elegendı követıre. A francia 

forradalom kezdeti lelkesedése után a jakobinusok kiszorították a nık a politikai életbıl. A 

nıoktatás és a nıi jogok kiterjesztése területén még egy évszázadot kellett várni a 

változásra. 

Magyar területeken mindezek a szemléletbeli változások késıbb indultak meg, és 

csak a legmőveltebb rétegekhez jutottak el a fent említett munkák. A nınevelésre 

vonatkozó igények azonban már a 17. század folyamán megtalálhatóak a magyar nyelvő 

                                                 
210 Fleury, Claude: Traité sur le choix et la méthode des études (1685) és Fénelon, François de Salignac de la 
Mothe: De l’éducation des filles (1687). 
211 Örömmel utal erre az egyik életvezetési tanácsadókönyv magyar fordítója. Perlaki Dávid 1791: 8. 
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irodalomban is, még ha nem is önálló mővek, hanem egyházi kánonok és prédikációk 

keretei között. A nemzeti nyelvő népoktatás, amelybıl a lányokat sem rekesztették ki, 

elsıként a protestánsok között terjedt el. Az 1646. évi szatmárnémeti zsinat kimondta: 

„Mivelhogy a Krisztus országában a nemek között semmi különbség nem létezik, hanem 

mindkettınek üdve egyenlı tekintetbe veendı; valamint figyermekek taníttatására falunkint 

és városonkint latin iskolák állíttattak, úgy a leány- vagy nıgyermekek számára is, amint 

az helyek alkalmas volta engedi, nemzeti iskolákat kell nyitni, amelyekben azok olvasni és 

– ha nekik és szüleiknek is az volna óhajtások – írni is tanuljanak; hogy ekképpen és ennek 

segélyével a biblia és más hasznos s az ı felfogásokhoz alkalmazott könyvek olvasásából, 

az idvességes tudományokban és kegyesség gyakorlatában könnyebb és szerencsésebb 

elımenetelt vehessenek.”212 

Katolikus részrıl pedig maga Pázmány Péter esztergomi érsek foglalkozott két 

prédikációjában is a nıi feladatokkal, az illendı viselkedéssel és a lányok számára 

szükséges tanulmányokkal. 213 Célja neki is az erkölcsös, kegyes asszonyok nevelése volt, 

akik férjüket segítik, és gyermekeikbe az istenfélelmet oltják. 

A nıi nem szerepérıl és lányok oktatásának javításáról azonban még több mint száz 

évvel késıbb is eltérı nézetek láttak napvilágot. Az 1777-ben kiadott Ratio Educationis és 

az Erdélyre érvényes Norma Regia (1781) az alapfokú oktatásban nem különítette el a 

lányokat és fiúktól, így elvileg megteremtette az azonos tanulmányok feltételeit. Ezeket a 

rendeleteket azonban a protestáns felekezetek nem tartották magukra nézve kötelezınek, a 

lányok magasabb szintő oktatása pedig még sokáig csak kolostorokban, 

magánintézetekben, illetve néhány mintaiskolában volt elérhetı. Utóbbiak közé tartozott 

Tessedik Sámuel 1780 és 1806 között Szarvason mőködı szorgalmatossági intézete, ahol a 

lányok a fiúkkal azonos tanterv szerint tanultak és ugyanitt tanítónık képzése is folyt. 

Eperjesen Sennovits Mátyás 1794-ben alapított leányinternátusában a gyakorlati életre és 

munkára nevelés mellett többek között természettannal, természetrajzzal, lélektannal és a 

német irodalommal is megismerkedtek a tanítványai. Bár Sennovits elsısorban a paraszt- 

és polgárgyermekek számára szeretett volna ipari foglalkozásokat tanító 

szorgalomiskolákat felállítani, ahol a lányok is kenyérkeresı szakmákat sajátíthattak volna 

                                                 
212 Orosz 1962: 15. – A kolozsvári unitárius polgárság már a 17. század elejétıl kezdve gondoskodott a 
lányok oktatásáról, református lányiskoláról pedig a szatmárnémeti zsinat rendelkezése óta van adat. A 
lányokat olvasásra, írásra és a kátéra tanították az anyanyelvükön. Herepei 1971: 505–507. 
213 Házasságban-élı aszszonyok tanusága és Mint kell a keresztyén leányt nevelni címő prédikációk. 
Pázmány 1983a; Pázmány 1983b. 
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el (varrás, vászonszövés, cukrászat), ezt a tervét nem válthatta valóra. A keszthelyi 

Georgikonban viszont 1806-ban gazdaasszonyképzı iskola nyílt. 

Az 1806-ban kiadott II. Ratio Educationis a nemek és rendek szerint elkülönülı 

iskolarendszer felállítását tőzte ki célul és tanítónıképzı intézetek felállítását is elrendelte. 

A közrendő leányoknak a vallás, anyanyelvő olvasás és írás, számtan és nıi munkák 

elsajátítását írta elı. A polgári és köznemesi lányok ezen kívül erkölcstant, országismeretet 

és helyesírást, a fırangúak pedig magyar, német és francia irodalmat, földrajzot és 

történelmet tanultak. A protestáns felekezetek azonban ezt az intézkedést sem fogadták el, 

a katolikus intézményrendszer felállítása pedig lassan haladt. 

Mindeközben felmerült, hogy a nık az országgyőlésen hallgatóként részt 

vehessenek, írók, költık és költınık irodalmi mőveikben és leveleikben foglalkoztak a nıi 

képességekkel és feladatokkal,214 és egyre több életvezetési tanácsadókönyv is megjelent, 

amelyet kifejezetten nıi közönségnek szántak. 

 

„Aszszony-népnek meg-kivántató tudomány” az életvezetési 

tanácsadókönyvekben 

 

A szellemi kultúra legnagyobb része a 18. századi reformelképzelések ellenére 

továbbra is a férfiaknak fenntartott terület maradt, és néhány kivételtıl eltekintve az 

újítások kidolgozói sem kívántak változtatni ezen. Egyesek a nıket természetükbıl 

adódóan alkalmatlannak tartották arra, hogy szellemi munkát végezzenek, mások 

egyszerően szükségtelennek, sıt veszélyesnek tartották, hogy egyéb tudományokban is 

elmélyedjenek. Ezzel párhuzamosan azonban egyre nıtt azoknak az asszonyoknak a 

száma, akik a könyvnyomtatás támogatásával, tudósok patronálásával, magyar nyelvő 

fordítások készítésével, esetleg saját gondolataik, érzéseik papírra vetésével kivették 

részüket a kulturális életbıl. A pedagógiai reformtervezeteken túl a könyvpiacon is egyre 

több neveléstani munka jelent meg. Az 1770-es évektıl kezdték magyarra fordítani a 

nıknek szánt életvezetési tanácsadókönyveket, amelyek részletesen tárgyalták a lányok 

oktatásának kérdését. Ugyanakkor a téma iránti általános érdeklıdést mutatja, hogy a 

halotti beszédek szerzıi is gyakran a nıi szerepek és nıi tanulmányok kérdését vették 

górcsı alá. Ezzel a két, életeszményeket közvetítı forrástípussal fogok a továbbiakban 

foglalkozni. A halotti beszédek speciális élethelyzetben, erıs megkötöttségek között 

                                                 
214 Fábri 1996: 7–34; Fábri 1999: 29–39.; Orosz 1962: 21–26. 
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íródtak, ezért mondanivalójukat más forrásokkal összevetve lehet igazán értelmezni. Az 

egyes életutakra vonatkozóan lehetnek ezek levelezések, önéletírások, esetleg a család 

gazdasági, peres iratai. A nıeszményre és a nıkkel kapcsolatos elvárásokra vonatkozóan 

viszont nagyon jó referenciaforrást jelentenek az életvezetési tanácsadókönyvek. Ezek 

célja elsısorban a nınevelés, a nıi viselkedés társadalmi életre vonatkozó szabályainak, a 

házastárs kiválasztásának és a vele való kapcsolat alapszabályainak lefektetése, 

célcsoportja pedig a jómódú nemesi és polgári réteg volt. Egyrészt lányoknak szólnak, 

akiket késıbbi feladataikra, szerepeikre akarnak felkészíteni, másrészt viszont a fiatal 

asszonyoknak és anyáknak is segítséget nyújtanak abban, hogy megtalálják életük és 

gyermekeik nevelésében a súlypontokat. A halotti beszédek ugyanezzel a kérdéssel 

kapcsolatban más szemléletet közvetítenek. Egy koherens rendszerben, egészében láttatják 

az ember életét, a szerzı ezért nem vész el a napi ügyek között, hanem az általános 

értékeket emeli ki. Igaz ugyan, hogy ezzel sematikussá is válik a beszéd, de az 

alkalmaztatásban személyes vonásokkal illusztrálja az egyéni teljesítményt. A szerzık 

mindkét mőfaj esetében többségében egyházi személyek. A tanácsadókönyvek legtöbb 

esetben fordítások, magyarítások, ezért ebbıl a szempontból a halotti beszédek 

valószínőleg jobban tükrözik a magyar viszonyokat. A halotti beszédekkel való 

összehasonlítás céljából nyolc, kifejezetten nıknek szóló tanácsadókönyvet dolgoztam fel, 

amelyek 1748 és 1793 között jelentek meg magyarul.215 

 

Az életvezetési tanácsadókönyvek jellegzetességei 

 

Akárcsak a halotti beszédek, az életvezetési tanácsadókönyvek is két oldalról közelítik meg 

korszak életmódját: a bennük felsorolt hibákon keresztül fény derül a kortársak életvitelére, 

tanácsaik pedig az elvárt magatartásformákat rögzítik. Az életvezetési tanácsadókönyvek 

elıdeinek tulajdonképpen a királytükröket, az udvari élet alapszabályait tartalmazó 

könyveket tekinthetjük. A királytükrök ugyan csak egy szők társadalmi réteg számára 

készültek azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a királyi udvarban való 

érvényesüléshez, de egyúttal másoknak is betekintést engedtek az addig teljesen zárt 

világba. Többekhez eljutottak már a prédikációk, amelyek szintén foglalkozhattak 

életvezetési témákkal, majd a 18. század közepére az olvasni tudók arányának növekedése 

és ezzel párhuzamosan a mind nagyobb számban megjelenı könyvek tették lehetıvé az 

                                                 
215 Beaumont 1781; Bessenyei 1932 (elsı kiadás: Bécs, 1777.); Faludi 1978 (Elsı kiadás: Nagyszombat, 
1748.); Meyer 1783; N. N. 1781; N. N. 1784; N. N. 1793. 
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illemtankönyvekkel, iskolai tankönyvekkel, valamint a kegyes tárgyú oktatókönyvekkel is 

rokonságban álló életvezetési tanácsadókönyvek megjelenését és egyre népszerőbbé 

válását.216  

Más irodalmi alkotásokhoz hasonlóan, a hazánkba eljutó életvezetési tanácsadók 

sem eredeti mővek, hanem idegen nyelvő szövegek átdolgozásai voltak.217 A fordító 

általában megadta az eredeti mő szerzıjét, címét, majd részletek kihagyásával, máshol 

betoldásokkal, a helyi viszonyokhoz és saját elképzeléseihez alakítva adta ki a könyvet, 

ami a korszakban teljesen elfogadott eljárás volt. Perlaki Dávid úgy jellemezte 

munkamódszerét, hogy a felhasznált könyveket „szorosan se nem fordítottam, se mellette 

mindenekben meg nem maradtam”.218 Bessenyei már címében is átalakította az Anyai 

oktatást. Az eredetei mő tanító szavai még az apától származnak.219 Andreas Meyer 

Barátságos oktatásában pedig a fordító az ajánlott irodalmat jegyzetekben kiegészíti a 

magyar nyelven megtalálható munkákkal.220 A kisebb-nagyobb átalakítások, kiegészítések 

ellenére a nyugat-európai életvezetési tanácsadók hazai átvétele és használhatósága a 

nıkkel szemben támasztott igények nemzetköziségére, a kultúra egységére utal. 

A feldolgozott mővek szerzıi illetve fordítói között több pap, lelkész szerepel, a két 

komolyabb bibliográfiát megadó könyv átdolgozói közül pedig Szerentsi Nagy István 

református lelkész, Perlaki Dávid evangélikus esperes volt.221 A tanácsadás tehát hosszú 

ideig egyházi kezekben maradt, még akkor is, ha a prédikáció formai kereteibıl kilépett. A 

szerzık nagyobb része, a nıi téma ellenére, Nyugat-Európában is férfi; hazánkban pedig a 

nıi szerzık és fordítók ugyanúgy késıbb lépnek fel, mint ahogy maguk a mővek is késıbb 

jutnak el hozzánk. A külföldi munkák elsı fordításai több évtizeddel az eredeti mő 

megjelenése után készültek el Magyarországon,222 és annak ellenére, hogy Madame Le 

                                                 
216 Magyar illemtankönyvekkel kapcsolatban: Fábri 2001; a nyugat-európai mintákra: Revel 1986. 
217 Az egyetlen, vélhetıen magyar író tollából származó mő, N. N. 1784-ben a szerzı és a kiadási hely 
megnevezése nélkül jelent meg. A szöveg részletes elemzése azonban, így a szerzı személyének és 
nemzetiségének azonosítása még várat magára. 
218 Perlaki Dávid 1791: 9. 
219 Az eredeti mő Marquis de Halifax Avis d’un père à sa fille címő 1757-ben Londonban megjelent munkája, 
amelyet Bessenyei részben szó szerint lefordít, részben átalakít, de a kész munkát mégis teljesen magáénak 
vallja. 
220 Meyer 1783: 126. 
221 Perlakin és Szerentsin kívül jezsuita papok  voltak William Darell és fordítója Faludi, Dersi Ö. Sámuel és 
Tordai Sámuel (a Kisdedek tudománnyal tellyes tárházának fordítói) református lelkészek, Mészáros Ignác 
(Montier asszony leveleinek magyarra átültetıje) pedig Batthyány József kalocsai érsek titkára volt, tehát 
mindenképpen erıs katolikus elkötelezettségő férfi, még ha arról nincs is biztos információnk, hogy pap lett 
volna. 
222 William Darell 1707-ben megjelent mővét (A Supplement, with a Word to the Ladies) 1744-ben fordította 
le és 1748-ban jelentette meg magyarul Faludi Ferenc. 1757-ben adták ki Marquis de Halifax és Le Prince de 
Beaumont mővét is, melyek közül az elsı 1777-ben jutott el Magyarországra Bessenyei György 
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Prince de Beaumont már 1757-ben kiadta Magazin des enfants címő könyvét, a magyar 

írók és fordítók között a 18. század végéig sem találunk nıt. A századforduló hozta meg a 

változást e téren hazánkban, ugyanis Újfalvy Krisztina és Molnár Borbála 1804-ben 

megjelent verses levelezése volt az elsı magyarországi példája a nık által nıi szerepekrıl 

folytatott vitának.223 

A 18. századi nıknek írott életvezetési tanácsadókönyvek öt asszonyi szerepkört 

emelnek ki, amelyek között persze mindig hangsúlyeltolódások vannak a mő szerzıjétıl, 

céljától függıen. A könyvek a hívı, a feleség, az anya, a háziasszony és (mivel a 

tanácsadók elsısorban a jómódú nemesi és polgári rétegnek íródtak) a társasági élet 

tagjának kötelezettségeit részletezik.  

 

A nınevelés jelentısége 

 

Az elsı magyar nyelvő nıknek szánt életvezetési tanácsadókönyv 1748-ban jelent meg 

Faludi Ferenc tollából. Az Istenes jóságra, és szerencsés bóldog életre oktatott nemes 

asszony címő mő a hasonló címő nemes emberre vonatkozó írás párja. Az angol eredeti 

szerzıje William Darell és a fordító, Faludi is jezsuita pap volt, az írás mégsem a vallási 

irodalom körébe tartozik, nem prédikációként hangzott el, hanem egy könnyed, humoros 

hangvételő párbeszéd, melyben Eusebius pap oktatja ki – a viselkedésüket becsmérlı 

szavai miatt sértıdött – dámákat, a keresztény úriasszonyhoz illı életrıl. Eusébius szerint a 

keresztény asszony „tartozik a jóságos cselekedeteknek gyakorlásával”, szavait pedig 

vitatni nem érdemes, mert „kitámad mellettem a Szentirás; ha kedvetek érkezett, menjetek 

veszekedni a Szentlélekkel”.224 A rossz magaviselet azonban nem az eredendıen rossz 

természetbıl, hanem a rossz neveltetésbıl ered a szerzı szerint, ugyanis „A fiatal dámákat 

ugy nevelik, mintha a török császárnak csordáját akarnák vélek szaporítani. Az anyák nagy 

gondják viselik testeknek; lelkekkel egy cseppet sem agganak, mintha semmi jussok nem 

vólna a mennyországhoz.”225 Eusebius részletesen beszámol az úri lányok neveltetésének 

rendjérıl, mely kiskorukban a kényeztetésbıl, aztán a tükör elıtt való leckékbıl, késıbb a 

táncból, muzsikából és a természetes szemérmesség eltüntetésébıl áll, a szellemi és 

                                                                                                                                                    
átdolgozásában, utóbbi pedig csak 1781-ben két református lelkész fordításában. Hasonló tendencia jellemzı 
a többi mőre is. 
223 Barátsági vetélkedés, vagy Molnár Borbálának Máté Jánosné [Újfalvy Krisztina] asszonnyal a két nem 
hibái és érdemei felıl folytatott levelezései. Kolozsvár, 1804. Részletek jelentek meg a mőbıl: Fábri 1999: 
41–53. 
224 Faludi 1978: 76. 
225 Faludi 1978: 94. 
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erkölcsi neveléssel mit sem törıdve. A helyzetet még rontja a kétes erkölcső szolgálókkal 

való szoros kapcsolat, így a lányok „Idıvel, alkalmatossággal csak jó kedvek szerint élik a 

világot, a gyönyörüségben torkig, a hivságban telhetetlenül, a ruhapompában tovább az 

erszénynél, a kevélységben mindenek felett […] Megszokván ifjantan, mikor férjhez 

mennek, annál is inkább megkivánják, kézzel-lábbal érte vagynak, és szörnyebben 

gyakorolják, mindaddig, amig teljességgel ki nem vénhednek belıle.”226 

Faludi tehát a nevelés negatív mintáját adta meg. A haszontalan és a hitet teljesen 

háttérbe szorító életvitellel elsısorban a lelki üdvüket kockáztatják a nık. Konkrét 

tanácsokkal nem segítette ıket ennek elkerülésében, de az mégis kiderül a szövegbıl, hogy 

az ideális asszony a bemutatott kép szöges ellentéte. 

Az 1777-ben Bessenyei György fordításában megjelent Anyai oktatás a nevelés 

problémáját már részletesebben elemezi. Az anyai szerep értelmét és örömét a gyermekek 

helyes felnevelésében látja: „Mi lehet nemesebb s érdemesebb hivatal, mint a józan 

erkölcsökbe azon magzatokat a becsületnek karjaira újra szülni, kiket már természet 

szerint vérünkbıl azelıtt világosságra hoztunk.”, sıt egyenesen le is alacsonyítja az anyát, 

ha nem foglalkozik gyermeke nevelésével: „kik csak szülnek, anyai tiszteletet kevesebbé 

érdemelhetnek, mint azok, kik szülnek s, nevelnek is”.227 

Hasonló gondolat több életvezetési tanácsadókönyvben megjelenik, például, A’ fö-

hadi vezérnének halálos ágyában gyermekeihez tett utolsó tanításaiban, melyben, mint a 

címbıl is kiderül, az anya még halálos ágyán is azzal foglalatoskodik, hogy gyermekeit jó 

tanácsokkal ellátva hagyja magára ebben a gyarló világban. A mő „elö-jelentése” szerint: 

„Mi természettel jobban meg-egyezıbb, mint hogy egy szíves és bátor Anya hosszasan 

fonnyasztó betegségeit azon haszonra fordittsa, hogy Gyermekeinek e’ Világnak hijában-

valóságát el-hitesse, és nékiek okos tanátsokat adjon, a’ mellyek szerént alkalmaztassák 

magok-viseléseket?”228 

Errıl az elkötelezett nevelı szereprıl vall Montier asszony valamennyi levele, 

melyben leányának, „el-férjezett Mark-grofnénak” ad tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan 

egyeztesse össze a keresztényi, hitvesi és fınemesi kötelezettségeit. A lány is elfogadja, sıt 

saját maga kéri anyja tanácsait, mivel tudja, hogy senki nem viseltetik iránta olyan 

jóindulattal, senki nem tudja úgy segíteni saját élettapasztalatával, mint édesanyja.  

                                                 
226 Faludi 1978: 99. 
227 Bessenyei 1932: 13. 
228 N. N. 1781: 5. 
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Perlaki Dávid A’ gyermekeknek jó nevelésekrıl való rövid oktatás címő 1791-ben 

megjelent munkája szerint a jó nevelés hasznát a gyerekek hálájában tapasztalja meg az 

anya. Egy új igény is megtalálható azonban nála a neveléssel kapcsolatban. Célja, hogy a 

gyermekek felnıtt korukra „a’ közönséges társaságnak alkalmatos és hasznos tagjai”229 

legyenek. Perlaki jól ismerhette a hasonló követelményt felállító nemzetközi nevelési 

szakirodalmat, hiszen utalt többek között Locke-ra, Fénelonra, Rousseau-ra, ugyanakkor 

felsorolta a magyarul is fellelhetı munkákat.230 Utóbbi momentum megfigyelhetı már az 

1783-ban megjelent Barátságos oktatásban is, melynek fordítója, Szerentsi Nagy István 

megadta a magyar nyelvő könyvek részletes bibliográfiáját. Ezt tulajdonképpen a 

tanácsadókönyvekben megjelenı nemzeti jelleg elsı megnyilvánulásának tekinthetjük. 

Míg korábban Pázmány, Faludi és Bessenyei mővei is mentesek maradtak minden hazafiúi 

igénytıl, a II. József birodalmi központosító törekvései idején felértékelıdı nemzeti 

öntudat a tanácsadókönyvekre is hatással volt. Az egységes európai kultúrán belül 

megjelent az igény az önálló nemzeti értékek – elsısorban a nyelv – védelmére is. 

 

Csecsemık és kisgyermekek gondozása 

 

Az anyai feladat elméleti megfogalmazásán túl gyakorlati tanácsokkal is segítették a 

szülıket az említett könyvek. Kiemelték, mennyire fontos, hogy az anya saját maga 

foglalkozzon gyermekével, ne adja dajkák, szolgálók kezére még újszülött korában sem, 

mert legjobban az anya gondoskodhat gyermeke testi és szellemi fejlıdésérıl. Mivel pedig 

az újdonságok befogadására legalkalmasabb kisgyermekkorban a fiúk és lányok gondozása 

hasonló, különösen nagy felelısség nehezedik az asszonyok vállára, hiszen a felnövekvı 

generáció férfi tagjainak is ık alapozzák meg testi-lelki tulajdonságait. Bessenyei Anyai 

oktatásában így ír: 

„a férjfiak csecsemı gyermekségektıl fogva ifjuságoknak idejéig édesanyjoknak s 

dajkáiknak szerelmekhez s gondviselésekhez ragaszkodnak. A természet könyvének elsı 

betőit mi nyomjuk szívekre, melyeket onnan a legnagyobb viszontagságok is nehezen vagy 

soha többé ki nem törölhetnek.”231  

                                                 
229 Perlaki Dávid 1791: 2. 
230 Perlaki Dávid 1791: 1–10. 
231 Bessenyei 1932: 29. 
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Ezt a gondolatot azonban nem Bessenyei fogalmazta meg elıször Magyarországon. Már 

Pázmány Péter említett prédikációjának is ez az alapja,232 Bessenyei pedig az ı logikus 

érvelését használja – akarva, akaratlanul – 150 évvel késıbb. 

A vizsgált szerzık közül talán Perlaki Dávid sorolta fel legpontosabban a szülık 

kisgyermekeikkel kapcsolatos kötelességeit. Az anya, amennyiben lehetséges, 

mindkettıjük egészsége érdekében maga szoptassa gyermekét, és ne fogadjon hozzá 

szoptatós dajkát.233 A szülık engedjék, hogy a kisgyermek körülöttük játsszon, ne tartsák 

zavarónak a jelenlétét. Ha a gyerek kér valamit, azt ık maguk adják oda nekik, mert ha 

mindent a cselédektıl kap meg, akkor hozzájuk jobban fog kötıdni, mint szüleihez. Az apa 

és anya jó példával járjanak gyermekeik elıtt, semmit ne tegyenek, amit nem szeretnének 

utódaiktól viszontlátni. Legyenek következetesek saját elvárásaikhoz, és a két szülı 

utasításai se mondjanak ellent egymásnak. Gyermeküket neveljék engedelmességre, de 

legyenek mértéktartóak a büntetésben. A gyerekek szüleik oldalán szokjanak a munkához 

kicsi koruktól kezdve, a fiú az apa, a lány az anya feladatait tanulja meg. A szellemi és 

lelki nevelés alapját pedig a hit adja meg, amit a gyerek értelmi képességéhez igazított 

beszélgetésekkel, imádságokkal kell megalapozni, amint a kicsi beszélni kezd. Perlaki 

ennek az elvnek megfelelıen össze is állított egy győjteményt, Gyermekek imádságos 

könyve címen.234  

Itt kell megjegyezni, hogy a fiú- és lánygyermekek nevelése szinte minden 

tanácsadókönyv szerint már egészen korán, a kisiskolás kor környékén elkülönült. Ennek 

az erkölcsök védelmén kívül gyakorlatiasabb oka is volt: a célközönség körében a fiúkat a 

hivatalviselésre, katonai feladatokra készítették fel, a lányoknak viszont „csak” a 

háziasszonyi teendıkkel, és az erkölcsös élet szabályaival kellett megismerkedniük. Bár a 

nemi szerepek elkülönülésérıl hasonlóan gondolkoztak korábban is,235 az egyéb 

pedagógiai munkákon kívül a nık számára íródott életvezetési tanácsadókönyvek 

                                                 
232 „[A] férfiak jó nevelése nagyrészre az asszonyoktúl vagyon. Mert akiktől születünk és kisdedségünkben 
neveltetünk, azoktúl szopjuk tejjel együtt az erkölcsöket, melyek az új edényben legtartósbak […] Teljes 
életünk tekélletes vagy feslett állapatja az asszonyemberek nevelésetől árad, mivel elsı nyolc esztendınket, 
azaz leggyengébb és hajlandóbb üdınket, aszszonyemberek gondviselése alatt töltjük.” Pázmány 1983a: 272. 
233 Ez a tanács is megtalálható már Pázmánynál (Pázmány 1983a: 273–274.), majd késıbb a 
gyermekneveléssel kapcsolatos kérdéseket orvosi szempontból megközelítı munkákban is, lásd: Veres 1800: 
222–229; Weszprémi 1760: 14–22. Perlaki tulajdonképpen szó szerint idézi Weszprémi munkájából a 
szoptatásra vonatkozó részt, a korszakban meglepı módon, a forrás pontos feltüntetésével. Bárány Péter 
1790-ben kiadott röpiratában az anyatej már egy újabb, szimbolikus tartalmat is kap, hiszen a szerzı szerint 
az összes olyan készség esszenciáját magában hordozza, mely a haza ügyét szolgálja ([Bárány Péter]: A 
magyar anyáknak az ország győlésére egybegyőlt országnagyai és a magyar atyák elejébe terjesztett alázatos 
kérések, 1790. In: Fábri 1999: 29–33). 
234 Perlaki Dávid 1791: 10. 
235 Ariès 1987: 180–209. 
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megjelenése is annak a felismerésnek köszönhetı, hogy a nıi feladatok ellátása is komoly 

felkészültséget igényel. A’ nemes kis aszonyoknak valo emlékeztetés szerzıje egyenesen 

azzal indokolja mővének megírását, hogy mivel egy férfi 24 évesen még tanul, egy nı 

viszont ekkor már felnıttnek számít, sıt többnyire családanya, ezért nagyon oda kell 

figyelni nevelésükre, hogy a rendelkezésükre álló idı alatt el tudják sajátítani a feladataik 

elvégzéséhez szükséges tudást.236 

 

Vallási és erkölcsi nevelés 

 

A nevelés alapját tehát kisgyermek kortól kezdve a hit képezi. Függetlenül attól, hogy 

világi vagy egyházi, katolikus vagy protestáns, nı vagy férfi írta a tanácsadókönyvet, 

függetlenül attól, hogy milyen keretbe illesztette a szerzı didaktikus mondanivalóját: 

levelezést, párbeszédet, vagy pontokba szedett szabálygyőjteményt lát maga elıtt az 

olvasó, mindegyik mő az ıszintén átélt hitet nevezi meg az erkölcsös élet kiindulópontjául. 

Az anyák Istenhez fohászkodnak gyermekük nevelésének sikeréért, a lányok az 

Ószövetség történeteit tanulják nevelıjüktıl, Mark grófnéja azért aggódik, hogy nem 

veszíti-e el az üdvösség lehetıségét a fıúri udvar pompája, pazarlása és hiábavaló 

mulatságai között, a haldokló „fö hadi-vezérné” pedig átadja gyermekeinek férje 

hagyatékát, mely szerint Istennek és a királynak szolgáljanak életük végéig. 

Perlaki Dávid ajánlott a szülıknek gyermekeknek szóló hitoktató könyveket, 

melyek közül az egyiket ı maga írta, akárcsak a már említett imádságos könyvecskét.237 

Annak ellenére, hogy a hit ennyire áthatotta az egész életet, a tanácsadókönyvek az ajánlott 

olvasmányok között ezen kívül nem említenek kegyes olvasmányokat. Andreas Meyer, 

valamint mővének fordítója és kiegészítıje, Szerentsi Nagy István részletes 

bibliográfiájukban sem térnek ki a vallási tárgyú munkákra. Valószínő azonban, hogy ezt a 

hiányt éppen az okozta, hogy mővük használója elıtt a hitélettel kapcsolatos könyvek 

teljesen ismertek, sıt természetesek voltak, és inkább arra volt szükség, hogy az egyéb 

olvasnivalókkal kapcsolatban adjanak tájékoztatást. Erre utalnak a 18. századi könyvtári 

                                                 
236 N. N. 1784: 8. 
237 A’ kisdedeknek leg-elsö tanúságok a’ keresztény tudományból, az Úri Imádságnak, az Apostoli Credónak 
rövid értelme’ s Urunk Jézus életének rövid Históriájával együtt és a Gyermekek imádságos könyve Perlaki 
Dávid munkái. 
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lajstromok, melyek szerint a vallási irodalom igencsak jelentıs helyet foglalt el a 

könyvállományban.238 

A nevelés másik alapeleme, amely akárcsak a hit, szinte születése óta formálja, 

igazgatja a lányok útját, az erkölcs. Az anyáknak ebben a kérdésben is nagyon fontos 

szerepük van, hiszen lányaik ıket tekintik mintának, az ı tulajdonságaikat fogják utánozni 

egész életükben. Azonban még a legerkölcsösebb anya mellett is érhetik rossz hatások a 

lányokat. Elsısorban a szolgálóktól kell ezért távol tartani ıket, másodsorban pedig a 

képzeletet elragadó regényektıl, amelyek még az asszonyokra nézve is veszélyt jelentenek.  

A nıi természetet a tanácsadókönyvek szerint érzelmesség, lágyság jellemzi, mely egyrészt 

szemben áll a férfiúi racionalitással és erıvel, másrészt kiegészíti azt. A nı megnyugtatja a 

férfit, finomítja durvaságát, és biztosítja mindennapjainak kényelmét, míg a férfi oltalmat 

nyújt családja nıtagjai számára anyagi, jogi és fizikai értelemben is. Ennek megfelelıen a 

legkívánatosabb nıi tulajdonságok között egyöntetően a tartózkodó szemérmetességet, 

ártatlanságot, a természetes kedvességet, a jószívőséget emelik ki a vizsgált mővek, 

melyekkel a férfiakat nem csak meghódítani, de megtartani is lehet. 

„A’ Tí tetszö minémüségtek, melly ezen kívől is kedves; a’ Tí küllı kellemetességtek; a’ Tí 

gyakorta magához vonó vidámságtok; leginkább pedig amaz egészen el-hódító 

szelídségtek, a’ melly magát a’ szívben édesdeden úgy bé-lopja, hogy észre sem lehet 

venni, és a’ formátlanságot-is a’ legnagyobb kellemetességekkel bé-takarhattya; és ezekkel 

az érdemekkel még egy némü némü okosság, a’ melly valamelly embernek 

legtsudálatosabb kedvetlenségéhez-is magát hozzá tudja alkalmaztatni; ezek mondom 

ollyan dolgok, a’ mellyek minket Férjfiakat a’ mi gyalázatunkra igen gyakron el 

változtatnak mind ezek a’ tulajdonságok Títeket leg-jobb Házas társokká, és a’ Tí 

Nemeteknek ékességévé tésznek.”239 

 

Elméleti tananyag lányok számára 

 

A tanácsadókönyvek szerzıi tehát egyetértettek abban, hogy a nevelés alapját a vallás és a 

jó erkölcs jelenti, abban viszont megoszlottak a vélemények, hogy mindezen túl milyen 

ismeretekre van szüksége a lányoknak. A névtelen „fö hadi-vezérné” szerint fölösleges a 

                                                 
238 További kutatást érdemelne, hogy a könyvkínálat vagy a vásárló érdeklıdése határozta-e meg inkább egy 
nıi könyvtár jellegének kialakítását. Kérdéses továbbá, hogy a hungarikagyőjtés mennyire volt a nıi 
könyvtárakkal szemben támasztott elızetes követelmény, és mennyire – fıként erdélyi hölgyek esetében – 
nyelvi korlátokból fakadó szükségszerőség. 
239 Meyer 1783: 107. 
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lányokat túl sok tanulással terhelni, hiszen hivatalt nem fognak viselni. Arra van csak 

szükségük ezért, mi „szívünket ékesíti és a’ lelket táplálja”. Ebbe a körbe pedig nem 

tartozik bele a matematika és a filozófia, a líra és a dráma, ellenben fontos a „hasznos 

dolgoknak” olvasása, a kézimunka és a „házi-gazda-asszonyság”. A társasjátékok és a zene 

élvezete alól se vonja ki magát a lány, de mértékkel éljen velük.240  

Érdekes, hogy az elıbbi munkával azonos évben, sıt azonos helyen és nyomdában 

kiadott Kisdedek tudománnyal tellyes tárháza lényegesen nagyobb teret engedett 

mindannak a tudásnak, „mellyek egy jó neveltetésü Leány-gyermeknek, söt egy Föszületésü 

Kis-Aszszonynak, (nem rekesztvén innen ki a’ Férjfi Gyermekeket-is) szívének formálására, 

és a szükségesebb Tudományokban való oktattatására szükségesek.”241 Ráadásul 

Beaumont, a legtöbb munkával ellentétben, olyannyira magas szintő tananyagot állított 

össze a lányok számára, hogy az még a fiúknak is hasznára válhat. A nevelını és kis 

tanítványai beszélgetéseik során érintettek vallási és erkölcsi kérdéseket, történelmet, 

irodalmat, mővészettörténetet, földrajzot, fizikát és államigazgatási ismereteket is. A mő 

alapgondolata talán legjobban Szépike és Formátlan didaktikus meséjébıl derül ki, mely 

szerint a szép, de tudatlan lánynak hamar megromlott boldogan indult házassága, mivel 

férje megunta az ostoba fecsegést, a költekezést és a múló szépség látványát, ellenben a 

mővelt, de nevéhez híven Formátlan lány férjével kölcsönös tiszteletben, megbecsülésben, 

boldogságban élt. Szépike, okulva saját szerencsétlenségén, megfogadta nıvére tanácsát, 

és olvasni kezdett, hogy kimővelje elméjét, finomítsa erkölcsét, így végül férje szerelmét is 

visszaszerezhesse.242 Ennek a mesének a tanulsága alapján a lányoknak továbbra is a jó 

házasság érdekében van szükségük elméjük pallérozására, de ez már korántsem merül ki a 

vallási és háztartási ismeretek megszerzésében. 

Az „Aszszony-népnek meg-kivántató tudomány”243 nagyjából hasonló 

ismeretanyagot takar Andreas Meyer Barátságos oktatásában is. A tananyagot Meyer 

szerint nagyon gondosan kell összeválogatni, hiszen ha a lány csak fızni és varrni tud, 

akkor férje szolgálójává válik, ha viszont „a’ Férjfiu-nemre tartozó tudományoknak 

részeiben kantárkodik”, akkor „tudákos eszelıs lészen[…] a’ ki az ı Férjén a’ maga 

tudománnyával urálkodni akar”.244 Meyer a szükséges tudnivalók között említette a 

vallást, gazdasági ismereteket, históriát és geográfiát, olvasást, jó íráskészség 

                                                 
240 N. N. 1781: 111. 
241 Beaumont 1781: elıszó, számozatlan oldal. 
242 Beaumont 1781: 64–82. 
243 Meyer 1783: 59. 
244 Meyer 1783: 61. 
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megszerzését, zenét, rajzot, a francia nyelvet, valamint az asszonyi kötelességek ismeretét. 

Kifejezetten nagy jelentıséget tulajdonított az olvasás nevelı hatásának.245 Témák szerint 

csoportosítva számba vette az ajánlott irodalmat, melyet a lelkiismeretes fordító, Szerentsi 

Nagy István, lábjegyzetben kiegészített a magyarul is fellelhetı könyvekkel. Itt már 

nemcsak az erkölcstani munkák jelentek meg, hanem versek, drámák is, sıt, a versszerzést 

kifejezetten ajánlotta ifjú hölgyek számára, mivel „a’ Poesis vagy vers-szerzésnek 

mestersége sokkal többet segít a’ végre, hogy a Tí elmésségteket elevenebbé, a’ Tí 

gondolataitokat magosabban járókká, és a’ Tí szíveteket hajthatóbbakká és 

érzékenyebbekké tégye!”246 A „románok”, vagyis regények,  ezzel szemben az elıdök 

írásaihoz hasonlóan tiltottak voltak a lányok számára.  

Megvizsgáltam, hogy a Szerentsi – Meyer által ajánlott pedagógiai irodalomból mi 

volt megtalálható a középnemesi származású kortársnıinél jóval mőveltebb, a 

felvilágosodás eszméi iránt érdeklıdı költını, Újfalvy Krisztina könyvtárában.247 A 

költını azért lehet ideális alanya ennek a vizsgálatnak, mivel katalógusát a Barátságos 

oktatás megjelenése után nem sokkal, valószínőleg az 1790-es évek végén állította össze, 

így már hozzáférhetett az abban felsorolt valamennyi tételhez. A Kisdedek tudománnyal 

tellyes tárháza mindkét listán szerepel, akárcsak William Darell mővei: az Istenes jóságra 

és szerencsés boldog életre oktatott nemes ember, nemes asszony és nemes úrfi, melyeket 

Faludi Ferenc fordított magyarra. Meglepı azonban, hogy Újfalvy Krisztinánál 

megtalálható, Szerentsi viszont nem említi A fö-hadi vezérné […] tanításait, holott az már 

két évvel a Barátságos oktatás elıtt, 1781-ben, megjelent. Nem jelenthet mentséget 

Szerentsinek a távolság (a Barátságos oktatást Budán és Pozsonyban adták ki, míg a másik 

munkát Kolozsváron), hiszen a szerzı több kolozsvári mőre utalt, köztük megjelenés elıtt 

állókra is. Ilyen volt például a levélírási mintakönyvként használható Montier asszony […] 

levelei címő mő, melyet Szerentsi már említ, pedig végül csak 1793-ban jelent meg 

Kolozsváron. Utóbbi munka nincs meg Újfalvy Krisztina könyvtárában, melynek 

katalógusa viszont még két pedagógiai tárgyú mővet ad meg.248 Ezek közül egy a 

Barátságos oktatással azonos évben, egy pedig öt évvel késıbb jelent meg, így aztán 

Szerentsinél nem is szerepelnek, jóllehet a bibliográfus–lelkész elég tájékozott volt a 

kiadás elıtt álló mővekkel kapcsolatban is. Mégsem lehet azonban megróni Szerentsit ezen 

                                                 
245 A Barátságos oktatás nıkkel kapcsolatos magas kulturális követelményét mutatja a címlapon szereplı 
kép is, amelyen egy hölgy látható hárfájával egy könyvespolc elıtt állva, mellette asztal tintával és tollal. 
246 Meyer 1783: 73. 
247 Az összehasonlítás alapjául Somkuti Gabriella idézett cikke szolgált. 
248 Patay Sámuel: Egy jó atyának fiait oktató tanítása. Lipsia, 1788. és XIV. Kelemen pápának, ama nagy 
emlékezető Ganganellinek levelei. Buda, 1783. 
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hiányosságokért, hiszen a felsoroltakon kívül még 12 magyar nyelvő erkölcsi, életvezetési 

tanácsadókönyvet ajánlott,249 így mindenképpen elérte célját: „ha az én Olvasóim közzül 

találkoznak ollyanok, a’ kik magok mulatságokra Magyar Könyvekbıl álló Könyv-

Tárházatskát (:Bibliothékátskát:) akarnának gyüjteni, mind a’ jó M[agyar] Könyvekkel 

ismérkedhetnének-meg, mind pedig azt tudhatnák-meg, hogy hol kellessék azokat meg-

szerezni”.250 Azzal, hogy Szerentsi egy kifejezetten nıknek szóló munkában hívta fel a 

figyelmet magyar könyvtár létrehozására, megelılegezte a nıket a magyar nyelv és 

általában a magyar kulturális ügyek védıjeként beállító írásokat.251 

A’ nemes kis aszonyoknak valo emlékeztetés már nem csak azt követelte meg a 

lányoktól, hogy értsék, és maguk hasznára fordítsák a jó könyveket, hanem azt is, hogy 

érthetıen, jól hangsúlyozva fel is tudják olvasni azokat. Az írástudás jelentıségét pedig 

egyedül ez a munka emelte ki azzal az indokkal, hogy a levelezéssel történı hivatalos 

ügyintézés, baráti kapcsolattartás miatt arra az embernek egész életében szüksége van:  

„Az Olvasás után, az Írás nem utolso Érdeme az Ifiu-személjnek, ’s egy Része a’ jó 

Nevelésnek, söt lehet szükségesnek mondani, hogy minden Részéhez Eletédnek a’ Levelek 

Irása kévántatik, A’ melj személj irni tud, az sok Alkalmatlanságoktol ment, de ellenben a’ 

mely nem tud, szerentsétlen.”252 

 

Társasági megjelenés és illem 

 

A társasági viselkedés ugyancsak fontos szerepet kapott a tanácsadókönyvekben. A hozzá 

kapcsolódó legfıbb érték csakúgy az öltözködés, mint a viselkedés terén a mértékletesség 

volt. Így még az udvar pompája közepette is van lehetıség az üdvözülésre, nyugtatta meg 

Montier asszony a lányát, a szent királyok példájára hivatkozva. A társasági életben, 

mulatságokban részt kell ugyan venni, hiszen az egy fıúri asszonynak kötelessége, de 

mégis mindig lehet találni idıt „mind az Istenedhez való szolgálatra, mind valami hasznos 

dolognak olvasására”.253 

                                                 
249 Köztük van például Guevara: Fejedelmeknek serkentı órája címő királytükör, melyet az életvezetési 
tanácsadókönyvek nemzetközi téren is egyik legismertebb elıdjének lehet tekinteni. Guevara 1989. 
250 Meyer 1783: A5. 
251 Bárány Péter és Pálóczi Horváth Ádám 1790-ben megjelent röpirataikban már egyértelmően azzal 
érveltek, hogy a magyar nyelv védelme érdekében lenne szükség arra, hogy a nık az országgyőlésen 
hallgatóként részt vehessenek, így nyelvüket jobban megismerjék, használni ne szégyelljék, és utódaiknak is 
átadják. Ld.: Fábri 1999: 29–39. 
252 N. N. 1784: 39. 
253 N. N. 1781: 111. 
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Egy hölgy mindenkivel legyen kedves, keressen magának mővelt társaságot, de 

senkivel se viselkedjen lekezelıen: „a’ dolognak szükséges volta miatt magadat másoknak 

gyarlóságihoz–is alkalmaztassad […] mert az oktalanok […] leg-számosabbak e 

világon”.254 Felsıbb rangúakkal tiszteletteljesen, az alsóbb rangúakkal nyájasan, de nem 

túl közvetlenül kell érintkezni. A barátokat azonos rangú és erkölcső, vagy egy kicsivel 

magasabban álló személyek közül célszerő kiválasztani, akiktıl tanulni lehet. A beszédnek, 

nevetésnek is mértéktartónak kell lennie, mert a fecsegés és hahotázás együgyőnek mutat, 

a túlzott csendesség pedig kevélynek vagy félénknek. A titkok kifecsegésétıl és a 

csipkelıdéstıl, ellenségeskedéstıl viszont mindig tartózkodni kell. A táncot, tartásjavító 

hatása miatt, a tanácsadókönyvek kifejezetten ajánlották, az öltözködésben pedig mindig a 

rang és az alkalom volt a meghatározó. Ne keltsen feltőnést se túl cifra, se túl puritán 

ruházattal a leány, de legfıképpen legyen mindig tiszta az öltözete. Magyar sajátosságnak 

tőnik a dohányzás ellenzése A’ nemes kis aszonyoknak valo emlékeztetés-ben: „A’ Tabak, 

szivás mivel bé-vet szokás, nem szolhatok ellene, de ez még-is, mind a’ Fönek, 

Ggyomornak [!], és mind az Aszszony személy szinének ártalmas, azért nem találom 

szükségesnek lenni, hogy rája szokjál.”255 

 

A házasság felé vezetı út 

 

A házasságszerzés bemutatása során mutatkozik meg leginkább az, hogy a 

tanácsadókönyvek fordításban kerültek a magyar közönség elé. A halotti beszédek, naplók, 

önéletírások a 18. század végéig általában nem a társasági életet határozták meg a 

párválasztás terepének. A lány megnézése sokkal szőkebb körben történt, és nem 

feltétlenül követte egy ismerkedési folyamat, hanem gyakran azonnal megtörtént a 

lánykérés is. 256 Ezzel szemben a tanácsadókönyvek szerint a férfiakkal való ismerkedés a 

társasági élet részeként már megjelent a lányok életében. A házasulandó kor közeledtével 

egyre nagyobb jelentısége lett a társas eseményeknek, melyek a szórakozáson kívül a 

párválasztás színterévé is váltak. Éppen ezért kellett nagyon odafigyelni a megfelelı 

viselkedésre, amit a tanácsadókönyvek, mint fentebb láttuk, a szabályok részletes 

elemzésével igyekeztek segíteni. 

                                                 
254 Montier 1793: 28-29. 
255 N. N. 1784: 54. 
256 Sárdi Margit 17–18. századi naplók és visszaemlékezések alapján a házasságkötés  következı fázisait 
különítette el: látás, kérés, győrőváltás, esküvés, lakodalom. S. Sárdi 2002: 55. 
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A korábbi elképzelésekkel ellentétben, a Barátságos oktatás szerzıje már nem a 

férfiaktól való teljes elzárkózást javasolta a tiszta erkölcsök védelme érdekében, hanem 

éppen azt, hogy a lányok vegyes társaságban mozogva ismerjék ki a férfiakat, hogy ne 

essenek a hízelkedés vagy a rosszindulat csapdájába. Ha pedig a tiszta erkölcs és az illı 

viselkedés szabályainak megfelelıen szemérmesen, de nem túl tartózkodóan, kedvesen, de 

nem kacéran viseli magát egy hajadon, akkor biztosan elnyeri valamelyik tisztességes 

szándékú férfiú szerelmét, és házassági ajánlatot kap. 

A’ nemes kisaszonyoknak valo emlékeztetés szerzıje azonban azt tanácsolja, hogy a 

lány mindenekelıtt tartson önvizsgálatot, és ha magát a hitvesi és anyai szerepre 

természetébıl adódóan alkalmatlannak ítéli, akkor ne ígérkezzen feleségül senkinek. Ez a 

tanács katolikus értékrendre utal, hiszen a kolostori élet lehetıségét veti fel. Kenyérkeresı 

foglalkozás választásáról ugyanis nincs szó, a nemes és jómódú polgárlányok esetében 

pedig ez nem is merülhetett fel a korban. Ez a szemlélet szemben áll a protestáns 

elvárásokkal, ahol a család testesítette meg a teljességet, ezért fel sem merült a pártában 

maradás lehetısége. 

A párválasztást Bessenyei és Meyer rendkívül megengedıen a házasulandók 

döntéseként állította be, melyben azonban ki kell kérni a tapasztalt szülık tanácsát is. 

Meyer szerint a lánynak elıször saját hajlandóságát kell megvizsgálnia, és csak ezután kell 

a szülıkhöz fordulni. Ellentmond ennek az elképzelésnek Beaumont intése, miszerint nem 

szabad hinni a szerelmi vallomásnak, ugyanis ha tisztességes szándék vezérli a férfit, akkor 

a szülıktıl kéri meg a lány kezét, nem azok tudta nélkül tesz vallomást. Kifejezetten 

hasznos lehetett ábrándos lelkő, naiv hajadonok számára Meyernek a lánykérés indokait 

boncolgató leírása is. İ arra figyelmeztetett, hogy egy férfi vagy „a’ hozzá-való 

indulatból” vagy „maga haszna vadászása” miatt tehet házassági ajánlatot egy lánynak, 

akinek viszont tisztában kell lennie a valós okkal, hogy késıbb csalódás ne érje. Mégsem 

kell feltétlenül nemet mondani a hozományra szemet vetı kérınek. Meg kell vizsgálni 

elıbb a jellemét, mert „ha Magatokhoz való szeretetet, hüséget és veletek való jól-bánást 

vásárolhattatok a’ Tí vagyonotokkal ö tölle: nem fizettetek igen drágán.”257 

Az anyáknak a párválasztásban való segítségen kívül saját életvitelükkel is nagy 

hatást gyakorolnak leányuk házasságára. Mivel a lányok anyjuk példáját követik, ezért a 

nık nemcsak saját, de gyermekeik családi boldogságáért is felelısek. A csalódások 

megelızése érdekében mindenesetre Meyer és Montier asszony a fiatalasszonyoknak is jó 

                                                 
257 Meyer 1783: 97–98. 
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tanácsokkal szolgált: tudomásul kell venni, hogy a házasság után a férfiak megváltoznak, a 

férjtıl nem szabad annyi udvarlást, kedveskedést várni, mint a kérıtıl. A férfi hibáit már a 

házasság elıtt látni lehet, és ha ezek elviselhetetlenek, akkor nem szabad hozzámenni 

feleségül, viszont ha nem túl nagyok, akkor késıbb is türelemmel kell viseltetni irántuk. 

 

A jó házasság titka 

 

A feleség feladata a tanácsadókönyvek szerint egyértelmően az, hogy 

engedelmességével, hőségével, kedvességével biztos hátországot jelentsen a 

családfenntartó férfinak. Támogassa gondjában, javítsa modorát, rossz tulajdonságait, és 

ellássa a háztartás teendıit. A követelızı, erıszakos asszony elidegeníti magától férjét, 

csakúgy, mint a pazarló, erkölcstelen élető vagy féltékenykedı. Helytelen az is, ha az 

esküvı után már nem ad magára úgy az asszony, mint lány korában. Az ügyes feleség 

viszont, aki ismeri férje „szíve-indulatját, kedve-izét, és minden hibáit”258, megtalálja a 

módját, hogy érvényesítse akaratát, anélkül, hogy magára haragítaná férjét. „[L]égy hív 

férjedhez és hitesd el arról; édesgessed kívánságait, alázd meg magadat, engedelmeskedj 

néki szüntelen, járj csinosan mértékletességgel; dícsérd magadba cselekedeteit s tégy úgy, 

hogy csak ıtet bálványozod egyedül, fogadom néked, hogy oly hatalommal fogsz rajta 

uralkodhatni, mely felette határ nélkül valóvá lesz”259 – fogalmaz Bessenyei. A férj és 

feleség kiegyensúlyozott kapcsolatáért, a jó házasságért pedig érdemes küzdeni a 

tanácsadókönyvek szerint, mert ez jelentheti a világi boldogság titkát: 

„Egy hív házas-társnak nyúgodni keblében, 

Részt vévén világi élet örömében: 

Vagy tsak név ’s nem egyéb a’ földi bóldogság, 

Vagy ha van valami e’ lesz a’ valóság.”260 

Akármilyen rangú családról legyen is szó, a háztartás vezetıje a feleség volt. A 

család anyagi helyzetétıl és rangjától függıen maga is részt vett a háztartási munkák 

végzésében, vagy pedig csak annak ellenırzése, irányítása volt a feladata. Ez 

mindenképpen megkívánta, hogy az asszony tudjon bánni a pénzzel, legyen határozott és 

jó szervezı. Meyer szerint, a szorgalmas asszony férjét is munkára serkenti, a lusta vagy 

költekezı feleség viszont még egy dolgos férj kedvét is el tudja venni a munkától. A család 

                                                 
258 Montier 1793: 6.  
259 Bessenyei 1932: 30. 
260 Meyer 1783: 126. 
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gyarapodása így, még ha csak áttételesen is, de majdnem annyira függött a feleségtıl, mint 

a ház urától. Az életvezetési tanácsadókönyvek mégsem nagyon tértek ki a háziasszonyi 

feladatokra. Ennek oka lehet az egyházi írók (fıként a katolikus szerzetesek) hozzá nem 

értése, de az is, hogy ezen a téren volt a legkevesebb hiányosság, hiszen az anyák mellett 

felcseperedı lányok szinte belenıttek ebbe a szerepbe. Másik oka az lehet ennek a 

hiányosságnak, hogy ezek a könyvek elsısorban jómódú családból származó lányoknak 

szóltak, akiket elegendınek tőnt a cselédekkel való bánásmódra tanítani, és takarékosságra 

buzdítani. A kézimunka, a varrás volt az egyetlen olyan hasznos tevékenység, amelyet 

minden nı végezhetett és végzett is rangjától függetlenül, és ez az, amely minden 

könyvben szerepel a nıkre vonatkozó kötelezı tananyagok között is. 

 

A nıkérdés a halotti beszédekben 

 
„Társadalmi-demográfiai körkép” 

 

A halotti beszédek feldolgozását nem szőkítettem le egyetlen társadalmi csoport, vallás 

vagy kiadási hely szerint, mivel minél szélesebb körben szerettem volna vizsgálni a 

korszak nıképét. A mőfaj – korábban már elemzett – elterjedtsége azonban már 

önmagában is meghatározta, hogy a legtekintélyesebb mennyiségő adatot az erdélyi 

református nemesi, fınemesi családból származó lányok és asszonyok végtisztessége 

kapcsán nyerhetem. A következıkben ezt a képet igyekszem pontosítani, megadva az 

általam vizsgált személyek fontosabb életrajzi adatait, rangját, vallását. Elemzésem tehát 

nem egy elıre meghatározott csoportot jellemez, nem is kíván általános következtetést 

levonni adataiból, hiszen azok térben és idıben is túlságosan szétszórtak a demográfiai 

folyamatok leírására. Éppen fordítva, azért tartottam szükségesnek ennek a részben 

véletlenszerően képzıdött csoportnak a „társadalmi-demográfiai körképét” felvázolni, 

hogy állításaim elhelyezhetıek legyenek nagyobb társadalmi viszonylatok között is, illetve 

azért, mert az elhunyt élethelyzete a textus megválasztását is nagyban befolyásolta. 

A több mint kétszáz 1712 és 1824 között megjelent halotti beszéd feldolgozása 

során összesen száz nı életérıl nyertem adatot. Egy nırıl ugyanis több beszéd is 

készülhetett, néhány esetben pedig a szónok kizárólag a teológiai tanítást fejtette ki, és az 

elhunyt életérıl egyáltalán nem ejtett szót. 

 A kiadás helye alapján a gyászbeszédekénél ismertetetthez hasonlóan pontos 

statisztikát összeállítani nem lehet, mivel egy asszonyról több helyen is megjelenhettek 
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beszédek. Ez fıként Mária Teréziára igaz, akinek a haláláról az ország több területén is 

megemlékeztek gyászbeszédek kiadásával. A királynı általam feldolgozott parentációinak 

kiadási helyei között Kolozsvár, Nagykároly, Nagyszeben, Pozsony, valamint egy 

ismeretlen nyomda szerepel. Általánosságban azonban elmondható, hogy az elhunytak 

nagy részérıl, mintegy 65%-áról Kolozsváron jelentek meg gyászbeszédek. További 9% 

Erdély más városaiban jelent meg, 7%-uk Pesten, de igyekeztem vizsgálataim körébe 

Magyarország más részein közreadottakat is belevonni.261 

 A feldolgozás során a kiadási helyet, a társadalmi állást és a vallást egymáshoz 

igazítva próbáltam a teljes halotti beszéd-anyag arányait megközelíteni, de a nıi szerepek 

bemutatása szempontjából jelentısebb, vagy valamilyen különleges élethelyzetet 

magukban rejtı gyászbeszédek elınyt élveztek a kiválasztásnál. 

 

4. táblázat 
Az elparentált nık társadalmi állása és vallása 
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uralkodó – 1 – – – 1 

fınemes 48 3 – – 2 53 

köznemes 22 2 4 1 1 30 

értelmiségi263 5 – – 3 – 8 

ismeretlen 7 – – 1 – 8 

összesen 82 6 4 5 3 100 
 

A feldolgozott beszédek legnagyobb része református fınemes asszonyról szól, 

ahogy az összes kiadott parentációt illetıen is ık alkották a legnagyobb csoportot. Az 

unitáriusokra illetve az értelmiségiekre nagyobb figyelmet fordítottam, mint azt az összes 

beszédben való szereplésük megkövetelné, mivel fontos fejtegetések találhatóak a nıi 

szerepekkel kapcsolatban a személyükhöz főzıdı parentációkban. 

Az elhunyt életkoráról 89 parentáció közölt adatokat. E szerint a legfiatalabb 

néhány napos volt, a legidısebb pedig 84 éves. Elmondható azonban, hogy gyerekekrıl 

                                                 
261 E körben pozsonyi, kassai, gyıri, soproni, miskolci, nagykárolyi és nemeskéri nyomtatású beszédeket 
használtam fel. 
262 Ebbe a kategóriába minden esetben olyan személyek kerültek, akiknek a református vagy az evangélikus 
felekezethez való kötıdése volt kérdéses. 
263 Három lelkészné, két orvosfeleség és két tanárfeleség tartozik ebbe a körbe, illetve egy asszony, akinek az 
elsı férje tanár, a második házastársa pedig nyomdász volt. 
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ritkán adtak ki önálló beszédet, és ezek is általában a szülıvel vagy más testvérekkel közös 

győjteményes kötetben láttak napvilágot.264. Egy újszülöttön, három két év alatti 

gyermeken, valamint egy 10 és egy 11 éves kislányon kívül mindegyik elparentált személy 

lényegében felnıtt nı volt. A magas gyermekhalandósághoz viszonyítva ez alacsony szám 

ugyan, de mégis a gyermekek értékelésérıl, szeretetérıl tanúskodik. A szülık nem voltak 

közömbösek gyermekük elvesztésével szemben, és még akár a halálukat is megtisztelték 

mindazzal a külsıséggel, amely a felnıtteknek kijárt. 

 

5. táblázat 
Az elparentált nık életkora 

kor 0–4 5–14 15–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75–84 összes 

személyek 
száma 

4265 2 15 12 15 16 12 6 7 89 

arány 4,5% 2% 17% 13,5% 17% 18% 13,5% 7% 8% 100% 

 

A prédikátorok olykor nagyon precízen, napra pontosan megadták, hogy mennyi 

idıs volt az illetı a halálakor, máskor arról beszéltek, hogy hányadik évében járt, de 

elıfordult az is, hogy a búcsúztatók ellentmondásba kerültek egymással. Így pontos 

statisztika készítésére nem vállalkozhattam, és tanulmányom szempontjából is 

célravezetıbbnek láttam korcsoportokat rögzíteni. Az elsı csoport felsı határát öt évben 

határoztam meg, mivel a demográfiai kutatások alapján ez jelenti a nagyarányú 

kisgyermekkori halálozás lezárultát.266 Ezek után viszont 10 éves korcsoportokat 

alakítottam ki, mert ez több ponton egybevág az egyes meghatározó élethelyzetek idejével: 

15–24 éves kora között a legtöbb lány férjhez ment, és megszülte elsı gyermekeit, a 44. év 

pedig nagyjából a termékeny idıszak végének felel meg. Nagyjából egyenlı arányban 

találhatunk ifjú házasokat, életük delén levı asszonyokat és idısödı matrónákat a halotti 

beszédek szereplıi között, a 65 év felettiek száma azonban felére esik vissza az egyes 

                                                 
264 Teleki Kláráról testvéreivel, Kemény Katáról nagyapjával és az ı udvarában felnıtt fiatalemberrel közös 
beszédben emlékeztek meg, Kemény Polixénát anyjával, Bethlen Annát nagyapjával közös győjteményben 
búcsúztatták el. Van azonban példa önálló kiadványra is: Székely Zsuzsannáról a szülık Szathmári Pap 
Zsigmond és Deáki József, Bartsai Juditról pedig Kamarási Pál és Jancsó Jakab beszédét is megjelentették. 
265 Teleki Klára kora nem a halotti beszédbıl, hanem anyja, Bethlen Kata önéletírásából ismert. 
266 Benda Gyula 1747–1849 közötti keszthelyi anyakönyvi bejegyzéseket vizsgálva kimutatta, hogy az összes 
elhunyt körülbelül egynegyede egyéves, megközelítıleg a fele ötéves kora elıtt halt meg. Ezeket az 
arányokat erısítik meg Tóth Árpád pozsonyi német evangélikusok körében végzett elemzései is. Benda 2000: 
127–131, 139–42.; Tóth 2009: 57.; A csecsemıhalandóság történeti demográfiai megközelítésérıl lásd 
Faragó 2003. 
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csoportokban. Ez azonban adódhat abból, hogy általánosságban is kevesen érték meg ezt a 

kort.267 

A családi állapotnak a nı egész létét meghatározó szerepét nagyon jól jelzi, hogy 

minden egyes halotti beszédbıl pontosan kiderült, hogy az illetı hajadon, házas vagy 

özvegy volt-e. Az azonban elıfordulhatott, hogy többszöri házasság esetén valamely 

búcsúztató csak az utolsó férjet említette meg.268 A vizsgált személyek közül 54-en 

házasok, 29-en özvegyek, négyen kétszeresen özvegyek, tízen hajadonok voltak, hárman 

pedig elsı férjük halála után második házasságban éltek. A tíz hajadon lány közül egynek 

nem ismert a pontos kora, hatan gyermekként hunytak el, hárman pedig eladósorban 

voltak. Ez utóbbiak közül a 19 éves Bardotz Kata és a 16 éves Gyulai Kata férjhezmenetele 

már esedékes volt.269 Szathmári Paksi Mihály említést is tett az anya Gyulai Katával 

kapcsolatos nagyravágyó – valószínőleg házassági – terveirıl. Rhédei Éva, akinek pontos 

korát nem ismerjük, három nappal az esküvıje elıtt halt meg (ezért valószínősíthetı, hogy 

15–20 éves lehetett).270 A feldolgozott korszakot közvetlenül követı idıszakban jelent meg 

az elsı két „vénlány” a halotti beszédekben, akik mindketten az értelmiségi rétegbıl 

származtak. Verestói Mihály kolozsvári notárius lánya Ágnes, 26 évesen halt meg 1826-

ban, de búcsúztatója még ekkor is úgy beszélt róla, mint aki a feleség és az anya szerepére 

készül.271 Baconi Incze Sárát, a kolozsvári orvos és líceumi tanár, Baconi Incze Mihály 

lányát viszont már 17 éve súlyos betegség kötötte ágyhoz, ezért nem is számíthatott 

kérıkre.272 Ezek az adatok a korábbi kutatások azon állításaihoz illeszkednek, melyek 

szerint magyar területeken ritka volt a hajadonon maradt lány.273 Igaz, ebbe az irányba hat 

                                                 
267 Benda Gyula említett vizsgálatában az 1750–1829 közötti években 5–9% azok száma, akik 60 és 69 éves 
koruk között hunytak el, a 70 évet megérteké pedig 5–7%. A pozsonyi polgárok között ehhez képest 
lényegesen magasabb a születéskor várható élettartam. A férfiak 35,9%-a, a nık 40,4%-a 60 év feletti kort ért 
meg. Ezt a jelenséget azonban Tóth nem tartja általánosnak és részben a stabilabb polgári egzisztenciával, 
részben azzal magyarázza, hogy a polgárjogot sokan viszonylag magas életkorban nyerték el. Benda 2000: 
133., Tóth 2009: 42–43. 
268 Kolosváry István sziráki evangélikus lelkész Dacsó Apollónia két férjével töltött boldog házas éveirıl 
emlékezett meg. Ennek ellenére az elsı férjnek csak a vezetéknevét tudjuk meg, azt is csupán közös 
gyermekük megszólításából. Korda Borbála esetében pedig a három búcsúztató közül Hunyadi Ferenc 
elhallgatta, Köpeczi János csupán megemlítette az elsı házasságot, s csak Csepregi Turkovics Ferenc nevezte 
meg az elsı férjet. Kolosváry 1806: 10–12; Hunyadi 1728; Köpeczi 1728: C; Csepregi Turkovics 1728: D4. 
269 Baritz 1774: D; Szathmári Paksi Mihály 1734c: E2–E2v. – A lányok elsı házasságának idejét a 
késıbbiekben részletesen elemzem. 
270 Verestói 1772a: 160; Verestói 1783c: 764. 
271 Csiszár 1827: 6–7. – Más forrásban nem találtam adatot a lány koráról, így nem tudtam ellenırizni a kor 
esetleges elírását. 
272 Herepei Károly 1831: 4. 
273 A 16–17. századra vonatkozóan lásd Péter 2008: 49–56. 18–19. századi történeti demográfiai kutatásai 
során  İri Péter azt mutatta ki, hogy Pest-Pilis-Solt megyében a vidéki lakosság körében még a 19. század 
végén is szinte teljesnek mondható a felnıtt lakosság körében a házasságkötés, de a városi és fıként a 
fıvároshoz közeli településeken már akár a 10%-ot is elérheti a hajadonok és nıtlenek aránya. Ezzel szemben 
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az a tény, hogy a vizsgált személyek túlnyomó többsége valamely protestáns felekezethez 

tartozott. 

 Az elsı esküvıre legkorábban a lány 14 éves korában, legkésıbb 38 évesen került 

sor. Az eljegyzés azonban még gyermekkorban megtörténhetett: Vay Katát 1694-ben 10 

évesen jegyezte el Teleki Pál, az esküvıre azonban csak hét évvel késıbb került sor.274 

Ahogy ebben az esetben történt, úgy általában véve is a 17 évesen kötött házasság volt a 

leggyakoribb.275  

 
6. táblázat 
A menyasszony életkora az elsı házasságkötés idején276 

kor 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 38 összes 

személyek 
száma 

2 11 7 14 8 8 4 1 1 1 1 1 1 60 

 

 A legidısebb menyasszony, a 38 éves Harsányi Klára volt, aki a kétszeresen 

özvegy Kendeffi Józsefhez ment feleségül.277 Késıinek számít a 27 éves Pál Ilona 

házassága is Borosnyai Nagy Zsigmond nagyenyedi tanárral.278 Sajnos egyik esetben sem 

derül ki, hogy mi volt az oka, hogy ilyen sokáig pártában maradt a lány. Kézenfekvı 

megoldásnak tőnik, fıként Harsányi Klára esetében, hogy nem az elsı házasságukról volt 

szó, erre azonban nem találtam semmilyen bizonyítékot. 

 A házasságnak minden esetben valamely fél halála vetett véget, válással egy 

alkalommal sem találkoztam.279 Elsı férjük halála után 29-en már nem mentek újra férjhez. 

Közülük 21-nek ismert a kora a megözvegyülés idején. A legfiatalabb a 30 éves Toldalagi 

                                                                                                                                                    
az erıs német kötıdéső pozsonyi evangélikusok körében rendszeresen elıfordult, hogy egy lány nem ment 
férjhez. İri 2007: 67–74; Tóth 2009: 38–39. 
274 Bodoki 1769; Tordai 1769. 
275 S. Sárdi Margit 17–18. századi önéletírásokat, naplókat vizsgálva szintén arra a következtetésre jutott, 
hogy a nemesi, fınemesi származású lányok többnyire tizenhat-tizennyolc évesen mentek férjhez. A történeti 
demográfiai kutatások viszont azt mutatják, hogy a 18. század végén a társadalom szélesebb rétegei körében 
az elsı házasságkötés ideje késıbbre tolódott ki. Faragó Tamás megállapította, hogy a nagyobb városokban a 
nık általában 23–24 évesen, Magyarország nyugati határszélein és a Szepességben 21–22 évesen, az ország 
legnagyobb részén pedig 19–20 évesen mentek férjhez. Tóth Árpád pozsonyi vizsgálatában a 22–23 éves 
menyasszonyok voltak a jellemzık, İri Péter Pest-Pilis-Solt megyei adatai szerint pedig a 20 évesek. A 
különbség valószínőleg az elit általánostól eltérı szokásrendszerébıl ered, hiszen a halotti beszédek 
kiadóinak nagy része a fınemesek és nemesek sorából került ki. İri 2007: 71–73., S. Sárdi 2002: 50–51; 
Tóth 2009: 39–41. 
276 A táblázatba azokat az eseteket foglaltam bele, amelyeknél egyértelmően meghatározható volt a 
menyasszony kora. További öt lánynál azt lehetett megállapítani, hogy 15–18 éves, négy pedig 19–23 éves 
volt, tehát majdnem ugyanannyian erısítették a korai, mint a késıi házasság statisztikáját. 
277 Herepei János 1805: 53. 
278 Csernátoni Vajda János 1770: Cv–C2v. 
279 A protestáns válóperekkel kapcsolatban lásd: Mátay 2006. 
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Erzsébet280 volt, a legidısebb pedig a 67 esztendıs Rozgonyi Julianna.281 Tízen a még 

termékenynek tekintett 45. életévük elıtt jártak, de valamennyiüknek voltak élı 

gyermekeik. Az elsı férj halála után heten kötöttek második házasságot. Közülük öten a 

20-as éveiket még nem hagyták el a második frigy idején, két esetben pedig nincs adatunk 

a menyasszony koráról. Harmadik esküvıre egyszer sem került sor a vizsgált személyek 

körében, pedig Bethlen Kata még csak 32, Kendeffi Ráhel pedig 39 éves volt második férje 

elvesztésekor, tehát még számíthattak volna gyermekekre.282 A vizsgált személyek köre 

természetesen kicsi ahhoz, hogy messzemenı következtetést vonjunk le az adatokból, de 

az elmondható, hogy a halotti beszédekbıl kirajzolódó életutakban elég éles cezúra 

mutatkozik a 30. életév környékén: aki elıtte özvegyült meg az új társra talált, aki viszont 

utána, az egyedül maradt.283 

 A gyermekek számáról kétféle információ állt rendelkezésemre. A hátrahagyott 

árváktól általában a beszéd végén egyenként búcsúzott el az anyjuk. Sok esetben azonban a 

korábban elhunyt fiakról és lányokról is megemlékezett a szerzı az alkalmaztatásban, így 

megtudhatjuk, hogy összesen hány gyermeknek adott életet az illetı.284 Azok közül az 

asszonyok közül, akik férjhez mentek, csupán kettı maradt gyermektelen. Harsányi Klára 

38 évesen esküdött örök hőséget Kendeffi Józsefnek, aki korábbi házasságaiból öt 

gyermeket hozott a családba, de közös utóduk nem született.285 Kabos Klára pedig 17 

évesen ment férjhez Szutsáki Ferenchez, és 32 évig életek házasságban gyermektelenül.286 

A legtöbbször szülı asszony Pongrátz Nagymihályi János felesége Teleki Judit volt, aki 17 

csecsemınek adott életet. A sors kegyetlensége, hogy idıs korára ı is egyedül maradt. 

Csupán Éva lánya érte meg a felnıttkort és alapított családot, de Teleki Judit halálakor már 

                                                 
280 Beregszászi 1758; Deáki Filep Sámuel 1758. 
281 Császári Losy 1808. 
282 Bethlen Kata esetében egy rossz és egy jó házasság emléke, illetve az elsı házasságból való gyermekeiért 
folytatott hosszas pereskedés és a második házasságban született három gyermek elvesztése a racionális 
érvek mellett lélektanilag is megmagyarázza az özvegyi állapot választását. 
283 Horn Ildikó, Péter Katalin és Horváth Ágnes is arra a megállapításra jutott a török kori életutak elemzése 
során, hogy a házastárs halála után a legtöbben újraházasodtak. Péter Katalin szerint „csak nagyon elesetten, 
illetve nagyon tekintélyesen maradtak emberek özvegyen.„ Horn 1996: 64; Péter 2008: 54. A 18–19. 
században a pozsonyi németek körében is elterjedt volt az újraházasodás. Tóth 2009: 46–51. A halotti 
beszédekbıl más kép rajzolódik ki, bár az igaz, hogy a búcsúztatott személyek jómódúak voltak. Esetenként 
maguk rendelkeztek parentációjuk kiadásáról, amihez nyilván a szükséges pénzösszeget is félretették. 
Mindenesetre viszonylag nagy számú parentáció szól özvegyasszonyokról, akik között arisztokraták, 
nemesek és értelmiségiek egyaránt elıfordultak. 
284 81 esetben ismert az anyát túlélı gyermekek száma, 41 esetben pedig a korábban elhunyt gyermekekrıl is 
megemlékeznek a szónokok. Nem számítottam túlélınek azokat a csecsemıket, akik az anya halálakor még 
éltek, de a temetés idején már nem. 
285 Herepei János 1806: 53–54. – Az elképzelhetı ugyan, hogy Harsányi Klára korábban már volt házas, de 
élı gyermeke biztosan nem maradt, mert azt legalább egy utalás szintjén megemlítette volna a szerzı. 
286 Antal 1812. 
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sem ı, sem négy gyermeke nem élt.287 A gyermekek túlélése szempontjából a 

legsikeresebb anyának Mária Terézia királynı után288 Kazinczy Ferenc édesanyját, 

Bossányi Zsuzsannát tekinthetjük. A 72 éves korában elhunyt asszony kilenc gyereke 

közül nyolc megérte a felnıtt kort, heten pedig túlélték anyjukat.289  

 Az adatokat összesítve elmondható, hogy átlagosan 5–6-szor szültek az asszonyok, 

és 2–3 gyermekük élte túl ıket. A gyermekhalandóságról 41 esetben kapunk képet: 

összesen 221 gyermek született, akik közül 99, vagyis csupán 45%-uk élte meg az anyja 

temetését. 

A gyászbeszédek 61 esetben szólnak a halál körülményeirıl, bár sokszor csak 

annyit árulnak el, hogy mennyi ideig tartott az elhunyt végsı szenvedése. A pontosabban 

meghatározható halálokok fıként a szülésekhez kötıdnek. A halál okával foglalkozó 

esetek 30%-a (18 eset) gyermekágyi halálozásnak tekinthetı.290 Közülük öten az elsı 

gyermeküket várták, a 37 éves Wesselényi Mária viszont a 14. szülésébe halt bele.291 

Egyéb halálokok közül két-két esetben említenek a beszédek hólyagos himlıt, a belsı 

részeket emésztı sphacelust, száraz betegséget illetve forró nyavalyát, egy-egy alkalommal 

pedig köszvényt, illetve kólikát, amelyhez hideglelés járult. Idınként nem a halál közvetlen 

okáról, hanem inkább a megbetegedés körülményeirıl, valamely látványos tünetrıl, vagy a 

kezelés módjáról számolnak be a források. Alvinczi Krisztinát egy hosszú téli út után egy 

héttel vitte el a halál, Bethlen Kata száldobosi fürdıkúrára járt kezeltetni magát, Teleki 

Eszter pedig elhúzódó betegsége során a szeme világát is elvesztette.292 

Összefoglalásul az alábbiakat érdemes elmondani. Vizsgálatom korlátjai az 

esetszám, illetve a vizsgált csoport idıbeli és társadalmi rétegzıdése (inhomogenitása), ami 

nem engedi meg az eredmények önálló értékelését. Ugyanakkor összevetve azokat a 

rendelkezésre álló történeti demográfiai vizsgálódásokkal, a halotti beszédekbıl nyert 

adatok relevánsnak tőnnek. Eredményeim részben illeszkednek a korábban mások által 

                                                 
287 Verestói 1734a: Ev–E3. 
288 A királynı 16 gyermeke közül 11-en megérték felnıtt korukat, de errıl az általam feldolgozott halotti 
beszédek nem szólnak. Hamann 1990: 324. 
289 Kazinczy 2009: 164. – Szeremley Krisztina nyolc árvát hagyott hátra, Biró Anna pedig nyolc gyermeket 
szült, akik közül heten túlélték. Nem lehetünk azonban biztosak benne, hogy az árvák mind megérték felnıtt 
korukat, mert az elsı asszony 45, a második pedig mindössze 29 évesen hunyt el. Vécsey 1793: 36; Dézsi 
Lázár 1753: E3. 
290 Ez a magas arány nem lehet véletlen. Sopron város 1785. évi egészségügyi jelentése alapján a szülések 
negyede az anya halálával végzıdött. A történeti demográfiában a szülést követı 42 vagy 60 napon belül 
bekövetkezı halált tekinti gyermekágyi halálozásnak. Benda 2000: 144; Deáky – Krász 2005: 173. 
291 Teleki Ádám 1786: C4. – Benda Gyula keszthelyi vizsgálatában az anyáknak nagyjából a harmada az elsı 
gyermeke születésekor vesztette életét, egy másik harmad pedig az ötödik vagy annál nagyobb sorszámú 
gyermeke szülésekor. Különösen nagy volt a kockázat a tizedik gyermek után. Benda 2000: 145. 
292 Köpeczi 1733: C; Bod 1762: D; Málnási 1779: E. 
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megállapított trendekhez; így a megfigyelt halálozási életkor a nem városi lakosságra, a 

házasodás teljeskörősége a magyar etnikumra, a házasodási életkor a fınemességre 

jellemzı. A legjellegzetesebb eltéréseket jól magyarázhatónak vélem a beszédeket 

keletkeztetı társadalmi csoportok tulajdonságaival. Például az özvegyi státusz 

fenntartásának gyakorlata az önálló életvitelt lehetıvé tévı vagyonon alapulhatott. A 

fentiekbıl az látszik tehát, hogy a halotti beszédek jól használható kiegészítı forrást 

nyújtanak a történeti demográfiai, életmódtörténeti vizsgálatokhoz. 

 

Nık és férfiak a halotti beszédekben 

 
Nık és férfiak Kamarási György mintaprédikációs-könyvében 

 

A feminista történetírást gyakran éri az a kritika, hogy a nıket önmagukban, az ıket 

körülvevı társadalmi közegtıl és férfiaktól függetlenül vizsgálja, ami félrevezetı vagy 

akár értelmezhetetlen következtetésekhez vezet. Az újabb kutatási irányzatok éppen ezért 

igyekeznek tágabb kontextusban bemutatni tárgyukat. A nıi halotti beszédeket elemezve 

én is szükségét éreztem, hogy megvizsgáljam, a férfiak parentációival való hasonlóságokat 

illetve különbségeket. Ezt elıbb egy mintaprédikációs-könyvben megmutatkozó férfi és 

nıi szerepek, majd két házaspár búcsúztatóinak együttes bemutatásával teszem meg. 

A mintaprédikációs-könyv ideális terepe a két nemtıl elvárt viselkedésformák és 

meghatározó élethelyzetek elemzésének. Alapvetı kérdéseim, hogy milyen tettek és 

tulajdonságok játszottak kiemelt szerepet a nık és a férfiak életében? Mi alapján határozták 

meg és értékelték az elhunyt egész létét és túlvilági boldogságát? Mire helyezték a 

hangsúlyt a férfiak és a nık esetében? Jó eligazítást adhatnak minderrıl a 

mintaprédikációs-könyvek, amelyek célja az volt, hogy minden emberi létformát és 

viselkedést leképezzenek. 

A korszak mintaprédikációs-könyvei közül Kamarási György Emlékezet kövei, azaz 

száz halotti prédikációk címő mővét találtam a vizsgálatra a legalkalmasabbnak. Kamarási 

elıször Teleki József sorostélyi udvarában, majd Fogarason töltött be lelkészi hivatalt.293 

Mőve elıször halála évében, 1747-ben jelent meg Kolozsváron, majd 1766-ban újra 

kiadták vagyis még 20 év múltán sem számított elavultnak, ekkor is igény volt rá. Hasonló 

                                                 
293 MAMÜL 2006: V. 69. 
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győjteményeket adott ki Takáts Ádám, Hunyadi Sándor és Kováts Sámuel294 a 18–19. 

század fordulóján Magyarországon, de a könyv kiadási ideje és helye alapján Kamarási 

munkája áll legközelebb a halotti beszédek zömét jelentı erdélyi református 

kiadványokhoz. 

Kamarási prédikációi a címet követıen egy-egy textust adnak meg a bibliai 

hivatkozás feltüntetésével, amely már meg is határozza, hogy milyen esetben érdemes 

elıvenni a szöveget. Ezt az Elöljáró-beszéd követi, amely az ige szövegkörnyezetét 

ismerteti. Ezután a Magyarázat sokszor etimológiai, filológiai alapokon értelmezi a textust, 

amelyekrıl több teológiai véleményt is elmond, majd érvel a saját álláspontja mellett. 

Tudomány egy-egy prédikációban akár több is lehet, ez a rész erkölcsi szempontból 

magyarázza a textust, majd int a betartására és elrettentı példákat ad arra, ha valaki eltér 

tıle. A prédikáció ezzel le is zárul, de Kamarási még röviden összefoglalja, hogy mire kell 

kitérni az aktuális gyászeset kapcsán, mit érdemes hangsúlyozni az elhunyt életébıl, mivel 

kell a gyászolókat vigasztalni. Sokszor itt pontosítja azt is, hogy milyen alkalommal, ki 

felett érdemes az adott prédikációt elmondani. 

Az Emlékezet köveiben egybefoglalt 100 prédikáció mintegy harmada nem 

személyhez kötıdik, hanem az élet mulandóságáról, a halálról, az üdvözülésrıl szóló 

témákkal foglalkozik. Valószínőleg ezek voltak azok a beszédek, amelyek társadalmi 

állástól, nemtıl és kortól függetlenül, bárki felett elmondhatók voltak, illetve akkor is 

használhatók lehettek, amikor a lelkész nem ismerte jól az elhunytat. Néhány prédikáció a 

haláleset módjához köti a textust, mint például a meggyilkolt emberrıl szóló. 

Tulajdonképpen ide sorolhatjuk a szülés miatt meghalt asszonyról írt beszédeket is, de 

mivel azok az egyik legfontosabb nıi szereppel kapcsolatos fejtegetéseket tartalmaznak, 

ezeket mégis a nıi beszédek közé soroltam. A harmadik, ugyanakkor legnagyobb csoport 

az elhunyt vagy a gyászoló élethelyzetébıl kiindulva építi fel a prédikációt. Elıbbire nyújt 

példát a 48. beszéd, mely a sokáig dicséretes özvegységben élı asszonyról szól, utóbbit 

pedig az 53. beszéd reprezentálja, amely a férjet mutatja be, aki azzal teljesíti kötelességét, 

hogy megadja a végtisztességet szeretett nejének. A beszédek egy része férfire és nıre 

egyaránt vonatkozhat, mások viszont nemhez kötıdnek, és ezek jelentıs hányada, 22 darab 

kifejezetten nıi élethelyzeteket mutat be. Vannak párhuzamos, a férfiakra és nıkre külön is 

megírt prédikációk, amelyekben megfigyelhetı az azonos élethelyzet különbözı 

értelmezése. A szüleit elveszítı fiúról és leányról szóló beszédekben Kamarási a fiút az 

                                                 
294 Takáts Ádám 1795–1800; Hunyadi 1805; Kováts 1807. – Takáts Ádám az 1820-as években zajló nıviták 
egyik fıszereplıjének, Karacs Ferencné Takáts Évának az apja volt. 
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isteni gondviseléssel, a leányt viszont az atyafiak közül kikerülı tutor segítségével biztatja. 

Bár a teljes kor elérése elıtt a fiúknak csakúgy, mint a lányoknak gyámot kellett rendelni, 

az író ezt a jogi helyzetet nem vette figyelembe, és a fiúknak csak a szellemi-lelki 

szférában adja meg a bátorítást és vigasztalást.295 A lányok ugyanakkor az Isteni 

gondviselést közvetetten, a jó gyám kijelölésén keresztül tapasztalhatják meg. A beszédek 

gyakorlati alkalmazhatóságát, átjárhatóságát segítette, hogy Kamarási az árva fiúról szóló 

prédikációban nemcsak a valóságos árvákról, hanem „a’ nyomorúlt és bóldogtalan sorsra ’s 

állapotra jutott”296 emberrıl értekezett, akik akár felnıttek is lehettek, a lányoknak címzett 

beszéd viszont több ponton utalt az árván maradt fiúgyermekekre is.297 

Míg Hunyadi és Kováts Sámuel győjteményei általános címeket, felhasználási 

ajánlásokat adnak meg, amelyek nık esetében leginkább az elhunyt korára, családi 

állapotára utalnak, velük szemben Kamarási már-már túlzottan precízen igyekszik 

meghatározni, hogy melyik beszédét milyen körülmények között lehet alkalmazni. Ezáltal 

egyfajta társadalmi körképet is felrajzol a „megrendelıirıl”. Úgy tőnik, hogy kötete 

elsısorban a társadalom vezetı rétegei: fınemesek, nemesek, városi vezetık; illetve az 

egyházi értelmiségiek: lelkészek, tanárok, kántorok halotti búcsúztatóinak elkészítésében 

jelentett segítséget, tehát éppen annak a társadalmi csoportnak készült, amely halotti 

beszédek kiadását megrendelte. Bár a mintakönyvben olyan szereplık is feltőnnek, akikrıl 

személyre szabott nyomtatott beszéd nem maradt fenn (mennykı által agyonütött szolga, 

bábaasszony, szoptatós dajka), ık azonban soha nem saját jogon, hanem az elitet 

kiszolgáló személyzet tagjaként jelennek meg. A dajkákról szóló mintabeszéd például 

Mózes történetével kezdıdik, amely arra világít rá, hogy bizonyos helyzetekben szükség 

van a szoptatós dajkák szolgálatára. Kamarási azonban rögtön hozzá is teszi, hogy csak a 

kényszerőség és nem az anya kényelme lehet méltányolandó ok. Az anyákhoz fordulva 

hosszasan érvel a szoptatás testi és lelki haszna mellett, majd elrettentı példákat ad a 

dajkák kezére adott csecsemık elsorvadásáról. Majd pedig arra szólít fel, hogy a jó dajka 

kiválasztásánál nemcsak a testi adottságokra, hanem az erkölcsi életre is tekintettel kell 

lenni, mert ez nagy befolyással lehet a gyermek késıbbi sorsára. Csupán ezután irányítja 

szavait a prédikátor a dajkák felé, akiket tiszta életre, kegyességre buzdít, amivel el tudják 

                                                 
295 Kamarási ugyan nem határozta meg azt az életkort, amelyben ajánlja ennek a beszédnek az alkalmazását, 
de valószínőleg leginkább a 12–24 éves ifjakra illett, akik már meghaladták a törvényes kort, vagyis nem 
tekinthetık gyerekeknek, de még nem érték el a teljes korúságot.  Eckhart 2000: 274–275. 
296 Kamarási György 1747:196. 
297 Kamarási György 1747: 199–202. 
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nyerni megbízójuk megbecsülését.298 A társadalom vezetı rétegét és az ıket kiszolgáló 

személyeket megjelenítı prédikációs körbe csupán a híres mesterember, az adószedı és a 

bujdosó nem illik bele. Viszont a társadalom jelentıs részét kitevı földmővesekrıl, 

kereskedıkrıl vagy a pásztorokról egyetlen prédikáció sem szól. 

22 beszéd foglalkozik akár az elhunyt, akár a gyászolók kapcsán nıi szerepekkel. 

Az alábbiakban – néhány beszédet több kategóriába is elhelyezve – a prédikációkból 

kirajzolódó élethelyzeteket csoportosítom. Az elsı négy csoportot a nı családi állapota 

határozza meg, de az utolsó kettıt már az asszony egyéni tulajdonságai, illetve 

tevékenysége. 

1. Fiatal, hajadon lányról szól a 47. és a 68. beszéd. Elıbbi az árva lány gyámság alá 

kerülésével, utóbbi pedig az egyetlen leányát elvesztı apával foglalkozik. 

2. A feleség szerepét négy beszéd járja körül. A 49. a férjétıl függı és ıt megbecsülı 

asszonyt, az 52–53. a felesége halálát sirató és ıt tisztességesen eltemetı férjet mutatja be, 

a 70. pedig a férjes anyát, aki egyetlen fiát veszítette el. 

3. Az anyai szereppel a már említett 70. prédikáción kívül az 54. foglalkozik, mely a 

magzatait oktató anyáról emlékezik meg, és tanácsainak betartására figyelmeztet. Az 59. és 

60. beszéd a szülés következtében életét vesztı nıkrıl, a 61., 69–73. pedig a gyermeküket 

elvesztı anyákról szól. (A 61. beszéd a csecsemıt, 69–72. a nagyobb, vagy már éppen 

felserdült fiát sirató, a 73. pedig a gyermekeivel özvegyen maradó, majd minden 

gyermekét elveszítı asszonyt teszi beszéde tárgyává.) A szolgáló fiát búcsúztató beszéd 

(75.) pedig tulajdonképpen a szolgálólányok anyai fájdalmáról szól. 

4. Az özvegyek sorsát öt beszéd tárgyalja. A 45. és a 48. beszéd az özvegyek 

nyomorúságát és tılük elvárt dicséretes kegyes életet, a 71–73. pedig a gyermekek – 

elsısorban fiúk – nélkül maradt özvegyasszony helyzetét mutatja be. 

5. A kegyes és bölcs asszonyról szól az 50., az alamizsnálkodó asszonyról pedig az 51. 

beszéd. Mindkettı kapcsolódik a gazdasszonyi szerephez, hiszen a bölcsesség elsısorban a 

hétköznapi tevékenységek során mutatott találékonyságot takarja, az adakozást pedig a 

szorgalmas és takarékos munka teszi lehetıvé. Kamarási azonban ezeknél mégis többre 

értékeli az istenfélı, kegyes gondolatokat, a vallási buzgóságot, a tetteket pedig csupán 

ezek lenyomatainak tartja. 

6. Talán a legérdekesebb kategória azoké az asszonyoké, akiket Kamarási a tevékenységük 

által határoz meg az 55–58. beszédben. Ide tartozik a jó családból származó és a 

                                                 
298 Kamarási György 1747: 236–238. – A szoptatással kapcsolatban hasonló nézeteket és érveket fogalmazott 
meg már Pázmány Péter is a leánynevelésrıl szóló prédikációjában. Pázmány 1983a: 273–274. 
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társaságnak használó papné vagy püspökné, a szolgálólány, a szoptatós dajka és az 

istenfélı bábaasszony. 

A nıkrıl szóló prédikációk után lássuk, hogy a férfiaknál milyen szerepeket tartott 

önálló mintabeszédre méltónak Kamarási. Az Emlékezet kövei 45 férfiról szóló beszédet 

sorakoztat fel vagyis a nıi prédikációk kétszeresét. Ezek egy része besorolásra került a nıi 

beszédek közé is, hiszen az egyetlen fiát elvesztı özvegyrıl szóló prédikáció egyaránt 

tájékoztat az örökös nélkül maradó özvegyasszonyok és a család nevét továbbadni hivatott 

félárva fiúk sorsáról. A nıkhöz hasonlóan az elhunyt férfi életkora és sokszor a családi 

állapota meghatározó szempont, de jelentıs azoknak a prédikációknak a száma is, amelyek 

textusát az elhunyt tevékenysége jelöli ki. 

1. Fiatalemberrıl meglehetısen sok beszéd szól, lényegesen több mint azt a nık esetében 

tapasztalhattuk. Újszülöttrıl és kisgyerekrıl a 64., és 65. beszéd emlékezik meg. A 46. 

prédikáció az árvaságra jutott fiúról szól, a 62–63. beszéd az ifjakról, a 66–67. és a 69–72. 

prédikáció pedig a gyászoló szülık szempontjából mutatta be a halálesetet. A 74. szöveg 

az unokát búcsúztatta, végül a 76. az idısebb atyafi ifjabb atyafia feletti siralmát öntötte 

szavakba. 

2. A házastárs elvesztése mindkét nem vonatkozásában hangsúlyosan jelenik meg. A 42. és 

az 52–53. beszéd a férj felesége sírja feletti fájdalmát és kötelezettségeit mutatja be, a 45. 

prédikáció pedig a férjétıl megfosztatott feleség nyomorúságát írja le. Tulajdonképpen ide 

sorolhatjuk a több egymást követı haláleset alkalmával felhasználható, a szeretteit sirató 

emberrıl (41.) és papról (43.) szóló beszédeket is, noha ebbe rokoni kapcsolatok is 

belefoglalhatók. 

3. Az anyák mellett az apák is több beszéd fıszereplıivé váltak. Feltőnik közöttük a 

halálos ágyán gyermekeinek testamentumát elıadó atya (35.), az örökös nélkül maradt idıs 

ember (66.), valamint a szeretett fiát, illetve lányát elvesztı apa (67–68.). A 44. prédikáció 

pedig az apját temetı fiút állítja középpontjába. (Végül ebben az esetben is felhasználható 

a 41. és 43. prédikáció.) 

4. Kifejezetten idıs emberrıl szólnak a 24., 35., 44. és 66. beszédek. Az elsı a tudós és 

élete célját elért aggastyánt, az utóbbi – már említett – három pedig a gyermekeket 

hátrahagyó, illetve ıket elvesztı atyát mutatja be. 

5. A mintaprédikációknak több mint a fele szán fonos szerepet az elhunyt 

tevékenységének. A beszédek egy jelentıs része az egyház szolgálatában álló személyeket 

búcsúztatja a püspöktıl kezdve, a lelkészeken és tanítókon át egészen a praeceptorokig és 

kántorokig (43., 89–97.). Több szöveg közül lehet választani a hit és az egyház világi 
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védelmezıirıl, támogatóiról szólva (14., 86–88.). A 81–83. prédikáció a különbözı rangú 

katonákról, a 83–85. pedig az állami és városi tisztviselıkrıl emlékezik meg. Önálló 

beszédet kaptak a híres mesteremberek (98.), az adószedık (99.), a bujdosók (100.) és a 

szolgálók fiai (75.). 

Kamarási témáit végigtekintve megállapíthatjuk, hogy az élet mérlegének 

meghozásakor a férfiak és nık szempontjából egyaránt nagy fontossága volt a családnak, a 

rokoni szálaknak. A nık esetében ugyan nagyobb arányban szerepelnek azok a témák, 

amelyek a családi állapothoz köthetık, a férfiakról szóló megemlékezésekben is 

megtaláljuk a gyermekeit és a feleségét gyászoló ember alakját. A Kamarási könyvébıl 

kikövetkeztethetı életvitel és mentalitás alapján az anyák és apák is fıként a 

fiúgyermekeket siratták és különösen nagy hangsúlyt kapott az örökös elvesztése, ha már 

nem volt rá esély, hogy új gyermek jöjjön a világra. A szerzı azonban nem feledkezett 

meg a szeretett lányokról és az újszülöttekrıl sem, tehát – nyilván – volt igény az ı sorsuk 

bemutatására is. A férfiakról szóló parentációk textusa sokkal szerteágazóbb, nagyobb teret 

enged a különbözı vagyoni, hivatásbeli változatoknak, de mégsem feledkezhetünk meg 

arról, hogy a nık esetében is megjelennek azok a speciális tevékenységek, amelyek által 

nemcsak a családjukat, hanem tágabb környezetüket is szolgálták. 

A nıi szerepeket vizsgálva Juliane Brandt a 18–19. századi protestáns 

imakönyveket dolgozta fel, amelyek sok rokon vonást mutatnak a mintaprédikációs-

könyvekkel.299 Érdemes ezért górcsı alá venni a két mőfaj és az általuk közvetített nıkép 

közötti hasonlóságokat és eltéréseket. Az alapvetı különbséget a megcélzott olvasók köre 

és a beszédhelyzet határozza meg. Kamarási munkája lelkészeknek készített segédkönyv, 

tehát tanításai áttételesen hatnak, az imakönyveket viszont maguk a hívık vették kézbe, 

ezért a mondanivalójuk közvetlenebb. A Kamarási mővéhez idıben legközelebb álló 

imakönyv Szikszay György 1786-ban Pozsonyban megjelent Keresztyéni tanitások és 

imádságok címő mőve. Ebben a szerzı az egyéni élethelyzetekre vonatkozó imák révén a 

rendi társadalom teljes spektrumát felvonultatja a királytól a kereskedın át a szolgálóig.300 

Szikszay tehát a felhasználók szélesebb körére számított Kamarásinál, aki a társadalmi 

hovatartozás, illetve a foglalkozás tekintetében nagyjából az elitekre korlátozta 

prédikációit. A nıi élethelyzetek tekintetében azonban megfordul ez a felállás, és éppen 

Kamarásinál találunk rétegzettebb útmutatást. A fent elemzettekhez képest ugyanis 

Szikszay a kor és családi állapot szerinti imákon kívül csak a szolgáló és szolgálólány, 
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illetve a gazda- és gazdasszony esetében szól külön a férfiakhoz és a nıkhöz, a szülıi 

szerepek kapcsán pedig együtt szólítja meg az apákat és anyákat.301 A férfi és a nıi 

szerepek Kamarásinál több esetben állnak egymással párhuzamosan és többször 

találkozunk a nık családi körön kívül esı tevékenységével is, gondolunk itt akár a kegyes 

asszony, akár a papné vagy a dajka bemutatására.302 Brandt azon megállapítása, hogy a 18. 

század végén a férfi és a nıi élettér még nem különül el élesen a köz- és magánélet szférái 

szerint, ebbıl a szempontból a halotti beszédekre nézve is helytálló. A férfi éppúgy 

megjelenik apaként és a feleségét sirató férjként, ahogy az asszony is szolgálhatja a 

közösségét adományokkal és munkájával. A hangsúlyok azonban már ekkor is 

egyértelmőek: a férfiak közéleti tevékenységének jelentısége és azok sokszínősége már a 

beszédek számában is megmutatkozik, a nık azonban elsısorban a család körében jelennek 

meg. Érdekes különbség, hogy a halotti beszédekben nincs szó a gazdaságát irányító és a 

család vagyonát gyarapító férfiról, míg a nık esetében önálló beszédet szentelnek ennek. 

Az imádságoskönyvek ebbıl a szempontból életközelibb helyzetet közvetítenek, mivel 

mindkét nem esetében foglalkoznak a gazdálkodással.303  

A két mőfaj rendeltetésébıl, különbözı beszédhelyzetébıl adódik a másik eltérés: 

Kamarási az élet értékelését, Szikszay pedig az élet során felmerülı fordulópontokat és 

nehézségeket jeleníti meg. Ezért hangsúlyos mindkettejüknél a gyermekágy idıszaka, 

amely örömével együtt mindig magában rejti a halál lehetıségét is. Ezen kívül azonban 

Szikszay inkább a férjhezmenetelre, a házastárssal és a gyermekekkel kapcsolatos 

viselkedésmintákra, Kamarási pedig a családtagok elvesztésére és a hiányukból adódó 

problémákra koncentrál. 

Kamarási győjteményével tulajdonképpen a szerepmintákat megerısítı prédikációk 

mintáit kívántam bemutatni. A következı fejezetben ezzel szemben azt járom körül, hogy 

hogyan fogalmazták meg ezeket az eszményeket egy-egy konkrét élethelyzetben a 

szónokok. 

                                                 
301 Brandt 2006: 102, 106. 
302 Szikszaynál ugyan nem különülnek el ezek a szerepek, de Brandt azt a kívánalmat, hogy a nık a család és 
a háznép ellátásán kívül legyenek takarékosak és vegyenek részt a vagyon gyarapításában is, úgy értelmezi, 
hogy életük „nem teljesen korlátozódik tehát a házra, bár ebbe az irányba tartó tendencia némileg már 
sejthetı”. Brandt 2006: 103. 
303 Brandt 2006: 110. 
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Páros élet és páros halál: Daniel Mihály–Ketzeli Borbála, Wesselényi István–Bánffy Kata 
közös temetése 

 
Az általános értékek és szerepek bemutatása után érdemes azt is megvizsgálni, hogy egy-

egy férfi illetve nı életútja során mely mozzanatokat emeltek ki a prédikátorok. Ezt a 

vizsgálatot olyan beszédeken lehet legkövetkezetesebben elvégezni, amelyek idıben 

egymáshoz közel keletkeztek és azonos társadalmi állású, illetve vallású személyeket 

mutatnak be. Fontos lehet még a megrendelı személye is, hiszen az ı egyéni igényei 

döntıen befolyásolhatták a mő megszületését. Ezen feltételek együttes megléte esetén 

joggal feltételezhetjük, hogy a beszédek azonos értékrendet képviselnek. 

Tordai Sámuel 1783-ban kiadott halotti orációja tökéletesen megfelel ezen 

kritériumoknak, sıt, ez esetben még a szerzı személye is azonos. Tordai ugyanis Daniel 

Mihályról és a néhány hónappal késıbb elhunyt feleségérıl Ketzeli Borbáláról együttesen 

emlékezik meg mővében.304 Daniel Mihályról elmondja, hogy 1731-ben született Daniel 

István és Teleki Julianna gyermekeként. Tanulmányait a nagyenyedi református 

kollégiumban folytatta, majd a Nagyobb Kancelláriára került, ahol „a’ Törvényeket, és 

azoknak különb-különb gyakoroltatásoknak módját ki-tanúlta”.305 Ezek után Teleki László 

mellett dolgozott, akit Bécsbe is elkísért, és társaságában részt vehetett egy uralkodói 

audiencián. Késıbb Doboka Vármegye Ítélı Táblájának assessorai közé került, illetve 

megyei perceptori feladatokat is ellátott. Minden hivatalát nagy becsülettel viselte, Tordai 

szorgalmas, lelkiismeretes bíróként és megvesztegethetetlen, a kezelt javakkal pontosan 

elszámolni tudó pénztárnokként emlékezett meg róla. Ketzeli Borbálával, Ketzeli János és 

Kabos Borbála lányával kötött házasságot, akivel 15 évig éltek „arany idıket”.306 Két 

gyermekük közül a temetés idején már csak Borbála kisasszony élt. A prédikátor a hivatali 

munka becsületes végzésén kívül az Istenéhez, vallásához és felebarátaihoz hő, igaz 

emberként jellemezte Daniel Mihályt, aki nagyra becsülte a barátságot, nem sértett meg 

még tréfából sem senkit, és győlölte a rágalmazást. Az igaz keresztyénhez méltó csendes 

halállal halt meg 1782. december 17-én. Ketzeli Borbála nagy fájdalommal vette 

tudomásul férje elvesztését „nem akarván úgy élni mint fél Ember”.307 Miközben a 

temetést szervezte, súlyosan megbetegedett és leghıbb vágya ekkor már az volt, hogy az 

Úr magához szólítsa, hogy férjével együtt helyezhessék végsı nyugalomra. Kérése 

meghallgatásra talált. Az ı életérıl Tordai a férjénél szőkszavúbban emlékezett meg. 

                                                 
304 Tordai 1783. 
305 Tordai 1783: C2. 
306 Tordai 1783: C2v. 
307 Tordai 1783: C4. 
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Elmondta, hogy 1751-ben született a már említett szülıktıl, akik mellett „tiszta, kegyes 

jámbor erköltsökben neveltetett az ISTENi félelemnek, és igazságnak útára gyermekségétıl 

fogva szorgalmatoson vezéreltetett.”308 Szüleinek engedelmes leánya, jámbor, serény 

gazdaasszony, hő feleség, felebarátait tisztelı, a szegényeken könyörülı igaz keresztény 

volt. Rövid ideig tartó, súlyos betegség vitte el 32 évesen. A 26 oldalas prédikációból hét 

oldal foglalkozik a két életúttal, amibıl még egy teljes oldal sem jutott az asszonynak. 

Ketzeli Borbála hirtelen halála miatt valószínőleg Tordainak már nem volt ideje a beszéd 

kikerekítésére, viszont a közös temetésen meg kellett emlékeznie róla is. A feleség 

életének legfontosabb mozzanatai így férje életrajzából rajzolódnak elı. 

Wesselényi István és Bánffy Kata közös temetésén hasonló alaphelyzettel 

találkozunk. Wesselényi István 1734. április 27-én halt meg. Felesége megszervezte a 

temetést, miközben – a prédikátor szerint – mindvégig saját haláláért könyörgött, amely 

1734. augusztus 12-én be is következett. A házaspár végtisztességére így egyszerre került 

sor Zsibón augusztus 22-én. Bonyhai Simon György és Zoványi György prédikációja 

mellett egy ismeretlen szerzı latin nyelvő, valamint Szathmári Mihály magyar orációja, 

továbbá egy búcsúvers hangzott el ekkor, amelyek az egyik gyászoló fiú, Wesselényi 

Ferenc költségén győjteményes kötetben láttak napvilágot. Megrendelıi kívánság lehetett, 

hogy mindegyik beszéd egyaránt foglalkozzon a férjjel is és a feleséggel is. A 

személyüknek tulajdonított jelentıség különbsége azonban már a címlap tipográfiájában is 

megmutatkozik: Wesselényi István nevét nagyobb betővel szedték, mint feleségéét. 

Bonyhai Simon György „igaz és irgalmasság tévı”309 embereknek mutatta be az 

elhunytakat, akik hitüket megtartották. A férj a hivatalában, bírói munkájában és az egyház 

iránti szolgálatában is igaznak mutatkozott, felesége pedig vele egyenértékő munkát 

végzett az utóbbiban. Wesselényi István életérıl Szathmári Mihály számol be 

legrészletesebben. A genealógiát a dédapáig, a Báthori István fejedelem mellett harcoló 

Wesselényi Ferencig vezeti vissza. İ nyerte el a család bárói címét. Wesselényi István 

1673. augusztus 21-én született Wesselényi Pál és Béldi Zsuzsanna gyermekeként. „A’ 

Természet’ és Kegyelem’ Scholájában” nevekedett, majd katonai pályára állt, és a 

nagyváradi vár megszállásakor mutatott vitézségéért 1699-ben elnyerte Közép-Szolnok 

Vármegye fıispáni tisztségét. Szathmári a Nap hasonlatra alapozva Wesselényi István 

egyéb tevékenységeiben is mindig vezetı szerepét hangsúlyozza: a Királyi Tábla 

assessorainak elnöke, az Erdélyi Gubernium tanácsának tagja volt és a Református 

                                                 
308 Tordai 1783: C4. 
309 Bonyhai Simon 1734: B3v. 
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Fıkonzisztóriumban is vezetı tisztséget töltött be. Az orátor e helyütt meglebegteti azt az 

értesülését, hogy Wesselényinek a gubernátori tisztség elnyerésére is lett volna esélye. 

1700. június 22-én Bánffy György gubernátor lányával, Bánffy Katával kötött házasságot. 

Gyermekeik közül Klára, Kata, Borbála és Kriska már meghaltak, de Ferenc és István, 

illetve Mária, Jósika Mózes felesége és Zsuzsanna, Teleki Ádám hitvese túlélték szüleiket. 

A Napként megtestesülı vezetı szerepet Wesselényi „Mósesi szelidsége, Samueli 

jámborsága, Danieli buzgósága, és a’ nehéz dolgokat-is által-látó, és szép halkal le-

tsendesítö Salamoni böltsessége: és követésre igen méltó mértékletes élete, és drága 

virtussainak kedvességet nemzö, Uri characterét meg nem sértö nyájassága”310 tette 

különösen értékessé. Ha Wesselényi István a Nap, magától értetıdı, hogy Bánffy Kata a 

Hold szerepét kapja az orációban. Az utóbbi égitestnek ebben az esetben nem a 

változékonysága, hanem a Napot követı, annak fényénél gyengébb, de mégis azt 

kiegészítı jellege kerül elıtérbe. Ilyen szerepet töltött be Bánffy Kata is Wesselényi István 

mellett, írja Szatmári, de az asszony életének részleteibe nem enged betekintést. Bánffy 

Katáról így meglehetısen keveset tudunk meg, annak ellenére, hogy a cím tanúsága szerint 

elviekben a házaspár mindkét tagjának emléket kíván állítani.  

Nem a győjteményben, hanem önállóan jelent meg a Bánffy Kata koporsóba 

tételekor 1734. augusztus 15-én Kékesen elhangzott prédikáció és Verestói György 

búcsúverse is.311 Sajnos a kiadás körülményeirıl és a megrendelı személyérıl egyik 

munka sem ad tájékoztatást, de mindkettı az asszonyi szerepeket állítja középpontjába. 

Köpetzi János prédikációja az Isten házát támogató anyát, a Magyar Debórát, Verestói 

pedig a Salamon dicséretére méltó asszonyt látja Bánffy Katában. A Debórához való 

hasonlóságot igazolja hitbéli jártassága, gyermekei kegyes nevelése, valamint az 

udvarában élıkre, az egyházra és a kollégium tanulóira kiterjesztett anyai gondviselése. 

Mindezekkel Köpetzi szerint prófétai szerepet töltött be. A Nap és a Hold metafora itt is 

megjelenik egy rövid kép erejéig: „a’ mint életében; úgy halálában-is lenne Férjének 

utána járó Hóldja”.312 Elképzelhetı, hogy Szathmári ebbıl a sorból merített ihletet, hiszen 

Köpetzi prédikációja egy héttel a temetés elıtt hangzott el. Bánffy Kata életérıl és talán 

még inkább a korszak nemesasszonyainak sorsáról azonban Verestói búcsúverse és prózai 

                                                 
310 Szathmári Paksi Mihály 1734a: H3v. 
311 A győjteményben megjelent szövegekben az ívek jelölése folyamatos és az egyes munkák összetartozását 
bizonyítja az ırszó is. Ezzel szemben Köpetzi és Verestói mőveiben az ívek jelölése újrakezdıdik, ami azt 
mutatja, hogy nem voltak a győjtemény részei. Verestói verse a szerzı megnevezése nélkül jelent meg 1734-
ben. A szerzı beazonosítását azt tette lehetıvé, hogy a költemény megtalálható Verestói György Magyar 
versek címen 1772-ben kiadott kötetében is. 
312 Köpeczi 1734: C3. 
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bevezetıje árul el a legtöbbet. Verestói a költeményt négy részre osztja, amelyek Bánffy 

Kata életének különbözı fordulópontjairól tájékoztatnak. Az elsı részben a Bánffy 

családról szóló dicsérı szavakat a szülık, Bánffy György és Bethlen Klára illetve  

gyermekeik bemutatása követi. Verestói ezután magára Bánffy Katára tér át, akinek 

okossága és erıs hite már gyermekkorában is megmutatkozott. A vers hosszasan elemzi a 

lány tanulmányait, kegyes olvasmányait. A második rész Wesselényi István lánykérését 

regéli el, magába foglalva az ifjú laudációját is. A harmadik rész a házasságról szól, 

melyben Bánffy Kata a tökéletes feleséget testesítette meg. Hitét buzgón gyakorolta, 

kegyes adományokat tett, férjét szerette, gazdaságát jól irányította és a családot 

gyermekekkel ajándékozta meg, akiknek nevelésében szintén példamutató volt. A vers 

negyedik része a férj elvesztésérıl és arról a végtelen gyászról szól, amely Verestói szerint 

Bánffy Katát is sírba vitte. Az asszony halála elıtt azonban még egyszer kimutatta 

kegyességét: végrendeletében több gyülekezet, iskola és kollégium javára tett adományt. 

Az életpályák bemutatásán kívül érdemes megvizsgálni a Wesselényi–Bánffy 

győjteményben megjelent halotti búcsúztató verset is, mely a férfi és a nıi 

kapcsolatrendszerekrıl ad felvilágosítást. E részben Wesselényi István VI. Károly 

császártól, Vallis generálistól, aki ekkor Erdély fıgenerálisa volt, a Guberniumtól, a 

Királyi Táblától, a három erdélyi rendtıl, Csáki Zsigmondtól, Kornis Istvántól, valamint a 

Lónyai, Béldi, Gyulafi családoktól és egyéb atyafiaktól „búcsúzott el”. Külön említette 

meg sógorait és sógornıit, Bánffy Györgyöt, Bethlen Ádámot, Bánffy Máriát (özvegy 

Gyulai Ferencnét), Bánffy Klárát (Bethlen Ádám jegyesét), végül pedig vármegyéjétıl vett 

búcsút. Az asszony ezzel szemben elsıként testvéreit, Bánffy Györgyöt, Máriát és Klárát 

vette sorra, majd a Bánffy, Bethlen, Kemény és Torotzkai családhoz intézte szavait. A 

házaspár végül együtt fordult gyermekeihez, vejeihez, menyéhez (Rhédei Zsuzsanna 

Wesselényi Ferencnéhez), az unokákhoz, az eklézsiához, a szolgálókhoz és jobbágyokhoz, 

végül az egész halotti gyülekezethez. 

A két házaspárt búcsúztató halotti beszédekben jól megfigyelhetıek a férfi és a nıi 

életpálya különbségei. A származás mindkét nem esetében alapvetı fontossággal bír, 

ahogy a neveltetés is, bár annak állomásai különbözı hangsúllyal jelennek meg. A férfiak 

esetében ezután a hivatali karrier, az elımenetelben segítséget nyúltó patrónus és a pályán 

mutatott feddhetetlen viselkedés leírása következik, majd a házasság és a családalapítás. 

Ezen a ponton összekapcsolódik a férfiak és a nık életútjának bemutatása, és valószínőleg 

az ismétlések elkerülése végett marad ki házasság leírása Tordai prédikációjának az 

asszonyról szóló részébıl. Ez egyébként merıben szokatlan eljárás, hiszen a nık életében a 
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házasság és a gyermekek születése jelentette az élet beteljesülését, amint az Köpetzi 

prédikációjából és Verestói versébıl is kitőnik. A jellemzésekben, illetve a Wesselényi–

Bánffy házaspár búcsúversében egyaránt megfigyelhetı, hogy a legfıbb értékek és 

kapcsolatok a férfit a közélethez, a nıt pedig a családhoz kötik, de mindkettıjüknél 

rendkívül hangsúlyos szerepe van a hitnek és a család gyarapításának (úgy gyermekekkel, 

mind anyagiakkal). 

 

Vélemények a nık képességeirıl és feladatairól 

 
Emberek-e az asszonyok? 

 

A magyarországi nıkérdés 18–19. századi irodalmát bemutató szöveggyőjtemény elsı 

szemelvényei közé tartozik a Megmutatás, hogy az asszonyi személyek nem emberek… 

címő 1783-ban megjelent vitairat és Ányos Pál nıi álnéven írt válasza.313 Mindkét mő 

végighalad a nık emberi létét megkérdıjelezı állításokon és azok cáfolatán is. Az elıbbi 

gúnyos hangvételével, humoros példáival a nıket lealacsonyító vitairatok és 

asszonycsúfolók paródiájaként is olvasható, az utóbbi pedig rávilágít a szövegben rejlı 

anakronizmusokra és a Biblia szövegének filológiai vizsgálatával cáfolja meg a nıket ért 

vádakat. Mindkét mő utal rá, hogy a közbeszédben már régóta jelen levı kérdésre reflektál, 

egy olyan vitára, melynek nyomait a halotti beszédek szövegeiben is fellelhetjük. 

A korszakban az elsı alkalom, amikor a halotti beszédekben a nık megítélésével és 

feladataival kapcsolatos nézeteket rendszerbe foglalták, és eközben a nık emberi 

mivoltának kérdését is felvetették Wesselényi Zsuzsanna temetése volt 1739-ben.314 Itt két 

szerzı is foglalkozott a nıkérdéssel: Csepregi Turkovics Ferenc a kolozsvári református 

kollégium tanára és Kármán András a losonci református iskola rektora.315 Csepregi 

Turkovics halotti beszédében szembeszállt azokkal az ekkor már közismert nézetekkel, 

melyek szerint az asszonyok nem emberek, de azokkal is, amelyek a nıt szinte emberfeletti 

lényként ábrázolják. Nazianzi Szent Gergelyre hivatkozva kimondta, hogy a nık és a 

férfiak között csak testi értelemben van különbség, de a lelkiekben nincs, és számos görög, 

római és keresztény példával igazolta a nık képességét bármely tudomány mővelésére. 

                                                 
313 Fábri 1999: 23–28. 
314 Wesselényi Zsuzsanna Teleki Ádám tábornok elsı felesége volt. Teleki Ádám tábornok (1703–1769) nem 
keverendı össze azonos nevő fiával, a Cid fordítójával (1740–1792), Wesselényi Zsuzsanna (1712–1739) 
pedig Daniel Polixéna lányával, aki útirajzáról és színmőfordításáról vált ismertté, és a 18. század második 
felében élt. 
315 Csepregi Turkovics 1739; Kármán András 1739. 
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Utalt Vives nınevelésre vonatkozó munkájára is, ami megerısítette abban a nézetében, 

hogy szükség van a nık tanítására. Kármán András ugyanezen a temetésen a nık emberi 

mivoltának igazolására azt a késıbb sokat hangoztatott érvet fogalmazta meg, mely szerint 

ember csak embertıl származhat.316 Az asszonyok értékeit hangsúlyozva pedig elvetette 

azt az elképzelést, mely szerint a nık a férfiak számára csupán a szükséges rosszat jelentik:  

„Vagynak Kegyes Hallgatók, és vóltanak eleitöl-fogva-is ollyatén magokról sokat alító, és 

a’ kákán-is tsomót keresö Mysogamus, az-az, Házasság gyülölö rosz emberek, a’kik az 

Aszszonyi rendröl nem tsak balúl értettenek, de még azt is el akarták másokkal hitetni, 

hogy azok nem emberek, hanem tsak állatok. Democritus midön egykor kérdeztetnék, mi az 

oka hogy ö maga nagy szál ember lévén olly kis Feleséget vett vólna magának, értetlenül 

azt felelte, hogy ö a’ sok roszszak közzül, a’ leg kisebb roszszat választotta. Tsuda ha ez a’ 

Philosophus, a’ ki másként-is mindeneket nevetni szokott, ezt a’ feleletit maga meg nem 

nevette. Eszesnek akarván láttatni így esztelenkedik még egy Jurista-is, midön arra a’ 

kérdésre; Mi az oka hogy az Aszszonyi rendek a’ Törvényben két Esztendövel hamarébb 

fel-szabadúlnak a’ Tútorság alól hogy sem a Férjfiak, azért, úgymond, mert a’ rosz fü és 

plánta hamarább fel szokott mint a’ jó nöni. Oh sok idıkig nött, nevekedett gondolat! ha a’ 

nevekedésnek késöségétöl függ a’ dolgoknak jósága. De nem bántam meg hogy ezeket rosz 

embereknek találtam mondani, ugyan-is ha rosz madár az, a’ melly az ö fészkét meg-

rútítja, mennyivel roszszabb ember az, a’ ki az ö eredetit, és azt a’ ki által ö maga-is 

ember, illy gyalázatos és mosdatlan szókkal illeti.”317 

A nık ember mivolta a század folyamán több parentációban is elıkerült, és 

lényegében minden prédikátor a Wesselényi Zsuzsanna temetésén elhangzott nézeteket 

osztotta. Nádudvari Sámuel a marosvásárhelyi református kollégium tanára 1744-ben még 

azt is tudni vélte, hogy a vita megközelítıleg 150 éves: egyesek szerint Báthori Zsigmond 

udvarából, mások szerint egy Acidalius318 nevő szerzı tollából származik az elsı, az 

asszonyok állati voltát bizonygató mő. 1595-ben wittembergi teológia professzorok és a 

brandenburgi választófejedelem udvari papja megcáfolták ugyan, de pár év múlva mégis 

újra kiadták a nagy sikert aratott munkát.319 

                                                 
316 Az imént említett 1783-as vitairatban is azzal érvelnek az asszonyok saját nemük emberi léte mellett, hogy 
„minden állat a magához hasonlót szereti, illetve magához hasonlót hoz a világra”. Fábri 1999: 23. 
317 Kármán András 1739: D2. 
318 Disputatio nova contra mulieres, qua probatur eas homines non esse (1595) címő röpirat feltételezett írója 
Valens Acidalius (1567–1695) német klasszika filológus és költı. A traktátus tulajdonképpen a Krisztus 
isteni létét tagadó szociniánus érvrendszer paródiája volt. A mővet azonban sokan félreértették: egyesek 
blaszfémiával vádolták a szerzıt, mások pedig a nık emberi létét tagadó állításokat vették át. ADB 1875: I. 
31–33. 
319 Nádudvari Sámuel 1744: D. 
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Borosnyai Nagy Zsigmond a nagyenyedi református kollégium tanára 1771-ben 

újabb érveket sorakoztatott fel a nıkrıl folytatott vitában. Míg egyesek „az Égig fel-

magasztalták”, mások  „a’ Pokolig le-taszitották” a nıket, megvonták tılük az ember 

elnevezést, és kétségbe vonták üdvözülési lehetıségüket. „Az elsök vétkeztenek in excessu, 

többet tulajdonitván az Aszszonyi rendnek, mint sem érdemlenek; A’ másod rendbéliek, 

hibáztanak in defectu, attólis meg-fosztván a’ mire méltok. Én a’ közép uton kivánván 

járni, két Axiomát tészek-fel”.320 Az elsı szerint a nıknek is vannak olyan kiváltságai, ami 

nincs meg a férfiakban: az asszony ugyanis nem sárból, hanem nemesebb anyagból, az 

Isten képére teremtett Ádám oldalbordájából származik. Az asszonyt érte az a kegyelem is, 

hogy életet adhatott a Megváltónak, aki ellenben nem férfitól, hanem a Szentlélektıl ered. 

A második axióma szerint a nık is képesek arra, ami a férfiakban elismerésre méltó: a 

termet, a hatalom, a hadi képességek, a tudomány területén is akadnak kiemelkedı 

tehetségő asszonyok, a kegyesség szempontjából pedig sokan felül is múlják a férfiakat. 

Nagyajtai Körmötzi János a kolozsvári unitárius kollégium tanára 1800-ban már 

más dimenzióban vizsgálta a kérdést.321 Nem természeti (vagy isteni) adottságként, hanem 

társadalmi meghatározottságként értelmezte a nık emberi létét. Nézete szerint mindenki 

állati állapotban tengıdik, aki az emberi karakterre jellemzı okossággal, szabadsággal, 

„fáin érzésel” és nemes ösztönnel nem bír, illetve nem igyekszik ezeket pallérozni, hogy 

közelebb kerülhessen Isten képéhez. „Egy Aszszonynak bizony a’ mennyiben ö-is ember; az 

embernek minden Jussai tulajdona, hogy t[udni] i[llik] ı-is személly, egy szabad és okos 

állati valóság – hogy az érezhetı és az erkıltsi világnak tagja”.322 Számba vette azokat a 

történelmi korokat és társadalmi rendszereket, ahol a nıket nem emberként, hanem 

szolgaként tartották, vagy tárgyként bántak velük. Ilyen volt a társasági élet, a törvények és 

a házasság intézménye elıtti kor, amikor sem a férfiak, sem az asszonyok nem voltak 

emberek, mert az ösztönök vezérelték ıket. Azokban az országokban, ahol megengedett a 

többnejőség, ugyancsak nem emberek az asszonyok, akiket férjük megvásárol magának, és 

akik egymás között maguk is elfeledkeznek emberi méltóságukról. A prédikátor szerint a 

római törvények sem tekintették embernek az asszonyokat, mert nem engedték meg 

társasági megjelenésüket. Borosnyai saját korában pedig a babonák fosztják meg sokszor 

emberségüktıl a nıket. Az emberi állapotba jutás útjának a nevelést tartotta, amelynek 

azonban igazodnia kell a nemi karakterhez. 

                                                 
320 Borosnyai Nagy Zsigmond 1771: A2. 
321 Körmöczi 1800. 
322 Körmöczi 1800: D3v. 
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Herepei János323 1805-ben megjelent halotti beszédében a nınevelés fontosságában 

és a nık emberi létében egyetértett Körmötzivel, de a nık és a férfiak egymást kiegészítı 

tulajdonságainak és ebbıl adódó feladatainak felismerését tartotta a legfontosabbnak. A 

férfi és a nı is ember, de mindegyik csak egy fél, akik csupán együtt válhatnak egésszé. 

„A’ férjfi erös és munkás, az aszszony gyenge és szenvedö. A’ férjfi urasága az ö erején, az 

aszszonyé a’ tetszeni tudó mesterségen épül. Az aszszonyi értelem termékeny, valamely 

tzélnak el-érésére eszközöket gondólni, de a’ tzélt a’ férjfi értelem könnyebben kitalálja. A’ 

férjfinak az erö azért adattatott, hogy az aszszonynak óltalmazója légyen: az aszszonynak 

a’ tetszeni tudóságnak mestersége, hogy a’ férjfi életét meg-édesíttse, és így a’ férjfi az 

aszszonyban, az aszszony a’férjfiban el-ólvadnak, vagy a’ Szt. Pál ki-tétele-szerént meg-

szenteltetnek.”324 Herepei gondolatai már a két nem kapcsolatának új értelmezését, a férfi 

és a nı életterének teljes elkülönülését vetítik elı. 

 

A nı hivatása 

 

A halotti beszédek szerzıi tehát fontosnak tartották a nık megbecsülését, amelyet részben 

teológiai, részben természeti érvekkel támasztottak alá. Volt azonban egy mindezeknél 

fontosabb szempont, amirıl szintén nem feledkezhettek el, mégpedig az asszonyok 

társadalomban betöltött szerepe.  

Csepregi Turkovics szerint az asszonyok életének fı feladatát a házasságuk 

határozta meg. A nı felügyelete alá tartozott a háztartás irányítása és a kisgyermekek 

nevelése, amelyben gyakran teljes önállóságot kaptak férjüktıl.325 Amennyiben ezen a 

területen tisztességgel helytálltak, Szent Pál korintusiakhoz írt elsı levele szerint méltán 

nevezhették ıket férjük dicsıségének.326 

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg 1765-ben Szathmári Paksi Mihály, a 

sárospataki református kollégium professzora is Szuhai Erzsébet temetésén. Az ı 

beszédében azonban már a társadalmi haszon kérdése is megjelent, bár egyelıre csak az 

egyház berkein belül.327  Szathmári Paksi szerint Éva bőne miatt az Úr eltiltotta az 

asszonyokat a templomi tanítástól, mégis lehetıségük van egyházuk gyarapítására, 

mégpedig a gyermekek világra hozatalával, és jó kereszténnyé nevelésével, ami 

                                                 
323 Herepei János (1763–1812) ekkor még Vízaknán töltött be református lelkészi állást, a következı évtıl 
lett a kolozsvári református kollégium teológia professzora. 
324 Herepei János 1805: 49. 
325 Csepregi Turkovics 1739: Kk4v–Hh4. 
326 1. Kor. 11:7. 
327 Szathmári Paksi Mihály 1765. 
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tulajdonképpen az apostolság egy formájának tekinthetı. Az egyház szempontjait szem 

elıtt tartó gyermeknevelés a nık megfelelı képzését is szükségessé tette, de ez Szathmári 

Paksi gondolatmenetében a Biblia olvasásában és tanulásában merült ki. 

A 18. század végétıl világi irányba is kiterjedt a haszonelvőség kérdése: 1793-ban 

Vécsey Zsigmond szikszói református lelkész annak a nézetének adott hangot, hogy az 

asszonyok munkájára ugyanúgy szüksége van a társadalomnak, mint a férfiakéra, a 

keresztyén gazdasszony pedig „erös fundamentoma a’ Háznak, a’ polgári és ekklésiai 

társaságnak” is.328 Igaz, ezt az állítását elsısorban a nık kegyességére alapozta, 

bizonyításként pedig a vallást elutasító bölccsel hasonlította össze az asszonyokat. Míg az 

elıbbiek cselekedetét a világ javai, az utóbbiak tetteit az örökkévalóság gondolata vezérli, 

ezért Vécsey szerint a keresztény gazdasszony a társadalom számára hasznosabb a 

bölcsnél. Herepei Ádám a nagyenyedi református kollégium professzora 1795-ben „Leány, 

Aszszony, Anya, Polgárné” megnevezésekkel illette Daniel Katát, bár a társadalomban 

betöltött szerepérıl egyebütt nem ejtett szót.329 

1801-ben Teleki László a feleségét búcsúztató versében szintén nem csak az 

egyház, hanem a „köztársaság”, vagyis az egész társadalom hasznos tagjainak ismerte el a 

hölgyeket. Hivatásukat a gyermeknevelésben jelölte ki, amellyel szemben az eddigiekhez 

képest olyan új követelményt fogalmazott meg, amely a korszak világi irodalmában is 

megtalálható. Az anyáknak kötelességük gyermekeikbıl jó hazafiakat nevelni, ennek 

érdekében azonban magukat a lányokat is megfelelı képzésben kell részesíteni: 

„Azért-is Királlyod akképen szeretéd, 

Hogy a’ Haza javát benne hellyheztetéd […] 

Mint Polgárné, tudtad Haza Törvénnyeit; 

Értetted egészlen el-intézéseit. 

Az illy jó Magyar sziv nints Haza kárára, 

Ád, ’s nevel Férfiakat világos javára.”330  

Herepei János több beszédében is foglalkozott a nık helyzetével és társadalmi 

szerepükkel.331 Harsányi Klára parentációjának központi kérdése az volt, hogy a nıknek 

mennyire nagy befolyása van a világ dolgaira. A férfiakat és a nıket is az eddigi szemlélet 

felülvizsgálatára szólította fel. Alaptétele szerint a nıben lakozó kevélységet nem arra 

kellene használni, hogy „egy két agy velö nélkül való férjfinak parancsolni” tudjanak, 

                                                 
328 Vécsey 1793: 31–33. 
329 Herepei Ádám 1795a: F2v. 
330 Teleki László 1801b. 
331 Herepei János 1799; Herepei János 1805; Herepei János 1806. 
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másfelıl el kellene felejteni „azt a’ rest gondolatot, minden Virtust az engedelmességbe 

helyheztetni”.332 Ezek helyett egy olyan nemes kevélységet kellene a nıkben kifejleszteni, 

amely arra ösztönzi ıket, hogy megszerezzék azon tulajdonságokat, amelyek megvédik a 

lealacsonyodástól, viszont felemelik ıket a hozzájuk méltó képességekre. Ha ez 

megvalósulna, a férfiak is átlátnák a nık valós szerepét a társadalmi életben, amely a 

szüleik, a férfiak, asszonytársaik, illetve különösen férjük, gyermekeik és családjuk 

boldogításában nyilvánul meg. A szülık örömét azzal érhetik el a lányok, ha 

tisztességtudó, erkölcsös életet élnek, kedvük szerint házasodnak, majd betegségükben, 

öregségükben is mellettük állnak. A férfiakba a lélek finomságát olthatják az asszonyok, 

akik velük született nyájasságukkal, tapintatukkal és ízlésükkel az erkölcsi nemesedés 

elısegítıi lehetnek. Hatásukra „[a] tettetés nélkül való nyájasság szokássá változik. A’ 

tettzeni kívánság szükséggé lesz. A’ szilaj indulatok, paraszt esküvések, mosdatlan tréfák és 

minden illetlen beszédek utalatosokká válnak. Röviden a’ Keresztyén, a’ tudós, a’ politicus, 

az ö kezek közt öszve olvadnak.”333 Herepei azonban nem a feleségektıl várja a férfiak 

lelkének finomítását. Ideális körülmények között minden ifjúnak rendelne egy „aszszony 

barátot”, aki még az elıtt pártfogásába venné, hogy a testiség mételye megérintette. 

Természetesen ezeknek az asszonyoknak is sok feltételnek meg kell felelniük: „Légyen az 

okos, de nem tudós, ártatlan, de nem ügyetlen, nyájas, de nem pajzán, beszédes, de nem 

tsátsogó, hijábanvalóskodás nélkül tsinos, kevélység nélkül szorgalmatos, és 

kérkedékenység nélkül kegyes […] És a’ mi az ifjúságot illeti, azt egy 30–50 esztendössel, 

a’ ki azokat a’ kitsin fantásiákat, és bolondságokat, melynek az ifjúság ki-van téve, ki-

nötte, és a’ maga ifiúi idejére való viszsza emlékezés, és minden napi tapasztalás által 

meg-ért, jó szível fel-tserélném.”334  

A nık asszonyi nemre gyakorolt hatásával kapcsolatban Herepei csupán egy 

negatív példát hoz, a kerítınıkét. Velük szemben a legmegfelelıbb eljárás, ha minden 

tanácsukat éppen az ellenkezıjére fordítja az ember. A családban betöltött szerepet 

tárgyalva Herepei sötét képekben festi le a rossz feleség hatását, aki férjét eltávolítja a 

háztól, alkoholizmusba és más nık karjaiba őzi. Az állandó békétlenség árt a 

gyermekeknek is, egyedül a saját hasznukat keresı cselédek járnak jól vele. Ezzel szemben 

a jó asszony megédesíti férje életét, nevérıl gyermekei és unokái is hálával emlékeznek 

meg:  

                                                 
332Herepei János 1806: 25. 
333Herepei János 1806: 31–32. – A nıknek az a képessége, hogy csupán jelenlétükkel, lényük kisugárzásával 
is léleknemesítı hatást gyakorolnak a férfiakra megtalálható az életvezetési tanácsadókönyvekben is. 
334 Herepei János 1806: 34. 
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„A’férjetek azomban, hivatal-béli kötelességeit meg szakasztván, fáradtan haza jö, 

gyermekeit  eleiben állítjátok, meg-beszéllitek az egyik mit? a’ másik mi jót tsinált az nap? 

mint épült? mennyit gyarapodott? a’ férj nem tudja bennetek vagy gyermekeitekben 

gyönyörködjék-é? el-felejti hogy el-van fáradva, ’s míg ti az asztalt el-rendelitek, addig 

gyermekeivel játékban ered, étel után kettızött erıvel dólgozik, érettetek ’s gyermekeiért! 

[…] Látom hogy ti a’ virtust és bóldogságot, az emberi nemzet közt miképpen terjesztitek, 

látom hogy a’ még meg nem született unokák-is, miképpen emelkednek fel, hogy titeket 

áldjanak.”335 A kép a biedermeier családi idilljét elılegezi meg.  

A lányok rossz tulajdonságai kialakításáért Herepei nem csak a helytelen 

neveltetést, hanem a gavallérok hízelkedését és a kerítık csábítását teszi felelıssé, amelyek 

hatása alól a nıknek saját érdekükben ki kell kerülniük.  

Herepei a korábbiakhoz hasonlóan a Bibliából vezette le nézeteit, de sok 

szempontból elıdeivel ellentétes elıjellel. Szerinte a nık nem szenvedhetnek hátrányt Éva 

bőne miatt, hiszen az Úr nem csak ıt, hanem Ádámot is megbüntette, amiért hagyta magát 

elcsábítani. A férfiak így jogtalanul okolják minden bajért a nıket. Nem nevezhetik az 

asszonyokat csupán szükséges rossznak sem, hiszen Isten a maga teremtményeit látva, 

mindegyikrıl megállapította, hogy jó. Mindezen fejtegetései után azonban maga is a 

családi életben jelölte ki a nık helyét és hivatását. Egy másik halotti beszédében az okát is 

megadta annak, hogy miért nem hagyhatja el a nı a családi tőzhelyet:  

„Annyi igaznak láttatik, hogy p[éldának] o[káért] hadakozni, meszsze földekre kereskedni, 

országokat igazgatni, és minden egyéb, a’ mire erö és serénység kivántatik, nem külömben 

minden úgy nevezett nagyobb tudományok a’ férjfiúi értelemnek tulajdonai, és a’ mely 

aszszony, teste’ alkotásának trutzára, az ezekben való uralkodásból a’ férjfiúval osztozni 

akar, az – makatságáért egésségtelenséggel fizet. – A’ sok unalmas egy hellybe való ülés, 

a’ hoszszas figyelmetesség, a’ gyakor viszsza-emlékezés, mellyek nélkül a’ fellyeb 

emlitettek meg nem eshetnek, azt tsinálják, hogy a’ tsatornák, mellyekben az életnek 

nedvessége fóly, meg-gyengülnek, a’ nedvesség bennek meg vész; és lesznek; hogy a’ leg-

rettenetesebb, de éppen olyan bizonyos következést emlittsem, Histérikák.”336 

Herepei gondolatai beleilleszkednek abba a mentalitásbeli változásba, amelyet 

Juliane Brandt fejtett ki az imakönyvek kapcsán. Brandt szerint a 19. század elejétıl 

megkezdıdött a nıi és férfi élettér, a magán- és a közszféra szétválasztása, amely 

elsısorban a polgári értékrenden belül figyelhetı meg. Míg korábban a nemek természettıl 

                                                 
335 Herepei János 1806: 45. 
336 Herepei János 1805: 18–19. 
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adott különbségének hangoztatása a közöttük fennálló hierarchikus viszony igazolására 

szolgált, a 19. században már az egymást kiegészítı, de teljesen elkülönülı 

tevékenységeket jelölte ki. Az a nı, aki elfeledve rendeltetését kilép a ház körébıl, magát a 

nıiséget veszíti el.337 E gondolatok kiforratlanságát, a korban egymás mellett élı 

törekvések és elképzelések sokaságát bizonyítja azonban, hogy maga Herepei fejtett ki 

néhány évvel korábban ezzel némiképp ellentétes nézeteket. Egy 1799-ben megjelent 

búcsúztatójában a férfiakat a nık önkényes elnyomásával vádolta:  

„az aszszonyok a’ társaságban ollyanok, mint a’ számvetésben a’ tzifrák, magokra semmit, 

és tsak akkor jelentenek valamit, midın valamely férjfi után ragasztatnak – a’ törvény-tévı 

hatalmat a’ férjfiak egészszen magoknak vették, és kénszerittik az aszszonyokat ollyan 

törvényeknek engedelmeskedni – mellyekben azok soha-is megnem egyeztenek.”338  

Ezek után visszafogottabb hangnemre váltva egyetértıleg megismételte Szent 

Pálnak a nıket a gyülekezetben csendeségre intı levelét és „minthogy a’ dolognak 

természete nem engedi hogy a’ gu’salyból puska, és a’ varró tıbıl kard légyen”339, arra 

hívta fel a figyelmet, hogy lehetne találni a nık számára is alkalmas pályákat. Ilyen lehetne 

például a nemüket illetı orvoslás mestersége, amely megmentené a lányokat attól, hogy 

csak kenyérért és oltalomért menjenek férjhez, ráadásul idejüket is hasznosabb 

tevékenységekkel kötnék le a divat és a helyi pletykák figyelemmel kísérésénél. 

Elıremutató elképzelését azonban azzal a végkövetkeztetéssel zárja, hogy maguk a nık 

azok, akik kényelemszeretetbıl nem keresik ezeket a lehetıségeket.  

Herepei újfajta nıi életpályákat felvetı gondolatához hasonlót két unitárius lelkész 

beszédében találtam a 19. század elsı évtizedébıl. Kozma Gergely szentgericei lelkész a 

azzal vádolta a férfiakat, hogy önös érdekbıl megtagadják a nıktıl a hivatalviselés 

lehetıségét, amivel az egész emberi nem boldogságát veszélyeztetik. „Közönséges 

Hivatalra érdemesnek lenni, ’s még-is arra fel-nem léphetni; avagy nem nagy akadálja-é, 

az embert maga pallérozására serkentı ösztönnek? nemde nem egyik forrása az emberek’ 

boldogtalanságának?”340 Ez alól a vád alól még Szent Pált sem menti fel, aki férfi lévén a 

saját nemének kedvezı döntést hozott. Tézise szerint az asszonyok is „érdemesek, vagy 

ahoz képest neveltetvén érdemesek lehetnek közönséges Hivatalba-is lépni.”341 Ezt a 

                                                 
337 Brandt 2006: 116, 120–124. – E nézet szívósságát bizonyítja egy 1844-ben megjelent orvosi disszertáció. 
Kempf d’Angreth József az irodalommal és a tudományokkal való foglalatosságot a nıi meddıség egyik 
lehetséges okaként jelölte meg. Deáky – Krász 2005: 53–54. 
338 Herepei János 1799: 48. 
339 Herepei János 1799: 48–49. 
340 Kozma 1802: 5. 
341 Kozma 1802: 10. 
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hivatalt ı a kora keresztény idıszak diakonisszáinak mintájára a szegényeket segítı, a 

betegeket ápoló, a szülésnél segédkezı, a templom körül munkálkodó és a hit alapjait 

tanító tevékenységként képzelte el. Az esetleges elégedetlenséget azzal igyekezett letörni, 

hogy felvillantotta a lehetıségét, hogy a távoli jövıben egyéb feladatokat is elláthassanak a 

nık, ha ezen a területen már bizonyították képességeiket. 

1808-ban Füzi János, a kolozsvári unitárius kollégium tanára is a nık helyzetét 

elemezte Pákei Judit halotti beszédében. „Egy Tiszt[eletes] Aszzony, egy embertanitoné, az 

Áróni házból – éltében híven fólytatott hivatalához az ember – az Aszszonyember 

tanitáshoz hív’marad halálában-is. Aszszony tanit tehát – ’s ez egész Nemet nem tanithat; 

mert ettöl a’ férjfi gıg megfosztotta az aszszonyi gyengeséget.”342 - állapította meg, és 

ezzel Herepeihez és Kozmához hasonlóan a férfiak felelısségére hívta fel a figyelmet a 

nık hátrányos helyzetéért. De mint késıbb kifejtette a nık „asszonytanítói hivatalán” nem 

a tanári pályák megnyitását értette, hanem inkább az erkölcsös, példamutató életvitelt, 

melynek célja, hogy a nık megismerjék gyengeségeiket és változtassanak rajta, ha 

lehetséges. A férfiaknak azt tanácsolta, hogy segítsék a nık ezen munkáját, de legalábbis 

ne gátolják ıket nemes céljuk elérésében. Ezen alapvetésbıl kiindulva végigtekintette egy 

nı életét a bölcsıtıl a koporsóig, és megvizsgálta, hogy mely pontokon okozza 

gyengeségüket a természet, és melyeken növeli azt „a’ mesterség és vélekedés”. Bár az 

elıbbin az ember nem képes változtatni, az utóbbi módosításával is sokat lehet tenni a nık 

elismeréséért, és ezzel az egész társadalom boldogságáért. Beszédében az okokat inkább 

társadalmi beidegzıdésként értelmezte, és nem a Bibliára, hanem a hétköznapi életre, a 

hagyományokra alapozta érvelését. 

Füzi szerint az elsı balvélekedés, mely a lányokat sújtja, mindjárt a születésükhöz 

kötıdik. A családok ugyanis jobban örülnek a fiúgyermeknek, ezért a lányokat „az a’ 

szomorú hangzatú ki-fejezés [köszönti]: Tsak a’ mit Isten adott!”343 Ha csupán az elsı szót 

elhagynánk a mondat elejérıl, az mindjárt az új életet illetı örvendezéssé válna: amit Isten 

adott! Az anyáknak pedig arra kell törekedniük, hogy szorgalmukkal és erkölcsös 

magatartásukkal azt a tudatot erısítsék, hogy lányaik is hozzájuk hasonlóvá válnak majd. 

Így a lányok születése is örömünnep lenne. A következı téves nézet a lányok növekedését 

érinti. Azzal egyetért ugyan Füzi, hogy a fiúk testi ereje természettıl fogva nagyobb és 

agyvelejük is sőrőbb a lányokénál, azonban a módi követése miatt az anyák ezt a 

különbséget mesterségesen is növelik, és lányaikat sápadtan, soványan tartják. A helyes 

                                                 
342 Füzi 1808a: D3v. 
343 Füzi 1808a: E. 
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magatartás az lenne, ha a nık elfogadnák a természetesen telt idomokat, a piros arcot, és 

inkább az evésben, ivásban és alvásban tartanának mértékletességet, mint a ház körüli 

teendık végzésében. Füzi elítélte a lányok és fiúk neveltetésében megmutatkozó nagy 

különbségeket is, amelyekrıl részletesebben a következı fejezetben szólok. Végül az 

utolsó balvélekedés az „életnem-választást” érinti. Míg a férfiak közül még a betegek és a 

szegények is azon igyekeznek, hogy megkeressék a kenyerüket, a nıknek ezt 

erıtlenségükre hivatkozva nem engedik meg. A boldogulást így másnál kell megtalálniuk, 

de a vélekedés szerint férjet szintén nem kereshetnek maguknak. Ha pedig végül nem talál 

rájuk egy férfi sem, akkor boldogtalanok lesznek, hiszen nem tudják betölteni 

élethivatásukat. Mindezen fejtegetések után azt gondolhatnánk, hogy Füzi a korszakban 

forradalmian újító nézeteket fog felsorakoztatni a nık munkához való jogáról, de nem ez 

történik. Sıt, éles hangon kel ki azon nık ellen, akik maguk akarják megkeresni a 

kenyerüket: „Szép életnem! hogy magatok ketten [anya és lánya] élıdhessetek – ezereket 

öltök-meg!”344 A gyilkosság talán a meg nem született gyermekekre utal, talán a férfiak 

elıl elvett munkalehetıségekre, mindenesetre elég érthetetlen az elıbbi gondolatfüzér után. 

Füzi minden jobbító szándéka abban merül ki, hogy a lányokat szorgalmas és ügyes 

gazdasszonyokká neveltesse, akiknek jó hírük miatt nem jelent gondot a férj megtalálása. 

Mindezzel a férfiak is nyernének, akiknek eztán nem kellene a nısüléstıl tartaniuk, mert 

feleségük nem csupán költséget jelentene, hanem ház körüli tevékenységével, 

kézimunkáival jövedelmet is szerezne. Így a férfiak és a nık egyaránt be tudnák tölteni 

társadalmi kötelezettségüket és jó polgárokkal és polgárnékkal gazdagítják hazájukat. A 

nık ezen „felszabadítása” után gyakorlati tanácsként még egy fiktív nıi céh megalapítását 

javasolja „Kiki magának!” névvel, melynek célja, hogy mindenki maga szıjje, fonja, varrja 

meg magának az új ruháit, ami még a kéthavonta változó divat követését is megfizethetıvé 

tenné. 

Füzi János egy másik beszédében szintén az asszonyok férfiakéhoz hasonló jogai és 

értékei mellett érvelt. Kifejtette, hogy a polgárasszonynak is ugyanolyan jussai vannak, 

mint férjének, csak a gyakorlás módjában van a különbség, mivel a nı a férje által szól. 

„Úgy látszik ezekbıl, hogy nem lehetne jussal el-titkolni az Aszszonyoktól az Országot, ’s 

’Statust illetı minden tanátskozást, feltévén azt, hogy ık arra meg-értek. Sok jó ’s hasznos 

gondolat született eleitıl fogva az Aszszonyi fejekben.”345 – írta, de még a mővelt nıknek 

sem cselekvı, hanem inkább tanácsadó háttérszerepet szánt Aspasia példájára hivatkozva. 

                                                 
344 Füzi 1808a: D8v. 
345 Füzi 1808b: 30–31. 



 107

Bár Herepei, Kozma és Füzi kortársaikhoz viszonyítva új szempontokat vetettek fel 

a a két nem kapcsolatáról, alapvetıen továbbra is a házasságban látták a nık hivatását és 

érvényesülési lehetıségét. Azoknak a feladatoknak az ellátására buzdították az 

asszonyokat, amelyet hagyományosan már évszázadok óta végeztek. Elképzeléseik a nıi 

feladatok családon kívüli kiterjesztése és a nıoktatás terén mégis eltérnek kortársaikétól, és 

egy olyan utat mutatnak meg, amelyen jó ideig nem találnak követıkre. Az 1810-es évek 

prédikációiban már nem hangzanak el hasonló elképzelések. Halasy Mihály nagygeresdi 

evangélikus lelkész 1812-ben, Budai János nagyenyedi refromátus lelkész 1815-ben, 

Jancsó Áron lécfalvi református lelkipásztor 1819-ben megjelent beszédében újra azokat az 

érveket hangoztatja, amelyek kizárólag a ház falain belülre korlátozzák a nıi 

tevékenységeket.  

A nık családi életbe zárásának folyamata azért különösen érdekes, mert nem a 

jogok kiterjesztése, hanem épp ellenkezıleg, a szőkítése felé mutat. A nemes özvegyek 

ugyanis hagyományosan részt vehettek a követválasztásokon és a megyei közgyőléseken, a 

fınemeseknek pedig követet küldhettek az országgyőlésre és kiskorú gyermekük 

gyámjaként örökletes hivatalokat, például a fıispánét is betölthették. 1790-ben Bárány 

Péter és Pálóczi Horváth Ádám három röpiratban érvelt a mellett, hogy a nıi mőveltség 

növelése és a gyermekek nemzeti szellemő nevelése érdekében az asszonyok hallgatóként 

részt vehessenek az országgyőlés ülésein. A férfi és nıi szerepeket a köz- és 

magánszférához rendelı, azokat élesen elkülönítı polgári értékrendbe azonban ez nem 

illett bele. Mindezeket a jogokat a rendiség felszámolásával együtt 1848-ban 

megszüntették, így még azok az asszonyok is elvesztették a kiváltságaikat, akik addig 

rendelkeztek vele.346 

A nık ház körüli feladatainak felértékelésében új érvekre is szükség volt. Gyakran 

elhangzott az a nézet, hogy a nık közül csupán azért válnak kevesen ismertté, mert 

munkájuk zárt körben, a házban történik. Ezen tevékenységek elismerését Császáry Losy 

Pál kecskeméti református tanár 1808-ban azzal igyekezett elérni, hogy a nagy férfiúi 

eredményekkel vetette ıket egybe. A jó gazdaasszony ugyanazt teszi kicsiben, mint a 

király, aki jól kormányozza országát. Az anya, amikor gyermeket szül, a felfedezıhöz 

hasonló, aki új tájakat ismer meg. Amikor csemetéit kegyességben neveli, akkor a bölcsek 

hivatását folytatja, akik „az emberi Nemzetnek boldogítására hasznos tudományokat 

tanítanak”347, amikor pedig megvédi ıket a gonosz erkölcsöktıl és veszedelmes 

                                                 
346 Cserei 1800: 16, 30, 110; Máday 1913: 114–120; Fábri 1996: 8–9; Uı. 1999: 23–39; Gáspár 2007: 71–74. 
347 Császári Losy 1808: 126–127. 
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indulatoktól, akkor az országot védı hadvezérhez válik hasonlatossá. Halasy Mihály 1812-

ben ugyancsak azt hangsúlyozta, hogy a nık tevékenysége kevésbé látványos ugyan a 

férfiakénál, de „itt-is bıven adódik alkalmatosságtok az érdemgyüjtésre, a’ ditséret-

szerzésre, úgy hogy ebben sokszor a’ legnagyobb vitézekkel-is vetélkedhettek.”348 

A 18. század végétıl a nıkkel szemben támasztott elvárások kezdtek elvilágiasodni. 

A felvilágosodás hatása alól a halotti beszédek szerzıi sem mentesültek, még ha egyesek 

igyekeztek is elhatárolódni az új szellemi irányzatoktól. Az istenes asszonyok helyét a 

polgárnék és honleányok vették át, akik a közjóért, a társadalom boldogítása érdekében 

fáradoztak. Feladataik lényegében nem változtak. Továbbra is a családi életben volt a 

kijelölt helyük, de az itt ellátott munkájukat egyesek a közéletben való részvétellel, mások 

pedig éppen az onnan való kizárással igyekeztek javítani. A szónokok többsége a 19. 

század elején már a magánszféra elkülönítése mellett érvelt, de ezt a nıi feladatok 

felértékelésével igyekeztek ellensúlyozni, amelyek közül a jó honpolgárok nevelése került 

elsı helyre. Az anyai szerep elıtérbe kerülésével a nıi mőveltség színvonala politikai 

kérdéssé vált.349 

 

Nınevelés és nıi képességek 

 

Mint az eddigiekbıl kitőnik, szinte minden szerzı azt hangsúlyozta, hogy a nık 

tulajdonságai, magatartása, sıt egyesek szerint még emberi mivolta is a neveltetésüktıl 

függ. A nık szellemi és lelki képességeinek alátámasztására hosszasan sorolták a 

kiemelkedı adottságú asszonyokat a kormányzás, a tudományok és a mővészetek 

területérıl.350 Ezeket az asszonyokat azonban inkább kivételesnek tartották, és nem érezték 

szükségét, hogy minden nıre kiterjesszék a férfiakkal azonos képzési lehetıségeket, sıt 

többnyire óva intettek a túlontúl mővelt asszonyoktól. Még az egyébként a nık érdemeit 

nagyra értékelı és jobb neveltetésükért agitáló Herepei János is így kiált fel a tudós 

asszonyokra gondolva: „O Uram egy Saffot, a’ ki szüntelen a’ Helikon hegyén járkál, és a’ 

borostyán ágokat mint a’ répa, murok, ’s más kerti veteményeket, inkább esméri, Nem, te 

tudod hogy a’ midön a’ Miatyánkbéli utolsó kérést el-mondom, a’ tudós aszszony-is, 

mindenkor eszembe jut.”351 

                                                 
348 Halasy 1812: 22–23. 
349 A lányok nemzetietlen nevelése és ennek a következı generációra vonatkozó negatív hatása még az 1820-
as években is újból és újból felmerülı probléma. Fábri 1987: 359–361; Nagy Zsófia 2001: 32–33. 
350 A kiemelkedı képességő nık kilétével késıbb részletesen foglalkozom. 
351 Herepei János 1806: 33. 
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A lányok korabeli neveltetésével kapcsolatban meglehetısen kevés adattal 

rendelkezünk. Míg a fiúk tanulmányairól a neveléstani munkákon túl a történész 

rendelkezésére állnak a kollégiumok könyvtári és levéltári anyagai, a peregrinusok 

jegyzékei, a naplók, visszaemlékezések tanulmányokkal kapcsolatos bejegyzései, a 

távolban tanuló fiúkkal folytatott levelek, addig a lányok oktatásáról csak szórványos 

adatok találhatók. Ezért van nagy jelentısége annak, hogy a halotti beszédek szerzıi rendre 

kifejtették, milyennek látják koruk nınevelését, és mit értenek a lányok megfelelı oktatása 

alatt. A leggyakrabban hangoztatott nézet alapját azon szent páli levelek adják, melyek 

szerint az asszonyoknak nem szabad a gyülekezetben szólniuk és tanítaniuk,352 de a hit 

alapjait mindannyian a képzés elengedhetetlen részének tartották. Ezen kívül a legtöbb 

prédikátor szerint a ház körüli tevékenységek elsajátítására volt szükség. 

Bár Csepregi Turkovics a lányok taníttatása mellet tört lándzsát, nem vitatta a páli 

levelek mondanivalóját sem, és kategorikusan kijelentette, hogy „Aszszonyi Académiát 

nem lehet felállítani, sem Doktori Sapkát az Aszszonyok fejeikre tenni.”353 Ezzel a 

kijelentésével saját magával is ellentétbe került, hiszen pár oldallal elıbb még hosszasan 

sorolta a tudományokban ékesen szereplı, többek között egyetemet végzett és sikeresen 

tanító nıket, illetve a prófétaasszonyokat. Ezt az ellentmondást azonban nem oldotta fel, és 

ı maga csak azt kívánta elérni a nık taníttatásával, hogy a mővelt asszonyok saját lelki 

épülésükre a Bibliáról beszélgessenek egymással az értelmetlen fecsegés helyett.  

Radnótfáji Nagy Zsigmond a vallási nevelésen túl fontosnak tartotta a ház körüli 

munkák elsajátítását is: „Tisztek hát ez az édes Atyáknak és Anyáknak, hogy leányokat jó 

idején szoktassák a’ múnkára, sütésre, fözésre, és egyéb aszszony nemet illetö 

gondoskodásra, mesterségre, hogy így, mind a’ túnyaságtól (: melly a’ Sátánynak párnája 

:) el-vonják, mind pedig jövendöbéli ház épitésre készitsék”354 A házimunkák 

elsajátításának indokai között a tunyaság és az ezzel járó bujaság távol tartásán kívül, a 

magára maradó nı képe is szerepel: „Hogyha az állhatatlan szerentse nékik vakot vetne, 

lenne mivel keresnék életeket.”355 Ezen azonban csak a szorgalmas gazdálkodást értette, és 

nem keresett olyan foglalkozást, amellyel a nık önálló jövedelemre tehettek volna szert. A 

megfelelı oktatási formát szembe helyezte korának társasági életével, amely a lányokat 

csupán a kártya és a tánc „bőnös élvezetére” szoktatta rá. 

                                                 
352 I.Kor. 14:34.; I.Timot. 2:11–12. 
353 Csepregi Turkovics 1739: Hh3–Hh3v. 
354 Radnótfáji Nagy 1744: Bv. 
355 Radnótfáji Nagy 1744: Bv. 
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Egy katolikus szerzı, a jezsuita Balogh József, a fogarasi görög katolikus püspök 

teológusa 1744-ben keletkezett sorait olvasva általánosságban véve a protestáns 

szemlélethez hasonló, a kegyességet hangsúlyozó nevelési elveket látunk, amelyeket a fiú- 

és lánygyermekek elsı esztendeire egyaránt alkalmazandónak tartott: „Tudta, hogy az 

melly formát önt, és ragaszt kisded korában erre az ártatlan viaszra, az maradandó lészen 

élete forgásában: mindgyárt elsö esztendökben, az Isteni félelmet, az alázatosságot, az 

Anyai tiszteletet, Testvérének szeretetét, jóságos cselekedeteknek gyakorlását, úgy annyira 

szívében szerkezteté, hogy élete fottáig soha attól el-nem távoznék”.356 

Érdekes észrevételeket tett Johann Lehmann német színész és író a magyarországi 

útja során a nık neveltetésével, illetve a katolikus és protestáns asszonyok jellemzıivel 

kapcsolatban. A lányok oktatásával szerinte csak a kolostorokban foglalkoznak, de az itt 

szerzett ismeretek nem hasznosak, mivel nem az életre készítenek fel. „A katolikusokkal 

szemben a protestáns asszonyokat dicséri, akik >>sokkal nagyobb tudásúak, dolgosabbak 

és elszigeteltebbek, mint a katolikusok, saját maguk vezetik a háztartást, állandó munkára 

szorítják a szolgálókat, megtiltanak mindennemő dızsölést, ami a ruházkodást illeti, 

becsülik a tisztaságot és a szigorú erkölcsöket, jó könyveket olvasnak, jó feleségek és 

gyengéd anyák<<”.357 Lehmann megjegyzésének erejét növeli, hogy ı maga nagy 

valószínőséggel katolikus hitő volt.358 

A lányok 18. század végén jellemzı neveltetésével kapcsolatban a halotti 

beszédekben is találunk adatokat, például Herepei János részletekbe menı leírásában. Neki 

lesújtó véleménye volt az általános állapotokról és az ennek következtében kialakuló nıi 

magatartásformákról, de megoldási javaslatot adott ezek javítására.359 A nevelés elvei 

Herepei szerint azon a hibás nézeten alapulnak, hogy a nı csupán a férfiért teremtetett. 

Ennek következtében a lányokat az élettıl idegen, álságos érzékenységre tanítják, és 

minden testi és lelki képességüket annak a célnak a szolgálatába állítják, hogy a férfiak 

játékszerei lehessenek:  

„midın a’ fiú, kőn, az egésséges Levegıben játzodozván futkároz, akkór a’ leány 

bérekesztve bubát tsinál […] A’ midön a fiú a’ valóságos tudományokra: akkor a’ leány 

arra tanittatik, miképpen tudjon szavának illyen vagy amolyan boszorkányozó hajlást, 

                                                 
356 Balogh 1744: Dv. 
357 Kulcsár 1996: 82–83. – Johann Lehmann Pozsonyból Nagyszebenbe vezetı útjáról 1785-ben jelent meg 
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358 Kulcsár 1996: 97. 
359 Herepei János 1799. – Herepei mindjárt a beszéde elején leszögezte, hogy az elmondottak a nıkkel 
kapcsolatos általános állapotokat jellemzik, de az elhunytat, a kiváló képességő, erkölcső és neveltetéső 
Teleki Polixénát nem. 
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testének ilyen vagy amolyan tündéres állást – és mozgást adni, midın a’ fiu lovaglás, 

vadászás által, és az emberek’ nyomoruságinak megesmértetésivel, a’ rajta is könyen 

történhetı szerenstétlenségek ellen keményittetik, akkor a’ leány musika – éneklés – 

piktura – Román Poésis által gyengittetik, és az anyának – a’ ki ezt Delicatessénak nevezi, 

kövér reménységei között, e’ képpen készitti magát arra a’ szenvedhetetlenségre, hogy egy 

tırbe bonyolodott madaratskának veszedelmén sírjon – és arról – hogy a’ kotsisnak, midın 

télbe visitába szekeredzik – a’ fülét a’ hideg megveheti, ne-is gondólkozhassék.”360 

Nagy problémának tartotta továbbá, hogy elméletben a férfinak való teljes 

engedelmességre nevelik a lányokat, de hogy az akaratukat mégis el tudják érni, különbözı 

praktikákra, a „politiának” nevezett tettetésre és ravaszságra is megtanítják ıket. A rossz 

neveléshez hozzáadódik még a férfiak hízelkedése, így végül a lányokból a mindennapi 

élet dolgaival kapcsolatban tudatlan és érzéketlen, ugyanakkor finomkodó, költekezı, 

kétszínő és ravasz, buja asszonyok lesznek, akik minden képességüket a férfiak 

megtévesztése érdekében vetik latba. A férfiaknak, akik így „az emberi nemzetnek felét a’ 

tudatlanságnak békojában”361 tartják, ezek után semmi joguk nincs a nıktıl virtust várni, 

„mert virtus, értelem és akarat nélkül nintsen – az aszszonyok pedig tsak érezni és nem 

érteni tanittatnak, és az akarat bennek bőn – az aszszony egy obscura kamarában van, 

közötte és az értelem között a’ férjfi áll”.362 

Mindez Herepei szerint elkerülhetı lenne a megfelelı neveléssel, amelynek 

mindjárt a programját is megadja:  

„Én nem látom által, miért ne lehetne a’ leányoknak éppen mint a’ fiaknak számára 

oskolákat állítani, és azokban ıket a’ nagy és kis Katékhismuson túl, és még a’ 

Hübneren363-is túl – valóságos tudományokra-is tanittatni. Megesmértetni ıket a’ 

természettel közönségesen – és ezzel a’ fıldel különösön – az ı hazájókkal még 

különösebben – és magokkal – az ık kötelességekkel még legkülönösebben. – Azonban 

vagynak olyan kemény szívő szülék – a’ kik leány gyermekeiket – még tsak írásra sem 

akarják tanittatni – ne hogy megnıvén valami kárhozatos correspondentiába elegyedjenek 

                                                 
360 Herepei János 1799: 40–41. Emlékezhetünk rá, hogy a „románok” az életvezetési tanácsadókönyvekben is 
az olvasási kultúra elátkozott szereplıiként tőnnek fel. 
361 Herepei János 1799: 44–45. 
362 Herepei János 1799: 44. – Herepei néhány év múlva megismétli ezeket a vádakat, de beszédét akkor azzal 
a végkövetkeztetéssel zárja, hogy fel kellene ismerni, hogy a nı és a férfi csak egymást kiegészítve lehet 
teljes ember, viszont a két nemet eltérı karaktere más-más feladatra predesztinálja. Herepei János 1805: 48–
50. 
363 Johann Hübner (1668-1731) evangélikus német tanár 104 bibliai történetet foglalt össze gyerekek 
számára, amely a protestáns népiskolák alaptankönyve lett. Magyarul elıször Fodor Pál átdolgozásában 
jelent meg Száz és négy válogatott bibliabéli históriák címen 1754-ben Bázelben, majd az 1880-as évekig 
számos kiadásban Magyarországon is. Mészáros 2009. 
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– Bizony egy járást már kikellene nékiek, kitsin korokban, szemeiket-is tójni, ne hogy 

megnıvén azzal valami kárhozatos hunyorittatásokat tehessenek!”364  

A nıknek azt tanácsolja, hogy befolyásukat arra használják fel, hogy férjeiket 

rábírják ezen nıiskola felállítására, ahol jó asszonyokat, anyákat és polgárnékat képeznek 

majd lányaikból. Herepei a nıneveléssel kapcsolatban elıremutató és konkrét tervet 

magába foglaló programot fogalmazott meg, amihez hasonlót ismét csak Kozma 

Gergelynél és Füzi Jánosnál találunk.365 Füzi csak általánosságban fejti ki a lányok 

oktatására vonatkozó nézeteit, Kozma Gergely azonban, a fiúk taníttatásának 

megreformálásán túl, akárcsak Herepei, egy lányiskola felállítását sürgeti:  

„Nem hasznos következéssel lehetne-é a’ meszsze haladott Brittusok ’s más tsinos 

Nemzetek’ nyomán, a’ Leányokat számokra intézett köz-nevelö Házakban tartani, ’s 

azokban öket az Istennel, ’s Istenhez tartozó kötelességekkel, a’ józan Filosofiának 

sorkalatosabb igazságival – a’ Természettel, ’s annak Historiájából azon részekkel, 

mellyek öket leg-közelebbröl illetik – Nemeknek nyavaljájival, ’s orvasló eszközeivel – 

önnön magokkal, léjendö Férjeikhez, magzatjaikhoz, ’s még tselédjeikhez-is tartozó 

kötelezettségekkel, a’ jó Gazdaszszonyságnak minden részeivel, az étkek’ nemeinek, a’ 

Diaetetikai régulákkal meg-égyezöleg léjendö készitésivel – ’s a’ helyes nevelésnek 

mesterségivel nyomoson meg-ismérkedtetni? Mennyi haszon nem következhetnék ezen 

nevelés modjából mind a’ Társaságra, mind a’ Férjfiakra, ’s  mind magokra az 

Aszszonyokra-is!” 366  

A nık iskoláztatásából eredı haszon egyrészt a babonaság eltávoztatása, másrészt 

az önálló vélemény kialakítása és az igazi értékek felismerése, harmadrészt a férjjel való 

magasabb rendő kapcsolat lenne. De ami mindezeknél kézelfoghatóbb és az egész 

társadalom számára nagy értéket teremtene, az az, hogy „nem kellene szánakozva 

szemlélni, hogy annyi szülés fájdalmaiban kinlódó szerentsétlen Anyák, gyakorta tsupán a’ 

segitség módjának nem tudása miatt, a’ leg-irtoztatóbb gyötrelmek között, tsetsemöikkel 

égyütt, virágzó életektıl meg fosztassanak”.367 Kozma tehát ismét nem a 

professzianizálódás mellett érvel, hanem olyan képzést tart szükségesnek, amely minden 

nı számára hasznos ismereteket nyújt a családi életben. Egy ilyen típusú intézmény 

közeljövıben történı felállításával kapcsolatban azonban nincsenek illúziói, ezért arra 

                                                 
364 Herepei János 1799: 44–45. 
365 Kozma 1802; Füzi 1808a. 
366 Kozma 1802: 35. 
367 Kozma 1802: 36. 
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ösztönzi az anyákat, hogy saját maguk tegyenek meg mindent lányaik megfelelı nevelése 

érdekében. 

Más beszédekben nem találkozunk ilyen kidolgozott reformtervekkel, de Antal 

János 1812-ben megfogalmazott parentációjában a tervszerő oktatáson kívül a társasági 

élet, a „társalkodás” nevelı hatását is hangsúlyozta.368 

A nınevelés megújításával kapcsolatos elképzelésekkel természetesen nem csak a 

halotti beszédekben találkozhatunk a 18. század végén. Sıt bizonyos intézkedések is 

történtek az ügy érdekében. Az 1780-as években Tessedik Sámuel Szarvason felállított 

szorgalmatossági intézetében a lányok már a fiúkéval azonos tanterv szerint tanultak. II. 

József a fiúk mellett a 6–12 éves lányoknak is tankötelezettséget írt elı. 1790-ben 

Brunszvik Antal állami leánynevelı intézet felállítását szorgalmazta az országgyőlésben. 

1806-ban pedig a II. Ratio Educationis a nemileg elkülönített alapfokú oktatást és a rendi 

alapon is szétválasztott lánynevelı intézetek létrehozását írta elı.369 Herepeiék tehát nem 

elsıként, de nem is utolsóként fogalmazták meg a nınevelés intézményi hátterének 

kialakítására való igényt. Amint a halotti beszédekben, úgy a nyilvánosság más fórumain is 

férfiak fogalmazták meg elıször a nık általános mőveltségével kapcsolatos problémákat. 

A vita elsı nıi szereplıi csupán 1804-ben léptek nyilvánosság elé. Ekkor jelent meg 

Molnár Borbála és Újfalvy Krisztina Barátsági vetélkedése, melyben a két költını a 

nıviták legtöbb érvét és ellenérvét felsorakoztatta. Molnár Borbála képviselte a 

megengedıbb, a férfiaknak kedvezıbb álláspontot és az anyák felelısségére hívta fel a 

figyelmet leányaik nevelésében. Újfalvy Krisztina ezzel szemben harciasan érvelt a 

mellett, hogy alapvetıen a férfiakon áll vagy bukik a nık mőveltségének kérdése.370 

Ha a lányok nevelésérıl általánosságban leírtakat összevetjük a halotti beszédekben 

az egyes asszonyok felkészültségérıl lejegyzettekkel, akkor kevésbé sanyarú képet kapunk 

a korabeli nık mőveltségérıl. Az elhunytra jellemzı és az ıt körülvevı erkölcsi, 

mőveltségbeli viszonyok bemutatásakor a prédikátorok igyekeztek a környezetet minél 

sötétebb színben ábrázolni, ami egyúttal kiemelte az elhunyt érdemeit. Ez a prédikáció 

megírásának és az elparentált személy dicséretének az egyik technikai megoldása volt, ami 

nyilván Herepei kortársait ostorozó leírásának hátterében is ott áll. 

Az elhunyt asszonyok neveltetésével azonban nem a prédikációk vagy az orációk, 

hanem leginkább a búcsúversek foglalkoztak, amelyek gyakran részletekbe menıen 

                                                 
368 Antal 1812: 29. 
369 Fábri 1996: 238; Fazakas 2003: 110. 
370 Fábri 1996: 23–27, 238. 
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elmesélték az illetı életét. Míg az orációk legtöbbször csak az idejekorán megkezdett 

vallásos nevelést és a jó erkölcsöket emelték ki, a versekbıl olykor akár az olvasmányokra, 

a tanult tantárgyakra vonatkozó információt is nyerünk.  Különösen áll ez azokra az 

esetekre, amelyekben a férj, a testvér vagy éppen az egykori tanító a szerzı.  

A nınevelésrıl általánosságban elmondottakhoz hasonlóan az egyes 

élettörténetekben is a vallásos oktatásé a fı szerep még a 18. század végén is. Herepei 

Ádám megítélése szerint akár meg is elégedhetnek a nık ennyivel, ahogy Daniel Kata is 

„tudta hogy nem kiván az Isten az ö nemétöl semmi magosságos tudománt, hanem egy 

szíves áhétatosságot, egy együgyü hítet, egy alázatos engedelmességet”.371 

A kora gyermekkorban megkezdett vallásos nevelés példáját adja Kajali Klára, aki 

Kármán András szerint Krisztus nevét elıbb ki tudta mondani a szüleiénél.372 Többször 

visszatérı motívum, hogy az illetı a Bibliát többször olvasta, hosszasan idézett belıle, és 

akár még teológiai viták folytatására is képes volt. Bánffy Katáról, a késıbbi Wesselényi 

Istvánnéról azt tudhatjuk meg, hogy már hét éves korára kiolvasta a Bibliát, majd a 

katekizmusokat tanulta meg, ezek után pedig „munkás Minerva” iskolájába adta az anyja, 

ahol megtanult varrni, fonni és szıni.373 Névrokona, a 21 évesen elhunyt Székely Lászlóné 

Bánffy Katáról mindhárom búcsúztatója megemlítette, hogy a Bibliát 14 alkalommal 

olvasta végig. Borosnyai Nagy Zsigmond még azt is hozzátette, hogy dicsekedhetett volna 

”szép memoriajával, bölts judiciumával, mert ebben, az Aszszonyi Nemben kevés Párja 

vólt: Ugyanis, a’ melly Magyar Könyveket egyszer meg-olvasott, a’ melly Prédikátziót 

egyszer hallott, azokat nem tsak magáévá tette, hanem azokból bölts discursust és fontos 

kérdéseket tudott formálni.”374 Hasonló érdemekkel büszkélkedhetett a 11 évesen elhunyt 

Bartsai Judit: „[a] Hitnek ágait szorgalmatosan tanúlta, ha kétszer letzkéjét meg-

olvashatta folyvást mondotta. A’ ’Sóltárok’ tanúlásában bóldog vólt, mellyeket 

szorgalmatosan meg-tanúlván énekelve tölem M[éltóságos] Aszszony Annyához ment.”375 

A tanultakban való elmélyedést bizonyítja, hogy amikor a Bartsai-házhoz  „Tiszteletes 

belsö személyjek” jöttek, a lány kérdéseket intézett hozzájuk, majd a Szentírásból neki 

feltett kérdésekre is korához nem illı bölcsességgel válaszolt.376 Nánási Lovász Andrástól 

azt tudjuk meg Bánffy Zsigmond és Kemény Kata háztartásáról, hogy mindenkinek saját 

                                                 
371 Herepei Ádám 1795a: F. 
372 Kármán András 1747: P. 
373 Verestói 1734b: B–Bv.  
374 Borosnyai Nagy Zsigmond 1747b: K. 
375 Jancsó Jakab 1734a: C. 
376 Jancsó Jakab 1734b: F4v. 
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Bibliája volt. Lányuk, a hajadonként elhunyt Judit gyakorta olvasta a saját példányát.377 

Szathmári Mihály verse pedig szokatlan bizonyítékkal támasztotta alá, hogy Wattai 

Krisztinában Isten igéje meggyökeresedett: 

„Bizonyítják jeles tselekedetei, 

Tulajdon kezének drága jegyzései, 

Mellyeket mutatnak sok számú könyvei.”378 

Wattai Krisztina tehát Szathmári szerint több könyvét is jegyzetekkel látta el. Mivel nem 

csupán egy könyvrıl van szó és Szathmári ezzel a cselekedettel Wattai Krisztina hitbéli 

jártasságát kívánta bizonyítani, feltételezhetjük, hogy nem a családi események 

dátumainak feljegyzésérıl volt szó, hanem valamiféle magyarázó, elgondolkoztató 

megjegyzésekrıl, amelyeket a szöveg az asszonyból kiváltott. 

A fınemesi Bánffy-család nı tagjai és a nemesi származású Bartsai Judit, valamint 

Wattai Krisztina után egy értelmiségi körbıl származó asszony neveltetését is érdemes 

megvizsgálni. A feljegyzés külön értékét az adja, hogy Borosnyai Nagy Ágnes saját 

gyermekkoráról vall benne. Pál Ilona a nagyenyedi református kollégiumban tanító 

Borosnyai Nagy Zsigmond feleségének temetésére ugyanis a férjen, a fiún és a vın kívül a 

lány, Ágnes is búcsúverset írt. Ebben a hagyományokhoz híven megköszönte anyja hozzá 

való jóságát: a fájdalmas szülést, a táplálást, a ruházást és a nevelést is, amelyrıl a 

következıképpen emlékezett meg: 

„Még kisded koromban Oskolába adtál, 

Kegyes Tanitókat számomra fogadtál, 

Kiket sok költséggel érettem tartottál, 

És a’ kegyességben ekképpen formáltál. 

Minden reggel, ’s estve Te imádkoztattál, 

Bibliát-is velem gyakran olvastattál, 

Sóltárokat osztán Könyv-nélkül mondattál, 

Ékesen éneklést töllem meg-kivántál, 

Hogy a’ Catéchésist tanullyam kivántad 

Mind a’ kettöt, vellem el-is mondattattad, 

Igy igaz Vallásban elmémet fundáltad, 

Idvességemet-is ekképpen munkáltad. 

El-sem felejtetted, hogy meg-tanits fonni, 

                                                 
377 Nánási Lovász 1747b: O. 
378 Szathmári 1773: 8. 
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Külömb és sok-féle módokan varrani, 

Ezek után szöni; fütni, mosni, fözni, 

Oskolából Haza midön kellett jöni.”379 

Az enyedi professzor lányának tehát ugyanazokat az ismereteket kellett elsajátítania, mint 

a társadalmi ranglétra magasabb fokán állóknak. A neveltetés a vallási és a gazdasági 

ismeretek kettısére koncentrálódott. Fontos kiemelni azonban azt a megjegyzést, hogy 

Borosnyai Nagy Ágnes iskolába járt, majd magántanítókat is fogadtak mellé, vagyis már ez 

az értelmiségi család sem elégedett meg a népiskolai oktatással.380 

Azok a leírások, amelyek a lányoknak az elıbbieknél szélesebb körő 

tanulmányairól számolnak be, két arisztokrata családhoz kötıdnek: a Wesselényiekhez és a 

Telekiekhez. A neveltetéssel kapcsolatos legrészletesebb leírásokat a Wesselényi-család 

nıtagjairól, Daniel Polixéna és Wesselényi István lányairól kapjuk, amelyet majd külön 

fejezetben fogok ismertetni. Az ı esetükben a kegyességi munkákon túl a történelem, az 

ókori irodalom, földrajz, jog és az idegen nyelvek: a latin, a francia és a német is részét 

képezte a tananyagnak. Teleki László és Ráday Eszter lányát, Esztert az anyja nevelte a 

kegyes könyvek szeretetére, amelyekbıl megtanulta a hit ágazatait. Az anya mellett 

sajátította el a ház körüli teendıket is. Ebben még nem tért volna el az általánostól, de 

Fogarasi Pap József azt is kiemelte Teleki Eszter jellemzésében, hogy mindenkivel 

megtalálta a közös témát: a pappal tudott beszélni a vallásról, a prókátorral a törvényrıl, a 

gazdával a házimunkáról. Mindemellett franciául és németül olvasott és a könyvek 

szeretete végigkísérte az életét.381  Mivel Teleki Eszter 38 évesen meghalt, ezért lánya, 

Torotzkai Terézia neveltetését nem tudta felnıtt koráig maga irányítani. A temetésen 

Fogarasi Pap József azonban megjegyezte, hogy Terézia „[s]zóll már sok nyelveken”382, 

vagyis Teleki Eszter és férje, Torotzkai Zsigmond is igyekezett lányát magas színvonalú 

képzésben részesíteni. 

A másik két Teleki-lány, akirıl bıvebb információkkal rendelkezünk, testvér volt, 

és a késıbb elemezni kívánt Wesselényi-családhoz is szoros szállal kötıdött. Daniel 

Polixéna unokáiról, Wesselényi Mária és Teleki Ádám két gyermekérıl van szó: Teleki 

Máriáról és Polixénáról. Teleki Mária halotti beszéd-győjteményében több alkalommal is 
                                                 
379 Borosnyai Nagy Ágnes 1770: C4. 
380 Péter Katalin Miskolczi Csulyak István szerencsi, majd liszkai református lelkész feljegyzései alapján 
bemutatta, hogy a férfi elıbb szállásadója mostohalányát, majd elsı feleségét és két kislányát is maga 
tanította meg írni és olvasni. Felesége könyvvásárlással kedveskedett neki, az egyik kislány pedig 
Heidelbergbıl kapott könyvet apja ismerısétıl. Péter szerint ez a magatartás nem lehetett egyedülálló a 
XVII. században. Péter 1999. 
381 Fogarasi Pap 1779: Z–Zv. 
382 Fogarasi Pap 1779: Z3v. 
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elıkerült a neveltetés kérdése. Báthori Gábor hosszasan méltatta az anya, Wesselényi 

Mária érdemeit, többek között fordítói tevékenységét,383 Kolozsvári István pedig 

megemlékezett arról, hogy a 14 évesen árván maradt lány saját magát képezte tovább jó 

magyar, német és francia könyvek olvasásával.384 A férj, Teleki László még azt is 

hozzáfőzte, hogy a három említett nyelv közül 

„bajos lett volna meg-határozása, 

Mellyik a’ Nemzeted anyai szóllása?”385 

A másik lányról, Teleki Polixénáról Herepei János emlékezett meg többször idézett 

beszédében. A nık neveltetésérıl általánosságban elmondott lesújtó véleménye után Teleki 

Polixéna eszményi képe tárul elénk. Polixéna, húgához hasonlóan franciául és németül 

anyanyelvi szinten tudott, ezt azonban nem arra használta, hogy a világban „figurázzon”, 

vagy a saját nyelvét megutálja, hanem arra, hogy olyan tudományos mőveket is 

megismerhessen, amelyeknek még nem született magyar fordítása. Az anyai és nagyanyai 

példa ellenére azonban tudomásom szerint sem ı maga, sem testvére nem fordított. A 

nyelveken kívül Teleki Polixéna járatos volt a földrajzban, a jogban, a történelemben, a 

közigazgatási ismeretekben és a teológiában is.386 

A magyarnyelvőség jelentısége és az anyanyelv védelme a 18. század utolsó 

harmadától más halotti beszédekben is megtalálható, és e tekintetben jól érezhetı az 

erdélyi és a magyarországi viszonyok eltérése. Míg Erdélyben a magyarnyelvőség 

általános volt, más területeken a fıúri asszonyok gyakran jobban beszéltek és írtak 

németül, mint magyarul.387 A Gömör megyei Serkén tartott temetésen Szathmári Paksi 

Ábrahám arról emlékezett meg, hogy Vay Judit „[b]eszédét, e’ világ sok Dámáinak 

módjok szerint, se Kígyói sziszegéssel, sem Tsetsemöi selyitéssel nem tzikornyázta, sem a’ 

Magyar szót, idegen és sok Dámáktól magoktól sem értett szókkal nem tarkázta. A’ Kotsist, 

nem Postilionak mondotta; hanem Kotsisnak”.388 Szathmári Paksi ezen megjegyzése nem 

lehetett teljesen alaptalan, ugyanis olyan nagy felzúdulást váltott ki, hogy a szöveg 

                                                 
383 Báthori 1801: 35–36. 
384 Kolosváry 1801: 75. 
385 Teleki László 1801b: 100. 
386 Herepei János 1799: 88–89. 
387 Példaként álljon itt Molnár Borbála és barátnéja, Újfalvy Krisztina. Az erdélyi középbirtokos nemesi 
családból származó Újfalvy Krisztina nem tanult idegen nyelveket, levelezıtársa a sátoraljai kisnemesi 
születéső Molnár Borbála viszont jól beszélt németül, és részben ennek köszönhette az erdélyi Mikes Anna 
grófnı melletti állását. Különösen a felvidéki nık voltak híresek a mőveltségükrıl, nyelvtudásukról, elég ha 
Kazinczy kassai hölgykoszorújára gondolunk. Kazinczy egyébként a vallással is összefüggésbe hozta a 
nyelvhasználat kérdését. A felekezeti iskolákban tanított nyelvek alapján a reformátusokat tartotta a magyar 
nyelv védelmezıinek, mivel a katolikusok a latint, az evangélikusok pedig a németet használták. Fábri 1987: 
57, 84–85; Uı. 1996: 22, 33. 
388 Szathmári Paksi Ábrahám 1772: H3. 
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kinyomtatásakor lábjegyzetben magyarázkodásra kényszerült. A felháborodott urak és 

asszonyok ugyanis állították, hogy ilyen badarságot soha nem mondanának. 

A magyar nyelv ügyét Kazinczy Ferenc is belecsempészte az egyetlen általa írt 

halotti beszédbe. Anyja, Bossányi Zsuzsanna szinte felmagasztosult, amiért a többnyelvő 

felvidéki környezetben is kizárólag magyarul beszélt. 

„Nem neveltetett házon kívül, de gonddal […] Atyja ugyan, noha akkor még a’ Magyarnak 

nem vala szükség németől tudni, szóllott németől is, de ı eggynyelvőnek neveltetett; 

valamint, az eggyitalú atya’ ’s anya’ példája szerént, eggyitalúnak. Megmaradt a’ két 

eggység mellett végiglen; ’s ámbár a’ házasság olly vidékre szállította által, hol a’ föld’ 

népe tótul is beszéll, ’s ámbár férje ’s gyermekei mind ezt, mind azt a’ másikat, szóllották 

körőltte, ı eggynyelvő maradt”.389 

Kendeffy Ráhel búcsúztató versében a szerzı arról ad tanúbizonyságot, hogy 

hogyan lehet értéket kovácsolni a mőveletlenségbıl. Az asszony képességeirıl, 

ismereteirıl tulajdonképpen semmit nem tud meg az olvasó, viszont annál többet arról, 

hogy miben nem volt járatos. Itt már nem egyszerően az anyanyelv védelmérıl van szó, 

hanem a társasági élet minden tevékenységének elvetésérıl: 

„E’ formálta vólt Gróff Kendeffi Rákhelt-is: 

Kit bár sok mesterek tzéha nem mivelt-is, 

De leg-föbb ’s nemesebb virtusokból készőlt 

Remek ez, kit egy jó Anyai kebel szőlt. 

Ide negédes tántz-mester nem férkezett 

Egyengetni lábat, derekat, és kezet. 

Appolló lantjánál itt nem épőlt vala 

Ólly’ híres alkotvány mint Trója’ kı-fala. 

Itt a’ mulató-ház, akármint ’s hogy láttzott. 

Virtus’ mühellyének, oskolát nem játtzott. 

Idegen nyelveket szólló száj nem zengett, 

Mu’sikákban tanúlt Tamyris nem pengett. 

Nem forgott szerelmes Rómán nálla kézben, 

Ez a’ titkos méreg bé keverve mézben. 

Itt érzékenységek’ kapuja ’s ablaka 

Nem vólt bátran nyítva nappal és éjtszaka.”390 

                                                 
389 Kazinczy 2009: 163. A halotti beszéd eredetileg Sárospatakon jelent meg 1813-ban. 
390 N. N. 1802: 106. 
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 A nık társadalmi szerepének, hivatásának felfogásában az egész vizsgált korszakon 

átívelı elképzelés a férfiaknak való alárendeltség, a nık önrendelkezési képességének 

hiánya és a családban betöltött szerep mint élethivatás. Ehhez igazodva a képzés fıként 

családi körben, intézményes oktatás nélkül történt az egész vizsgált korszakban.391 Ha 

voltak is a nevelést javítani szándékozó törekvések, ezek nem tekinthetık általánosnak. 

Hosszú utat kellett még megtenni, amíg a lányok nevelése a fiúkéval egyenértékővé vált és 

az egyetemek is megnyíltak az elsı nıhallgatók elıtt. De ehhez végsı soron arra a 

szemléletbeli változásra volt szükség, amely megnyitotta a középosztálybeli nık elıtt a 

munkavállalás lehetıségét. 

 

Nıi szerepek és minták 

 
Az exemplumok használata 

 

Péter Katalin 1984-ben írt tanulmányában a halotti beszédek felhasználásának egyik 

lehetséges módjaként az egyes élethelyzetekhez, szerepekhez kapcsolódó 

tulajdonságláncok meghatározását javasolta. Ezek alapján meghatározhatónak vélte azokat 

a hiányosságokat, hibákat, amelyekkel szemben a prédikátorok burkolt kritikát fejtettek ki. 

A tulajdonságláncok felállításához a legcélravezetıbb módszer a tartalomelemzés lenne, 

amit azonban csak minél nagyobb számú halotti beszéd teljes szövegének kereshetı 

formában való rögzítése után lehet következetesen véghezvinni. Ezt a feladatot azonban 

egy technikailag jól felszerelt kutatócsoport tudná végrehajtani, egy ember képességeit 

meghaladja, így én csak arra vállalkozhatok, hogy felvázoljam az egyes nıi 

élethelyzetekhez, a Kamarási által elkülönített szerepekhez kapcsolódó virtusokat és az 

azokat megjelenítı, példaként állított alakokat. 

 A nıi feladatok és a nıkkel szemben támasztott elvárások részben azok konkrét 

megfogalmazásaiban, részben a prédikációkban mintaként megjelenı bibliai, antik és 

történelmi személyiségek alakjában és a hozzájuk kapcsolódó történetekben, vagyis az 

exemplumokban ragadhatók meg. A viselkedési mintaként bemutatott személyek 

megfeleltethetık a Joan Wallach Scott által leírt jelképeknek is, amelyek a hozzájuk 

kapcsolódó értékek segítségével a kor gondolatvilágát tárják elénk.392 

                                                 
391 A falusi iskolákba mindkét nembéli gyermekek járhattak, de az általam vizsgált társadalmi körben inkább 
a magántanítók voltak jellemzıek a fiúk esetében is. 
392 Scott 2001: 144. 
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Az exemplumok protestáns prédikációkban elfoglalt helyével Dömötör Ákos 

foglalkozott. Tanulmányai mellett összeállított egy katalógust is egyes 1573 és 1930 között 

kiadott prédikációgyőjtemények alapján, amelyben meghatározta az egyes példák eredetét, 

elıfordulási helyeit és variánsait.393 A győjtemények kiválogatása némiképp esetleges, és 

semmiképpen nem tekinthetı teljesnek a katalógus sem, Dömötör megállapításai azonban 

segítettek meghatározni a példázatok szerepét és a felhasználásukban bekövetkezett fıbb 

változásokat. Dömötör megfogalmazásában: „Ebben a modellfogalomban a struktúraképzı 

eszköz a valóságra irányult elvek csoportosító rendszerét mutatja.”394 A lelkész célja az 

exemplumok használatával az, hogy prédikációját érthetıbbé, szemléletesebbé tegye, 

egyúttal igazolja az elmondottak hitelességét. Az exemplumok nemzetközi osztályozási 

rendszerét bemutató monográfia ennél összetettebb meghatározást ad. A mőfaj 

legfontosabb jellemzıinek a narratív jelleget, a tömörséget, a hitelességet, a kollázsszerő 

felépítést, a meggyızés szándékát és az abból adódó retorikai fogások használatát, a 

hallgatókkal való különleges kapcsolatot, illetve a didaktikus és mulattató jelleg 

kettısségét tekinti.395  

 Dömötör az exemplumok használatával kapcsolatban alapvetı fontosságúnak tartja, 

hogy a protestáns gondolatvilágban az üdvözülés szempontjából az életvitelnek és az 

egyéni döntéseknek van nagy szerepe. A lelkészek ezért az exemplumok prédikációba 

ültetésével arra törekedtek, hogy az egymástól idıben és térben távol esı kultúrák azonos 

szokásaival  „a keresztyén értékrendszer helyességét” bizonyítsák.396  Így nem az antik 

mitológia és történelem pontos ismertetésére, hanem a krisztusi tanítás magyarázatára 

helyezték a hangsúlyt. A katolikus példákhoz képest a protestánsok gyakrabban 

alkalmaztak ótestamentumi eredetőeket, és a szentek történeteit is saját szemléletük alapján 

mutatták be. A csodák helyett az evilági tevékenység és helytállás, illetve a 

szenvedéstörténet kapott nagyobb szerepet, amely megmutatta a közösségnek az üdvösség 

felé vezetı utat. Az exemplumok tulajdonképpen az általuk közvetített erkölcsi elvek képi 

ábrázolását tették lehetıvé. A 17. század közepétıl a pietizmus érzelmekre alapozó 

vallásosságának hatására a példák a korábbi elbeszélésjellegbıl „szürrealista képekké 

alakultak, a nehézkes epikum légies könnyedségő költészetté változott”397. 

                                                 
393 Dömötör 1987, Dömötör 1992. – Az exemplumok használatát, retorikai szerepét és a velük kapcsolatos 
kutatásokat Kecskeméti Gábor részletesen bemutatja. Kecskeméti 1998: 82–87, 198–209. 
394 Dömötör 1992: 7. 
395 Papp Andrea összefoglalójában a Claude Bremond – Jacques Le Goff – Jean-Claude Schmitt L'exemplum 
(Brepols Turnhout, 1982) címő mővére utal. Papp 1994: 92. 
396 Dömötör 1992: 11. 
397 Dömötör 1987: 235. 
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Amint a régi magyar irodalomra vonatkozóan Kecskeméti Gábor megállapította, a 

halotti beszédekben gyakori retorikai fogás volt valamely bibliai vagy antik hıs és az 

elhunyt közötti párhuzam felállítása.398 Ez az eljárás korszakomban is tovább élt, mind az 

egész beszéden végigvonuló allegória, mind a néhány szóra lerövidült hasonlat vagy 

metafora formájában. Az elıbbi megoldást elıszeretettel alkalmazták a prédikátorok abban 

az esetben, ha névazonosság állt fenn az búcsúztatott személy és a kiválasztott exemplum 

között, amint azt Wesselényi Zsuzsanna és Pataki Sára parentációiban megfigyelhetjük.399 

Nagyobb képzelıerıvel megáldott lelkészeknek azonban nem volt szükségük efféle 

kapcsolatra a textus meghatározásához. Kármán András Wesselényi Zsuzsanna beszédét a 

népszerő kereskedıhajó-hasonlatra alapozva építette fel, de nem ragaszkodott a 31. 

Példabeszéd értelmezéséhez, amely az asszony szorgalmát és ház körüli tevékenységét 

foglalta ebbe a képbe.400 Kármán a nıi nemet a hajóhoz, viszonyrendszerét a kapitány és a 

tenger motívumokhoz hasonlította: ahogy a hajó törékeny fából készül, de megfelelıen 

megépítve ellenáll a felkorbácsolt tengernek is, úgy az asszony is gyenge testben lakik, de 

az Úr kegyelme által erıs és állhatatos a hite. A hajót fel szokták díszíteni, de az értékét 

nem ez alapján ítélik meg, ugyanígy az asszonynak is feljebbvaló a belsı szépsége a 

külleménél. A hajót a kapitány irányítja, és együtt vészelik át a nehéz idıket, ahogy a nı is 

a férjének engedelmeskedik és vele tart nyomorúságában – sorolja Kármán az analógiákat. 

A tanító részben kifejtett hasonlat Wesselényi Zsuzsannára nézve is visszaköszön az 

alkalmaztatásban.401 Az exemplum az elhunyton kívül a gyászolókra is vonatkozhatott, így 

a feleségüket eltemetı férjeket leggyakrabban a Sárát eltemetı Ábrahámhoz, illetve a 

Ráhelnek emléket állító Jákobhoz hasonlították. 

 Dömötör szerint a korai protestáns prédikációkat még a példák halmozása, a 

példaláncolatok kialakítása jellemezte, majd a 18. század folyamán a típusláncok egyre 

gyorsuló ütemben eltőntek, és a felvilágosodás idejére csak egy-egy hagyományos 

exemplum maradt meg az elıszóban. A többi példa irodalmi toposszá, néhány szavas 

utalássá rövidült vagy szóláshasonlattá vált.402 Tapasztalatom szerint az exemplumok 

lerövidült változatának halmozása is a 18. század elejére volt jellemzı, amikor az elhunytat 

                                                 
398 Kecskeméti 1998: 198–207. 
399 Verestói 1739a; Szathmári Pap Mihály 1794; Tordai 1794. 
400 Praznovszky Mihály a hajó-motívumot a halotti beszédek szokatlan képeként említi. A nıi halotti 
beszédekkel kapcsolatban ez a megállapítás nem helytálló. A gondos, serény gazdasszony bemutatására a 
prédikátorok leggyakrabban a kereskedıhajó-hasonlatot alkalmazták a 31. Példabeszédet alapul véve. 1733 
és 1811 között 18 különbözı halotti beszédben és több búcsúversben találkoztam a motívummal. 
Praznovszky 1999. 
401 Kármán András 1739: D4–E2v. 
402 Dömötör 1987: 240–241. 



 122

gyakran a különbözı szempontból példaértékő személyek felsorolásával jellemezték. 

Torotzkai Ágnest Hanvai Igó György szerint a kánaáni asszony alázatossága, Sára 

engedelmessége, Rebeka szemérmessége, Ráhel szelíd természete, Abigél bölcsessége és 

alázata, a régi asszonyok ruházkodásban való mértékletessége, Mária és Erzsébet 

alázatossága, Tabita szegényeket segítı jó cselekedetei jellemezték. Ezen kívül Isten 

beszédét hallgatta mint Lídia és kegyes dicséreteket zengett, akárcsak Áron nénje, 

Mária.403 Csepregi Turkovics Ferenc részben Hanvai Igót megismételve, részben 

kiegészítve Debóra bátor szívét fedezte fel az asszonyban, aki legyızte a 

megpróbáltatásokat, Sára engedelmességét és férjéhez való hőségét, Márta szorgalmát és 

Tabitához méltó adományait dicsérte. Az Ágnes név a bárányi természetet, a címerben 

szereplı galamb pedig a szelídséget jelenítette meg, amelyek viselésére szintén méltó volt 

az elhunyt.404 

 Ezek a képek már nem csak az exemplumok alkalmazásáról, hanem az eszményi 

nıképrıl is sokat elárulnak, és átvezetnek az egyes példák meghatározásához.405 Az 

exemplumok használatának megszokott formája volt a pozitív és a negatív példák 

váltogatása, a példamutató személyek mellett az elrettentı alakok és tetteik, illetve azok 

következményeinek felvázolása. Ez a retorikai fogás a hallgatók meggyızésére szolgált és 

nagy valószínőséggel nem az elhunyt elhallgatott negatív tulajdonságaira utalt, hiszen 

mellette mindig megjelent az ellenpólus is. A negatív nıalakok között nagy számban 

fordulnak elı azok, akik szépségüket kihasználva férfiak vesztét okozták, mint Sámsonét 

Delila, Antoniusét Kleopátra, a zsidó prófétákat megöletı és férjét bálványimádásra 

csábító Jezabel, a férjét meggyilkoltató Semiramis, a trójai háború okozójaként elhíresült 

Heléna. Meglepı azonban, hogy Keresztelı Szent János haláláért nem Salomét tartották 

felelısnek, hanem anyját Heródiást, aki meggyızte, hogy táncáért cserébe a próféta fejét 

kérje Heródestıl. Ugyancsak a férfiak életét keserítették meg a veszekedı, házsártos 

asszonyok, mint Szókratész felesége, Xantippe, illetve az Ahasvérus király kívánságát 

megtagadó Vásti. A bujaság és a mértéktelen költekezés példái leggyakrabban Kleopátra és 

Augustus császár lánya, Júlia voltak. 

 Az elıbb felsorolt asszonyokkal szemben álltak azok a nık, akik családjukat vagy 

nemzetségüket mentették meg bátorságukkal, bölcsességükkel. Debóra előzte az ellenséget 

és megszilárdította birodalmát Izraelben, Eszter megmentette a zsidó népet. Judit is mindig 

                                                 
403 Hanvai Igó 1734: B3v. 
404 Csepregi Turkovics 1734: D2v–D3. 
405 A Biblia nıi szerepeirıl lásd: H. Sas 1988:59–64; Várhelyi 1997. 
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pozitív alakként jelent meg a halotti beszédekben. Holofernész elcsábításával és 

megölésével ugyanis a népét szolgálta. 

 Egyes nıalakok pozitív és negatív szereplıként is feltőnhettek attól függıen, hogy 

mely cselekedetüket emelte ki a beszélı, illetve hogyan értelmezte azt. Legjellemzıbb 

példája ennek Éva, aki hol a bőnbeesés okozójaként és az egész emberi faj nehézségeiért 

felelıs személyként, hol pedig az anyaság megtestesítıjeként jelenik meg. Csepregi 

Turkovics Ferenc maga is utalt erre a kettısségre, amely az egész nıi nem megítélésére 

rányomta a bélyegét.406 Solymosi Mihály pedig Évát mint ısanyát állította szembe a 

magasabb erkölcsi szinten álló kegyes Sárával, így a két asszony a testi és a lelki értékek 

megszemélyesítıjévé vált. Solymosi értelmezésében minden asszony Éva lánya, de 

közülük csak az erkölcsükkel és hitükkel kiemelkedık lehetnek Sára lányai.407 Semiramis 

és Kleopátra hol a bölcs, egy birodalom vezetésére képes asszony, hol pedig a buja, 

költekezı nı szerepét vette magára. 

 A 19. század elején megfigyelhetı egy olyan irányzat is, mely a korábban 

megszokott eszményített bibliai nıalakok személyiségét az eredeti történeteket újraolvasva 

realistább és lényegesen negatívabb színben tüntette fel. Ide sorolható Pápai István 

nagyenyedi református lelkész 1803-ban megjelent halotti beszéde, melyben a másoknál 

szelídségéért és engedelmességéért dicsért Ráhel irigy, házsártos asszonyként, az 

egyébként szemérmes Rebeka részrehajló és alattomos nıként szerepel, Betsabénak pedig 

nem a nıkrıl szóló anyai tanítását, hanem a Dávid királlyal erkölcstelen alapokon kötött 

házasságát emeli ki.408 Herepei János is hajlamos volt újraértelmezni a megszokott 

exemplumokat: Erzsébet angol királynıt, a nık szellemi és uralmi képességeinek, illetve 

az állhatatosságnak a példaképét azzal vádolta, hogy túlzott elvárásai miatt nem talált férjet 

magának.409 

 Az exemplumok a korszak elején fıként a Bibliából, az antik mitológiából és 

történetíróktól származnak, majd megjelennek a kevésbé távoli történelembıl vett alakok. 

Közmondások és mesei elemek prédikációba emelésével azonban alig találkoztam. A 19. 

század elsı évtizedéig a bibliai exemplumok mellett az antik példák fordulnak elı nagy 

számban. Az 1720-as években Solymosi Mihály, az 1730-as években Köpetzi János és 

Csepregi Turkovics Ferenc, az 1740-es évek során Nádudvari Sámuel, az 1750-es években 

Hermányi Dienes József, az 1770-es években Miklós Sámuel és Szathmári Pap Mihály, az 

                                                 
406 Csepregi Turkovics 1739: H4v. 
407 Solymosi Nagy 1720a. 
408 Pápai 1803. 
409 Herepei János 1805. 
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1780-as években Borosnyai Lukács György, az 1800-as évek elején Herepei János és Füzi 

János alkalmazott elıszeretettel ókorból vett alakokat.410 

 A történelmi példa is megjelenik már a 18. század elején, amikor Solymosi Mihály 

Bethlen Gábor fejedelem elsı feleségét, Károlyi Zsuzsannát állítja a kegyes asszonyok elé 

követendı mintaként.411 A történelmi alakok sorában fıként uralkodónık jelentek meg, 

akik a kormányzás és a hadvezetés férfias területén is sikereket értek el: I. Erzsébet angol 

királynı, II. Katalin cárnı, I. Margit norvég és dán királynı, illetve Mária Terézia. Rajtuk 

kívül fıként a tudományos vagy az irodalmi életben maradandót alkotó asszonyok váltak a 

prédikációk szereplıivé. Talán a legtöbbet emlegetett történelmi nıalak Anna Maria 

Schurmann 17. századi német festı és költını volt,412 aki Jancsó Jakab 1733-ban írt 

beszédében tőnt fel elıször, és a 19. században folyamatosan hivatkozási alap maradt a nık 

szellemi képességei bizonyításában.  

 Az emberalakokon kívül élı- és élettelen természeti képzıdmények és mitológiai 

lények is elıfordultak példaként. Szathmári Paksi Mihály a férfi és a nı kapcsolatának 

bemutatására a Nap és a Hold metaforáját vezette végig Wesselényi István és felesége, 

Bánffy Kata közös búcsúztatójában.413 Elıfordul a címerállatra vagy a név jelentésére és az 

általa megjelenített tulajdonságra épülı allegória. A rendelkezésre álló címerkép 

felhasználása érdekében a prédikátorok olykor egészen különös érvrendszert építettek fel 

vagy éppen az ellenkezıjére fordították az exemplum általános jelentését. Így lett a 

Wesselényi címerben szereplı szirén az istenfélı, hő feleség képe Csepregi Turkovics 

értelmezésében, és így kapcsolódtak össze a méhek a tiszta és kegyes élettel Köpetzi 

Jánosnál: 

„a’ mint a’ Méhek tiszták, ’s tisztát szeretnek, úgy Lelkiben ’s Testiben tiszta vala, ’s tisztát 

szeret vala ez-is [Bánffy Kata], Szorgalmatosok a’ Méhek, nem vala kenyere ennek-is a’ 

Restségnek étke. A’ földön laknak ’s gyüjtenek a’ Méhek de magok gyönyörködtetése 

vagyon az levegö égben, úgy ennek-is oblectatioja vala az oda-fel valókban a’ 

                                                 
410 Nagy Zsófia Borbála a 18. századi halotti beszédekben még inkább a keresztény kultúrkörbır való 
exemplumokkal találkozott, és csak a 19. század elejétıl váltak szerinte népszerőbbé az antik példák. Az 
általam átnézett nagyszámú példa nem ezt igazolja. Nagy Zsófia 2005: 27–28. 
411 Solymosi 1720a: B2v. 
412 Anna Maria Schurmann (1607–1679) német-holland festı, vésnök, költı és tudós. Az utrechti egyetemen 
elsı nıi hallgatója volt. 14 nyelven beszélt, és több mővészeti ágban is maradandót alkotott. Korának jeles 
tudósaival levelezésben állt és értekezést írt a keresztény nık tanulmányokhoz való jogáról. Élete végén 
elfordult a világi mővészetktıl és tudományoktól és Jean de Labadie genfi prédikátor követıje lett. Rullmann 
1994: 178–184. 
413 Szathmári Paksi Mihály 1734a. 
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Mennyeiekben. Apró madárkák a’ Méhek; de a’ Gyümöltsök igen édes: úgy ez is Sexusára 

nézve erötelen és gyenge edény, de az ö gyümöltseire nézve, édességes, gyönyörüséges.”414 

 Az 1800-as évek változást hoztak az exemplumok alkalmazásában. Megjelentek a 

szépirodalmi alakok és gyakoribbak lettek a hétköznapi életbıl vagy a természetbıl vett 

hasonlatok. Herepei János halotti beszédei írása során a korábbi exemplumtípusok 

használata mellett ezen új forrásokból is merített. A valóságtól elrugaszkodott, 

képzeletvilágban élı embert Don Quihote, a fellángoló érzelmeknek áldozatul esı fiatal 

lányt Shakespeare Júliája segítségével jelenítette meg. Az olaj és a víz példájával 

illusztrálta azt, hogy a férfi és a nıi sors soha nem válhat teljesen eggyé. A viola, amely 

megbújik a földön, illatával mégis elandalít, a szerény, de belsı értékekben bıvelkedı nı 

metaforája lett, a lógófülő nyúl pedig már puszta létezésével is a természettıl 

elrugaszkodott értelmetlen divathóbortot illusztrálta.415 

Az exemplumok általános jellemzıinek bemutatása után az egyes nıi szerepekre 

vonatkozó nézeteket és példákat a Kamarásinál megállapított csoportosításban vizsgálom 

meg. Célszerőnek látszik Kamarási kategóriáinak átvétele, mert így a kortárs számára 

elkülönülı élethelyzeteket mutathatok be. Elıször a hajadon, a feleség, az anya és az 

özvegy legfontosabb tulajdonságaival, a hozzájuk kapcsolódó elvárásokkal foglalkozom. 

Ezután a bölcs, majd a kegyes asszonyokat, végül a foglalkozásuk (jelen esetben férjük 

hivatása) alapján meghatározott nıket vizsgálom meg. Utóbbiak közül azonban a 

feldolgozott parentációkban kizárólag az értelmiségiek feleségei jelentek meg. 

Vizsgálatom elsısorban arra vonatkozik, hogy a halotti beszédben leírt 

személyiségjegyeknek megfigyelhetı-e az idıben való változása, a hangsúly eltolódása 

valamely tulajdonság vagy valamely nıi szerep irányába. Az exemplumokon kívül 

fontosnak tartom az egyes szerepekre vonatkozó prédikációs helyek meghatározását is.416 

Németh S. Katalin Solymosi Mihály 1720-ban elmondott halotti beszéde alapján a 

nıideál évszázadokon át tartó változatlanságára hívta fel a figyelmet. Solymosi ekkor 

Károlyi Zsuzsanna száz évvel korábbi parentációjából idézett, mivel a fejedelemasszony 

dicsérete híven tükrözte saját elvárásait is.417 Károlyi Zsuzsannában a férjének engedelmes, 

                                                 
414 Csepregi Turkovics 1739; Köpeczi 1734: Cv. – Köpetzi asszociációjának célja az volt, hogy a textusban 
szereplı Debórát, amely méhet jelent, összekapcsolja a tisztaságot jelképezı Katalin névvel Bánffy Kata 
búcsúztatójában. 
415 Herepei János 1799; uı. 1805; uı. 1806. 
416 További kutatást érdemelne, hogy a prédikáció textusa, illetve a beszélı személye mennyiben befolyásolta 
mindezt, illetve melyik szónok milyen forrásokat használt beszéde összeállításához. Ez utóbbi kérdésekre 
azonban jelenleg nem tudok pontos választ adni, csak szórványos adatokkal rendelkezem. 
417 Németh 1985: 59–60. 
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tiszta, szemérmes, jó tanácsadó, kegyes és mértékletes életet élı asszonyt látta. Vajon 

mennyiben változtak a nıkkel szemben támasztott elvárások a következı száz év során? 

 

A lányság 

 

Hajadon lányokról viszonylag kevés halotti beszéd maradt fenn. Ez részben a magyar 

demográfiai sajátosságoknak, részben a protestáns szemléletnek köszönhetı, mivel 

mindkettı abba az irányba hatott, hogy a felnıtt korúak minél nagyobb része házasságban 

éljen.418 Valószínőleg a családi reprezentáció szempontjából is kisebb jelentısége volt egy 

fiatal lány temetésének, mint akár a család gyarapításában már érdemeket szerzett anyának, 

akár a nevét továbbadni hivatott fiúnak.  

 Azok a halotti beszédek, amelyek mégiscsak napvilágot láttak, a lányokat szelíd, 

engedelmes, tiszta és istenfélı szüzeknek ábrázolták. A gyermekek tisztaságát és 

ártatlanságát alapul véve a prédikátorok azzal vigasztalták a családot, hogy az Úr azt veszi 

magához akit szeret, így megoltalmazza a bőntıl és a szenvedéstıl. Ennek folyományaként 

visszatérı motívum a lányok nemüket és korukat meghaladó bölcsessége és erıs hite. 

Gyulai Katát különösen dicsérték búcsúztatói állhatatos hitéért, kegyes olvasmányaiért, 

nagy tudásáért.419 Bartsai Judit pedig a zsoltárok éneklésében jeleskedett és 11 évesen már 

ösztöndíjat tartott fenn a nagyenyedi kollégiumban.420 

 A feleség és a szőz közötti alapvetı ellentét egyben a hajadon lét legfıbb értékét is 

jelentette. Aki nem megy férjhez, az kizárólag az Úr szolgálatának élhet, Krisztus 

valóságos menyasszonya lehet.421 Gyulai Katát Kamarási Pál szerint részben szüzessége, 

részben kegyes élete tette hasonlatossá a Maximilianus császár által kivégeztetett 

Katalinhoz, aki a börtönébe küldött 50 pogány bölcset keresztény vallásra térítette.422  

 Nagyobb lányok esetében a beszédben már benne foglaltatik a házasságra való 

készülıdés. Rhédei Éva pár nappal az esküvıje elıtt halt meg, búcsúztató versében ezért 

kiemelt szerepet kap a vılegénytıl való elválás.423 Bartsai Judit szüleit viszont éppen azzal 

                                                 
418 Természetesen így is volt néhány lány, aki pártában maradt, de a helyzet értékelése komoly problémát is 
jelentett a halotti beszéd írójának. Kecskeméti Gábor egy würtembergi származású Besztercebányán élı 47 
éves hajadon halotti beszéde kapcsán mutatja be, hogyan igyekezett feloldani az értékrend és az elhunyt 
életének ellentétét a prédikátor. Az evangélikus lelkész bátyja háztartását vezetı nı gyógyító 
tevékenységével segítette a közösséget. Kecskeméti 2008. 
419 Szathmári Paksi Mihály 1734c: E3; Gyulai 1734: H4v. 
420 Jancsó Jakab 1734a: C. 
421 I.Kor. 7:34. 
422 Kamarási Pál 1734b: Hv. – Az utalás Alexandriai Szent Katalinra vonatkozik. 
423 N. N. 1751: A2v. 
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próbálta vigasztalni, és a megmásíthatatlan elfogadására bírni a prédikátor, hogy lányuk 

egy esetleges zsarnoki férj járma alól menekült meg.424 Bizarr vigasz a szülıknek, akik 

nyilván maguk választották volna ki a jövendıbelit. 

 

A házasság 

 
Az elsısorban a protestáns szemléletet tükrözı halotti beszédek olvasatában a 

szüzességnek tehát nincsen kiemelkedı értéke, mivel a házasság jelentette az emberi 

kapcsolatok legmagasabb szintjét, amelyet Isten alkotott. Hermányi Dienes József 

megfogalmazásában „a’ Házas élet igen régi, Paraditsomi és Isteni szerzés, mellynek igen 

nagy áldása vagyon”.425 Palotzi Györgyben pedig a jó feleség képe egyenesen a mennybéli 

állapotokat idézte fel: „valamennyi jót Isten a’ Mennyországon innen le-tett, mind a’ jó 

Aszszonyba tette-le.”426 A halotti beszédek szóhasználatában a jó házasság földi 

Paradicsomként jelent meg, az egymást megértı, segítı férj és a feleség „a Paraditsom 

áldott Ligetében” lakott.427 Ez a kép örökítıdött át a biedermeier családi idilljébe, 

amelyben a szerzık a legnagyobb földi boldogságot, az édeni ártatlanság töredékét vélték 

felfedezni.428  

 Péter Katalin szerint a házasság ezen érzelmi feltöltıdése a 17. században 

kezdıdött. A reneszánsz szerelemfelfogás helyébe ekkor a házasság kötelékei közé került 

szerelem lépett, és társadalmilag elfogadott nézetté vált, hogy „a házastársat illik szeretni”. 

Juliane Brandt ezt a nézetet némiképp módosítva azt hangsúlyozza, hogy a 18.századi 

házastársi szeretet még „keresztyén kötelességbıl” ered. Ezt a hozzáállást csak a romantika 

korában váltja fel a személyes kötıdés, a szerelem.429 A házastársi szeretet jelentısége 

tehát nem csak az egyházi irodalomban, hanem már a 17. századi naplók, memoárok 

feljegyzéseiben is nyilvánvaló. Ugyanerrıl vallott Borosnyai Nagy Zsigmond is felesége 

temetésén. A férfi próbálta már a nıtlen, a házas és az özvegyi állapotot is, úgyhogy saját 

tapasztalata alapján mondhatta ki, hogy a házasság a legjobb közülük. Elismerte, hogy 

vannak rossz házasságok, de azokért az emberi hibákat tette felelıssé, a házasságot 

                                                 
424 Jancsó Jakab 1734a: Cv. 
425 Hermányi Dienes 1757: K2v. 
426 Palotzi 1761: 14. 
427 Verestói 1755: számozatlan oldal. A mő név nélkül jelent meg, de a szerzı személyét Verestói György 
Magyar versek címen kiadott kötetébıl be lehetett azonosítani. 
428 Molnár István 1818: 33–35. 
429 Péter 2005: 91; Brandt 2006: 111–112. 
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mocskolókat pedig azzal vádolta, hogy megkérdıjelezik Isten rendelését és megnyitják a 

bujaság kapuját.430 

A halotti beszédek mőfaji sajátosságairól szólva már említettem, hogy a családi 

viszályok, jellembeli hiányosságok legfeljebb utalások vagy az elhallgatás formájában 

jelentek meg. A parentációk világi irányba való kifutását, egyben a halálesetrıl szóló 

értesítés kibıvített változatát és a nekrológok elıdjét jelentı szomorú jelentések esetében 

sincs ez másként. Kivételt jelent ebbıl a szempontból a kortársai között mőveltségével, 

költıi megjelenésével és életvitelével is különlegesnek számító Újfalvy Krisztina férjérıl 

írt szomorú jelentése. Újfalvy ıszintén szól házasságuk nehézségeirıl, amelynek okát 

elsısorban a két különbözı természető ember összeköttetésében látja. Nem hallgatja el 

különválásukat, és azt sem, hogy milyen nehezére esett férje azon kérésének eleget tenni, 

hogy ne hagyja el a nevét. Hangot ad a kortársak véleményének és amiatt érzett dühének 

is. Végül a megbékélés hangján emlékezik meg az utolsó két évrıl, amikor visszatért beteg 

férjéhez és a bajban összecsiszolódott a két ember.431 Ez az ıszinte hangvétel távol áll a 

legtöbb halotti beszédtıl, amely a kommunikációs helyzetbıl adódik. Újfalvy confessió-

jellegő szomorú jelentése számvetésnek tekinthetı, amelyben nem annyira férjérıl, mint 

saját érzelemvilágáról és az abban bekövetkezett változásokról vall a megbánás hangján. A 

halotti beszédeknek azonban sem az egyházi szerepük, sem a családi reprezentációban 

betöltött funkciójuk alapján nem lehetett feladata egy ilyenfajta kitárulkozás.  

A házasság és a szüzesség kérdéséhez visszatérve elmondható, hogy az elıbbi 

javára szólt az emberi nem gyarapítására vonatkozó isteni parancs, amint azt Nádudvari 

Péter 1720-ban elhangzott beszédében is leszögezte.432 Némiképp ellentmondanak ennek 

Szent Pál I. korintusi levelében írt szavai, amelyek inkább valamiféle kompromisszumos 

megoldásnak tekintik a páros életet: „Jobb házasságban élni, mint égni.”433 Makkai 

Sámuel, széki református lelkész is összetett problémaként kezelte a házasság és a 

szüzesség kérdését. A Korintusi levelekre hivatkozva a szüzességet ugyan becsületre méltó 

állapotnak tartotta, de a paráznaság elkerülése érdekében az tanácsolta, hogy inkább 

házasodjon meg az ember. A prédikátor Szent Pál szavait a mindennapi életre átültetve úgy 

magyarázta, hogy aki megházasodik, az a felesége kedvét keresi és sok gondot, terhet vesz 

a nyakába, aki viszont egyedül marad, az csak az Úrnak él. Egyik állapotot sem tartotta 

magasabb rendőnek vagy üdvösebbnek a másiknál, bár a körülmények elbillenthetik a 

                                                 
430 Borosnyai Nagy Zsigmond 1770: B3–B3v. 
431 Újfalvi 1990: 53–55. 
432 Nádudvari Péter 1720: A4; 1. Móz. 9:1. 
433 I. Kór. 7:2. 
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mérleg nyelvét valamelyik irányba: háború vagy vallásüldözés idején jobb ha az embernek 

nincs családja. Ilyen helyzetekben még a meddık keserő sorsát is könnyebb elviselni, mint 

a termékenyek családjuk iránti aggodalmát, írta Makkai.434 

Borosnyai Lukács Simon a házasság kérdésében bujaság eltávoztatását és a 

szaporodás kötelezettségét egy harmadik szemponttal egészítette ki. Mivel az emberi nem 

egy vérbıl (Ádámtól és Évától) származik, szükséges volt kétfélére: férfivá és nıvé 

teremteni. Ez ismétlıdik ugyan az állat- és növényvilágban is, de az emberek páros élete 

feljebb való az állatokénál. Az embereknél ez ugyanis nem csak testi, hanem lelki 

egységbıl is áll, vagyis ık nemcsak párjai, hanem társai és barátai is egymásnak. A 

házasságnak ezért három célja van: a szaporodás, a paráznaság eltávoztatása és a kölcsönös 

segítségnyújtás.435 

 A jó házasságot a feleség gondos kiválasztása alapozza meg, amelyhez isteni 

segítségre van szükség.436  Az imákon kívül azonban nagy szerepe van a szülıknek és más 

tanácsadóknak is, akik bölcs belátásukkal felhívják a figyelmet a hirtelen fellángoló 

érzelmek vagy a haszonkeresés veszélyeire. 

„Kell keresni a’ hasonló jó Feleséget: Isten félö okos embereknek tanátsokkal való élés 

által, ’s a’ kiknek vagyon, Szüléiknek jó szavok fogadásáról, mint Jákob tselekedék. [...] 

Vagy ki sokan vesztik-el magokat itt a’ kik tsak a’ Vérnek, a’ bolond Vak szeretetnek 

tanátsán járnak.”437 – írta Borosnyai Lukács János 1758-ban. Lényegében ugyanezeket az 

elkerülendı hibákat sorolta fel több mint egy fél évszázad múltán Budai János is. İ már 

nem volt olyan jó véleménnyel a szülık tanácsairól, viszont nagy hangsúlyt helyezett a 

lány személyiségének megismerésére: 

„a’ Szülék, és Barátok t[udni] i[llik] arra tzéloznak, hogy az Ifjunak, az élet javait, és 

kommoditássait, meg-szerezzék, és reméllik egyszersmind, hogy az ö Gyermekeiknek 

gazdagságok, ö nékiek-is hasznokra szolgálnak – Ez a’ ki maga választ magának, egy 

örökké tartó szerelem Innepének meg nyerésével ketsegteti magát – Arról, hogy az ö szive 

– értelme – hajlandósága – vírtussa – szeretete – álhatatossága milyen légyen, mint azok, 

úgy ez-is egészszen el-felejtkezik – holott éppen ezekre kellene vigyázni: mert ezektöl függ, 

hogy millyen fog lenni a’ Feleség.”438  

                                                 
434 Makkai 1731: Dv–D4. 
435 Borosnyai Lukács Simon 1783: 11–15. 
436 Péld. 18:22, 19:14. 
437 Borosnyai Lukács János 1758: 36. 
438 Budai 1815: 8. 
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 Budai ugyanakkor egy komoly társadalmi problémára is felhívta a figyelmet: ha „a’ 

Titulus a’ reménységgel öszve-kelnek”, vagyis az elszegényedett nemes és a takarékos 

gazdag polgár gyermeke köti össze az életét, az általában szerencsétlen házasságot szül.439 

Gödri Ferenc a haszonkeresés helyett Temisztoklész példájára buzdította a szülıket. İ 

ugyanis azzal utasította el lánya egyik gazdag, de tudatlan kérıjét, hogy jobban szereti az 

embert jószág nélkül, mint a jószágot ember nélkül.440  

 A házasság szerzésében, a kérık kiválasztásában nagyon nagy szerepe volt az 

anyáknak. Alvinczi Krisztina halála Köpeczi János szerint különösen Zsuzsanna nevő 

hajadon lányát érintette érzékenyen, akinek szerencséjén édesanyja sokat munkálkodott.441 

Borosnyai Nagy Ágnes is úgy emlékezett a házasságát megelızı idıszakra, hogy a kérık 

anyjához fordultak („Szép igéretekkel Töled kívánnánk.”).442 A vers retorikája szerint ı 

volt az is, aki fényesen kiházasította a lányát, holott az anyagiakat nyilván a férjével együtt 

teremtették elı, aki nem csak Borosnyai Nagy Ágnes esküvıje idején, de a felesége 

halálakor is élt még. 

 A házastárs kiválasztásába az elvárások szerint azonban magának a lánynak is volt 

beleszólása.443 A Kolozsvári Református Kollégium verse egy 1700-ban köttetett 

házasságról számolt be: Bánffy Katát megkérdezték a szülei a kiszemelt kérırıl, 

Wesselényi Istvánról, a lány pedig azt válaszolta, hogy mindenben aláveti magát szülei 

akaratának. A kérdés tehát megtörtént, de a választás tulajdonképpen a szülık kezében 

maradt.444 Wesselényi Mária ennél határozottabban döntött saját sorsáról, amikor 1765-ben 

Teleki Ádám megkérte a kezét. A férj az asszony halálakor így emlékezett vissza a 

lánykérésre:  

„Mindenfelé terjed a’ jó Hír felölle, 

Melly bölts szép Kis Aszszony vált légyen belölle. 

El-jut én hozzám-is; Szívembe férkezik 

Söt ugyan azonnal ott meg-gyökerezik. 

                                                 
439 Budai 1815: 9. 
440 Gödri 1819: 8. 
441 Köpeczi 1733: Cv. 
442 Borosnyai Nagy Ágnes 1770: C4v. 
443 A kérdés összetettségét mutatják a kutatók ellentétes véleményei: Sárdi Margit szerint a lányokat 
többnyire megkérdezték a jövendıbelijükrıl. Várkonyi Gábor ezzel szemben a mellet érvel, hogy a 
menyasszonyoknak csupán passzív szerep jutott a házasság létrejöttében. Péter Katalin szerint a házassági 
szabályok között jelentıs szerepet játszott, hogy ne kényszer alatt, vagyis szabadon köttessék meg. Bárth 
Dániel azonban megjegyzi, hogy a protestáns kánonokban a szabadság sokszor arra vonatkozott, hogy az 
illetı még nem házas, és nem is jár jegyben mással. Bárth 2005: 68–69; Péter 2008: 61–64; S. Sárdi 2002: 
54; Várkonyi 2008: 141–157. 
444 Verestói 1734b: B4v–C. 
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De mivel a’ mint sok példa bizonyittya, 

A’ hír a’ dolgokat még- meg-is nagyittya. […] 

Azért magam mégyek e’ Szüz nézésére, 

Mint az el-terjedett Hírnek Kutfejére. 

Itt már a’ Valóság meg-halatta a’ hírt, 

Hogy meg-láttam Szívem magával alig bírt. […] 

Mások-is vóltanak a’ kik ötet kérték, 

És költsön hívségre szíveket igérték. 

De engem’ választa örökös Társának, 

Hogy részese lennék hív barátságának. 

Erre Hívták maga hajlandóságai, 

Mint a’ szeretetnek ajánló okai. 

Ehez járult bölts és jó Annya tettzése, 

Melly e’ szövetségnek lett meg-petsételése.”445 

A szöveg szerint a lány maga választott, de döntésében figyelembe vette anyja tanácsát. 

Nagyjából ugyanebben az idıben a Borosnyai Nagy-családban is esküvıre készültek. A 

vılegény kiválasztását az anya, Pál Ilona is a leányára bízta. Különösen érdekessé teszi a 

leírást az, hogy maga az egykori menyasszony, Borosnyai Nagy Ágnes emlékezett 

eképpen: 

„Nem akartál engem eröszakkal adni. 

Mert ennek virága üröm szokott lenni, 

Hanem méltoztattál az én reámbizni, 

Válaszszak magamnak kit fogjak szeretni.”446 

 Vagyis a lányok, annak ellenére, hogy nem kereshettek maguknak házastársat, 

amint azt Füzi János még 1808-ban is hangsúlyozta, általában mégsem voltak teljesen 

kiszolgáltatottak házasságuk ügyében.447 Az emlékiratok is megerısítik ezt a 

parentációkból kirajzolódó képet. Bethlen Kata szerencsétlen elsı házasságához is meg 

kellett szerezni az ı beleegyezését, még ha azt anyja csak a kitagadással való fenyegetéssel 

érte is el. Apor Péter megemlékezett bölcs nagyanyjáról, Imecs Juditról, aki csak azzal a 

feltétellel ment hozzá Apor Lázárhoz, hogy az az elsı házasságából származó 

gyermekeinek kiadja járandóságukat. Hermányi Dienes József anyját hosszasan gyızködte 

                                                 
445 Teleki Ádám 1786: B3v–B4v. 
446 Borosnyai Nagy Ágnes 1770: C4v. 
447 Füzi 1808b: 25. 
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a környezete, hogy két kérıje közül melyiket válassza.448 Daniel István pedig arról számol 

be, hogy saját és unokahúga házassága szerzésében is a lányok választása döntötte meg az 

apák ellenkezését.449 Úgy tőnik, hogy a lányok szabad választása elméletben megvolt 

ugyan, de mint oly sokszor, az esemény résztvevıinek habitusa határozta meg, hogy ezt 

mennyire vették figyelembe. 

 Fülep Gábor 1792-ben a házasságkötéssel kapcsolatban elsırendő szempontnak 

tartotta, hogy a menyasszony testileg már érett legyen: 

”Leg-elsıbben-is fel-tészem, hogy a’ páros életre menendı Aszszonyi nemen lévı személy, 

akkor kezd a’ meg-éredéshez közelgetni, mikor testének és termetének arra a’ 

tökélletességére jút, mellyet az Házassági tisztességes élet kíván, és az azzal egybe köttetett 

világi élet’ terhe. A’ melly-is, akár kinek miképpen tessék, de ítéletem szerint, ugyan, a’ 

tizen-ötödik esztendönek nem alatta hanem felette vagyon.”450 A halotti beszédek életrajzi 

adatai szerint a kortársak többsége annak ellenére is osztotta a szerzı véleményét, hogy a 

protestáns szertartásrendek általában 14 éves kortól engedélyezték a házasodást.451 Bár 

akadtak 14 éves menyasszonyok, de ık, akárcsak 15 éves társaik nagy része, még a 18. 

század elején mentek férjhez.  

 Fülep további kritériumai a lánnyal szemben, hogy erkölcsei szülei nevelése és 

fenyítése által megszelídüljenek, bölcsen nyissa meg a száját, cselekedetei ne 

rosszindulatból vagy a szokásból, hanem az okosságból eredjenek, tudjon uralkodni az 

ösztönén és legyen szemérmes. Fogadja meg a jó tanácsot, és ı is el tudjon látni másokat a 

tanácsával. Ne legyen továbbá mord kedvő, engedelmeskedjen férjének, és békével tőrje 

rossz tulajdonságait. Engesztelje a haragját, vigasztalja bánatában, és védelmezze ıt a 

rosszakaróktól. Gyermekeit Istennek szülje és nevelje, a házát építse, gyarapítsa. Fontos 

továbbá, hogy az atyafiakkal jó viszonyt ápoljon, ne háborúskodjon, ne versengjen velük, 

mert az ”éretlen elmének” a jele, viszont segítse a szegényeket és szőkölködıket.452 

                                                 
448 Bethlen Kata 1984: 11–13; Apor 1912: 19; Hermányi Dienes 1942: 231–232. 
449 Daniel István 1942: 189–190, 201. 
450 Fülep 1792: 9. 
451 Cserei Farkas a nık jogait és kötelességeit a 18. század végén összefoglaló munkájában azt írta, hogy a 
lányokat általában 7 éves koruk után lehet elmátkásítani, de ha érett elmével bírnak, és fel tudják fogni az 
eseményeket, akkor már korábban is. A házasságkötést a lány 12 éves kora után tartja lehetségesnek. Péter 
Katalin és Bárth Dániel utal rá, hogy a katolikus egyházban a lányok valóban 12 éves koruktól kezdve 
házasodhattak, de több protestáns szabályzat felemelte a házasságkötés alsó korhatárát. Geleji Katona István 
kánonja szerint a lányok 14 éves koruktól kezdve mehettek férjhez. Cserei 1800: 120–121; Bárth 2005: 54–
56; Péter 2008: 57. 
452 Fülep 1792: 13. 
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 A férfi és a nı közötti viszonyról szólva Borosnyai Lukács Simon megosztotta 

olvasóival azt a közkelető nézetet, mely szerint a kapcsolatot az egyes nemzetek 

vérmérséklete is meghatározza: 

„Szokták némelyek az Europai nevezetesebb Nemzeteket, a’ Feleség tartásnak azoknál lévö 

külömbözö Modjai, avagy a’ Házasságban élö Személyeknek mind a’ Férjnek mind a’ 

Feleségnek, égymáshoz valo Magok-viseléseknek ’s Relatiojoknak külömbözések szerint is 

ki tzimerezni; azt tartván az azok között számosabban elö-fordulo Példákbol tett 

Experientia ’s tapasztalás szerint, hogy a’ Németeknél a’ Férj Gazda a’ Feleség Gazd-

Aszszony: A’ Spanyoloknál a’ férj Tyrannus, Szabados kemény Uralkodo, a’ Feleség 

Szolgálo; Az Oloszok között a’ Férj Porkoláb vagy Tömlötz-tarto, az Aszszony Rab és 

Fogoly: Az Anglusoknál ellenbe a’ Férj Szolga, a’ Feleség Úr-Aszszony ’s Királyné: a’ 

Frantziáknál pedig égymás-Baráti: Nálunk Magyaroknál elegyesen foly a’ Dolog a’ hogy 

lehet; ’s ugy tartom a’ több Nemzetek között is.”453 

A fentiek közül Borosnyai a francia szokást tartotta követésre méltónak, mivel egyeznek 

Szent Pál azon szavaival, hogy a házastársak barátok legyenek. Nézetét Mózes törvényével 

is alátámasztotta, mely szerint az asszony a férfi hatalma alatt áll, de mégis megáll 

közöttük a barátság és egyenlıség, amint Krisztus hívei is egyszerre voltak a „Szolgai 

Tulajdoni” és barátai. Végül egy antik példát említett szavai alátámasztására: Aelianus 

szerint a régi szkítáknál a házasulandó felek megbirkóztak egymással, és aki nyert, az 

viselte a házasságban a nadrágot.  

 Herepei János szintén a barátságot és a meleg szeretetet tekintette a jó házasság 

alapjának, mert ez teszi lehetıvé a gyermekek egészséges fejlıdését. Hangsúlyozta, hogy 

ez akkor valósulhat meg, ha a felek tisztelik egymást, házastársukat magukkal egyenlınek 

tartják, béketőrıek és felismerik, hogy örömeik, bánataik, sıt a tulajdonuk is közös.454 

 A házastársak ebben a megközelítésben szinte egyenrangú partnereknek tőnnek, de 

a prédikátorok nem hagytak kétséget a felıl, hogy ezen korántsem jogegyenlıséget 

értettek, inkább azt, hogy – Herepei megfogalmazásában – a férfi ne játékszerének vagy 

háza elsı szolgálójának tekintse a feleségét, hanem társnak.455 Ezekkel a gondolatokkal 

együtt járt a nı és a férfi alá- fölérendeltségének eszméje is. Herepei érvelése szerint a férfi 

ugyan feje az asszonynak, de ez a kapcsolat a lélek és a test viszonyához hasonlatos. A 

                                                 
453 Borosnyai Lukács Simon 1783: B4v. 
454 Herepei János 1799: 66–77. 
455 Herepei János 1799: 71–72. – Szikszay imádságos könyvében a nemek Isten elıtti egyenlıségét fejti ki, 
amibıl azt a következtetést vonja le, hogy a férfi és a nı közötti hierarchia fenntartása mellett a férfiaknak 
tiszteletben kell tartani a nıket. Brandt 2006: 103. 
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gyakorlatban ez úgy valósítható meg, ha a férfi megtartja a maga jogait a házban, de nem 

védi ıket durván. A feleségétıl megköveteli a kötelezettségeit, de nem kér tıle méltóságán 

aluli dolgot, enged az asszonynak a kicsi dolgokban, de ragaszkodik a nagyokhoz. Ezek a 

gondolatok Szent Pál levelein alapulnak, melyek a férfiak és a nık viszonyában 

évszázadokon át referenciaként szolgáltak: a férfi Isten képe és dicsısége, mert Isten a 

saját mintájára alkotta, a nı pedig a férfi képe és dicsısége, mert Ádám testébıl vétetett. 

Az asszony ezért a férjének tartozik azzal a tisztelettel, mellyel a férfi Istennek. A férfi 

viszont szeretni, becsülni és oltalmazni tartozik feleségét, mint gyengébb segítıtársát.456 

Ezen elvek ellenére Gáspár Gabriella szerint a férjes asszonyok nem álltak gyámság alatt, 

férjük hatalma csupán a lakóhely kijelölésében nyilvánult meg. A nık bizonyos 

függetlenségét tükrözi az is, hogy a férjes asszonyok és az özvegyek gyakran a 

leánynevüket használták.457 

 Az asszonynak a teremtéstörténeten458 alapuló segítı szerepét már a 18. század elsı 

felében is megtaláljuk a halotti beszédekben: Szentgyörgyi Sámuel 1739-ben, Borosnyai 

Nagy Zsigmond 1747-ben emelte ki a feleségnek a férjet támogató, segítı funkcióját. 

Borosnyai beszédében Kemény Kata értékeit azzal a képpel emelte ki, hogy férjének nem 

csak fele segítsége, hanem egész segítsége volt, aki ráadásul – egy biedermeier képet 

megelılegezve – mellette állt betegségében, vigasztalta bánatában.459 Verestói György 

1739-ben írt beszédében még az általában kívánatosnak tartott otthonülı asszony képét is 

megkérdıjelezte, és nagyobb értéknek tartotta a bujdosó férjét elkísérı asszonyt, aki társa 

és ”úti-társa” is hitvesének.460 Németh S. Katalin szavaival élve ekkor jelenik meg elıször 

„a mindig engedelmeskedı háziasszony helyett a férje gondjaiban részt vállaló, ıt utjaira 

elkísérı, igazi társsá váló feleség képe.”461 

 Míg a legtöbb prédikátor az asszony béketőrését, engedelmességét hangoztatta, 

Incze István Catora hivatkozva a férfi szerepét emelte ki a házasság minıségében: „sokkal 

nagyobb ditséretet érdemel egy jó Férfiú a’ maga Házában, mintsem egy jó Tanáts-Ur az 

                                                 
456 Nádudvari Péter 1720: A2; I.Kor. 11:3, 7–9; I. Tim 2:12–13. 
457 A nemes nık azonban ezzel részben a szüleik családjával fennmaradó kapcsolatot fejezték ki, ami a férj 
reputációját is növelhette. Gáspár Gabriella szerint ez a szokás erıteljesebben érvényesült Erdélyben, mint 
Magyarországon, aminek okát a különleges nıi jogokban (székely fiú-leányság intézménye) véli felfedezni. 
A nıi név használata nem csak a hétköznapi életben, hanem az új, gyakran megkérdıjelezett szerepeket 
felvállaló asszonyok között is jellemzı volt. Fábri Anna kimutatta, hogy 19. század közepéig az író- és 
költınık is túlnyomórészt nıi néven jelentették meg munkáikat. Fábri 1997: 70; Gáspár 2007: 71–74, 76–77. 
458 1. Móz. 2:20–23. 
459 Szentgyörgyi 1739: A3; Borosnyai Nagy Zsigmond 1747c: G2–G2v. 
460 Verestói 1739a: D3v. 
461 Németh 1985: 60. 
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Ország Házában”.462  A csendes és jó házassághoz ugyanis a férfi nagy bölcsessége is 

szükség van. A férfi a 18. század végén már a feleségét betegségében támogató, vigasztaló 

szerepben is megjelent. Szeremley Krisztina például betegágyán rendszeresen maga mellé 

hívatta férjét, mert úgy könnyebben viselte gyötrelmeit.463 

 A jó házasságot jelképezte a férfi és a nı hasonló karaktere. A prédikátorok 

általában megelégedtek annak az említésével, hogy a házastársakban egy szív, egy akarat, 

egy értelem lakozott, Borosnyai Lukács János azonban hosszan részletezte Teleki Kata és 

Lázár János hasonlóságait. Mindkettejük ép tagokkal, ékes termettel rendelkezett és „igaz 

Magyar ’s született Gróff” volt. Megegyeztek az egymás iránti szeretetben és hőségben, 

elméjükben és erkölcseikben, azonos volt a vallásuk és férje távollétében Teleki Kata is 

férfiúi erıvel, jó gazdaként irányította házát.464 Bár erre a hasonlóságra törekedni kellett, 

mégsem lehetett mindenki olyan szerencsés, mint Lázár János és Teleki Kata. A 

letagadhatatlan hibákat a prédikátorok igyekeztek tompítani, mint ahogy tették Nemes 

Judit esetében, akinek férje Földvári István házasságuk ideje alatt megırült. Ilyen esetben a 

jó feleség feladata az volt, hogy belenyugodjon az isteni döntésbe, kitartson férje mellett és 

igyekezzen támogatni ıt.465 

A hasonlóságok közül a vallásnak különösen nagy szerepe volt a katolikus 

uralkodók ellenreformációs törekvéseinek korában.466 Bethlen Kata önéletírása szerint 

anyja kényszerítette feleségül a katolikus Haller Lászlóhoz, holott ı református hite miatt 

minden lehetséges módon tiltakozott ez ellen. Indulatai a házasság során sem szelídültek, 

olyannyira, hogy már csak férje vagy saját halála által látott menekülést helyzetébıl.467 

Bod Péter búcsúztató versében ez a szituáció elveszti élét és tragikumát, a házasság leírása 

során a kötelezı panelek érvényesülnek, de az alapprobléma mégis kiderül: 

„Ez Házasságban van egy illö kedves pár, 

Mellynek el-válnia vólna igen nagy kár, 

Mellyet tart szeretet mint erös gyémánt zár, 

Háborgás gyülölség innen távúl-is jár. 

                                                 
462 Baconi Incze István 1766: P2v. 
463 Nádaskay 1793: 48. 
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465 N. N. 1774: C2v. 
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Mindenben egyéznek; tsak egyben nem lehet, 

Lelki esméreten eröt más nem vehet, 

Két vallásban vagynak; erröl Isten tehet. 

Reménlik dólgokat, így-is jóra mehet.”468 

 A 19. század elején a házastársak hasonlósága helyett az egymásra való hatásukra, 

az egymás formálására való képességükre helyezıdött a hangsúly. „A’ Páros élet, 

tökélletességre viszi az Emberben azt; a’mit a’ természet, félbe hagyott; de tsak akkor, ha 

a’ szives szeretett arany lántza, köti, a’ szeretö szivet a’ szeretö szivhez.”469 A házastárs 

jelleme és a két ember összeillı karaktere nem csak a földi, de a mennyei boldogság 

elérését is közelebb hozza: 

 „Nem lehet az Emberre nézve fontosabb dolog, mint egy olyan Személynek jó 

tulajdonságai, a’ kivel néki, egész életében, egybe-köttetve kell élni. Egy ilyen Személy nem 

tsak a’ mi földi életünket teheti kedvessé; hanem gyakorta, az ö vele való egybe-köttetés 

választja-el a’ mi örökké való boldogságunkat; Mert a’ jó Feleségben, a’ rosz Férj is meg-

szenteltetik; valaminthogy a’ roszban a’ jó is meg-szentelenittetik – Egy Nemes szivü 

értelmes Házas-Társ, a’ szeretetet nem tsak fel-gerjeszti, hanem azt tartóssá-is tészi”.470 

 A jó feleség példájaként a szerzık elsısorban Sárát (1720–1808), Rebekát (1728–

1807) és Ráhelt (1720–1806) állították a hallgatók elé, akiket férjükhöz való 

engedelmességükért, szelídségükért, szépségükért, szorgalmukért dicsértek. A szemérmes 

és tiszta életvitel említésének helyét az 1780-as évektıl inkább a férjhez való hőség leírása 

veszi át. Rebekát kiemelték szemérmességéért, Sárát és Ráhelt pedig férjüket gyermekkel 

megörvendeztetı nıként dicsérték. Bár Rebekka is szült, ráadásul ikreket, mégis 

gyakrabban emlékeztek meg a szerzık Sáráról és Ráhelrıl, akik sokáig meddık lévén 

buzgó könyörgéseik jutalmaként estek teherbe. Sára ekkor már 90 éves volt, Ráhel pedig 

második fia szülésébe belehalt, így anyaságuk még inkább felértékelıdött. Személyükben a 

hívı, a feleség és az anya szerepei kapcsolódtak össze.  

 A férje ostobasága miatt feldühödött Dávidot bölcs beszédével, alázatosságával 

megnyerı Abigél a férjét segítı, okos feleség mintája lett. Az Odüsszeuszt több mint 20 

évig hazaváró Penelopé a hőséget szimbolizálta (1743–1800). A történelmi mondában 

szereplı weinsbergi asszonyok (1720–1743) házastársi szeretete pedig hısiességgel 

párosult. Amikor az ellenség szabad elvonulást engedélyezett a körülzárt várból annyi 

                                                 
468 Bod 1762: C4. 
469 Gödri 1819: 6. 
470 Budai 1815: 6–7. 
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értékkel, amennyit elbírnak, a férjüket vitték ki a hátukon. A 12. Példabeszéd alapján az 

egész korszakban jellemzı kép maradt, hogy a jó feleség a férje koronája (1720–1814), 

amely az összes pozitív nıi tulajdonságot magában foglalta. A korona ugyanis a 

legdrágább dísz, amely viselıjét is megszenteli.471 

 

Az anyaság 

 

Az anyaságról mint a nıi lét legfontosabb hivatásáról már volt szó korábban. A halotti 

beszédekben megnyilvánuló változásokon kívül az anyai szerep felértékelıdését jelképezi 

az 1723. évi CXI. törvény is, mely a korábbi „atyai hatalom” helyett már a gyermekek 

feletti „szülıi hatalom” kifejezést használja.472 

 Perlaki József a szülés következtében elhunyt Kis Judit temetésén a foglalta össze 

az anyasággal kapcsolatos nézeteit. Az eredendı bőn és a nehézségekért kijáró tisztelet 

gondolata már egyaránt megtalálható az 1736-ban kiadott beszédben. Isten Éva bőnéért 

azzal sújtotta a nıket, hogy fájdalommal szüljék meg gyermeküket. A nehézségek azonban 

már a gyermek kihordása során jelentkeznek, majd a nagy veszélyekkel járó szülés után 

sem szőnnek meg. Az anya ugyanis, ha alkalmas a feladatra, akkor „igasságossan” nem 

bízhatja dajkára a gyermeket „tulajdon tejével tartozik táplálni […] és éjjel, nappal sok 

édes álmának félben hagyásával”473 gondozni. Mindezen fájdalmak és veszélyek vállalása 

miatt a gyermekek tisztelettel tartoznak anyjuknak, azok az asszonyok pedig, akik a 

szülésbe halnak bele, halálukkal Istent dicsıítik.474 

 Málnási László – aki amúgy is az érzelmileg telített és látványos életképekben 

bıvelkedı prédikációk híve volt – az anyai szeretetet irracionális voltára hívta fel a 

figyelmet, amely megakadályozza a születésszabályozás brutális megnyilvánulásait:  

„Természet szerint ez [a gyermek szeretete] igen bé van óltatva az Anyai Szívbe; melly ha 

úgy nem vólna, minémü sok bajoskodás van a’ Magzatnak méhben való terhes viselése, 

halálos kínokkal vetekedö fájdalmas szülése miatt: De azután-is a’ nevelésben éjjel nappal 

                                                 
471 A 16–18. századi lakodalmi versek a parentációkhoz hasonló elvárásokat támasztottak a 
menyasszonyokkal szemben és pozitív, illetve negatív példáik is sokban megegyeznek. A férje örömeként, 
koronájaként megjelenı jó asszony és a vele szemben álló részeges, lusta, hőtlen és pletykás feleség képe 
még a 20. század elejének vıfélyrigmusaiba is átörökítıdtek. Küllıs 1999: 121–123. 
472 A törvényt Gáspár Gabriella úgy értelmezi, hogy az anya nem az apával azonos jogú félként, hanem csak 
helyettesítıjeként léphet fel. Gáspár 2007: 72. 
473 Perlaki József 1736: 4–6. 
474 Perlaki József 1736: 12. 
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mennyi sok ezer nyughatatlanságon mégyen által az Édes Anya, talám mindenik Anya a’ 

földhöz, a’ falhoz verné Magzatját, mihelyt születik.”475  

 Borosnyai Nagy Zsigmond viszont a felnıtt korig ható anyai gondoskodásra 

emlékeztette Alvintzi Gábort az édesanyja, Gyulai Kata temetésén: 

„Tégedet nem tsak fájdalommal hozott e’ világra, hanem kegyesen táplált, nevelt az Isteni 

félelemben, az Idvességes, Szent, és tisztességes Tudományokban, a’ keresztényi vitusokban 

a’ N[agy] Enyedi Ref[ormátus] Nemes Collegiumban, az hol mind egésséges, mind beteg 

korodban gyakron meg látogatott, nyavalyáidban orvasoltatott; és Collégiumbéli 

Cursusodot el-végezvén, characteredhez illendö Promotzioidnak ki munkálódásában 

semmit el nem mulatott, semmi költségének, és fáradtságának nem kedvezett, hogy annak 

idejében mind Édes Hazádnak mind az Isten Házának, mind Mélt[óságos] Uri 

Familiádnak Oszlopa lehetnél.”476 

 Gyulai Kata esete nem volt egyedülálló. Özvegyen maradván sok asszony maga 

vette kézbe fia neveltetését. Ha azonban az apa életben volt, általában ı döntött a fiúk 

iskoláztatásáról, sıt egyesek írásba is foglalták nevelési elveiket.477 A kisgyermekek és a 

lányok nevelésére vagy legalábbis neveltetésük irányítására viszont elsısorban az anyák 

voltak hivatottak. Teleki Ádám felesége napirendjének bemutatásakor arról emlékezett 

meg, hogy az asszony maga ébresztette, öltöztette gyermekeit, ı határozta meg napi 

tennivalóikat:  

„Gyermekéhez mégyen és öket fel-költi, 

’S idejét ö vélek egy keveset tölti. 

Fel-öltözésekben nem sok idö telik, 

Tudván Annyok kedvét azzal hogy nem lelik. 

Nem vólt öltözetek soha nyegédesen, 

De mindenkor tisztán illetöleg diszesen. 

Ki-szabja nékiek, hogy ki mihez nyuljon, 

Mit dolgozzék, írjon és ki mit tanuljon.”478 

                                                 
475 Málnási 1758: F3v. – Perlaki és Málnási szavain kívül a halotti beszédek adataiból készített statisztikából 
is kiviláglik, hogy milyen sok asszony halt meg a szülés következtében. A Málnási által felvetett 
gyermekgyilkosság egyébként a születésszabályozásnak az ókortól kezdve alkalmazott fajtája volt. A magyar 
jogrendben már Könyves Kálmán törvényeiben megjelent a büntetése, majd a 18. századtól inkább a 
megesett lányok segítésére került a hangsúly. Mindenesetre a gyermekgyilkosság leginkább a marginális 
helyzetben levı anyák esetében fordult elı, nem a Málnási által búcsúztatott tehetıs asszonyok körében. 
Deáky – Krász 2005: 105–112. 
476 Borosnyai Nagy Zsigmond 1771: Ev. 
477 Vaderna 2009: 122–123. 
478 Teleki Ádám 1786: D2–D2v. 
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 A neveléssel kapcsolatban Málnási László gyakorlati tanácsokat is adott: a 

gyermekeket szeretni kell, de nem úgy mint a majom, aki öleléseivel megfojtja a kölykét. 

A kényeztetést, a fenyíték hiányát a testre és a lélekre nézve is veszedelmesnek tartotta. A 

gyermekeket pedig arra szólította fel, hogy legyenek hálásak neveltetésükért, tiszteljék és 

szeressék szüleiket, mert mindazt a jót, amit kaptak, viszonozni nem tudják.479 

 A halotti beszédek és búcsúversek gyakran magukba foglalták az anyai intelmeket 

is. Alvintzi Krisztina gyermekeihez intézett jó tanácsait Köpetzi János a halotti beszédet 

lezáró búcsúzóba fogalmazta bele: Féljék Istent, éljenek szent életet, becsüljék az 

embereket, hallgassanak apjuk tanácsaira, és így nem lesznek árvák. Gondjaikat hagyják az 

Úrra, aki gondot visel rájuk.480 Teleki Mária gyermekeihez intézett utolsó, moralizáló 

levelét Szabó András foglalta versbe a halotti beszéd-győjtemény számára.481  

 Bizonyos esetekben az anyák maguk vették kézbe lányaik oktatását, máskor viszont 

tanítókat fogadtak.482 Bánffy Kata, Wesselényi István felesége dicséretet érdemelt, amiért 

mindkét nembeli gyermekeit taníttatta, a fiúkat külföldön is.483 Wesselényi Polixénáról 

tanítója, Cornides Dániel írt búcsúverset,484 Bartsai Juditról két búcsúztatója, Jancsó Jakab 

és Sövényfalvi Zsigmond is úgy emlékezett meg, mint akik tanították a hit ágazataira,485 

Teleki Eszternek pedig Málnási László volt a tanító praeceptora hitbéli és erkölcsi 

kérdésekben.486 Pál Ilona halotti búcsúztatója arról tanúskodik, hogy ez a gyakorlat nem 

csak a leggazdagabb családokban fordult elı, hiszen Nagyenyeden tanító férjével ık is 

magántanár fogadtak lányuk mellé.487 

 Az anyák lánynevelésre vonatkozó kötelezettségét Bánffy Kata búcsúversében a 

következıképpen magyarázta a szerzı: 

„Másként is a’ Leány Gyermeket nevelni 

ANYÁé, ANYának kell hát ezt mivelni: 

Ö a’ Mester ebben: tudja el-rendelni, 

A’ Leánynak magát mint kelljen viselni. 

                                                 
479 Málnási 1758: G2. 
480 Köpeczi 1733: Cv. 
481 Szabó András 1801. 
482 Ennek ellenére a mőveikkel nyilvánosság elé lépı asszonyok eleinte nem a nevelés kérdésével 
foglalkoztak. A 18. században még inkább kegyességi munkák és fordításaik, a 19. század elején önéletrajzi 
ihletéső próza és líra került ki kezeik közül. A gyermeknevelés, a családi élet kérdése és az újonnan 
megszületı gyermekirodalom csak a 19. század második felétıl lett nıi territórium. Fábri 1997: 64. 
483 Köpeczi 1734: Cv. 
484 Cornides et al. 1765. 
485 Jancsó Jakab 1734a: C–Cv; Sövényfalvi 1734: Iv. 
486 Málnási 1779: E4. 
487 Borosnyai Nagy Ágnes 1770: C4. 
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A’ Leányt nevelni nem FÉRJFI munkája; 

Mit tud belé, ennek mint álljon Pártája? 

Hoszszu-é vagy rövid légyen Pántlikája? 

Lépésiben esik mitsoda hibája?”488 

 A nık lánynevelésben betöltött szerepét tehát épp azokkal a viselkedéssel és 

megjelenéssel kapcsolatos ismeretekkel támasztotta alá a vers írója, amelyeket mások 

elítéltek, feleslegesnek, sıt károsnak tartottak. Mint a költemény következı soraiból 

kiderül, Bethlen Klára azonban nem csak ilyen világi hívságokra tanította meg a lányát, 

Bánffy Katát, de saját maga oktatta olvasni is.489 

 A Szent Pál-i elvek ilyen jellegő felülírása elég jellemzı volt. Annak ellenére, hogy 

a prédikátorok újra és újra meghivatkozták az említett textust, a nıknek az alapvetı 

készségek elsajátításában, a vallási és életvezetési kérdésekben való példamutatását és 

tanítását nemhogy elutasították volna, de dicséretre méltónak tartották. Ez a nevelı szerep 

pedig nem csak a saját gyermekekre vonatkozott, hanem az egész háznépre. Lázár Mária 

Gelei István Titkok Titkáról szóló munkáját majdnem végigolvasta a halálos ágyán, és oly 

sok bölcsességet nyert belıle, hogy másokat is tudott „lelki dolgokban igazgatni”, 

vigasztalni.490 A 11 éves Bartsai Judit is olyan jól megtanulta a Bibliát és a zsoltárokat, 

hogy már nála nagyobbakat is tanított belılük.491 Wesselényi István felesége, Bánffy Kata 

„Magyar Könyvekbıl álló Bibliothecat Magánál tartván, és a közönséges Prédikátziók 

után, ugy más alkalmatoságokkal-is gyakorta, mint valami Pap, azon Magyar Könyvekböl 

bizonyos Prédikátziót vagy Részt egész Ház-Népe elött el-olvasván”492 nevelte egész 

háznépét. Vay Kata pedig az unokáit nap mint nap „hol a’ Sz Irásból, hol a’ külsö 

Históriákból vett példákkal tanit[otta] és a’ böltsességre oktat[tta]-vala”.493 

 Minden veszélye és nehézsége ellenére a protestáns szemlélet az anyaságot 

tekintette a nıi élet beteljesedésének, ezért különösen nagy csapásnak tartották, ha egy 

asszonynak nem született gyermeke. Korda Borbála elsı házassága gyermektelen maradt, 

és második házasságának is csak a 16. évében, 36 esztendısen esett teherbe. A meddıség 

nagy szomorúságot okozott neki, úgyhogy még a halva született gyermeket is áldásként 

fogadta. „A’ szülésben olly nagy kinokat szenvede, mellyek miatt, mint egy két hétig, magán 

kívül lévén, még azt sem tudta hogy szült vólna; hanē az után magát meg eszmélvén kivánta 

                                                 
488 Verestói 1734b: B–Bv. 
489 Verestói 1734b: Bv–B2. 
490 Bonyhai Simon 1732: B4. 
491 Jancsó Jakab 1734b: F4v. 
492 Verestói 1734b: A3. 
493 Bodoki 1769: D. 



 141

nagy kivánsággal látni, de már el-temettetett vólt, örült mindazáltal még-is, hogy Isten 

méhét meg-nyitotta vólna, ha halva lött-is”.494 

 Harsányi Klára 38 évesen ment férjhez, és saját saját gyermeke már nem született, 

viszont férjének elsı két házasságából származó öt gyermekét nevelte.495 Kabos Klárának 

szintén „nagy keresztye vólt a’ gyermektelenség”, de ezt béketőréssel hordozta, és „az 

Ekklé’siákat, Oskolákat, közönségeket úgy nézte, mint a’ maga Fiait Léányait”.496 Férjével 

együtt a marosvásárhelyi és a kolozsvári kollégiumoknak, illetve több egyházközösségnek 

is jótevıi voltak és végrendeletükben is nagy adományt tettek számukra.497 

 A gyermektelenség okozta őrt vagy a házat már elhagyó gyermekek helyét a 

közelebbi vagy távolabbi rokonok gyermekei is betölthették.498 A magas halandósági 

viszonyok között gyakoriak voltak a mostohaszülık. Ketzeli Borbála például férje elsı 

házasságából származó lányait is felnevelte, sajátjaként szerette és „uri módon” 

kiházasította három saját gyermeke mellett.499 A mostohaanyán kívül gyakran a nagyanyák 

(Jósika Judit, Szeremley Krisztina, Bánffy Mária), idısebb testvérek (Rhédei Druzsiána, 

Teleki Mária), a szülık testvérei (Bánffy Klára és Mária, Pataki Sára) nevelték a 

gyermekeket.500 İk azonban nem feltétlenül a szülık halála miatt kerültek el otthonról. 

Székely Zsuzsannára szülei utazása alatt vigyáztak rokonai, Daniel Polixénát pedig apja a 

jó neveltetés reményében küldte Haller János gubernátor udvarába. Az egyedül maradt 

asszonyok magányuk előzése miatt is nevelhettek gyermekeket, ahogyan Teleki Judit tette 

17 gyermeke és 4 unokája elvesztése után, amikor Magyarországról Erdélybe visszatérve 

magához vette Bánffy Klárát.501 

 Az anyaság megjelenítıje a prédikációkban leggyakrabban Ráhel és Sára volt, 

amint azt a feleségrıl szóló fejezetben kifejtettem. Gyakran megjelent a Gracchusok anyja, 

Kornélia is (1739–1820), aki a drágakövek helyett gyermekeit tartotta legfıbb 

ékességeinek. Debóra (1732–1798) a harcias, védelmezı anya szimbóluma volt, aki nem 

                                                 
494 Köpeczi 1728: C2. 
495 Herepei János 1805: 54. 
496 Antal 1812: 45, 48. 
497 Antal 1812: 43. 
498 A nemesi árvák sorsát a 17. századi viszonyokat alapul véve Horn Ildikó vizsgálta. Lásd Horn 1996. 
499 Hermányi Dienes 1757: M3v. 
500 Jósika Juditra lásd Dézsi Lázár 1753: E3; Szeremley Krisztinára: Nádaskay 1793: 52; Bánffy Máriára: 
Béla 1820: számozatlan; Rhédei Druzsiánára: N. N. 1751: A3; Teleki Máriára: Báthori 1801: 48–49; Bánffy 
Klárára és Máriára: Ajtai Abód 1747: O3v. és Szathmári Pap Zsigmond 1755: D4v; Pataki Sárára: Tordai 
1794: G4. 
501 Székely Zsuzsannára lásd Szathmári Pap Zsigmond 1746: G4v; Daniel Polixénára: Szathmári Pap Mihály 
1776: H4; Teleki Juditra: Zalányi Miskoltzi 1734: G4v. 
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csak közvetlen családjának, hanem egész nemzetségének is megmentıje. Mónika (1720–

1806), Szent Ágoston anyja pedig a gyermekét hitben nevelı, istenfélı anya jelképévé vált. 

 

Az özvegység 

 

A korabeli jogszokások leírása és történeti tanulmányok is azt mutatják, hogy a nık közül 

az özvegyek rendelkeztek a legnagyobb szabadsággal saját életük és vagyonuk ügyeiben. 

Cserei Farkas a következıkben foglalta össze jogaikat: a férj halálát követı elsı évben 

vagy ameddig férjét el nem temette, nem lehetett sem a birtokaiban háborgatni, se perelni, 

vagy törvény elé idézni az özvegyeket. Amíg a nı az özvegységét megtartotta, férje 

birtokában maradhatott, de legalább a lakhatását és az ellátását biztosítani kellett, kiskorú 

gyermekeinek pedig gyámja volt. Máday Andor még bizonyos politikai jogokkal is 

kiegészítette mindezt. A rendi világban a nemesi özvegyek a követ- és megyei tisztviselı 

választásokon személyesen gyakorolhatták választójogukat, a fınemesi özvegyek követet 

küldhettek az országgyőlésbe, sıt betölthettek egyes örökletes tisztségeket is kiskorú 

gyermekük gyámjaként.502 

 Az özvegyi állapotot a halotti beszédek mindennek ellenére a gyengeség, 

gyámoltalanság, elhagyatottság állapotának tartották. Szıke Ferenc 1783-ban 

összegyőjtötte azokat a hivatkozási pontokat, ahol az özvegyek elhagyatottságáról van szó: 

a zsidók „némának” hívták az özvegyet, mert nincsen aki szót emeljen érte, a Siralmak 

Könyvében elhagyatottnak nevezték, Naomi férje és fiai halála után Márának vagyis 

keserőségnek nevezte magát, Lukács könyvében pedig egy özvegy a bírót kérte, hogy 

álljon ki mellette. Megemlékezett egy közmondásról is, mely szerint az özvegy olyan 

rózsafa, melynek virágja elhullott, de tövise megmaradt és abban minden megakad.503 

Csernátoni Gajdó Dániel és Herepei Ádám egyetértettek abban, hogy az özvegyasszony 

sorsa akkor a legszomorúbb, ha gyermekei sem maradtak. Herepei szerint tovább 

súlyosbíthatja helyzetét a szegénység is. A világ hiúsága miatt pénz ugyanis sok esetben 

kisegítheti az özvegyet, például a fösvény bíró elıtt.504 

 Az özvegyi gyámoltalanság képét erısítette Csernátoni Vajda János már a 

szóhasználatával is, amikor Ketzeli Borbála temetésén megnevezte azt a férfit, aki az 

özvegy tutora volt. Intzédi István a törvényes ügyeiben adott tanácsokat az asszonynak, de 
                                                 
502 Cserei 1800: 232–250; Máday 1913: 114–120. – A 16–17. századi özvegyasszonyok sorsával foglalkozó 
tanulmányok: Horn 1996: 64–71; Horváth 2007. 
503 Szıke 1783: 17–18. 
504 Csernátoni Gajdó 1733: B2v; Herepei Ádám 1802: 43–44. 
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a tutor kifejezés azt a képzetet kelti, mintha Ketzeli Borbálának a hajadonokhoz hasonlóan 

gyámra lett volna szüksége: 

„ügyes bajos dolgaiban, törvényes Causáiban, hozzád vólt bizodalmas refugiuma ’s kész 

vólt mindenkor számára a’ bölts Tanáts, kész a’ remedium, kész a’ praesidium, úgy hogy 

bátran el-mondhatom, hogy bizonyos tekintetekben vóltál ö néki árva Özvegységében 

Tutora, vóltál Oltalmazója”.505  

 Kabos Klára mellé viszont Antal János szerint nem kellett Intzédihez hasonló 

segítı, „[m]ert ö házi dólgainak külsö belsö elrendelésében, jószágainak igazgatásában, 

törvényes ügyeinek folytatásában oly’ ritka eszszel böltseséggel tudott forgolódni, mintha 

éppen derék és értelmes Férje, Lelkét nálla hagyta, ’s csak testét vitte vólna a’ sirba”.506 

Ezt a férfias gyakorlatiasságot azonban a prédikátor kivételes jelenségként tartotta számon. 

 Ha az özvegység valóban ilyen nagy nehézségekkel járt, akkor bizonyos életkor 

eléréséig magától értetıdınek kellett volna lennie az újraházasodásnak. Mint a halotti 

beszédek életrajzi adataiból látható, ez mégsem volt teljesen így. A 17. századra 

vonatkozóan Horn Ildikó kimutatta, hogy az elit tagjai közül az asszonyok sokkal nagyobb 

arányban maradtak özvegyek, mint a férfiak. Ennek hátterében az özvegység 

megbecsültsége, mondhatni kultusza állt, amely azonban nagyon is racionális érveken, a 

birtok családban tartásán alapult.507 A halotti beszédekben is ezen kultusz alátámasztására 

találunk érveket. Az özvegyek férjhezmenetelérıl Hermányi Dienes József elmélkedett 

1757-ben. Állítása szerint már a római korban is megbecsülték az olyan özvegyet, aki nem 

ment újra férjhez, vagyis „univira” volt. Nem kis csúsztatással még azt is kijelentette, hogy 

a Szentírásban nem találni olyan asszonyt, aki újra férjhez ment volna.508 

 Herepei Ádám 1802-ben megengedıbb álláspontot foglalt el az újraházasodással 

kapcsolatban. Nem is cselekedhetett volna másként, hiszen az elparentált Kendeffy Ráhel 

kétszeres özvegy volt.509 Beszédét Herepei is az özvegységüket megtartó asszonyok 

dicséretével kezdte, és elítélte ugyan, mégis a házastársi hőség példájaként említette azt a 

pogány szokást, hogy a feleség a férj halála után az önkéntes [!] máglyahalált választja. 

Nagyra értékelte az özvegyeket azért is, mert a tisztaság megtartása számukra nehezebb 

feladat, mint a szüzeknek, akik még nem ismerik a kívánságot. Herepei általánosságban 

elítélte az olyan házasságot, amely csak címért, vagyonért, vagy a testi vágy miatt köttetik.  

                                                 
505 Csernátoni Vajda János 1757: H2. 
506 Antal 1812: 53. 
507 Horn 1996: 64–65. 
508 Hermányi Dienes 1757: K3v. – A többször házasodó bibliai asszonyok közül elég csak Dávid feleségeit, 
Betsabét és Abigélt megemlíteni. İk elsı férjük halála után mentek feleségül az izraeli királyhoz. 
509 Herepei Ádám 1802: 43–48, 53–59. 
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Ezért tartotta illetlennek az özvegyasszonyok fiatal, rangban alattuk levı férfiakkal kötött 

házasságát, amelyet szerinte egyértelmően a nı érzékisége és a férfi pénzsóvársága 

motivál. Mindezek ellenére úgy gondolta, hogy azok a fiatal özvegyek, akik 

nyughatatlanok és nem tudnak megmaradni a kegyes özvegységben, jól teszik ha férjhez 

mennek, ahogy azok is, akik gyermek nélkül maradtak, de vágynak az anyaságra. A 

gyermeket nevelı özvegyek viszont más megítélés alá esnek, mivel az új házasság 

veszélyezteti az utódok örökségét.  

 Kamarási mintaprédikációs-könyve is külön beszédet szánt a gyermekkel, illetve a 

gyermek nélkül magukra maradt özvegyeknek, és különbséget tett az egyedül maradt 

anyák között az utódok neme és kora szerint is. Cserei az özvegységnek három fajtáját 

különböztette meg: a gondviselı özvegyét, akinek kiskorú gyermekei vannak; a keresı 

özvegyét, akinek nincsen ugyan gyermeke, de férjével együtt keresı fél volt a jószágban; 

illetve a magánvaló özvegyét, aki a fentiek közül egyik feltételnek sem felel meg. A 

gazdaság szempontjából nagy különbség volt e három kategória között. Az özvegy, amíg 

újra nem házasodott, elvileg a férje birtokán maradhatott, de az örökösök megegyezhettek 

vele, hogy csak a hitbérnek megfelelı értékő ingatlant kapja meg. Ez alól a kiskorú 

gyermekek, elsısorban a fiúk jelenthettek mentséget, mert ık a vagyon örökösei voltak, 

így anyjukat nem lehetett a birtokból eltávolítani.510 Természetesen a gyakorlat ennél 

lényegesen bonyolultabb volt, és sok múlt az asszony családján, támogatói körén, 

vagyonán, sıt a politikai helyzeten is, de a fiúgyermekek mégis valamiféle védelmet 

jelentettek özvegy anyjuk számára. 

 Az özvegyasszonyoknak azonban nem csak a birtokaikra, hanem a jó hírükre is 

vigyázniuk kellett. Herepei Ádám szerint szigorú erkölcsi normáknak kellett megfelelni 

ahhoz, hogy kiérdemelje valaki a „valódi özvegy” megnevezést. Férje helyett Krisztust 

kellett a mátkájának választania, és a testi gyönyörőségek helyett a lelkieknek élnie. Aki 

ehelyett bálokba jár, „[r]ománokat szerelmes történeteket olvas […] okulárral”,511 az nem 

csak hogy nem igazi özvegy, de még nevetségessé is teszi magát.  

 A valódi özvegy meghatározásában minden szerzı egyetértett Herepeivel. 

Hivatkozási alapjuk elsısorban Szent Pál Timóteushoz írt elsı levele volt, példaként pedig 

szent Annát állították, aki hét év házasság után 84 évet töltött özvegységben, mialatt 

                                                 
510 Cserei 1800: 232–236; Eckhart 2000: 305–306. 
511 Herepei Ádám 1802: 58. 
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megtartotta tisztaságát, és a templomban töltötte napjait.512 Rajta kívül leginkább Naómi 

szolgált az özvegyek megjelenítésére, de ı a gyámoltalanságot, a keserőséget 

szimbolizálta. Szıke Ferenc korábban említett példáin kívül kiemelte, hogy az istenfélı 

özvegyet maga az Úr veszi pártfogásába, ahogyan Jézus feltámasztotta a nainbéli özvegy 

fiát.513 

 A nıi özvegység kultuszával szemben a férfiak újraházasodása olyannyira 

elfogadott volt, hogy akár már az elhunyt feleség temetésén is lehetett utalni rá. Bánffy 

Ágnes halotti beszédbe foglalt búcsúzó szavaiban azt kívánta a férjének, Daniel Istvánnak, 

hogy „váltsa-fel [az Úr] a’ Te Gyászos Özvegységedet örvendetesebb napokkal”,514 

Wesselényi Zsuzsanna pedig anyósához fordulva elıbb azt kérte, hogy gyermekeinek 

legyen gondviselıje, majd „kívánja azt is tiszta és egyenes Szívvel, hogy Szerelmes 

Fiadnak Fején láthass még egyszer Uj Myrtus Koszorút”515. Daniel István ugyan soha nem 

nısült újra, Teleki Ádám viszont elsı felesége elvesztése után nem sokkal elvette 

Torotzkai Klárát, majd az ı halála után Petrichevich Horváth Zsuzsannát állította oltár 

elé.516 Teleki Ádám esetében a búcsú szavai az új frigy igazolásaként is felfoghatók. A 

Wesselényi Zsuzsanna halála után nyolc hónappal tartott temetés idején ugyanis Teleki 

már az új esküvıt tervezte. 

 A férjes, illetve özvegy asszonyoktól elvárt tulajdonságok összehasonlításakor 

megfigyelhetjük, hogy mindkét állapotban nagy súllyal jelent meg a serény, szorgalmas, 

házát jól igazgató asszony képe. Az alázat ugyancsak mindvégig szerepel a jó 

tulajdonságok között a házas- és özvegyasszonyoknál is. A szelíd és engedelmes asszony 

képe az 1760-as évek után ritkábbá válik. Az özvegység idején e tulajdonságok kevésbé 

relevánsak, de mégis elıkerülnek, bár nem túl gyakran. Az anyaság, a gyerekek 

nevelésének említése inkább csak a 18. század második felétıl jellemzı, és többször 

jelenik meg a házas, mint az özvegyasszonyoknál. Az 1780-as évektıl egyre többször kerül 

elı a rokonsággal való jó kapcsolat a férjes asszonyok esetében, a mértékletesség viszont 

az özvegység ideje alatt értékelıdött fel. Bár a kegyességet a házas asszonyoknak is 

gyakorolniuk kellett, ebben a kérdésben ismét a házasság és a szüzesség nagy 

                                                 
512 I. Tim. 5:5–6; Luk. 2:37. – Nem keverendı össze Szőz Mária édesanyjával, aki az Újszövetségben nem, 
de 2. századi apokrif iratokban szerepel.  
513 Szıke 1783: 24–25. 
514 Baconi Incze István 1755: I. 
515 Verestói 1739a: E3. 
516 Wesselényi Zsuzsanna temetése 1739 decemberében volt, és 1740-ben Teleki Ádámnak már Torotzkai 
Klárától született fia. Nagy Iván 1865: XI. 83. 
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dilemmájával találkozunk. A férjes asszonyokat elvonja Istentıl a férjük szeretete, az 

özvegyek viszont idejüket és vagyonukat is az Úrnak szentelhetik.  

 

A kegyes nı 

 

Az istenfélelem mint az élet alapvetı értéke, minden egyes életkorra és élethelyzetre nézve 

kötelezı volt, de különösen felértékelıdött a hajadonok és az özvegyek esetében. A 

gyermekeket nem nevelı özvegyeknek – a halotti beszédek olvastában – szinte nem is volt 

más választása, értéke, mint a kegyes élet. 

 A nıneveléssel kapcsolatos fejezetben már kitértem rá, hogy a gyermekek nevelése 

gyakorlatilag a vallásos oktatással kezdıdött el, és egyes prédikátorok kritikái szerint a 

lányoké sok esetben nem is lépett túl ezen. A protestáns nık mőveltségét leggyakrabban a 

Biblia és a katekizmusok ismeretével mérték le. Vay Judit búcsúztatása során Zádorházi 

Betes József a kegyességet a három pontban mutatta be. Elsıként a szertartások betartását, 

az éjjel-nappali könyörgéseket és a hálaadást emelte ki. Másodsorban a gyermekek 

istenfélı felnevelését, harmadrészt pedig felebarátai, az Isten szolgái, az árvák, az 

özvegyek és a szegények iránt mutatott kegyességet sorolta fel. Utóbbinak Vay Judit 

szemmel látható példáját adta azzal, hogy „[t]sak e’ Serkei ISTEN’ Házát 1718. 

Esztendöben végeztette vala el, és ez elött négy Esztendökkel, ujjabban e’nek Tornyát 

romladozásiból, maga kegyességéböl, ismét meg-orvasoltatta.”517 Szathmári Paksi 

Ábrahám mindezt kiegészítette Vay Judit kegyességi olvasmányairól szóló 

beszámolójával:  

„Ha többire Fö, ’s Uri Aszszonyok, a’ Vasárnapi, és egyéb Innepi napokat, sétálásra, ’s 

egymással való nyájaskodásra forditják-is; e’ mi jó Méltoságos Aszszonyunk, az illyen 

szent Napoknak nagy részét, ajtó bézárolva, ólvasások, ’s szent elmélkedések között 

töltötte. […] Nem az olly’ idö töltésre való haszontalan Könyvek; mellyekkel a’ mi Fö 

Aszszonyaink múlatyák többire magokat, hanem azok, mellyekben az igaz Hitnek, szent, és 

Kegyes életnek természeti elö adatik, Ö néki nappali, és háló társai vóltanak. Meg-

hanyatlott állapotjában, az ISTEN’ szent Könyvén kivül, az én boldogúlt Nagy Atyámnak 

                                                 
517 Betes 1772: D–Dv. 
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szent Siklusa518 vólt, mindennapi múlattatója; és e’re a’ Lelki kintsre, nagyobb gondja vólt 

néki erötelenségi között; mint a’ pénzes Ládájára.”519  

Vay Judit szigorú életvitele, mindennemő szórakozás elutasítása, a befelé fordulás és a 

közösségért való áldozatvállalás pietista értékrendet tükröz.520 

 A katolikus és a protestáns parentációk nıkrıl szóló leírásai a vallásgyakorlat 

eltérései miatt ezen a ponton válnak el egymástól a legélesebben. Ennek illusztrálására két 

hasonló sorsú asszony halotti beszédét veszem górcsı alá. A református Wattai Krisztina 

25 évesen halt meg 11 év házasság után, a katolikus Mikes Mária pedig halálakor 23 éves 

volt és 8 évvel korábban ment férjhez. Mindketten több gyermeket hagytak hátra. Wattai 

Krisztináról úgy emlékezett meg parentátora, hogy Bibliáját naponta forgatta, sıt halotti 

beszéde textusát is feljegyezte bele, de más „kegyességet segéllö könyveknek”521 is olvasója 

volt. A gyakori imádságokon, könyörgéseken kívül penitenciát tartott és a búcsúvers 

szerzıje egy olyan adalékot is elárult a kegyességérıl, amely addig titokban volt: „beteges 

szegény felebarátjait” gyakran látogatta, orvosságot vitt nekik, lelki gyógyírként pedig 

együtt imádkozott velük.522 A katolikus Mikes Mária ezzel szemben azzal érdemelte ki a 

dicséretet, hogy csaknem minden hónapban gyónt, elvégezte mindennapi imádságait, misét 

hallgatott, és minden szombaton böjtölt. A mulatságoktól, társadalmi állása miatt nem 

maradhatott távol,523 bár csak hívságoknak tartotta azokat. Világi boldogsága, jóléte miatt 

viszont kétségek gyötörték az üdvözülésével kapcsolatban:  

„mélyen szivében gyükerezett az Isteni félelem [...] mert, midön egykor szomorú kedvét, és 

mély gondolkozását látván egy nagy Méltóságú személly, s’ kérdezkedvén, ennek imigyen 

felele: félek, úgymond, az Isten itiletétöl; midön látom, hogy ö Szent Felsége ezen az 

világon úgy-meg áldott minden jókkal, és maid semmi-féle keresztnek sullyát nem érzem, 

félek; ne talántán más világon szenvedgyek.”524  

A szegények segítése Wattai Krisztinához hasonlóan Mikes Máriára is jellemzı 

volt. Róla a prédikátor úgy emlékezett meg, mint aki az árvákat, az özvegyeket és a 

fogságban lévıket gyámolította anyagi támogatással és imáival. Mivel a Mária 

                                                 
518 Ember Pál: Innepi Ajandekul az Isten Satoraba fel-vitetett Szent Siklus. Az-az: Az egész, Christust valló 
Kereszténségtıl bé-vétetett, Isten Ditsıségére, és a mi Váltságunknak nagy Titkáról való szent 
Elmélkedésekre szenteltetett [...] Tanítások [...] Kolozsvár, 1700. 
519 Szathmári Paksi Ábrahám 1772: H2v–H3. 
520 S. Sárdi 1985. 
521 Széplaki 1773: 16. 
522 N. N. 1772: 40. 
523 Férje, Kornis Antal Mária Terézia aranykulcsos kamarása, az Erdélyi Fıkormányzóság tanácsosa, 
valamint Erdély és Partium fıkomisszáriusa volt. 
524 Balogh 1744: E2. 
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mennybemenetelének ünnepe elıtti napon született, a Szőzanyát tekintette patrónájának és 

különösen az ı ünnepeit, illetve kegyhelyeit tisztelte. Még betegségében is többször 

ellátogatott a kolozsmonostori Mária templomhoz, egyszer pedig hosszabb zarándoklatot 

tett Máriacellbe. Ajándékokat adott a Mária nevét viselı gyülekezeteknek, Mária ünnepén 

mindig áldozott, és fogadalmat tett, hogy ha utolsó betegségébıl felgyógyul, akkor a 

Szőzanya sasvári képéhez fog utazni. Amikor viszont már érezte, hogy nem fog felépülni, 

a katolikus szertartásrend szerint meggyónt és áldozott. Végül férjétıl is búcsút vett és 

Jézushoz, Józsefhez és Máriához intézett buzgó imádságok között halt meg.525 A két nı 

életérıl leírtakat egybevetve megfigyelhetjük, hogy a katolikus asszony kegyességének 

leírásában nagyobb hangsúlyt kapott a közösségi hitélet és a zarándoklat, a reformátuséban 

az egyéni imádságok. A református beszédben érintılegesen említették a gyermekek 

nevelését, ami a katolikus szónoklatból kimaradt, de az adakozást, a jótékonyságot mindkét 

búcsúztató fontos területként írta le. 

 Az adományokról a halotti beszédek, illetve búcsúversek gyakran részletekbe 

menıen tájékoztatnak. A szerzık ezzel egyrészt a család iránti hálájukat fejezték ki, 

másrészt remélhették, hogy másokat is hasonló cselekedetekre ösztönöznek. Kendeffy 

Ráhel búcsúztató verse is megemlékezik az adományairól. Második férjével, Bethlen 

Gergellyel nagyobb egyházi fundust tettek, amelyet az asszony még életében kifizetett, 

majd az ı halálával egy alapítvány is megnyílt a debreceni, sárospataki, kolozsvári, 

marosvásárhelyi, udvarhelyi és máramarosszigeti kollégiumok, valamint a 

bethlenszentmiklósi és vajdakamarási, illetve a nem sokkal korábban alapított nagyszebeni 

református eklézsia javára.526 Az Erdélyi Református Egyházkerület Győjtılevéltárában a 

Nagyobb Alapítványok között megtalálható Kendeffy Ráhel 1799. július 11-én, 

Nagyszebenben kelt végrendelete, amelyben a nagyszebeni református egyháznak 5000 

forintot hagyományozott.527 A vers írója ebben tehát valóban nem túlzott, de sajnos a többi 

adománynak nem bukkantam nyomára. 

 A reformátusok adakozásának egyik formája a szegény sorsú kollégiumi diákok 

támogatása, peregrinációjuk finanszírozása volt. Mária Terézia 1752. évi törvénye óta a 

vagyontalan családok fiainak nem nagyon volt más esélye a külföldi tanulmányokra, mivel 

a királynı megtiltotta a peregrinációra való győjtést, a collectát. A diákok csak akkor 

                                                 
525 Balogh 1744: F., G. 
526 Herepei Ádám 1802: 96–97. 
527 EREGy. Nagyobb Alapítványok. A7.1. 81. 
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kaptak engedélyt az útra, ha saját maguk vagy patrónusuk állta a költségeket.528 A diákok 

támogatásának családi hagyományát jelzi, hogy a 11 évesen elhunyt Bartsai Judit a 

nagyenyedi kollégiumban már alumnust tartott.529  

 Az adakozás több típusát megtalálhatjuk Wesselényi Istvánné Bánffy Kata halotti 

búcsúztatójában. A szerzı a jótéteményeket az anyai gondoskodás kiterjesztéseként 

mutatja be, egyben a patróna és patronáltja közötti viszonyba is betekintést enged: „Anya 

vala sok szegény és köz renden lévö Emberek’ Leányira nézve, kiket Udvarában ’s keze alá 

bé-vévén úgy szül vala a’ Gazda-Aszszonyságra ’s úgy házasít vala ki nagy Gazdagon, 

Tiszteletes, betsületes, jó rendü férfiak kebelekben, söt az után-is adománnyával, 

költségével úgy segít vala mint igaz és valóságos Anya”.530 Anyja volt az egyháznak és a 

lelkészeknek, mivel erdélyi, szilágysági és magyarországi eklézsiákat is támogatott, 

templomuk felújítását segítette, több lelkészt tartott a házánál, „némellyeket Feleségeikkel 

együtt alamisnájával tálál, és gyakorta meg-vidámit vala. […] Anya vala a’ idegen 

Országokon tudományért bujdosó Academicusokra nézve, kik közzül sok Urimmal ’s 

Tummimmal meg-ékesittetett tudós Férfiak mind a’ két Magyar Hazában, ma is az Isten 

oltárán jó illatot gerjesztenek. Háládatlan volnék ha el-halgatnám magammal-is mint egy 

idétlennel a’ meg-boldogúlt Méltóságos Aszszonynak közlött jó téteményét, mind akkor 

mikor még ábrázatomra nézve többire esméretlen vólnék, idegen Országon létemben; ’s 

mind az után közel húsz Esztendöknek el-folyások alatt.”531  

 Szeremley Krisztina esetében a jótéteményeknek egy sajátos formájával is 

találkozunk. „[S]ok árvakat felvett és nevelt, sokakat el temettetett, kiknek nem maradt 

annyi, hogy eltakarittathattak vólná”, amint arról a ragályi közösség számot tud adni.532 

Mede Erzsébet pedig a halálát megelızı ısztıl nyárig harminc árvának és még több 

szegénynek fızetett ételt.533 

 A nıket gyakran a férfiakat meghaladó hitükért dicsérték, a Jézust a keresztfához 

kísérı asszonyokra hivatkozva. A nık transzcendenshez való vonzódása azonban a 19. 

században egyre inkább a fokozott érzelmesség és érzékenység képében jelent meg.534 A 

kegyesség említése az egész korszakban megmaradt, de míg a 18. század közepéig az 

egyéni és a közösségi hitéletben való részvételt, az igaz hithez való ragaszkodást 

                                                 
528 Fazakas 2003: 74. 
529 Jancsó Jakab 1734a: C; Kamarási Pál 1734a: E3v; Sövényfalvi 1734: I2. 
530 Köpeczi 1734: C2v. 
531 Köpeczi 1734: C2v. 
532 Nádaskai 1793: 48. 
533 Molnár István 1818: 40. 
534 Nagy Zsófia 2005: 26. 
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hangsúlyozták a szónokok, a század második felére már inkább a kegyes cselekedetek, a 

jótékonyság gyakorlása kapott nagyobb szerepet. 

 Az adakozó, jótékony cselekedeteket a legtöbb esetben Tábita jelenítette meg a 

parentációkban. Szent Anna az igaz özvegyeken kívül a kegyes, istenfélı asszonyoknak is 

példaképévé vált, akik nem távoznak el a templomból, hanem életüket az imádságoknak 

szentelik. A gyermek Jézusban Szent Anna ismerte fel elsıként a megváltót, akit ezért 

prófétaasszonynak is neveztek, és a nıi nem mélyen átélt hitét bizonyították történetével. 

Erzsébet, Zakariás felesége és Keresztelı Szent János anyja szintén feddhetetlen, tiszta 

életével, istenfélelmével, kegyességével mutatott példát. Mivel mindez Zakariásra is 

jellemzı volt, a bibliai pár alakját házaspárok kegyes életének bemutatására is 

alkalmazták.535 Mária nevéhez szintén a kegyesség főzıdött, több különbözı exemplumon 

keresztül. Szőz Mária, az engedelmes, alázatos, hitében állhatatos asszonyként jelent meg. 

A betániai Mária, Márta és Lázár testvére Jézus látogatásakor a lábaihoz ült, hogy a 

tanítását hallgassa, és ezzel a jobbik részt, a lelki nemesedést választotta. A bibliai 

exemplumokon kívül ókeresztény alakok kapcsolódnak az istenfélı asszony képéhez. A 

Krisztina nevet Krisztus követıjeként, a nevükre méltó Krisztinákat pedig jó 

keresztényként említették, Lídia istenfélı volt, aki megnyitotta szívét Jézus elıtt. Paula 

(1739–1772), Szent Jeromos tanítványa a Bibliát ismerı és tanulmányozó, nyelveket 

beszélı bölcs és kegyes asszony megtestesítıje volt. 

 

„Bölcs asszonyt ki találhat?” 

 

A címben szereplı kérdés Károli Gáspár fordításában kicsit másként hangzik: „Derék 

asszonyt kicsoda találhat?”536 Az általam vizsgált halotti beszédekben azonban a legtöbb 

szerzı a bölcs asszony kifejezést használta, és a szó kettıs értelme miatt ebben az esetben 

én is eltérek a Károli fordítástól. További kutatást érdemelne, hogy kitıl származik ezen 

fordítás, amelyet oly sok prédikátor átemelt. Jelenlegi kérdésfeltevésem azonban arra 

vonatkozik, hogy mit értettek az asszonyi bölcsességen a szerzık, és milyen cselekedeteket 

kapcsoltak hozzá? Miklós Sámuel a bölcsesség és az okosság viszonyát az elmélet és a 

gyakorlat kettısségében értelmezte. Bölcsnek tekintette azt, aki ismeri az általános 

értékeket és azoknak megfelelı célokat tőz ki maga elé, okosnak pedig azt, aki ezen 

                                                 
535 Paksi K. András Kajali Klárát és Ráday Pált, Bonyhai Simon György pedig Wesselényi Istvánt és Bánffy 
Katát hasonlította Erzsébethez és Zakariáshoz. Paksi 1747; Bonyhai Simon 1734. 
536 Péld. 31:10. 
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értékeket érvényesíteni tudja életvitelében: gyermekei nevelésében, az emberekhez való 

viszonyában, a gazdálkodásban, sıt akár az adakozásban is.537  

 Az okos, bölcs asszony leírásához a halotti beszédek szerzıi két textust 

alkalmaztak. A 11. Példabeszéd a testi és lelki szépséget állítja szembe egymással: „Mint a 

disznó orrában az aranyperecz, olyan a szép asszony, a kinek nincs okossága.”538 Salamon 

31. Példabeszédében pedig, amelybıl a sokat emlegetett kereskedıhajó-hasonlat is 

származik, a házát szorgalmas munkájával építı, gazdaságát irányító, istenfélı asszonyt 

dicsérik: 

„Az ı száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén. 

Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek étkét nem eszi. […] 

Csalárd a kedvesség, és hiábavaló a szépség; 

a mely asszony féli az Urat, az szerez dicséretet magának!”539 

 A külsı és a belsı szépség szembeállítása nagyon sok beszédben visszaköszön, 

Radnótfáji Nagy Zsigmond soraiból pedig a 31. Példabeszéd hatása érezhetı. İ a bölcs 

asszony fogalmába a kegyességen és a szorgalmon kívül az általános erkölcsi és társadalmi 

normák betartását és az alkalmazkodókészséget is belefoglalta: 

„Itt hát a’ bölts Aszszonyon ollyat kell érteni, a’ ki a’ maga házának igazgatására és 

gondvíselésére elégséges és alkalmas, a’ ki erre mind született, mind pedig neveltetett. A’ 

ki mindenek felett az Istent félje mint Ersébet, ö Felségét igaz hiti szerint és tántorgás 

nélkül való vallástétele szerint tisztelje mint Anna. Férjére nézve a’ ki azt igazán szereti ’s 

betsüli, mint Sára; annak erköltséhez magát okoson alkalmaztatja, annak keménységét 

nyájasan tsendesíti mint Abigail, szüzességét ahoz egyedül meg-tartja mint Sára és Rebeka. 

Gyermekeihez és házanépéhez úgy alkalmaztatja magát, hogy azokat illendö keménységgel 

és betsülettel igazgatja, minden bünnek alkalmatosságát szorgalmatoson el-távoztatván a’ 

roszsz erköltsüeket meg-fenyíti, azok közöt mind az eledelt, mind a’ ruházatot, mind pedig 

a’ múnkát illendöképpen el-osztja. Attyafiaira és szomszédságira nézve; azokkal 

barátságban él, és a’ mivel lehet és illik, azokat segíti. A’ szegényekre nézve; rajtok 

könyörül, az éhezöknek enni ád, a’ mezitelent meg-ruházza, a’ betegeket és foglyokat meg-

látogatja. A’ házi dólgokra nézve; minden kárt kerül, javait igazán és tisztességesen 

szaporítja ”.540 

                                                 
537 Miklós 1772: K3–Lv. 
538 Péld. 11: 22. 
539 Péld. 31: 26–27, 30. 
540 Radnótfáji Nagy 1744: A3. 
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 Az idézet egyben a nıkkel kapcsolatban leggyakrabban megjelenı exemplumok 

összegzését is megadja. A legtöbb nıi példaképet azonban valószínőleg Csepregi 

Turkovics Ferenc sorolta fel 1739-ben Wesselényi Zsuzsanna emlékére megjelent 

orációjában. Elıbb a nık emberi létérıl alkotott véleményét fejtette ki, majd a sok esetben 

a férfiakat is meghaladó kegyességérıl értekezett. Ezután pedig áttért a tudós asszonyok 

hosszadalmas sorolására, hogy bebizonyítsa „nem lévén a’ Tudományoknak olly Részei, 

mellyeket az Aszszonyi-Nem ditséretesen el-nem járt vólna”.541 Az ókortól saját koráig, a 

bibliai és mitikus alakoktól a történelmi személyiségekig számtalan példát hozott a 

grammatika, a nyelvismeret, a költészet, a szónoklat, a történelem, a dialektika, az 

orvostudomány és a botanika, a filozófia és a teológia körében kiemelkedı képességő 

nıkrıl, akiket a II. számú mellékletben mutatok be. Példáiban a Biblián és a 

kommentárokon kívül többek között Plinius, Suetonius, Tacitus, Matthiolus mőveire 

hivatkozott, és hatással voltak rá Johannes Coccejus, Hugo Grotius, Friedrich Adolph 

Lampe munkái, illetve Ludovicus Vives leánynevelésrıl szóló könyve is. Mint Németh S. 

Katalin kimutatta, a szónoklat összeállításához számos latin nyelvő példatár, többek között 

Volaterranus mőve álltak rendelkezésére, ahogy ezekhez a forrásokhoz nyúltak az elızı 

évszázad gondolkodói is a nıi nemrıl szólva. Kolosi Török István 1645-ben Az asszonyi-

nemnek nemességérıl szóló verse, Szenci Molnár Albert a nıneveléssel kapcsolatos 

fejtegetéseket tartalmazó Imádságos könyvecskéje (1621) és Pázmány Péter a Mint kell a 

keresztyén leányt nevelni (1636) címő prédikációja írásakor használta ugyanezeket a 

munkákat.542 

 A szerzık elıszeretettel emelték ki a példabeszédbıl az asszonyokra vonatkozó 

elsı sort, amely azt hangsúlyozza, hogy mennyire ritka a bölcs és derék asszony.543 Ezzel a 

kijelentéssel az elhunyt kivételes tulajdonságaira tudták felhívni a figyelmet. Nádudvari 

Sámuel is felhasználta ezt a szöveget, de hozzátette, hogy bármennyire kevesen vannak a 

bölcs asszonyok, létüket mégsem lehet tagadni. A bibliai alakokat szándékosan mellızve, 

olyan antik és középkori nıalakok felsorakoztatásával igazolta ezt a nézetét, akik valamely 

„férfias” tudományágban emelkedtek ki. Példái között szerepel a szellemes és mővelt 

Aspasia, a matematikus-csillagász Hypatia, a görögül, latinul és héberül tudó, a Bibliát 

tanulmányozó Eustochium, a Cordovában teológiai doktorátust szerzı Isabella Losa, a 

bolognai jogi doktor Beltiza Gozadina vagy a 14 nyelven beszélı és több mővészeti ágban 

                                                 
541 Csepregi Turkovics 1739: Kv. 
542 Németh 1985: 61–62. 
543 Péld. 31:10. 
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is otthonosan mozgó Anna Maria Schurmann. Erzsébet angol királynıt latin, görög, olasz, 

francia nyelvtudásáért és bölcs kormányzásáért említette.544 Ezeket az asszonyokat 

azonban csak kivételes tehetségeknek tartotta, és a nıi bölcsességen általánosságban 

Radnótfájihoz hasonlóan a hitet, a szemérmet, a hallgatást, az otthonülést és a férjhez való 

hőséget értette.545 A kivételes képességő nık és a halotti beszédekben megjelenı 

engedelmes, otthonába zárkózó asszony ideálképe között feszülı ellentmondást a kortárs 

Cserei Farkas igyekezett feloldani. Véleménye szerint az asszonyok azért nem viselhetnek 

hivatalt, mert nem képesek a sok teherrel és feszültséggel járó munkára. Azokat a nıket 

azonban, akiket az Úr uralkodónak választ, felruházza a szükséges képességekkel. Kiveszi 

ıket az asszonyok sorából, férfi erıt és szívet támasztva bennük.546 

 Mint a lányneveléssel kapcsolatban már felmerült, bizonyos szerzık amellett 

érveltek, hogy a nıknek is szélesebb körő tudásanyagot kellene megszerezniük a 

korszakban szokásosnál. Szíve szerint Ajtai Abód Mihály is az asszonyok tudományokban 

való jártasságát és szellemi képességeit tette volna beszéde tárgyául, amelyek sokszor 

meghaladják a rájuk bízott ház körüli feladatokat: „hogyha speciale mandatumot nem 

vettem vólna, a’ tudományban hires Aszszonyokról oráltam vólna, megmutatván ez 

példában, melly szépen illjék az Aszszonyi Nemhez a’ tudomány, azok ellen, a’kik tsak 

orsót ’s gusalyat engednek nékik”.547 

 A nınevelés fontossága tehát újra és újra napirendre került, de a tanulmányok 

értelmét többnyire a hitben való jártasság elmélyítésében és továbbadásában látták. Ennek 

érdekében sok asszonyt dicsértek az olvasásért, egyeseket a könyvek győjtéséért is.548 

Teleki Mária emlékezve a férj még mentegetızésre is kényszerült, amiért idınként sokallta 

az olvasásra szánt idıt: 

„Mikor a’ szobádban magadra maradtál 

Hoszszú nem volt idıd, és mást nem untattál. 

Könyv volt a’ kezedben, ’s annak olvasása 

Üress óráidnak volt vigasztalása. 

                                                 
544 Nádudvari Sámuel 1744: D–D2. 
545 Nádudvari Sámuel 1744: D3–D4.  
546 Cserei 1800: 13. 
547 Ajtai Abód 1747: N2. 
548 Sok 18. századi munka elıszava és ajánlása szól nıi mecénáshoz, Kármán József pedig elsısorban nıi 
elıfizetıkre számított az Uránia címő folyóirata alapításakor. Az írók tehát támogatóként és olvasóként már 
ekkor is számítottak a nık egy bizonyos, mővelt és tehetıs rétegére, amely az idık folyamán egyre 
szélesedett. Erre utal Meyer életvezetési tanácsadókönyve is, amelyben a fordító azért sorolja fel a magyar 
nyelven elérhetı munkákat, hogy segítse a nıi könyvtárak létrehozását. Fábri 1987: 82–83; Uı.: 1997: 7; 
Meyer 1783: A5. 
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Óránként olvasni be gyakran láttalak, 

’S a’ mikor ez iránt meg-szóllítottalak 

Tsak azért tettem azt, hogy szemed féltettem, 

Tested gyengülését meg nem engedhettem. 

Egyébképpen, benned betsülnöm kelletett, 

Hogy olvasás, szokott idı töltésed lett.”549 

Ráday Eszter könyvgyőjteményérıl Málnási László, Bethlen Katáéról Bod Péter 

emlékezett meg halotti búcsúztatójában. Mindkét szerzı elsı kézbıl származó 

információkkal rendelkezett, mert ık állították össze a két nagyasszony könyvtárának 

jegyzékét.550 Bod Péter ráadásul nemcsak a könyvtár, hanem írói és könyvkiadást támogató 

munkája miatt is büszke lehetett patrónájára: 

„Jó magyar könyveket valahol kaphata, 

Nagy árron magának mindjárt fel-váltata. 

A’ jó könyvek számát maga-is bövité, 

Egy könyörgésessel azt meg ékesíté, 

Szükségei szerint azt maga készíté, 

Ki-is nyomtatatá ’s Istent ditsöíté. 

NÁDUDVARI PÉTER tudos, betses, könyvét, 

KERESZTURI PÁLnak Egyenes ösvényét, 

UDVARI PAPJÁnak Leksikon ’s más könyvét, 

Világra botsátá; nem kiméllé pénzét. 

Könyveit egy formán mind bé is köttette, 

Nevét A. B. K. ával sarkára jedzette, 

Hévizi Palotán poltzra hellyheztette, 

Elméjét azokban úgy gyönyörködtette... 

Gondja vót arra-is, hogy együtt légyenek, 

Hólta után osztán elne széledjenek, 

Bizonyságot rólla mindenkor tégyenek, 

Meg tartani tetszik valamíg Istennek. 

Azért az Enyedi Könyves Házba tette, 

Maga életében oda bé vitette, 

                                                 
549 Teleki László 1801b: 100. 
550 Málnási 1766: D3v; Bod 1762: C7. – Ráday Eszter könyvtárának kéziratos könyvjegyzéke, amelyet 
egyébként szintén Málnási László készített, a marosvásárhelyi Teleki Tékában található (jelzet: Thq-95 MS. 
357.). Deé Nagy 1996: 137–138. Bethlen Kata könyvjegyzékét lásd Mârza 2002; Szabó Ágnes 1997. 
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Jó téteményeit ezzel bövitette, 

E’ nagy Oskolához meg öregbítette.” 551 

Bethlen Kata könyveibıl és tudós orvosok tanácsaiból gyógyítani is tanult és különösen a 

szembetegségek területén sikereket is elért.552 

A szellemi képességeken kívül a stílus és a lelki finomság is hozzátartozott pozitív 

nıképhez. Teleki József különösen nagyra értékelte húga, Eszter nyájasságát, gyors 

felfogását, ítélıképességét, amelyek segítségével akármely tudóssal felvette volna a 

versenyt, ha „úgy tanúlt volna”, mint egy fıúri ifjú: 

Kérvén az Aszszonyi Nemnek engedelmét, 

Azt mondom, hogy közte illy’ elmét találni; 

A’ Fénixnél lehet méltábban tsudálni. 

Mert itt az elmésség, ’s a’ józan ítélet, 

Ritka szövettséggel, egy mértéküvé lett. 

Bámult mind a’ kettın valaki ismérte, 

Ha igaz mértékkel mind a’ kettıt mérte. 

Mert akár tréfára nyílt vala-meg szája, 

Ártatlan sóval vólt elegy a’ tréfája. 

Só vólt ott, nem méreg, tsípısség nem fúlánk,  

Mellyen, óh mennyiszer mindnyájan bámulánk. 

Akár a’ leg-méllyebb dolgokat gázolta, 

Elmélkedni tudó esze meg-lábolta. 

Nem vólt ollyan egybe fonott szövevénye, 

Akármelly dolognak tekergıs örvénye, 

Hogy annak ne birna által értésével, 

’S Fenekét ne érné búár [!] elméjével; 

’S Ha úgy tanúlt vólna, azt mondom felıle, 

Lehetett, ’s lett vólna akárki belıle. 

NEVVTON, LOCK, ’s illy’ kéttıt bátor öszve tégyen 

A’ búja természet, hogy egy LEIBNITZ légyen; 

Még-is talám, ha ez vélle tanúlt vólna, 

A’ Világ ma róllok meg-hasonlva szólna.”553 

                                                 
551 Bod 1762: C7. 
552 Bod 1762: C7–C7v. 
553 Teleki József 1779: 16–18. 
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Tordai Sámuel Vay Kata halotti búcsúztatójában többek között az asszony empátiáját és jó 

memóriáját emelte ki: 

„Minden kevélység nélkül-való szép nemes maga viselettel mindenekhez le-ereszkedik-vala; 

mindenekkel szeliden, jámborul, tsendesen, és nyájason beszélget vala; az ö szavaival sem 

tréfából, sem valójába senkit meg nem sért-vala; a’ meg-keseredteknek hathatós 

vígasztalást nyújt-vala; sok ígye fogyottakot, és el-esteket, bölts Tanátsával fel-emel, és 

meg-lelkesit-vala: ennekfelette, az ö meg-ért elméje, a’ régen vagy közelebb lett dolgoknak 

mintegy Káptalanja, és Conservatoriuma vólt, honnét szép rendel tud-vala elé hozni ót, és 

újjat; úgy hogy az ö véle való társalkodás, és beszélgetés, senkinek únalmára nem lehetett, 

hanem inkább mindeneket meg-újjitott.”554 

 A kimagasló szellemi képességek mellett ugyanakkor fontos volt hangsúlyozni, 

hogy az elhunyt elméjének pallérozása mellett háziasszonyi kötelességeit sem hanyagolta 

el.555 A pietista szemléletnek felel meg az egyéni vallásosságot segítı kegyességi munkák 

olvasásának és a tevékeny, dolgos, a közösségért munkálkodó életnek a kettıssége.556 

Ennek megvalósításához azonban szigorú napirendre és jó idıbeosztásra volt szükség, 

amelynek példáját Teleki Mária búcsúversében olvashatjuk: 

„Azért hát, a’ Serény Aszszonyok modjára, 

Senki se jöhetett hozzád olly órára: 

Hogy ne talált volna téged, vagy munkába; 

Vagy egy hasznos Könyvnek az olvasásába.”557 

 Bár a nıi szerepekrıl szóló egyik leggyakoribb textus, 31. Példabeszéd, alapvetıen 

a szorgalmas, takarékos asszonyról szól, mégis errıl az élettérrıl tudunk meg a 

legkevesebbet a halotti beszédekbıl. A ház körüli tevékenységekben, a gyermeknevelésben 

való aktív részvételt még a magas rangú nıktıl is elvárták. A család anyagi és társadalmi 

helyzetén múlott, hogy ez a háztartás megszervezését és a szolgálók irányítását vagy 

közvetlen kétkezi munkát kívánt-e meg. A gazdasszonyi teendık leírásában a 

parentációkban gyakran egy az egyben Példabeszéd motívumai köszönnek vissza. A 

szövés-fonás, a szılımővelés valóban jelen lehettek az úri házat vezetı asszonyok 

mindennapjaiban, de valószínőleg sok prédikátor csak egyszerően átemelte a bibliai 

sorokat. Ketzeli Borbála búcsúztatója szerint a férjével töltött 10 év alatt mostohalányai 

felnevelése mellett rendbe szedte az úri házat, előzte a tékozlást és a szegénységet. Nagy 

                                                 
554 Tordai 1769: G4. 
555 Egy 17. századi fınemesi özvegyasszony udvartartásáról és gazdasági tevékenységérıl lásd: Koltai 2006. 
556 S. Sárdi 1985. 
557 Teleki László 1801b: 105–106. 
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szılıket ültetett és egyebekkel is gazdagította férjét.558 Pál Ilona „Nagy és jó 

Gazdaszszonyságát nyilván valóvá tette, a’ jó Kenyér sütesben, drága étkek készitésében, 

a’ veteményezésben; a’ haszon-hajtó illendö kereskedésben, a’ fonásban szövésben és 

egyebekben”.559 

 A gazdasszonyi teendıkön belül hangsúlyos volt a szolgálók határozott, de nem 

erıszakos irányítása. Korda Borbála például házát olyan ügyesen irányította, hogy az férje 

gyakori távollétei idején sem volt erı nélkül.560 Teleki Eszter még nagyobb lelkierırıl tett 

tanúbizonyságot, amikor vaksága ellenére éles „Figyelemmel ’s egyéb Tehetségekkel” 

megáldva továbbra is maga instruálta cselédeit.561 Fogarasi Pap József Teleki Eszter házát 

a nyüzsgı méhkashoz hasonlította, melyben a gazdasszony látta el a méhkirálynı irányító 

szerepét. A házában rendet tartott, a rosszért keményen megfeddte cselédeit, serénységével 

maga is példát mutatott, mindenkit takarékosságra, csinosságra, tisztaságra intett. A 

szolgálóknak azonban nem csak a munkájára volt gondja, hanem lelki életére is: 

kegyességre tanította ıket, kötelezıvé tette a templomlátogatást, valamint kitiltotta házából 

a trágár és hivalkodó szavakat.562 

A bölcsesség tehát jelenthetett kimagasló szellemi képességeket, de az udvarház 

mőködéséhez szükséges munkát és a társadalmi viszonyok között való eligazodást is. A 

nıi mőveltségre vonatkozó példákat jól illusztrálják Csepregi Turkovics, Nádudvari és 

Herepei beszédei. A szorgalmas asszonyt a kereskedıhajón kívül gyakran betániai 

Mártával illusztrálták, aki a ház körüli munkát végezte Jézus látogatásakor. Amennyiben 

nıvérével, Máriával együtt jelent meg, akkor a dolgos, de ugyanakkor istenfélı, a 

gazdasszonyi és keresztényi kötelességeit összeegyeztetni tudó nıt ábrázolta. Ugyancsak 

többször elıkerült Penelopé, a 18. század második felétıl pedig a Nap képe jelent meg az 

életet adó, a világ sorsát irányító értelemben, amelyet hol az anyaságra, hol a gazdasszony 

tevékenységére vonatkoztattak.  

 

Asszonyok az ároni házból 

 

A nıi szerepek között Kamarási prédikációskönyvében önálló beszéd szól a „Derék 

familiájú, ’s Közönséges Társaságnak használt, Elé-való Papnéról, vagy Püspöknérıl”. A 

                                                 
558 Hermányi Dienes 1757: M3v. 
559 Csernátoni Vajda János 1770: C2. 
560 Hunyadi 1728: 6. 
561 Málnási 1779: Ev.  
562 Fogarasi Pap 1779: Z2v–Z3. 
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szónoklathoz két Tudomány, vagyis tanítás is tartozik. Az elsıt Kamarási annak a 

gondolatnak szentelte, hogy a papokat az a megtiszteltetés éri, hogy derék származású 

feleséget nyernek. Erre vonatkozik már a kiválasztott textus is: Jójada pap felesége, 

Jósabáth királyi házból származott.563  A kora újkori Erdélyben ugyan ilyen magas 

méltóságú menyasszonyokra nem számíthattak a lelkészek, de a származásnak mégis 

meghatározó szerepe volt. Mint a Baconi Incze család példáján korábbi tanulmányomban 

bemutattam, leggyakrabban ároni házból564 való feleséget választottak maguknak, és 

lányaikat is leginkább lelkészekhez, tanárokhoz vagy orvosokhoz adták.565 Így a halotti 

búcsúztatók szerzıi nagy valószínőséggel be tudták építeni beszédükbe az elhunyt 

lelkészné „derék familiájának” dicséretét.  

A második Tudományban Kamarási az asszony „közönséges jóra tzélozó” tetteit 

emelte ki, amelyek megnyilvánulhatnak a gyermekek szülésében és nevelésében, valamint 

a hit védelmezésében, a vallás ellenségeitıl való oltalmazásában. Az „Ároni házba 

plántált” feleség feladatairól legrészletesebben Borosnyai Nagy Zsigmond, a nagyenyedi 

református kollégium teológia professzora adott számot felesége emlékére írt versében.566 

Azon túl, hogy Pál Ilona két gyermeket felnevelt, házát gondos asszony módjára irányította 

és gyarapította, férjének szellemi társa is volt: 

„Szent Irásban, Vallásodban akképpen épültél, 

Hogy gyakorta nagy dolgokról velem vetélkedtél, 

Cathechismust hiven tudván, abból Böltselkedtél. 

’Soltárokat, ékes nyelvel szépen éneklettél.”567 

A vetélkedések tárgya vasárnaponként a templomban elhangzott Szentlecke volt, amit a 

házaspár hazaérkezve rendszerint megbeszélt. Az asszony olvasási szokásai is figyelmet 

                                                 
563 II.Krón. 22:11. 
564 Az Ószövetségben az Úr Mózeshez intézett parancsa határozta meg, hogy csak Mózes testvére, Áron és az 
ı leszármazottai viselhettek papi tisztséget. (2. Móz. 28:1.) A keresztény kultúrában a reformációval újraéledt 
ez a hagyomány, és a lelkipásztorok tevékenységét ároni hivatásnak kezdték el nevezni, azokat a családokat 
pedig, amelyekben több nemzedék viselte e hivatalt: ároni háznak, Áron nemzetségének tekintették. 
565 V. László 2008:339–342. – A 18. századi szóhasználatban Áron hivatása alatt nem feltétlenül azt értették, 
ha valaki gyakorló lelkész, hanem azt is ha tanár lett, vagyis teológiai végzettséget szerzett.  Ez a két funkció 
nem különült el élesen egymástól, hiszen azonos tanulmányokat követelt meg. Valamely református 
kollégium elvégzése után, aki tehette, néhány évet külföldi akadémiákon töltött. Mivel a tanári feladatok 
differenciálódása és ezzel egyidejő elvilágiasodása csak a 19. század elejétıl jelentkezett,  korábban 
lehetıség volt arra is, hogy az ember élete során megváltoztassa pályáját és habitusának vagy elımenetelének 
jobban megfelelı módon lelkészként vagy tanárként helyezkedjen el. 
566 Borosnyai Nagy Zsigmond 1770. Pál Ilona az elıbb leírtakkal ellentétben nem lelkészcsaládból 
származott, mivel apja, Pál Ferenc Nemesmiklós és Bardóc szék comissáriusa és procuratora volt. Így csak 
férje révén lett egy ároni család tagja. A lelkész- és professzorfeleségek halotti búcsúztatói közül azonban az 
övében találjuk a legtöbb olyan vonást, amely Kamarási szavaival „közönséges jóra tzélozó” tetteket örökített 
meg. 
567 Borosnyai Nagy Zsigmond 1770: B4v. 
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érdemelnek. A Bibliából ugyanis elsısorban a pozitív asszonyalakokat vette számba, 

akiknek példáját saját életében is alkalmazni tudta: 

„A’ szent Aszszonyoknak nem-tsak hireket hallottad, 

A’ szent Irásokból számát jól meg-is tanúltad, 

Testamentomokat mivel sok izben olvastad: 

Példájokat-is magadban szépen ki-rajzoltad.”568 

A tudást családi körén kívül is igyekezett továbbadni, de nem csak a szellemi-lelki javakra 

volt tekintettel. A közösség tagjai hozzá fordulhattak családi vitáik megoldása érdekében, 

betegségükben és anyagi nehézségek közepette is: 

„Szép summa pénzt adakoztál Enyedi fö papnak, 

Az Ispotály bélieknek, szegény kóldusoknak, 

A’ tömlötzben szükölködö nyomorúlt raboknak, 

Ugy a’ Nagy Batzoni népes szent Ekklésiának, 

Bújdosoknak adakoztál Académiákra, 

Nagy gondod vólt itt Enyeden a’ mi Papjainkra. 

Nyereségednek tartottad adni a’ Harangra 

Midön az meg-öntetetet, és az új orára […] 

Sok tudatlant, ha kérdezet, hiven tanitottál, 

Bontakozott Házasoknak jó tanátsot adtál.”569 

Pál Ilona példájában az egyházi értelmiségbe tartozó asszony feladatai bontakoznak ki, aki 

a férjének nem csak a család és a gazdaság irányításában, hanem lelki és szellemi téren is 

társa volt. Az egyházi elit nı tagjainak a közösség életében betöltött szerepét emelte ki 

Füzi János is korábban már idézett soraiban: „Egy Tiszt[eletes] Aszzony, egy 

embertanitoné, az Áróni házból – éltében híven fólytatott hivatalához az ember – az 

Aszszonyember tanitáshoz hív’marad halálában-is.” – írta Pákei Juditról, aki apja, anyai 

nagyapja és férje révén is unitárius lelkészi családba tartozott.570 

A papnék méltatása nem különbözött lényegesen a nemes asszonyokétól. Dicséretet 

érdemeltek mind származásuk, mind cselekedeteik miatt, fı hivatásuk pedig az általános 

asszonyi feladatoknak megfelelıen az anyaság és a ház irányítása volt. A származás és a 

„társaságban” betöltött szerep azonban nem csak adomány volt, hanem kötelezettség is. 

                                                 
568 Borosnyai Nagy Zsigmond 1770: B3v–B4v. 
569 Borosnyai Nagy Zsigmond 1770: B3v–B4. 
570 Füzi 1808a: D3v. – Pákei Judit apja Pákei János, kolozsvári unitárius pap, anyai nagyapja Almási Gergely 
superintendens volt, férje pedig Fejérvári Sámuel, a kolozsvári unitárius kollágium professzora és lelkész a 
kolozsvári eklézsiában. 
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Arra predesztinálta az asszonyt, hogy minden képességével igyekezzen betölteni hivatását, 

hiszen egy egész közösségnek kellett példát mutatnia. 

 

A halotti beszédek és a tanácsadókönyvek nıképének összehasonlítása 

 

A halotti beszédek és a tanácsadókönyvek gondolatai tehát sok tekintetben átfedik, más 

pontokon pedig kiegészítik egymást. A tanácsadókönyvek az életre készítenek fel 

gyakorlati tanácsaikkal, míg a halotti beszédek már a lezárt életút mérlegét adják. Bár 

mindkét mőfaj szerzıi elsısorban egyházi személyek voltak a vizsgált korszakban, a 

halotti beszédek mégis sokkal többet foglalkoztak a vallásosság kérdésével. A 

parentációkban a gyermekek hitbeli nevelése mellett kiemelt szerepe volt az egyéni és 

közösségi hitélet gyakorlásának, vagyis az adott felekezet szertartásain való részvételnek. 

Ugyancsak kitüntetett helyet kapnak a halotti beszédekben a kegyes célú adományok, 

amelyekrıl a tanácsadókönyvekben alig esik szó. A különbségre magyarázatot adhat, hogy 

míg a tanácsadókönyveknek az életre vonatkozó gyakorlati tanácsokat kell tartalmazniuk, a 

halállal szembesülve az értékeket és magyarázatokat már csak a transzcendentális világban 

lehet keresni. A gyülekezet kegyes életre buzdítása volt a cél, az elhunyt élete pedig az 

üdvösség szempontjából értékelendı. Így tulajdonképpen minden értéket áthat az 

istenfélelem, a kegyesség kérdése. 

Mivel a tanácsadókönyvek megírásának elsıdleges célja az, hogy a helyes 

neveléshez nyújtsanak segítséget, a lánynevelése kérdésében egészíthetik ki leginkább a 

halotti beszédekbıl kirajzolódó képet. Az egyes szerzık nézetei között nagy eltérések 

vannak, amelyek az egymás mellett élı különbözı értékeket és azt a vitát mutatják be, 

amely ezzel kapcsolatban a közéletben zajlott. A lányoknak szükséges tudásanyag 

szerzınként eltérı mértékő, de mindenképpen arra szolgál, hogy házastársának méltó 

partnere lehessen a leendı asszony. 

A halotti beszédek és a tanácsadókönyvek eltérı funkciójából és célközönségébıl 

következik, hogy utóbbiak szinte nem is foglalkoznak a gyermektelen asszonyok 

feladataival, míg az elıbbiekben több olyan személy is megjelenik, aki soha nem szült 

vagy összes gyermekét elvesztette. A halotti beszédek ilyen esetekben az egyház, a 

szegények, vagy valamely elárvult rokon gyermek támogatását tartották a követendı 

magatartásnak, a szülıi szerepet helyettesítı feladatnak. 
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A férj és a feleség kapcsolatának leírása nem tér el a két mőfaj esetében. A férjéhez 

hőséges, engedelmes asszony jutalma a harmonikus házas élet, amely az e világon elérhetı 

boldogság legmagasabb fokát jelenti. A tanácsadókönyvek leginkább a házastárs 

kiválasztásának módjában térnek el a halotti beszédek leírásaitól. A halotti beszédek és a 

búcsúversek sematikusabban írták le az eseményeket, a tanácsadókönyvek viszont a 

gyakorlati élethelyzetekre koncentráltak. A tanácsadókönyvek egy hosszasabb 

folyamatként írták le az ismerkedést, ahol a lánynak, bár csak tartózkodó és illedelmes 

viselkedése által, de mégis több befolyása volt arra, hogy kinek a figyelmét kelti fel maga 

iránt. A bécsi udvartól távoli Erdélyben azonban korántsem volt olyan élénk a társadalmi 

élet, mint amire az eredetileg francia és angol mővek felkészítenek. A tanácsadókönyvek 

valószínőleg ebbıl a szempontból nem sok segítséget nyújtottak az erdélyi lányoknak a 

megjelenés idıpontjában. A társasági viselkedés általában véve olyan téma, amely a 

tanácsadókönyvekben fontos szerepet kapott, míg a halotti beszédek nem foglalkoztak 

vele, sıt, inkább az otthonülı asszony képét preferálták. Amirıl mégis szó van mindkét 

mőfaj esetében, abban a tanácsadókönyvek megengedıbbek: a táncot, a zenét és a 

költészetet jótékony hatásúnak tartották az ifjú lányok szellemi és testi mővelésében. A 

társadalmi viszonyokhoz igazított viselkedés és társalgás, az öltözködésben és 

mulatságokban való mértékletesség követelménye azonban mindkét mőfajban 

megtalálható. 

Mind a tanácsadókönyveknek, mind a parentációknak a serény, takarékos, beosztó, 

a család vagyonát növelı, nem pedig elherdáló asszony volt az ideálképe, de ebbıl a 

szempontból a leginkább szőkszavú mindkét forrástípus. A gazdaasszonyi tevékenységek 

fortélyait más könyvekben találjuk meg. A halotti beszédek gyakran foglalkoztak az 

özvegyen egyedül maradt asszonyokkal is, míg a tanácsadókönyvek inkább a fiatal 

lányokra és anyákra koncentráltak. 

A halotti beszédekben és a tanácsadókönyvekben mindezen különbségek ellenére 

hasonló értékrendet találunk és a változások is megfigyelhetık mindkét mőfaj esetében. A 

18. század második felében fokozatosan megjelent a társadalmi hasznosság, majd a 

nemzeti nyelv és hagyomány megırzésének gondolata, melyben az asszonyoknak egyre 

nagyobb szerepet szántak. A nıi feladatok ezen felértékelıdésével egy idıre tehetı a nıi 

olvasók számának növekedése, a nıi mecenatúra egyre fokozottabb jelenléte, melyek 

együttesen tették lehetıvé az életvezetési tanácsadókönyvek megjelenését és elterjedését. 

A nıkérdés közbeszédben való jelenléte halotti beszédekben is tükrözıdik. Annak ellenére, 

hogy ezek a mővek a nıket továbbra is a férfiak igénye szerint próbálták alakítani, egyre 
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inkább terjedt az a nézet, hogy az asszonyokat és lányokat csupán neveltetésük, és nem 

szellemi képességeik rendelik a férfiak alá. Ki kell hangsúlyozni, hogy a halotti beszédek 

és a tanácsadókönyvek annak ellenére, hogy a nıi és férfiúi természet különbségét 

tényként kezelték, már önmagában azzal is, hogy a nıi nemmel foglalkoztak, a nıi 

szerepek bizonyos felértékelıdésérıl tesznek tanúbizonyságot. Megnyilvánul ez a nıknek 

szóló ajánlásokban,571 a kiemelkedı tetteket végrehajtó nık felsorolásában és a 

mindennapi nıi teendıket ellátó asszonyok méltatásában is.572 Más mőfaji keretek között is 

írtak a kortársak a nıi tulajdonságokról, védelembe véve a szépnemet. Cserei Farkas jogi 

traktátusában a nık általános nagyrabecsülése nemzeti büszkeséggel elegyedik. Kifejti, 

hogy nem ért egyet az asszonyok alacsonyabb rendőségére vonatkozó állításokkal, a 

magyar asszonyok pedig különösen dicséretre méltók: 

„Akárki mit tartson közönségesen az Aszszonyokrúl, Mü Magyarok ditsekedhetünk azzal, 

hogy Aszszonyaink becsületünkre vóltak sok dolgokban. Ha Tisztaságot, ha eröss, ha bátor 

szivet, ha Hüséget, ha emberséget, ha állhatatosságot kell valahól keresni az 

Aszszonyokban, fel-lehet találni mind ezeket, ’s több fö jóságos erköltsöket a’ Magyar 

Aszszonyoknál.”573 

 

                                                 
571 Csak a tanácsadókönyvek ajánlásaiból: Szerentsi Nagy István Andreas Meyer mővének fordítását 
patrónájának gr. Teleki Józsefné Róth Johannának ajánlja, Josintzi Sándor özv. Bethlen Ádámné Bánffi 
Zsuzsanna megbízásából készíti el „A’ fö hadi-vezérné” tanításainak fordítását, Faludi Ferenc a magyar 
dámákat, Veres Mihály a „Drága, kegyes Aszszonyságokat” szólítja meg mővében. 
572 A halotti beszédekben felsoroltakon kívül a jó gazdaasszonyról szóló könyvében Veres Mihály is 
szembeszegül a nık emberi voltát megkérdıjelezı gondolatokkal. A parentációkhoz hasonlóan az egyetemes 
és magyar történelembıl vett példákkal bizonyítja, hogy a nıi nem is megbecsülésre, tiszteletre méltó. Veres 
1800: II–XXIII. 
573 Cserei 1800: XI. 
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DANIEL POLIXÉNA ÉS LÁNYAI 

 

Daniel Polixéna a 18. század egyik legmőveltebb magyar asszonya volt, amit 

legjobban talán az bizonyít, hogy már kortársa, Bod Péter is elismeréssel adózott elıtte. Így 

került be – már életében – e „tudományokat szeretı és követı Erdélyi Féniks”574 Lorántffy 

Zsuzsanna, Petrıczy Kata Szidónia és Bethlen Kata mellett negyedik asszonyként a 

Magyar Athenas-ba, a magyar irodalom mintegy 500 jeles alakja közé. A négy kivételes 

tehetségő asszony közül kettıt ráadásul rokoni szálak főztek egymáshoz: Daniel Polixéna 

Petrıczy Kata Szidónia költını unokája volt. Talán tıle örökölte képességeit, irodalmi 

ambícióját, amelyet lányainak is igyekezett továbbadni. Az anyai mintaállítás különleges 

példáját figyelhetjük meg esetükben, amely Petrıczy Kata Szidóniától kezdve négy 

generáción át hatott és arra ösztönözte a család nıtagjait, hogy szellemi képességeiket 

kibontakoztassák.575 Ebben a láncolatban Daniel Polixéna volt az összekötı kapocs, aki 

megérte gyermekei felnövekedését, példát állított nekik, és határozottan ki is jelölte 

feladataikat. 

Daniel Polixéna a nıi törekvések egyik elsı magyar szószólója, korát megelızve 

mondta ki a nık tanuláshoz, szellemi munkához való jogát anélkül, hogy megkérdıjelezte 

volna a hagyományos nıi szerepeket: a feleség, az anya és a háziasszony kötelességeit. Ez 

a kettıség ad lehetıséget arra, hogy életét tanulmányozva bepillantást nyerjünk a 18. 

századi nemesasszonyok világába, és megtudjuk, hogy miben tért el kortársaitól, mely 

cselekedeteit, tulajdonságait tartották példaértékőnek. 

A Daniel Polixénáról és három lányáról – Wesselényi Polixéna, Mária és Anna – 

szóló tizenkét prédikáció576 adatait az általuk fordított mővek elıszava,577 Daniel Polixéna 

férjének, Wesselényi Istvánnak a halotti beszédei578 és a családi levéltárban fennmaradt 

iratok egészítik ki. Így két egymást követı generáció különbözı életkorban elhunyt 

tagjairól, és mintegy ötven évet átölelı idıszakról szólnak forrásaink.579 Bár Daniel 

                                                 
574 Bod 1766: 55–56.   
575 Fiúágon ennél is tovább élt az irodalmi ambíció Daniel Polixéna fia és unokája, az idısebb és az ifjabb 
Wesselényi Miklós személyében. 
576 Daniel Polixénáról: Baconi Incze Mihály 1776; Szathmári Pap Mihály 1776; Deáki Filep Pál 1776; N. N. 
1775; Wesselényi Polixénáról: Deáki Filep Sámuel 1765; Huszti 1765; Baconi Incze Mihály 1765; Cornides 
et al. 1765; Wesselényi Máriáról: Teleki Ádám 1786; Verestói 1786; Wesselényi Annáról: Bodola 1808; 
Takáts János 1808. 
577 Pictet 1752; Stapfer 1774; Sarasa 1784. 
578 Wesselényi 1759; Szathmári Pap Zsigmond 1759; Verestói 1759; Baconi Incze Mihály 1759. 
579 Wesselényi Polixéna 21 éves fiatalasszonyként, Mária 37 évesen, Anna és Daniel Polixéna 50, illetve 54 
éves korában távozott az élık sorából 1765 és 1808 között. Készült a korszakban prédikáció a harmadik 
generációról is, mégpedig Wesselényi Polixéna kislányáról, Kemény Polixénáról, és Wesselényi Mária két 
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Polixéna Zsuzsanna nevő lányáról készült halotti beszédrıl nincs tudomásom, mégis be 

lehet mutatni ıt is a családi arcképcsarnokban. Egyrészt anyja és húgai beszédei számolnak 

be élete jelentısebb eseményeirıl, másrészt fordításai580 és a 19. század folyamán kiadott 

útinaplói581 tárják elénk gondolatait.  

 

Daniel Polixéna származása és neveltetése 

 

Daniel Polixéna 1720. január 14-én született apja, Daniel István életrajzi feljegyzései 

szerint.582 Anyja Pekri Polixéna, anyai nagyanyja pedig az egyik elsı magyar költını, 

Petrıczy Kata Szidónia volt.583 İ 1708-ban meghalt, így Daniel Polixéna személyesen 

nem ismerhette, mővei tanúsága szerint mégis példaképének tartotta: „nem vólt az eleitöl-

fogva a’ Keresztyénségben újság, hogy az Aszszonyok a’ Tudományok és a’ Könyvek’ irása 

körül foglalatoskodjanak [...] tsak az én Bóldog Emlekezetü Nagy Anyám-is, Gróf Petrötzi 

Kata, Néhai Gróf Pekry Lörintz Urnak kedves Élete Párja’ a’ki vala, a’ mi Magyar 

Nemzetünk hasznára a’ Német Nyelvböl Magyar Nyelvre három jeles könyveket fordíta [...] 

Szükség vólt tehát énnékem ezen Bóldog Emlekezetü Édes Nagy Anyámat-is követnem, a’ 

mennyire a’ nékem adatott Kegyelem engedte, ha többre nem érkezhetném-is, avagy tsak 

ezen egy Munkátskának Világosságra való botsátásával.”584 

Daniel István szintén mővelt ember volt, aki a katonáskodás, majd hivatali 

tisztségei betöltése mellett is kerített idıt magának a kegyes irodalomban való 

elmélyülésre, fordításra, gondolatainak feljegyzésére.585 Fiát és lányát pedig magas szintő 

oktatásban részesítette. 

                                                                                                                                                    
lányáról, Teleki Máriáról és Polixénáról. Kemény Polixéna csecsemıként halt meg, a Teleki lányok 
neveltetésével pedig egy korábbi fejezetben már foglalkoztam. Daniel Polixéna halotti beszédek alapján 
kirajzolódó családfáját lásd a III. mellékletben. 
580 Fenouillot 1785; Littleton 1786. 
581 Bánffy Györgyné Wesselényi Zsuzsanna 1786-os és 1799-es bécsi útjáról készült naplóját mintegy száz 
évvel késıbb a Történelmi Lapok közölte. Lásd Bánffy 1875. 
582 A halotti beszédek arról tudósítanak, hogy 1775. április 28-án bekövetkezett halálakor 54 éves volt az 
asszony, Daniel István feljegyzései alapján azonban ekkor már betöltötte 55. életévét. Daniel István 1942: 
193. 
583 Petrıczy Kata Szidóna (1658–1708) életében megjelent fordításai: Mayer Fridrik János: A Papista 
Vallasra Hajlott Lutheranusok Lelkek isméretinek kinnya […] h. n., 1690; Arnd János: A kereszt nehéz terhe 
alatt el-bágyatt sziveket élesztı jó illatú XII. Liliom […] Kolozsvár, 1705; Arnd János: Jó illattal főstölgı 
Igaz Szív […] Lıcse, 1708. 
584 Pictet 1752: 8–9. 
585 Daniel István (1684–1774) a Rákóczi-szabadságharc idején elıször a császáriak, majd a kurucok oldalán 
harcolt. Részt vett a szatmári béke pontjainak összeállításában, majd az uralkodótól kegyelmet kapott és bárói 
rangot nyert. A 1746-tól haláláig viselte Udvarhelyszék fıkirálybírájának tisztségét, ezen kívül a nagyenyedi 
és székelyudvarhelyi kollégiumok fıgondnoka volt. Mővei: Monita paterna [...] Nagyszeben, 1752; 
Descriptio vitae […] Nagyszeben, 1764 (fordítását lásd Daniel István 1942); Isten eleibe bocsátott alázatos 
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A Daniel Polixéna lánykorát, az 1720–1730-as éveket követıen még hosszú ideig 

éltek azok az elképzelések, hogy a lányoknak elegendı kegyes olvasmányokat adni és a 

ház körüli teendıkre tanítani. Éppen Daniel Polixéna életében kezdett felértékelıdni a nık 

társadalomban betöltött szerepe és ezzel együtt a leánynevelés kérdése. Errıl a 

szemléletbeli változásról számolnak be Daniel Polixéna egyik búcsúztatóversének sorai: 

„Még akkor az Idö vólt igen mostoha586/ A’ Leány gyermekek nem tanultak soha / Félvén, 

hogy a’ Deák Scholának nyers moha / Tiszta erköltsöknek lenne mérges doha / Oh régi 

idöknek rut balgatagsága! / Oh tudatlanságnak sürü vastagsága / Melyben az Emberi 

Nemnek egyik ága / Rutul vakoskodék ékes Társasága. / De ezen Idönek setétes fellege / 

Oszlik; virradni kezd a’ Tudomány Ege / Szépen-is terjed már élesztö melege / Gyül oda az 

Aszszony-Rendnek s serege. / Oh vajha még oda jobban-is gyülnének! / Vajha a’ Könyv 

mellé többen-is ülnének! / Sok veszett dolgokat igy el-kerülnének / Szép Hirrel épen az 

Égig repülnének.”587 

Daniel István és felesége tehát korukat meghaladó gondolkodásmódról tettek 

tanúbizonyságot, amikor úgy döntöttek, hogy lányuk a gazdasszonyi teendıkön, az írás és 

olvasás elsajátításán kívül történelmet, latint és németet is tanulni fog. A szülık bölcs 

belátását hangsúlyozza Baconi Incze Mihály: „e’ Magyar Hazában leg elsöben akarván azt 

meg-mútatni, hogy az Isten valamint egyéb áldásainak, úgy az éles elmebéli ajándékinak-is 

kí osztogatásában, a’ Férjfiui és az Aszszonyi Nem közöt semmi külömbséget nem tett; erre 

nézve nem tsak a’ Házi gondos serénységben, és e’ mellett a’ kegyességben, hanem a’ 

Scholai Nemes Túdományokban-is […] kívánták ez Uri Hazokban lévö egyettlen egy 

kedves Léányokat nevelni és tanittatni”.588 

Az ifjú bárónı, a visszaemlékezések szerint, jó tanítványnak mutatkozott: „a’ 

Grammáticának réguláji szerínt Deákul nem hibáson, hanem hellyesen, a’ Rhetorica 

régulái szerínt, ékesen és bövségesen, a’ Logicának régulái szerínt okoson és értelmesen, 

a’ Historiának kívánsága szerínt pedig hasznoson és példáson szóllana, írna és 

beszéllene”.589 Ezen kívül a „a’ mái idöben való Életnek folytatására igen hasznos és 

szükséges nyelvnek, ú[gy] m[int] a’ Németh Nyelvnek tanulásához kezde”.590 A prédikátor 

                                                                                                                                                    
könyörgéseknek [... ] gyakorlása [...] Nagyenyed, 1766; Variarum meditationum sacrarum miscellanea [...] 
Nagyenyed, 1766; Az örök életre vezetı egyenes út [...] Nagyenyed, 1767; Vigasztaló levele [...] lásd Daniel 
István 1759. 
586 Daniel Polixena lánykorára, vagyis az 1720–1730-as évekre emlékezett a szerzı 1775-ben. 
587 N. N. 1775: 17–18. 
588 Baconi Incze Mihály 1776: C. 
589 N. N. 1775: 7. 
590 N. N. 1775: 7. Itt kell megjegyeznem, hogy Bod Péter szerint a bárónı a görög nyelvben is járatos volt. 
Ezt az állítást a halotti beszédek írói nem erısítették meg, bár Pictet mővének fordításakor Daniel 
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szemében a tanulmányok pozitív többletet jelentettek, és fel sem merült, hogy a magyar 

nyelvhasználat vagy az asszonyi kötelességek kárára válnának. Daniel István pedig 

olyannyira büszke volt leánya hibátlan és jól megfogalmazott beszédeire, hogy néhányat 

közülük a nagyenyedi könyvtárban helyezett el.591  

Daniel István szerint lánya „az ı elmés anyja szorgalmas nevelése által […] 

avatodott be” a német nyelvbe és „az irodalomnak miveltebb tanaiba”.592 Pekri Polixéna 

bécsi útjáról készült naplójában azonban a magyar szövegbe fonetikus írásalakban 

ágyazódnak a német szavak.593 Daniel Polixéna anyjának némettudása (vagy legalábbis 

annak foka) így megkérdıjelezhetıvé válik. Az útirajz azonban arról is beszámol, hogy 

Pekri Polixéna az uralkodói audiencián latinul beszélt, Daniel István visszaemlékezése 

alapján pedig az egyik udvarhölggyel „cseh” nyelven társalgott a felesége.594 

Daniel Polixéna szorgalmát és éles eszét látva nagynénje, Daniel Zsófia (körülbelül 

1712–1783), Haller János gubernátor felesége magához vette. Udvarában erdélyi és 

külhoni rangos és tudós személyekkel is megismerkedhetett, így elméjét tovább 

pallérozhatta a fiatal lány. Az a mőveltség és szellemiség, amit a kormányzó udvarából és a 

szülıi házból magával hozott, egész életét végigkísérte, és gyermekeire is hatást gyakorolt.  

 

A bölcs asszony és anya 

 

Daniel Polixéna mőveltségérıl gyermeki büszkeséggel számol be Wesselényi Zsuzsanna, 

aki 1786-ban Kufsteinben raboskodó öccse ügyében járt Bécsben, és útjának eseményeit 

naplóban örökítette meg. Az uralkodói audiencián szóba került édesanyja, akivel II. József 

erdélyi utazása során találkozott, és rendkívüli intelligenciájára még évek múltán is 

emlékezett.595 A Magyar hölgyek életrajzában megjelent történetet ezzel szemben – a 

pontos forrás megnevezésének hiányában – inkább csak a legendák körébe sorolhatjuk. E 

                                                                                                                                                    
Polixénának valóban találkoznia kellett rövidebb görög kifejezésekkel, mondásokkal, amelyeket magyarra 
fordított. 
591 Daniel István 1942: 194. 
592 Daniel István 1942: 193. 
593 Schönbrunnt például Senprun-nak írja. Daniel Istvánné 1745 májusától szeptember közepéig tartózkodott 
Bécsben férjével és fiával, aki ekkor már hosszabb ideje a császárvárosban élt. Útinaplójába 1745. május 1-
tıl október 2-ig jegyezte le élményeit, és a bécsi eseményeken kívül a hazafelé vezetı utat is leírta. A 
házaspár célja az volt, hogy meggyızzék Mária Teréziát Daniel István udvarhelyszéki fıkirálybírói 
kinevezésérıl. A királynı ígéretét végül megkapták, és Daniel Istvánt 1746. január 10-én beiktatták 
tisztségébe. Pekri Polixéna naplóját lásd Kelemen 1913: 228–246; Daniel István beiktatására lásd Kelemen 
1913: 247. 
594 Kelemen 1913: 240; Daniel István 1942: 205. 
595 Bánffy 1875: 739. 
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szerint Daniel Polixéna külföldi útja során látogatást tett XIII. Kelemen pápánál, aki 

latintudásán elámulva hosszan elbeszélgetett vele bíborosai társaságában.596 

Incze Mihály ugyan nem mesélte el ezt a történetet, de bölcs, kegyes és serény 

asszonynak írta le Daniel Polixénát parentációjában. Meglepıdött „a’ ki e’ Választott Uri 

Aszszonyságnak okossággal teljes beszédjeit, és vagy a’ Vallásról, vagy a’ Hazabéli 

dolgokról, vagy egyéb nagyobb momentumu dolgokról való discursussait hallotta, a’ 

mellyröl való hasznos idö töltésben, vagy a’ jelesebb könyveknek olvasásában leg nagyobb 

gyönyörüségét találta, és hogy e’re az ö Méltóságos Uri kedves Magzatjait-is jó idején 

mind két részröl egyenlöképpen szoktathassa, e’ vala kiváltképpen az ö édes Anyai gondos 

szorgalmatossága”597. A bölcsesség tehát Incze Mihály szemléletében nemcsak a vallási 

buzgóságot és a hit kérdéseiben való jártasságot, az olvasottságot, történelmi, esetleg 

politikai tájékozottságot jelentette, hanem azt a felismerést is, hogy mindezt a tudást fiának 

és lányainak is át kell adnia. 

Daniel Polixéna huszonkét évesen ment férjhez, ami az ı társadalmi közegében 

viszonylag késıinek számított,598 s tizenhat évig élt együtt Wesselényi Istvánnal. 

Házasságukat az emlékbeszédek szerzıi – a megszokott fordulattal – földi Paradicsomként 

írták le. Tizenkét gyermekük született, akik közül öten érték meg a felnıttkort.599 Az anyja 

és nagyanyja nevére keresztelt Wesselényi Polixéna azonban 1764-ben, harmadik 

gyermeke szülése után pár nappal elhunyt.600 Daniel Polixéna 1775-ben bekövetkezett 

halálát így csak négy gyermeke – Bánffy Györgyné Wesselényi Zsuzsanna, Teleki 

Ádámné Wesselényi Mária, a már eladósorban lévı Wesselényi Anna, és Wesselényi 

Miklós, a reformkori politikus és író apja – érte meg. Az egykori támogató, Daniel Zsófia 

viszont még részt vett unokahúga temetésén. 

Daniel Polixéna és férje fıként a Wesselényi család zsibói birtokán éltek, és a 

birtok igazgatása, fejlesztése, a kastély építése mellett nagy gondot fordítottak gyermekeik 

nevelésére is. Így vendégeik elıtt méltán büszkélkedhettek velük, mint az Szathmári Pap 

Zsigmond Wesselényi István búcsúztatására írt beszédébıl kiderül: „Árvaságra maradott 

Kedves Gyermekei: Méltoságos L[iber] B[aro]. Hadadi Wesselényi Miklos Urfiatska, és 

Méltoságos L[iber]. B[aronissa]. Hadadi Wesselényi Polyxena, ’Su’sánna, Mária, Kata és 

Anna Kis-Aszszonyok! Oh melly igen gyönyörködik vala e’ Ti Méltoságos, már Néhai, Édes 

                                                 
596 Nagy – Sárváry 1861: 275. 
597 Baconi Incze Mihály 1776: Cv–C2. 
598 Lásd a halotti beszédek demográfiai adatairól szóló fejezetet. 
599 István, Pál, Sámuel, 1. Kata, 2. Kata, Ferenc és 3. Kata gyermekkorukban meghaltak. Lásd N. N. 1775: 9. 
600 Nem keverendı össze Paget Jánosné Wesselényi Polixénával (1801–1878) az Olaszhoni és schweizi 
utazás írójával. 
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Ur-Atyátok, midön a’ közelebb el-múlt Nyáron, Komlodi újonnan épült és ugyan akkor 

Istennek bé-mútattatott Uri Háznál, sok Mélt[óságos] Uri Rendeknek és az én tsekély 

Személyemnek-is jelen-létekben, mind a’ Deák Nyelvböl, Historiábol és Geographiábol, 

mind pedig a’ Theologiábol, ki-ki közülletek az ö idejéhez képest, tsudára mélto Speciment 

adátok.”601 

Az alkalom talán egy nyilvános vizsga lehetett, amely a fıúri fiúk esetében elég elterjedt 

volt még a 19. század elején is.602 Az, hogy a Wesselényi családban a lányok is részt vettek 

rajta arra utal, hogy a szülık azonos értékőnek tekintették a két nem tanulmányait. Erre 

utal az is, hogy míg Daniel Polixénát még az anyja oktatta, ı már a fiához hasonlóan, 

lányai mellé is magántanítót fogadott. 

Daniel Polixéna férje 1758-ban bekövetkezett halála után is igyekezett fenntartani 

gyermekei taníttatásának korábbi színvonalát, ami elég nagy megterhelés lehetett az 

egyedülálló asszonynak. Erre elsısorban Anna hálás szavaiból következtethetünk. İ 

természetesnek tartotta volna, hogy legkisebb lányként rá már nem irányul olyan nagyfokú 

figyelem, „kivált hogy már, kedves Testvér Bátyámnak neveltetésén, mint-egy nagyobb 

gondon által esvén, több Testvéreimet-is édes Anyai öléböl ki-repitvén, tsak egyedül 

érettem kelletnék, költséges Tanitókat Nagyságodnak tartani”.603 

Apja halálakor Anna még csak egyéves. Kisgyermek a nem sokkal késıbb elhunyt 

Kata is, de Polixéna, Zsuzsanna és Mária már tíz-tizenöt éves lányok, akik nyilván 

belenıttek a ház körüli teendıkbe, sıt lassan eladósorba kerültek. Az egyetlen fiú, Miklós 

hét- vagy nyolcéves volt, de tanulmányait már elkezdte. Cornides Dániel, a késıbbi neves 

történész, heraldikus, könyvtáros foglalkozott vele, aki Wesselényi Polixénát és 

valószínőleg Zsuzsannát és Máriát is oktatta. Cornides nem minden indulattól mentes 

távozása után, Deáki (Filep) Pál vette át feladatait.604  

                                                 
601 Szathmári Pap Zsigmond 1759: G2. 
602 Vaderna 2009: 136. 
603 Stapfer 1774: 4–4 v. – Bár felmerülhet a kérdés, mégsem tartom valószínőnek, hogy Daniel Polixénának 
az is célja lett volna lányai mővelésével, hogy késıbb jobb házassági ajánlatokat kapjanak. A házasságok a 
18. században, akárcsak korábban, a vagyon gyarapításának, a karrierépítés útjának képezték fontos részét, 
ami mellett még az azonos vallásnak és az egészségi állapotnak (vagyis az utódnemzés és szülés 
képességének) lehetett inkább szerepe a párválasztásban. Mivel a magasabb szintő nıneveléssel kapcsolatos 
elvárások még Nyugat-Európában is csak ekkortájt fogalmazódtak meg és váltottak ki nagy vitát, nem 
lehetett általános elvárás a mővelt menyasszony. Így Daniel Polixéna sem nagyon számíthatott arra, hogy 
mővelt lányainak jobb esélyei lesznek a házassági piacon. Sıt a „tudós asszonyoktól” való félelem rendre 
visszatér a prédikációkban, az életvezetési tanácsadókönyvekben és még Daniel Polixéna fent idézett 
elıszavában is, amibıl arra következtetek, hogy a lányok túlnevelése akár el is riaszthatott néhány kérıt. Így 
aztán Daniel Polixéna nem lehetett biztos benne, hogy ezzel árt vagy használ lányainak, és csak a szerencse 
mőve, hogy Wesselényi Mária és Polixéna férjei értékelték nejük mőveltségét. 
604 Daniel Polixéna és Cornides Dániel kapcsolatával bıvebben A patróna címő fejezetben foglalkozom. 
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A lányok magas színvonalú nevelése mindvégig otthon folyt, szemben a nyugat-

európai katolikus gyakorlattal, ahol többnyire zárdába küldték az arisztokrata lányokat. E 

két megoldási lehetıség került szembe egymással 1786-ban az uralkodói audiencián. 

Wesselényi Zsuzsanna naplója szerint a császár magától értetıdınek tekintette volna, hogy 

azért hozta magával Bécsbe tizenkét év körüli lányát, hogy kolostorba adja. Meglephette a 

válasz: az asszony – akárcsak az ı szülei egykor – maga mellett szerette volna tudni 

gyermekét, és azt kívánta, hogy lásson valamit a világból.605 

A Wesselényi lányok zsibói udvarban zajló nevelésérıl legtöbbet Cornides 

Dánieltıl tudhatunk meg. Polixéna halálára az egykori nevelı búcsúverset írt, amelyben 

részletesen beszámolt arról, hogy milyen ismereteket kellett tanítványának megszereznie. 

Polixéna 1760-ban, 16 évesen ment férjhez Kemény Simonhoz, de rövidesen meghalt. Így 

Cornides körülbelül 4 évvel azután jegyezte le e sorokat, hogy tanítványa kikerült a keze 

alól. A vers szerint Polixéna szorgalmas tanítvány volt, akinek „nem vólt Tanulásban 

Sarkantjú vasára / Szüksége, de vala erös Zabolára”.606 Járatos volt a hat classis-ban, 

vagyis a latin nyelvtanon kívül megismerkedett az irodalommal, az ókori történelemmel, 

földrajzzal és mitológiával is.607 A klasszikus irodalomból ismerte Cicero, Cato, Maro és 

Naso mőveit. Történelembıl elsısorban hadtörténettel és fejedelmi házak történetével, 

királyi követek tevékenységével, uralkodói diplomák tartalmával, országok, városok, 

népek felemelkedésével és bukásával foglalkozott. Cornides példaként Nagy Sándort, 

Hectort és Scipiót említi, tehát az irodalmon kívül a történeti mőveltség is többnyire az 

ókoron alapult. Ezt egészítette ki a nemesi családok életében nagy jelentıséggel bíró 

heraldika, amelyre Cornides különösen nagy hangsúlyt fektethetett, hiszen élete vége felé a 

pesti egyetemen a heraldika és diplomatika tanárának nevezték ki.608 A klasszikus 

ismeretek mellett foglalkoztak még aritmetikával, geográfiával, kalligráfiával, valamint 

német és francia nyelvvel. Külön is említésre méltónak találta Cornides tanítványa német 

nyelvtudását, ami ugyancsak kedves lehetett a polihisztor nevelınek, aki ekkor a 

kolozsvári református kollégiumban németet tanított. Felmerül azonban a kérdés, hogy itt 

(akárcsak a heraldika esetében) a tanítvány vagy a tanító érdeklıdését tükrözi-e inkább a 

költemény. A felsorolás végén találjuk a legfontosabbat, a ”Tudományoknak Ditsö 

                                                 
605 Bánffy 1875: 739. 
606 Cornides et al. 1765: P4. 
607 A középszintő oktatásban az egyes osztályokat a latin nyelvtudomány szintjei szerint nevezték el: a 
principisták, grammatisták, etymologisták, sytaxisták osztályát követte a poétika, majd a retorika. MAMÜL 
2005: IV. 347. 
608 ÚMÉL 2001: I. 1013. 
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Fejedelmét / A’Theologiát, mely kiván nagy Elmét”,609 ami a család protestáns vallásának 

megfelelıen a Biblia beható ismeretén alapult. Huszti György, a fiatalasszony másik 

búcsúztatója megerısítette az elhunyt tudásáról bemutatott képet:  

„az Deák Literáturaban; az hat Classisokra osztatott Deák Nyelvben; Geographiában; 

Historiában; Arithmeticában; példáúl mások elött lehetö gyönyörüséges Kalli gráphiában, 

Kéz irásban; ugy Német és Frantzia Nyelvekben; de mindenek felett; a’ minden 

Túdómányoknak Királynéjában a’ Theologiában, tellyes Sz. Irásban, Édes Úr Aszszony 

Anyjának […] Bölts Inspectiója alatt, olly perfectiora vitetett vala, hogy Ötet 4-dik 

Gratiának, és 10-dik Músának méltán nevezhetem.”610  

Tanultságát, anyja és tanítója szellemi iránymutatását bizonyítja, hogy apja halálára 

az akkor tizenöt éves Polixéna emlékverset írt maga és testvérei nevében.611 A korszakban 

jellemzı volt ugyan, hogy a családtagok versben búcsúztatták el szeretteiket, de ezek a 

költemények leginkább iskolás fiúk vagy irodalmi ambíciókkal rendelkezı férfiak tollából 

származtak. Az elıbbiek közé tartoznak a Wesselényi Polixénát búcsúztató rövidebb 

versek, Cornides tanítványainak munkái. 612 Utóbbiak közé pedig Wesselényi Mária 

férjének, a Cid magyar fordítójának613 alkotása. A nyomtatott búcsúztatók között 

Wesselényi Polixénán kívül csak Borosnyai Nagy Ágnessel és Halász Borbálával 

találkoztam nıi szerzıként. Nagy Zsófia Borbála is csupán Wesselényi Kata kéziratban 

fennmaradt siratóját említi, amely Wesselényi Polixéna költeményével egyidıben készült. 

A 19. század elején azonban egyre több nıi szerzı jelent meg ebben a mőfajban is. Molnár 

Borbála, Vályi Klára, Kazincy Klára, Fábián Julianna és Dukai Takács Judit is írt halotti 

búcsúverset.614 

Daniel Polixéna maga is meg lehetett elégedve neveltjével, és úgy tőnik lánya 

kiházasításakor pozitív visszajelzést kapott. Erre utal egy valószínőleg 1768-ból származó 

levél, amelyben vejét, Kemény Simont igyekezett meggyızni arról, hogy második 

házasságot tervezvén bízza rá Wesselényi Polixénától maradt lányának nevelését. Daniel 

Polixéna érvei között szerepel, hogy Kemény Simon felesége elvesztése után 

megvigasztalódik a második házasságában, de anyósa csak unokájában lelhetné fel lánya 

                                                 
609 CORNIDES et al. 1765: Q. 
610 Huszti 1765: G4. 
611 Wesselényi 1759. 
612 Wesselényi Polixéna halálára gyászverset írt egykori tanítója, Cornides Dániel, öccse, Wesselényi Miklós, 
unokaöccse, Daniel István és egy távolabbi rokon fiú, Daniel Sámuel. A három fiú ekkor a kolozsvári 
református kollégium tanulója, így Cornides Dániel tanítványa volt. Cornides et al. 1765. 
613 Czid. Szomorú játék. Mellyet hajdan Corneille Péter Frantzia nyelven készített, Mostan pedig Magyar 
Versekbe foglalt Gróf Teleki Ádám. Kolozsvár, 1773; Teleki Ádám gyászversét lásd Teleki Ádám 1786. 
614 Borosnyai Nagy Ágnes 1770; Halász 1768; Nagy Zsófia 2005: 95–105. 
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képmását. A szokásjog és „az Országnak nagyobb s talán okosabb része” is azt várja el 

Kemény Simontól, hogy gyermekei közül legalább a lányt adja át anyósának. Ezzel 

egyrészt fenntartja a családi kapcsolatot, másrészt bizonyítja, hogy elsı házasságában 

„contentuma” volt, vagyis elégedett volt vele. Daniel Polixéna talán legfontosabb érve 

azonban mégis az, hogy amint egykor lányának, úgy unokájának is megfelelı nevelést tud 

biztosítani:  

„Engedjen meg hát az Ur nékem ne tartoztassa meg anyai indulatomot ne légjen tovább is 

meg kötödve szivem, had mutathassam, és bizonyithassam el hunyt kedves Gyermekem 

után kedves unokámhoz igaz Anyaságomat, nem is lészen az néki kárára, Oh bizony nem 

lészen hiszem az én Istenemet ha én nevelhetem, ugyan is ha az Anyát én nevelvén, annak 

nevelése az Urat contentálta /: minthogy akkor hittel is erısitette, hogy leg fı oka el 

vételére volt a neveltetés :/ miért nem nevelhetném hát én árváját is az Urnak 

contentumára…”615 

Wesselényi Mária, aki öt évvel volt fiatalabb Polixénánál, nıvéréhez hasonlóan 

szülés közben halt meg.616 Férje, Teleki Ádám, hosszú költeményben búcsúztatta, 

amelyben ı is hangsúlyozta a kiváló neveltetést. Sajnos arra a kérdésre nem adott választ, 

hogy az 1748-ban született Máriát is Cornides oktatta-e. A tananyag hasonlósága, valamint 

az, hogy Cornides 1766-ig a Wesselényi család alkalmazásában állt, mégis erre enged 

következtetni.617 A vallás kérdéseiben Teleki Ádám szerint felesége elsısorban anyja 

útmutatását, példáját követte, a német, francia és latin nyelv elsajátítása viszont már a 

nevelıt dicséri. A gyászoló férj külön kiemelte, hogy felesége „mint született Német 

németül úgy beszél”618 és a latin nyelvben is járatos, pedig azt a kortársak egyre inkább 

elhanyagolják. A történelem, földrajz, számtan, a szépírás és helyes fogalmazás sem 

maradt ki a tanulnivalók sorából, de ezeken felül Mária csillagászattal, növénytannal, 

rajzzal és zenével is foglalkozott. 

Külön említésre méltó, hogy a neveltetéssel kapcsolatban került szóba „A’ jó 

Uralkodás módja és formája, / Mellynek a’ nagy JO’SEF mestere s példája”.619 A 

protestáns nemesnek II. József reformintézkedései iránti rokonszenve érezhetı ki ebbıl a 

                                                 
615 RNLKMH 250/246. Daniel Polixéna [Kemény Simonhoz, 1768.] A levél címzés és dátum nélküli, nem 
Daniel Polixéna kézírása, de a szövegbıl egyértelmően kiderül, hogy ı a szerzı és Kemény Simon a címzett. 
A dátumot valószínőleg Kemény Simon második házassága alapján állapította meg a levéltáros. 
616 Wesselényi Mária 1785-ben harminchét évesen a tizennegyedik gyermeke szülésébe halt bele. Férjének 
testvéréhez címzett levele szerint elvérzett az asszony. Lásd MOL P654 31. t. Teleki Ádám levele Teleki 
Józsefhez (1785. július 26.) 
617 Cornides tanítói tevékenységérıl lásd F. Csanak 1983: 444–449. 
618 Teleki Ádám 1786: B2. 
619 Teleki Ádám 1786: B3. 
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megjegyzésbıl, amit megerısít az is, hogy a Mária Terézia uralkodása idején íródott 

beszédekben nem feltétlenül a királynırıl mintázták meg a jó uralkodó képét. Sıt, még 

akkor sem mindig ı jutott eszébe a prédikátoroknak, amikor a nık és férfiak képességeinek 

hasonlóságáról beszéltek. Erre a szerepre sokan inkább I. Erzsébet angol királynıt 

választották. Teleki megjegyzése tehát nem a feltétlen királyhőség megnyilvánulása, 

hanem az uralkodó türelmi rendeletének elismerése. Ezt erısíti meg a vers következı két 

sora is: „Elötte tudva vólt ’s hálát adott érte, / Hogy ISTEN lételét illy’ fö alatt mérte”.620 A 

felesége szájába adott szavakkal Teleki tulajdonképpen saját háláját (is) kifejezi. 

Mint láttuk, anyjukhoz képest a Wesselényi lányok oktatása – a kor elvárásait 

követve – a francia nyelvvel,621 talán számtannal, földrajzzal, csillagászattal, rajzzal és 

zenével bıvült. Ennél általában lényegesen alacsonyabb követelményt támasztottak a 

lányok oktatásával kapcsolatban a húsz-harminc évvel késıbb megjelent elsı magyar 

nyelvő nıi életvezetési tanácsadókönyvek. Bár ezek a munkák általában negyedszázaddal 

korábbi francia és német könyvek fordításai, többnyire semmit sem változtattak a 

neveléssel kapcsolatos fejtegetéseiken. A szerzık álláspontja azonban nem volt egységes 

az ügyben, hogy a lányoknak a vallási nevelésen, az írás, olvasás elsajátításán és a 

háziasszonyi teendıkön kívül milyen oktatásban kell részesülniük. Andreas Meyer és 

Beaumont munkái a zsibóihoz hasonló nevelést ajánlottak.622 Egy harmadik munka 

névtelen írója viszont a hivatali munkához szükséges matematikát túlzásnak, a lírai és 

drámai mővek olvasását pedig kifejezetten veszélyesnek találta.623 Daniel Polixéna 

lányainak ennek ellenére nem vált kárára az irodalom. Wesselényi Polixéna maga is 

verselt, Wesselényi Zsuzsanna pedig asszony korában magyarra fordított egy moralizáló 

színdarabot. A magyar viszonyokat az elıbbi tanácsadókönyveknél talán jobban ábrázolja 

a Kolozsvárott kiadott és valószínőleg magyar szerzıtıl származó A’ nemes kis 

aszonyoknak valo emlékeztetés.624 Ez a munka nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a 

magánlevelezés és a hivatali ügyek intézése miatt nemcsak az olvasás, hanem az írás is 

nélkülözhetetlen „tudomány” egy nemesasszony életében. Amennyiben még 1784-ben is 

szükség volt erre a figyelmeztetésre, Daniel Polixéna és lányai mőveltsége bizonyára 

messze meghaladta az átlagot. Erre utal az is, hogy az ı halotti beszédeikben igen 
                                                 
620 Teleki Ádám 1786: B3. 
621 Míg a 17. század végén még inkább csak a bécsi udvari körökben mozgó magyarok beszéltek franciául, a 
18. század közepére általánossá vált a francia nyelv oktatása az erdélyi református arisztokrata családokban. 
A szerzı azonban arra nem tér ki, hogy a lányok taníttatásában is jellemzı volt-e ez a változás. Lásd Monok 
2002. 
622 Meyer 1783; Beaumont 1781. 
623 N. N. 1781. 
624 N. N. 1784. 
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hangsúlyosak a neveltetéssel, mőveltséggel kapcsolatos részek, míg más asszonyoknál 

ezeknek általában elenyészı szerepe van. 

 

Írástudó asszonyok 

 

A bölcsesség mellett a kegyesség volt Incze Mihály szerint Daniel Polixéna másik fı 

erénye. Ez utóbbi nemcsak a mélyen átélt hitet, hanem annak továbbítását is jelentette. A 

szellemi táplálékot és isteni útbaigazítást, amely mőveltsége által eljutott hozzá, a „Magyar 

Minerva”625 igyekezett minél szélesebb rétegek számára hozzáférhetıvé tenni. 

Kötelességének érezte, hogy latinul, németül nem tudó asszonytársai számára is elérhetıvé 

tegyen olyan vallási munkákat, amelyek megerısítenek a hitben és az erkölcsös 

életvitelben. Ezt a célt szolgálta a külföldi irodalomból gondosan kiválasztott mővek 

fordítása. Úgy érezte hogy képességei eltitkolásával a hálátlanság bőnébe esne, „midön ö 

Felsége, ingyen kegyelméböl, velem azt tselekedte, hogy engemet ollyan kegyes Szülö Édes 

Atyára és Édes Anyára méltóztatott, kik által én az Ö Felsége’ Utaiban neveltettem, és 

kiknek Bölts és Édes Atyai Gondoskodások által arra-is méltóztattam, az én jó Istenem 

hozzám való jó kedvéböl, hogy a’ Deáki Nyelvet tanúlhatnám, sot arra-is mehetnék, hogy 

azt ugyan meg-is érthessem; ha én azon velem közlött drága Tálentomot, a’ Deáki Nyelvet, 

minden haszon nélkül el-rejtettem vólna, mint a’ gyertyát a’ véka alá boritottam vólna? 

Bizony úgy tetszik, Nemzetemhez s’ nevezetesen Nemzetemben az Aszszonyi Nemhez nagy 

szeretetlenség lett vólna az én tölem, ha az én Istenemtöl velem közlött ezen ajándékot, a’ 

nékem adatott kegyelem szerént, ö reájok nézve valami haszonra nem fordítottam 

vólna”.626 

Daniel Polixéna serénysége, a ház körüli teendık ellátásán kívül, e téren is 

megnyilvánult. Az orátorok és a késıbbi szakirodalom számos mővet tulajdonítottak neki. 

Bár az adatok nem minden esetben fedik egymást, és olykor biztosan tévesek, gazdag 

életmőrıl árulkodnak. Többnyire vallási mővekrıl van szó, melyeknek nagy része csupán 

kéziratban készült el, és mára már csak egy-egy utalás tudósít róluk. Az egyetlen 

nyomtatásban megjelent munka, A keresztyén ethikának summás veleje,627 melyet Daniel 

Polixéna ültetett át latinról magyar nyelvre. Incze Mihály említ ezen kívül egy pedagógiai 

                                                 
625 N. N. 1775: 4. 
626 Pictet 1752: 4. – A fordítás Nagy Zsófia Borbála szerint az elsı lépcsıfok a nık irodalmi mőködésének 
társadalmilag elfogadottá válásában. A szerzı így „kevésbé sérti a társadalmi nemi szerepek határait”, mint 
önálló mővek alkotásával. Nagy Zsófia 2005: 64. 
627 Pictet 1752. 
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jellegő mővet, Egy megilletödett Anyának magát élesztgetö Elmélkedése címen, Deáki Pál 

pedig két vallási munkát: Moshémius628 mővének és Saurin629 Isteni bölcsességrıl szóló 

prédikációjának fordítását. Nem szólnak viszont a parentációk a Daniel István Monita 

Paternájáról készült, kéziratban maradt magyar fordításról, amelyet Bod Péter említése 

után a szakirodalom általában átvett. Meglepı ez a hiányosság, hiszen Szinnyei József 

szerint630 a kézirat annak a Szathmári Pap Zsigmondnak631 a birtokában volt, akinek az 

apja, Szathmári Pap Mihály, maga is beszédet mondott Daniel Polixéna felett. Igaz, 

Szathmári Pap Mihály – sajnálatunkra – nem törekedett az asszony teljes bibliográfiájának 

összeállítására. Megelégedett azzal, hogy a Daniel Polixéna által „Deákból Magyar nyelvre 

fordittatott és Világ eleiben botsáttatott Arany Könyve, a’ Pictet Keresztyén Ethicája, és 

más még-irásban lévö hasznos és Tudós Munkái”-ra utaljon.632 Ugyancsak kimaradt a 

halotti beszédekbıl a Védıeszköz a pápaság ellen633 – amelyrıl Szinnyei szerint Szathmári 

Pap Mihálynak szintén tudomása volt – valamint Petrıczy Kata Szidónia egyik 

munkájának634 újabb kiadása. Ez utóbbit talán azért nem tartották említésre méltónak a 

lelkészek, mert a korszakban nem volt szokatlan a nemesasszonyok könyvkiadást támogató 

tevékenysége.635 Daniel Polixéna is saját költségén adta ki Pictet mővét és férje halotti 

beszédeit, amelyekkel nemcsak az elhunyt emlékének adózott, de a prédikátorok hírét is 

öregbítette. A szakirodalom adatainak megkérdıjelezhetıségét mutatja, hogy több helyen 

Daniel Polixénának tulajdonítják Az ezüst rostélyokban fénylı arany alma címő mővet, 

mely tulajdonképpen a róla szóló prédikációk és orációk győjteménye, tehát nyilvánvalóan 

nem lehetett a bárónı munkája.636 

Daniel Polixéna lányait is tevékeny életre ösztönözte. A gondos nevelés Mária 

esetében meghozta gyümölcsét, és a szorgalmas asszony anyai és gazdasszonyi teendıi 

mellett is talált magának idıt a könyvekben való elmélyülésre. Teleki Ádámtól tudjuk, 

                                                 
628 Johannes Laurentius Moshemius (Johann Lorenz von Mosheim) 17. századi német egyháztörténet-író 
valamely mővérıl van szó. 
629 Jacques Saurin 17. századi francia református hitszónok. 
630 Szinnyei 1893: II. 597–598. 
631 Nem keverendı össze Szathmári Pap Mihály apjával, a szintén Zsigmond nevő prédikátorral, aki 
Wesselényi Istvánról emlékezett meg halotti beszédében. 
632 Szathmári Pap Mihály 1776: I. 
633 Wilhelm Sherloks Verwahrungs-Mittel gegen das Pabsthum, übersetzt von Friedrich Eberhard Rambach, 
Halle in Magd., 1742. címő munka magyar fordítása. 
634 Arnd János: A kereszt nehéz terhe alatt elbágyadt sziveket élesztı jó illatú tizenkét liliom, mellyeket… 
magyar nyelvre forditott […] grof Petrötzi Kata Szidonia. [Kolozsvár, 1705.] Most pediglen […] liber 
baronissa Daniel Polikséna […] maga költségével újonnan kinyomtattatott […] 1764. 
635 A mecénásasszonyokról lásd Bellágh 2005; Deé Nagy 1996; Róth 2006. 
636 A Honmővész 1833. évi cikksorozatában találkoztam ennek a tévedésnek az elsı megjelenésével, amelyet 
aztán Szinnyei is átvett. Lásd N. N. 1833: 287; Szinnyei 1893: II. 597–598. 
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hogy a Biblia után Sturm637 és Tied638 mővei voltak felesége legkedvesebb olvasmányai, 

de szabadidejében fordításokat is készített: 

„A’ jó könyvekkel vólt nagy esmérettsége, 

És olvasásokban nagy gyönyörüsége. 

Némellyeket maga Magyarra forditott, 

Az én kérésem-is mellyre utat nyitott. 

Sarasát eleve ki-is nyomtattatta,639 

Hervey Sir-halomját tsak irásban hagyta.640 

Méltó mind a’ kettö illy’ forditójára, 

Más Aszszonyoknak-is lehetne példára. 

Ez áldott Léleknek a’ könyv baráttya vólt, 

Könyv nélkül ö soha nem lehetett soholt. 

Ezek vóltak néki titkos tanátsosi, 

Ezek idejének ki-rendelt sorsosi. 

Ha utazott ezek vóltak kiséröi, 

Othon pedig mint egy Házi örizöi. 

Szóllyatok Ti elmét tápláló Barátok, 

Éltében melly kedves baráti valátok. 

Tudta ö ezeket meg-külömböztetni, 

Mit szükség olvasni mit pedig meg-vetni.”641 

Az idézetbıl világossá válik, hogy férje a jó és rossz könyvek megkülönböztetésére is 

képesnek tartotta Wesselényi Máriát. Az életvezetési tanácsadókönyvek ebben a kérdésben 

más álláspontot képviseltek. Mivel szerzıik úgy gondolták, hogy a nık nem alkalmasak 

erre, az olvasható és olvasandó könyvek listájának összeállítását többnyire férfiak: tanítók 

és papok feladatának tartották. 

                                                 
637 Sturm Kristóf Kristián: Istennel való társalkodás, a’ reggeli órákon az esztendönek minden napjaira […] 
Elsı rész, Posony, 1784. 
638 Az elızı mő második része: Tiede János Fridrik: Istennel való társalkodás, az estvéli órákon az 
esztendönek minden napjaira […] Második rész, Posony, 1784. Az 1770-es évektıl kezdve protestáns 
területeken mindkét mő nagy népszerőségnek örvendett, és német nyelven többször is megjelent. A németül 
jól beszélı Wesselényi Mária így nem csak az egy évvel a halála elıtt megjelent magyar kiadást ismerhette. 
639 Sarasa 1784. 
640 Hervey Jakab: Meditations among the Thombs [...] címő könyvének fordítása A’ Sirben nyugovó halottak 
felett való Elmélkedések címen kéziratban maradt Wesselényi Mária korai halála miatt. A Magyar Musa 
1787-es cikke még bizakodva közölte, hogy a férj valószínőleg meg fogja jelentetni, de erre nem került sor. 
Lásd DWI 1787: 349. 
641 Teleki Ádám 1786: D4–D4v.  



 176

A zsibói udvarban Mária testvérei, Zsuzsanna és Anna is hozzászoktak a jó 

könyvek olvasásához, amirıl asszonyként sem mondtak le. Anna „a’ szép és hasznos 

könyveknek meg-szerzésekben, ’s olvasásokban fáradhatatlan vólt”,642 Zsuzsanna pedig így 

vallott önmagáról: „Házam terhének nevekedésével-is, mindenkor a’ jó Könyvekkel való 

társalkodásra magamnak idöt szakasztani el-nem mulattam”.643 Bár Wesselényi Zsuzsanna 

és Anna neveltetésérıl nincsen nıvéreikhez hasonlóan bıséges forrásunk, az elıbbi 

vallomásokon kívül irodalmi tevékenységük is arról árulkodik, hogy gondos képzésben 

részesültek. Mőveik elıszavai anyjuk ösztönzését bizonyítják. Wesselényi Zsuzsanna 

leányi kötelességének tartotta Littleton munkájának lefordítását, amikor észrevette, hogy 

édesanyja kedvére tenne vele. Anna pedig anyjának dedikálta mővét, aki a fordítást 

„jóvallotta, és parantsolta-is”.644  

Míg Daniel Polixéna a latinul írt mőveket részesítette elınyben, mindhárom lánya 

németbıl fordított,645 és Zsuzsanna magyar nyelvő naplójába is németül ágyazódik bele az 

uralkodói audiencián elhangzott párbeszéd. Bár nem tekintem feladatomnak a Daniel 

Polixéna körére ható szellemi irányzatok vizsgálatát, fordításaikból úgy tőnik, hogy 

elsısorban a valláserkölcsi kérdések, a hétköznapi élet vallásossága foglalkoztatták ıket.646 

A pietista irányultság alól Daniel Polixéna Sherlock fordítása jelent kivételt, amely a 

protestáns dogmatizmus hitvitázó irodalmához kapcsolódik. Kiválasztását valószínőleg a 

Mária Terézia uralkodása alatt felerısödı katolikus térítési kísérletek indokolták, 

amelyekkel ismét aktuálissá tették a protestáns érvek rendszerezését.647 Wesselényi 

Zsuzsanna Gállya Rabb címő drámafordításával már egy új mőfaj felé fordult, de a 

protestánsüldözést, a vallási intoleranciát, illetve a gyermeki szeretetet és hőséget magába 

foglaló téma a kegyességi irodalomhoz közelíti munkáját.648 Az már más kérdés, hogy az 

olvasók egy részét talán jobban érdekelte az egész történetet átszövı szerelmi szál. 

                                                 
642

 Bodola 1808: C4. 
643 Littleton 1786: 5. 
644 Littleton 1786: 6; Stapfer 1774: § 5. 
645 Lásd az 577. és az 580. lábjegyzeteket. 
646 A családi levelezésben nem találkoztam az olvasmányokról vagy beszerzendı könyvekrıl szóló 
leírásokkal. A kutatás másik irányát jelenthetnék a könyvtári jegyzékek, de a Daniel család vesszısi 
könyvtárának 1758-ból származó jegyzéke már jóval azután készült, hogy Daniel Polixéna elhagyta a szülıi 
házat, a Wesselényi család zsibói könyvjegyzéke pedig a 19. századból származik. RNLKMH 250/2a; 
Kelemen 1913: 307–310. 
647 Nagy Zsófia 2005: 66. 
648 Nagy Zsófia Borbála a fordítás lehetséges ösztönzıjeként említi Wesselényi Zsuzsanna öccsét és sógorát. 
Wesselényi Miklós színházszervezı tevékenységével, Teleki Ádám pedig Cid-fordításával segítette a magyar 
nyelvő színjátszást. Wesselényi Zsuzsanna fordítása azonban öccse kufsteini rabságára és vallási pereire való 
utalásként is értelmezhetı. Nagy Zsófia 2005: 77–81. 
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Munkájuk igazolására és a balítéletek eloszlatására anya és lányai egyaránt 

megerısítették, hogy a nık is képesek e társadalom számára hasznos tevékenység 

folytatására, amennyiben megfelelı képzésben részesülnek. Saját példájukkal cáfolták azt 

a vádat, hogy a könyvekben elmélyedı asszonyok elhanyagolják házukat és gyermekeiket: 

„Nem kétlem lehetnek ollyan elmék, a’ kik így okoskodhatnak, hogy lévén az efféle 

munkára Nemzetünkben elég Subjectumok, magam bár inkább Orsót és Gu’sajat forgattam 

vólna, ’s magam Házi dolgaim körül szorgalmatoskodtam vólna. De az illyeneknek tsak azt 

felelem, hogy én mind azokban, valamit az Isten én reám bizott, az Ö Felsége’ segedelme 

által, jó Lelki-esmérettel el-járni igyekeztem, és egyiknek-is az illyenek közzül segítségét, 

sem ezen Munkátskának végben-vitelére, sem magam Házi dolgaimnak el-igazitására, nem 

kértem. Külömben-is hogy az Aszszonyi Nem az illyen munkától el-tiltatott légyen, a’ 

tellyes Szent Irásban soholt nem olvastam […] Végye jó neven hát a’ Keresztyén Kegyes 

Olvasó-is ebben a’ Munkában az én jó igyekezetemet, félre tévén minden Irigységet, vagy 

Személy-válogatást, meg-tanúlván az édes Idvezítönktöl, hogy Ö Felsége, maga földön 

jártában-is, a’ Férjfiúi és Aszszonyi Nem között, az Idvességnek dolga iránt és maga jó-

téteményeinek osztogatásában, semmi külömbséget nem tett”.649  

Daniel Polixéna 1752-ben jegyezte le e sorokat, kimondva a nemek egyenlı 

képességeirıl vallott, de még hosszú ideig vitatott nézetét.650 A prédikátorok szerint a 

könyv lefordításával járó közvetlen társadalmi és egyéni szellemi haszon kiegészül a 

példamutatás erényével. „[Wesselényi Anna] a’ Stapfer Fridrik János Keresztyén Vallásra 

való Utmutatását Német nyelvböl, igen értelmesen Magyarra forditotta; ’S ki is 

nyomtattatta,651 melly munkájával a’ közönségnek örökké fennmarado nagy hasznára 

szolgált, annyiban-is, a’ mennyiben, egy igen hasznos szép könyvetskét adott kezében; de 

hasznára szolgált kivált annyiban, a’ mennyiben a’ fövebb születésüeknek az ı jó 

igyekezete példa adás volt arra, hogy a’ kiknek az Isten bövön ki-rendelt mindeneket a’ 

magok tökéletesitésekre, azok más gyengébb értéküeknek tökéletesitésekben-is eszközül 

szolgálni tartoznának. De fájdalom! kevesen voltanak még eddig, az ö Rendin valok közzül, 

ezen ı szép példájának követöi”.652 

Bármilyen nemes feladat azonban a kultúra terjesztése, a buzgalom nem volt 

mindig önkéntes. Wesselényi Mária bevallotta, hogy nem a maga jószántából állt neki a 

                                                 
649 Pictet 1752: 4–5, 7. 
650 Daniel Polixéna elvei azokkal a nézetekkel mutatnak rokonságot, amelyek szerint a nık nem a biológiai 
adottságaik, hanem csak hiányos neveltetésük miatt nem tudnak a férfiakkal azonos szellemi tevékenységeket 
végezni. 
651 Stapfer 1774. 
652 Bodola 1808: C2. 
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fordításnak. Anyja „sokszori parantsolatja után”653 gyermeki engedelmessége kötelezte a 

munkára. Az erıs akaratú anya hatását bizonyítják a Wesselényi lányok fordító 

tevékenységének idıbeli határai is. Ebbıl a szempontból a könyvek megjelenési éve 

félrevezetı lehet, de az elıszó dátumozásából egyértelmően kiderül, hogy a viszonylag 

hosszú élető Anna még lány korában, anyja életében fordított. Mária is ekkor kezdte el 

munkáját, és pár hónappal anyja halála után fejezte be, Zsuzsanna pedig néhány évvel a 

Daniel Polixéna halálát követı idıszakra, 1777-re és 1779-re datálta mőveit. Igaz, hogy a 

kiadatlan munkák654 árnyalhatnák ezt a képet, mégis biztos, hogy Daniel Polixéna igen 

erıs befolyással bírt – akár már házas – lányaira, így azok irodalmi tevékenységére. Vagyis 

egy kisebb írói alkotómőhely létrehozását ösztönözte családjában, amelynek központi 

figurája végig ı maradt. 

A prédikátorok, a bárónı és lányai nıneveléssel kapcsolatos érvei visszaköszönnek 

minden e témában íródott pedagógiai mőben, életvezetési tanácsadókönyvben, 

prédikációban, vitairatban. Ugyanakkor nemcsak a Daniel Polixénáról szóló halotti 

beszédek emelik ki követésre méltó példáját saját munkássága és újszerő gyermeknevelési 

elvei kapcsán, hanem a lányairól szóló megemlékezések is tisztelettel adóznak a nagy 

mőveltségő és gondos anya elıtt. A családtagok kiemelkedı kulturális szerepét tanúsítják 

az általuk írt mővek, de a 18. század jeles nıalakjaival, nıírókkal foglalkozó népszerősítı 

cikkek és szakirodalmi munkák is,655 annak ellenére, hogy gyakoriak bennük a családot 

érintı tárgyi tévedések. 

 

A patróna 

 

Daniel Polixéna kegyessége nemcsak az erkölcsi és vallási irodalom terjesztésében 

nyilvánult meg. Ez a tulajdonság magába foglalta a hitbeli kérdésekben való jártasságot, a 

vallási buzgóságot és Isten igéjének a mindennapi életben való megtartását. Nemes 

hölgyek esetében ez elsısorban a rászorulók segítésében, a szegények és árvák 

gyámolításában, a betegek gondozásában nyilvánult meg, és ide tartozott az egyházi 

intézmények és személyek, tanítók támogatása is. Tekintsük végig elıször azt, hogy maguk 

a lelkipásztorok kit tekintettek patrónájuknak a halotti beszédek alapján. Daniel Polixénát 

Deáki Pál és Szathmári Pap Mihály nevezte patrónájának, akárcsak Szathmári Pap 

                                                 
653 Sarasa 1784: fordítói elıszó 2. 
654 Ide sorolhatjuk Wesselényi Mária már említett kiadatlan fordítását. 
655 Lásd Szinnyei 1893: II. 597–598. 
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Zsigmond Wesselényi István búcsúztatójában. Cornides egykori tanítványát, Wesselényi 

Polixénát, Felvintzi Takáts János pedig Wesselényi Annát hívta „Jo Patrona 

Aszszonyának”.656  

Daniel Polixéna azonban egész biztosan támogatta Cornides Dánielt, gyermekei 

nevelıjét is. Egy 1761-bıl fennmaradt levél szerint ugyanis, amikor Cornidest a kolozsvári 

református kollégium tanítójának nevezték ki, Daniel Polixéna az anyósa és apósa által a 

kollégium javára tett alapítvány összegét 400-ról 1000 forintra emelte. E felett Cornidest 

még 60 forint és természetbeni ellátás illette meg amíg Wesselényi Miklós tanítója 

marad.657 Az alapítvánnyal tehát Cornides és a kollégium egyaránt jól járt, így áttételesen 

Szathmári Pap Mihály is, aki a teológia és egyháztörténet tanára volt ugyanitt. Cornides és 

Daniel Polixéna között azonban nem volt felhıtlen a viszony. A tanító szeretett volna saját 

kutatásaiban jobban elmélyedni, amire a feladatai mellett nem maradt ideje. Felmerül 

persze az a kérdés is, hogy nem a nıket a férfi szelíd segítıjének tekintı szemlélet tette-e 

végképp elviselhetetlenné számára az „Amazonok királyságát”.658 Cornides, levelei 

tanúsága szerint, már régóta szabadulni szeretett volna az indulatos asszony udvarából, 

amikor 1766-ban Teleki József titkára lett.659 Talán ezért nem emlékezett meg egykori 

patrónájáról annak halálakor, és ezért nem emelte ki külön az érdemeit Wesselényi 

Polixénáról írt versében sem, amikor pedig még anyja alkalmazásában állt. Nem tudni, 

hogy Wesselényi Polixéna búcsúztatóját is csak Daniel Polixéna nyomására írta-e meg, 

vagy egykori tanítványával jobb kapcsolatban maradt, mint annak anyjával. A 

Wesselényiektıl azonban nem szakadt el teljesen a késıbbiekben sem. Zsuzsanna 1786-

ban az ı pártfogását kérte Pesten tanuló fia, Bánffy Farkas számára. Lehet, hogy az 

ellenséges érzelmek csak Daniel Polixénára vonatkoztak, esetleg a család egyszerően nem 

vett tudomást róluk, mindenesetre úgy tőnik, hogy még húsz év múltán is számítottak az 

egykori tanítóra.660 

Bár Cornides leveleibıl Daniel Polixéna egy elviselhetetlen zsarnoknak tőnik, 

távozását nem mindenki értékelte vele azonosan. Kemény Simon, miután Cornides 

                                                 
656 Cornides et al. 1765: Rv. 
657 Vajda 1894: 760–761; Daniel Gábor 1896: 290–294. 
658 Cornides ugyan nem maga jellemezte így Daniel Polixéna udvarát, de levelében szó szerint idézte barátja, 
Felmer nagyszebeni pap sorait, aki örömét fejezte ki, hogy Cornides sorsa jóra fordult, hiszen a Múzsák 
Védelmezıjénél [Teleki Józsefnél] jobb helye lesz, mint az Amazonok királyságában volt. „Je Vous felicite 
de tout mon coeur sur la melioration de Votre Fortune, qui sera mieux placée auprès d’un Protecteur des 
Muses, que dans le Royaume des Amazones que Vous venés de quitter.” MOL P654 31. t. Cornides Dániel 
Teleki Józsefhez (1766. október 26.) 
659 MOL P 654. 31. t. Cornides Dániel levelei Teleki Józsefhez (1766. július 28. és 1766. szeptember 7.) és F. 
Csanak 1983. 
660 Bánffy 1875: 785. 
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helyettesítésére anyósa szolgálatába küldte udvarából Deáki Pált, megjegyezte: „Cornides 

urtol elég háládatlanság, a’ mit tselekszik, a’ Világ is meg itéli, de a’ mi nagyob, az 

Istentöl Itiletett nem egyebet várhat, hogy erövel nem tartja N[agysá]g[o]d jol tselekszi, 

mert sükeretlen szokott lenni az ollyatén tanitás”661. 

Cornidesszel szemben, a Wesselényi gyerekek következı nevelıje, Deáki Pál „hő” 

maradt Daniel Polixénához, és búcsúztatójában nagyrabecsülését fejezte ki az asszony 

iránt. Tıle tudjuk, hogy egyes személyek felkarolásán túl a bárónı adományokkal segítette 

a zsibói református templomot és más templomokat, valamint a kolozsvári árvaházat is.662 

A halotti beszédekben szinte mindig megtaláljuk az elhunyt patrónusi 

tevékenységére vonatkozó utalásokat, hiszen a szerzık gyakran maguk a támogatott 

személyek, akik így akarták kifejezni hálájukat. Ezzel szemben sokkal kevesebb szó esik 

például a gazdaság irányításáról, amely pedig nyilvánvalóan sok idıt és energiát lekötött. 

Ez a hangsúlyeltolódás olyan mőfaji sajátosság, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni az 

elemzés során. 

 

A gazdasszony 

 

A serénység volt Daniel Polixéna harmadik érdeme. Mivel a parentációk szerzıi többnyire 

egyházi emberek voltak, akiknek értékrendjében a ház körüli teendık nem foglaltak el 

kiemelt helyet, a halotti beszédek nem tértek ki részletesen rájuk. A nıktıl elvárt szerepek 

azonban megkövetelték, hogy legalább említés szintjén szóba kerüljenek. Sokkal nagyobb 

hangsúlyt kapott azonban mindez a családi levelezésben, amely alapján finomítani lehet a 

prédikátorok állításait.  

Egy ilyen apró momentum Pekri Polixéna 1743-ból származó anyai intése, melyben 

az elkényelmesedéstıl óvja lányát: „Ha ott is van nénéd Bethlen Eva, de te azért az Banfi 

hajnalt ne alugjál, hanem kelj fel idején az mint szoktál”.663 Daniel Polixéna serénységének 

azonban ennél ékesebb bizonyítéka a virágzó zsibói gazdaság. A Wesselényi-kastélyt, 

amely a Rákóczi szabadságharcban erısen megrongálódott, Wesselényi István és Daniel 

Polixéna újíttatta fel 1740–1750 között,664 majd hozzáfogtak a komlódi udvarház 

kialakításához. Wesselényi István 1750–1753 között kelt leveleiben folyamatosan tudósítja 

                                                 
661 RNLKMH 250/245. Kemény Simon levele Daniel Polixénához (1766. augusztus 5.) 
662 Deáki Filep Pál 1776: O2. 
663 RNLKMH 250/245. Pekri Polixéna levele Daniel Polixénának (1743. augusztus 3.) A „Banfi hajnal” a 
késıi felkelésre utal, lásd O. Nagy 1966: 69. 
664 Biró é. n.: 63. 
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feleségét az építkezés állásáról. Az utolsó ismert levélben, 1753. november 4-én arról 

számol be, hogy a kımőves munkák befejezıdtek. Az építkezés azonban valószínőleg 

elhúzódott, mert Szathmári Pap Zsigmond szerint a házat csak 1757 nyarán szentelték meg, 

amikor a vendégek elıtt a Wesselényi-gyerekek is bemutatót tartottak tudásukból.665 Az 

erıs akaratú asszony maga is kivette a részét a munkák irányításából, a beszerzésekbıl, 

hiszen a számlák többsége az ı keze írása.666 1755-ben Wesselényi István istállót építtetett 

híres ménesének,667 amelyet Daniel Polixéna férje halála után is tovább szaporított. 

Bátyjával, ifj. Daniel Istvánnal való levelezésben többször is elıkerülnek a lótenyésztéssel 

kapcsolatos ügyek: „az Kancza után nem küldök, ne hogy a K[egye]l[me]d Ménese fogyon, 

és annak Anyja máshová költözzék” – írja ifjabb Daniel István 1759. július 15-én, évekkel 

késıbb pedig egy jó lovászt ajánl húgának: „Groff Betlen Pál Bátyám Lovász Mesterét 

Lovak tanítására alkalmas ember[ne]k esmérem, Erdélyben tsak olyat sem találhatni, mint 

ı, ha meg fogadhatnád, azt tartom Káros ember nem lenne.”668 

Daniel Polixéna különbözı mesterségeket is meghonosított Zsibón: szabókat, 

gombkötıket, paszományozókat telepített le, selyemhernyó-tenyésztésbe kezdett.669 A 

gazdasággal kapcsolatos határozott elképzelései férjét idınként rosszalló megjegyzésekre 

késztették. Ez kicsit bánthatta ugyan az asszonyt, de nem törte le kezdeményezıkészségét, 

mint arról a következı levélváltás tanúskodik. 1749. október 23-án Wesselényi István 

beszámol arról, hogy „az takáts ben van besztertzén az nyomtatást tanullya, az vásznat 

mihelyt érkeztem mingjárt bé kuldöttem Besztertzére, nem tudom mitsoda hasznod lesz 

abbol az nyomtatásbol, de költség látom elég vagjon réá, hatvan forintal sok nyomtatott 

vásznat vettem volna én.”670 Majd a következı, október 30-i levélben felesége 

értetlenkedésére válaszolva közli: „én az 60 forintott nem az ujjambol szoptam mert nékem 

specificatiom van”671 a költségekrıl, amelyeket még tovább súlyosbít, hogy a takács 

távollétében, annak felesége figyelmetlenségében felgyújtotta a takácsházat, amely a benne 

lévı anyagok és kész munkák nagy részével együtt leégett. Bár az eset komoly anyagi kárt 

jelenthetett, nem tántorította el Daniel Polixénát a további beruházástól, amelyrıl férjét 

csak utólag értesítette: „szölött vöttél én nem bánom tsak légjen vagj talallyunk 

alkalmatosságot az meg mivelésére egj járást vintzellért is kellett volna neki fogadni, 
                                                 
665 RNLKM 250/245. Wesselényi István levelei (1750. október 23–1753. november 4.); Szathmári Pap 
Zsigmond 1759: G2. 
666 A család egy kései leszármazottja utal erre cikkében. Lásd Wesselényi 1973: 21. 
667 Biró é. n.: 63. 
668 RNLKM 250/245. ifj. Daniel István levelei Daniel Polixénához (1759. július 15. és 1765. május 21.) 
669 Trócsányi Zsolt 1965: 14. 
670 RNLKM 250/245. Wesselényi István levele Daniel Polixénához (1749. október 23.) 
671 RNLKM 250/245. Wesselényi István levele Daniel Polixénához (1749. október 30.) 
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karokatt penig ott kel helyben keresni, mert ollyan meszsze nem lehet karokott vitetni” – 

írja Wesselényi István november 8-án belenyugodva felesége döntésébe, de éreztetve vele, 

hogy a gazdasági ügyek viteléhez alapvetıen ı ért jobban.672 

Daniel Polixéna azonban már özvegyasszony volt, amikor 1766-ban a Kamara 

intézkedése kapcsán birtokai egy részét, több erdélyi fıúrhoz hasonlóan, elveszítette. 

Ekkor veje, Kemény Simon járt el az udvarnál annak érdekében, hogy minél kevesebb kárt 

szenvedjenek, illetve hogy bizonyos jóvátételt kapjanak. Anyósát levélben tájékoztatta az 

eseményekrıl, és dicsérte férfias kiállását, határozott intézkedéseit és diplomáciai érzékét. 

„Nagy örömemre szolgálnak a’ N[agysá]god Levelében méltoztatott Declaratioi, adnáis az 

Isten sok Férjfiakban azt a’ jó Haza fiui Indulatot, Resolutiot, és Prudentiát, mellyet 

N[agysá]god Leveleiböl tapasztalok, boldogabb lehetne szegény Hazánk; meg kell 

vallanom olly’ moddal folytatta N[agysá]god elvett Portioi iránt, a’ mint látom mind oda 

le a Dolgot, mind velem itten a’ Correspondentiakat, hogy azokbol sokat segithettem 

Dolgainkban, késök lévén mások a’ tudositásokban, mind pedig csekély Opinioimmal ugy 

meg egyezett a’ N[agysá]god operatioja hogy bár más több kárt vallott Urak cselekedtek 

volna akképpen”.673 

A mindennapi élet szempontjából a legbeszédesebb forrás Wesselényi Máriáról 

szól, talán éppen azért, mert maga a férj írta. Teleki Ádám beszámolt arról, hogy felesége 

gyermekeik napi teendıinek megszervezése és a cselédek feladatainak kiosztása mellett 

maga is sütött, fızött, varrt, gyolcsot szıtt, selymet készített. Az évszázados gyakorlatot és 

az életvezetési tanácsadókönyvek javaslatait követve ezeket az ismereteket még a szülıi 

házban szerezte meg. A dolgos asszony rendbe tette a kertet, halastavakat ásatott, 

gyümölcsfákat, virágokat ültetett, így a terület egyszerre vált kikapcsolódást nyújtó 

pihenıhellyé, és a gazdaság hasznos részévé. A cselédekkel szigorúan, de igazságosan 

bánt. Nem engedett senkit sem henyélni, nem viselte el az erkölcstelenséget és káromló 

beszédet, de maga is jó példával járt elöl. Mindebben Telekiné megfelelt az életvezetési 

tanácsadókönyvek normáinak, de más tekintetben túl is tett rajtuk. Az arra érdemes 

cselédeket ugyanis kitaníttatta, ahogy annak idején anyja is tette. A jó gazdasszony képe 

rajzolódik elénk a leírásból, aki a háziasszonyi teendık mellett saját maga és háznépe 

lelkére és szellemére is gondot fordított. Még ha a leírás gyanúsan tökéletesnek mutatja is 

be Wesselényi Máriát, azt megtudhatjuk belıle, hogy Teleki számára milyen volt az ideális 

gazdasszony.  

                                                 
672 RNLKM 250/245. Wesselényi István levele Daniel Polixénához (1749. november 8.) 
673 RNLKM 250/245. Kemény Simon levele Daniel Polixénához (1766. május 30.) 



 183

„Tselédei között tartott fenyitéket, 

Mint a’ jó erköltsre vezetö jó féket. 

Szitkos káromló szó ottan nem hallatott, 

Az erköltstelenség ottan nem nyughatott. 

Meg-tartotta köztök illöleg hatalmát, 

De ám meg-is atta mindennek jutalmát. 

Bóldogok valának ezek-is környüle. 

Nyitva vólt azokra keze, szeme, füle. 

Nem vólt ott éhségtöl hervadott ábrázat, 

Meg-vólt az eledel, ’s illö ruházat. 

Tanittatásokban-is vólt szorgalmatos, 

A’ ki mint közüllök vala alkalmatos. 

Tanittatván ez vagy amaz Mesterségre, 

Mellyel élelmeket szerezhetnék végre.”674 

 

Jellem és jellemzés 

 

Daniel Polixéna erıs személyisége rányomta bélyegét családja sorsára. Az asszony 

bölcsességét mindenki nagyra becsülte, amint az a prédikátorok és II. József elismerı 

szavaiból kiderül. Példamutatónak tartották hitét, mellyel másokat gazdagított, 

gyermekeinek magas színvonalú taníttatását, gazdaságának fejlesztését. Gyermekei 

magukkal vitték ezt az örökséget: a mőveltséget, a könyvek szeretetét, és ki ıszinte 

késztetésbıl, ki önmagát legyızve, de mindannyian folytatták anyjuk irodalmi mőködését. 

Az örökség másik része már nem ilyen elismerésre méltó. Az indulatos természet azonban 

elsısorban a fiút, Wesselényi Miklóst sújtotta. „A Wesselényiek családi jellemök: 

szelídség, állhatatosság, vallásosság, ember- és honszeretet. Öreg Wesselényi Istvánnak 

neje Daniel Polixéna indulatos és türelmetlen véralkatát becsempészte utódai – a Miklósok 

– erökbe, míg a másik ágon leszármazott Wesselényiek mái napig megtarták eredeti 

szelídségöket. A szerencsétlen Daniel vér okozá, hogy István fia, az idısb Miklós, 

kényeztetı hibás nevelés hozzájárultával, ingerlikeny s néha dühig indulatos [...] de e 

szerencsétlen természete mellett minden fölséges tehetségekkel áldva volt.”675 

                                                 
674 Teleki Ádám 1786: Ev–E2. 
675 Újfalvi 1990: 71. 
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Újfalvy leírásán kívül Daniel Polixéna indulatos természetét támasztják alá 

Cornides panaszkodó szavai is, a halotti beszédek viszont egy eszményi képet mutatnak: 

„az ö maga viselése Uri Caracteréhez illendö és minden Kevéjség nélkül lévö Gravitas, 

Beszéde tiszta okosság, másokkal való társalkodása Kedves Nyájasság, és tettetés nélkül 

való Barátság vala, a’ Felsöbbekhez méllységes Tisztelettel a’ magával egyenlökhöz 

szeretettel, az Alsóbbakhoz nyájas és okos le ereszkedéssel, nevezetesen pedig az Istennek 

szólgaihoz kedvességgel, és illendö Tiszteleteket meg-adó betsülettel viseltetik vala.”676 Az 

illemtankönyvbe illı jellemzést Incze Mihály ezután egy olyan megjegyzéssel finomította, 

amelyet akár Cornides is magára vehetett: „minden ötet közelebbröl Esméröknek, a’ kik 

tudják illendöképpen estimálni a’ Virtust, és a’ Tudományt, kedveket szereteteket meg-

nyerte vala, és hogy az ö benne lévö Virtusok, a’ Férfiakban szintugy mint az 

Aszszonyokban lévö természeti némely hibákot, fogyatkozásokat, Haragot, indulatosságot 

’s több e’ féle, két képpen [!] feljül múlták légyen, meg-valják vala, és mind ezek Daniel 

Polyxenát égy ritka Virtusokkal fel-ruháztatott, Bölts, Kegyes, és Gondos Uri 

Aszszonyságnak mondják vala.”677 

A halotti beszédekbıl is fény derül tehát Daniel Polixéna emberi gyengeségeire, de 

a mőfaj jellegébıl adódóan úgy jelenítik meg ıket, hogy ne az elhunyt érdemeit 

csökkentsék, hanem inkább ellenlábasait szégyenítsék meg velük. Daniel Polixéna hirtelen 

természete nyilván jellemébıl fakadt, de a határozottságra rá is kényszerült, amikor 

egyedül maradt kisgyermekeivel. Talán lett volna lehetısége újabb házasságra, ám ezzel 

gyermekei vagyonát sodorta volna veszélybe. Talán örült az özvegyi állapottal járó 

szabadságnak. Mindenesetre az ıt körülvevı férfiak egy része el tudta fogadni a 

természetét és tisztelettel adózott tevékenysége elıtt, más részük viszont ellenszenvvel 

viseltetett iránta. Újfalvy, Cornides és Incze Mihály jellemzésének ellentmondásait Rettegi 

György oldja fel: „Wesselényi Istvánné, nagy tanult, okos, de kemény asszony, úgyhogy sok 

kárt is tett szerfelett való keménységével magának”.678 

Daniel Polixénáról a halotti beszédek alapján megrajzolt kép lehetıséget ad arra, 

hogy bepillantást nyerjünk a 18. századi protestáns nemesasszonyok életébe. A 

prédikátorok által nyújtott leírás az ideális nıt jeleníti meg, és minden bizonnyal pozitív 

irányba torzít, de ennek ismeretében jól felhasználható forrást jelent Daniel Polixéna 

személyének és a nıkkel szemben támasztott általános elvárásoknak vizsgálatához. A 

                                                 
676 Baconi Incze Mihály 1776: C–Cv. 
677 Baconi Incze Mihály 1776: C–Cv. 
678 Rettegi 1970: 331. 



 185

három kiemelkedı tulajdonság, amelyek köré a halotti beszédek csoportosulnak, a 

legfontosabb asszonyi szerepköröket takarja. A bölcsesség az anya és feleség, a kegyesség 

a hívı, a serénység pedig a gazdasszony feladatainak feleltethetı meg. A Daniel Polixénát 

búcsúztató beszédekben a bölcsesség megjelenítésére helyezıdik a hangsúly, ami az ı 

esetében túlmutat a férjét segítı és gyermekeire gondot viselı asszony képén, és a mővelt, 

irodalmi tevékenységet folytató nıt is szimbolizálja. Mivel ez eltér a parentációk 

toposzaitól, sıt az exemplumok sorába emeli az asszonyt, feltételezhetjük, hogy Daniel 

Polixéna értékrendjéhez ezen a ponton közelebb jutottunk. 
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ÖSSZEGZÉS 

 

Disszertációmban az 1711–1825 között keletkezett halotti beszédek vizsgálatával azt 

kívántam bemutatni, hogy milyen diskurzusok léteztek a nık társadalmi szerepével, 

helyzetével kapcsolatban a 19. századi nıvitákat megelızıen. E történeti problémakör 

vizsgálatához egy speciális, ám annál markánsabb forrástípust, a halotti beszédeket 

választottam. A halotti beszédek jelentıs mennyiségben készültek, és maradtak fenn a 18. 

század nyomtatványai között. A mentalitástörténeti munkák alapjául szolgáló egyéb 

dokumentumokhoz képest a parentációkat egységes felépítésük, azonos beszédhelyzetük, a 

megírás kötöttségei még a köztük levı eltérések ellenére is egységes forrásegyüttessé 

teszik. Ezért a mőfaj szabályainak megismerése és a kötöttségek lebontása után lehetıvé 

válik a vizsgált korszak gondolkodásmódjának, ezen belül a nıi nemmel kapcsolatos 

nézeteknek a megismerése egy olyan tömegesen fennmaradt forrástípus alapján, amelynek 

egyik célja az élet legfontosabb értékeinek bemutatása. A halotti beszédekben megjelenı 

kérdésfelvetések, az érvek és ellenérvek azokat a közbeszédben jelen lévı és azt formálni 

akaró elképzeléseket mutatják be, amelyeknek akkoriban még nem volt más megjelenési 

helye. 

A parentációkban a 18. század végén – az eszmei és politikai változásokkal 

párhuzamosan – a nıi hivatással és szerepekkel kapcsolatban is világosan megjelenik a 

nyitásra való igény, amit aztán egy hirtelen megtorpanás követ. Ezek a változások 

egybeesnek a francia forradalom viharos eseményeivel, és a Nyugat-Európában megjelenı 

prefeminista törekvésekkel, amelyek valószínőleg megijesztették a még oly haladó 

gondolkodású férfiakat is. A nık jogainak kiterjesztése, a férfiakéhoz hasonló neveltetésük 

és életpályájuk a társadalom alapjait rendítette volna meg, az addig ismert világ teljes 

megváltoztatását vonta volna maga után. Ezért az újító törekvések továbbvitele helyett a 

témával foglalkozó szerzık újra a hagyományos nıi szerepek felé fordultak. Még a 

társadalmi problémákra világosan rámutató lelkészek is, akik a magasabb fokú nınevelés 

és bizonyos pályák nık elıtt való megnyitása mellett érveltek, végül arra a következtetésre 

jutottak, hogy a nı hivatása a házasság és az anyaság. 

A nıkkel szembeni elvárások azonban a 18. század végén mégiscsak megváltoztak. 

A felvilágosodás szerzıi nyomán az életcél az egyéni üdvözülésrıl a társadalom számára 

hasznos tevékenységek felé tolódott el. Az emberi nem boldogítása együtt járt a 

gyermekek és az ıket körülvevı asszonyok felé fordulással, az elıretörı nemzeti érzések 
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hatására pedig a hazafiúi igények és a nyelv védelme került elıtérbe. Mindez az anyai 

szerepre és azon keresztül a lánynevelésre irányította a figyelmet. 

A különbözı felkészültségő és beállítottságú szónokok természetesen nem vallottak 

egységes nézeteket, de forrásaik és érvrendszerük hasonló volt, még ha éppen egymással 

ellentétes vélemények kifejtésére használták is azokat. A férfi–nı viszony értelmezésének 

hátterében a halotti beszéd mőfaji sajátosságából adódóan vallási tézisek álltak. A bibliai 

teremtéstörténet sokszor a nı férfihoz főzıdı alárendelt viszonyát magyarázta, az ısbőn 

pedig a nı állhatatlan természetére adott örök példát, és az emberiség Paradicsomból való 

kiőzetésének felelısségét hárította rá. Mindezen történetek lehettek azonban a két nem 

egymásrautaltságának a példái is. További kötöttséget jelentett az asszonyok számára az a 

Szent Pál-i levél, mely kimondja, hogy az asszonyok ne tanítsanak a templomokban. Ezt a 

tételt tágan értelmezve egyesek minden szellemi tevékenységet megtiltottak volna a 

nıknek, mások viszont szintén a Biblia soraival támasztották alá a férfiak és a nık 

egyenrangúságát. 

A nıkkel kapcsolatos viták a 19. század elejétıl már nem csak az egyházi 

irodalomban jelentek meg, érveik azonban sokáig állandóak maradtak. A közösség elıtt 

ismert elemek ismétlése a megerısítést, a tudás elmélyítését szolgálta, a halotti beszédek 

pedig részben átvették, részben bizonyára alakították is a közbeszédet. Ezt támasztja alá, 

hogy Újfalvy Krisztina és Molnár Borbála levelezésében, Cserei Farkas a jogszokások 

leírásában ugyanazokra a bibliai helyekre, ugyanazokra a vallási és profán érvekre 

hivatkozott az asszonyok képességeivel, jogaival és kötelességeivel kapcsolatban, mint a 

halotti beszédek. 

Az 1820-as években a nıkérdés már más fórumokra helyezıdött át. A nyilvánosság 

terei kitágultak és a közvélekedést formáló sajtó adott helyet a különbözı nézeteknek. 

Takács Évának 1822-ben a Tudományos Győjtemény hasábjain megjelenı írásai hosszas 

vitát váltottak ki a nık közéletben és irodalomban való szerepérıl.679 Az érvelés azonban 

még ekkor is a halotti beszédek nyomdokait követte. Takács Éva és támogatói felvetették 

az anyák szerepét a kisgyermekek hazafias szellemő nevelésében, a nık mővelıdésének 

szükségét az anyai feladataikra való felkészülés miatt, valamint azért, hogy férjeiknek 

valódi társai lehessenek. A nınevelés érdekében nemzeti, magyar nyelvő intézetek 

felállítását sürgették. Felhívták a figyelmet a férfiak felelısségére a nıi életcélok 

kialakításában, és megállapították, hogy a nık testi, szellemi és lelki szempontból is 

                                                 
679 Fábri 1987: 348–359. Szemelvények a vitából: Fábri 1999: 63–118. 
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egyenrangúak a férfiakkal, de más feladataik vannak a világban. Mind olyan kérdések 

ezek, amelyekkel már a halotti beszédekben is találkozhatunk, Daniel Polixéna érvei pedig 

a nık alkotó tevékenységének alátámasztásában köszönnek vissza. 

Takács Éva ellentáborából Sebestyén Gábor ugyancsak a parentációk hivatkozásait 

visszhangozza, amikor Szent Pál leveleire alapozva akarja a nıket kirekeszteni a szellemi 

életbıl. A Szivonyáné néven írt gunyoros hangvételő levél a tudós nık számbavételével 

szintén a hagyományokat követi, és ebben a felsorolásában már Daniel Polixéna is helyet 

kap. Mivel a nıkérdésnek Magyarországon és Erdélyben nem volt olyan színvonalú 

irodalma, mint Nyugat-Európában, a szerzık valószínőleg még e viták idején is sokszor a 

könnyen elérhetı halotti nyomtatványokat használták forrásként. 

Mint azt az elızı fejezetekbıl láthattuk, a halotti beszédek betekintést engednek a 

nıi élet számos részletébe. A lányok neveltetése, házastársuk kiválasztása, a nık 

közösségben betöltött szerepe természetesen sokban függött az egyes családok 

beállítottságától, sıt az egyes személyek karakterétıl is. A parentációk azonban sokszor 

olyan önálló nıi tevékenységeket mutatnak be, amelyek elméletileg a „férfiak világába” 

tartoztak. Özvegyként sok asszony egyedül irányította a birtokait, mások gyógyítottak, 

oktatták nemcsak gyermekeiket, de egész háznépüket is. A halotti beszédekbıl – a normák 

mellett – fény derül ezen egyéni eltérésekre is. Természetesen a parentációkat nem 

tekinthetjük kizárólagos forrásnak a nıkérdéssel kapcsolatban, leírásaikat sok szempontból 

finomítják az emlékiratok és a családi levelezések. Ezért is készítettem el a Daniel 

Polixénáról szóló esettanulmányt, amelyben a lehetı legtöbb forrástípus bevonásával 

próbáltam meg kiegészíteni a halotti beszédekbıl kirajzolódó képet. 

Daniel Polixéna sorsában a nıkérdés számos vetületét megtaláljuk. Korán 

özvegységre jutva lehetısége volt arra, hogy maga irányítsa sorsát, ami nyilván sok 

nehézséggel, de bizonyos fokú szabadsággal is járt. Maga is kiváló neveltetést kapott, amit 

leányainak is továbbadott. Fordításaival és leányai hasonló munkára ösztönzésével 

kortársai mővelıdését, valamint a magyar nyelv ügyét segítette. Tevékenysége révén a nıi 

szerzık sorába került, tehát meg kellett küzdenie e téren az elıítéletekkel. Daniel Polixéna 

élete során áthágta a nık számára felállított korlátokat, még akkor is, hogyha a 

hagyományos nıi szerepekben, azaz feleségként, anyaként és gazdaasszonyként is 

megállta a helyét. Ezzel azonban nem volt egyedül. A halotti beszédek éppen arra 

világítanak rá, hogy a szónokok tisztában voltak vele, az egyes személyek nem mindig 

férnek a normák adta keretekbe, de ennek ellenére is példaértékőek lehetnek az egyes 

életutak. Folyamatosan jelen voltak a történelemben azok az asszonyok, akik, mint Daniel 
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Polixéna, többet akartak elérni a rájuk kiszabott szerepeknél, és ezzel a nıi helytállást 

bizonyították. Így az általános értékek és az attól eltérı példák kölcsönösen hatottak 

egymásra, és hosszú távon együttesen formálták a nıképet. 

Daniel Polixéna tevékenysége a számtalan elismerés mellett ellenérzéseket is 

kiváltott a kortársak körében. İ maga és támogatói ezért szükségesnek érezték többször is 

elismételni, hogy a nık igenis képesek a szellemi munkára, ami pedig összeegyeztethetı az 

asszonyi feladatokkal. Daniel Polixéna és számos más asszony példája ellenére e kérdések 

még az 1820-as évek nıvitáiban is felmerültek. Eközben azonban a növekvı olvasótábor 

nıi tagjai közül egyre többen ragadtak tollat, és írták le saját gondolataikat. A nemzet javát 

szolgáló törekvések között pedig újra és újra megfogalmazódtak Herepei János szavai: 

„a’ Paraditsomtól fogva, hól az Aszszony a’ férjfiból, a’ férjfiért-is teremtetett, a’ jelen 

lévö szempillantásig, mind a’ jó, mind a’ rosz történeteiben a’ világnak bélé vóltanak, és 

vagynak az aszszonyok elegyedve, hogy töllök sok, felette sok függ, ez a’ világ bóldog, vagy 

bóldogtalan légyen-é?”680 

 

 

                                                 
680 Herepei János 1806: 24. 
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FÜGGELÉK 

 
I. melléklet 
Nıkrıl szóló magyar nyelvő halotti beszédek, 1711–1825. 

 
Jegyzetek a táblázathoz 
 
db: az adott személyrıl kiadott halotti beszédek száma 
vallás: ev. = evangélikus, ref. = református, r. k. = római katolikus, unit. = unitárius 
 

nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Stano Erzsébet Pétsi András Kereszturi Sámuel 1 Kolozsvár 1712 unit. orvos felesége 

Viczei Mária Szathmárnémethi Sámuel 
Baconi Incze Máté, 
Soós Ferenc 

2 Kolozsvár 1716 ref. professzor felesége 

Vári Krisztina – 
Vári Mihály, Szigeti 
Gyula István, Apáti  
Miklós 

3 Kolozsvár 1716 ref. lelkész lánya 

Rátz Krisztina (galgói) Jósika Imre (branyitskai) br. Nádudvari Péter 1 Kolozsvár 1717 ref. fınemes 

Bethlen Judit gr. 
1. Lázár [?] 
2. Köleséri Sámuel (keres-
eeri) 

Nádudvari Péter, 
Szathmári [Paksi] 
Mihály, Solymosi 
[Nagy] Mihály 

3 Kolozsvár [1720] ref. fınemes 

Koháry Judit Szalai Barkoczi György Kelemen Didák 1 Nagyszombat 1720 r. k.  

Kun Borbála Teleki József (széki) gr. 
Solymosi [Nagy] 
Mihály, Kamarási 
György 

2 Kolozsvár [1720] ref. fınemes 

Köleséri Sára Komáromi György 
Szıdi István, Komáromi 
Mihály 

2 Debrecen [1722] ref. nemes 
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nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Barkóczy Krisztina 1. 
(szalai) gr. 

Károlyi Sándor 
(nagykárolyi) gr. 

Ismeretlen 1 Kassa 1724 r. k. fınemes 

Gyürki Zsófia (losonczi) Giczei Gábor Nádudvari Sámuel 1 Debrecen [1725] ref. nemes 

Rácz Borbála (galgói) Orbán Elek (lengyelfalvi) Szabó Mihály 1 Kolozsvár 1726 r. k. nemes 

Andrássy Klára 
(csíkszentkirályi) br. 

[1. Barkóczi László br.] 
2. Sennyei István (kis-
sennyei) br. 

P. D. F. 1 Kassa 1728  fınemes 

Csáki Anna Franciska Illyésházi József Jezsuita szerzetes 1 Nagyszombat [1728] r. k. fınemes 

Korda Borbála (borosjenıi)  Keczeli István 
Hunyadi Ferenc, 
Köpeczi János, Csepregi 
Turkovics Ferenc 

3 Kolozsvár [1728] ref. nemes 

Kende Katalin (kölcsei) Keresztes László Deák Ferenc 1 Kassa 1730  nemes 

Urbisz Mária Tétsi János ismeretlen 1 h. n. 1730   

Havasali Sára Beszprényi Ferenc Verestói György (cséri) 1 Kolozsvár 1731 ref.  

Rhédei Krisztina 
Bethlen Ferenc (bethleni) 
gr. 

Rácz Kelemen 1 Kolozsvár [1731]  fınemes 

Bethlen Júlia (bethleni) gr. Wass László (czegei) 
Köpeczi János, Makkai 
Sámuel, Szathmári 
[Paksi] Mihály 

3 Kolozsvár [1731] ref. fınemes 

Lázár Mária (gyalakuti) gr. 
Bethlen Sámuel (bethleni) 
gr. 

Szatmári Paksi Mihály, 
Rimaszombati Sámuel, 
Bonyhai Simon György 

3 Kolozsvár [1732] ref. fınemes 

Teleki Klára 1. (széki) gr. – 
Szentkirályi György, 
Kovács Mihály 

2 h. n. [1732] ref. fınemes 

Alvinczi Krisztina 
(borbereki) 

Makrai Ferenc (víz-szent-
györgyi) 

Verestói György, 
Köpeczi János 

2 Kolozsvár 1733 ref.  
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nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Barkoczi Krisztina 2. 
(szalai) br. 

Sennyei István (kis-sennyei) 
br. 

Molnár András 1 Kassa 1733 r. k. fınemes 

Toroczkai Ágnes gr. Bánffi György (losontzi) gr. 

Deáki [Filep] József, 
Hanvai Igó György, 
Csepregi Turkovics 
Ferenc 

3 Kolozsvár 1734 ref. fınemes 

Gyulai Kata gr. 1. (maros-
németi) 

– 

Csernátoni Gajdó 
Dániel, Szathmári 
[Paksi] Mihály, 
Kamarási Pál 

3 h. n. [1733, 1734] ref. fınemes 

Barcsai Judit (nagybartsai)  – 
Jancsó Jakab (2), 
Kamarási Pál, 
Sövényfalvi Zsigmond 

4 Kolozsvár 1734 ref. nemes 

Bánffy Kata 1. (losonci) gr. 
Wesselényi István (hadadi) 
br. 

Bonyhai Simon György, 
Szathmári [Paksi] 
Mihály, Köpeczi János, 
Zoványi György 

4 Kolozsvár 1734 ref. fınemes 

Teleki Judit (széki) gr. 
Pongrátz Nagymihályi 
János 

Zalányi Miskoltzi 
József, Szatmári Paksi 
Mihály, Verestói 
György 

3 Kolozsvár 1734 ref. fınemes 

Kisfaludy Anna Zsánkó Boldizsár 
Perlaki József, Vázsonyi 
Márton 

2 h. n. 1734, 1735 ev. nemes 

Csáky Krisztina gr. Károlyi Ferenc gr. 
ismeretlen, minorita 
barát 

2 Kassa 1736 r. k. fınemes 

Kis Judit Seregily Péter Perlaki József 1 Nemeskér 1736 ev. nemes 

Lázár Anna (gyalakuti) br. 
Korda László (borosjenıi) 
br. 

Verestói György, 
Rimaszombati Sámuel, 
Vásárhelyi András 

3 Kolozsvár 1736 ref. fınemes 
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nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Wesselényi Zsuzsanna 
(hadadi) br. 

Teleki Ádám (széki) gr. 

Deáki [Filep] József, 
Kármán András, 
Köpeczi János, 
Szentgyörgyi Sámuel, 
Verestói György, 
Csepregi Turkovics 
Ferenc 

6 [Kolozsvár] [1739] ref. fınemes 

Ladányi Maria 
1. Naszályi János 2. 
Szathmári Pap Sándor 

Soós Ferenc ifj. 1 Kolozsvár 1742 ref. 
professzor, majd 

nyomdász felesége 

Kakutsi Judit 
(felsıkápolnai) 

Köblös Péter (nagyváradi) 
Radnótfáji Nagy 
Zsigmond, Nádudvari 
Sámuel 

2 Kolozsvár 1744 ref. nemes 

Mikes Mária (zabolai) gr. 
Kornis Antal gr. (göncz-
ruszkai) 

Balogh József (radnóti) 1 Kolozsvár [1744] r. k. fınemes 

Szentgyörgyi Horvát 
Erzsébet 

Festetics József681 Szabó István 1 Sopron [1744] r. k. nemes 

Székely Zsuzsanna 
(borosjenıi) gr. 

– 
Deáki [Filep] József, 
Szathmári Pap 
Zsigmond 

2 Kolozsvár 1746 ref. fınemes 

Kajali Klára (kajali) Ráday Pál (rádai) 

Paksi K. András, Téglási 
B. János (2), Kármán 
András, Veresmarti 
V[égh] Sámuel 

5 Kolozsvár 1747 ev.682 nemes 

Bánffy Kata 2. (losonci) gr. Székely László gr. 

Borosnyai Nagy 
Zsigmond (2), Ajtai 
Abód Mihály, Szathmári 
Pap Zsigmond 

4 Kolozsvár 1747 ref. fınemes 

                                                 
681 Festetics József csak felesége halála után, 1749-ben nyerte el a grófi címet. Nagy Iván 1858: IV. 163. 
682 Kajali Klára evangélikus, de férje és parentátorai reformátusok voltak. 
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nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Bánffy Judit (losonci) br. – 
Tıke Márton, Nánási 
Lovász András 

2 Kolozsvár 1747 ref. fınemes 

Kemény Kata 1. 
(magyargyerımonostori) br. 

Bánffi Zsigmond (losonci) 
br. 

Tıke Márton, Nánási 
Lovász András, 
Borosnyai Nagy 
Zsigmond, Zalányi 
Miskoltzi József 

4 Kolozsvár 1747 ref. fınemes 

Rhédei Éva gr. – Verestói György 1 Kolozsvár 1751, 1783 ref. fınemes 

Haller Kata (hallerkıi) gr. 
Csáki Zsigmond 
(keresztszegi) gr. 

ismeretlen 1 Kolozsvár [1752]  fınemes 

Biro Anna 
(homoródszentmártoni) 

Josintzi József br. 
Dé[z]si Lázár György, 
Bardotz József 

2 Kolozsvár 1753 ref. fınemes 

Sibrik Teréz Rosty István Csıdy Pál 1 Gyır 1755 r. k. nemes 

Bánffy Ágnes (losontzi) gr. Daniel István (vargyasi) br. 
Szathmári Pap 
Zsigmond, Baconi Incze 
István 

2 Kolozsvár 1755 ref. fınemes 

Ketzeli Borbála (farnasi) Torotzkai Péter 

Hermányi Dienes 
József, Dé[z]si Lázár 
György, Csernátoni 
Vajda János 

3 [Kolozsvár] [1757] ref. nemes 

Bethlen Klára 1. (bethleni) 
gr. 

Teleki Mihály (széki) gr. 

Angyalosi Toth Balázs, 
Szathmári Pap 
Zsigmond, Verestói 
György 

3 Kolozsvár 1757 ref. fınemes 

Nikházi Mária br.683 Dıri András (jobbaházi) Englmajer Sámuel 1 Eger 1758 r. k. fınemes 

Bánffy Erzsébet (losonci) 
br. 

Tordalagi Pál (ercsei) gr. 
Besenyei Benkı Mihály, 
Baconi Incze István 

2 Kolozsvár 1758 ref. fınemes 

                                                 
683 Fiuk, András bárói, majd grófi rangot nyert. Nagy Iván 1858: III. 374–375. 
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nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Bethlen Klára 2. (bethleni 
gr.) 

Rhédei János (kisrhédei gr.) 
Málnási László, 
Hermányi Dienes József 

2 Kolozsvár 1758 ref. fınemes 

Teleki Kata 1. (széki) gr. Lázár János (gyalakuti) br. 
Aranka András (zágoni), 
Borosnyai Lukács János, 
Csernátoni Vajda Péter 

3 Nagyszeben [1758] ref. fınemes 

Tordalagi Erzsébet (ercsei) 
gr. 

Fekete Sámuel (fricsi) 
Beregszászi Mózes, 
Deáki Filep Sámuel 

2 Kolozsvár 1758 ref. fınemes 

Széchenyi Jozefa gr. 
Schmideg Fridericus 
Emericus gr. 

Grófft János 1 Sopron [1758] r. k. fınemes 

Rappolt Anna Mária Pelényi Inkey Gáspár Horváth István 1 Sopron 1760  nemes 

Dvornikovics Magdolna ismeretlen Ladáry József 1 Pest 1761 r. k. nemes 

Gáspár Julianna Elek Salamon nemes Palotzi György 1 Kolozsvár 1761 ref. nemes 

Bay Klára (ludányi) nemes Bölöni László (bölöni) Filep István 1 Kolozsvár 1762 ref. nemes 

Bethlen Kata gr. (bethleni) 
1. Haller László gr. 2. 
Teleki József gr. 

Bod Péter 1 Kolozsvár 1762 ref. fınemes 

Nádasdy Klára gr.684 Jakabházi Sallér István Kiskóss Mihály 1 Sopron 1765 r. k. fınemes 

Wesselényi Polixéna 
(hadadi) br. 

Kemény Simon 
(gyerımonostori) br. 

Deáki Filep Sámuel, 
Baconi Incze Mihály, 
Huszti György 

3 Kolozsvár 1765 ref. fınemes 

Szuhai Erzsébet (szuhaföi) Patai Sámuel (báji) 

Megyaszai [Gyula] 
János, Szathmári Paksi 
István, Szathmári Paksi 
Mihály 

3 h. n. [1765] ref. nemes 

Kemény Polixéna br. – Zoványi József 1 Kolozsvár 1765 ref. fınemes 

Koháry Éva gr. 
Eszterházy Antal (zólyomi) 
gr. 

Teleki József 1 Kalocsa 1766 r. k. fınemes 

                                                 
684 Lányuk, Judit gr. Festetics György felesége lett. Nagy Iván 1863: X. 20. 
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nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Ráday Eszter (rádai) Teleki László (széki) gr. 
Málnási László, Deáki 
Filep Sámuel, Baconi 
Incze István, Bod Péter 

4 Kolozsvár 1766 ref. fınemes 

Filep Erzsébet (arany-
rákosi) 

Szentkirályi Sámuel 
(komjátszegi) 

Géjza József 1 Kolozsvár 1767 unit.  

Udvarhelyi Krisztina Püspöki István Sárvári János 1 Kolozsvár 1768 ref.  

Bánffy Klára (losonci) gr. Bethlen Ádám (bethleni) gr. 

Baconi Incze Mihály, 
Baconi Incze István, 
Borosnyai Lukács 
Simon 

3 Kolozsvár 1768 ref. fınemes 

Vay Kata (vaji) gr. Teleki Pál (széki) gr. 
Bodoki József, Tordai 
Sámuel 

2 Kolozsvár 1769 ref. fınemes 

Darvas Borbála (nagy-réti)  Patai Jósef (báji) 
[Szathmári Paksi 
István], Szathmári Paksi 
Mihály, ismeretlen 

3 h. n. 1769 ref. nemes 

Pospesser Anna 
1. Kiss György, 2. 
Debretzeni Sámuel 

Szabó Sámuel 1 Nagyenyed 1769 ref. nemes 

Viski Anna (felsı-töıki) 
1. Botos Gál, 2. Pénteki 
László 

Verestói György ifj. 1 Kolozsvár 1769 ref. nemes 

Dési Judit (iklódi) Kmita János 
Agh István 
(sepsiszentkirályi), 
Géjza József 

2 
Kolozsvár, 

Pozsony 
1770, 1785 unit.  

Pál Ilona Borosnyai Nagy Zsigmond Csernátoni Vajda János 1 Nagyenyed 1770 ref. professzor felesége 

Teleki Klára 2. (széki) gr. – Tordai Sámuel 1 Kolozsvár 1770685 ref. fınemes 

Berényi Mária (karancs-
berényi) gr. 

Zichy János br./gr. Balassa István 1 Buda 1771 r. k. fınemes 

                                                 
685 Petrik bibliográfiájában 1700 szerepel kiadási évként. 
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nı férj prédikátor db kiadás helye kiadás ideje vallás társadalmi állás 

Berzsenyi Julianna Horváth József Hrabowszky György 1 Szombathely [1771] ev.  

Kun Erzsébet gr. Földvári Ferenc gr. 
Szathmári Pap Mihály 
(2), Verestói György ifj. 

3 Kolozsvár 1771 ref. fınemes 

Gyulai Kata gr. 2.  (maros-
németi) 

Alvinczi Gábor br. 
(borbereki) 

Borosnyai Nagy 
Zsigmond, Ajtai Abód 
Mihály 

2 Nagyenyed 1771 ref. fınemes 

Unger Terézia Wittner Mátyás ismeretlen 1 Sopron 1772 ev. nemes 

Vay Judit (vajai) gr. 
1. Rhédei Mihály 
2. Vass Dániel (tzegei) gr. 

Betes József 
(zádorházi), Szathmári 
Paksi Ábrahám, Miklós 
Sámuel 

3 Kolozsvár 1772 ref. fınemes 

Wattai Krisztina (felsı-
wattai) 

Darvas Ferenc (ifj.) 
Széplaki Pál, ismeretlen, 
Szathmári Mihály 

3 Pozsony [1772], 1773 ref. nemes 

Bácsmegyei Terézia Rumi Lázár Csıdy Pál 1 Sopron 1774 r. k. nemes 

Bardotz Kata – Baritz János 1 Nagyenyed 1774 ref.  

Bárczay Kata (bárcai) Bernát József 
Miklós Sámuel, Szıke 
Ferenc 

2 Pozsony 1774 ref. nemes 

Dániel Polixéna (vargyasi) 
br. 

Wesselényi István (hadadi) 
br. 

Baconi Incze Mihály, 
Szatmári Pap Mihály, 
Deáki [Filep] Pál 

3 Kolozsvár 1776 ref. fınemes 

Kemény Erzsébet (magyar-
gyerımonostori) br. 

– Szegedi József 1 Kolozsvár 1777 ref. fınemes 

Felsıbüki Nagy Magdolna Rumy József Kövesdy Boldizsár 1 Sopron 1779 r. k. nemes 

Perényi Franciska br. Beöthy Mihály Klobusitzky Péter 1 Nagyvárad [1779] r. k. fınemes 

Teleki Eszter (széki) gr. 
Torotzkai Zsigmond 
(toroczko szentgyörgyi) gr. 

Málnási László, 
Borosnyai Lukács 
Simon 

2 Kolozsvár 1779 ref. fınemes 
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Mária Terézia Lotharingiai Ferenc 

Institoris Mihály, 
Xaverius Vizi Ferenc, 
Baló Bálint, 
Gyöngyössy János, 
ismeretlen, Szathmári 
Pap Mihály, Verestói 
György, Benkı Mihály 
(altorjai), Ferenczi 
András, ismeretlen, 
Berents Keresztély 

11 

Pozsony (2), 
Nagyszeben (2), 
Kolozsvár (5), 

Nagykároly 

1780–1782 r. k. uralkodó 

Kutsera Judit – Laky István 1 Gyır [1781] ev.  

Máriássi Borbála Fáy András (fáji) Szıke Ferenc 1 Pest [1781] ref. nemes 

Széky Juliánna (széki) Puky István (bizáky) Szıke Ferenc 1 [Pest] 1781 ref. nemes 

Tornya Borbála 
(toronyfalvi) 

Cserei Miklós (nagyajtai) Benkı József 1 h. n. [1781] 686 nemes 

Bánffy Kata 3. (losontzi) br.
Tordalagi [Ferenc] 
(nagyertsei) gr. 

Borosnyai Lukács 
Simon, Borosnyai 
Lukács György 

2 Marosvásárhely [1783] ref. fınemes 

Batik Rebeka (sarudi) 
Szentkereszti Sándor 
(vágszentkereszti) 

Kármán József 1 Pest 1783 ref.  

Egry Zsuzsanna (siroki) Szilassy Ádám (szilassi) Szıke Ferenc 1 Pest [1783]687 ref. nemes 

Földvári Erzsébet (tantsi) 
gr.688 

Toldalagi Mihály 
(nagyercsei) gr.689 

Verestói György 1 Kolozsvár 1783 ref. fınemes 

Vass Kata (czegei) gr. 
Kemény Simon 
(magyargyerımonostori) br. 

Malom János 1 Kolozsvár 1783 ref. fınemes 

                                                 
686 Tornya Borbálát református lelkész búcsúztatta el unitárius templomban. 
687 Petrik bibliográfiájában 1780 szerepel kiadási évként. 
688 Bátyja, Ferenc nyert grófságot 1755-ben, de Földvári Erzsébetet is több helyen grófként említik. Nagy Iván 1858: IV. 230–231. 
689 Grófi címet nyert, de a diplomát már csak halála után, fiai részére hirdették ki 1746-ban. Nagy Iván 1865: XI. 150. 
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Ketzeli Borbára (farnasi) Dániel Mihály (vargyasi) Tordai Sámuel 1 Kolozsvár 1783 ref. nemes 

Bánffy Klára 2. (losonci) 
gr. 

Szentkereszti Sámuel br. Verestói György 1 Kolozsvár 1783 ref. fınemes 

Kemény Kata 2. 
(gyerımonostori) br. 

– Verestói György 1 Kolozsvár 1783 ref. fınemes 

Teleki Éva (széki) gr. Vass Miklós gr. Verestói György 1 Kolozsvár 1783 ref. fınemes 

Toroczkai Mária gr. Rhédei László gr. id. Verestói György 1 Kolozsvár 1783 ref. fınemes 

Váradi Krisztina 
(nagyváradi) br. 

Diószegi Mihály br. Verestói György 1 Kolozsvár 1783 ref. fınemes 

Szénás Rebekka (bállyogi 
hégen) 

Tisza László (boros-jenıi) Keresztesi József 1 Nagyvárad 1784 ref. nemes 

Vatai Borbála (felsı-vatai) Róth Tamás (királyfalvi) Ráth Mátyás 1 Gyır 1785 ev. nemes 

Wesselényi Mária (hadadi) 
br. 

Teleki Ádám (széki) gr. Verestói György ifj. 1 Kolozsvár 1786 ref. fınemes 

Szepessy Zsuzsanna 
(négyesi) 

1. Gyulai Ferenc gr., 2. 
Eötvös Miklós 
(vásárosnaményi) br. 

Terhes István 1 Pozsony 1786 r. k. fınemes 

Korda Katalin (borosjenıi) 
gr. 

Vay Dániel (vajai) br. 
Komjáti Ábrahám, Toot 
András 

2 [Kolozsvár] [1788] ref. fınemes 

Jósa Klára Fazekas László Czeglédi János 1 Kassa 1789 ref.  

Bárczay Klára (bárczai) Szepessy Zsigmond? Miklós Sámuel 1 
Pozsony – 
Komárom 

1790 ref. nemes 

Plathy Mária (nagy-túrócz 
divéki és nagy-palugyai) 

ismeretlen Miklós Sámuel 1 
Pozsony – 
Komárom 

1790 ref. nemes 

Madarassy Zsófia 
(mezımadarassi) 

Retski István (retski) Makai Ferenc 1 Pest 1791 ref. nemes 
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Domonkos Anna (alsó-
csernátoni) 

Zeyk Elek (zejkfalvi) Gyöngyössy János 1 Kolozsvár 1791 ref. nemes 

Fáy Mária (fái) Darvas János Fülep Gábor (felsııri) 1 Kassa 1792  nemes 

Radványi Johanna Draskóczy János Frnda Mátyás 1 Kassa [1793] ev. nemes 

Sárossy Borbála Draskóczy Sámuel Frnda Mátyás 1 Kassa [1793] ev. nemes 

Szeremley Krisztina 
(pelsıtzi) 

Ragályi Gedeon (kis-tsoltói) 
K.I., Vécsey Zsigmond, 
Nádaskay Dániel 

3 Kassa 1793 ref. nemes 

Pataki Sára Baconi Incze Mihály 
Szathmári Pap Mihály, 
Tordai Sámuel 

2 Kolozsvár 1794 ref. lelkész felesége 

Daniel Kata (vargyasi) 
Mara Lırinc 
(felsıszálláspataki) 

Herepei Ádám, Szilágyi 
Ferenc 

2 Kolozsvár 1795 ref. nemes 

Kemény Borbála (magyar-
gyerımonostori) br. 

Bánffy Imre (losontzi) br. Herepei Ádám 1 Kolozsvár 1795 ref. fınemes 

Antal Judit Káldi Lajos 
Kotsi Horváth Sámuel, 
Almási Ádám, Márton 
István 

3 Veszprém 1795 ref.  

Motesiczky Judit Sallér István Nagy József 1 Komárom [1796] r. k. nemes 

Semberi Terézia (szudi) Chászár András (jólészi) Keblovszky János 1 Eperjes 1799  nemes 

Teleki Polixéna (széki) gr. 
Kendeffi János (malomvizi) 
gr. 

Szilágyi Ferenc, Herepei 
János 

2 Kolozsvár 1799 ref. fınemes 

Ágh Klára 
Barra Ferenc (homoród-
almási) 

Ferentzi János, 
Körmöczi János 

2 Kolozsvár 1800 unit. orvos felesége 

Teleki Mária (széki) gr. Teleki László (széki) gr. 
Báthori Gábor, 
Kolosváry István 

2 Pest 1801 ref./ev. fınemes 

Kendeffi Ráhel gr. 
1. Teleki Mihály gr. 2. 
Bethlen Gergely gr. 

Szilágyi Ferenc, Herepei 
Ádám 

2 Kolozsvár 1802 ref. fınemes 

Bethlen Anna (bethleni) gr. – Szilágyi Ferenc 1 Kolozsvár 1802 ref. fınemes 
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Nagy Zsuzsanna (nyárád-
gálfalvi) 

Botos Péter (tompai) Kozma Gergely 1 Kolozsvár 1802 unit. nemes 

Szalontay Appollonia – Stantsek Sámuel 1 Pest 1803 ev.  

Darvas Mária (nagyréti) Mocsáry Antal (bocsári) Báthori Gábor 1 Pest 1803 ref. nemes 

Szentpáli Ágnes (homoród-
szentpáli) 

Kemény János 
(magyargyerımonostori) br. 

Pápai István, Herepei 
Ádám 

2 Kolozsvár 1803 ref. fınemes 

Dobai Zsuzsanna (dobai) – 
Borsos János 
(nagyenyedi), Baló 
József (nagybaconi) 

2 Kolozsvár 1804 ref. nemes 

Zsigrai Julianna Kismányai Hangyás Dávid Fodor Gerzson 1 Pest 1804 ref. nemes 

Katsándy Terézia  
(kohányi) gr. 

Rhédei Lajos (kis-rhédei) 
Budai Ézsaiás, Földvári 
József 

2 Nagyvárad 1804 ref. fınemes 

Bossányi Julianna gr. Festetics Pál gr. 
Baranyai Ferenc, 
Döbrentei Gábor 

2 Sopron [1805] ref. fınemes 

Gedey Klára Szmrecsányi György Kolosváry István 1 Pest [1805] ev. nemes 

Janeczkay Mária Karcsay Sámuel Karász Ádám 1 Pozsony 1805  nemes 

Darányi Krisztina Domonkos Mihály 
Farkas János, Etsedi 
János 

2 Komárom 1805 ref.  

Bánffy Klára 3. br. Bethlen László gr. 
Herepei János, Tompa 
János 

2 Kolozsvár 1805 ref. fınemes 

Nozdroviczky Terézia 
Czigler Károly (felsı-
vecsei) 

Takáts György 1 Nagyszombat [1805] ref. nemes 

Vas Krisztina (czegei) gr. Kemény Miklós br. 
Szilágyi Ferenc, Krizbai 
Dezsı Elek 

2 Kolozsvár 1805 ref. fınemes 

Harsányi Klára 
Kendeffi József gr. 
(malomvizi) 

Sala Mihály, Herepei 
János 

2 Kolozsvár 1806 ref. fınemes 
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Dacsó Apollónia 
1. Földváry [?], 2. Pongrácz 
Boldizsár 

Kolosváry István 1 Pest 1806 ev. nemes 

Bánffy Terézia (losonci) lb. Rhédei Mihály (kisrédei) gr. 
Szilágyi Ferenc, Herepei 
János 

2 Kolozsvár 1807 ref. fınemes 

Darányi Julianna Sárközy Zsigmond Horváth Endre 1 h. n. [1807] ref. nemes 

Herczeg Borbála (losádi) – Sala Mihály (trencsényi) 1 Marosvásárhely 1807 ref. nemes 

Nemes Anna gr. (hidvégi) Wass Miklós (czegei) gr. Biró Márton 1 Kolozsvár 1807  fınemes 

Pázmándy Johanna Karátson Dániel 
Etsedi János, Farkas 
János 

2 Komárom [1807] ref. nemes 

Wesselényi Anna (hadadi) 
br. 

Bethlen Lajos (bethleni) gr. 
Bodola János (zágoni), 
Takáts János (felvinci) 

2 Marosvásárhely 1808 ref. fınemes 

Pákei Judit Fejérvári Sámuel 
Füzi János 
(homoródkarácsonfalvi), 
Ferentzi János 

2 [Kolozsvár] 1808 unit. lelkész felesége 

Pálffy Mária (tarcsafalvi) 
Szentiványi Zsigmond 
(szentiványi) 

Füzi János 
(homoródkarácsonfalvi) 

1 Kolozsvár 1808 unit. nemes 

Rozgonyi Julianna Veresmarti Vég Sámuel Császári Losy Pál 1 Pest 1808 ref. lelkész felesége 

Haller Karolina (hallerkıi) 
gr. 

Gyulai Ferenc (maros-
németi) gr. 

Szabó János, Elekes 
János 

2 Kolozsvár 1809 r. k. fınemes 

Wachtler Julia 
Czindery Rochus 
(nagyattádi) 

Juranits Antal 1 Pest 1809 r. k. nemes 

Halmágyi Zsófia Szilágyi Sámuel Kováts József 1 Nagyvárad 1810 ref. nemes 

Teleki Kata 2. (széki) gr. Rhédei Farkas 
Incze Sámuel, Szilágyi 
Ferenc 

2 Kolozsvár 1810 ref. fınemes 

Földvári Terézia (tantsi) gr. 
Kornis János (göncz-
ruszkai) gr. 

Sombori Jósef 1 h. n. [1811] r. k. fınemes 
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Ragályi Krisztina 
(kiscsoltói) 

Szepessy József (négyesi) 
Langh Dániel, Vályi 
Mihály 

2 Miskolc [1811] ref.  

Fáy Eszter (fáji) 
Mariassi József 
(Márkusfalusi) 

Katona Mihály 1 Kassa [1812] ref. nemes 

Nagy Judit (mesterházi) Véssey István (véssei) 
Gödör György, Halasy 
Mihály 

2 Gyır [1812] ev. nemes 

Kabos Klára 
(magyargyerımonostori) 

Szucsáki Ferenc 
(erdıcsinádi) 

Antal János 1 Kolozsvár 1812 ref. nemes 

Daniel Julianna (vargyasi) Ugron László 
Szász Mózes, Molnos 
Dávid 

2 Kolozsvár 1812 unit. nemes 

Kapi Éva (kapivári) 
Diószegi Zsigmond (dési) 
br. 

Biró Márton 1 Kolozsvár 1812  fınemes 

Wartensleben Katalin gr. Prónay Lajos br. 
Greguss Mihály, Báthori 
Gábor 

2 Pest 1812, 1820 690 fınemes 

Korda Kata (borosjenıi) Egri Farkas 
Gyöngyössy János, 
Mihályi Mihály, Egri 
Farkas 

3 Kolozsvár 1813 ref. nemes 

Bossányi Zsuzsanna Kazinczy József Kazinczy Ferenc 1 Sárospatak 1813 ref. nemes 

Mocsáry Erzsébet (bocsári) Vay József (vajai) 
Szathmári József, 
Horváth Gábor 

2 Sárospatak 1813 ref. nemes 

Andrássy Krisztina (siklói) 
Gyıry Ferenc (radványi) 
gr.691 

Mészáros József 1 Buda [1814] r. k. fınemes 

Soós Judit (sóvári) Nagy András (péli) 
Bánhorváthi János, 
Szabó Péter 

2 Pozson 1814 ref. nemes 

                                                 
690 Báthori Gábor református, Greguss Mihály evangélikus lelkipásztor volt. 
691 A grófi rangot 1785-ben Gyıry Ferenc és gyermekei Ferenc, Krisztina illetve Jozéfa nyerték. Kempelen 1912: IV. 412. 
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Toldi Sára gr. Teleki Lajos gr. 
Hegedüs Sámuel, 
Szilágyi Ferenc 

2 Kolozsvár 1814 ref. fınemes 

Tornya Klára (toronyfalvi) Kun Zsigmond (osdolai) gr. Baló József, Sipos Pál 2 Kolozsvár 1814 ref. fınemes 

Gyujtó Sára (martonosi) Vásárhelyi Sámuel Budai János 1 Kolozsvár 1815 ref. nemes 

Bay Franciska (ludányi) Györki Pál (lossontzi) Báthori Gábor 1 Pest 1816 ref. nemes 

Borbély Borbála (roffi) Puky Simon (bizaki) 
Báthori Gábor, Szabó 
István (bártfai) 

2 Pest 1816 ref. nemes 

Görgey Mária Boronkay István Nagy Ferenc 1 Sárospatak [1816] ref.  

Kemény Kata 
(magyargyerımonostori) gr. 

Kun József gr. Marussi Mihály 1 Kolozsvár 1816 ref. fınemes 

Toroczkai Terézia 
(torockószentgyörgyi) gr. 

Nalóczy Jósef br. Sipos Pál 1 Kolozsvár 1816 ref. fınemes 

Hermine herceg asszony József nádor 
Brunn F. A., Cleymann 
Károly, Báthori Gábor 

3 Bécs, Pest 1817, 1820 ref. uralkodó 

Könczei Borbára 
(karathnai) 

Balog Sigmond (ikafalvi) R. Dohi János 1 Kolozsvár 1817 ref.  

Mária Ludovica Beatrix I. Ferenc Nagy György (köpetzi) 1 Kolozsvár 1817 r. k. uralkodó 

Bethlen Mária (bethleni) gr. 
1. Földvári Ferenc (tantsi) 
gr. 2. Lázár József 
(szárhegyi) id. gr. 

Hegedüs Lajos, Köteles 
Sámuel (2) 

3 Marosvásárhely 1817 ref. fınemes 

Somogyi Zsuzsanna Fábián József 
Ángyán János, Nagy 
István 

2 Pest 1818 ref. lelkész felesége 

Mede Erzsébet Laskai Sámuel (zilahi) Molnár István 1 Kolozsvár 1818 ref.  

Pápai Erzsébet Nagy Lázár (káli) Szász Mózes 1 Kolozsvár 1818 unit.  

Petrichevich Horváth Mária Mikó Miklós (hidvégi) gr. 
Ferentzi János, Gödri 
Ferenc, Jancsó Áron, 
Szabó Péter Z. 

4 Brassó 1819 ref. fınemes 
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Káldy Judit (alsókáldi) – 
Gödör György, Edvi 
Illés Pál 

2 Sopron 1819-1820 ev. nemes 

Teleki Katalin (széki) gr. Tisza László (borosjenıi) 
Zilahi József, Szoboszlai 
Pap István 

2 Nagyvárad [1820] ref. fınemes 

Bánffy Mária (losonci) br. 
Kemény Gergely 
(magyargyerımonostori) br. 

Béla József 1 Csíksomlyó 1820 r. k. fınemes 

Fáy Zsuzsanna (fáji) gr. Ráday Gedeon (rádi) gr. Báthori Gábor 1 Pest 1820  fınemes 

Ráday Ágnes (rádai) gr. – Báthori Gábor 1 Pest 1820 ref. fınemes 

Gyürki Erzsébet (lossontzi) Fáy András (fái) Báthori Gábor 1 Pest 1820 ref. nemes 

Gyıry Terézia (radványi) 
gr. 

Zichy [?] gr. Schuster Károly István 1 Buda [1821] r. k. fınemes 

Szontágh Mária Ludovica – Walentiny Joan 1 Pest 1822  nemes 

Kemény Éva Simon Kristóf 
Sylvester György, Füzi 
János 
(homoródkarácsonfalvi) 

2 Kolozsvár 1823 ref. fınemes 

Kubinyi Zsófia Hellenbach József br. Schuster Károly István 1 Pest [1823] ev. fınemes 

Burtz Regina Bruz Ferenc ifj. Bodola Károly (zágoni) 1 h. n. 1824 ev.  
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II. melléklet 
Exemplumok Csepregi Turkovics Ferenc Wesselényi Zsuzsannáról írt búcsúztatójában, 1739. 

Csepregi Turkovics Ferenc szövege Példakép azonosítása 
példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Aglaonice asztrológus, tréfás 

megjegyzését, hogy a 
Holdat levonja az 
égbıl, félreértették 

asztrológus  antik történelmi Aglaoniké vagy thessaliai Aganice (Kr.e. 2 
sz.), az elsı görög csillagásznı, 
megjegyzése feltehetıen a 
holdfogyatkozások idejének kiszámítására 
vonatkozott . 

Plutarchos, 
Apollonios 

Ágnes  szelíd, bárányi 
természet 

 keresztény 
legenda 

Szent Ágnes (300 körül), szőz és vértanú, 
gyakran báránnyal ábrázolják, mert neve 
hasonlít a latin "agnus" szóhoz. 

 

Albina Jeromos tanítványa, a 
Szentírást olvasta és 
magyarázta 

jó nyelvtudás  keresztény 
legenda 

4. századi római nemesasszony, Szent 
Jeromos tanítványa. 

 

Állhatatosság  nıi alakban 
ábrázolt erény 

 megszemélyesített 
erény 

  

Amalsuntha Az ostrogót 
Theodoricus lánya, 
aki görögül és latinul 
tudott. 

jó nyelvtudás  középkori-kora 
újkori történelmi 

Osztrogót királynı Itáliában (526-534), 
Nagy Teodorik lánya. Ariánus keresztény, 
az antik kultúra barátja, gyermekét is ennek 
szellemében nevelte, ezért alattvalói 
körében népszerőtlen volt. 

Procopius és 
Iordanes mővei, 
Cassiodorus 
levelei 

angyali szirén  jó asszony     
Anna  próféta  bibliai Szent Anna prófétaasszony jelen volt a 

gyermek Jézus bemutatásakor a jeruzsálemi 
templomban, és prédikált is róla. Hosszú 
özvegysége alatt kegyes, istenfélı életet élt. 

Luk. 2:36-38 

Anna Binsia Antwerpeni költını, 
akinek flamand 
verseit latinra is 
lefordították. 

poéta  középkori-kora 
újkori történelmi 

Anna Bijns (1493–1575), antwerpeni 
apáca, tanár, író, a reformáció ellenzıje. 
Vallásos, moralizáló versei és írásai nagy 
példányszámban jelentek meg. 
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példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Anna Comnena Apja, Alexios bizánci 

császár történetét írta 
meg. 

történész  középkori-kora 
újkori történelmi 

Anna Komnéné (1083 - 1148 után), I. 
Alexiosz bizánci császár leánya, történetíró. 

 

Anna Daceria 18. sz. tudós   középkori-kora 
újkori történelmi 

Anne Dacier (1654-1720), francia 
filológus, az antik klasszikusok fordítója. 

 

Anna Fabri 18. sz. tudós   középkori-kora 
újkori történelmi 

Valószínőleg Anne Dacier (1654-1720), 
leánykori neve, Le Fevre után latin 
mővekben Anna Faber. 

 

Anna Maria 
Schurmann 

18. sz. "Hollandia 
fınixe, 10. Múzsa" 

tudós  Heinsius középkori-kora 
újkori történelmi 

Anna Maria von Schurmann (1607 - 1678), 
holland-német teológus, tudós, zenész és 
festı, a korban Utrecht csillagaként 
ünnepelték. 

 

Anna Marquetia  poéta  középkori-kora 
újkori történelmi 

Anna Marquetia (+1588), költı és apáca, 
aki görög és latin nyelvben járatos volt. 

 

Arachne A szövés, fonás 
feltalálója. 

jó gazdasszony Plinius antik mitológiai A szövés elsı mestere. Pallas Athénétıl 
tanulta a mesterséget, akit 
elbizakodottságában versenyre hívott ki. 
Athéné ezért pókká változtatta. 

 

Arignote Dionysius, szicíliai 
tyrannus történetét 
írta meg. 

történész  antik történelmi Filozófus (kb. Kr.e. 500), Pythagoras 
tanítványa.  

 

Artemisia Mausoleus felesége. 
Róla nevezték el a 
fekete ürmöt 
(artemisia). 

botanikus  antik történelmi Maussolos halikarnassosi király felesége 
(Kr.e. 4. sz.), aki elhunyt férje emlékére 
építette a Mauzólumot. 

 

Ásia Japetus felesége Az asszonyoknak 
tisztelegve 
földrészt neveztek 
el róla. 

 antik mitológiai Japetus a titánok egyike, feleségét és 
unokáját is Asiának hívták. Hérodotos 
szerint unokájáról nevezték el Ázsiát. 

Hdt. 4, 45. 
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hivatkozása 
Aspasia Sókratés tanító 

mestere 
szónok  antik történelmi Milétosi Aspasia (Kr.e. 5. sz.), Periklés 

felesége, aki híres filozófiai szalont tartott 
Athénban. 

Xenoph. Apomn. 
II, 6, 36. Oecon. 
III, 14.; Plut. 
Per. 32; Plato, 
Aeschines; 
Socraticus; 
Antisthenes 

asszonyi rend 
koronája 

 jó, példamutató 
asszony 

    

Astrae Virgo Az Igazság, aki a 
földre leszállt, de a 
sok gonoszság miatt 
végül visszatért az 
égbe. 

nıi alakban 
ábrázolt erény 

 antik mitológiai Diké, mellékneve Astraea, az igazság és 
igazságszolgáltatás szőz istennıje. 

Ov. met. 1, 150 

Blesilla Jeromos tanítványa, 
értelmes Szentírás 
olvasó és magyarázó. 

jó nyelvtudás  keresztény 
legenda 

Szent Blesilla (+384), Szent Paula lánya, 
özvegységéban Szent Jeromos tanítványa 
volt. 

 

Camilla, Diana és 
Lucretia Morella 

görög, latin, olasz, 
spanyol tudás 

jó nyelvtudás  középkori-kora 
újkori történelmi 

Nyelvtudásukról híres párizsi nemes 
testvérlányok a 17. vagy 18. század elsı 
felében 

 

Catharina Hispania Ferdinánd spanyol 
király lánya, aki 
Dávid zsoltárairól 
értekezett. 

katolikus teológus     

Ceres Gabonát adott az 
embereknek, és 
megtanította ıket a 
kenyérsütésre. 

jó gazdasszony Plinius 7:56. antik mitológiai A gabona római istennıje.  
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példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Christine de Pisan Mővei: A nagy 

tudományok útja, 
Asszonyok városa. 

tudós   középkori-kora 
újkori történelmi 

Velencei születéső, Franciaországban élı 
írónı (kb. 1360 - kb. 1430), állítólag az 
elsı a középkorban, aki megélt a mőveibıl. 

 

Circe A poéták Nap 
leányának nevezik, 
CSTF szerint azért 
tulajdonítottak neki 
isteni erıt, mert értett 
a gyógyfüvekhez 
(Circea fő). 

botanikus  antik mitológiai Kirké, nimfa, Helios napisten lánya, a 
görög világ legnagyobb varázslónıje. 

 

Cleobulina Verses enigmákat írt. poéta  antik történelmi Kleobulina (Kr.e. 550 körül) rhodosi görög 
költını, aki híres volt hexameterben írt 
enigmáiról. 

 

Corinna (Tangarea, 
Thebana, Thespia) 

Pindarost legyızte 
egy poétai versenyen, 
ezért 
borostyánkoszorús 
szobrot emeltek neki. 

poéta  antik történelmi Corinna, boiótiai költını (kb. Kr. e. 500), 
Pindarost ı tanította, és le is gyızte egy 
költıi versenyben. (Theba Boiótia 
legnevesebb városa, Corinna lakhelye. 
Thespia boiótiai város Thébától nyugatra. 
Tanagra Corinna szülıvárosa.) 

Hesychius. 
Suidas. 
Aelianus, V. H. 
13, 25. 

Cornelia A Gracchusok anyja, 
fiai és Ciceró is 
elismerik szónoki 
képességét. 

szónok  antik történelmi Tiberius és Caius Sempronius Gracchus 
anyja (Kr.e. 3-2. sz.), aki neves görög 
szónokokkal tanítatta fiait. 

Cic. Brut. 58, 
211 

Cornificia Cornificius nénje, 
epigrammaíró, aki 
Eusebius 
krónikájában is 
szerepel. 

poéta  antik történelmi Római költı- és írónı (Kr.e. 85 - 40), 
testvére a szintén költı, valamint praetor és 
augur Cornificius. 
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példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Dama, Damo Pytagoras lánya, aki 

megırizte és 
továbbfejlesztette 
apja filozófiáját. 

filozófus  antik történelmi Damo (Kr.e. 6-5. sz.), Pythagoras lánya és 
az ı iskolájába tartozó filozófus. 

 

Daphne Teiresias lánya, 
Homérosz is lopott 
verseibıl. 

poéta Doidorus 
Siculus 

antik mitológiai Daphné vagy Manto, jósnı, Teiresias, a 
thébai vak jós lánya, hadizsákmányként a 
delphoi Apolló-jóshelynek szentelt 
rabszolga, majd ahhoz hasonló jóshelyet 
alapított Kisázsiában. 

 

Debóra  bátor  bibliai Prófétanı, a bírák egyike az ószövetségben. 
Megjósolta a Sisera elleni gyızelmet és azt, 
hogy a vezért egy asszony öli meg. 

Bír 4:1-5,31 

Decidiana Domicia Julius Agricola 
felesége 

Egymást becsülı, 
a másikat 
maguknál elıbbre 
tartó házasok. 

Tacitus antik történelmi Tacitus anyósa, akit a történetíró 
életrajzban örökített meg, férjével, Gnaeius 
Julius Agricolával (40 - 93), Britannia 
helytartójával együtt. 

Tac. Agr. 40 kvt. 
Dio Cass. 66, 20. 

Didó  változékony kedvő  antik mitológiai Dido vagy Elissa, Karthágó alapító 
királynıje a római mondákban. 
Beleszeretett Aeneasba, de amikor az 
távozott Karthagóból, megátkozta. 

 

Diotime Szókratész is 
hallgatta tanítását 

filozófus  antik történelmi Diotima, Platón szerint mantineiai papnı, 
akitıl Szókratész a szerelem lényegérıl 
szóló tant tanulta. 

Platón 

Eliseba Áron felesége próféta Grotius, 
Hugo 

bibliai  2 Móz 6:23 

Engedelmesség  nıi alakban 
ábrázolt erény 

 megszemélyesített 
erény 

  

Erıs elme és bátor 
szív 

 nıi alakban 
ábrázolt erény 

 megszemélyesített 
erény 
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példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Erzsébet Zakariás felesége próféta Grotius, 

Hugo 
bibliai Keresztelı Szent János anyja, Jézust már 

Mária méhében felismerte és Úrnak 
nevezte. 

Luk 1:5-45 

Erzsébet (angol 
királynı) 

1. Annak mutatja 
magát aki, szemben 
Cromwellel. 

1. Állhatatos, 2. 
Uralkodónı 

 középkori-kora 
újkori történelmi 

I. Erzsébet, angol királynı (1558-1603)  

Európa Aegenor király lánya Az asszonyoknak 
tisztelegve 
földrészt neveztel 
el róla. 

 antik mitológiai Fıníciai királylány, akit a szerelmes Zeus 
bika képében ragadott el, róla nevezték el 
Európát. 

 

Eustochium Jeromos tanítványa, 
latinul, görögül, 
héberül tud, a 
zsoltárokat eredetiben 
gyorsan olvassa, ami 
miatt a világ 
csudájának nevezik. 

1. a nemesség és a 
szüzesség tükre, 2. 
Jó nyelvtudás 

 keresztény 
legenda 

Szent Eustochium, szőz (367/68 - 420). 
Szent Paula lánya, Szent Jeromos 
tanítványa. A Bibliát latinul, görögül és 
héberül is olvasta. Jeromos többször említi 
bibliai könyvekhez írt kommentárjaiban, 
ismeretesek Jeromos hozzá írt levelei. 

 

Éva  1. az emberiség 
anyja, 2. az 
emberiséget bőnbe 
vivı 

 bibliai Ádám párja, minden ember ısanyja, aki a 
kígyó kísértésének nem tudott ellenállni. 

 

Fulvia Marcus Antonius 
triumvir felesége 

dühös, bosszúálló Cicero antik történelmi Harmadik férje Marcus Antonius triumvir, 
akit távollétében Octavianusszal a perusiai 
háborúba kevert (41-40), de veresége után 
férjétıl elutasítva  halt meg. Octavianus 
anyósa, Cicero engesztelhetetlen ellensége. 

Vell. Pat. 2, 74 

Fülöp próféta 4 szőz 
lánya 

Velük akarta az Úr 
megnemesíteni az 
evangélium 
prédikálás kezdetét. 

próféta Kálvin János    
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hivatkozása 
Gabrielis Borbonia Mővei: A leányok 

neveltetésérıl, A 
Szentlélek 
templomáról, A 
penitencia tartásról, 
Krisztus testbe 
öltözésérıl és 
szenvedésérıl. 

teológus     

galamb  szelíd  természeti   
Galeatius fejedelem 
lánya 

Az emberi 
romlandóságról és az 
igaz vallásról írt 
könyvet. 

teológus  középkori-kora 
újkori történelmi 

Battista Malatesta (1384-1448), urbinói 
olasz humanista és költı. 

 

Genebria veronai szónok  középkori-kora 
újkori történelmi 

Veronai asszony, II. Pius (+1464) kortársa, 
leveleirıl és szónoklatairól volt nevezetes. 

 

Gornacena Maria Montaigne 
tanítványa, sok 
munkáját dícsérték 
kortársai, Baudius 
Gallia szirénjének és 
10. Múzsának 
nevezte (17. sz.). 

tudós      

Gráciák  "a tudományok 
fészkei" 

 antik mitológiai a szépség és báj ókori római istennıi  

Heléna Róla nevezték el az 
örvényfüvet 
(Helenium), CSTF 
szerint azért, mert ı 
ismerte fel a hasznát. 

botanikus Plinius, 
Matthiolus 

antik mitológiai Szép Heléna, akiért a trójai háború folyt, id. 
Plinius szerint könnyeibıl támadt a növény, 
és csípéseket gyógyított vele. 
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hivatkozása 
Hit  nıi alakban 

ábrázolt erény 
 megszemélyesített 

erény 
  

Holda Jósiás király a 
fıpapot, Hilkiát 
küldte hozzá a 
templomban talált 
törvénykönyv miatt. 

próféta Grotius, 
Hugo 

bibliai Hulda, ószövetségi prófétaasszony, a 
törvénykönyv megmagyarázója. 

2 Kir 22:14; 2 
Krón 34:22 

Hortensia Octavianus, Antonius 
és Lepidust 
meggyızte, hogy 
kevesebb adót kelljen 
fizetni. 

szónok  antik történelmi Quintus Hortensius Hortalus (Ortalus), 
híres római szónok lánya (Kr. e. 1. sz.), aki 
Kr. e. 42-ben egyetlen hatásos beszéddel 
megakadályozta, hogy a második 
triumvirátus újabb adók kivetésével 
folytassa háborúját Brutus ellen.  

Quint. 1, 1, 6. 
Val. Max. 8, 3, 
3. I. B. 

Hypathia Alexandrinus Theon 
praeceptor lánya, 
matematikát, 
filozófiát és 
asztrológiát tanított 
Alexandriában. 

filozófus  antik történelmi Hypatia (+415), matematikus és csillagász, 
az alexandriai platonikus iskolában tanított, 
nem volt hajlandó megtérni, ezért egy 
zavargás során megölték. 

 

Igazság  nıi alakban 
ábrázolt erény 

 megszemélyesített 
erény 

  

Iphigénia Jefte lányának 
pogány mintája. 

engedelmes, 
alázatos, bátor 

 antik mitológiai Mykénéi királylány, Agamemnón lánya, 
aki végül maga is elfogadta, hogy a Trójába 
induló hajóhad jó szélért feláldozza ıt 
Artemisnek. 

 

Jefte lánya Önfeláldozásával 
Jézus áldozatát 
elılegezi meg. 

engedelmes, 
alázatos, bátor 

 bibliai Jefte a bírák egyike, a zsidó nép vezetıje, 
aki egy gyıztes csata után fogadalma 
szerint az elsı szembejövıt, a saját lányát 
áldozta föl. 
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hivatkozása 
Jézus lábát mosó 
asszony 

 kegyes  bibliai Bőnbocsánatot nyerı asszony, aki 
könnyeivel megmosta és hajával megtörölte 
Jézus lábát. 

Luk 7:38  

Jézust a kereszthez 
kísérı asszonyok 

 apostolok  bibliai Jézust asszonyok kísérték a kereszthez, ıt 
gyászolva és siratva. 

Luk 23:27 

Joanna Darcia VII. Károly francia 
király seregének élére 
állva legyızte az 
angolokat. 

bátor hadvezér   Jean d'Arc (1419-1431), az orleansi szőz, 
katolikus szent, francia népi hıs és 
hadvezér a százéves háborúban. 

 

Joanna Graja Angol nı, aki 17 
évesen már jól tud 
görögül és latinul. 

jó nyelvtudás  középkori-kora 
újkori történelmi 

Lady Jane Grey (1536/1537 - 1554), kilenc 
napig Anglia királynıje; kiváló humanista 
neveltetésben részesült, kora egyik 
legmőveltebb nıjének számított; 
elkötelezett protestáns volt, így halála után 
mártírként is tekintettek rá. 

 

Johanna Heródes 
gondviselıjének, 
Ghuzának a felesége 

1. Istenfélı, 2. 
Apostol 

Luk. 8:3. bibliai Heródes tisztviselıjének, Kúzának 
felesége, aki Jézus követıje lett, majd az 
asszonyok között volt, akik az üres sírt 
felfedezték. 

Luk 8:1-3; Luk 
24:10 

Julianna Morella 12 évesen a 
lugdurnumi 
akadémián disputált 
filozófiából, értett a 
jogtudományhoz, a 
zenéhez és 14 
nyelven beszélt. 

tudós   középkori-kora 
újkori történelmi 

Julianna Morell (1594 - 1653) spanyol 
származású avignoni domonkos nıvér, 
tudós teológiai mővek és versek szerzıje, 
Lope de Vega a negyedik gráciának és a 
tizedik múzsának nevezte. 

 

kánaáni asszony  kegyes  bibliai Nagy hitéért Jézus meggyógyította a 
gyermekét, noha nem volt izraelita. 

Mk 7:25-30; Mát 
15:21-28 
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hivatkozása 
Katalin (alexandriai 
szőz) 

A meggyızésére 
rendelt 50 pogány 
tudóst megtérítette. 

dialektikában 
jártas 

 keresztény 
legenda 

Alexandriai Szent Katalin, amikor 
Maxentius császár (305-312) hitéért 
börtönbe vetette, 50 pogány tudóst, majd 
egy testırtisztet 200 katonájával, végül a 
császárnét is megtérítette. 

 

Kegyesség  nıi alakban 
ábrázolt erény 

 megszemélyesített 
erény 

  

Laelia Laelius lánya, aki 
atyját is felülmúlta 
szónoki 
képességeivel 
Quintilianus szerint. 

szónok  antik történelmi Ifj. Caius Laelius Sapiens (római politikus 
ifj. Scipio körébıl) lánya, Quintus Mucius 
Scaevola (római politikus, jogtudós) 
felesége (Kr.e. 2. Sz.).  

Cic."de oratore", 
"de republica" 

Laura, Laureta Galliában a 14. sz-
ban Curia Amoris 
nevő nıi konvent 
vezetıje, tudós 
asszony, akirıl 
Petrarca és I. Ferenc 
francia király  is 
epitáfiumot írt. 

tudós      

Leaena Kiharapta a nyelvét, 
de nem árulta el, 
hogy kik ölték meg 
Hypparchos tirannost. 
Nyelv nélküli nıstény 
oroszlán szobrot 
állítottak emlékére. 

titoktartó Plinius: Világ 
históriája 7., 
34. 

antik történelmi Leaene, athéni hetéra, aki a kínpadon sem 
árulta el, hogy Harmodius és Aristogiton 
összeesküdtek a zsarnok Hipparkhosz 
megölésére (Kr.e. 514). Mivel egy hetéra 
testét nem örökíthették meg, emlékére 
nyelv nélküli oroszlánszobrot emeltek.  

Plin. 34, 72. 
Paus. 1, 23, 1. 
Sthen. 13, 596. 
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hivatkozása 
Libia Epaphus felesége az asszonyoknak 

tisztelegve 
földrészt neveztel 
el róla 

 antik mitológiai Lybia a mitológiában Epaphosz egyiptomi 
király leánya. 

Apollod. 2, 1, 3. 
Ot. met. 1, 583 
skk. 

Licinia Laelia unokája szónok  antik történelmi Mucia lánya, ifj. Caius Marius római 
politikus és hadvezér felesége (Kr.e. 1. sz.). 

Cic. 

liliom  fiatal nı 
megszemélyesítése 

 természeti   

Livia Augustus felesége, 
aki maga varrta férje 
ruháit. 

jó gazdasszony Suetonius antik történelmi Livia Drusilla, Augustus császár (Kr.e. 63 - 
Kr.u. 14) harmadik felesége. 

 

Lukrécia 
Tornabonia 

A Biblia egy részét 
olasz versekbe 
foglalta. 

poéta  középkori-kora 
újkori történelmi 

Lucrezia Tornabuoni (1425 - 1482) a 
Medici-házba házasodott firenzei nemes 
leány. Közéleti-politikai szerepe mellett 
szonetteket és történeteket írt bibliai 
témákban. 

 

Margit Észak Semiramisa, 
legyızte Albert 
királyt és egyesítette 
a 3 skandináv 
országot 

1. Bátor, 2. 
Uralkodónı 

Puffendorf középkori-kora 
újkori történelmi 

I. Margit dán királynı (1353-1412), Dánia, 
Svédország és Norvégia uralkodója. 

 

Margit (Valesia) Navarrai királynı, 
verseket és 
komédiákat írt 
Margarita 
Margaritarum címő 
mővében. 

poéta  középkori-kora 
újkori történelmi 

Angouleme-i Margit navarrai királyné, 
francia királyi hercegnı (1492 - 1549), 
Heptameron címő mővét Bocaccio 
Decameron-jának mintájára írta. 

 

Mária Jakab anyja apostol Luk. 26. bibliai Jézus követıje, jelen volt az üres sír 
felfedezésekor. 

Mát 27:56; Mk 
16:1; Luk 8:1-3 
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Csepregi Turkovics Ferenc szövege Példakép azonosítása 
példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Mária Mózes és Áron nénje próféta Grotius, 

Hugo 
bibliai Mirjam, az Egyiptomból való kivonulás 

során az asszonyok egyik vezetıje. 
2 Móz 5:20 

Mária Márta és Lázár 
testvére 

kegyes  bibliai Betániai asszony, Márta és Lázár nıvére, 
akik  házuknál gyakran látták vendégül 
Jézust. Márta volt a két nıvér közt a 
gyakorlatiasabb, ám Jézus többre tartotta 
Máriát, aki sürgölıdés helyett az ı szavait 
hallgatta. 

Luk 10:38-42; 
Ján 11:1-45 

Mária Cleope Jézus mellett volt 
haláláig (Szőz Mária 
anyjának testvére) 

erıs lelkő  bibliai Jelen volt Jézus keresztrefeszítésekor. Ján 19:25 

Maria de Succa Fél év alatt tanult 
meg latinul. 

jó nyelvtudás  középkori-kora 
újkori történelmi 

Az aritmetika terén tevékenykedett.  

Mária Magdaléna Jézus mellett volt 
haláláig 

1. Istenfélı, 2. 
Erıs lelkő, 3. 
Apostolnı 

 bibliai Egy asszony, aki miután Jézus 
meggyógyította, követte ıt, jelen volt a 
keresztrefeszítéskor, az üres sír 
felfedezésekor, és neki jelent meg elıször a 
feltámadott; a megtért bőnös asszony alakja 
a hagyományban. 

Mát 27:55, 61; 
Mk 15:47; 16:1-
9; Luk 8:1-3; Ján 
20:1, 14 

Márta  szorgalmas  bibliai Betániai asszony, Mária és Lázár nıvére, 
akik  házuknál gyakran látták vendégül 
Jézust. Márta volt a két nıvér közt a 
gyakorlatiasabb, ám Jézus többre tartotta 
húgát, aki sürgölıdés helyett az ı szavait 
hallgatta. 

Luk 10:38-42; 
Ján 11:1-45 

Medea CSTF szerint a 
gyógyfüvekkel 
fiatalította meg Jason 
apját, Aesont. 

botanikus  antik mitológiai Médeia, kolkhisi görög varázslónı, 
varázslataival és bővös szereivel segítette 
Jasónt az aranygyapjú megszerzésében. 

 

méh dolgos, szorgalmas jó gazdasszony Simonides természeti   
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Csepregi Turkovics Ferenc szövege Példakép azonosítása 
példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Melissa Nimfa, a méhészség 

elsı mestere, a mézfő 
névadója. 

botanikus Matthiolus antik mitológiai Krétai nimfa, neve a méhekre utal, a 
gyermek Zeus egyik dajkája. 

 

Minerva  bölcsesség 
istennıje 

 antik mitológiai Pallas Athénével azonosított római istennı, 
a bölcsesség, a tudományok, a mővészek és 
iparosok istene. 

 

Mucia Laelia lánya szónok  antik történelmi Laelia lánya, Lucius Licinius Crassus 
(konzul, Cicero által dicsért kiváló szónok) 
felesége (Kr.e. 2-1. sz.). 

Cic. 

Múzsák   szépség, mővészet 
megtestesítıi 

 antik mitológiai A mővészeteket és tudományokat pártoló 
kilenc ókori istennı. 

 

Nahama Lámech lánya Minervával 
azonosítható 
ószövetségi alak 

 bibliai Míg testvérei sorra a pásztoroknak, a 
zenészeknek és a kovácsoknak lettek ısei, 
ıt a középkorban az olvasással 
azonosították. 

1 Móz 4:22 

Nicostrata Evander anyja, nimfa, 
versekbe foglalt 
jövendöléseivel 
kiérdemelte a 
Carmenta nevet, ı 
találta fel a latin 
betőket. 

poéta  antik mitológiai Nikosztraté, Carmenta, Carmentis, 
jóstehetségő árkádiai nimfa, Hermestıl 
megszülte Evander etruszk királyt, és ı 
formálta át a görög betüket latinokká; 
Heraklésnak megjövendölte a római 
birodalmat. 

Verg. A. 8, 339. 
Ov. fast. 1, 470. 
Dion. Hal. 1, 3. 
Liv. 1, 7. Hyg. 
fr. 277 

Nogarola Antonia az Újtestamentum, 
Jeromos és Ágoston 
írásait magyarázza 

teológus     

Okosság  nıi alakban 
ábrázolt erény 

 megszemélyesített 
erény 
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Csepregi Turkovics Ferenc szövege Példakép azonosítása 
példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Olympia Fulvia 
Morata 

 poéta  középkori-kora 
újkori történelmi 

Olimpia Fulvia Morata (1526-1555) olasz 
költı és humanista, az olasz humanizmus 
terjesztıje német földön. Ferrarában 
klasszikus nevelésben részesült, 12 évesen 
már görögül és latinul társalgott. Protestáns 
szimpátiája és német férje miatt 
Bajorországban, majd Heidelbergben élt. 
Mővei halála után jelentek meg. 

 

öt eszes szőz  istenfélı  bibliai Utalás Jézus példabeszédére az öt eszes és 
öt balga szőzrıl. 

Mát 25:1-13 

Pamphile Latous lánya, aki Kos 
szigetén a 
selyemhernyó 
gubóiból selymet 
készített. 

jó gazdasszony Plinius, 
Aristotelés 

antik mitológiai A selyemkészítés mondai feltalálója.  

Paula 1. Jeromos 
tanítványa, héberül 
tanult, hogy a Bibliát 
tanulmányozhassa. 2. 
Jeromos búcsúztatta e 
szavakkal.  

1. jó nyelvtudás 2. 
Keresztény virtus 

 keresztény 
legenda 

Szent Paula özvegy (347 - 404), elıkelı 
római özvegy, az elsı nıi kolostor 
társalapítója, vagyonát jótékonyságra és az 
egyház támogatására fordította. Szent 
Jeromos tanítványa, kívülrıl tudta a 
Szentírás szövegét, a görög és latin mellett 
héberül is olvasta. Jeromos többször említi 
kommentárjaiban. 

Szent Jeromos 
levele Szent 
Eustochiumnak 

Pentesilea Amazon, aki 
szembeszáll a 
férfiakkal. 

erıszakos Plinius antik mitológiai Amazon királynı, a trójai háborúban 
Achilleus párviadalban halálra sebezte. 

Quint. Smyrn. 1. 
Just. 2, 4. Verg. 
A. 1, 490. 

Phemonoe delphoi elsı jósnıje, 
versben jósol 

poéta Pausanias antik mitológiai Apolló leánya és Delphoi elsı papnıje. A 
hexameter feltalálója, ebben a formában 
közölte jóslatait. 

Strab. 9, 419. 
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Csepregi Turkovics Ferenc szövege Példakép azonosítása 
példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Proba Falconia Vergilius verseit a 

keresztény valláshoz 
alkalmaztatta. 
Centores címő 
mővében Jézus életét 
és halálát írta meg. 

poéta  középkori-kora 
újkori történelmi 

Költını (4. század második fele), 
felnıttként tért meg kereszténynek, 
egyetlen fennmaradt mővében bibliai 
történeteket verselt meg, Vergilius 
verssorait felhasználva (cento Vergilianus). 

 

Sappho Férfiúi éles és erıs 
elmével bír. 

poéta Horatius, 
Statius 

antik történelmi A legnagyobb görög lírikus költını, 
Lesbos szigetérıl (kb. Kr. e. 628-568). 

 

Sára 2. A hívek nem 
Hágárnak, hanem 
Sárának a gyermekei. 

1. Engedelmes, 2. 
minden hívek 
anyja 

Szt. Pál bibliai Ábrahám felesége, ifjan híres volt 
szépségérıl, ám sokáig meddı maradt, így 
férje szolgálójukkal, Hágárral nemzett 
gyermeket. Isten különös kegyébıl 
kilencven éves korában mégis megszülte 
fiát, Izsákot, ezután Hágárt fiával együtt 
eltávolíttatta házától. 

1 Móz 16:1-
21,14 

Sulpitia Szatírát írt, Martialis 
dícsérte, az elsı 
római poétria, aki arra 
buzdította 
honfitársait, hogy a 
görög asszonyokhoz 
hasonlóan írjanak 
verseket. 

poéta  antik történelmi Sulpicia költını Domitianus korában (1. 
sz.). 

 

Susanna Haberta Katekizmus, vallási 
magyarázó szövegek 
szerzıje, latinul, 
görögül, héberül, 
spanyolul és olaszul 
olvasott. 

teológus  középkori-kora 
újkori történelmi 

francia (+1633)  
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Csepregi Turkovics Ferenc szövege Példakép azonosítása 
példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Symiamira Heliogabalus anyja, 

aki a római Asszonyi 
Tanácsot irányította. 

magát túlértékelı Aelius 
Lampridius 

antik történelmi Teljes neve Julia Soaemias Bassiana 
(+222), Heliogabalus (Elagabalus) római 
császár (218 - 222) anyja, fıleg vallási 
kérdésekkel elfoglalt fia helyett ı 
irányította a birodalmat. 

Aelius 
Lampridius 

szegény özvegy Két fillért ad a 
templomban, de ez 
részérıl több mint 
mások nagy 
adománya. 

kegyes Jézus bibliai Szegény özvegy, aki minden vagyonát a 
templomi perselybe dobta. 

Márk 12:41-44; 
Luk 21:1-4 

szirén 2. jobbjában 3 
liliomágat tart 
(Wesselényi címer) 

1. Nyájas, 2. Jó 
asszony 

 antik mitológiai madártestő nı, énekével elcsábítja az utazót  

Szőz Mária 2. Jézus mellett volt 
haláláig, 3. nem sír 
Jézus halálakor, 4. 
éneke az 
Újtestamentum elsı 
próféciája, 5. 
imádkozott Jézus 
mennybe menetelekor 

1. Jézus anyja, 
szeplıtelen, 2. 
erıs lelkő, 3. 
állhatatos a hitben, 
4. Próféta, 5. 
Kegyes 

3. Anselmus, 
Ambrosius, 
4. Brugensis, 
Lucas; 
Grotius, 
Hugo, 5. 
Csel. 1:14. 

bibliai Jézus anyja  

Tábita  adakozó, jótékony  bibliai Görög nevén Dorkas, joppei asszony, a 
korai keresztények egyike, aki kitőnt a 
jótékonykodásban, Péter apostol a halálból 
feltámasztotta. 

Csel 9:36-40 

Tarquinia Molza Itáliai asszony, aki 
héberül, görögül és 
latinul tudott. 

jó nyelvtudás 
(grammaticus) 

 középkori-kora 
újkori történelmi 

Virtuóz hírben álló itáliai énekesnı, költı, 
zenész, a ferrarai d'Este-k humanista 
udvarának tagja (1542-1617). 

 



 222

Csepregi Turkovics Ferenc szövege Példakép azonosítása 
példakép példa kifejtése jellemzés hivatkozás típus történet történet 

hivatkozása 
Chariclia  díszes termet  antik irodalmi A daliás Theagenés és Kharikleia etióp 

királylány az emesai Heliodóros (3. sz.) 
görög szerelmes regényének fıszereplıi. 

 

Vénusz  szépség  antik mitológiai A szépség istennıje.  
Xantippe Sókratés felesége veszekedı  antik történelmi Sókratés házsártosságáról közmondásossá 

vált, veszekedıs neje. 
 

Zenobia Palmyrai királynı, 
aki egyiptomi, görög 
és latin nyelven ír és 
olvas történelmet. 

történész  antik történelmi Odenathusnak, Palmyra királyának neje, 
finom mőveltségő asszony, ki nemzetségét 
Kleopátrától származtatta. Férje halála után 
kiskorú fia nevében kormányozott, 
birodalmat próbált kiépíteni, de Aurelianus 
római császár  272-ben legyızte. 

Zos. 1, 59. Eutr. 
9, 13. Treb. Poll. 
trig. tyr. 27. 30. 

Zsuzsanna  alamizsnálkodik 
Isten szolgáival 

 bibliai Egy asszony, aki követte Jézust és 
vagyonából szolgált neki. 

Luk 8:1-3 

 
A példatár alakjainak azonosításához a következı mőveket használtam: Finály 1884; Lehms 1715; Pecz 1902–1904; Tótfalusi 1993; Tótfalusi 1995. 
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III. melléklet 
Daniel Polixéna halotti beszédek alapján kirajzolódó családfája 
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