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A kutatás célja 

 

Doktori disszertációmban a nıi szerepek 18. században és a 19. század elején bekövetkezı 

változásait vizsgálom, elsısorban protestáns asszonyokról írt halotti beszédek alapján. Célom 

a nık élethivatásával, a nyilvánosság terein való megjelenésükkel és ezekhez szorosan 

kötıdve a neveltetésükkel kapcsolatos 19. századi viták elızményeinek, az egyes érvek és 

szempontok forrásainak bemutatása. Munkám így egyrészt a halottibeszéd-kutatásokhoz, 

másrészt pedig a nıtörténeti vizsgálatokhoz kapcsolódik. 

A halotti beszédek kutatása intézményes formában Németországban Rudolf Lenz 

vezetésével, a Marburger Forschungstelle für Personalschriften kereteiben történik. Itt többek 

között teológiatörténeti, jogtörténeti, történeti demográfiai, történeti statisztikai, történeti 

szociológiai, orvostörténeti, illetve nıtörténeti szempontból elemzik a beszédeket, ami 

rávilágít a forrástípus sokoldalú felhasználhatóságára. 

Magyarországon az 1980-as években Tarnai Andor és Péter Katalin vezetésével 

foglalkozott egy kutatócsoport a halotti beszédekkel. İk elsısorban irodalomtörténeti és 

stilisztikai szempontból kezdték el feldolgozni a 18. század közepéig megjelent parentációkat, 

vagyis halotti beszédeket. Kutatásukat Kecskeméti Gábor folytatta, aki az 1711-ig terjedı 

idıszakról szóló eredményeit a Prédikáció, retorika, irodalomtörténet (Universitas, Budapest, 

1998.) címő könyvében és több tanulmányban tette közzé. 

A fentiekkel szemben disszertációm elsısorban mentalitástörténeti irányultságú. 

Szerettem volna átfogó képet kapni arról, hogy a 18. század emberei milyen életet szántak 

leányaiknak, a férfiak milyen elvárásokat támasztottak a jövendıbelijükkel, majd a 

feleségükkel szemben, illetve a nıknek maguknak milyen lehetıségeik voltak sorsuk 

alakítására. A nıkrıl és férfiakról való gondolkozásnak a 19. századi nıvitákat megelızı 

forrásait keresve találtam rá a halotti beszédekre, amelyek egyedülálló lehetıséget rejtenek 

magukban e kérdések megválaszolására. Ezek 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, naplók száma viszonylag kevés, az önálló magyar regényirodalom és 

sajtó pedig még éppen csak elkezdett kialakulni. 
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Mivel csak egy hosszú idıtávú vizsgálat ad módot arra, hogy a mentalitásbeli 

változások, a nık képességeivel és szerepével, a nınevelés kérdésével kapcsolatos érvek 

halotti beszédekben való leképezıdését megfigyelhessük, ezért munkámat Kecskeméti Gábor 

korszakhatárolásához igazítva 1711-gyel kezdtem el, és egészen a reformkorig terjesztettem 

ki. Kutatásaim így részben folytatják Kecskeméti anyagfeltáró munkáját, részben a téma új 

megközelítését jelentik, mivel a disszertációban igyekeztem mővelıdéstörténeti, nıtörténeti, 

mentalitás- és társadalomtörténeti szempontokat is figyelembe venni. 

A forrásadottságok eleve meghatározták a vizsgált társadalmi kört, így elsısorban az 

erdélyi református nemesi és értelmiségi elit tagjaival foglalkoztam. Ugyanakkor a halotti 

beszédekben olyan személyek is megjelentek, akik sem tevékenységükkel nem emelkedtek ki 

kortársaik közül, sem 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 

magyar historikusok. 

 

Források 

 

Forrásaim a temetésen elhangzott, majd nyomtatásban megjelent halotti beszédek, amelyek a 

18. századi könyvállomány jellegzetes és nagyszámú csoportját teszik ki. A mőfaj a 16. 

század második felétıl kezdve a német protestáns halotti prédikációk hatására terjedt el a 

Magyar Királyságban, illetve Erdélyben, és már a 17. század elejétıl kezdve megfigyelhetı a 

magyar nyelvő nyomtatványok megjelenése. 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 általában a család 

reprezentációját szolgáló világi szónoklat volt, amely az elhunytat helyezi a középpontjába, 

bemutatva származását és élete fıbb eseményeit. A két mőfaj olykor markánsan elkülönült, de 

már a 16. századtól elkezdıdött összemosódásuk is, így a szerzık között egyházi és világi 

személyeket egyaránt megtalálunk. A temetési szertartás a protestáns teológiai nézetek szerint 

nem a holtak üdvözülését segíti elı, hanem a gyülekezetet tanítja az elhunyt életének és 

halálának példáján keresztül. A beszédek témája így a 18. század során sokszor nem a halál, 

hanem a keresztyéni élet valamely aspektusa lett. A szerzık ezért olyan kérdéseket is 

felvetettek parentációikban, amelyek a 19. század folyamán már a sajtóban jelentek meg, és 
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váltottak ki élénk vitát: Mi a nık hivatása? Van-e különbség a két nem szellemi képességei 

között? Mire és hogyan kell tanítani a lányokat? Lehetséges-e, hogy önálló keresetet jelentı 

szakmát tanuljanak a nık? 

A temetésen elhangzott halotti beszédeket sok esetben kinyomtatták, és ennek során a 

fenti két mőfaj egyéb elemekkel, például búcsúztatóverssel, epitáfiummal egészülhetett ki. 

Kutatásaim a 18. századi Magyarország (Horvátország nélkül) és Erdély területén kiadott 

magyar nyelvő nyomtatványokra terjedtek ki, mivel azok kellıen nagyszámú forrásbázist 

jelentettek. A halotti beszédek mennyiségének, térbeli, idıbeli elterjedtségének és társadalmi 

beágyazottságának vizsgálatához összeállítottam az 1711 és 1825 között megjelent nıkrıl írt 

parentációk bibliográfiáját. Ez a jegyzék természetesen nem lehet teljes, hiszen szinte bármely 

könyvtári, kézirattári, sıt levéltári anyagban elıfordulhatnak olyan, kisebb számban megjelent 

halotti nyomtatványok, amit eddig nem ismert a szakirodalom. A források feltárásában Petrik 

Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 címő mővén 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. 

A munka során nehézséget jelentett a halotti beszédek erıs formalizáltsága, az egyházi 

és retorikai szabályok valamint a meghatározott toposzrendszer alkalmazása. Ahhoz, hogy a 

nıképhez közel kerüljek, fel kellett tárni eme 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. 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. A 

Daniel Polixénáról és családjáról szóló esettanulmány készítése során a Magyar Országos 

Levéltárban a Teleki család gyömrıi iratainak fondját (P 654), a Román Nemzeti Levéltár 

Kolozs Megyei Hivatalában pedig a zsibói Wesselényi család iratait (250. fond) kutattam. 
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Eredmények 

 

I. 

 

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

tömeges fennmaradásához képest – egyelıre kevéssé ismertek a hazai történeti 

szakirodalomban. Elıször a mőfaj kialakulását és nemzetközi példáit vizsgálom, majd a 

magyar protestáns szertartásrendben elfoglalt helyét, a rá vonatkozó egyházi szabályozást 

mutatom be. A református egyház a 16–18. században folyamatosan küzdött a katolikus 

temetési szertartás elemei és a családi reprezentációt szolgáló pazarló ceremónia ellen. A 

zsinatokon újra és újra felmerült a temetési szertartás eredeti célja és evangéliumi 

egyszerőségének kívánalma. Ez többek között a halotti beszédek mennyiségének 

maximálásában, az elhunyt dicséretének mérséklésében és a búcsúztatóversek tiltásában 

nyilvánult meg. E szabályozások ellenére a halotti beszédek kinyomtatásának szokása a 18. 

század folyamán mind népszerőbbé vált. A nyomtatványok részben az egyház által is 

támogatott célra szolgáltak: a lelkészek újabb prédikációk írását segítı példatárként tudták 

használni azokat, a hívık könyvtárába bekerülve pedig kegyességi olvasmányok lettek és az 

erkölcsi tükrökhöz hasonló funkciót töltöttek be. A halotti beszédek így az egyéni és a 

közösségi hitélet népszerő és viszonylag könnyen elérhetı mőfajává váltak. Fontos részét 

képezték ugyanakkor a családi reprezentációnak is, hiszen az ısök (olykor évszázadokra 

visszanyúló) felsorolása, az elhunyt méltatása és a temetés résztvevıinek címeket, rangokat és 

tisztségeket is tartalmazó megszólítása az egész nemzetség dicsıségét hirdette. 

Bár a halotti beszédek megrendelıi és szereplıi a társadalmi elit tagjai közé tartoztak, 

olvasóként vagy a temetés résztvevıiként a társadalom minden rétege érintkezett 

parentációkkal. Az itt megjelenı gondolatok így ismeretterjesztı, kultúrateremtı és -

megerısítı erıvel bírtak. Nyilvánvaló, hogy az adott kor eszmei áramlatai, filozófiai 

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

mővek. 

A halotti beszédek mennyiségét és elterjedésének jellegzetességeit az 1711 elıtti 

idıszakra vonatkozóan Kecskeméti Gábor bibliográfiája alapján, az 1711 és 1825 között 

megjelent nyomtatványokra nézve pedig saját győjtésem alapján mutatom be. A halotti 

beszédek megjelenési helyét tekintve egy igen erıs átrendezıdést figyelhetünk meg a két 

korszakban. Az 1599–1711 között kiadott 160 (mindkét nemrıl szóló) beszéd nagyobb része 

a Magyar Királyság keleti részén látott napvilágot, ezen belül is fıként Debrecenben. A 



 6 

hozzávetılegesen ugyanannyi évet átölelı, 1711–1825 közötti idıszakban már 343 beszéd 

íródott kizárólag nıkrıl. A kiadásban Kolozsvár központtal Erdély vette át az egyértelmő 

vezetı szerepet, Debrecen pedig eljelentéktelenedett. Az összes beszéd 60%-a (210) 

Erdélyben jelent meg, 55%-a (188) pedig Kolozsváron. Új, nagyobb kiadói tevékenységet 

folytató szereplıként viszont megjelent Pest, ahol 28 parentációt adtak ki. 

A vallási összetétel szempontjából a református felekezet túlsúlya érzıdik mindkét 

korszakban. A beszédek kevesebb mint 1/3-a készült más vallásúakról. Az elhunytak rendi 

hovatartozásának vizsgálatával sikerült kimutatnom, hogy 1711 után elsısorban az 

arisztokrácia használta reprezentációs célokra a parentációkat, amelyhez a nemesek és a 

különbözı értelmiségi csoportok is igyekeztek hasonulni. Az 1711 elıtti helyzethez képest a 

fı- és köznemesek körében megerısödött a halotti beszédek kinyomtatásának szokása, az 

értelmiségiek körében azonban nem emelkedett jelentıs mértékben a számuk, miközben mind 

a nyomtatványok mennyisége, mind e társadalmi réteg képviselıinek a száma megnıtt a 

korábbi idıszakhoz képest. 

A halotti beszédek megjelenési adatai után a szerkezeti felépítésüket, megírásuk 

körülményeit mutatom be, amelyek meghatározták a beszéd kötöttségeit. E megkötések 

részben az egyházi elıírásokból és a szónoklattan szabályaiból, részben pedig a családi 

reprezentáció igényeibıl eredtek. A család gyakran elıre meghatározta a beszéd témáját, az 

elhunyt méltatása pedig szintén elvárás volt. A szerzık azonban több olyan retorikai 

eszközzel éltek, amelyekkel e kötöttségek között is ki tudták fejteni véleményüket, sıt olykor 

burkolt kritikát is meg tudtak fogalmazni. A családi konfliktusok, vagy egyéb, a közösség 

elıtt ismert problémák esetében elég lehetett egy utalás, vagy éppen a nem kívánatos személy 

„kifelejtése” a rokonok felsorolásából. 

 

II. 

 

A disszertáció második részében a halotti beszédekbıl kirajzolódó nıképet mutatom be. 

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

egyes nıi szerepek és a hozzájuk kapcsolódó elvárások leírása. Kiindulópontként az 

életvezetési tanácsadókönyveket vizsgálom meg, amelyek az eltérı élethelyzet és célkitőzés 

miatt kiegészítik, és egyben ellenpontozzák a hasonló témájú parentációkat. A 

tanácsadókönyvek az életre készítettek fel gyakorlati tanácsaikkal, míg a halotti beszédek a 

már a lezárt életút mérlegét adták. Mivel a tanácsadókönyvek megírásának elsıdleges célja az 
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volt, hogy a helyes neveléshez nyújtsanak segítséget, a lánynevelés kérdésében egészítették ki 

leginkább a halotti beszédekbıl kirajzolódó képet. 

A halotti beszédek többféle számszerősíthetı adatot tartalmaznak az egyes életutakról, 

amelyek alapján statisztikákat állítottam össze a nıi életpályákról. Elemeztem az elparentált 

személyek életkorát, családi állapotát, az elsı házasságkötés idején betöltött életkorukat, az 

özvegyek újraházasodásának kérdését, a szülések és az anyát túlélı gyermekek számát, illetve 

a halál okát is. 

A halotti beszédek tartalmi feldolgozása során Joan Wallach Scott azon rendszerét 

vettem 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. E kategóriarendszer lehetıvé teszi, 

hogy egységes módon közelítsem meg a nıi nem különféle arcait. Az elsı kategóriát a 

politikai és a társadalmi intézményekrıl szóló utalások jelentik, amelyeket a nıkrıl és 

férfiakról szóló halotti beszédek különbségének elemzésével mutatok be. Ennek érdekében 

elıször egy halotti beszédek írását segítı mintaprédikációs-könyvet vizsgálok meg, majd 

pedig két házaspárról szóló halotti beszédet hasonlítok össze. Scott második kategóriáját a 

nemre vonatkozó jelképek alkotják, amelyeket a halotti beszédekben megjelenı 

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

amelyek a jelképeket értelmezik, és meghatározzák a jelentésüket. E fogalmakat a 

példaképekhez kapcsolódó nıi tulajdonságok és értékek jelenítik meg disszertációmban. 

Végül a negyedik kategória a „szubjektum identitása”, amely az utolsó fejezetben, Daniel 

Polixéna kapcsán válik láthatóvá. 

A nıi és férfi értékeket Kamarási György Emlékezet kövei, azaz száz halotti 

prédikációk címen Kolozsváron 1747-ben, majd 1766-ban kiadott mintaprédikációs-könyve 

alapján hasonlítom össze. Kamarási témáit végigtekintve megállapítható, hogy az élet 

mérlegének megvonásakor a férfiak és a nık szempontjából egyaránt nagy fontossága volt a 

családnak, a rokoni szálaknak. Bár a nık esetében nagyobb arányban szerepelnek azok a 

témák, amelyek a családi állapothoz köthetık, a férfiaknál is megtaláljuk a gyermekeit és a 

feleségét gyászoló ember alakját. A férfiakról szóló parentációk textusa sokkal szerteágazóbb, 

a különbözı vagyoni, hivatásbeli változatoknak nagyobb teret enged, de a nık esetében is 

megjelennek azok a speciális tevékenységek (lelkészné, bába, dajka), amelyek által nemcsak a 

családjukat, hanem tágabb környezetüket is szolgálták. 

Az általános értékek és szerepek bemutatása után azt vizsgálom meg, hogy egy férfi és 

egy nı életútja során mely mozzanatokat emeltek ki a prédikátorok. Két olyan házaspár 
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beszédeit választottam ki, ahol a férj és feleség nem sokkal egymás után halt meg, ezért egy 

közös szertartás során helyezték ıket örök nyugalomra. Daniel Mihály és Ketzeli Borbála 

1783-ban, illetve Wesselényi István és Bánffy Kata 1734-ben megjelent halotti beszédeiben 

jól megfigyelhetıek a férfi és a nıi életpálya különbségei. A származás mindkét nem esetében 

alapvetı fontossággal bírt, ahogy a neveltetés is, bár annak állomásai különbözı hangsúllyal 

jelentek meg. A férfiak esetében ezután a hivatali karrier, az elımenetelben segítséget nyújtó 

patrónus és a pályán mutatott feddhetetlen viselkedés leírása, majd a házasságról és a 

családalapításról való megemlékezés következett. Ezen a ponton kapcsolódott össze a beszéd 

két szereplıjének életútja és a nık életében a házasság, illetve a gyermekek születése 

jelentette az élet beteljesülését. Megfigyelhetı, hogy a legfıbb értékek és társadalmi 

kapcsolatok a férfit a közélethez, a nıt pedig a családhoz kötötték, de mindkettıjüknél 

rendkívül hangsúlyos szerepe volt a hitnek és a család gyarapításának (gyermekekkel és 

anyagiakkal egyaránt). 

A következı fejezetben a nıkkel kapcsolatos általános vélekedésekkel foglalkozom. 

Megvizsgálom a nık ember mivoltáról szóló nézeteket, amelyek egy több száz éve zajló vitát 

elevenítettek fel, de még az 1780-as években is napirenden voltak. A nıi nem hivatásáról 

szintén sokszor esett szó a parentációkban. A halotti beszédek szerzıi a hagyományos 

álláspontot képviselték e kérdésekben. Még a problémákra világosan rámutató lelkészek is 

mindig arra a következtetésre jutottak, hogy a nıi élet beteljesülése, a nı hivatása a házasság 

és az anyaság, a nık legfıbb feladata a család ellátása. 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 Pál apostoltól származó 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 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. E változások egybeesnek a 
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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. 

A halotti beszédekben és a tanácsadókönyvekben a nıkkel kapcsolatban hasonló 

értékrendet találunk és a változások is megfigyelhetık mindkét mőfaj esetében. A 18. század 

végén 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. A 18. század második felében fokozatosan megjelent a 

társadalmi hasznosság, majd a nemzeti nyelv és hagyomány megırzésének igénye, melyben 

az asszonyoknak egyre nagyobb szerepet szántak. 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. A 

szónokok többsége a 19. század elején már a magánszféra közszférától való teljes elkülönítése 

mellett érvelt, de ezt a nıi feladatok felértékelésével igyekeztek ellensúlyozni. Ezek közül a jó 

honpolgárok nevelése került elsı helyre, így az anyai szerep nagy hangsúlyt kapott, és ezzel 

egyidejőleg a nıi mőveltség színvonala is fontos kérdéssé vált. 

A nıkkel kapcsolatos viták a 19. század elejétıl már nem csak az egyházi irodalomban 

jelentek meg, érvrendszerük azonban sokáig állandó maradt. A röpiratokban, irodalmi 

levelezésekben, tudományos értekezésekben, majd az 1820-as évektıl a sajtóban megjelenı 

nézetek hasonló problémákat vetettek fel, és sokszor ugyanazokra a bibliai helyekre, vallási és 

profán érvekre hivatkoztak az asszonyok képességeivel, jogaival és kötelességeivel 

kapcsolatban, mint a halotti beszédek. 

A nıi nemre vonatkozó általános nézetek bemutatása után az egyes nıi szerepek 

vizsgálatára térek rá. A kategóriákat Kamarási prédikációskönyve alapján alakítottam ki, így a 

hajadonokkal, a feleségekkel, az anyákkal, az özvegyasszonyokkal, a kegyes nıkkel, a bölcs 

és gondos asszonyokkal, illetve a lelkészcsaládból származó asszonyokkal foglalkozom. Az 

egyes szerepek megítélése, a velük szemben támasztott elvárások részben azok konkrét 

megfogalmazásaiban, részben a prédikációkban megjelenı nıalakokban és a hozzájuk 

kapcsolódó történetekben, vagyis az exemplumokban ragadhatók meg. A nık sokoldalú 

képességeirıl alkotott véleményüket a szónokok gyakran a bibliai, antik és történelmi 

nıalakok felsorolásával igyekeztek alátámasztani. Példáik között megjelentek mővészek, 
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uralkodónık, tudós asszonyok, akiket azonban kivételes személyiségeknek tartottak. Az ideált 

sokkal inkább az ószövetségi Sára testesítette meg, aki a korszakban az egyik leggyakrabban 

alkalmazott exemplum volt. Alakját gyakorlatilag minden pozitív tulajdonsággal felruházták: 

szép, engedelmes, hőséges és szorgalmas asszonynak tartották, aki megadta férjének a 

tiszteletet azzal, hogy urának nevezte. Igaz hite miatt az Úr azzal jutalmazta meg, hogy idıs 

kora ellenére anyává válhatott. Így lett minden hívık ısanyja. 

Az ideálokon kívül a halotti beszédek a nıi élet számos részletébe engednek 

betekintést. A lányok neveltetése, házastársuk kiválasztása, a nık közösségben betöltött 

szerepe természetesen nagyban 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. 

Hajadonként elhunyt 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. A hajadon lányokat szelíd, engedelmes, tiszta és istenfélı szüzeknek 

ábrázolták. Visszatérı motívum a lányok nemüket és korukat meghaladó bölcsessége és erıs 

hite is. 

Az emberi kapcsolatok legmagasabb szintjét és az isteni parancs beteljesítését a 

házasság jelentette. A házasság fı funkciója az emberi nem gyarapítása és a bujaság 

eltávoztatása volt, ugyanakkor a férj és feleség egymásnak támaszt, segítséget is nyújtott. 

Ennek megfelelıen már a 18. század elején megjelent az a kívánalom, hogy a hőséges és 

engedelmes feleség társa is legyen a férjének. 

Az anyaságról szólva minden szerzı a gyermekek gondos és tudatos nevelését 

hangsúlyozta, amely komoly felkészültséget igényel. A terhesség és a szülés veszélyeiért, 

illetve a gyermekek gondozásának nehézségeiért a hívıket az anyák tiszteletére szólították fel 

a szónokok. 

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 olvasatában – szinte nem is volt 

más választása, értéke, mint a kegyes élet. Az özvegyi állapot viszonylagos függetlenséget és 

szabadságot jelenthetett azon nık számára, akik anyagi helyzetüknél és társadalmi állásuknál 
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fogva megengedhették maguknak, hogy egyedül maradjanak. Mindemellett az újraházasodás 

ellen szólt az özvegységet övezı kultusz is. 

A kegyesség fontos szerepet kapott az egész korszakban, de míg a 18. század közepéig 

az egyéni és a közösségi hitéletben való részvételt, az igaz hithez való ragaszkodást 

hangsúlyozták a szónokok, a század második felére már inkább a kegyes cselekedetek, a 

jótékonyság gyakorlása kapott nagyobb szerepet. A halotti beszédekben szereplı asszonyok 

támogatták az egyházközségeket, a kollégiumokat, a szegény sorsú diákokat és családokat, de 

cselédjeik taníttatásával is bizonyságot tehettek igaz hitükrıl. 

A szónokok gyakran bölcs asszonynak nevezték az elhunytat. Ez a kifejezés 

jelenthetett kimagasló szellemi képességeket, de az udvarház mőködéséhez szükséges 

szorgalmas munkát és a társadalmi viszonyok között való eligazodást is. Az egyéni 

vallásosságot segítı kegyességi munkák olvasásának és a tevékeny, dolgos, a közösségért 

munkálkodó életnek a kettıssége a pietista szemléletnek felelt meg. 

Kamarási György külön beszédet szentelt a lelkésznéknek. Az egyházi értelmiségbe 

tartozó asszonyok ideális esetben a férjüknek nemcsak a család és a gazdaság irányításában, 

hanem lelki és szellemi téren is társaik voltak, és aktívan részt vettek a gyülekezet életében. 

Mindez azonban nemcsak adomány volt, hanem kötelezettség is. Arra predesztinálta az 

asszonyt, hogy minden képességével igyekezzen betölteni hivatását, hiszen egy egész 

közösségnek kellett példát mutatnia. 

 

III. 

 

A disszertáció harmadik egysége a Daniel Polixéna családjáról szóló esettanulmány, 

amelyben a források kvantitatív majd kvalitatív jellegő megközelítése után egy lépéssel 

közelebbrıl veszem szemügyre a nıkérdést. E fejezetben 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 

lehetıvé teszi, amelyek konkrét személyhez kötıdıen tárnak fel többletjelentést. A két 

generáción átívelı vizsgálat pedig mindezt hosszabb idıtávon teszi lehetıvé. 

Daniel Polixéna, Wesselényi István felesége (1720–1775) korának kiemelkedıen 

mővelt asszonya volt, amit már kortársai is elismertek. Korán özvegységre jutva lehetısége 

volt arra, hogy maga irányítsa sorsát, ami nyilván sok nehézséggel, de bizonyos fokú 

szabadsággal is járt. Gazdasága irányítása mellett nagy gondot fordított egyetlen fia, Miklós 

és leányai nevelésére. E feladatai mellett is talált idıt arra, hogy latin nyelvő kegyességi 
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munkák fordításával szolgálja a közösséget. Lányai, Wesselényi Polixéna, Zsuzsanna, Mária 

és Anna irodalmi munkái pedig egy nıi „alkotómőhely” létérıl tanúskodnak, amelynek 

mozgatórugója Daniel Polixéna volt. Tevékenységük révén ezek az asszonyok a nıi szerzık 

sorába kerültek, ami a számtalan elismerés mellett ellenérzéseket is kiváltott a kortársak 

körében. Ezek ellenében Daniel Polixéna és a Wesselényi-lányok, illetve búcsúztatóik újra és 

újra kénytelenek voltak elismételni, hogy a nık igenis képesek a szellemi munkára, ami pedig 

összeegyeztethetı az asszonyi feladatokkal. 

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 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. 

  

A disszertáció szövegét mellékletek egészítik ki, amelyekben az adatgyőjtés egyes 

eredményeit teszem közzé: 

Az I. mellékletben az 1711 és 1825 között kiadott nıi halotti beszédek adattára 

található, amelyben meghatározom az elhunyt és férje nevét, az elhunyt vallását, rendi 

státuszát, az egy személyrıl kiadott beszédek számát és szerzıit.  

A II. mellékletben Csepregi Turkovics Ferenc 1739-ben kiadott parentációjában 

elıforduló exemplumokat győjtöttem össze. Meghatároztam, hogy a szerzı milyen értéket 

rendelt az egyes példákhoz és azok milyen eredetőek (antik, bibliai stb.). Végül igyekeztem 

beazonosítani az exemplumok forrását és a hozzá kapcsolódó eredeti történetet, amely 

sokszor jelentısen eltért Csepregi értelmezésétıl.  

A III. mellékletben Daniel Polixéna halotti beszédekbıl kirajzolódó családfáját 

mutatom be. 
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