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Asszonyok „árnyék képe" 
Nőkérdés a XVIII-XIX. századi halotti beszédekben 

Míg a régi magyar irodalom története természetes módon tekinti tárgyának 
a prédikációirodalmat (és a prédikációirodalom részeként vizsgálja az utób-
bi években a nyomtatott halotti beszédeket is),1 a XIX. század magyar prédi-
kációirodalmát a retorika-irodalmon - vagy egyes sikerültebb szövegeit az 
alkalmi szépirodalmi műfajokon - belül helyezzük el. Nem is vonta magára 
az irodalomtörténészek figyelmét. Bár az irodalomtörténet sokszor nem tud 
ezekkel a nyomtatványokkal boldogulni, a halotti beszédek egyre szaporodó 
nemzetközi szakirodalma nagyon sokszínű, mivel ez a szövegtípus több tár-
sadalomtudománynak szolgálhat forrásul. (Történészek, művelődéstörténé-
szek, családfakutatók, szociológusok, a könyvtár- vagy nyomdatörténet ku-
tatói, teológusok számára kínál értékes anyagot.) A beszédekből kirajzolódó 
nőképről vagy a családi élet formáiról azonban csak a nyolcvanas-kilenc-
venes években született néhány német, illetve angol nyelvű tanulmány.2 

Magyar viszonylatban Németh S. Katalin tanulmánya vizsgálta a XVIII. 
század közepi prédikációk női magatartásmodelljét,3 illetve nemrég Praz-
novszky Mihály figyelmét keltette fel egy nő fölött elmondott temetési 
beszéd.4 

Történeti áttekintés, problémák. A nyomtatott magyar temetési beszédek törté-
netét (különös tekintettel a nők felett mondott beszédekre) egy teljes magyar 
halottibeszéd-katalógus hiányában5 csak kísérletképpen vázolnám fel. Az ál-
talam ismert első magyar nő felett mondott beszéd 1569-ből való; Szikszai 
Fabricius Balázs sárospataki tanár latin nyelvű emlékbeszéde Perényi 
Gáborné fölött.6 Az előbeszéd szerint „ilyen tisztelő és kegyeletre valló írott 
emlékek, különösen női nemre vonatkozóak tudtommal vagy nincsenek, 
vagy igen ritkák nálunk", tehát a XVI. század második fele lehetett az az 
időszak, amikor „valami jó és dicséretes szokást kezdenek el az utókor szá-
mára", és magyar nyelvterületen is átveszik a személyre szabott, adott teme-
tési alkalomhoz kapcsolódó halotti prédikáció nyomtatásának szokását pro-
testáns körökben, német lutheránus mintára. Amint az említett beszédből lát-
juk, rögtön a kezdetekkor átterjedt a kegyeletnek ez a formája a nőkre is mint 
egy neves férfi feleségének vagy egy főúri család leszármazottjának kijáró 
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tisztességadás. A főúri temetési ceremónia pompáját7 nemcsak neves szóno-
kok fellépése növelte, hanem a beszédeiket megörökítő nyomtatvány is, 
amely tárgyi emléke maradt az eseménynek. Magyar területen a XVIII. szá-
zadtól válik igazán elterjedt szokássá a halottaskönyvek összeállítása, me-
lyek néha három-négy halotti prédikációt, több búcsúzó és búcsúztató verset, 
a sírverset, sőt kottás éneket is tartalmazhattak. Ezzel párhuzamosan az er-
délyi református zsinati határozatok ismételten szabályozni próbálják a ha-
lottkultusz egyre burjánzóbbá váló megnyilvánulásait. A XVII. század köze-
pi határozatok szabják meg, hogy különböző társadalmi rétegekhez tartozó 
halottak fölött hányszor prédikálhatnak, és a prédikációknak hol a helye a te-
metési rítusban, „ezenkívül mi fizetésért is többre nem mehetünk, mert mi az 
Isten igéjével complárkodni nem akarunk". A prédikációkat követő szövege-
ket, a ritmizálást és orációt kezdettől fogva sikertelenül igyekeznek kiiktatni 
a szertartásból. („A ritmikálás pedig teljességgel letétessék, hanem ha azt is 
valami nagy embernek és nagyságos úrnak teste felett engedtessék meg. Ha-
sonlóképpen az orálás is főképpen deákul, találtassék, hanem ha valami 
nagy solemnitásban sok deák embernek jelenlétikben engedtessék deákul 
meg" - 1638. zsinati határozatok jegyzőkönyvei az Erdélyi Református Egy-
házkerület Irattárában, Kolozsvár.) A legtöbb halotti nyomtatvány a XVIII. 
század folyamán jött létre, és divatjuk jóval túlélte a barokk kort. A nyomtat-
ványok szaporodása összefügg azzal is, hogy már nemcsak az ország, hanem 
a kisebb közösség érdemes személye fölött mondott beszédeket is kinyomat-
ták. A nemesi családok tagjai mellett sorra megjelennek a professzor- vagy 
orvosfeleségek felett mondott beszédek is. Az 1776-os erdélyi zsinaton nem 
mennyiségi, hanem tartalmi szempontból lett vizsgálat tárgyává a halotti 
prédikáció: 

Mint másu t t a keresz tyénségben, ú g y a mi n e m z e t ü n k b e n is megtar ta tot t eleitől fogva 
az a dicséretes szokás , hogy a megha l t embereknek testek felett istenes és dicséretes ta-
ní tások lennének, n e m azért min tha azok által a megha l t aknak a segítségére vagy hasz-
nokra lehetnének, h a n e m inkább, hogy a tanítók azok által az élő híveket az ember i élet-
nek rövid és b izonyta lan voltára emlékeztessék, utolsó végeket velek szemléitet tessék, a 
peni tent ia tartásra és az Istenhez való igaz megtérésére serkentsék a megho l t akon keser-
gőket . De ezen dicsőséges célhoz r agad t anak immár ma kivá l tképpen az a lkalmazta tásra 
és a búcsúzta tásra n é z v e igen csak illetlenségek; n e m sajnál ják ugyanis sokan a tanítók kö-
zül arra lépni, h o g y mindeneke t jó keresztyéneknek, kegyeseknek és j ámboroknak , isten-
félőknek és az Ú r b a n bo ldogul k imul t aknak kiáltsanak; mindeneke t a megho l tnak dicsé-
retire magya rázzanak [.. .]. Ezután a b b a n törekednek, m i k é p p e n keressék a keserveseket 
is m o n d v a keresett szókkal sírásra és zokogásra indítani , melyben mineku tána az illen-
dősége t megha lad ták , a vigasztalást v a g y elmellőzvén vagy ped ig nevetségül azokra is ki-
te r jeszkedvén akikre é p p e n nem illik, hozzáfognák a m a z una lmas és az a tyaf iak között 
sok háborgás t szerző véghetet len búcsúz ta tásokhoz [...] mely csekélységhez kivált a köz-
n é p immár annyira hozzá is szokott , h o g y enélkül a Szentírás szerént való taní tásokat 
s emminek vélje.. . 
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- érzik, hogy egy egyházilag ellenőrizhetetlen és dogmatikailag nem javallt 
szöveghagyomány alakul ki, amely nagyfokú stilizálás, retorizálás révén 
megteremti a maga hagyományát, és elválik a prédikáció eredeti funkciójá-
tól. 

A halotti nyomtatványok XIX. századi története újabb kérdéseket vet fel. 
A nyomtatott beszédek eddig vizsgált korpusza azt mutatja, hogy a halot-
taskönyv elsősorban protestáns, sőt református szokás maradt. A többségé-
ben protestáns Erdélyben a XIX. század első felében, körülbelül a század kö-
zepéig elterjedt szokás volt, jóval tovább élt itt, mint Magyarországon. Ezt 
nemcsak a vizsgálat alá vett beszédek jegyzéke mutatja, amelyen csak elvét-
ve jelennek meg XIX. századi Magyarországon nyomtatott prédikációk, ha-
nem a Kazinczy-levelezés egyes részletei is erre engednek következtetni. 
Kozma Gergely szentgericei (Maros megye) unitárius pap, akinek irodalmi 
ambíciói voltak, hiszen később több színművet, Landerernek pedig regénye-
ket fordított, így ír 1803-ban Kazinczynak: „Küldöm [...] 20 Példányait egy 
Halotti Munkátskámnak azon alázatos kérelem mellett, hogy eggyet magá-
nak tartván, ha méltónak találandja, közülök eggyet eggyet T. T. Dugonits 
András, Batsányi János, Virág Benedek, ... (stb.) Uraknak" adja át. Válaszá-
ban ezt jegyzi meg Kazinczy: „Az Úr munkáját által adtam Csokonay Úrnak 
Debreczenben 's olvastattam véle az Úr levelét. Ő nagyra becsüli az Úr ' em-
lékezését 's ajándékát velem együtt szívesen köszöni. Elirtóztunk mindketten 
titulusától, 's szántuk az Urat, a' ki az Erdélyben még most is szokásban lévő 
halotti ízetlen írások tételére kénszeríttetik. Engem annak megolvasására 
egyedül az fog bírni, hogy barátomnak ismérjem munkáját, 's ki tudja, talán 
lelek benne valamit, a' mi philologicai jegyzéseimet szaporíthatja."8 

Ha feltételezzük, hogy a máshol már csak szórványosan jelentkező nyom-
tatott halotti beszédek idején, a XIX. században helyi sajátosságként ér-
telmezhető a műfaj fél évszázados továbbélése Erdélyben, akkor erre magya-
rázatokat is szeretnénk találni. A következő hipotézisek fogalmazódtak meg 
bennem: a műfaj továbbélése az erdélyi nemesi családok protestáns voltával 
állna összefüggésben, tehát felekezeti alapon, az európai protestáns hagyo-
mányhoz kötődése miatt lenne itt hosszabb életű. Vagy esetleg a protestáns 
hagyományon belül is kialakult már korábban, a XVIII. században ezeknek a 
nyomtatványoknak egy speciálisan erdélyi hagyománya, és ez sodorta to-
vább a műfajt azokban az évtizedekben is, mikor már mások szemében el-
avultnak tetszett? A divatjamúlt kiadványt azonban igyekeztek korszerűsíte-
ni, a beszédek laicizálódtak, egyre inkább az ismeretterjesztő, tudománynép-
szerűsítő értekezések funkcióit látták el. Ezek a közepes terjedelmű nyomtat-
ványok közvetítették a tágabb (olvasó)közönség felé azokat a kérdéseket, 
amelyekről az olvasottabb, külföldi egyetemeket megjárt lelkész-professzo-
rok tájékozódtak. Tudományuk halotti beszédekbe sűrítésének hátterében az 
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is állhat, hogy az összegyűlt nemesi hallgatóság előtt temetések alkalmával 
tudták demonstrálni tájékozottságukat. 

A XIX. századi beszédek második jellegzetességeként a nőkérdés erős je-
lenlétét emelném ki. A vizsgálatom tárgyául választott beszédek elsősorban 
témájukat tekintve képeznek egy világosan elhatárolható korpuszt. Azok a 
nők fölött mondott beszédek érdekeltek, amelyek a nő hivatásáról, szerep-
köreiről, a feminin karakterről, a nő, nőiség meghatározásáról értekeznek. Az 
ilyen beszédek nagy száma indított valójában az értekezés kereteként hasz-
nált műfaj , a halotti beszéd vizsgálatára. A téma virágzása az 1780 és 1845 
között nyomtatott beszédekben követhető nyomon. Valójában az 1733 és 
1886 közötti időszakból vizsgáltam hetvenegy, nő fölött elhangzott beszédet, 
az időhatárok kitágítása azonban csak elszórtan jelentkező nyomtatványok 
figyelembevételéből származik (kéziratos formában a XIX. század második 
feléből is szép számmal maradtak fent hasonló témájú, szerkezetű beszéd-
vázak Kolozsváron). A 71 megvizsgált nyomtatott beszédből csupán 16 szü-
letett Erdélyen kívül. A beszédek közel kétharmada tartalmazott elmélkedést 
a nőről és hivatásáról, ezek kivétel nélkül protestáns, elsősorban református 
beszédek. A más témát választó, kinyomtatásra került beszédekből is csak öt 
katolikus. 

A személyre alkalmazott halotti beszéd már kezdettől fogva tartalmazta 
bővebben vagy csak jelzésszerűen a halott életének és tulajdonságainak le-
írását. Általános és idealizált jellemrajzok születtek, amelyek elsősorban 
művelődéstörténeti szempontból érdekesek, többet közölnek a kor ember- és 
magatartásideáljáról, min t magáról a halottról. A nők fölött tartott beszédek 
jellemrajzai is általánosítanak, közéleti tisztségviselés és foglalkozás hiányá-
ban még inkább, mint a férfiaké; általában a női nemtől elvárt viselkedésmin-
tát építik fel. Érdeklődésem tárgyát a halotti beszédeknek e funkciója és az 
ezt teljesítő szövegrész képezi. A XVIII. század végétől jelennek meg azok a 
nyomtatványok, melyekben nemcsak a halott jellemrajzának bemutatása so-
rán és érdekében konstruálódik meg a nőideál (korábban a prédikációk jel-
lemrajzaiból lehetett következtetni a megkívánt magatartásmodellre), hanem 
programszerűen egy általános nőképről értekeznek, eleve egy ideális maga-
tartásmódén felépítésére vállalkoznak, eszerint strukturálják az egész beszé-
det, és ilyenkor a halott jellemrajza csak konkrét szemléltető példa. Az elpa-
rentálást értekezéseik kereteként használták az orátorok, és míg az eljárás 
nem új, új az, hogy nem dogmatikai kérdésekről értekeznek, nem is a beszéd-
helyzet által kínált tárgyakról (a halálról vagy az élet céljáról, ahogy az a ha-
lál felől értelmezhető), h a n e m laikus közérdekű témákról. Az ún. „nőkérdés" 
a XVIII. század végétől kezdve ilyen közérdekű témának bizonyul. 

A gyászbeszédek témája nem műfajukból adódik; a kor más típusú szöve-
geihez kapcsolódva értekeznek a „nőkérdésről". A halotti beszéd műfaji ke-
retei között vállalják a közvélemény figyelmének felkeltését e kérdés iránt, 
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jelzik annak igényét, hogy újragondolják a nemi szerepeket és a nőről a tár-
sadalmi-kulturális szféra fontosabb tényezőjeként beszéljenek, mint koráb-
ban. Az 1780-90-es években Bárány Péter, Pálóczi Horváth Ádám, Ányos Pál 
tollából női jogokat tárgyaló röpiratok születtek. Ennek a néhány sokszor 
emlegetett röpiratnak talán túl nagy jelentőséget szoktunk tulajdonítani. 
Fábri Anna 1999-ben megjelent nőtörténeti szöveggyűjteménye is (A nő és hi-
vatása - szemelvények a magyarországi nőkérdés történetéből) ezeket a röpiratokat 
állítja előtérbe mint olyan szövegeket, melyek először vetik fel a témát, és a 
folyamat elindítói voltak. Ennek a prédikációkorpusznak az ismeretében 
azonban úgy tűnik, hogy a nőkérdés irodalmának története semmiképpen 
nem a vitairatokkal kezdődött, ezek mögött feltáratlan szövegek tömege áll, 
csakhogy ezek olyan műfaji keretekben jelentek meg, amelyeket irodalmár-
ként ritkábban olvasunk. Nemcsak a parentációkra gondolok, hanem ilyenek 
a házasságkötések alkalmával mondott prédikációk is, amelyek a bölcs fele-
ség magatartásáról és a jó házasság titkairól értekeznek. À nőknek szóló 
erkölcsi kalauzok irodalmát is érdemes lenne ebből a szempontból megvizs-
gálni. Ezekhez is kapcsolódnak a halotti beszédek, mert a tárgyalt prédiká-
ciók nemcsak példát állítanak, hanem a népszerű viselkedéskönyvekhez ha-
sonlóan életvezetési tanácsadóként is szolgálnak, a boldogsághoz vezető utat 
próbálják megmutatni a női hallgatóságnak és olvasóknak (például hogyan 
oldják meg feminin szelídséggel, hallgatással a konfliktusokat). A nőkérdés 
történetének kanonizálódó szövegei mögött ott áll ez a szépirodalminak nem 
tekinthető szövegtenger, amelynek amazoknál viszont talán nagyobb közön-
sége, erősebb mentalitásformáló szerepe volt. (Erdélyi viszonylatban és a női 
közönségre nézve legalábbis megalapozottnak találom ezt a kijelentést.) 
Nyilván összefüggnek a dolgok, a neves szerzők írásai vagy a közismert 
folyóiratok nőkérdést felvető cikkei hatással voltak a halotti prédikációk 
témáinak alakulására, ugyanakkor fordított irányban is működhetett ez - bár 
valószínűleg kisebb mértékben. De nem is az elsőbbség kérdését érzem fon-
tosnak, azért sem, mert úgy gondolom, hogy különböző közönséget elérő és 
főleg különböző helyzetekből szóló szövegekről van itt szó. A prédikációk le-
gitimálhatnak témákat és vélekedéseket, egy fél évszázadon keresztül ívelő 
prédikátori hagyomány pedig a többszörös újrafogalmazás, ismétlés révén 
folyamatosan megerősíti a nőről való beszéd adott formáit, ugyanakkor al-
kalmazkodik is e beszéd változásaihoz. Azok a halotti prédikációk, amelyek 
kompilációk a nőkérdés közhelyessé vált mondataiból, általában csupán le-
egyszerűsített vázlatát adják a kérdéskörnek, jelezve azt, hogy a prédikátor 
olyan befogadókra számíthat, akik számára elég utalni a közös tudás részé-
vé vált, folklorizálódott elemekre. Az ilyen beszédek funkciója csak az ismét-
lés, megerősítés. Ezek mellett azonban folyamatosan jelen vannak olyan be-
szédek is, melyek rendre hozzáigazítják a prédikációt a nőkérdés éppen ak-
tuális témáihoz, másrészt tehetséges szerzők, akik irodalmi igénnyel írnak. 
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Tematikus sablonok, közhelyes képek épülnek be minden olyan beszédbe, 
amely a nő feladatait és a nőiség definícióját fogalmazza meg. Ezért néhány 
XIX. századi prédikációt elolvasva is úgy tűnhet, hogy azok kevés egyedi, az 
adott szerzőhöz köthető sajátossággal bírnak. Ez elsősorban abból adódhat, 
hogy a prédikációírás hagyományos technikáját követve nagymértékben ins-
pirálódnak az elődök és kortársak beszédeitől, ezért is nem határolódnak el 
élesen az egyes szerzők egyedi alkalmakra írt szövegei. Ugyancsak a prédiká-
cióírás hagyományos technikájából adódik, hogy a szerzők gyakran élnek pél-
dákkal, amelyek kezdetben a keresztény, később egyre inkább az antik hagyo-
mányból származtak; a lelkészekre is kiterjedt a klasszikus műveltség bizo-
nyításának kényszere. На a XVIII. század elején a halottban „benne találtatott 
Sárának engedelmessége, Rebekkának serénysége, Rákel lelki szépsége" stb., 
a század végétől kezdve, de főleg a XIX. század során a bibliabeli asszonyok 
előszámlálása mellett az antik irodalomból származó mintaasszonyok és 
negatív példák kerülnek túlsúlyba: a nő „olyan szép mint Heléna, olyan tu-
dós, mint Aspasia, olyan kincses mint Medea, még olyan szorgalmatos-is, 
mint Mártha". (Az idézet 1813-ból való, tehát az 1817-ben megjelent első ma-
gyar nyelvű női arcképcsarnoknál, Peretsenyi Nagy László Heroineisénél 
korábbi, és megelőzi az ugyancsak 1817-ben a Tudományos Gyűjtemény hasáb-
jain bemutatott görög és római asszonyokat is. Újból jelezném, mennyire lehe-
tetlen vállalkozás a nőkérdéshez kapcsolódó szövegek történetét olyan mér-
tékben rekonstruálni, hogy megtaláljuk bizonyos téma vagy nyelvi fordulat 
eredetét.) Az anyaság mintaképei Cornélia és a bátor spártai anyák, a bajt oko-
zó külső női szépség példája Görög Ilona (Heléna) vagy Cleopátra, de vannak 
szép számban házsártos Hárpiák, boszorkány Circék, Sirének és kígyóhajú 
Medusák. Gyakori a halott metaforikus-szimbolikus azonosítása a pozitív 
példákkal. A prédikációirodalom további sajátossága is jelen van egyes szöve-
gekben; a beszédet egyetlen óriásmetaforára építik, és ezt bontják elemeire. 
A leggyakoribb a jó asszonynak a Nappal való azonosítása, de gyakori a 
méhkirálynő vagy a kereskedőhajó metaforája is. A Nap- és a méhkirálynő-
(vagy ahogy ők nevezik: anyaméh-)metafora a nő központi szerepére utal a 
családban, a kereskedőhajó pedig a szorgalmas gazdaasszony jelképe. Az an-
tik képzőművészetből származó csigaházon vagy teknősházon álló nőalak 
példája lesz az otthonát el nem hagyó asszonynak stb. Természetesen a ke-
resztény jelképrendszert is tovább használják, így szőlőtő vagy olajfa is lehet 
a jó asszony jelképe. A nőkép változása nyomán a tökéletes asszony nagyon 
gyakran a család őrangyalaként jelenik meg. 

Bár eddig az asszonyi virtusokat, a jó feleség képét leíró halotti beszédek 
egységéről beszéltem, valamilyen mértékben csak szétbomlik ez az egység 
szerzőkre és egyes prédikációkra. Ha végigtekintünk ezeknek a nők felett 
tartott beszédeknek a során, feltűnik, hogy több beszédnek ugyanaz az öt-hat 
szónok a szerzője, sőt ezek akár egy lelkészdinasztiába is tartozhatnak, mint 
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ahogy a Herepeiek esetében látjuk. Ebből a családból négy orátor is feltűnt ez 
alatt az ötven év alatt, és arra is gondolnunk kell, hogy a család könyvtárá-
ban levő beszédgyűjtemény inspirációja valamilyen mértékben szerepet ját-
szott abban, hogy a Herepeiek ehhez a bevált témához nyúltak, és ezt írták 
tovább, mikor női halott fölött kellett beszédet mondaniuk. Az is figyelemre 
méltó, hogy az egy-egy prédikációval jelen levő vidéki lelkészekkel szemben, 
a népszerű egyházi szónokok a református kollégiumok tanárai közül ke-
rültek ki. Elsősorban a kolozsvári, de emellett az enyedi és marosvásárhelyi 
református kollégiumok tanárairól van itt szó, akiket gyakran hívtak meg Er-
dély különböző városaiba vagy vidéki családi kúriákba halotti prédikációt 
mondani neves erdélyi családok nő- és férfitagjainak temetésén. Tehát a kol-
légiumok állományában fellelhető olvasmányokat is figyelembe kell ven-
nünk. Az rekonstruálható, hogy a kolozsvári kollégiumokban a XIX. század 
eleji lapok megvoltak, például az első sajtóbeli nővitának helyet adó Tudomá-
nyos Gyűjtemény 1820-as évekbeli számai. A nőkérdésnek két Erdélyben szü-
letett szövegét biztosan ismerték a szónokok: Cserei Farkas 1800-ban kiadott 
A magyar és székely asszonyok törvényét - bár ez jogi jellegű munka - és Molnár 
Borbála Újfalvi Krisztinával folytatott levelezését. Ez utóbbi, „a két nem hi-
bái és érdemei felöl folytatott levelezés" 1804-ben jelent meg, 1796 és 1799 kö-
zött írt leveleket tartalmaz, melyekből kitetszik a prédikációkban is használt 
közhelyek, pro és kontra érvek ismerete. 

A feltételezett kolozsvári központú erdélyi halottibeszéd-író „iskolán" be-
lül különíthetünk el tehetségesebb vagy nagyobb hatású szerzőket. Herepei 
János beszédeinek sajátossága az a polemikus hangnem, amely általánosan 
jellemző a nőkérdés röpirataira vagy a fent említett női levelezésre, tehát in-
kább kapcsolódik a nővitához, mint prédikátortársai, akik csak témában kap-
csolódnak a nőkérdéshez, de az erkölcsi oktatás hagyományos hangnemét 
nem cserélik fel a különben korszerűbbnek is ható polemikussal. Herepei Já-
nos elmés hasonlatai, allegóriái szórakoztató olvasmánnyá teszik beszédeit. 
A korabeli közönség is értékelhette érvelési módját, de bizonyára témáit és 
vélekedéseit is, hisz egyik beszédéből két évtized múltán második kiadás is 
készült. Ez az eset jelezheti, mennyire eltávolodott az alkalmiságtól a halotti 
beszéd tanító része. Herepei János különben az a szerző, aki leginkább gyanú-
sítható azzal, hogy hagyományt teremtett, valamint azzal is, hogy leginkább 
fogékony volt a később nyilvánosan, a sajtóban megtárgyalt kérdésekre. Őt az 
asszonyi nem egyik prókátorának tekinthették, mert beszédei (Az asszonynak 
jussai, 1799, Azok a pontok, melyekből az asszonyokat nézni- és megítélni kell, 1805, 
Az asszonyoknak a világi dolgokba való bé-foly ásókról, 1806) normaállítás, erkölcsi 
kioktatás helyett inkább védelmükbe veszik a nevelés nélkül hagyott és a ma-
ga értékében, fontosságában fel nem ismert női nemet. Szinnyei József szerint 
„Radák Polyxéna (ki szerelmi bánatában megmérgezte magát) felett mondott 
gyászbeszédéért a kolozsvári nők egy szelencében száz aranyat küldtek neki 
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elismerésül".9 Nem sikerült ennek az 1803-as beszédnek a nyomára bukkan-
nom, csak a halotti verseket nyomtathatták ki Radák Pólika temetése után, a 
vers a tragédiával végződő férjhez kényszerítés történetét adja. 

Újból utalok Kozma Gergely 1802-es beszédére, amelyet megküldött Ka-
zinczyéknak, bár Kozma Gergely nem vált a nőkérdés híres prédikátorává. 
Sajnos Kazinczy következő Kozma Gergelyhez címzett levele nem ismert, pe-
dig ez izgalmas levél lenne, feltételezve, hogy Kazinczy a halotti nyomtat-
vány elolvasása után reflektált erre a munkára. Ez a halotti beszéd ugyanis a 
nemi diszkrimináció bizonyításával és ehhez kapcsolt felháborodott kérdé-
sekkel indít, majd rousseau-i indíttatású neveléstani értekezéssé válik, 
amelyben a nőnevelés kérdése is helyet kap, utána meg a nő hivatását más 
prédikációkból ismert módon felosztva tárgyalja. (A feleség, anya, gazdasz-
szony szerepköreit írja le.) Kozma Gergely józan, világos, retorikai díszítmé-
nyek túlburjánzásától mentes előadásmódja - amelyben a bőbeszédűség 
egyetlen formája a bibliabeli és antik asszonypéldák időnkénti sorolgatása -
szintén megváltoztathatta Kazinczy véleményét levelezőtársa munkájáról, 
kiemelhette az ízetlen halotti írások tömegéből. Ha nem maradt is fenn a 
Kazinczy-levél, a Kozma Gergely-féle halotti beszéd recepciójáról mégis tud-
hatunk egyet-mást. Gedő József, Kazinczy szavaival „unitárius főúr", ezt írja 
a szerzőnek: „Kinyomtatott predikátiód által, magadat mindenfele esmé-
retessé tetted. Tégedet statusunk prédikátorai közt azon polcra helyeztetnek 
a disinteressatus értelmesek, melyen van Körmöczy és Szabó, annyira, hogy 
belőled s ezekből formálják az eminent kitetsző prédikátorink triumvirá-
tussát."10 A református lelkész, Gombási István leveléből is idézek 1803-ból: 

N a g y o n tetszik nékem ez a jeles m u n k a . Nagy olvasásra és még szebb elmére muta t . 
[...] Ö r v e n d e t t e m kivált, hogy t. U r a m a f rancz és néme t nyelvekben, és azokon írt tudo-
mánnya l g a z d a g könyvekben is jártas-költös. Hason lóképpen a mi m a g y a r könyvíróink-
nak d rága munká i t is nagy haszonna l olvasta, és azoknak kincseit, a m a g y a r nyelv kipal-
lérozására és megbőví tésére tzélozó ú j o n n a n feltalált szavai t és szollások módja i t egészen 
magáévá tette. Nagyon tetszett n é k e m a nevelés h ibáinak és a szebb n e m n e k köz tünk 
ú jabb-újabb mód in való kapásának csinos találása.. . S candida lom t. U r a m o t két hivata-
lokra. Az egyik a magya r nyelv mívelésére tám tsak h a m a r felállítandó ns társaságnak ér-
d e m e s tagjai közzé lé jendő számlálás , a másik a kolozsvári unitária fényes ekklézsiában 
való papság . Szép ekklézsia u g y a n a sz-gericei is, de mégis kicsiny fészek egy olyan sas 
szárnya in repülő elmének.1 1 

A nyomtatott halotti beszédek újabb funkcióit mutatják ezek a levelek. 
A gyászoló család, legtöbbször az özvegy költségén kiadott nyomtatvány 
publikációs lehetőség volt azon lelkészek számára, akik vagy az egyházi 
hierarchiában kívántak előbbre lépni, vagy - ahogy Kozma Gergely esete 
mutatja - emellett írói, és ezzel kapcsolatban nyelvművelői képességeiket is 
be akarták bizonyítani. 
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A halotti beszédek nőképének alakidását a már említett 1569-es emlékbeszéddel 
kell kezdenem, amely Perényi Gábornét „a női erények dicséretes példájá-
nak" tekinti. Az itt megrajzolt asszonykép és ezen belül az egyes erények, 
hierarchiájuk a XVIII. század közepéig nem változnak, akkor mutatkoznak 
első jelei az egyre nyilvánvalóbb folyamatnak, amelynek során újfajta beszéd 
alakul ki a nőről. A régi típusú asszony legfontosabb érdemeként a kegyessé-
get állítják, és azt mondják, hogy a női nem „jobban vonzódik a mennyeiek 
tudományához és vizsgálatához", mint a férfiak. (Ez a vélemény tovább ha-
gyományozódik, és mikor a feminitást mint fokozott érzékenységet határoz-
zák meg a XIX. század harmincas éveiben, ez a régi érv problémamentesen 
épül be az érvrendszerbe.) A XVI-XVIII. századi beszédek a feminin ma-
gatartásjegyeket az istenfélelemből vezetik le: elsősorban általános morális, 
kegyes viselkedésformákat várnak el (erkölcsi tisztaság, szűzies szemérem, 
kevés beszéd, megpróbáltatásokban lelkierő bizonyítása, kegyesség, adako-
zás, egyszerű ruházat). Emellett elvárják a házastársi kötelesség teljesítését 
(hűség, engedelmesség, bölcs önmérséklettel a férj kedvében járás), a mater 
familias kötelességeit (házvezetés, szorgalom, gyermeknevelés, otthonülés). 
Egyes prédikációk a női műveltséget is dicsérik - ezen a Szentírásban és a 
dogmatikában való jártasságot értik, valamint az ezekhez szükséges deák 
nyelv ismeretét, de mindez inkább kivételes esetnek számít. 

A XVIII. század elejétől bukkannak fel újabb témák, például a férjnek való 
engedelmesség és a nemek egyenlőségének kérdései. Elsősorban a teremtés-
történetből és Pál apostol leveleiből származó érvekkel állítják fel a férfi-nő 
hierarchiát, mint ahogy minden későbbi prédikátor is ezeknek a bibliai 
szövegrészeknek a tekintélyét használja fel érvelésében - csak épp olvasa-
tuk változik meg némiképp. A nő természetellenes vezető szerepre vágyását 
minden korban épp aktuális romlásnak tekintik a prédikátorok, mert „való-
ba szép rendtartás: a tyúk kotág a háznál, a kakasnak pedig hallgatás a dol-
ga. Ez az oka annak, hogy némelyek házassága nemcsak Purgatoriom, ha-
nem merő pokol, mert Isten-világ törvénye, sőt a természet ösztöne ellen 
való dolog, hogy az asszony uralkodgyék az ő férjén".12 Mint látjuk, ezek a 
prédikációk a nőknek kiszabott viselkedésnormákat nemcsak pozitív példa-
állítás által írják le, a magatartásminta a pozitív és negatív példa mentén 
konstruálódik. Leleményesek a negatív példák lefestésében, és ilyenkor a 
nőcsúfolókkal mutatnak rokonságot. Az „emberek-e a nők" kérdés először 
az 1730-as évek beszédeinek témája, de a századvégi beszédek is gyakran hi-
vatkoznak egy olyan írásra, amely az asszonyokat állati sorba rendeli. Miről 
lehet szó? Név nélkül 1783-ban jelent meg a Megmutatás, hogy az asszonyi sze-
mélyek nem emberek című írás, amelyre Ányos is megfogalmazta női álarc mö-
gött ellenvéleményét. Azonban ez még nem magyarázná meg a század elején 
írt prédikációk felháborodott tiltakozását, a magyarázatot az 1783-as pony-
vatermék előtörténetében kell keresnünk: a Dissertatio quod mulieres non s int 
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homines című könyvecske Lipcsében jelent meg 1595-ben. Ráth-Végh István 
szerint13 nagyon népszerű lett, a XVI. század folyamán még négy kiadása 
volt, francia fordítás kettő is készült belőle a XVIII. század második felében. 
Az eredeti írást tréfának szánták, a skolasztikus tudomány szőrszálhaso-
gatását, a szentháromságtan tagadóinak bibliaolvasó eljárását parodizálan-
dó. Kortársai azonban a könyvet komolyan vették. Még ugyanabban az év-
ben a brandenburgi udvari prédikátor elleniratot írt. A wittenbergi egyetem 
tanári kara is tiltakozott a kiadvány ellen. Az 1730-as évek prédikátorai tehát 
idegen nyelvű forrásokból már ismerték az asszonyszidalmazó és asszony-
védő írásoknak ezt a tudományos köntösben jelentkező formáját, amely 
nemcsak az „emberek-e a nők" kérdés emlegetését eredményezte, hanem 
mintát szolgáltathatott az asszonyi nemről szólásra, elmarasztalásra és dicsé-
retre egyaránt. 

A XVIII. század végétől kezdve a beszédek szerkezete a következőképpen 
alakul: a szöveget a nő szerepkörei szerint tagolják, majd ezeken belül tár-
gyalják a teljesítésükhöz szükséges női jellemvonásokat. A nemrég elsőnek 
hirdetett kegyesség emlegetése már nem kötelező érvényű, a hármas női 
hivatás: a feleség-, anya-, gazdasszony-szerep jó betöltését egyre kevésbé te-
szik függővé az istenes élettől. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a családi élet 
szerepe az egyedi és közboldogság megteremtésében. 

En a Társaságos életet ú g y nézem, mint egy nagy Karikát, melynek széleit a közönsé-
ges Törvények, í télőszékek - Státus ereje, tehát a Férjfiak őrzik, d e va lamin t minden tökél-
letes Ci rcu lusnak egy közép-pon tyának kell h o g y légyen, így a közönséges Társaságnak-
is Cen t ruma , vagy magva a Ház i élet. - A H á z n a k lelkét ped ig m i n d é g az Asszony teszi. 
Itt, egy h á z n a k bo ldog kebelében foganszik-meg - itt terem és virágzik minden földi ö r ö m 
és bo ldogság , - itt n e v e k e d n e k a Haza derék Fiai és Leányai - innen, mint egy Közép-
pontból , m i n t a Napból , öml ik szerte m i n d e n áldás , ö röm - m i n d e n Jó és boldogság. Az 
egész nagy Systemában-is a Közép-pontból indúl-k i - és oda tér vissza minden e rő és 
valóság, - a Társaságos életben-is a Háznak lelkéből az Asszonyból fóly minden bo ldog-
ság - és a világi lármából i de vonódik-vissza.1 4 

A magánszféra, a család középpontjában álló nő úgy értékelődik fel, hogy 
ugyanakkor nem kell kiemelni őt hagyományosan elgondolt közegéből, sőt 
megerősítik a családi körre korlátozódó feladatkörét, és ezzel egy időben fel-
adatai mégis az egész társadalmi nyilvánosságra nézve fontosabbaknak tűn-
nek. A férfit illető közéleti szféra, a „világ zajos piacával" szemben az idilli 
családi környezet, a házi csendesség őrző angyalává válik a nő, akit bieder-
meier tablóban gyermekei körében festenek, vagy mint hasznos könyveket ol-
vasgató, férjét hazaváró feleséget, akinek galambszelídségű karjai közt eltűn-
nek a világ zajából hazatérő férj homlokának komor ráncai stb. A magánélet 
szféráját teljesen a nőiséghez rendelik, a közéleti szférát kizárólag a férfiaknak 
osztják (csupán Herepei János veti fel a tanári és orvosi pályák megnyitását a 
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nők előtt). A három sajátosan női szerep (feleség, anya, háziasszony) kiegészül 
egy negyedik elemmel, a honleányi szerepkörrel. Ezt elsősorban az anyai hi-
vatáshoz kapcsolják, a gyermekek nemzeti jellegű nevelését várják el a nőtől. 
Nemcsak a nemi szerepek elosztása jelentkezett közérdekű kérdésként, ha-
nem a nő mellett a gyereket is felfedezték, így a nevelés körüli feladatok a ko-
rábbinál nagyobb hangsúllyal vannak jelen a beszédekben. És mivel a gyere-
kek nevelése a nemzet jövője szempontjából értékelődik fel, a magyar nő ne-
velése, műveltségszintjének emelése politikai kérdéssé is válik. 

Újból Herepei Károly beszédét idézem: 

Az asszonyok foglalatosságok ezek szerén t mindég közelebb van a Természethez -
csendesebb mint a Férjf iújé - de kedvesebb és sokkal á l landóbb. Míg a Férjfiú tanuló asz-
talánál könyvekben merü lve , a régi világ Pirámissait bámul ja , vagy egy p a p i r o s - m a p p á n 
kíséri Hann ibá l t az Alpeseken keresztül, a d d i g az Asszony ot thon a Ház szükséges dol-
gait folytatja, s ügyel arra , hogy férje ezen gondolatbeli Expeditioból, haza té rvén , éhen ne 
marad jon . [...] Míg a Férjf iú a Csillagok köz t visgálódik, s a napok Sistémáit kar imázza , 
add ig az Asszony, min t a ha jdani leányzó az egen andalgó Thaiesnek, lába-alóll a követ 
elhengergeti , hogy a m a g o s b a n járkálván gondolat ja iban, itt alatt meg ne botoljék.1 5 

A nemi szerepekhez nemcsak két teljesen elkülönülő életteret, hanem 
különböző magatartást is rendelnek, a férfi és nő teljesen különböző karakte-
rét tárgyalják, sokkal inkább biológiai és pszichikai alapú különbségekként, 
mint a nevelés és a társadalmi körülményekből származó különbözőségként. 
A női műveltséget is a férfiakétól teljesen különbözőnek gondolják el. Olyan 
tudásanyagot képzelnek el az ideális kisasszony fejében, amelynek gyakorla-
ti haszna van, és felkészíti őt az asszonyként betöltött hármas szerep minél 
eredményesebb megélésére. 

A nőkérdés más jellegű szövegeiben is gyakran vált témává a nők helye a 
kultúrában, amint azt a nőnevelés és a nőírók körül zajló viták jelzik. Ezek a 
kérdések is lecsapódnak a gyászbeszédekben, a nők nevelését, műveltségét, 
olvasási szokásait egyre gyakrabban tárgyalják a prédikátorok. Különösen az 
1797 és 1813 közötti időszakból lehet olvasmányos, sokszor derűt keltő idé-
zeteket felhozni ennek alátámasztására. Herepei János 1797-ben a női nem 
jussairól szólva elsősorban a nőnevelést szorgalmazza, a házi vagy intézmé-
nyes nevelés körüli vitákat megelőlegezve: 

Én n e m látom által, mié r t ne lehetne a leányoknak éppen min t a f iúknak számára osko-
lákat állítani, és azokban őket a nagy és kis Kathékismuson túl, és még a Hübneren- i s túl 
- va lóságos tudományokra - i s taníttatni. Megesméretetni őket a természettel közönsége-
sen - és ezzel a földdel különösebben - és magokkal - az ő kötelességeikkel m é g különö-
sebben - Azonba vágynák olyan kemény sz ívű szülék - a kik leány gyermeke ike t - még 
tsak írásra sem akarják taní t tatni - ne h o g y megnővén va lami kárhozatos cor responden-
tiába e legyedjenek - Bizony egy járást m á r ki kellene nékiek, kitsin korokban , szemeiket-
is tójni, n e hogy m e g n ő v é n azzal valami kárhozatos hunyor í t t ásoka t tehessenek!1 6 
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Ekkor már nem a vallásos irodalomban való jártasságot jelenti a női mű-
veltség, hanem új típusú, nyugati mintára épült tudásanyagról, irodalomról, 
olvasáskultúrárói van szó. 

A prédikációk ennek az új műveltségnek nem minden elemét javallják. 
Előítélettel kezelik a nők kultúráját érintő változásokat, a divatos szaloni visel-
kedéselemeket, és ami minket közelebbről érinthet, a női olvasmányokat is: 

A m i d ő n a f iú va lóságos t u d o m á n y o k r a : akkor a leány arra taníttatik, m i k é p p e n tudjon 
szavának ilyen vagy o lyan tündéres állást - és mozgás t adn i , midőn a fiú lovaglás, vadá-
szás által, és az emberek n y o m o r ú s á g i n a k megesmértetésivel , a rajta is k ö n n y e n történ-
he tő szerentsét lenségek ellen keményí t te t ik , akkor a leány muzsika - éneklés - piktúra -
Román Poésis által gyengít tet ik, és az anyának - a ki ezt Delicatessénak nevezi , kövér re-
ménységei között , e k é p p e n készíti magá t arra a szenvedhete t lenségre , h o g y egy tőrbe 
bonyolodot t m a d a r a t s k á n a k veszede lmén sírjon - és arról - hogy a kots isnak, ha a kapu 
előtt sokáig várakozta t ja , m i d ő n télbe visitába szekeredzik - a fülét a h ideg megveheti , ne-
is gondólkozhassék. 1 7 

A szalonhölggyel szemben a gazdasszonyt dicsérik, a fortepiano és könyv 
helyett a cselédekkel törődést ajánlják: 

Polgári házba m e g y ü n k - ha for tepianót , csinos zsebkönyv gyűj teményt , s concert da-
rabokat n e m találtok, ezeket hibául ne tegyétek, ezek is szépek időtöl tésnek, s hasznos 
eszközök a lélek mívelésére, d e hogy ezekben ha tározódjék egy asszony munkásságának 
czélja [. . .] azt s emmi esetben, s e m m i rangban el nem esmérem, többre lá tom az asszonyt 
hivatva, mint hogy csak időtöl tő legyen, s csak a Serail asszonyainak h a g y o m azon dicső-
séget, hogy mint énekesnék bámul tassanak , verseikkel gyönyörködtessenek , táncaikkal 
mula t tassanak 

- írja Herepei Gergely 1836-ban,18 és így folytatja: 

...jaj annak a háznak , me lynek asszonyai a képzetek vi lágában érzelegnek azalatt, míg 
a valóságos v i lágban cselekedni kellenék, s a múzsák fe lkoszorúzására fordí t ják azon időt 
s néha még a pénz t is, melyet gyermekeik öltöztetésére és nevelésére kellene fordítaniok. 

Mintegy ennek ellentmondva a talpraesett gazdasszony, a cselekvő, adako-
zó kegyes asszony vonásai helyett mégis egyre elfogadottabbá válik az a né-
zet, hogy az érzelmi élet intenzitása a feminitás kifejezője. A nőideál az érzé-
keny, együttérző, jóságos asszony felé változik, és mikor az embert szív és 
értelem kettősségében látják, a nőiség attribútuma a szív fogalmához ren-
delt tulajdonságok túltengése. Amit Herepei János 1797-ben ajánl, az egyre 
nőietlenebbnek látszik a későbbiekben: „erősíték - nehezíttessék - lelkeket, a 
tanulás, és elmélkedés által - mind addig míg fejek és szívek egyarányuság-
ba jőnek". 
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Valóságos hadjárat indul a „tudós nő" ellen. 1783-ban Borosnyai Lukács 
Simeonnál olvasható a tudós nőről való elmarasztaló vélekedés: „Tudom az 
eleitől fogva való példákból, hogy a tudós asszony nem mindenkor jó 
asszony, s kivált jó feleség, sőt többnyire mindenkor vagyon az ollyanokban 
valami alkalmatlan különösség"19 - írja, és ezek a mondatok visszaköszönte-
nek majdnem minden vizsgált XIX. századi beszédben, néha ennél erőtelje-
sebb változatokban is. A tudóskodó nő alakjának megjelenésében persze 
nemcsak a hagyománynak, hanem a korabeli nővitáknak is nagy szerepük 
van. így a nőírók körül zajló vitából származó érvek, megfogalmazások is be-
kerülnek a beszédekbe, még az egyébként nőpárünak tartott Herepei János is 
így ír, mikor az erkölcsös asszonybarátot keresi: „Egy Saffot, aki szüntelen a 
Helikon hegyén járkál, és a borostyán ágakat mint a répa, murok s más kerti 
veteményeket inkább esméri? Nem, te is tudod, hogy amidőn a Miatyánkbéli 
utolsó kérést elmondom, a tudósasszony is mindenkor eszembe jut."20 1836-
ban sem általánosan elfogadottak az írónők, bár a gúnyos hangnem eltűnik a 
róluk szólásból: „Az újabb idők pedig valósággal sok ésszel és kellemmel tel-
jes könyv-szerzőnéket hoztak elő. De ha az igazat meg kell vallani, mind 
ezek a tudományos világnak semmi különös szolgálatot nem tettek."21 

„Légyen okos, de nem tudós" - a női okosságon egyfajta életbölcsességet 
értenek. Herepei Károlyt idézem 1826-ból: 

Az Okosság. E nélkül az Asszony csak egy s z é p lárva, melynek szépségét menné l in-
kább szeret jük, anná l jobban sajnál juk. - Az okosságon nem t u d o m á n y t értek. E ket tő két 
kü lönböző dolog. Okosnak kell, t udósnak nem s z a b a d lenni az Asszonynak . - Az asszo-
nyoknak rendszerén t a Természet, egy éles, k ö n n y ű , eleven, és he lyesen elítélő eszet ado t t , 
és soha egy Férjfiú-is a jelen lett örömei t nem t u d j a olyan helyesen kóstolni, s az i d ő n e k 
hasznát n e m hajt ja úgy-bé, min t egy okos Asszony. - A Férjfiú t u d o m á n n y á csak specu la -
tio, csak száraz Theorea, az Asszonynak életbeli okossága van. [. . .] . . .egy könyvek köz t 
penészede t t Tudós , minden Sylogismussaival n e m tud annyit kivinni , mint egy szel íd 
Asszony te rmészetes okosságával . - De ha már a Tudományokban nem- i s engedünk igen 
széles mezőt az Asszonyoknak , anná l tökélletesebbek ők ná l lunknál a Szív érzéseiben. 
[...] A szívet nemesí ten i czélja m i n d e n t u d o m á n y n a k , és a mit, mi fér jf iakül sok bajjal, és 
tanulás u t á n n érünk-el , arra az asszonyokat készen szülte a Természet.2 2 

A nő és a férfiaknak fenntartott „magasabb tudományok" viszonyán, vala-
mint a nők szépíróként jelentkezésén túl arról is gyakran esik szó, hogy olva-
sóként hogyan viselkedjék egy nő. Egy 1778-as halotti vers szerint Teleki Esz-
ter francia és német könyvek olvasásából „tanúlta kötelességeit", 

De n e m szerette az o lyan írásokat, 
Mellyek m o n d n a k s e m m i t n e m érö dolgokat , 
Söt tani tni mérnek rút t rágárságokat , 
Meg-vesztegetnek sok gyenge olvasókat, 
H a n e m az melly könyvek a tiszta szíveket 
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Formál lyák , s ki-irtják az undok vétkeket , 
A z o k n a k forgatta g y o r s a n leveleket, 
Egyenes szívére vet te intéseket.23 

Mindvégig jelen lesz a prédikációkban az írások hasznos és káros változa-
ta, az erkölcsromboló írásoktól próbálják védeni a tapasztalatlan női olvasót. 
A románok, az érzékeny irodalom szövegei, azok a könyvek, amelyek a női 
olvasóközönség megnövekedésének korában közkedveltek voltak, a gyakor-
latias, puri tán protestáns mentalitású szónokok számára nem a műveltség bi-
zonyítékaiként jelentek meg, hanem olyan irodalomként, amely a gyakorlat-
ban nem működtethető viselkedésmintákat közvetít. Pápai István 1803-ban 
így vélekedik: 

Ha e m o s t a n i Asszonyok Tudományáró l a k a r u n k ítélni, asz ta la ikon való Könyve ike t 
kell meg v isgá lnunk: azok közö t t pedig többnyire ped ig ol lyanokat találunk, mel lyeknek 
tzéljok az okos értelmet megzava rn i , a képze lő tehetséget bé-motskolni , a képze lődés t 
édes á lmadozásokka l , áe rben é p ü l t várakkal eltölteni, az érzékenységeket felettébb m e g -
feszíteni, a val lást betsmérelni , a vir tusnak, a kegyességnek fényét homállyosítani . [ . . . ] O h 
vallyon mikor lesz vége a R o m á n o k és é rzékeny versek olvasásának, mellyeknek s e m m i 
valóság n e m felel meg!24 

Herepei János 1804-es beszédéből idézek: 

Vágynák az asszonyok közt is Don-Quijot tok; d e én azon n e m tsudálkozom, sőt min -
dent össze-vévén, azon t sudá lkozom, hogy n incsenek többen, h o g y n e m mind azok: m e r t 
csupán csak azoknak az ostoba és méreggel tele Románoknak serege, melyet a bu ta és er-
kölcstelen mázo lok megszűnés né lkü l szapor í tván rontani és pusz t í t an i kiküldenek, elég-
ségesek lennének egy [...] s e m m i nevelés által m e g n e m világosít tatott [...] lélekben min -
den okos gondo lkodás ra és h a s z n o s olvasásra való haj landóságot , minden jó pr incí -
p iumoka t megfoj tani , és a he lye t t abban t isztátalan gondolatokat , megfeszí tet t k ívánságo-
kat és a bo ldogságtó l fe l fordul t képzeleteket gerjeszteni . Ezeknek a nyavalyás r epü lő írá-
soknak, a v igyáza t lan olvasókra va ló béfolyások-által , úgy látszik, az asszonyoknak egész 
élete, egy R o m á n n á változott , és ők semmit f igyelmetességre n e m méltóztatnak, h a n e m a 
mi ha j landóságoka t gyönyörködte t i , h i jábanvalóságoknak hízelkedik, és azt a zabo lá t l an 
tsudát , az ő if jú képzelődéseket a tündérek o r szága in keresztül b á m u l á s és e l ragadta tások 
között hordozza . 2 5 

A nőknek szóló irodalom tanító funkcióját csupán közvetett módon meg-
valósító „románok" nyilván nem tudták a korábbi olvasmányok erkölcs-
nevelő szerepét ugyanúgy betölteni, az elvárásnak is meg kellett változnia, 
hogy ez a heves elítélő hangnem változzék. Az érzékeny történetek 
szívmúvelő funkciójának említésével először egy 1813-ban elmondott be-
szédben találkoztam: „Melly hasznos az, mikor az ártatlan szűz egy ollyan 
Zseninek munkájából, a ki egyenesen a természet oskolájában tanúit, érzel-
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met felemelni és nemesen érezni megtanul", de „a ki tsak a Rómánokból 
kívánnya meríteni minden tudománnyát (távol légyen hogy a jó ellen szól-
jak) ott a lélek úgy szólva a tsuda édesség miatt hal-meg".26 A nő olvasás ál-
tal megszerzett műveltsége igen rikán jelenik meg egyértelmű pozitív érték-
ként: 

...a legjobb könyveknek olvasása, mikor fontosabb kötelességeitől időt nyer t , vól t az ő 
leg kedvesebb időtöltése. - Sőt midőn a vi lágtól vagy Házától elfoglalva, egyéb idő t n e m 
kaphatot t , a késő éj magánosságá t is, á lmától elszakasztva a r ra fordította, hogy t u d n i kí-
vánó lelke va lami m a g á h o z va ló táplálást találjon [...]. Melly gyönyörűség vól t halgatni 
őtet m i d ő n az olvasottak mellett lelkének fáin eredetiségét is fel fejtette! [. . .] Az 
Asszonynak , n e m az az elhivatása, hogy rendszerént való T u d ó s légyen. Ez a férjf i dolga. 
Az Asszonynak elég ha bölcs arra a mi az ő czélját illeti27 

- látjuk, hogy végül mégiscsak a férfiakétól különböző női műveltségről van 
itt szó. 

Ezek a gyászbeszédek tehát értékes dokumentumok a népszerű olvasmá-
nyok, az érzékeny irodalom recepciójára nézve is, különösen azért, mert nem 
szépírók tollából születtek, ilyenként az ítélet kívülállóktól jön. A rétorok sze-
mében az új irodalmi formák haszontalannak, sőt károsnak bizonyultak (itt 
nyilván nem esztétikai ítéletalkotás történik). Attól tartottak, hogy a kor, és 
főleg a nők olvasási stratégiái mások, naivabbak, mint amit az új t ípusú iro-
dalom megkíván, hogy az érzékeny elbeszélést is úgy olvassák, mint egy er-
kölcsi mintaszolgáltató történetet, nem érzékelik eléggé fikciós voltát, és a 
szövegekre jellemző érzelmi túláradást, szenvedélyességet követendő visel-
kedésmintaként értelmezik. Márpedig olyan nőképet hordoztak ezek az 
egyre elterjedtebb olvasmányok, amely bizonyos feminin személyiségjegyek 
szempontjából egyezett a hagyományos nőképpel, amelyet a halotti prédiká-
ciók közvetítettek, de emellett olyan viselkedésmintát állítottak a nők elé, 
amely a prédikátorok szemében életidegennek, valóságtól elrugaszkodott-
nak minősült. 

írónők és árnyékképek. A női műveltség és a halottaskönyv összefüggéseinél 
maradva jelezném, hogy nemcsak a nők fölött mondott beszédek tanulságo-
sak, a halotti prédikációk közvetett eszközei is lehetnek a nő reprezentációjá-
nak. A XVIII. század közepéről említek egy sajátos esetet, amikor a férfi felett 
mondott beszéden is az asszony árnyékképe vonul végig. Dániel Polixé-
nának (1720-1775) férje, Vesselényi István halálára kiadott halottaskönyvéről 
van szó, amely Kolozsváron jelent meg 1759-ben. A könyvet összeállító öz-
vegy és lánya műveltségének bizonyításaként, demonstrálásaként is olvas-
ható a nyomtatvány. Mert mikből is áll össze a kötet: Szomorú kesergő versei 
Vesselényi Polixéna kis-asszonynak, mellyekkel maga és öt kisebb méltóságos testvé-
rei képekben gyenge poézisa szerént [...] édes atyjoknak [...] szomorú halálát kesergi 
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Zsibón - a kiadvány ezáltal demonstrálja a női műveltséget és írói képessége-
ket. Következik id. Dániel Istvánnak leányához írt vigasztaló levele - kivéte-
les eset, amikor egy levél is helyet kap a kötetben. Az apa vigasztalás gyanánt 
saját latin nyelvű kegyességi könyvének, a Monita paternának az olvasását 
ajánlja Dániel Polixénának, melyet Polixéna később magyarra fordított. Úgy 
tűnik, a nő latin tudása az, ami leginkább jelezni tudja nagy műveltségét. 
A prédikációk között van latin nyelvű is, de az egyik magyar nyelvű prédi-
káció szerzője, Szathmári Pap István nem fordítja le a prédikációbeli latin 
idézeteket, „mellyeket, mivelhogy Deákul-is jól érted, nem-is fordítok". (Lát-
juk, hogy az özvegy a beszéd megszólítottja.) Egyebek között ezért is dicséri 
a halottat a prédikátor: „Polixenáját nemzetted, és mind a Tudományoknak, 
mind a kegyességnek aczél-tükörévé készítetted." A másik magyar nyelvű 
prédikációnak megint Dániel Polixéna a megszólítottja: „Tudjuk a te Isten 
beszédében és keresztényi maga viselésben való jártas és tudós voltodat, a 
mellyet közelebb kimutattál ama gyönyörűséges Ethicának született nyel-
vünkre való hozásában."28 

Az apa búcsúztató versét író Vesselényi Polixéna nemsokára - 1764-ben -
meghalt. A kollégium parentáló verséből (Koporsóban égő szövétnek) idézek: 

Mert olly bölcsességet szívére kerített , 
Mellyel N a g y Nevének Chron iká t épített. 
Mert , Bölts Szüléinek serény keze alatt 
Józan T u d o m á n y n a k Mü-hel lyébe szállatt, [. . .] 
N e m volt t anu lásban sa rkan tyú vasára 
Szüksége, d e vala erős zabolára . 
Sietett He l ikon borostyán ha lmára , 
Hogy koszo rú t fűzne ékes homlokára . 
Az hat c lassisoknak minden rejtekeit 
Vizsgálta, m i n t b ú v á r tenger mélységeit . 

N y m p h á k for rásának itta bőv vizeit , 
Músák szá l lásának lakta szép helyeit . 
Lá t iumban já rván vala Ciceróval 
Esméretes, és a nagy hírű Catóval , 
[...] Járt n y ü g z ö t t lábakon S a p p h o poétával, 
Társalkodott va la híres Cármentáva l , 
[...] 
Mél tán azér t őtet tizedik m ú z s á n a k 
M o n d o m , s kilenc múzsák röv id summájának , 
Az há rom gráciák negyedik tá rsának, 
Az öt eszes s züzek bölcs ka laúzának . 
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„De ezek mellett az asszonyi nemet illető munkákat is éppen nem tágítja 
vala, hanem mind az ő méltóságos édes attyának, mind pedig azután szerel-
mes férjének uri házában a gazdaasszonyi hivatalt... folytatja vala." Kijár 
ennek a fiatal nőnek a tudomány és művészet szimbolikus helye, amely a ta-
nult férfiakat megilleti egy ilyen alkalmi versben, de ezen túl a tanulság hosz-
szas részletezése azt jelzi, hogy kivételről van szó: egy nő az, akiről mindezt 
el kell mondani. Az a műveltség, amelyről Vesselényi Polixéna kapcsán be-
szélnek, a nőt végül is nem emeli ki a női szerepkörökből, a család közegéből, 
nem sért rögzült határokat, öncélú tudás, melynek gyümölcsöztetéséhez nem 
teremtődhet meg a nyilvánosság. 

Még egy halotti prédikációt említenék, amely írónőhöz kapcsolódik. Dukai 
Takács Judit anyjának, Wittnyédi Theresiának temetése alkalmából, Szom-
bathelyen jelent meg 1811-ben halottaskönyv. Hogy jelenik itt meg a kisasz-
szony: „egyetlen egy remek szülemény", „okos szelídséggel és a magad ide-
je beliek között dicséretes szép erkölcsökkel tündöklő kisasszony" - ez nem 
tartalmaz utalást különösebb műveltségre vagy költői képességekre. Maga a 
beszéd az asszonyi nemnek való tisztességtétel, azonban nem a női művelt-
ség dicséretét célozza. Az elbúcsúztatásban sor kerül Juditra is, és ez a rész 
mégiscsak hozzáadhat valamit a majdani költőnőről való ismereteinkhez: 

Mi lett édes lányom? szép recés ruháid 
Mint hevernek széllyel componá l t kótáid. 
Gyors billegésre lankattak ujjaid, 
Reszketnek el-hervadt k e d v e s ajakaid. 
N e m papi rosrol szól most , lá tom, muzs ikád , 
H a n e m a szív diktál csak s z o m o r ú nótát. 

- „ezen igen jeles nevelésű kis-asszony a muzsikában szépen járatos" - így a 
lábjegyzet. Dukai Takács Judit önéletrajza szerint édesanyja betegágyánál ír-
ta első költeményét, de a „forte piano édes zengzete mellett" dallammal kí-
sért verseket már ekkoriban előadott.29 Ha ezek saját szerzeményű énekver-
sek voltak is, a búcsúztató vers szerint ettől csak jó muzsikus híre lett a lány-
nak, de poétriai híre nem. Ez még nem minősül tudós költészetnek, 
költőnővé majd csak attól a felavató gesztustól kezdve válik, amelyet más 
költőnőteremtések mintájára egy férfi, ez esetben Horváth József Elek tesz 
meg Dukai Takács Judithoz írott verses leveleiben, a poétikai, prozódiai kita-
nítással és a költői névadással. 
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