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ELŐSZÓ

Bizonyos, hogy amikor Martin Luther Ágoston-rendi szer-
zetes 1525. június 13-án feleségül vett e Katharina von 
Bora bencés apácát, új fejezet kezdődött  az európai nők 
életében. Bár maga a reformátor eredeti szándéka szerint 
nem kívánt megházasodni, a papi nőtlenséget már évek-
kel házasságkötése előtt  kárhoztatt a, s a korábbi egyházi 
szemlélett el szemben új megvilágításba helyezte a házas-
ságot s ezzel együtt  a nők szerepét. Az egyház babiloni fog-
ságáról című művében (1520) kifejtett e, hogy a házasság 
nem szentség, mert abban nem Isten megváltó kegyelme 
árad az emberekre, de mégis az isteni rend része. Az élet 
továbbadásának területe, s ebben az emberek mintegy 
Isten helyett esei. A nő szerepe rendkívül fontos, mert 
nemcsak világra hozza gyermekét, hanem ő gondosko-
dik a házasság, a családi élet harmóniájáról is, amelyben 
a gyermekek helyesen nevelődnek. A gyermeknevelést 
a reformátor a legfontosabb jócselekedetnek tartott a. 
Később saját házasságát álláspontja visszaigazolásának 
tekintett e, feleségét rendkívül nagyra becsülte. Ha léte-
zett  volna a modern értelemben vett  probléma, s Luther 
számára feltett ék volna a kérdést, hogy ki az emancipált 
nő, túlzás nélkül állítható, hogy feleségére mutatott  vol-
na. Nem véletlen, hogy Katharina von Bora a reformáció 
korának eszményített  nőalakjává vált. 

Ugyanakkor Luther mégsem tekintett  úgy a nőkre, 
mint akik minden tekintetben egyenrangúak a férfi akkal. 
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Előszó

Hangsúlyozta ugyan férfi ak és nők Isten előtt  való egyen-
lőségét, kiemelte a nők tiszteletének fontosságát, de őket 
mégis gyengébbnek, esendőbbnek tartott a. Helyüket a 
családban jelölte ki, a feleség- és anyaszerep kiválóságát 
hangsúlyozta. Ez a nők legfőbb hivatása, egyenesen isteni 
szolgálat, a nők ebben teljesedhetnek ki. 

Luther gondolatainak a hatására a reformáció nőké-
pe a férjéről gondoskodó feleség és a gyermekeit nevelő 
anya alakjában formálódott  meg. Ebben az összefüggés-
ben a nő szerepe rendkívüli módon felértékelődött , nem 
kevesebb, mint a jövő nemzedék minőségi felnevelkedése 
múlott  elsősorban rajta. Ett ől pedig elválaszthatatlan volt 
a nőnevelésnek a korábbiakhoz képest új megközelítése, 
programszerű kidolgozása. A protestantizmus talaján 
kibontakozó későbbi megújulási törekvések, teológiai 
nyelven szólva ébredések, erre a programra igen nagy 
hangsúlyt helyeztek. Ezekben a programokban még nem 
változott  meg határozott an a nőszerepről alkotott  felfo-
gás, de már olyan megfontolások is kialakultak, amelyek 
előkészített ék a nők társadalmi-közéleti cselekvésének 
szélesebb lehetőségeit. Ez a cselekvési tér még szigorúan 
a vallásos élet keretei között  állt rendelkezésre, de már 
lehetővé tett e a kegyesség elmélyítésében a tanítói és ve-
zetői szerepet a nők számára is.

A hazai reformációban a nőkép változása ugyanezen 
a nyomvonalon haladt, de lassabban bontakozott  ki. Kü-
lönösen a nőoktatás területén mutatkozott  meg a legszem-
betűnőbben a lemaradás. Amikor Miskolci Csulyak István 
– későbbi zempléni esperes – 1609-ben feleségül vett e Szik-
szai Juditot, egy hegyaljai prédikátornak a lányát, egyik 
első dolga volt, hogy megtanítsa olvasni: „…megtartott am 
esküvőmet Juditt al a zombori parókián. Őt egy év és még 
valami idő alatt  megtanított am igen jól olvasni a magyar 
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írást.” Ahogy pedig feleségét jellemzi, abból megismer-
hető, hogy mit is várt a kor egy eladósorban lévő leány-
asszonytól Magyarországon: „…szorgalmas volt, a ház 
hűséges őre, kenyeret sütni, főzni, tűfestést készíteni, 
ruhát szabni, varrni, konyhát vezetni, lepényt  készíteni 
úgy tudott , mintha nem is falun, hanem a fővárosban ne-
velkedett  volna.” Átt örést a magyar puritánok programja 
hozott  a hazai nőnevelésben, amely során a hagyomá-
nyos nőkép lassan megváltozott . A 17. század közepén, 
hivatalos dokumentum, zsinati végzés ismeri el férfi ak és 
nők Isten előtt  való egyenjogúságát: „…Krisztus országá-
ban a nemek közt semmi különbség nem létezik, hanem 
mindkett őnek üdve egyenlő tekintetbe veendő.” Ennek 
nyomán megszületett  a nőnevelés újszerű programja, 
amelyben az ún. Geleji-kánonok a nőknek mint tanítók-
nak kiemelt szerepet szánt. A nyugat-európai gyökerű 
megújulási törekvések hazai megjelenésében pedig már 
igen hangsúlyos szerep jut a nőknek nálunk is, hogy az-
után lassan, ugyan még egyházi keretek között , de már a 
közéletben is meghatározó feladatokhoz jussanak.

Tagadhatatlan, hogy a történetírás hosszú ideig nem 
vett  tudomást a nőkről. Ennek oka elsősorban az volt, 
hogy a történett udomány a politikát tekintett e elsődle-
ges tárgyának, s a politikai életben csak kivételes esetben 
vett ek részt nők. Az egyháztörténeti kutatás ehhez képest 
valamivel nyitott abb volt, mert az egyházi életben ha-
gyományosan kiemelt szerep jutott  egyes nőknek – Má-
ria alakja, női szentek –, s a protestantizmus is kiemelte 
„nagyasszonyainak” példamutató életét. 

A reformáció 500. évében szervezett  konferencia – 
amelyre 2017. május 19–20-a között  került sor a Miskol-
ci Egyetemen A nők jelenléte és szerepe a magyar protestáns 
szellemiségben címmel – a hazai protestáns keretek között  
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bontakozó-formálódó nőkép és női szerep összefüggé-
seit járta körül. A hazai protestáns talajon megfogant és 
kisarjadt koncepciók elemzésével jelentősen hozzájárult 
ahhoz, hogy a kérdéskör eddigi eredményei ismertebbé 
váltak, valamint kellő alapossággal mutatt a be a tudo-
mányos vizsgálódás további lehetőségeit és feladatait. 
Kett ős tapasztalatot szűrhetünk le a konferencia alapján: 
egyrészt az előadások rávilágított ak arra, milyen sok fel-
adatunk van még a kutatásban, más tekintetben viszont 
igazolta azt, hogy bontakozóban van egy hazai iskola 
ezen a területen.  

 A konferencia teljes anyaga külön kötetben is napvi-
lágot lát majd, e három tanulmány azonban összefoglalja 
a 19. század végének, a 20. század első felének a hazai 
protestáns bölcseletben megjelenő azon reprezentatív 
elméleteit, amelyek a református egyházban megjelenő 
női munkát mint a normakövető emancipáció lehetősé-
gét emelik ki, és felmutatják a korban jelentősen előtérbe 
kerülő protestáns elméleti koncepciók és praxis sajátos-
ságait.

Dienes Dénes



NŐKÉPEK A MAGYAR 
PROTESTÁNS GONDOLKODÓK 

KONCEPCIÓIBAN
 Veres Ildikó

Hiszen az igaz, hogy az asszony gondolkodik, érez, 
akar – ugy, mint a férfi  […] szabad-e ebből azt 

következtetnem, hogy tehát az asszony lelke ugyanaz, 
a mi a férfi é ?1 (Böhm Károly)

Báthory Erzsébet tanácsai Bátori Annának: 
„Megtanulod a szerelem művészetét! […] Ez a mi szép 
testünk arra született , hogy fejedelmek s főurak essenek 
kétségbe érte! Én is boszorkány volnék a te gondolatod 

szerint. De nem parasztlegények, hanem urak 
boszorkánya! Az léssz te is, leánykám! Országok sorsa 

fordul meg s függ a hajszálainkon!”2 (Makkai Sándor)

Különös és kevésbé kutatott  vonulata a hazai eszmetör-
ténetnek a magyar protestáns gondolkodók nőkről alko-
tott  felfogása, és úgy tűnik, hogy az európai és a hazai 

1  Böhm Károly: Az asszony lélektanáról. Magyar Philosophiai Szemle, 
1883 (2):1. A szerkesztett  szöveget lásd a Függelékben. Tanulmá-
nyunkban az eredeti megjelenés, valamint a függelékben, a mai 
helyesírás szerint közölt változat oldalszámát egyaránt feltüntet-
jük. Az első szám az eredeti, a második  e kötet Függelékében ta-
lálható oldalszámokat jelöli. 24.; 178.

2  Makkai Sándor: Ördögszekér. Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 
2008,162.

11
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fi lozófi ában az ember fogalmának defi niálása expressis 
verbis nem mindig foglalja magába azt, hogy a női lény 
fogalma azonos az ember fogalmával – avagy a nő is 
ember. Ugyanakkor kimutatható, hogy az ember általá-
nos értelmezése a protestáns és a katolikus3 szemléletben 
hasonló koordináták között  mozog, illetve egyes pon-
tokon párhuzamos megoldások és eredmények szület-
tek.4 Az ember fogalmát tekintve mindkét eszmekörben 

3  Lásd erről Brandenstein Bélának, az általunk vizsgált korszak-
ban a magyar katolikus gondolkodás kiemelkedő alakjának 
bölcseleti antropológiáját: Brandenstein Béla: Az ember a min-
denségben I–III. MTA, Budapest, 1936–1937, illetve Veres Ildikó: 
Mikrokozmosz a Makrokozmoszban – Brandenstein Béla fi lozófi ájának 
szegmensei 1944-ig (Mikrokosmos im Makrokosmos – Segmente der 
Philosophie Béla Brandensteins bis 1944).  (Mitt eleuropa – Studien, 
25.) Integratio, Wien, 2014. 

4  Napjainkra vonatkozóan érdemes idézni az alábbiakat, ame-
lyek néhány korszerű és fontos szemléletmód-váltást jeleznek: 
„[A]lapvető szövegek átt ekintése lehetővé teszi, hogy a szent-
írási antropológia néhány nagyon fontos tételét újra megfogal-
mazzuk. Mindenekelőtt  hangsúlyoznunk kell az ember szemé-
lyes jellegét. »Az ember, egyenlő mértékben a férfi  és a nő, személy: 
ugyanis mindkett en a személyes Isten képére és hasonlatosságára 
teremtett ek.« A személyek azonos méltósága úgy valósul meg, 
mint fi zikai, pszichológiai és ontológiai komplementaritás, ami 
helyet ad a harmonikus »páros« kapcsolatnak, melyet csak a 
bűn és a kultúrában megvalósuló »bűnös struktúrák« tesznek 
konfl iktusok lehetséges forrásává. A szentírási antropológia 
arra indít, hogy a szexuális különbséggel járó, magán- és köz-
életben megjelenő problémákat a kölcsönös kapcsolat és nem 
a versengés szemléletével kell megközelíteni. Ki kell emelni a 
szexuális különbségnek mint a férfi  és a nő természetébe mé-
lyen beleírt valóságnak a fontosságát és értelmét: »A szexualitás 
a férfi t és a nőt nem csupán testi, hanem szellemi és lelki szinten 
is meghatározza, sajátos jelleget adva minden megnyilvánulá-
suknak.« E különbség nem redukálható merő és jelentéktelen 
biológiai adatt á, hanem »a személyiség alapvető összetevője lé-
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a női princípium megfelel egy olyan szemléletmódban 
megjelenő érték- és normavilágnak, amit természetesen 
a konkrét társadalmi normák és elvárások határoznak 
meg. A modernitás jegyeit a hazai fi lozófi ában jellemző-
en az egzisztenciál-fi lozófi a mutatja fel, s Hamvas Béla 
egyes munkáiban a női lényeg jellemzőinek kibontásá-
ban éri el tetőpontját.

Tanulmányomban néhány fi gyelemre méltó böl-
cselő női princípiumról alkotott  nézeteit értelmezem. 
Az első részben Böhm Károly, Bihari Péter koncepciója 
után röviden kitérek Sebestyén Jenőnek a református nő 
lelkivilágáról alkotott  felfogására, amely részletes elem-
zésre kerül e kötet következő tanulmányában. A máso-
dik részben Hamvas Béla koncepciója mellett  kitekintek 
a Makkai Sándor által művészien megjelenített  nőképre 

tezésének, megnyilvánulásainak, másokkal való kommunikálá-
sának, érzéseinek és az emberi szeretet kifejezésének és megélé-
sének módjában. E szeretet-képességnek, mely a Szeretet-Isten 
tükröződése és képmása, egyik megnyilvánulása a test jegyesi 
jellege, melybe bele van írva a személy férfi úsága, illetve női-
sége. A szexualitás antropológiai dimenziója (természete) nem 
választható el a teológiai dimenziótól. A teremtmény embert a 
maga test-lélek egységében kezdett ől fogva minősíti a másikkal 
való kapcsolat. E kapcsolat egyidejűleg mutatkozik mindig jó-
nak és torzultnak. Jó a teremtés pillanatában Isten által kinyil-
vánított  eredeti jósággal. De torzult az Isten és az emberiség 
között  a bűn következtében előállt diszharmónia miatt . Ez a 
torzulás azonban nem felel meg sem Istennek a férfi ra és nőre 
vonatkozó eredeti tervének, sem a férfi  és a nő kapcsolata igaz-
ságának. Ebből következően ezt a jó, de megsebzett  kapcsolatot 
gyógyítani kell.” Vö. A férfi  és nő együtt működéséről az Egyházban 
és a világban. Hitt ani Kongregáció levele a Katolikus Egyház Püspö-
keihez a férfi  és nő együtt működéséről az Egyházban és a világban. 
htt p://uj.katolikus.hu/konyvtar.php?h=145 (Utolsó letöltés: 
2017. 06. 26.)
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is. Nem véletlenszerű a választásom, hiszen néhány lé-
nyeges aspektus mentén igyekszem közelíteni a prob-
lémához: egyrészt egy fi lozófi ai és egy esztétikai rendszer 
emberképében hol rejlik a női princípium értelmezése, 
egy határozott an körvonalazott  protestáns teológai érték-
hálóban hogyan fogalmazódik meg a református nő kö-
vetendő erénylistája.5 Másrészt a létvalóságban fellépő 
konkrét egzisztenciális dilemma hogyan manifesztálódik 
egy műalkotás világában, valamint Hamvas univerzális 
metafi zikájában értelmezett  emberi létt eljesség meny-
nyiben foglalja magába a női princípium jellemzőit, és 
melyek ezek?

5  Tisztáznunk kell az ember fogalmának eredetét a magyar nyelv-
használatban, mely valószínűleg összetett  szó. Az előtag, az 
em- (lásd eme, emse) fi nnugor eredetű, jelentése ’nő, asszony’; 
az utótag, a -ber, jelentése ’férfi ’, szintén fi nnugor eredetű. Az 
ember szó tehát mintegy összefoglalója a két emberi nemnek: 
nő + férfi . Az asszonyállat, asszonyi állat megnevezést, mely a 
16–17. században eléggé általános volt, nem sértő szó; értelme: 
asszonyi lény, női lény. Az állat szó az áll igének származék-
szava; kezdetben ’állapot’, majd ’létező dolog’, ’lény, élőlény’ a 
jelentése, a mai értelemben: állatot jelöl. Az asszonyember szóra 
1496-ból van adatunk. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár például 
1679-ből idézi ezt a mondatot: „Férjhez mehet az asszonyem-
ber, mivel csak mátkaság volt köztök.” Egy 1570-ből származó 
mondatban, a ’nő’ megjelölése kétféleképpen történik: „És látt a, 
hogy a molnár az asszonyállatot bevonta egy szegletbe a zsá-
kok közé, és ott  azt, mit akart, cselekedte az asszonyemberrel.” 
A magyarban a főneveknek nincs nyelvtani nemük, a biológiai 
nem különbözősége lexikálisan fejeződik ki.pl. fi ú – lány, ki-
rály – királynő, bika – tehén, csődör – kanca. De számos esetben 
ugyanaz a szó jelölhet férfi t és nőt, hímet és nőstényt is: Gabi 
(Gábor – Gabriella), Tóni (Antal – Antónia), özvegy özvegyem-
ber/özvegyasszony – özvegyen marad (férfi  v. nő), a szalmaöz-
vegy többnyire férfi , a víg özvegy viszont csak nő lehet.
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A nő is ember? – avagy az ösztönök és a szépség 
fogalomkörei Böhm Károly és Bihari Péter 

felfogásában

Mindkét bölcselőnk a 19. század végén egy határozott an 
körvonalazott  fi lozófi ai, illetve esztétikai rendszerben gon-
dolkodva teremti meg az emberre vonatkozó elméletét. 

Böhm Károly ontológiai és deontológiai koncepci-
ójában az általános emberfogalom jellemzése közben a női 
princípiumot mintegy mellékes, az emberre jellemző lénye-
ges tulajdonságokat nem magában hordozó, alacsonyabb 
rendű lényt állítja elénk, míg Bihari a nőt mint az általános 
szépség megtestesítőjét tárgyalja, negatív vonásaival együtt .

Böhm Károly6 fi lozófi ai rendszere a bölcseleti antropoló-
giáját is magában foglalja, amelyben az embert mint öntétet 
határozza meg, aki konstruáló, projiciáló, megismerő és ér-
tékteremtő tevékenységgel létezik a világban. Központi és 
meghatározó fogalom a hiány, amelyet ösztön-elméletében 
alapoz meg. Az ember ösztönök egysége is, és célja a hiányok 
kielégítése, megszüntetése. Minden cselekvésnek indoka a 
hiány; […] A cselekvés ennek folytán nem az élvből indul ki, 

6  Böhm Károly (1846–1911) protestáns elkötelezett sége vitathatat-
lan már a kezdetektől. Pozsonyban, Gött ingenben,Tübingenben 
és Berlinben tanult. 1870-től a pozsonyi evangélikus líceumban, 
1873-tól a budapesti evangélikus gimnáziumban tanított , mely-
nek 1883-tól igazgatója volt. 1896-tól a kolozsvári egyetemen a 
fi lozófi a nyilvános rendes tanára. 1881-ben megindított a és négy 
éven át szerkesztett e a Magyar Philosophiai Szemlét. 1908-tól az 
MTA tagja. Az első magyar fi lozófi ai rendszer megalkotója. Fő 
műve: Az ember és világa. I–III. köt. Budapest–Kolozsvár, 1883–
1906. A mű IV., V. és VI. kötetét (1912, 1928, 1942.) tanítványa, 
Bartók György rendezte sajtó alá. 
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hanem a kínból, vagyis a hiányból.”7 Az ösztönök változata-
it a következőképpen osztja fel:

–  fenntartó: egyéni: tápláló, mozgási és nemi ösztönök;
–  kifejtő: felfogó (intellektuális és szenzuális) és alkotó 

(egyéni és társas „világfonatok”);
Lényegét tekintve a böhmi konstrukcióban az ösztönök 

és az Én öntudatos tevékenységei, a gondolkodás, az ítélet-
alkotás, a következtetés, az érzés, az indulatok, a szeretet, a 
vágy és az akarat adják a teljes emberi lét koordinátáit. Az 
öntét tulajdonképpen folytonos élett evékenységet jelent, 
melynek eredménye az önmegvalósítás.

Azonban ez az általános emberfogalom nem vagy csak 
nyomokban fedezhető fel nő-felfogásában, annak ellenére, 
hogy fő művét, Az ember és világa címűt, korán elhunyt fe-
lesége emlékének ajánlott a. Azt tényként kezeli, hogy a hu-
mánum, az általános értelemben vett  ember fogalmát a nő 
nem tudja egészében felfogni, s ebből következően feltehető, 
hogy az öntét fogalma sem vonatkoztatható rá a szó szoros 
értelmében. 

Azt azonban teljesen világosan látja Böhm, hogy a női, 
az asszonyi lélek mechanizmusait a saját koráig nem vizs-
gálták, s szükséges egy alapos, általános és tudományos 
pszichológia létrehozása. Határozott an kiáll amellett , hogy 
az asszony lélektanának kutatására szükség van önálló disz-
ciplínára, hiszen enélkül nem jellemezhetjük a nő és férfi  
között i pszichikai különbségeket. Amellett  érvel, hogy „tért 
kell nyitni az asszonynak, hadd fejtse ki lelki erejét, a meny-
nyire képes, hadd lássuk, igaz-e az asszonyra nézve azon 
psychophisikai törvény, mely azt mondja, hogy az inger 
arányában fejlik az érzéklet, s így az ösztönök capacitása is! 

7  Böhm Károly: Az ember és világa. III. rész. Axiológia vagy Érték-
tan. Kolozsvár, 1906, 84. 



17

Nőképek a magyar protestáns gondolkodók koncepcióiban

Ámde itt  újra kell hivatkoznom a fejlődés azon egyszerű tör-
vényére, hogy fejleszteni csak ott  lehet, ahol képesség van”.8 
Ezzel azt is feltételezi, hogy az asszonynál kétséges, hogy 
megvan-e a képesség arra, hogy bizonyos értelmi, intellek-
tuális tevékenységet végezzen, illetve, hogy azt fejlessze.

8  Megjegyzem, hogy fi gyelemre méltó a korabeli pszichológiával 
szemben megfogalmazott  kritikája, miszerint az nem ismeri a 
női lelket, nem vizsgálta, nem hasonlított a össze a férfi éval. Ez 
valójában azt is jelenti, hogy úgy tér ki szerepmeghatározásokra 
a női lényt illetően, hogy pszichológiai vagy lételméleti/onto-
lógiai hátt értudással nem alapozza meg azt. Vagyis az ember 
meghatározásakor felhasználja a fi lozófi ai hagyományokat (eu-
rópai és keleti), a pszichológia egyes eredményeit, feltehetően 
itt  nem gondol arra, hogy mindez a női lényre is vonatkozik. 
Tulajdonképpen e vonatkozásokban sem tér el a hagyomá-
nyoktól: az ember általános jellemzői közül csupán némelyek 
vonatkoznak a nőkre, s ezek tulajdonképpen az ösztönök egyes 
részei. Mi is meglátása szerint az elvégezendő feladat? „1. Meg 
kell határozni az asszonyi lélek számára a felfogási időmini-
mumot. 2. Meg kell állapítani az egyes érzékek számára a kü-
szöbértékeket, hogy kiderüljön, vajon ez irányban melyik érzék 
a legélénkebb s mily viszonyban áll mindez a férfi  lelkével? 3. 
Meg kell határozni az asszony ösztönei közt a viszonyt, ami, 
ha mérésekkel nem lehetséges, lehető sokoldalú megfi gyelések 
s tapasztalatok alapján eszközölhető. 4. E célból meg kell pon-
tosan állapítani az eszmekört, melyben az asszony lelke tett leg 
mozog. 5. Megállapítandó az érzés fi nomsága s az akarat re-
tardáló ereje az egyes ösztönökkel szemben. 6. Megállapítan-
dó az absztrakció foka, amelyre az asszony lelke emelkedik. 7. 
Megállapítandó erkölcsiségének kapacitása az egyes erények s 
vétségek tekintetében. Ha ezeket megteszik, akkor az asszony 
lélektana igen becses ágát fogja képezni az általános pszicho-
lógiának, társadalmi állásukról helyes s biztos fogalmat fogunk 
majd alkothatni, így a lélektan valóban alkalmas lesz arra, hogy 
a társadalmi tudományok számára biztos adatokat szolgáltat-
va, azok pozitív megalkotását támogassa”. Böhm Károly: Az 
asszony lélektanáról. 54., 214.
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Ha emberfogalmát a nőre is vonatkoztatjuk, akkor a 
következő a kiindulópontunk: ha a nő is ember, vagyis ön-
tét, akkor a fenntartó ösztönök mellett  kifejtő ösztönökkel is 
rendelkezik; s ha ez így van, képességei révén ő is az intelli-
genciája segítségével is rendezi a világot. Ha öntudatos lény, 
akkor gondolkodik, ítéletet alkot, következtet, a szeretet, az 
akarat, az indulatok és a vágyak működése mellett /közben. 
Ez következne Böhm ember-koncepciójából.

Ezzel szemben Az asszony lélektanáról című tanulmá-
nyának központi elve az, hogy a nőket elsősorban ösztöneik 
vezérlik, a fenntartó, vagyis a tápláló, a nemi, a mozgási ösz-
tönök, a vegetatív és érzékelési ösztöncsoportok. Alapvető 
jellemzői a ’vaskos realizmus’ élvezetei: evés, ivás, ruház-
kodás, öltözködés, s ami ezzel összefügg. „Az asszony szel-
lemi alapját épp úgy, mint a férfi úét, különböző jelentéssel 
bíró erők képezik, melyeket kifejtésre való törekvésük miatt  
ösztönöknek nevezhetünk. Ez ösztönöket célunkhoz képest 
két csoportra oszthatjuk: realisztikus és idealisztikus ösztönök-
nek nevezhetjük el. Amazok az asszony lelkét a valóságra 
fordítják, s azzal kapcsolják össze; emezek e valóság fölé 
emelik, mintegy új világot teremtenek számára (mely a kül-
ső valóságot utánképezi, annak törvényszerűségét feltárja, 
s egyútt al a szív ideális alakjait is zárja magába, melyeket a 
rideg valóban hiába keres a minduntalan csalatkozó érze-
lem). A realisztiku s ösztönökhöz tartozik 1. a nemi ösztön 
s folyománya, a gyermekek szerető táplálása és ápolása, 
2. a vegetatív ösztönök, 3. a mozgási ösztön, 4. az érzékek 
ösztöncsoportja. Az idealisztikus ösztöncsoportot képezik 
az intelligencia különböző nyilatkozatainak alapul szolgáló 
ösztöni alakzatok.”9 

9  Böhm Károly: Az asszony lélektanáról. 36., 192.
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Ugyanakkor a nő hivatása miatt  a kett ő nem lehet egy-
forma értékű. Hiszen a nő nem képes arra, hogy gyer-
mekeket szüljön, ugyanakkor tudományos munkákat is 
végezzen, vagyis nő és férfi  legyen egy személyben. A tudo-
mányos munkának ugyanis két feltétele van: „…az egyik az 
öntudat fi xírozó ereje, a másik az absztrakt képek keletkezé-
se. E két feltétel nincs meg az asszonynál”.10

A nő elsősorban a realisztikus ösztönök kielégítésében 
él. Így a nemi ösztön és kielégítése, a gyermekek szerető 
táplálása és ápolása az, amely elsődleges nála. A férfi nél a 
nemi ösztön kielégítésének természetes célja szerint külső, s 
ez az asszony. Az ember és világa II. kötetében így fogalmaz: 
a hiány kielégítése folyamán a férfi  számára „a nemi ösz-
tönnek csak egyetlen egy pótléka van, az asszony; minden 
egyéb vonatkozás nő és férfi  között  csak mellékes, valamint 
az étel és az ember között  is csak egy alapvonatkozás van. 
Valamint az étel csakis arra való, hogy megegyük, úgy az 
asszony elsősorban csak arra való, hogy vele közösüljünk. 
Sem nála, sem a férfi únál más pótlása nincs a plethorenek. 
Azonban az álpótlékok tanánál fogjuk ezt majd jobban ki-
fejteni.”11

10  Uo., 46., 204.
11  Böhm Károly: Az ember és világa. II. Vö. www.federatio.org/mi_bibl/

BohmKaroly_EV_II.pdf.
      Az álpótlékok Böhm megfogalmazásában: „A nemi ösztön ter-

mészetes pótléka a saját gyermek s egyedüli segítsége az asszony; 
a nemi ösztönre nézve az asszony az, ami az ételre nézve az étel. 
Az asszonyban van a nemi ösztön utolsó eszköze, melynek célja a 
gyermek realizálása. A nemi ösztön azért csak egy feltétel mellett  
elégszik ki, ha a közösülés termékenyit. Ezen komplikált termé-
szete miatt  a nemi ösztönnél a csalódások és az álpótlékok köre 
terjedelmesebb, mint az éltetőnél. Kiindulását ezen hiány pótlása 
is az öntudat felzaklatásából veszi. Ezen vad tüzeltségben az öntu-
dat, a jelentést még nem ismerve, az ösztönt kötő ondószálakon (a 
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Az asszonyi intelligenciáról és megértési képességei-
ről lesújtó véleménye az, hogy a legjobb esetben megtartja 

pollutio, v.ö. az ellenkép eredetét a plethore állapotában a 29. §-ban) 
refl exmozdulatokkal segít. Azután következnek a masturbatio, 
paederastia, lesbiasis, a conträr sexualisüzelmek, melyek mind az 
ösztön álpótlékai. Az ellenkező ivarhoz tartozó egyének közösülése 
az ösztön szükségképpeni pótléka; magában véve azonban az ösz-
tön céljának elérésére nem jelentenek többet, mint akár a rágás-nye-
lés az éltető ösztönre. Onnan férfi  és (kivált) nő egyaránt kielégítet-
len állapotban élnek, ha gyermekeik nincsenek; mint a művész újra 
meg újra kezdik az alkotást és meg nem nyugosznak, míg sikerül. 
Ha valamiben rejlik az ember társas voltának döntő bizonyítéka, 
akkor ebben az ösztönben, mely hogy melegedjék, egyenesen más 
ivaregyénre utal, kell azt találni. Gyermekek nemlétében azért az 
ösztön adoptációban keres menedéket, mely vénkisasszonyoknál, 
nemcsak emberi, hanem más állati fi akra is irányul; az agglegé-
nyek többnyire szeretik a gyermekeket, ha még úgy gyűlölik is a 
velük való vesződést. A nemi ösztön hiányos pótlékából azonban 
egyéb szurrogátumok is veszik eredetüket; mert az öntudat ezen 
örök ösztön által folytonosan kött etik s a felhőt, mely ezen irány-
ból ráborul, bárminemü szélfuvással eloszlatni igyekszik. Innen a 
terméketlen asszonyoknál egyformán tapasztalt hajlandóság férfi -
társaságokra és férfi as foglalkozásokra; azon lázas nyugtalanság, 
mely az »itt hon« hiányát az »ott hon« keresésével kívánja elfelejteni; 
a folytonos kipkedés-kapkodás külső szereplések után, az aprósá-
gok hajhászása ruhában, lakásban s egyéb hiuságokban, melyek 
arra céloznak, hogy a női lélek ezen alapmeghasonlása az öntudat 
világos terébe ne juthasson. […] Az azonban női specifi cum, hogy a 
nemi ösztön kinzásai ellen a vallás mythologiai és mystikus világá-
ban keresnek menekülést; nem egy hajadon került ilyen viszonyok 
között  a zárdába és a »Betschwesterek« nagy részét vagy ki nem elé-
gített  nemi ösztön vagy a nemi élet kicsapongásai szolgáltatják. Az 
elsőknél jól esik az ösztönt a mennyek képzelmével elaltatni, vagy 
»a mennyei jegyes« ideális képével kielégíteni, az utóbbiaknál igen 
jó expediensnek látszik, a fel-feléled emlékre rózsás felhőt borítani 
a vallás misztikus világában. Vajon nem-e ilyen álpótlék a nők előtt  
kedvelt parfüm vagy inkább stimulátornak tekintendő, nem aka-
rom eldönteni.” Lásd uo., 84–85.
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az ismereti anyagot, de annak felfogására nem képes, 
fejletlen az absztraháló képessége. Azt az értelmi pluszt, 
mely a fogalmak megértéséhez szükséges, a realisztikus 
ösztönei nem engedik kifejlődni, illetve felemésztik ösz-
szes energiáját. Fejletlen absztraháló képessége miatt  ál-
talános fogalmak, eszmék és törvények megértésére sem 
képes. S „…ha igazságot találna is, azt csak találja, de nem 
kereste; ráakadt, de nem kutatt a; a világosság felvillan 
előtt e, de nem ő gyújtja meg.”12

Vagyis a női princípium az intellektuális, az alkotó 
ösztönöket nem képes tudatosan használni. 

Böhm ellentmondásba kerül önmagával, amikor a meg-
értés és az élmény kett ősségét gondolja át egy tudományos 
alapozású női lélektan tervét illetően. Hogyan is ír?

„Mert megértve csak az van, amit megélünk; ezt az egyet 
azonban férfi únak megélnie nem lehet. Volna ugyan még 
egy expediens, ha t. i. női kéz írná meg nemének lélektanát, 
legalább lelke természetrajzát; a törvényszerűséget aztán 
majd meglelnők mi is benne. De lehet-e ily őszinte, elfogu-
latlan rajzot oly érdekelt oldalról reményleni, amilyennek 
minden asszonyt ismerünk, ha az ő nemüknek kérdéséről 
van szó? S lehet-e a priori oly intelligenciára bízni ezen tu-
dományos munkát, mely intelligenciának erre valóságát, 
kapacitását éppen vizsgáljuk, sőt, mint sokan teszik, kétség-
be is vonják egyenesen?”13

Az ellentmondás abban áll, hogy ha megérteni csak 
azt lehet, amit megélünk, s mivel Böhm álláspontja sze-
rint – ami való igaz – a férfi  nem élheti meg a női létet, 

12  Böhm Károly: Az asszony lélektanáról. 47., 205.
13  Uo., 33., 189.



22

Veres Ildikó

nem is értheti meg. Ennek ellenére amellett  érvel, hogy 
a női intelligencia nem rendelkezik azzal a kapacitással, 
hogy megértve saját magát, tudományosan megközelít-
se a női nem lényegét. Mindez azért is lehetetlen, mert 
őszintétlensége sem teszi alkalmassá, hogy valós és objek-
tív szemlélett el közelítsen a dolog lényegéhez. Vagyis s 
férfi  nem tud írni a női lélekről, mert nem élheti át ter-
mészetszerűleg működési mechanizmusait, de a nő sem 
írhat magáról, mert nem képes rá.

Hogy mit is gondol a női erkölcsi cselekedetekről? Egy-
részt az öntudata kevéssé uralkodik az ösztönei felett , más-
részt, nem cselekszik elvszerűen:

„Az erkölcsi cselekvés két fő tényezőtől függ: 1. az öntu-
dat hatalmától az ösztönök különböző ágai felett , 2. bizto-
san megállapított  cselekvési elvektől s azok megértésétől. 
Mindkét tényező az asszony lelkében csekélyebb erejű, mint 
látt uk.”14 

Annak bemutatására, hogy a korabeli női agy kapa-
citása nem volt olyan szűk, mint ahogyan Böhm látt a, lás-
sunk egy szöveget, amely ennek egyik ékes bizonyítéka 
lehet – egy fi atal német lány korabeli levele, amit szerelmi 
bánatában kétségbeesve írt Kantnak –, s amiből kitűnik, a 
nők is olvasták a Böhmnél semmivel sem kevésbé nehéz 
szövegeket, mi több, az erkölcsi törvény értelmében cse-
lekedhett ek egy-egy szituációban. Ezzel együtt  az is ész-
lelhető a levél olvasása közben, hogy mennyire alkalmas, 
illetve nem alkalmas a kategorikus imperatívusz a létbeli 
problémák megoldására, mennyire nem oldhatja meg a 
kötelező parancs az erkölcsi dilemmát.

14  Uo., 48., 206.
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„Ó, nagy Kant! Mint a hívő Istenéhez, kiáltok én hoz-
zád segítségért, vigasztalásért vagy halálba kergető dönté-
sért. A jövő életre vonatkozó okaid műveidben kielégített ek 
engem. Ezért menekülök hozzád. De ezen élet számára nem 
találtam semmit, de semmit, ami elveszített  kincsemet pó-
tolhatt a volna, mert szerett em valakit, aki nekem mindenem 
volt, úgy, hogy csak neki éltem. Ő minden mást pótolt ne-
kem, mert minden csak hiábavalóságnak tűnt nekem s az 
emberek csak tartalom nélküli zajt jelentett ek számomra. 
Ezt az embert hosszan tartó hazugság által megsértett em, 
melyet most bevallott am neki. Jellememre nézve sértő nem 
volt benne, mert nincsen életemben titkolni való bűnöm. 
De hazugságom elég volt neki arra, hogy szerelme kihűljön 
irántam. Ő becsületes ember, nem vonja meg tőlem barát-
ságát, de az a belső érzelem, mely akaratlanul összekötött  
bennünket, nincs már többé. Szívem ezer darabra törik. – 
Ha nem olvastam volna önnek annyi művét, bizonyára már 
véget vetett em volna életemnek; de most visszatart ett ől 
elméletének azon következménye, hogy nem szabad meg-
halnom kínzó életem miatt , hanem élnem kell létem miatt . 
Képzelje magát az én helyzetembe és adjon vigasztalást 
vagy ítéljen el. Az erkölcsök metafi zikáját olvastam a categoricus 
imperativussal együtt . (kiemelés tőlem – V. I.) Nem használ 
semmit sem nekem; eszem cserben hagy ott , ahol legjobban 
reászorulok. – Esdve kérlek, adj feleletet, vagy magad sem 
tudsz a te állítólagos imperativusod szerint cselekedni. (kiemelés 
tőlem – V. I.) Címem: Mária Karinthiában, Klagenfurtban15

15  Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete. Lásd a Pázmány Péter 
Elektronikus Könyvtár (PPEK) – a magyar nyelvű keresztény iro-
dalom tárháza – állományában. www.ppek.hu/konyvek/Erdey_Fe-
renc_Kant_vallaserkolcsi_vilagnezete_1.doc, 22–23. (Utolsó letöltés 
2017. 06. 22.)
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Nemcsak amellett  érvel tehát Böhm, hogy az ösztö-
nök uralma, az élvezetek meghatározó mivolta, az intel-
lektus, az absztraháló képesség fejletlensége az asszony, 
a nő jelleméhez tartozik, hanem amellett  is, hogy mindez-
zel együtt  a megtévesztés, illetve a hazudozás a sajátossá-
ga. Ez kiderül a fenti levél írójáról is, mint ahogyan az is, 
hogy nem tud a kategorikus imperatívusszal mit kezdeni 
a női lélek egy adott  válságszituációban.

Ha a nők cselekedeteit, magatartásmintáit vizsgáljuk, 
akkor egyet nem szabad a vizsgálati módszernek szem 
elől tévesztenie, hogy az asszony tett etése, színlelése mi-
att  nem lehet pontos képet kapni annak működéséről.

„Az asszony második természetévé vált őszintétlen-
ség és hazudozás, mely a gyengének védelmére szolgál 
a hatalmassal szemben, a lelki nyilatkozatoknak rejtett  
rugóit mindig meghamisítja, szebbeket állítván az igazi-
ak helyébe, sőt egészen módosítván is a nyilatkozatokat. 
Azért az asszony lelkét vizsgálni kell olyankor, amikor 
biztosságban érzi magát s fesztelenül nyilatkozik, vagy 
amikor még vagy már többé nem áll érdekében a tett e-
tés.”16 Vajon miért is kell a hatalommal, a hatalmassal 
szemben védekeznie, ki is a hatalom a konkrét minden-
napjaiban? A férj, aki ’eltartja’? De kit is tart el? Gyer-
mekeinek anyját, aki, ha férfi nak születik, s férje nőnek, 
fordított  a helyzet. Az eleve elrendelés a nő életében ilye-
ténképpen is működik.

Azonban a nőt más vonatkozásokban, elsősorban a 
gyermekek szeretetében, nevelésében – hiszen ez a hiva-
tása – tökéletesen harmonikus szervezetnek ismerni el, 
hiszen, a maga ’jelentésének értelmében’, a maga lénye-
gét illetően harmonikusabb, mint a férfi  lelke. Érzelmi 

16  Böhm Károly: Az asszony lélektanáról. 29., 184.
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világa fi nomabb, sokoldalúbb, mint a férfi é, s gyöngédsé-
gével tud harmóniát teremteni. 

A társas ösztön elsősorban az anyaságban és a városi 
nők folytonos ’vizitálásában’ jelenik meg. „nincs viszont 
magasztosabb az asszony életében, mint a gyermekekről 
való gondoskodás. A beteg gyermek bölcsőjénél töltött  ál-
matlan éjszakák, lemondó munka az éhezők kiegészítésé-
ért, visszavonulás a világ zajától, hogy csak kedveseinek 
élhessen, folytonos gond és aggodalom azok jólétéért s 
életéért, a nyugodt boldogság mosolya azok szerencséjé-
ben – ezek azon vonások, melyek az asszony homlokára 
teszik a legszebb koszorút, a gyengeség dacára kifejtett  
erkölcsiség koronáját. S ez az, amiben alapját bírja az asz-
szony minden varázsereje…”17

Böhm határozott an amellett  érvel, hogy a nő hatása 
„…az emberi társadalomra sokkal jótékonyabb, mint a 
férfi aké; az asszonyok közt aránylag több jónak kell len-
nie, mint a férfi ak közt, s ha az asszonyok romlanak, ezen 
romlásukban a férfi ak elsősorban vétkesek.”18 

Átt érve Bihari Péter19 nőfelfogására az az első és 
legszembetűnőbb mozzanat, hogy bár Böhm írásával 

17  Uo., 50., 209.
18  Uo. 49., 208.
19  Bihari Péter (1840–1888) iskoláit Nagyváradon, Békésen és Deb-

recenben végezte, ugyanitt  hallgatt a a teológiai tantárgyakat is. 
A bécsi és párizsi egyetemeken tanult, a Sorbonne-on két évet 
töltött ; ezután Utrechtbe ment, majd Németország, Hollandia, 
Belgium és Svájc egyetemein hallgatt a a bölcseleti előadásokat. 
1868-tól a szatmárnémeti gimnáziumban tanított . 1873-tól Bu-
dapesten a református főiskola fi lozófi atanára. Bölcseleti dok-
torátust szerez 1875-ben a budapesti egyetemen, majd 1882-ben 
magántanár lett .
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egyidőben keletkezett , de egészen más szemléletmóddal 
közelít a nőiséghez, s más jellegűek a következtetései is.

Egyetemes és részleges esthetika című (1885) könyve 
az elfeledett ség homályából előkerülve gazdag elméleti 
és praktikus példákkal telített , napjainkban is hasznos 
tanulságokkal rendelkező munka, bármennyire is a 18. 
századi nyelvezett el íródott , sok rész kifejezett en olvas-
mányos üzenetet hordoz a mai olvasó számára is.

Mindenekelőtt  jegyezzük meg azt is, hogy alapállá-
sa az, hogy az esztétikának nincsen külön országa, kivá-
lasztott  népe, megtalálja tárgyait a természetben, a társa-
dalomban, de a mesék világában is. Határozott an érvel 
amellett  Bihari, hogy csupán a nézőpont más: ugyanazon 
emberek, ugyanolyan tulajdonságokkal működnek, él-
nek a valóságos mindennapokban, mint a műalkotások 
világában; a természeti-társadalmi tények világa mani-
fesztálódik a művészeti alkotásokban, az irodalomban, 
zenében, táncban, képzőművészetekben.

Bihari többnyire a klasszikus esztétikai hagyomány-
ból táplálkozik, s követi, illetve kiegészíti azokat, fi gyel-
ve és kitekintve konkrét példaanyagra, mint az elméleti 
megfontolásokat igazoló tényekre, a valós élet mozzana-
taira. E helyen nem áll módunkban terjedelmes fi lozófi ai 
és esztétikai koncepcióját még csak vázlatosan sem be-
mutatni, ezért a témánkhoz szorosan kapcsolódó részle-
tekre koncentrálunk: mi a nő helye és szerepe a szépség mű-
ködésében?

Már a bevezető sorokban is, amikor a szépség álta-
lános megfogalmazását kísérli meg, a női szépség példá-
ját hozza: „a valódi szép trónusáig igen sok lépcső van. 
A valódi szépség az a Kleopátra, kinek seregszámú ud-
varhölgyei mindegyikét, külön-külön, egy-egy királynőt, 
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el kell homályositani.”20 A valódi szép általában a termé-
szetes, magában ellentmondástalan, s minősége teljes 
mértékben megfelel annak, aminek lennie kell. Azonban 
ez csak eszmeileg, tulajdonképpen csak gondolatban léte-
zik, mint olyan ideális, eszményi, vagyis tökéletes egész, 
ami kizár minden fogyatékosságot magából. Mint mond-
ja: „Eszményi az, ami általában véve hiánytalan és tiszta, 
amin semmi hiány, semmi folt, tehát tökélyes, amelyik 
egyszersmind tiszta, vagy a tiszta, amelyik egyszersmind 
tökélyes.”21 E gondolatmenetből kiindulva látni fogjuk, 
hogy a mindennapiságban tevékenykedő nő természet-
szerűleg nem rendelkezik a tökéletesség erényével. De 
ha tovább bővítjük a szépség fogalmát, akkor világossá 
válik, hogy a szépség nem nélkülözheti a jóságot és az 
igazságot, mint testvérfogalmakat, hiszen „el lehetnek 
egymás nélkül is, de soha nem tagadhatják meg egymást, 
s teljességre csak egymás által jutnak.”22

Esztétikájában az emberi szépség természetét elemez-
ve arra a végső következtetésre jut, hogy testi és lelki vo-
natkozásokat tekintve férfi  és női tulajdonságokat el kell 
különíteni. A nő harmonikus természetére összpontosít 
akkor, amikor a harmóniát mint a legfőbb szépséget ha-
tározza meg. Az emberiség szépsége, így a harmónia, a 
nőben valósul meg, a nő volt minden időben a típusa és 
szimbóluma a szépségnek és a művészeteknek. „a nő a 
szépség képviselője, még képességei, ügyességei is a dol-
gok szépítésére vannak irányozva.”23

20  Bihari Péter: Egyetemes és részleges esthetika. Budapest, 1886, 25.
21  Uo., 63.
22  Uo., 63.
23  Uo., 386.
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A nő, szemben a férfi  természetével, az általános 
emberit hordozza magában, általa jön létre az emberi er-
kölcsiséget, szeretetet, szelídséget megtestesítő életvilág. 
Ám éppen amiatt , hogy nem rendelkezik az erős férfi  
testi és lelki tulajdonságaival, olyan elemeket is hordoz 
lelkében, amelyekkel a harmónia felborul, s életvilágában 
a rendezetlenség, az intrika szövevényes hálója irányít. 
A kicsinyesség, az önfejűség, az érzelgősség, a kíváncsi-
ság mellett  a mulatozás, az uralom- és tetszésvágy erőtel-
jesen befolyásolja környezetét. „Kiváló ügyessége, fi nom-
sága, gyakorlatisága, mellyel céljainak végrehajtásában a 
nehézkes, durva és elméleti férfi  ellenében rendesen bol-
dogul, felkölti benne az uralomvágyat, ’a nők ez eredendő 
bűnét’. Helyzetéből magyarázható meg a tetszésvágy, 
miután tett ekkel nem imponálhatván, egyéniségének ter-
mészetes előnyeit kell ragyogtatni. A nő csak annyira és 
addig hatalmas, amennyire és ameddig tetszeni képes. 
E tetszvágyból fejlik ki versenytársnői irányában a félté-
kenység, irigység, sőt engesztelhetetlen gyűlölség.”24

A keresztyén nőideál és a szabadság 
kapcsolódási pontjai

Mivel a két fentiekben jelzett  nőkép kevéssé fogalmazza 
meg a keresztyén nő természetrajzát – bár meghatározó 
íróik szemléletében a protestáns eszmeiség –, érdemes 
kitekintenünk arra, hogy egy határozott , elméletileg ki-
munkált református nőideál hogyan jelenik meg Sebes-
tyén Jenő teológiai koncepciójában.

24  Uo., 385.
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A református nő lelkivilága című munkájának elősza-
vában összegezi elméletének lényegét: „arra kell töre-
kednünk, hogy a mi asszonyaink és leányaink is hitben 
és öntudatban, igazán »teljes fegyverzett el«, tehát igazi 
hívő református lélekkel álljanak meg a magyar életben. 
Hogy ne csak a keresztyén férfi  gondolkozzék nemesen 
és fennkölten a nőről, hanem a nő is önmagáról s e földi 
életben való küldetéséről.”25 Ezt a teljes fegyverzetet egy 
férfi  állítja össze, olyan normákat és értékeket preferálva, 
amelyeket kellként állít be, kinyilatkoztatva az elváráso-
kat a református nő életvitele iránt. A nőről egy férfi  alkot 
olyan ideális képet, amelynek meg kellene egyeznie a ko-
rabeli női énképpel.

Sebestyén, úgy tűnik, nem a nő valós igényeit és szük-
ségleteit, saját életének tervezését, alakítását tekinti funda-
men tumnak, és nem gondolja azt, hogy a nő döntésképes 
személyiség. A református nő lelkivilágát a korabeli viszo-
nyokból kiindulva jellemzi, s alaptétele, hogy a modern 
élet bálványai, a dicsvágy, a gyönyör és a pénz mellett  a 
legveszedelmesebb a nő, s a korában jellemző nőkultusz-
nak bűnös jellege van. 

A református nőkép lényegesebb jellemzői, ame-
lyek Sebestyén koncepciójának koordinátáit jelentik, a 
következők: önálló, gazdag lelkű, akit a tudományok 
akármilyen szele, a divat, a társadalmi szokások nem té-
rítenek el az általa és az általánosan is elfogadott , helye-
selt keresztyén ideáltól. Missziós, nevelő munkájában a 
református értékeket képviselve vegyen részt a kálviniz-
mus világot, társadalmat, kultúrát átalakító munkájában. 
Azonban a nő igazi világa az ott hon, hiszen például a nők 

25  Sebestyén Jenő: A református nő lelkivilága. Előszó I. Sylvester Mű-
intézet, Tahitótfalu, 1927.
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tulajdonképpen akarva-akaratlanul, elveik ellenére kap-
ták meg a szavazati jogot.26 

Egyik alapkérdése az, hogy a keresztyén nőnek mi 
is legyen a hivatása? „Úgy áll a dolog, hogy a nő inkább 
arra született , hogy valakinek a valakije legyen, mint 
arra, hogy önmagában legyen valaki: leánynak, anyának, 
hitvesnek született , s az emberiségnek fontosabb maga 
a fény és az árnyék, melyet maga körül terjeszt, mint 
maga a lámpás, vagyis, mint maga a nő.”27 Sebestyén ezt 
a gondolatsort Gina Lombrosótól veszi át, aki nem a ke-
resztyén világnézet alapján argumentál, s ennek ellenére 
egyetért a lényegével.28

26  Uo., 352.
27  Uo., 337.
28  Gina Elena Lombroso: A női lélek. Ford. ifj . Moravcsik Gyulá-

né. Athenaeum, Budapest, 1926; Szigethy Vilma így ír róla: 
„[Könyve] nem propagandairat sem a feminizmus mellett , sem 
a feminizmus ellen. Egyetlen célja az, hogy a kiváló asszonyok 
köztük a könyv ragyogó intelligenciájú írójának szenvedéseiből, 
életküzdelmeiből, vallomásaiból a férfi akkal s a férfi akért vívott  
harcaiból feltáruló igazságokat hasznossá tegye minden szenve-
dő asszony számára. Lombroso Gina könyvét maga is leányának 
ajánlja, hogy tanácsaival megkímélje őt sok csalódástól. A férfi ak 
igazságtalansága okozza-e a nők helyzetének függőségét, látszó-
lagos elnyomott ságát? – veti fel a kérdést, s meg is adja erre a 
mindenkiben élő kérdésre a feleletet. A nőt és férfi t nemcsak a 
közismert testi és lelki különbségek választják el egymástól: eze-
ken kívül van egy, mely alapvető, mindkét nem fejlődésére dön-
tő befolyást gyakorló különbség: az, hogy a nő altruista, a férfi  
egoista. A nő alterocentrikus örömének, vágyainak középpontját 
nem magába, hanem egy másik élőlénybe helyezi, míg a férfi  
egocentrikus, a maga örömeit, érdekeit teszi világa középpontjá-
vá. A nő altruizmusa szükséges a faj számára, ha ez hiányoznék 
a nőből, nem volna képes az anyasággal járó szenvedésekre. A nő 
cselekedeteit a szeretet vezeti, ebből fakad tragikuma is, mert „a 
legszerencsésebb élet is tragikussá válik, ha nem védi saját ön-
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További átgondolásra vár, illetve nyitott  kérdés ma-
rad a szabadság, a szabad akarat, problémája a fentiek vo-
natkozásában, abban, hogy a nő mint ember hogyan éli/
élheti meg szabadságot? Az egyértelműnek tűnik, hogy 
Sebestyén a szabad akarat vonatkozásában a nő létvilá-
gában a Luther által megfogalmazott akat tartja érvényes 
alapállásnak, amelynek lényege, hogy Isten mindent 
előre tud, és előre elrendel, és semmi sem történik az ő 
akarata nélkül; ebből következően sem embernek, sem 
angyalnak, sem semmilyen más teremtménynek nincsen 
szabad akarata.

Böhm Károly érvelésének középpontját alkotják az 
észszerűség és az abszolút szellem, amelyek döntő kritéri-
umok, hiszen álláspontja szerint én csak saját magamtól, 
saját öntudatomtól és az abszolút szellemtől függök, „s 
ha az én öntudatom helyesel, akkor erkölcsileg tiszta va-
gyok magam előtt . Isten előtt  is! Mert az ő önprojekciója 
az, ami bennem a cselekedetemen át nyilvánul: ezért csak 

zése.” „A nőből hiányzik az életnek az a védelme, amelyet az 
egoizmus nyújt a férfi ak számára. Ezért van szüksége a férfi ra. 
A nő sajátos hibái és erényei is alterocentrikus voltából fakadnak: 
a szentimentalizmus, részvét, áldozatkészség, nagylelkűség, lo-
gikátlanság, merészség, részrehajlás, pörlekedés mind-mind az 
alterocentrikus lényéből s alterocentrikus életének jellemző vo-
násaiból: az aktivitásból, szenvedélyességből s ösztönösségből 
származnak. Ez a sajátságos összetételű lelkiség, melyet nem 
az értelem, nem az ész irányítanak, hanem a szív, a szeretet, az 
ösztönös és spontán megnyilatkozások, ez a sokszínű és sokféle 
intuícióban gazdag és mindig érdekes titkokat rejtő egyéniség 
adja meg a nőnek varázsát. És ez okozza a nő különféleségét is. 
Ezért van nagyobb különbség nő és nő, mint férfi  és férfi egyéni-
ség között . Lombroso Gina megkülönbözteti a közönséges nőt a 
felsőbbrendű nőtől s az utóbbitól várja a női kérdések megoldá-
sát.” Lásd: epa.oszk.hu/00700/00719/00004/pdf/448-453.pdf, utolsó 
letöltés: 2017. 06. 23.
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lelkiismeretem jutalmazhat és büntethet, mert ebben nyil-
vánul az abszolútum önprojekciója.”29

S arra a kérdésre, hogy ki a szabad, a válasza: „Az, 
aki erős annyira, hogy másoktól meneküljön. Ki a kény-
szerített ? Az, akit másnak hatása korlátol annyira, hogy a 
másnak irányában mozog. Ki a legszabadabb? Az, aki a 
legerősebb. S ki a legerősebb? Az, aki a legértékesebb. […] 
És már most ki a kötelezett ? Az, akit nem kényszerített ek 
még, akit késztetnek; akiben ennélfogva még van annyi 
erő, hogy a kényszerítésnek ellenállhat.”30 

A nőre ebből mi vonatkozhat? Az, hogy csak magától 
és Istentől függ? Ez a fentiekben vázolt nőkép értelmében 
nem jöhet létre, hiszen a nő mint ösztönlény nem dönthet 
szabadságáról. Vajon mit válaszolna Böhm arra a kérdés-
re, hogy mennyire kényszerített  a nő az egyes cselekede-
teiben? Mi a kényszerítő erő? Mennyire gondolja saját 
magát az ösztönei által?

Ha a kett ős predesztinációt valló Kálvin eleve elren-
delés-tanát – az Isten azon örök elhatározását, amellyel ön-
magában elvégezte azt, hogy akarata szerint mi történjék 
minden egyes emberrel, s nem egyforma állapotra teremt 
mindenkit – a protestáns élet- és eszmevilágban meghatáro-
zójának tekintjük, akkor további kérdések vetőd hetnek fel. 
Vajon ez azt jelenti-e, hogy a férfi nak Isten által eleve elren-
deltetett  a nő életvilágát, norma- és értékrendszerét megha-
tározni oly módon, hogy a nő abba maximum beleegyez-
het? Az isteni nem egyforma állapotra rendeltetés jelenti-e azt, 
hogy a férfi  és a női princípium között i alárendelt viszony-
ban a nőnek bármilyen intelligenciaszintt el rendelkezik is, 

29  Böhm Károly: Az ember és világa. V. rész. Az erkölcsi érték tana. Bu-
dapest, 1928, 209.

30  Uo., 232.



33

Nőképek a magyar protestáns gondolkodók koncepcióiban

fel kell adnia önmagát? Az isteni elrendelés nem azt jelenti 
ebben a helyzetben, hogy a nő szabadsága is Isten és nem 
ember által meghatározott ? Vagy az isteni beavatkozás a fér-
fi n keresztül, s az általa meghatározott  módon jelentkezik a 
női szabadságot illetően? A nő tehát inkább arra született , 
hogy valakinek a valakije legyen, mint arra, hogy önma-
gában legyen valaki? A fenti koncepciókból következően 
a válasz: igen, de ez jelentett e-e azt, hogy a női princípium 
lényegi elemei nem érvényesülhett ek? Ha a nő is ember, ak-
kor, ha nem is a tudományok szintjén, de a lehetőségeihez 
mérten az egész életvilágában jelen voltak a lelki jelenségek, 
a tudatos én, az intellektus elemei, akkor is, ha ezek nem 
nyilvánultak meg, mert nem volt rá lehetőség a szellemi ob-
jektivációk azon szintjén, adott  konkrét történelmi szituáció-
ban, amelyben a férfi úi adott ságok manifesztálódtak. 

A női szerepek Makkai Sándor regényében 
és Hamvas Béla esszéiben

Böhm Károly Kolozsvárott  a körülött e lévő fi atal teoló-
gus-fi lozófus nemzedékre igen nagy hatással volt fi lozó-
fi ai rendszerével (például Bartók György, Tavaszy Sán-
dor, Varga Béla), és ez a hatás igen erőteljesen érzékelhető 
Makkai Sándor31 bölcseletében is. 

31  Makkai Sándor (1890–1951) a kolozsvári Református Teológián 
és a Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karán tanult. 
1912-ben fi lozófi ai doktorátust szerzett . 1912–1915 között  Kolozs-
várott  volt vallástanár, 1915–1917 között  Vajdakamaráson lelkész, 
1917–18-ban Sárospatakon, a főiskolán tanít. 1918-tól Kolozsvárott  
teológiai tanár. 1926-ban az Erdélyi Református Egyház püspöké-
vé választott ák. 1936-ban lemondott  püspöki hivataláról, Magyar-
országra költözött , és Debrecenben lett  egyetemi tanár.
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Makkai munkásságának tanulmányozásakor vilá-
gossá válik, hogy nemcsak elméleti, teológiai-fi lozófi ai, 
hanem szépirodalmi munkáiban is felemelő stílussal 
mutatja be a keresztyén értékeket. A következőkben egy 
olyan nőképet értelmezünk, amely a magyar protestan-
tizmus nőalakjai között  nem úgy jelenik meg, ami elsődle-
gesen a protestáns értékek képviselője. Az oly sokat vita-
tott  asszony, Bátori Anna32 életében jelen levő keresztyén 
hit kett ősségének dilemmáját, a női lét paradoxonait, le-
játszódott  tragédiáit kíséreljük meg felidézni. Egy olyan 

32  Báthori (vagy Báthory – az írásmód változatainak részletezésé-
re nem térek ki) Anna 1594-ben született  somlyói Báthory Ist-
ván Kraszna vármegyei főispán (1553–1601) és pelsőczi Bebek 
Zsuzsanna (†1595) gyermekeként. Anyja és apja korai halála 
után testvéreivel együtt  rokona, ecsedi Báthori István ország-
bíró gyámsága alá került, aki örökbe fogadta az árván maradt 
gyermekeket, azzal a feltétellel, hogy protestáns hitre térnek. 
Gyámapja azonban már négy évvel később,1605. július 25-én 
meghalt, és hatalmas vagyont hagyott  a Báthory-árvákra. Anna 
bátyja, Gábor Bocskai István erdélyi fejedelem kassai udvarába 
került mint a fejedelmi trón várományosa. Anna 1608. november 
11-én Kolozsváron losonczi Bánff y Dénessel kötött  házasságot, 
de már 1612-ben özvegyen maradt, és a következő évben Jósika 
Zsigmondhoz ment férjhez. Kicsapongó, házasságtörő életmód-
jáért, gyermekének megöléséért és bűbájosságért 1621-ben fő- 
és jószágvesztésre ítélték. Egyetlen fi a, Jósika Gábor Esterházy 
Miklós udvarában nevelkedett , az 1698-ban bárói rangra emelt 
branyicskai Jósika család őse. Nagy László szerint a Báthory 
Anna elleni per a Török Kata és Imreff yné elleni perekhez hason-
lóan koncepciós eljárás volt, amely valójában az asszonyok birto-
kainak megszerzésére irányult. Végül Báthory Anna kegyelmet 
kapott  Bethlen Gábortól – akit egy, a korabeli beszámoló szerint 
Nagykereki várában megpróbált elcsábítani –, és csupán birto-
kaitól fosztott ák meg. Valószínűleg Lengyelországba menekült, 
majd Bethlen Gábor halála után visszatért Erdélybe, hogy vissza-
szerezze elkobzott  birtokait. 1636-tól Magyarországon, Esterházy 
Miklós nádor udvarában élt kegyelemkenyéren.
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nőről van szó, aki pszichikailag sérült lehetett  – édes-
anyja korán meghalt, Bátoriné gyűlölte –, mert szeretet 
nélkül nőtt  fel, ami élete kisiklásához nagymértékben 
hozzájárult.

Makkai Ördögszekér című regényében két párhuza-
mosan megjelenő dilemma húzódik végig: a pápista hit 
és a protestáns értékek elfogadása vagy nem elfogadása, 
illetve az azok alapján létrejövő életvilágban meghozott  
választások, döntések sorozata és annak hatása Anna 
lelkében és cselekedeteiben, a keresztyén normákkal és 
elvárásokkal szemben a világi, a kevésbé erkölcsös lét vá-
lasztása. Itt  és most a történelmi hitelességet, az utóbbi 
évtizedekben feltárt tényeket nem részletezzük, csupán 
jelezzük, hogy Anna üldözésében feltételezhetően szere-
pet játszott  a birtokára szemet vető Bethlen Gábor és fe-
lesége, Zsuzsanna asszony is. Makkai Komáromy András 
A ’bűbájos’ Báthory Anna című életrajzi írásából kiindulva 
fonja a regénybeli szálakat – kiegészítve más forrástanul-
mányokkal –, s arra keresi a választ, hogy a valós esemé-
nyek mögött  a lélek hogyan birkózik meg a szeretetnél-
küliséggel, az egyedül-létt el, hogyan próbál összhangot 
teremteni a jóság és a gonoszság között .

Már a kezdő jelenetekben érezhető a protestáns hit-
világ szellemisége ecsedi Báthori István udvarában, aki 
azzal a feltétellel fogadta örökbe az árván maradt gyer-
mekeket, hogy protestáns hitre térnek, amely Annát és 
Gábort egyaránt érintő átváltozást jelentett . A lengyel ka-
tolikus mostohaanyától elkerülő gyerekek szembesülnek 
azzal, hogy mindaz, amiben nevelkedtek, a katolikus hit, 
elvetendő. Anna Szűz Mária-medálja váltja ki Czeglédy 
hitt anítóból a neheztelést, akinek végső meglátása: „Az 
úrfi t pogány hitetlenségben, a kisasszonyt pápista bál-
ványimádásban nevelték. Valóban szükséges lészen a 
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komoly tanítt atás! A Kálvinus és Béza33 igaz tudománya.” 
Báthori István erősíti ezt: „Gábor fi am, bizom benned, 
hogy hajlandó lesz a szived az evangyéliumhoz. Te pedig 
Anna, meg fogod ismerni, hogy gonosz bálványozásban 
vagy mostohád miatt . Az a hitvány pénz a nyakadban: a 
lelked ára.”34 A gyerekek kezdetben nem tudták felfogni 
a dolgot, Anna azt, hogy miért is kellene megválnia a Má-
ria-medáltól, hiszen az talizmán megoltalmazza minden 
bajtól. Mivel a kislány nem akart megválni kedves kegy-
tárgyától, sem Ő, sem Gábor nem akart protestáns hitok-
tatásban részt venni, a testvérek szökésen gondolkodnak. 

A boszorkánykép önmagáról különböző helyzetek 
következtében alakul ki, de ezt most nem részletezem. 
Ugyanakkor a paraszti világ mondabirodalma is egyre 
inkább erősíti benne a boszorkánytudatot, amely foko-
zódik, amikor élete jelentős változáson megy keresztül, 
s a hírhedt Báthory Erzsébet35 vonzáskörébe kerül, aki a 

33  Théodore de Bèze (magyar nevén Béza Tódor (1519–1605) svájci 
teológus, Kálvin János hitt ársa és utóda a genfi  református egy-
házban. Hitvallása a régi magyar református egyházban majd-
nem hitszabályzó tekintélyű volt; a mai magyar református egy-
ház énekes könyvében a zsoltárok egy része felett  T. B. áll, ezzel 
jelezve, hogy azokat Théodore Béza fordított a.

34  Makkai: i. m., 17.
35  Ecsedi Báthory Erzsébet (1560–1614) magyar grófnő, a történel-

mi Báthori család szülött e. Lásd erről: Csiszár Ágnes: htt p://www.
evangelikus.hu/viragcsokor-isten-oltaran. Létrehozva: 2016.10. 24. 
14:12, frissítve: 2016.10. 28. 12:17) Érdemes néhány részletet idéz-
ni: „Sz. Bérczi Margit Báthory Erzsébet balladájával olyan regényt 
adott  a kezünkbe, amely közel hozza, megélhetővé és megérhe-
tővé teszi egy érezni bátor, nagyszerű asszony életét, s így újra-
gondolva tovább élni segít a szerzőnek és a főszereplőnek is. […]  
A szörnyű legenda 1729-ben indult útjára Túróczi László jezsuita 
szerzetes tollából. Vélhetően elbeszélésének fő célja a protestáns 
hitt ől való elrett entés volt, s ezért nem véletlenül használta fel 
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a magyarországi reformáció vezéralakjainak, a Nádasdyaknak 
torzított  családtörténeti momentumait. Ez az ellenreformációs 
vámpírlegenda vált később a közkeletű rémtörténet alapjává, és 
szolgált számtalan bizarr vers, regény, fi lm alapjául. Innét került 
aztán egy tudományos műbe, a Notitia Hungariae-ba, ami egy Bél 
Mátyás által készített  monumentális országleírás. Ett ől kezdve a 
nyomtatott  betűt tisztelő világ ezt a legendát kezdte el hiteles tör-
ténetként kezelni. A vád véres és könyörtelen, s sokak szemében 
lemoshatatlan ma is: Báthory Erzsébet bőre szépsége és fi atalsága 
megtartása miatt  kegyetlenséggel és fondorlatosan mintegy 600 
ártatlan leányt és asszony életét oltott a ki előbb ezüst-, később 
aranykádban ülve, hogy vérben fürdőzzék. Regénye felfogható 
úgy is, mint egyfajta rehabilitáció. Csak a legutolsó oldalon írja 
le a szerző: »Nem volt sem szadista, sem gonosz, sem bűnös. Ál-
dozat volt. Egy politikai indítt atású, de talán a személyes érde-
kektől sem mentes koncepció áldozata.« A Nádasdyné körül ki-
alakult mendemondák kulcsszereplője az a Darvúlia/Darbúlia 
Anna, akit egyszerre vádolnak boszorkánysággal, illetve a 
gyógyfüvekkel és főzetekkel machináló asszony. Milyen tévhit 
szolgáltatt a a vád okát? Báthory Erzsébet, mint minden művelt 
protestáns nagyasszony, a jobbágyai és a szolganép gyógyítá-
sáról borbélyok és udvarhölgyei segítségével gondoskodott . 
Birtokain füves- és gyógyító asszonyok segített ék munkáját. 
Abban a korban a főúri leányoknak meg kellett  tanulniuk az 
orvoslás ismereteit, hogy uradalmaik népének gyógyítását irá-
nyítani tudják. Nádasdyné mint jó erkölcsű kálvinista asszony 
pontosan azért bízta a gyógyítást nőkre, hogy az uradalomban 
szolgáló cselédlányok és asszonyok számára a vizsgálatok és 
az orvosi beavatkozás ne járjon megalázónak tűnő, kellemetlen 
dolgokkal. A vallomásokban szereplő enyhébb kínzásnemek, 
mint a hideg vízben fürösztés, a csalánban hengergetés, a kop-
laltatás, sőt még a gyertyával való sütögetés mögött  is hagyo-
mányos gyógyító eljárást feltételez. Bármilyen bizarr is a gon-
dolat, az elkülönített  helyiség valójában nem kínzókamra volt, 

legkevésbé sem a protestáns értékvilágot közvetíti neki, 
hanem a nőpraktikák elsajátítására biztatja: „Megtanu-
lod a szerelem művészetét! […] Ez a mi szép testünk arra
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hanem amolyan „házi ispotály”, „magánkórház”. Ez inkább 
tiszteletre méltó, mint elítélendő lett  volna.

      A csejtei evangélikus lelkész, Ponikénusz János a kezdetek-
től ellenségesen viselkedett  Báthory Erzsébett el szemben. Ő az, 
aki több száz áldozatot emleget, mindent megtesz, hogy rossz 
fényben tüntesse fel a grófnőt, és ő említett e először a boszor-
kányság vádját is. Báthory Erzsébet református vallása közre-
játszhatott  sorsa alakulásában? A 16. századtól kezdve sokáig 
nagyon komoly hitviták voltak evangélikusok és reformátusok 
között . […]Annak a ténye, hogy valaha is emberi vérben fürdött  
volna, azért is abszurd, mert az emberi vér néhány percen belül 
alvad, és az így létrejött  kocsonyás anyagban lehetetlen „lubic-
kolni”, azonkívül az emberi testben található 4,5–5 liter vér-
mennyiség kivéreztetésére olyan fő ütőeret kell elvágni, mely 
gyors elvérzést okoz, mielőtt  még a vérlemezkék elvégeznék a 
haemosztatikus dugó kialakulását, mely a sebet lezárva elállítja 
a vérzést. „[…] Thurzó György nádor Báthory Erzsébet két veje 
– Homonnai Drugeth György és Zrínyi Miklós – társaságában 
1610. december 29-án rajtaütött  a csejtei várban Báthory Erzsé-
beten, és letartóztatt a őt. (Tegyük hozzá, hogy mindkét vő csa-
ládja állt már felségárulás vádja miatt  a legfőbb ítélőszék előtt .) 
A nádor jelentése szerint „tett en érték” őt. Mi lehetett  ennek a 
tett enérésnek és élve befalaztatásnak a célja? Egyrészt az özve-
gyen maradt idősödő grófnő tetemes vagyonának megszerzése, 
másrészt a Báthory név teljes lejáratása, hiszen politikai ellen-
lábasról lévén szó, Thurzónak mint nádornak hivatalból kellett  
megindítania az eljárást. Ha a célja a vagyon megszerzése lett  
volna, akkor Báthory Erzsébetet mindenféleképpen bíróság elé 
kellett  volna állítatnia, de ezt nem tett e. Elképzelhető, hogy a 
nádor egy ponton túl felismerte, hogy milyen játék zajlik, és ezt 
mindenféleképpen semlegesíteni akarta. A törvény malmai las-
san őröltek, s mire II. Mátyásnak négy év múlva sikerült pert és 
a tárgyalást indítványoznia, addigra Erzsébet meghalt. Az 1610 
márciusa és 1611 júliusa között  lezajlott  széles körű, összesen 

született , hogy fejedelmek s főurak essenek kétségbe érte! 
Én is boszorkány volnék a te gondolatod szerint. De nem 
parasztlegények, hanem urak boszorkánya! Az léssz te is, 
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leánykám! Országok sorsa fordul meg s függ a hajszála-
inkon!”36 Majd pedig Imrefi né szavai erősíti benne a bo-
szorkánytudatot: (Imreff yné, aki szintén koncepciós per 
áldozata volt egyes történészek szerint): „Nem hitván 
kendőben s egyébben van az én boszorkányságom […]. 

háromszáztizenhét tanút felvonultató kihallgatás nem csupán 
Csejtére, Vágújhelyre és környékére terjedt ki, hanem a Csejtétől 
igen messze fekvő Nádasdy törzsbirtokokra is, azaz Sárvárra és 
annak környékére. Jóllehet a vádak helyszíne elsődlegesen Csejte 
vára volt, a legtöbb és legsúlyosabb bűnöket éppen a törzsbirtok-
nak számító Sárváron és környékén tett ék a megszólaltatott  ta-
núk. A jegyzőkönyvek sok tekintetben gyanút keltenek a gondos 
olvasóban. Egyrészt a legtöbb tanú csupán hallomás útján tudott  
adatokat, akik pedig konkrét tényekről számoltak be, azok maguk 
sem tudtak többet elmondani, mint azt, hogy voltak halálesetek, 
valamint a szolgálók közül néhányat valóban megfenyített ek. 
Magának a nyomozásnak a hitelesítése ezekkel a kivégzésekkel 
történt. Fontos volt, hogy a közvéleménynek megmutassák, hogy 
nem feleslegesen történt a hatalmas apparátust megmozgató 
nyomozás, ami célját végül nem érte el, mert Báthory Erzsébetet 
nem tudták elítélni. Az állítólagos bűntársakat, Újváry Jánost, a 
fi atal árva fi út, és a két női alkalmazott at, akik özvegyek voltak, 
következmények nélkül ki lehetett  végezni, nem volt, aki tiltako-
zott  volna a haláluk miatt . A közvetlenül megvádolt emberek, a 
„segítők”, akik a kínvallatás terhe alatt  mindent bevallott ak, amit 
csak hallani kívántak tőlük, mindegyike szolgáló vagy a társada-
lomból kiszakadt ember volt, akiket gyorsan (talán túl gyorsan) 
kivégeztek. Báthory Erzsébetet bezárták csejtei várába, haláláig 
(1614. augusztus 20–21.) ott  tartott ák fogságban, további eljárás 
nem indult és nem is indulhatott  ellene. A per, amelyet folytatt ak 
ellene, végül nem fejeződött  be, és ítélet nélkül ért véget. A több 
hónapig tartó vizsgálat így is sikertelen volt. Az egykorú levele-
zés szerint készült a halálra, mert azon az éjszakán hosszan éne-
kelt egyházi énekeket, és a párnáját is a lába alá helyezte, ahogy 
az sok főnemesi sírkőnél is megfi gyelhető.

36  Makkai: i. m., 162.
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Hanem, látod-é, forró karjaim, puha keblem, égő sze-
mem s csókos szám vonja hozzám a drágát!”37

Bonyolítja Anna életvilágát a testvérszerelem felkava-
ró mivolta, testvérének, Gábornak, züllött  életvitele, sze-
relmi kapcsolatai, saját szerencsétlen érdekházasságai, állí-
tólagos, főúri és alsóbbrendű szeretőivel való kapcsolatai.

De jelen van egy sajátos kett ősség Bethlen Gábor An-
nához való viszonyában is, aki kívánja a lányt, de feje-
delemként meg akarja menteni a boszorkányperek követ-
kezményeitől, ugyanakkor történészek szerint feltehető, 
hogy igazából a valóságban vagyonára pályázott . Anna 
viszont a regénybeli történések szerint tiszta szerelemmel 
viseltetik Bethlen iránt, őszinte vallomásai és a megszer-
vezett  tivornya szerelmi-erotikus jelenetei is ezt igazolják.

Annát szinte teljes életében a szabadságigénye vezé-
relte, amelynek következtében keresztyéni értelemben bű-
nök sokaságát követi el, s a bűn már nemcsak a kívánság 
szintjén jelent meg, hiszen, ha csak kívánság marad, akkor 
még idejében elnyomható lett  volna. A kísértés képe oly 
erősen megrögződött  lelkében, hogy nem tudta elűzni, hi-
szen mint Makkai mondja, nincs ember, aki a maga erejé-
ből megállhatna a bűnnel szemben. Anna tudja magáról, 
hogy a jót és a rosszat egyaránt szereti, a keresztyén hit és 
a világi gonosz lelkében együtt  működik, s e kett ősségről 
így vall: „Álmomban is tudok minden leckét, prédikációt 
és imádságot meg szent éneket!.. Én szeretem a Krisztust, 
s vágyom a mennyországba. De tán nincs is még egy ilyen 
boldogtalan lélek, mint én! Végezet ez felőlem, s kísérte-
tek szálltak reám […]. Csak maga az Isten tudná az igazat, 
hogy én ki vagyok, […] amikor szeretem a jót, ugyan éppen 
akkor szeretem a rosszat is; én gyönyörködöm a vérben, én 

37  Uo., 233.
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szívtelen örvendek, ha valakit kínozhatok, aki szeret, az ál-
ságot, titkolózást, sima orcával tagadást, hazudást, csalást, 
a fi úknak való mulatságot is szeretem, s szeretném látni 
a világ felfordulását s a pusztulást, romlást, kínt […]. Ó én 
boszorkány vagyok, gonosz boszorkány.”38 

Makkai vallásfi lozófi ájának egyik kardinális problémá-
ja vetődik itt  fel: az elkövetett  bűnök okozta fájdalmak egy 
olyan végzethez vezetnek, amelyet már küzdelembe kerül 
kiűzni, ha képpé vált az öntudatban; ha pedig engedjük, 
hogy ez a kép megbűvölje az öntudatot, és az cselekede-
tekben manifesztálódjon, a bukás elkerülhetetlen. A bűn-
beesés, az erkölcsi bukás külső és belső bűnhődéssel is jár. 
Külső lehet az egészség, vagyon, élet elvesztése; belső a lélek 
önvádja, önmegvetése, kétségbeesése. A nagy kérdése Mak-
kainak, hogy lehet-e és ha igen, hogyan lehet a bűntől meg-
szabadulni? Az ész, az elvek segítségével? Nemes jellemű 
erkölcsi hősök, nevelő személyiségek példaadásával? Nem. 
Makkai szerint önmaga erejéből jó ember nincs. Van viszont 
a legmagasabb erkölcsi hatalom, amely rabul ejti öntuda-
tunkat és akaratunkat: Isten – a Krisztusban.

Anna bűnbeesése, erkölcsi bukása külső és belső bűn-
hődéssel is járt. Az egészségének és vagyonának elveszté-
se közben ott  állt reális veszélyként élete elvesztésének le-
hetősége is. Ugyanakkor a lélek és a lelkiismeret önvádja, 
önmaga megvetése, a kétségbeesett  lélek bűntudata meg-
lehetősen meghatározza életének utolsó szakaszát. Joggal 
kérdezhetjük, hogy Anna élete és sorsa olyan végzethez 
vezetett , amely eleve elrendelt volt, úgy kellett  végeznie, 
mint egy szép kék virágnak, amelynek ördögszekere a 
neve? E szimbólummal fejezi be Makkai a sorstörténetet, 
amely Anna életét jelképezi: „[…] tavaszi napfényen száz 

38  Uo., 137–138.
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meg száz kis csillagával büszkén kacag az égre, de ha jő 
az ősz, elszáradt kórója leszakad, összegombolyodik, s a 
szél hajtja, görgeti az utakon föl-alá, míg valami árokba 
nem hull. Mivel kóró korában mindig erre a sorsra jut, 
úgy hívják ezt a szép virágot: ördögszekere.”39

Makkai Sándor Anna világában feltételez egyfajta 
szabadságot, hiszen ő a regénybeli cselekedeteiben nem 
mindig követi a keresztyén viselkedésmintákat, elutasítja 
például az anyaságot is. De talán ez is Isten által rendelte-
tett . Hiszen egész szerencsétlen életét mint végzetet, mint 
Isten akaratának beteljesülését fogja fel, amint a fentiek-
ben is jeleztem. Ha saját akarata is irányított a, akkor az is 
Isten akarata volt, ha saját gondolatai, saját tudatos céljai 
irányított ák, az is Isten céljai voltak. 

Hamvas Béla40 nőképének sokszínűségét így foglalhat-
nánk össze: Sophia, Éva és a többi nő, hiszen Hamvas több 
helyen és több nézőpontból értelmezi a női princípiumot, s 
a következőkben arra törekszünk, hogy kiemeljük az egyes 
szövegekből azokat, amelyek leginkább körvonalazzák 
nézeteit. Elsősorban Scientia Sacra asszonyról szóló ré-
szei jelentenek jelen értelmezésben forrásanyagot, amely-
ben egyrészt a meglévő elméletek kritikáit adja, másrészt a 
saját koncepciójából szervesen következő értelmezése kör-
vonalazódik a női princípiumnak. Nem kevésbé érdekes és 

39  Uo., 309.
40  Hamvas Béla (1897–1968) evangélikus lelkészi családban nőtt  fel, 

posztumusz Kossuth-díjas magyar író, fi lozófus, könyvtáros.1919 és 
1923 között  a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–német sza-
kos hallgatója, emellett  zeneelméleti előadásokat látogat, sőt alkalmi 
hallgatója volt az orvostudományi karnak is. 1928 és 1948 között  
könyvtáros a Fővárosi Könyvtárban. Raktáros és gondnok az ERBE 
(Erőmű Beruházási Vállalat) építkezésein, 1951–1954-ig Inotán, majd 
1954–1962-ig Tiszapalkonyán, 1962–1964 között  Bokodon dolgozott . 
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jellemző Hamvas néhány esszéjében megjelenő jellemzése a 
női lénynek, amelyekre szintén rápillantunk.

Az ember fogalma a létt eljesség, az egész lét kérdésével 
összefüggésben már Hamvas korai írásaiban konkrét di-
lemmákat vet fel, amelyek később, a Mágia szutrában rész-
letesebb elemzésre kerülnek. A létegész, a külső és a belső 
realizálás összefüggései már ekkor elővételezik a szétt öre-
dezett  lét megoldáslehetőségeit. Az egész létlehetőséget 
konkrétan csak az a személy realizálhatja, aki kapja, senki 
más. Egyszerre kapjuk e létlehetőségeket földi létre szü-
letésünkkel, s az, hogy „életünket nem részletre kapjuk, 
hanem egy összegben”, hamvasi tétele értelemszerűen 
azt is jelentheti, hogy a szétt öredezett  létet meg kell szün-
tetni, illetve eleve meg kell akadályozni a szétt öredezett -
ség létrejött ét, annak lehetőségeit. Hamvas az individuá-
lis lehetőségek realizálásának útjait is megmutatja azon 
túl, hogy a kezdeti, a történeti létben kialakult törésekre, 
az inautentikus individuális lét kialakulásának miértjeire 
kérdez, s keresi a válaszokat. 

Hamvas az ember testi–szellemi–lelki egységét értel-
mezve a logikai–morális–esztétikai hármasságot tudomány-
rendszertanilag ugyanúgy tételezi az emberi teljes lét ma-
gyarázatakor, mint a fi lozófi ai rendszerben gondolkodók. 
„A normális ember az igaz, az éber és az egészséges egyben. 
A normális ember a morál, az esztétika és a logika síkján 
is ép, testben, lélekben, szellemben. Tulajdonságainak és 
tehetségeinek jelenléte nem rongáltságának aránytalansága 
(púp, démon), hanem a létezés gazdagságának elemi kitöré-
se”41 – írja. A normális ember tehát az autentikus személyi-
ség, s a lehetőségeit tekintve mikrotheosz. 

41  Hamvas Béla: Tabula smaragdina (1947–1950) – Mágia szutra 
(1950). Medio, Szombathely, 1994, 337. 
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Az ember testi–szellemi–lelki egysége a nőiség értel-
mezésében azt is jelenti, hogy Hamvas felfogásában a ha-
gyományokban gyökerező kett őssége a női princípium-
nak, amely Szophia-Éva, a szellem és az anyag kett őségét 
jelenti, egy másik dualitásból eredeztethető, abból, hogy 
az ember eleve kétnemű.

Tehát a női princípium értelmezésekor az alap, amely-
ről el kell indulni, lételméleti, metafi zikai. A metafi zikai ér-
zékenység a lélek legelső tapasztalata, amelyből az asszo-
nyi lét is megérthető. Hamvas amellett  érvel, hogy a világ 
titka nem a kétneműség az Egyben, hanem az ősneműség, 
hiszen az ősnemű az Egy, s az asszonyi lét rejtélye ott  van, 
ahol az Egy kett éválik.42 

A normális, az igaz emberi élet megvalósításában kett ős 
folyamat működik, illetve párhuzamosan haladhat egymás 
mellett , egymást áthatva. Ezek az imagináció és a realizálás.43 
Az imaginációban az individualitás kivetíti saját létlehető-
ségeit, a realizálásban megvalósítja azokat. Ez a kett ősség 
– mint az alábbiakban látni fogjuk –, az autentikus női lét 

42  „A Szophia-mítosz elbeszéli, hogy amikor az ember elanyagiaso-
dott , Ádám első és ősi lényege és lénye »a szűzies lény, a tisztaság 
és szemérem ősképe«. nem zuhant le az anyagba, hanem a szellem-
világban maradt. Ez a szűzies lény Szophia – a Bölcsesség. »A Böl-
csesség a Szeretet mása.« »A Szeretet a Bölcsességben látja és ismeri 
fel magát. Szophia szűz leány alakjában Istennél maradt, és helyé-
be az anyagba süllyedt Ádám az „asszonyt”, a hús-vér Évát kapta. 
Szophia az eszmény, a világ ősi Szűz Anyja, a Matrix, a Bölcsesség, 
akiben a Szeretet önmagát megismeri, ő a Tündöklő Leány, az Égi 
Asszony. Éva a földi lény, az elanyagiasodott  ember mellé rendelt, 
ősi lényének elvesztett  mása és pótléka.” Vö. Hamvas Béla: Scientia 
Sacra. Magvető, Budapest, 1988, 165.

43  Lásd erről Thiel Katalin: Maszkjáték – Hamvas Béla Kierkegaard és 
Nietz sche tükrében. Veszprémi Humán Tudományokért Alapít-
vány, Veszprém, 2002, 59–63.
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jellemzője is, amennyiben Szophia szépsége, bölcsessége és 
Éva bűbája együtt  lép fel a realizálás folyamán.

Az autentikus női lét megteremtésekor az álarc, a 
maszk általános kérdésköre sajátos színezetet kap. Hamvas 
amellett  érvel A tükör című esszéjében,44 hogy a maszk nem 
az Én, nem a Te, nem az ember, nem a világ, hanem a kett ő 
között  van. A maszk felvételével fel kell adnia az embernek 
a hangsúlytalanságot, egyszerűséget, tisztaságot, józansá-
got. A maszk igazsága arra vonatkozik, amit takar, „mert 
az igazat takarja”. De az inkongnitót meg kell szüntetni, 
a „szerencsétlen individualitást” fel kell oldani görcseiből. 

A maszkprobléma jellegzetesen a nőképben is jelent-
kezik Hamvasnál, hiszen amellett  érvel, hogy Éva megjele-
nése, bűbája a szellemet felcserélte a szépséggel, megterem-
tett e a csábítás terméketlen és üres, céltalan és értelmetlen 
jelenlétét az emberi, a történeti világban. Általa lett  a világ 
látszat, kép, maszk, ami mögött  nincs semmi, hiszen felébred-
ve ebből a káprázatból rájövünk, hogy nem-valóság volt. S 
erre a férfi  jön rá.

„A földi asszony egész léte és lénye ebben a bűbájos 
csábításban merül ki. A bűbáj az asszony anyagiassága. Ez 
rajta a Hatalmak bélyege, és ez benne és rajta: a karakter, 
az arculat. A nő festi magát, öltözködik, kedvét leli abban, 
hogy, belső lényéről nem is szólva, még testi valóságát is 
eredeti mivoltából kiforgassa, még anyagi alkatát is elvál-
toztassa és elfátyolozza. Egyetlen célja van: csábítani. […]
Mit akar? Uralkodni, hatalmaskodni? Termékenységéhez 
nemzőt keresni? Nem. A csábítást csak az érti meg, aki felis-
meri benne az üres hiúságot, az asszonyi Én eredendő bűnét 
– az asszonyi hübriszt. A csábításból nem fakad szerelem, 
házasság, uralom, hatalom, dicsőség, győzelem, boldogság, 

44  Hamvas Béla 33 esszéje. Bölcsész Index, ELTE, Budapest, 1987, 160.
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megnyugvás, megtisztulás, nemesség. A csábításból nem 
fakad semmi: az egész a tarka és kábító és szemfényvesztő 
mesterkedés mágikus játéka, ami elbűvöl és elkápráztat, de 
ha szertefoszlik, a csábító és az elcsábított  is kiábrándultan, 
szegényen, keserűen és üresen magára marad. A csábítás és 
a bűbáj a szépség és a bölcsesség pótléka és meghamisítá-
sa… Szophia szépsége és bölcsessége szeretet és szeretetet 
ébreszt; Éva bűbája káprázatot ébreszt. Szophia szépsége 
örökre leköt: vele egyesülni a szeretetben a végtelen időkre 
szóló Egységbe visszatérni. Éva bűbája elkábít, de a kábult-
ságból való ébredés után kiderül, hogy egyesülés nem is tör-
tént; az egész csak káprázat és varázslat volt.”45

Évának, a földi asszonynak tehát egyetlen célja lénye 
szerint a bűbáj, s ugyanakkor ez a végzete is. Fél att ól, hogy 
öreg és csúnya lesz. De a szépség – mondja Hamvas – „nem 
tulajdonság, hanem Istenhez való hasonlóság. Amit el lehet 
veszíteni, és amit a nő el is veszít, az a bűbáj. Ezért lesz rút 
és vén. – A szépség nem valami, ami merő külsőség. Tudjuk 
pedig ezt onnan, ahol a szépség igazán megvan: a művé-
szetből. Ott  megvan, és ott  örökre meg is marad. A művé-
szetben a szépség realizálódik. A szépség az egész lényen 
uralkodó hatalmas tűz és fény. Ami merő külsőség, az a bű-
báj; a ruha, a festék, a szerep, a betanult mosoly és mozgás 
és modor. S ez az, amit a nő elveszít: a bűbáj eszközeit. S ez 
az, amit a bűbájos mint végzetet kénytelen átélni: felismerni, 
hogy a maszkot választott a és nem az arcot.”46 Azonban kü-
lönbséget kell tenni a szépség és a bűbáj között , mert több-
nyire az ember nem veszi észre, „hogy amikor a nőt szépnek 
mondja, tulajdonképpen a nő első és ős képével, Szophiával 
hozza vonatkozásba. Évát és Szophiát azonosítja. 

45  Hamvas Béla: Scientia Sacra… Id. kiad. 167–168.
46  Uo., 168.
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Az azonosítás az anyagi természetben kiküszöbölhetet-
len. Az ember a nőt itt  sohasem fogja tudni másként látni, 
mert sohasem fog tudni megszabadulni a benne élő Szo-
phiától, az első asszonytól, az ősi Szűztől, az Égi Leánytól, 
de sohasem tud megszabadulni az érzéki világban élő nő 
lényétől sem.”47

A festék, a szerep, a betanult mosoly, avagy a bűbáj, a 
pillanatnyi lét az Éva-i. Hogyan is gondolja Hamvas pillanat-
nyi lét, az „egynapos élet” lényegét a női létre vonatkoztatva? Úgy 
véli, hogy a szent hétköznapokkal, a sacra diesszel szemben 
áll s szerkezetének jelképe a tiszavirág.

„Ez a kicsiny rovar majdnem levegőből van, határtalanul tö-
rékeny, mint az illat. Életminimum. Olyan, mint az újsághír. 
Amikor másnap elolvasom, már nem él. Olyan, mint a báli 
ruha. Dél-Amerikában él egy növény, amely reggel kárminpi-
ros virágot nyit, édes és bűvös illatt al, délben már lila és nehéz 
fojtó szaga van, este barna és büdös, mint a romlott  hús. Az 
egynapos élet szerkezetéhez tartozik a színház, a mozi, mind-
az, ami mulandó és profán, a festék, a frizura, a divat. Embe-
rek, akiknek élete egynapos élet. Életkörök leszűkülése: klikk, 
egyesület, társaság, kör, foglalkozás. A kishivatalnok. A kol-
dus. A háziasszony. A gyári munkás. A szakember. A szobatu-
dós. Egynapos életet élő államok és népek. Ami ezzel szemben 
áll: a szakrális hétköznap. Az éthosz mélysége.”48

Hamvas a kétfajta létszerkezet között i különbséget arra 
építi, hogy a kiteljesedett , az autentikus lét a szakralitást 
minden pillanatában magában hordozza, az egynapos lét 

47  Uo., 166.
48  Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis. Vigília, 

Budapest, 1987, 258.
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pillanatnyi szerkezetében a születés és a halál pillanata kö-
zött  nem történik semmi, illetve mindig ugyanaz történik. 
Az egynapos lét nem is lét, hanem élet. A mindennapok cso-
dátlan, szürke világa, amiben teljesen mindegy, hogy házi-
asszony vagy szobatudós vagyok-e. A pillanatnyi női létet 
a külsőségek és a bűbáj határozza meg. De a nő nem csu-
pán csábító, hanem az igazi szépséget is magában hordoz-
za a szakrális hétköznapokban, mert amikor a nőt szépnek 
mondjuk, tulajdonképpen a nő első, az ősképével, Szophiá-
val hozzuk vonatkozásba. 

Hamvas végső következtetése, hogy a bűbáj és a szépség 
együtt  jellemzi a női princípiumot, de a bűbáj a pillanat vilá-
ga, a pillanat varázslata, a maszk, a szépség a szakrális hét-
köznapok autentikus világában lehet jelen, illetve megvan a 
lehetőség annak realizálására. 

Ha az irónia és a szarkazmus mezejére lépünk a ham-
vasi világban, akkor érdemes kitérnünk egy pillantás erejéig 
A bor fi lozófi ája című esszéjének egyes szöveghelyeire. Ez az 
esszé nemcsak Hamvas életművében, hanem a teljes hazai 
– megkockáztatom: a világirodalomban is – irodalomban 
különös helyet foglal el.

Dúl Antal Hamvas A láthatatlan történet című kötetének 
bevezetőjében lényeges meglátással járul hozzá a fenti meg-
jegyzéshez: a magyar esszéirodalom mozgástere általában 
horizontális, történeti síkon mozog, Hamvasé vertikális és 
transzcendentális: „a személy üdve vagy bukása […] az itt -
lét, a pillanat, a sorsrealizáció, a jelenlét”49 az, ami meghatá-
rozó eleme a létre vonatkozó gondolatainak, írásainak.

Nem vitatható tény, hogy az életvilágban való lét 
mindig „itt lét”, jelenlét. Az életvilág, amely eredendően 

49  Hamvas Béla: Wordsworth vagy a zöld fi lozófi ája. In Hamvas 
Béla: A láthatatlan történet. Akadémiai, Budapest, 1988, 10.
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megkérdőjelezetlenül adott  az egyén számára, magától 
értetődő viszonyok, cselekedetek, mítoszok hálójában a 
diff uzitás szintjén szerveződik. Ez az eleve adott  világ min-
denki számára egyformán létezik, szükségképpen minden-
napiságában, ebben él az egyén. E lét a sorsrealizáció alapja 
Hamvasnál is a szubjektíve megélhető világ kerete. Azon-
ban létrejön az egyéni sorsrealizációban az inautenticitás 
dominanciája, a szorongás, nemcsak az eredendő bűn, 
hanem az átláthatatlan életvilág nyomasztó ereje miatt  is. 
Maszkokkal népesül be a világ. Karnevál ez, színjáték. S 
mint látni fogjuk, ebben a karneváli világban játssza játékát 
a nő is.

Hamvas az őseredetiséget, a harmóniát e művében a 
dionüszoszi és jézusi „életvilágban” találja meg, amelyek 
felidézésével lehetőség van arra, hogy az inautentikus, 
maszkokkal telített  válságvilágunkat valamiképpen „meg-
zavarja”, vagyis felidézze a status absolutus állapotát.

E világban a bor is maszk, s nem akármilyen: hieratikus 
maszk. Isten inkongnitója. Ez a maszk és az isteni ősfolya-
dék segít feloldani a létt el együtt  járó görcsöt, sokkot, szo-
rongást, segít hidat verni az eredendő bűn elkövetésének 
pillanata és a „végső világünnep” napja között . E hídte-
remtést csak önkívületben lehet elviselni, mondja Hamvas, 
s ehhez a bor segít. Vagyis az inautentikus lét maszkjai le-
ránthatók egy másik maszkkal? – tesszük fel a kérdést Ham-
vasnak. A válasz: igen, de csak isteni maszkkal, a hieratikus 
maszkkal. De melyek ezek a maszkok? Tulajdonképpen a 
pietista és a materialista is egyfajta maszkot hord, és a nő pe-
dig megjelenhet drágakőként vagy egy borfajtaként, illetve 
ezek maszkját veheti fel.

Hamvas szarkazmusa, iróniája igen erőteljesen meg-
jelenik, végigvonul az egész esszén, tulajdonképpen ez 
az esszenciája. Ez a gúny szól a materialistáknak és a 
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pietistának is, aki nem más, mondja Hamvas, mint ate-
ista álöltözékben. „A közönséges materialista szánandó 
lélek, értelme sem erős, szíve néha egészen hülye. […] 
A pietista tulajdonképpen olyan istentelen, mint a mate-
rialista, csak ezen felül még a lelkiismerete is rossz, s ezért 
az igazi vallás külsőségeit magára ölti. A pietista megkö-
vetelné, hogy az ember korpán és vízen éljen, a legszebb 
asszonyokat rossz szabású ruhában járatná, a nevetést eltil-
taná, s a napot fekete fátyollal borítaná. […] Az ateistát kí-
mélni kell, mert ostoba és tudatlan és korlátolt és együgyű. 
A pietista nem tarthat számot kíméletre. Vegye tudomásul, 
hogy szemem sarkából fi gyelni fogom őt, és minél ünnepé-
lyesebb arcot vág, annál jobban fogok nevetni rajta.”50

A puritánok és a pietisták a nőket is csak absztrakt 
módon ismerik – folytatódik a szarkazmus, csak szemük-
kel és fülükkel, máshogyan, mint például tapintással, rit-
kán. Az irónia mellett  igazán lírai stilisztikai megoldás, 
ahogyan a nő és a drágakő párhuzamának cizellált jellem-
zésével kiemeli a női princípium lényegi elemeinek egyi-
két: „Minden szép nőből végül is drágakövet lehetne ké-
szíteni. Vagy bort. De akkor nem kristályosítani kellene, 
hanem feloldani. A drágakövet úgy használnám, hogy 
aranyba foglalnám és esszenciáját a szememen keresz-
tül magamba szívnám. A bort természetesen úgy, hogy 
meginnám. A Zsoltár azt mondja: Kóstoljátok meg és lás-
satok. – Persze az lenne a legjobb, ha a drágakövet, ami-
kor akarom, átváltoztathatnám nővé, kigyönyörködném 
magam benne, aztán újra átváltoztatnám és meginnám, 
végül ismét drágakő lenne és sose fogyna el. Volna zafír 
és ametiszt és gyöngy és gyémánt és smaragd és topáz 

50  Hamvas Béla: Az öt géniusz. A bor fi lozófi ája. Életünk Könyvek, 
Szombathely, 1988, 117–118. 
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asszonyom és borom. Mámoranatómiám főtétele: min-
den mámor gyökere a szerelem”51 

Ugyanakkor esszéjében egy másik, egy rejtekező, csak 
rituális állapotban felszínre törő, rendkívül meglepő olda-
la is feltárulkozik a nőnek, amelynek többrétegű jelentése 
nehezen fejthető fel: megjelenik a nő mint a mámor leánya, 
aki elfelejtett e a kiszámított  bájolást, minden tisztátalanság 
kiégett  belőle. 

Hamvas apró életvilágbeli pillanatokból állít össze egy 
szakrális képet, s a képzeletében, az imaginált életvilág-
ban megjelenő nőket vizionálja, ahogyan táncukat lejtik, és 
olyan tiszta lényként állnak előtt ünk, akikből csak szerelmet 
szabad ’csinálni’, de üzletet, uralmat nem. E szakrális ké-
pességet nem szabad arra használni, hogy a nő vele ruhát, 
ékszert, pénzt szerezzen. A res fortissima a pietistáknak és 
a puritánoknak szól az esszé végén, azért is, hogy ne csak a 
döbbenetet fokozza, hanem további titkok is feltárulkozza-
nak, megnyíljanak a rejtőzködő női lélekből. 

„Nézd meg jól ezt a fi atal asszonyt, rendetlenül feldúlt 
hajával, minden mozdulata kör alakú, mint a keble és a 
combja. Gömb alakú zene, de illatból és ízből. Kóstoljátok 
meg és lássatok, mondja a Zsoltár. Hangja, mikor nevet, 
mint a megdicsőülés. Szeme szikrázik. Orrcimpái kitá-
gulnak és reszketnek. A mámor leánya, elfelejtett e a rossz 
kurvaságot, a festéket, a cicomát, a rosszhiszemű és kiszámí-
tott  bájolást. Ilyenkor a legillatosabb, és csókja a legforróbb. 
Már beszélni se tud, csak dadog, de látszik, hogy ezt unja, 
és ajka úgy áll, mint a csecsemőé, csucsorítva, de nem tejre. 
Minden tisztátalanság kiégett  belőle. Mikor egyet csuklik, 
olyan hang csepeg szájából, hogy az ember minden cseppet 
szeretne végignyalni. Borzas fejét eszelősen rázza, hátraveti 

51  Uo., 13.
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magát a fűbe, karját szétveti. Felcsúszik a szoknyája, de ész-
re se veszi, sem ő, sem más. A görögök tudták, hogy a nő 
legmélyebb lénye ez a szakrális kurvaság. De amikor önma-
guktól itt as nők Dionüszosz nagy ünnepén a hegyek között  
őrjöngő táncukat járták, a férfi aknak még csak közelükben 
sem volt szabad lenniük. Akit megtaláltak, azt a mainaszok52 
szétt épték. Mert a kurvaság csak alacsonyabb, csak vörösen 
izzó állapotában kapcsolódik a szerelemhez. Mikor már 
fehéren izzik, a férfi hoz semmi köze. Akkor már a szenve-
délyes önfeláldozás mámora. Áldozat. Vagyis vallás. Ebből 
a vallásból szabad szerelmet csinálni. Kell is. Főképpen mi 
mondjuk ezt, a férfi ak, akik enélkül az asszonyi tűz nélkül 
egész életünkben dideregnénk. Nekünk ezt hirdetnünk kell, 
és az asszonyoknak meg kell magyaráznunk, hogy mind-
ez csakis értünk van. Persze van nő, aki elhiszi, van, aki 
csak mosolyog. Mondom, szerelmet szabad belőle csinálni. 
De üzletet, uralmat csinálni, e szakrális képességet arra 
használni, hogy a nő vele ruhát szerezzen, élcszert, pénzt, 
azt nem szabad. De megmondom, mi az, amit a legkevésbé 
szabad: pietizmust és puritánságot nem szabad. Szigort és 
előítéletet, megbotránkozást és álszemérmet, fogakat ösz-
szeszorító kegyetlen erkölcsöket, idegbajos pedantériát, ri-
golyát, házsártosságot, hisztériát, kevély és hiú önimádatot 
nem szabad.”53 

52  Dionüszoszt kísérő, elragadtatott  bakkhánsnők.
53  Uo., 23–24.
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„A REFORMÁTUS NŐ LELKI 
VILÁGA” – EGY RETORIKAI 

ELEMZÉS TÜKRÉBEN
Kegyes Erika

Bevezetés

Sebestyén Jenő, a Budapesti Református Teológiai Akadé-
mia professzora, 1928 és 1938 között i igazgatója 500 oldal 
terjedelemben három kötetet egybefűzve 1927-ben adta 
közre a Református nő lelki világa1 című munkáját, amely-
nek előszavában a következőket olvashatjuk: 

„A magyar református egyházi ébredés s általa a teljes nem-
zeti megújulás is csak akkor lesz lehetséges, ha az öntudatos 
református keresztyénség élő hite és tüze a női lelkeket is meg-
ragadja és Isten ügye s az Anyaszentegyház java érdekében 
őket is munkába állítja. Mert a női lélek öntudatra ébredése 
és szent szolgálata nélkül nincs és nem lehet igazi virágzása 
az egyháznak Magyarországon sem. S ha ehhez hozzávesz-
szük még a modern kor ama veszedelmes törekvését, amellyel 
minden áron a maga szelleme szerint akarja felébreszteni és 
öntudatosítani a női lelket is, akkor megértjük azt, hogy miért 

1  Dr. Sebestyén Jenő: A református nő lelki világa. Sylvester – Sylves-
ter Nyomdai Műintézet, Tahitótfalu, 1927. Ezt a kiadást használ-
tuk az elemzésünkben és ebből a kiadásból emeltünk át szemel-
vényeket a jelen kötet függelékébe is. 



54

Kegyes Erika

kell nekünk, éppen ma, kett őzött  erővel is arra törekednünk, 
hogy a mi asszonyaink és leányaink is hitben és öntudatban, 
igazán „teljes fegyverzett el”, tehát igazi hívő református lélek-
kel álljanak meg a magyar életben. Hogy ne csak a keresztyén 
férfi  gondolkozzék nemesen és fenkölten a nőről, hanem a nő 
is önmagáról s e földi életben való küldetéséről”.

A könyvet – melyet antikváriumokban és könyvtá-
rakban több kiadásban is meg lehet találni – kézbe véve 
adott  a kérdés: hogyan kell tehát a férfi nak a nőről, a 
nőnek önmagáról gondolkodnia? Milyen nőkép tükrö-
ződik vissza a másik és önmagunk szemében? Milyen 
retorikai eszközökkel próbálta meg a szerző a fenti idé-
zetben kijelölt célokat megvalósítani, és milyen kommu-
nikációs, stilisztikai és retorikai eszköztárat, modern szóval 
stratégiákat alkalmazott  ahhoz, hogy az általa (illetve 
általában a férfi ak által) megkonstruált2 ideális nőképet 
lehorgonyozza és azt a nők elé, mint követendő példa-
képet állítsa? Hogyan valósítja meg a szöveg azt, hogy 
a nőkről mások által alkotott  kép megegyezzen a női én-
kép legalapvetőbb elemeivel? Melyek a szövegnek azok 
a képi elemei, amelyek a nőkép de- és preskripciójában3 

2  A konstrukció és a hozzá kapcsolódó konstruktivizmus mint 
nyelvfi lozófi ai irányzat arra utal, hogy a szövegek szerveződése, 
a bennük szereplő szavak kiválasztása és használata nem vélet-
len, hanem mindig egy bizonyos célt szolgál és egy bizonyos ide-
ológiának van alárendelve. Ezért konstruáltak (megkonstruáltak) 
a társadalmi szerepeink, a női és a férfi  szerepek a közösség és az 
egyén szintjén is bizonyos céloknak és érdekeknek vannak alá-
rendelve, kihangsúlyozva vagy elhallgatva, fel- vagy leértékelve 
a nemek biológiai és társadalmi szerepeit. 

3  A társadalomtudományi és a nyelvészeti jellegű szövegvizsgála-
tok egyaránt rámutatt ak arra, hogy a nemekről alkotott  elképze-
lések két alapvető funkciót töltenek be: egyrészt leírják a női és a 
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tekintély- és tanulság alapúak, maximák és preceden-
sek, szimbólumok és metaforák? 

Ezeket a kérdéseket Sebestyén Jenő munkájából ki-
választott  szövegszakaszok retorikai és stilisztikai elem-
zésének segítségével válaszoljuk meg, nyomon követve 
annak logikai és érzelmi érvelését, a külső és a belső érvek 
alkalmazásának mechanizmusait, az induktív és a deduk-
tív argumentációs láncok váltakozását. Az elemzés alapján 
felállítjuk a nőkép leírásában leggyakrabban alkalmazott  
toposzok sorát, a nőkről általában és a református hitben 
élő nőkről tett  állításokat, ezek igazolásait és megerősíté-
süknek struktúráit. 

A Sebestyén Jenő által megkonstruált nőkép elemeit 
és magának a nőkép-konstrukciójának folyamatát úgy ért-
hetjük meg a legteljesebben, ha először átt ekintjük a nőkép 
fogalmát, annak idő- és térbeli alakulását és a protestáns 
szellemiséghez való viszonyát. 

Sok és fontos munka született  már a nőkép, a nőképek 
mint fogalom meghatározásáról,4 kultúra-, művészet- és 

férfi  tulajdonságjegyeket (despkripció), másrészt pedig előírják a 
nők és a férfi ak számára a követendő, a kívánatos és megbecsült 
tulajdonságokat (preskripció).  

4  Útt örő feltáró munkát végzett  ebben Silvia Bovenschen, aki rá-
mutatott , hogy a nőképek nemcsak művészi ábrázolások „ter-
mékei”, azaz nemcsak a festmények és más vizuális ábrázolások 
alapján értelmezhetjük őket, hanem nyelvi megformáltságuk 
szerint is. A nőképeknek általában van egy ún. direkt jelenté-
sük, ami azt írja le, hogy mit gondol a köztudat (pl. a mesék és 
a mondák boszorkányairól, tündéreiről), és van egy ún. átvitt  
értelmű (indirekt) vagy más szóval kapcsolt jelentésük is, ami a 
direkt (tehát a közvetlenül ábrázolt) jelentések mentén az egyé-
nek meggyőződéseit képviseli a nőkről. Példának okáért egyéni 
felfogásban létezhetnek jó boszorkányok is, vagy rosszakaró 
tündérek. Ezek szerint a direkt jelentéstartalom az mutatja fel, 
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hitt udományi hátt eréről a történelem különböző kor-
szakaira vonatkozóan.5 A nőképpel (tulajdonképpen és 
értsd: az ideáknak megfelelő női mivoltt al) foglalkozó ér-
tekezések6 elemzésének fontosságáról beszélhetünk pél-
dául nőtörténeti vagy nyelvi szempontból is, de a legtöbb 

milyennek kell lenniük, illetve milyennek kell látnunk a nőket, 
míg az indirekt jelentéstartalom mindezt egyéni (szubjektív) je-
lentéssel ruházza fel. Éppen ezért hiba volna, a nőkép és a férfi -
kép értelmezését leszűkíteni a nemi szerepekre, amiket a nőknek 
és a férfi aknak betöltenek. (Vö. Silvia Bovenschen: Imaginierte 
Weiblichkeit. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1979.)  

5  Külön elemzés tárgya lehetne például, hogy mit gondoltak egy-
egy korszak meghatározó irodalmi személyiségei, így például Jo-
hann Wolfgang Goethe a női nemről. Erről írt például nagyszerű 
elemzést Christa Dill, ami elektronikus publikáció formájában is 
elérhető (lásd Christa Dill: Generelle Aussagen Goethes über die 
Frauen. htt p://www.goethezeitportal.de/fi leadmin/PDF/db/wiss/
goethe/goethe_frauen_dill.pdf), de kísérletet tehetünk egy-egy 
korszak átfogó elemzésére is. Erre vállalkozott  például az 1900-as 
évek irodalmának női főszereplőinek, mint cselekvőképes nőknek 
a középpontba állításával Stephanie Günther, akinek az elemzése 
az ún. fi n de siècle korszakra vonatkozott . Lásd Stephanie Günt-
her: Weiblichkeitsentwürfe des Fin de Siècle. Bouvier Verlag, Bonn, 
2007; a kötet az ún. berlini nőírócsoportról és alkotásaikról szól. 
Kimondott an az egyháztörténelmi aspektust követi Marion Wag-
ner, aki a Mária alakok irodalmi és művészett örténeti jelentőségét 
elemezte. Lásd Marion Wagner: Die himmlische Frau: Marienbild und 
Frauenbild in dogmatischen Handbüchern des 19. und 20. Jahrhunderts. 
Friedrich Pustet Verlag, Regensburg, 1999. 

6  Magyar társadalomtörténeti szempontból megemlítendő mun-
kák, amelyekben a női életúthoz nyújtanak életvezetési tanácso-
kat, és amelyekben tudatosan befolyásolni kívánták a szerzők a 
nők tulajdonságjegyeinek az alakulását: Toldy István: A nőkről 
a nőknek. Emich, Pest, 1865; Stern Armin: Nőkről a nőknek: tanul-
mány. Pécs, 1897; Sándor Kálmán: A nőkről a nőknek. Marosvásár-
hely, 1977; Vutkovits Sándor: A nőkről. Pozsony, 1903. 
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elemzés mégis és természetes módon a nagy fi lozófusok7 
és egyházi gondolkodók,8 illetve a közbeszédet, a nőkről 
való társadalmi diskurzust meghatározó tudósok és köz-
életi személyek által megformált nőképek tartalmi meg-
ítélésével foglalkozik.9 Külön meg kell említenünk azokat 
a munkákat is, amelyek a Biblia szövegein keresztül fog-

7  Fontosak itt  például Joó Mária tanulmányai Nietz sche kapcsán, 
melyek közül számos elektronikusan is olvasható (lásd pél-
dául Joó Mária: A Nő mint Igazság Nietz schénél.  htt p://www.
c3.hu/~prophil/profi 044/joo.html), illetve nem szabad elfelejteni, 
hogy a nőképek értelmezése már Arisztotelésznél elkezdődött . 
Németh György cikke (uő: A nők erényei. Női szerepek az óko-
ri Hellaszban. Rubicon, 2001:16) arról győz meg minket, hogy a 
női erények fogalmával először tudományos alapokon éppen 
Arisztoletész foglalkozott . 

8  A nők szerepével az egyházban átfogóan foglalkozik Szőllősy 
Ágnes (uő: A nő szerepe az egyházban. Keresztény szó, 1999 
(10):1), a férfi  és a nő együtt működése, a nők szerepvállalása a 
vallás fenntartásában, illetve egyházi gondolkodók nőkről alko-
tott  felfogásának az elemzése valójában felsorolhatatlanul sok 
könyv tárgya. Kiemelendőek ezekben például azok a gondolatok, 
amelyek a női kommunikáció, a női látásmód hátt érbeszorítását 
célozták meg, és amelyekből a nőgyűlölet és a nő tárgyként való 
kezelése és említése táplálkozott  (vö. Kéri Katalin: Érdekességek 
a nők történetéből. Pécs, 1996, htt p://mek.oszk.hu/02000/02035/
html/).  

9  Igen nagy hatású volt például Ott o Weininger, Bécsben született  
osztrák fi lozófus és közéleti személyiség először 1903-ban kiadott  
könyve, ami német nyelven a Geschlecht und Charakter címmel 
jelent meg, és mint ahogyan a cím is előrevetíti, a nemek és a 
tulajdonságok között i összefüggéseket szándékozik megmagya-
rázni, csak éppen úgy, hogy a férfi  a maga nemében és a teremtés 
koronájaként csakis pozitív tulajdonságok hordozója, a nő pedig 
az eredendő bűn hordozójaképpen a negatív tulajdonságok teljes 
katalógusának az egy személyben való megtestesítője. Weininger 
könyve 10 évvel később, 1913-ban jelent meg magyar nyelven is, 
Nem és jellem címmel.  
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lalkoznak a női szerepekkel és azok értelmezési lehetősé-
geivel,10 illetve teológiai alapokon keresik a választ arra a 
kérdésre, hogy milyen elvárásai vannak a különböző te-
ológiai álláspontokon nyugvó megközelítéseknek a nők-
kel és a női szerepekkel szemben. Ennek a kérdésnek a 
tárgyalásába kapcsolódott  bele a nőkép-kritika11 is, amely 

10  Ezzel a témakörrel számos író foglalkozott , akik közül megem-
lítendő Abraham Kuyper írása a Biblia nőalakjaiól, amit Nagy 
Zsigmond fordított  le magyarra és 1913-ban jelent meg Buda-
pesten. Ezt számos olyan írás követt e, ami ezekre a felvetésekre 
reagált a nők szempontjából, gondolhatunk itt  például Ravasz 
Lászlóné előszavával az „Imhol az Úr szolgálóleányai” címmel 
megjelent ismerett erjesztő írásra. A téma iránti majdnem hogy 
csillapíthatatlan érdeklődést mutatja, hogy napjaikban is jelen-
nek meg új és újabb értelmezések, amelyek a Bibliai női szerepek 
köré fonódnak (például Karssen Gien: Nők a Bibliában. Evan-
géliumi Kiadó, Bp., 1993; Baldock John: Nők a Bibliában. Sziget 
Könyvkiadó, Bp., 2007). Ebben a keretben természetesen nem fe-
ledkezhetünk meg azokról a kezdeményezésekről sem, amelyek 
a feminizmus és a kereszténység viszonyát már a feminista moz-
galmak kialakulásának idején tárgyalták (például Martinovich 
Sándor S. J.: Egyház és demokrácia. Pécs, 1918), illetve a Biblia női 
szempontú modern értelmezéseiről sem, amelyek a kezdetektől 
napjainkig átfogóan követik nyomon a nőiség alapvető emanci-
pációs kérdéseit, összekapcsolva azokat a teológiai alapvetések-
kel (például Gene Getz  – Elaine A. Getz : A nő a Biblia tükrében. 
Keresztyén Ismerett erjesztő Alapítvány, 2014).  

11  Utalhatunk itt  minden olyan megmozdulásra, amely a német 
vagy az angol nyelvterületen a nőkép klasszikus értelmezésének 
a kritikájára, és ennek megfelelően a hagyományos és sztereo-
tip női szerepek el nem fogadására irányul, és éppen a vallásos 
életvitelű nők szempontjából gyakorolnak kritikát az egyházak 
állásfoglalása felett . Ezeket a feminista nézőpontot követő elem-
zéseket gyakorta emlegetik a feminista teológiai címszó alatt . 
A feminista teológia (más megfogalmazásban női szempontú 
teológia) alapvető célja, hogy a vallásgyakorlás keretei között  
esélyt adjon a női szerepek női szempontú megfogalmazására, 
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sajátosan női, feminista szempontból gyakorol kritikát a 
társadalom és az egyházak által közvetített  hagyományos 
női szerepfelfogások fölött .

A nőkép fogalma

Különböző kultúrtörténeti korokban nyilvánvalóan kü-
lönböző női szerepekről beszélhetünk. Számos érdek-
feszítő munka tesz kísérletet arra, hogy teljességében 
tekintse át az európai nők történetét és szerepeiknek a 
változását.12 Figyelmet érdemel például Kaari Utrio, fi nn 
történész és író Éva lányai: Az európai nő története című 
könyve. Sokan forgatt ák minden bizonnyal haszonnal 
azokat a nőtörténeti könyveket is, amelyek egy-egy kor-
szakban világított ak rá a nemek viszonyára, és emelték 
ki, hogy a nő és a férfi  komplementer módon egészíti 
ki egymást.13 Egész Európában visszhangra talált pél-
dául Georges Duby ismert francia történész munkája 
(A nő a középkorban), amely magyar nyelven először 1995-

a nőknek az egyházban a férfi ak által kijelölt szerepeinek a női 
szempontú olvasatára. Ezért nem érthetünk egyet minden te-
kintetben Zámbó Andrással, aki a Mondhat-e újat a feminista teo-
lógia című könyvében (Lux, Bp., 1996) azt mondja, hogy a femi-
nista teológiai megközelítés nem mond(hat) újat, csupán csak 
arra tehet kísérletet, hogy a nőiesség általános értékei alapján 
megvédje magát (értsd: a nőt, a nőiséget) a negatív megbélyeg-
zéstől.    

12  Utrio Kaari: Éva lányai: Az európai nő története. Corvina, Budapest, 
1990; Georges Duby: Geschichte der Frauen. Frankfurt, 2000, meg-
jelent magyarul is, uő: A nő a középkorban. Corvina, 2000; Kéri Ka-
talin: Érdekességek a nők történetéből. Pécs, 2001.

13  A nő az érzelmek, a férfi  az értelem megtestesítője. Ebből követ-
kezően tulajdonságaik ellentétes jelzők segítségével írhatók le.
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ben jelent meg. A két írás egyébként érdekes párbeszé-
det alkot egymással, hiszen mindkett ő az „Éva leánya” 
metaforáját értelmezi, csak más-más nézőpontból. Így 
egyik írásban sem kerülhető el ennek a megbélyegzés-
nek (stigmatizációnak) a mélyebb értelmezése. Georges 
Duby levezeti, hogy miért kell árnyalnunk azt a közép-
korra oly jellemző képet, hogy a nő egyenlő minden 
baj és rossz forrásával a világban, így az eredendő bűn 
forrása is, aki mintegy játékszernek tekinti az életet és a 
halált. Georges Duby fejtegetései és az általa bemutatott  
irodalmi, történelmi forrásokra támaszkodóan hiteles 
asszonysorsok azt bizonyítják, hogy a nők saját sorsuk 
irányítói is tudnak lenni. Kaari Utrio könyve valójában 
rendhagyó történelemkönyv, mert a család mint társa-
dalmi formáció európai ívű történetén keresztül mutatja 
be a nők sajátos világát napjainkkal bezárólag. Rámutat, 
hogy a hagyományosan női tulajdonságként aposztro-
fált alkalmazkodó képesség személyes és később tár-
sadalmi szintű hiánya nyitott a meg a nők számára az 
emancipáció felé vezető utat. Ezt a gondolatmenetet 
folytatja Kéri Katalin is, aki számos érdekességgel egé-
szített e ki és fontos magyar vonatkozásokkal gazdagí-
tott a a női ideálról alkotott  kultúrtörténeti krónikákat,14 
átt ekintve például a legfontosabb európai nőkérdésről 
szóló könyveket is, amelyek a 18–19. század gondol-
kodásmódját alapvetően formálták, Abigail Adamstól15 

14  Kéri Katalin: Érdekességek a nők történetéből. Pécsi Egyetem, Pécs, 
2001.

15  1747–1918, John Adams amerikai elnök felesége, és annak ellené-
re, hogy egész életében ragaszkodott  a Lady Adams megszólítás-
hoz, sokat tett  a nőpolitika és a nőkérdés napirendre kerüléséért, 
és önéletrajzi írásai nagyban formálták a korabeli nőképet is. 
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John Stuart Mill16 írásán át egészen Charlott e Perkins 
Gilmanig.17 

Nem annyira tartalmi, hanem sokkal inkább megfor-
máltsági szempontokat is érvényesítő elemzések is arra a 
következtetésre jutott ak, hogy a történelmi nőtípusok ér-
telmezése nélkül nem érthetjük meg a mai női szerepeket 
sem. Retorikai, stilisztikai, azaz nyelvhasználati szem-
pontból Silvia Bovenschen az elsők között  foglalkozott  a 
különböző korokat meghatározó, női szerepeket, szerep-
ideálokat bemutató vagy éppen az olyan női tulajdonsá-
gokat, mint például a szépség és a testi harmónia iránti 
vágyat ösztönző, de a velük társuló és belőlük fakadó 
szereleméhséget ostorozó és a szerelmet vágyakozó nő-
ket „megjavítani” szándékozó, nevelési célzatú könyvek-
ben leírt tanácsok nyelvi megformáltságával. Ez azért is 
kézenfekvő szövegválasztás volt, mert Silvia Bovenschen 
irodalomtörténetet, szociológiát és fi lozófi át tanult, és 
ezek a tanulmányok megalapozták, hogy nemcsak kel-
lő fi gyelemmel, hanem megfelelő elemzési hátt érrel is 
fordult a szövegek felé. Ennek alapján túl tudott  lépni 
a hagyományos retorikai elemzési kereten, és valójában 

16  Millt (1806–1873) életének alakulása és személyes meggyőződése 
alapján is foglalkoztatt a a nőkérdés. A brit parlament képvise-
lőjeként nemcsak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is arra 
buzdított a a kortársait, midőn megírta a világhíres esszéjét a Nők 
alárendeltsége címmel 1861-ben, ám publikációjára csak 1989-ben 
kerülhetett  sor.  A szöveg elismerően nyilatkozik a nők választási 
jogért folytatott  küzdelméről, és igen sokrétűen próbál válaszolni 
a kortársaknak arra a kérdésére, hogy a nő is ember. 

17  Amerikai írónő, aki 1860-ban született  Connecticutban és 1935-
ben halt meg Kaliforniában. A mai olvasóközönsége számára 
hihetetlen, hogy egyetlen novellája, a Sárga tapéta tett e ismertt é. 
Ebben a szépirodalmi írásban fogalmazta meg az írónő a feminis-
ta nézeteit. 
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megteremtett e a nőkről, a női létről és tulajdonságokról 
szóló szövegek diszkurzív elemzésének a módszertanát. 
Az elemzett  szövegek18 egymáshoz nagyon hasonló tar-
talmán kívül kiemelte azok nyelvi megformáltságának 
egysíkúságát is. Az először 1979-ben publikált monográ-
fi ája azzal a céllal íródott , hogy bemutassa a sajátosan női 
jelenlétét az irodalomtörténetben is. Ezért a munkájáért 
számos elismerésben részesült, mivel elindított a és meg-
alapozta az ún. nőkép-kutatásokat. Sajnálatos módon 
máig nincs e fontos írásnak magyar fordítása, holott  ez 
mára a kultúra- és kommunikácótörténeti nőkutatás és 
egyben a nőkép-kutatások19 egyik klasszikus művévé is 

18  A könyv alcíme: Sajátos kutatások a nőiség irányvonalának a meg-
határozásához, annak művészeti és irodalmi reprezentációjának a 
megértéshez a 18. századtól kezdve. Ebből a szempontból érdekes, 
hogy Bovenschen  nemcsak az elemzett  időszak férfi ak és férfi  
írók által megalkotott  nőképét elemzi, hanem a nőírók által saját 
maguk is megteremtett , kiharcolt nőképét is az elemzés tárgyává 
teszi. Így kerül sor arra, hogy összeveti, mit jelent a tudós/okos/
olvasó nő fogalma a nőknek és a férfi aknak a 18. század végén, 
és mit jelent a „szép lélek” metaforája a nőknek és a férfi aknak, 
s amint Bovenschen is hangsúlyozza: míg az egyik fél számára a 
„természetes erények konzerválásáról” van szó, addig a másik 
fél számára arról, hogy az árnyékból kiléphessen a fénybe. Ez a 
felismerés vitt e a szerzőt abba az irányba, hogy a női szerzők szö-
vegeit is bevonja az elemzésbe (például Anna L. Karsch, Sophie 
la Roche).   

19  Ebben a tanulmányban a nőkép mint terminus a nőkről, a nők 
feladatairól, a nőiség lényegéről folytatott  nyilvános térben zajló 
diskurzusokban megfogalmazódó és képviselt vélemények ösz-
szességét jelenti. A nőképről minden időben társadalmi, politi-
kai és irodalmi diskurzusok folynak, egy adott  térben és időben 
egymás mellett  több nőképet is megformálhatnak a diskurzusok 
résztvevői. A társadalmilag elfogadott  nőképek és projekcióik 
(pl. művészi ábrázolásmódjai) olyan diskurzusok eredményei, 
amelyekben helyet kapnak a tradíciók, a sztereotípiák, a nőké-
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pet megkonstruálók személyes att itűdjei, és nem utolsó sorban a 
historikusság kontextusában reprezentált nő-fogalmak is. A nő-
kép-konstrukciókban és reprezentációiban benne foglaltaknak 
a biológiai és/vagy társadalmi nemről folyó diskurzusokban 
fellelhető nő-fogalmak is, ezek pedig egyfajta hétköznapi le-
nyomatai is egyben a tudományos diszkusszióknak. A „nőkép” 
defi niálásában kultúra- és nyelvtörténeti beágyazott ságú aspek-
tusokból kiindulva, Simone de Beauvoir nyomán egyszerűen 
csak úgy teszünk fel a kérdést, hogy mi is a nő, avagy mitől nő 
a nő? (Vö. Simone de Beauvoir: A második nem. Gondolat, Bp., 
1969.) Nyelvfi lozófi ai megközelítésben a nő fogalma a minden-
kori aktuális fi lozófi ai és társadalomelméleti meghatározott ságú 
diskurzusokban a „női természet” leírására tett  próbálkozások 
összessége (vö. Herta Nagl-Docekal and Herlinde Pauer-Studer 
(eds.): Denken der Geschlechterdiff erenz. Wiener Frauenverlag, 
Wien, 1990). Más megközelítésekben a nő és vele együtt  a nőkép 
fogalma nem választható el az aktuális test-diskurzusoktól/szép-
ség-diskurzusoktól sem, illetve a testről alkotott  fenomenológiai 
konstrukcióktól sem (vö. Judith Butler: Gender trouble. Routledge, 
New York, 1990). Feminista kritikai aspektusból a nőképet gyak-
ran a tükör metaforával hozzák összefüggésbe: a nő olyannak 
látja magát, amilyennek a férfi -diskurzusokban megalkotják (vö. 
Franziska Schössler: Einführung in die Gender Studies. Frankfurt, 
2008). Éppen ezért a nő fogalmának meghatározásában és a nő-
kép konstrukciójában, projekciós gyakorlataiban meghatározó 
szerep jut a nézőpont kérdésének is: ki beszél a nőiségről a fér-
fi  vagy a nő maga? A nőkép fogalmát az előbbi felvetések okán 
gyakran kapcsolják össze az imagináció fogalmával is, ami elkép-
zelést, képzetet jelent, illetve a nemi sztereotípiákkal is, amik a 
nemekről alkotott  „képek” esetében a legáltalánosabban a pozi-
tív vagy negatív előjelű vélekedések összességét jelentik. Mindez 

vált. Ebben a könyvében Silvia Bovenschen több aspek-
tusból is foglalkozik a nőkép fogalmával és a nőkép-kuta-
tások, mint az irodalom- és kultúratudományok, valamint 
nyelvészeti megközelítések metszéspontjában elhelyez-
kedő kutatási terület feladatával és módszertanával. 



64

Kegyes Erika

Silvia Bovenschen elsősorban irodalmi és társadalomszo-
ciológiai szövegek20 tükrében értelmezte a nőkép-konst-
rukciókat21 és azok ábrázolási módjait, s úgy találta, hogy 
a nőképeket – és itt  az általános és a társadalmi nemek 
történetébe beágyazott  nőképekről van szó –, paradox 
módon egyfajta időtlenség és egyben állandóság is jel-
lemzi. E megállapítás mögött  Silvia Bovenschennek az az 
álláspontja húzódik meg, hogy a nőkép csak lassan és kis-
mértékben változik egy-egy történelmi, ideológiai vagy 
művészett örténeti korszakon belül, de a korszakváltások 
és a nagy ideológiai vagy kulturális változások majdnem 
minden esetben együtt  járnak nemcsak magának a nőké-
peknek a megváltozásával, hanem azok megközelítési és 
közvetítési formáinak a megváltozásával is. Megváltozik 
például az, ahogyan és amit a nőkről írnak, és amilyen 

pedig – egyetértve Bovenschen érvelésével – nyilvánvalóan egy-
fajta időtlenül létező (túl)általánosított  véleményt generál, illetve 
előítéleteket foglal úgy össze, hogy nélkülözi nemcsak a kritikai 
aspektust, hanem az állítást alátámasztó argumentációt is. Bár-
mely aspektusból szemléljük is a nőképet, azt nem kérdőjelez-
hetjük meg, hogy a nőkép a különböző diskurzusoknak nemcsak 
tárgya, hanem eredménye és következésképpen közvetítésének 
eszköze is. A nőkép-projekciók, a nőkép prezentálásának gya-
korlata pedig nyilvánvaló módon hatással van a hétköznapi, a 
valóságos női lét formáira és megnyilvánulási tereire. 

20  Az említett  irodalmi szövegelemzésen túl fontosak például Rous-
seau írásai, aki a nőnevelés alapelvévé azt próbálta tenni, hogy 
a nő legyen vonzó, s a saját döntése az, hogy a külcsín vagy a 
belbecs alapján tudja-e ezt elérni. 

21  Bovenschen nagyon fontosnak tartott a, hogy hangsúlyozzuk a 
nőképek archetípusságát, azaz azt, hogy azok csak egy bizonyos 
történelmi keretbe foglaltatva tudnak működni és hatni. Ezért is 
gondolta úgy, hogy a nőkép nem az adott  kor eszményét tükrözi, 
hanem a megelőzőét, s nem az egyén szabad választásának ered-
ménye ez, hanem társadalmi és hatalmi folyamatok összjátéka. 



65

„A református nő lelki világa” – egy retorikai elemzés tükrében 

diszkurzív és retorikai eszköztárat a nőkről való beszéd-
módban a nők és a férfi ak használnak. Ugyanakkor – és 
ezt Bovenschen is hangsúlyozza –, a változás mellett  
egyfajta állandóság is megfi gyelhető. Ezzel a gondolat-
tal – akarva-akaratlanul – is felidézi a Carl Gustav Jung22 
gondolatát, amelynek az a lényege, hogy a szerepek ma-
guk ugyanazok, csak a megformáltságuk változik. Jung 
a megváltozhatatlan nőiséget és férfi asságot az anima és 
az animus fogalmak köré csoportosított a, és ide sorolta 
az ún. biológiai értelemben vett  női és férfi  meghatáro-
zókat. Ezek mentén dolgozta ki a nőies és a férfi as tu-
lajdonságjegyeket, amik a hatalmi struktúrák alapján a 
matriarchális és a patriarchális társadalmakat jellemezik. 
Így már Jung 1932-ben kiadott , a libidó változásaival fog-
lalkozó írásaiban nyomon követhetjük azt a gondolatot, 
hogy a nemi szerepeket csak részben határozhatjuk meg 
mi, mint egyének, a társadalom befolyása ezekre némely 
esetben sokkal erősebb, mint az egyén vágya, akarata. 
Ez a kijelentés a mai kutatás értelmében a nemi szerepek 
megkonstruáltságának elfogadása is egyben.

A mai tudományos megközelítésben a nemi szere-
peknek létezik egy biológiai és egy társadalmi megha-
tározott ságú felfogása. A biológiai adott ságokat és az 
ezekből levezetett , ún. hagyományos női és férfi  szerepe-
ket helyezik előtérbe azok, akik a nőt és a férfi t biológiai 
különbségek mentén határozzák meg (testt ömeg, erőki-
fejtés, a szülés és a nemzés képessége, eltérő testi adott -
ságok, különböző agyszerkezet, egymástól különböző 
hangszín stb.). A nem társadalmi szempontból történő, a 
nők és a férfi ak között  hasonlóan lényeges különbségeket 

22  Carl Gustav Jung: A libidó szimbólumai és változásai. Atheneum, 
Bp., 1932.
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tévő megkülönböztetés azon alapszik, hogy a női és a 
férfi  tulajdonságok egymástól eltérő szociális és kultu-
rális szerepeket hoznak létre, amelyek mentén más-más 
feladatok jutnak a nőknek, mint a férfi aknak. Ez utóbbi 
modellt nevezzük konstrukciós modellnek, mert arra he-
lyezi a hangsúlyt, hogy a nő és a férfi  fogalma nem egy-
fajta biológiai küldetés mentén értelmezhető csak, hanem 
az is fontos, hogy a szexuális identitás milyen társadalmi 
feladatokkal forr egybe. Ezért gondolják sokan azt, hogy 
a nő és a férfi  fogalmának értelmezése egy véget nem érő 
elemzési és alkotási folyamat, hivatkozva éppen arra, 
hogy a nő és a férfi  a Bibliában sem eleve adott ak, hanem 
egy folyamat, azaz a teremtés által létrehozott  „konstruk-
ciók”. A konstrukció fogalma egyébként a latin nyelvben 
valóban kapcsolatba hozható a teremtéssel, szerkesztést, 
létrehozást és egy elképzelés megvalósítását jelenti. Eb-
ben a jelentésben a nemi szerepek konstrukciója azt a 
felfogást takarja, hogy a nemi szerepek nemcsak egyéni 
választáson alapulnak, hanem társadalmi hagyományo-
kon és ahhoz kapcsolódó elképzeléseken is. A nemi szere-
pek megkonstruáltságának voltát, azaz azt, hogy nem az 
egyén kizárólagosan maga dönt arról, hogy mi tartozik a 
nőies és a férfi as értelmezési tartományába, hanem a ha-
gyományok és a történelem, az elvárások és a mindenkori 
társadalom-, illetve egyházpolitikának megfelelő női- és 
férfi  magatartásformák összessége döntően befolyásolja 
az egyénenként megtapasztalható nőies, illetve férfi as 
viselkedési kódokat, mindezt először amerikai kommu-
nikációs szakértők kezdték el hangsúlyozni az 1960-as 
években.23 

23  Hangsúlyozza például Griffi  n a könyvében (uő: Bevezetés a kom-
munikációelméletbe. Harmat Kiadó, Bp., 2001, 111.) és úgy véli, 
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Silvia Bovenschen is egyetért abban, hogy a nemi sze-
repek és a nemhez köthető tipikus tulajdonságok egy konst-
rukciós folyamat termékei, vagyis nem tagadhatjuk, hogy 
egy tervezési folyamat eredményei. Mindez elméletileg na-
gyon jól beágyazható azokba a kutatásokba, amelyek a nem, 
legyen az biológiai vagy társadalmi meghatározott ságú,24 a 
nő és a férfi  fogalmát elsődlegesen társadalmi és diszkurzív 
folyamatok termékeként határozzák meg, gondolha-
tunk itt  a közelmúlt olykor felkavaró írásaira is, példának 

hogy a nyelvhasználatnak nagy szerepe van a nőiesség és a fér-
fi asság alapvető jellemzőinek a hangsúlyozásában, mind abban, 
ahogyan a nők és a férfi ak kommunikálnak, mind abban, aho-
gyan a nők és a férfi ak önmagukról és a másik nemről megnyilat-
koznak.   

24  Napjainkban éppen újra vita folyik arról, hogy a biológiai vagy 
a társadalmi nem (gender) határozza-e meg erőteljesebben a női-
esség és a férfi asság alapvető ismérveit, és ezzel együtt  a két nem 
között i különbségeket. A biologisztikus felfogás a nemek között i 
(elsősorban az elsődleges és a másodlagos nemi jellegen alapu-
ló) különbségeket természetesnek fogja fel, azaz természet által 
adott nak tekinti. Ezzel szemben mások, akik a társadalmi nem 
szerepét a biológiai fölé helyezik, úgy vélik, hogy a nemi szere-
pek szociálisan és kulturálisan meghatározott ak, hiszen vannak 
(vagy legalábbis voltak) olyan kultúrák és társadalmak, amelyek-
ben például miénkhez nem hasonló rendezett ségű női és férfi  
szerepek az elvárások. A társadalmi nem szerepét hangsúlyozó 
felfogások sem tagadják minden esetben a biológiai nem szere-
pét, hanem azt vélik, hogy a biológiai nemi szerepekre épülnek 
rá a társadalmi szerepek, s van rá számos tanulmány, amely azt 
bizonyítja, hogy a társadalmi szerepek egymáshoz közelítenek 
napjainkban, s a szociális/kulturális életben a nők és a férfi ak felé 
támasztott  elvárások ma már lényegében összemosódtak. A bio-
lógiai és a társadalmi nem fogalmáról jó átt ekintést ad Bolemant 
Lilla – Szapu Marianna: Bevezetés a gendertanulmányokba. Phoenix 
Polgári Társulás, Pozsony, 2015.       
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okáért Foucault25 és Bourdieu26 tollából, akik a hatalmi po-
zíciók mentén egybekapcsolják a biológiai és a társadalmi 
nemekről alkotott  elképzeléseket, valamint a feminitást és a 
maszkulitinást is úgy gondolják el, hogy azok nem mások, 
mint hatalmi játszmák a nők és a férfi ak között , a nemek és 
a társadalom között , és így valójában diszkurzív és retori-
kai kijelentések mentén alakul ki az, amit a nyelvi megfo-
galmazások alapján az emberek a nő és a férfi  fogalma alatt  
sejtenek, illetve elgondolnak. Fontos itt  rámutatni, hogy a 
modern társadalmak egyik sajátossága az, hogy az eleve és 
elsődlegesen meghatározott  biológiai szerepeket egyrészt 
egybemossa a társadalom által elfogadott  nőies és férfi as 
megnyilvánulásokkal,27 hogy az ún. nemi szocializáció fo-
lyamataira hivatkozva állítsa azt, hogy a nőiesség és a férfi -
asság eszményképei nemcsak olyan képzetek, amelyekből a 
nők és a férfi ak generációi az identitásukat felépíthetik, ha-
nem a nőt és a férfi t a társadalom foglyaivá is teszik egyben. 
Egyes megfontolások ebben a folyamatban a társadalmit 
helyezik előtérbe, azaz azt gondolják, hogy az egyén iden-
titástudatára a közösség, a család, az iskola és a más intéz-
mények gyakorolnak nagyobb hatást, és nem a saját belső 
meggyőződése, vagy akár szexuális orientációja. A modern 

25  Michel Foucault, 1926–1984, francia történész, sokat publikált 
a női és a férfi  szerepek kialakulásáról, azok modern újraértel-
mezési lehetőségeiről, lásd például  A szexualitás története I–III. 
Atlantisz Könyvkiadó, Bp., 1999–2001.

26  Pierre Bourdieu, 1930–2002, francia szociológus, fi lozófus és ant-
ropológus, aki a habitus-elméletében belül foglalkozott  a női és a 
férfi  identitás koncepciójával, annak hatalom és uralom mentén 
történő magyarázatával, például ezt fejtett e ki a Férfi uralom című 
könyvében is. Lásd Pierre Bourdieu: Férfi uralom. Napvilág Kiadó, 
Bp., 2000

27  Lásd Foucault és Bourdieu megközelítését. 
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biologizmus hívei pedig azt hirdetik, hogy a társadalmi hie-
rarchiából és az olyan társadalmi nemi szerepekből levezett  
egyéni szerepek, mint például a törődés, a gondoskodás 
vagy a család megélhetésének a biztosítása, valójában a saját 
nemi identitásnak megfelelő viselkedési formák is egyben.

Ezen megfogalmazásokból kiindulva, és most mind-
egy, hogy a nem biológiai és/vagy társadalmi meghatáro-
zott ságára gondolunk-e, egyformán fontos szerephez jut a 
nyelv és a nyelvi szocializáció. Minden nyelv kifejezi ugyan-
is a férfi  és a nő kategóriáját, ezek egymástól való megkü-
lönböztetését, és ha az egyes nyelvek a biológiai szerep, a 
biológiai nem megjelölését tartják szem előtt , akkor egyrészt 
a genus (= nyelvtani nem, gyakorta biológiai nem) kategó-
riáját vezett ék be, másrészt vannak olyan szavak, amelyek 
a mondat szintjén egyértelműsítik, hogy a cselekvés sze-
replője, a mondat alanya nő vagy férfi -e. Nemileg semleges 
nyelvvel a kutatók valójában még nem találkoztak. A tár-
sadalmi nem elsődlegesen meghatározó szerepét előtérbe 
helyező kutatók azt mondják, hogy nem csak az a fontos, 
hogy a nyelv ki tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy a 
mondatban nő vagy férfi -e a cselekvő és a tárgy, hanem az 
is fontos, hogy minden nyelvben vannak olyan mondások, 
közmondások vagy szószerkezetek, amelyek a mindenkori 
társadalmi normákat írják le, amelyek a nőkhöz vagy a férfi -
akhoz kapcsolhatók. Erre vonatkozóan a legszemléletesebb 
példákat az egyes nyelvek közmondásai tartalmazzák.28 
Mindemellett  régóta foglalkoztatja a tudományos közéletet 
az a kérdés is, hogy másképpen beszélnek-e a nők és a fér-
fi ak, abból az okból, hogy mások a nemi szerepek, amiket 
magukévá kell tenniük, amiket be kell tölteniük. 

28  Huszár Ágnes: Bevezetés a gendernyelvészetbe. Tinta Könyvkiadó, 
Bp., 2009. 
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A nemekkel kapcsolatos sztereotip tulajdonságok nyel-
vi rétegzett ségének a leírására több, a társadalmi nemekkel 
foglalkozó elemzés is épül. A modern társadalomtudomá-
nyi megközelítések közül elsőként és útt örő jelleggel Judith 
Butler29 és Sabine Hark30 emelendő ki. E két utóbbi szerző 
a konstrukciós folyamatok elemzésének eredményeképpen 
felvetik a dekonstrukció lehetőségét is, és voltaképpen azt 
hangsúlyozzák, hogy nemcsak az lehet fontos és érdekes, 
hogy napjainkban hogyan határozzuk meg a nő és a férfi  
fogalmát, hanem az is, ha ezt retrospektív módon követjük 
vissza. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy 
megértsük a korábbi korok nemi szerepekkel kapcsolatos 
problémáit, és tanultunk-e egyáltalán valamit elődeink sze-
repkonfl iktusaiból. A dekonstrukció szó leépítést, lebontást 
jelent, és elsőként Jacques Derrida, napjaink létfi lozófi a kér-
déseit nagy hatással tárgyaló francia fi lozófusa használta 
írásaiban abban az értelemben, hogy úgy nézzünk a dolgok 
mögé, hogy lebontjuk azt az alkotóelemeire.31 

Ebben az elemzésben a jelen tudományos alapjaira és 
fentebb részletezett  felismerésekre egyaránt támaszkod-
va tekintünk vissza arra, hogyan alakult ki a nőkép egy 

29  Judith Butler korunk meghatározó szellemiségű amerikai fi lo-
zófusa, irodalomtudósa. Úgy gondolja, hogy alapvetően a nyelv 
konstruálja meg a nemet, mind a biológiai, mind a társadalmi 
nemet. Vö. például a magyar nyelven is olvasható munkáiban: 
Problémás nem (2007) és a Jelentős testek (2005).   

30  Sabine Hark német szociológus, aki a fi lozófi ai ismeretelmélete-
ket alapul véve épített e fel a nemi szerepeket leíró érvkészletet a 
különböző szerepgyakorlatok nyelvi megformáltságának elem-
zésén keresztül, rámutatva, hogy a hatalom és a hatalomgyakor-
lás formái határozzák meg azokat a leginkább. (Vö. Sabine Hark: 
Dissidente Partizipation. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2005).  

31  Vö. Jacques Derrida: Grammatológia.  Életünk Szerkesztősége, Szom-
bathely, 1991.
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bizonyos korban, tehát jelen esetünkben a protestáns nő-
kép szerveződése érdekel minket, mégpedig egy, 1927-ben 
kiadott  háromkötetes nőkép-konstrukciós munkában. Így 
tehát módszertanilag egyszerre fontos számunkra a konst-
ruktivizmus és a dekonstruktivizmus. A konstruktivizmus 
meghatározásában a bennünket körülvevő valóság tapasz-
talatai szerint építjük fel az identitásunkat, és itt  nem egy 
állandósult önképről van szó, hanem arról, hogy hatást 
gyakorol ennek a fejlődésére, alakulására az, hogy mások 
hogyan viszonyulnak hozzánk, mit olvasunk vagy éppen-
séggel milyen események történnek velünk. Ebben a meg-
közelítésben a nőképek és a férfi képek átformálhatóak, és 
nem egy írásnak volt már a közvetlen célja, hogy átalakítsa 
a nemekről alkotott  képeket, mint tenni szándékozott  ezt 
Sebestyén Jenő is a maga korában. A konstruktivizmus a 
ház metaforája alapján gondolja el az önkép és az identitás 
kialakulásának folyamatát, és azt mondja, hogy alapjaitól 
kell felépítenünk, haladva teljesség, a tökéletesség felé. Ez 
a felfogás nem arra keresi a választ, hogy miért ilyen vagy 
olyan tulajdonságokkal rendelkeznek a nők és a férfi ak, 
hanem arra, hogy hogyan alakíthatók ki bennük az ideális 
tulajdonságokból „felépített ”/”megkonstruált” nők vagy 
férfi ak, akik hordozói a mindenkori nőképnek és férfi kép-
nek. Ezzel szemben a dekonstrukció, mint módszer arra 
törekszik, hogy a társadalmunkat és benne a saját létünket, 
identitásunkat mint felépítményeket kezelje, és rávilágítson, 
hogy a szerepeink, az identitásunk a megértéséhez az szük-
séges, hogy egészen a felépítmény alapjaihoz nyúljunk visz-
sza, és megfogalmazzuk, miért így épült fel az a társadalmi 
berendezkedés, aminek a részei vagyunk. Ebben a felfogás-
ban az lesz a központi kérdés, hogy miért ilyenek vagy olya-
nok azok a tulajdonság- és személyiségjegyek, amelyeknek 
az elfogadását és követését a nőktől és a férfi aktól elvárjuk. 
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Teljesen jól belátható, hogy mindkét folyamatban közpon-
ti szerepet kap a nyelv, a nyelvhasználat, vagy ahogyan 
Derrida a még 1967-ben (magyarul 1991) a Grammatológia 
című munkájában írta, a „nyelvi rendszer”. Erre a gondo-
latmenetre egy példa a magyar nyelvből, hogy a társadalmi 
párbeszéd, a közbeszéd és a közéleti írások stílusa határozza 
meg azt, hogy mikor használjuk a nő, a kisasszony, a hölgy vagy 
az úrhölgy szavakat. Ezen szavak mögött , ha dekonstruáljuk 
őket, olyan értelmezési tartományok vannak, amelyek meg-
adják a szavakhoz kapcsolható tulajdonságokat, például a 
kor, a társadalmi státusz vagy a kommunikációs szituáció 
alapján (megszólítás vagy megnevezés).  

A nőképek egyidejű konstrukciós és dekonstrukciós 
elemzése nemcsak azt tárja fel, hogy hogyan értelmezték a 
nő és a férfi  fogalmát a feminizmus előcsarnokában, hiszen 
Sebestyén Jenő maga is több fejezetben értelmezi a feminiz-
must mit társadalmi folyamatot, hanem azt is, hogy a femi-
nizmus első hullámának hatására egyházi körökben, pon-
tosabban a vallásgyakorlás keretei között  miként próbáltak 
meg azonosulni a haladó nézetekkel, vagy éppen milyen ér-
vek mentén utasított ák el azokat. Egy olyan elemzés, amely 
egyszerre használja a konstrukció és a dekonstrukció elem-
zési gyakorlatát, arról is számot adhat, hogy a megkonstru-
ált nőképek megformálására és közvetítésére megalkotott  
és alkalmazott  argumentatív és diszkurzív stratégiák mi-
képpen szervezték magukat szövegeket és a diskurzusokat, 
amelyekben a nőképek formálódtak. A fentiekben sokat 
hivatkozott  német irodalomtörténész Silvia Bovenschen ezt 
folyamatot a következőképpen írja le: a nőképek 

„kiemelkednek az idő folyamából, és ránk kényszerítik ma-
gukat, hiszen ezek a képek alkotják azt a fi nom szövetet, 
amelynek színárnyalataiból a nőiességről és a nőről alkotott  



73

„A református nő lelki világa” – egy retorikai elemzés tükrében 

elképzeléseink, maga a nőiség és vele együtt  a nő fogalma 
a legkülönfélébb szituációkban megragadható, […] ám sem 
a nőkép árnyalatainak, sem komponenseinek az összessége, 
vagy éppen az időben való egymásra épülése, keresztmet-
szete vagy bármely kereszteződő pontjai sem értelmezhe-
tők úgy, mintha az maga a teljes nőiség volna. Mindössze 
arról van szó, hogy a nőképek jelzik a nők és a nőiség kü-
lönböző formáinak a jelenlétét a történelemben.“32 (fordítás 
tőlem – K. E.). 

Ehhez kapcsolódóan és ebből kiindulva ebben a tanul-
mányban elsősorban a református egyház meghatározó 
elméletalkotójának, Sebestyén Jenőnek korszakalkotó és 
nőképet átalakító tevékenységéről lesz szó. Ezt megelőzően 
tekintjük át a reformáció vonzásában kialakított  nőképek 
kutatásának szempontjait. 

Reformáció, nőképek és nőképkutatás

A reformáció 500 évfordulója kapcsán megsokasodtak 
azok a kutatások, amelyek a Luther Márton által képvi-
selt és közvetített  női létet meghatározó gondolatokat33 
elemzik, és pont ezek kapcsán világított ak rá, hogy mi-

32  Bovenschen: i. m., 76.
33  Luther valójában nem alakított  ki egy mai szemmel nézve rend-

szeres mondható nőkép-koncepciót, és nem is maradt fenn olyan 
írása, amit csakis a nőnevelésnek szentelt volna. Mint ahogyan 
a Luther tollából származó írások kutatói meg is jegyzik, több 
munkájában van szó az ún. nőkérdésről és a reformáció kapcso-
latáról. Minden bizonnyal érdemes és érdekes volna ezeket a szö-
veghelyeket egymás mellé téve olvasni, és az intertextualitásnak 
ebben a különleges kontextusában szemlélni Luther nőképét.  
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lyen kevés forrás áll rendelkezésünkre, amelyekből hite-
les nőképet olvashatunk ki a reformáció és hatása men-
tén, és milyen kevés olvasmányból tudunk tájékozódni a 
nők reformációban és terjesztésében játszott  szerepéről. 
A reformáció és maga Luther is a családról alkotott  elkép-
zelései mentén foglalkozott  a női és a férfi  szerepek betöl-
tésének kérdésével. A kutatók, köztük Pukánszky Béla is, 
aki fontos könyvet írt a nőnevelés történetéről,34 rámutat-
nak, hogy Luther nőképe mennyire ambivalens. Vannak 
szövegek, ahol a nőt a férfi val egyenrangúnak tekinti, és 
határozott an kijelenti, hogy a nem is lehet szó semmilyen 
alá- vagy fölérendeltségi viszonyról, hiszen mindkett en 
Isten képmásai.35 Luther számára ez az egyenlőség egy 
elméleti síkot jelentett , mert más szövegeiben helyenként 
azt taglalja, hogy ez miért nem valósítható meg a gyakor-
latban, azaz az evilági életben. Ennek okaként elsődleges 
a női és a férfi  tulajdonságok között i szakadékot jelölte 
meg, és úgy vélte, hogy ez az, ami miatt  a nők és a férfi ak 
csakis Isten előtt  lehetnek egyenlők. Részletesen foglal-
kozott  ezzel a kérdéssel Susane Barth,36 akinek elemzési 
összegzését Pukánszky alapján idézzük:

„Felfogása (értsd: Luther) szerint a nő természett ől fogva 
gyengébb, jellemét tekintve esendőbb, mint a férfi . Hajlamo-
sabb az erkölcstelen magatartásra, a túlzott  kíváncsiságra, 

34  Pukánszy Béla: A nőnevelés története. Gondolat, Bp., 2013. 
35  Ószövetségben is ez áll: „teremté tehát az Isten az embert az ő 

képére… férfi úvá és aszszonnyá teremté őket.” (Mózes, 1. 27.)
36  Susanne Barth: Jungfrauenzucht. Literaturwissenschaftliche und 

pädagogische Sudien zur Mädchenerziehungsliteratur zwischen 1220 
und 1600. Verlag für Wissenschaft und Forschung, Stutt gart, 
1994.
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a szószátyárkodásra. ugyanakkor természete rendelkezik 
olyan jó tulajdonságokkal, amelyek révén – ha alárendelt 
szerepben is, de – nélkülözhetetlen segítője lehet férjének 
a hétköznapi életben éppúgy, mint a hitélet terén. társa, 
aki osztozik örömében és bánatában egyaránt. Óvja lelkét 
a rá leselkedő veszélyektől, és vigasztalja, ha erre szükség 
van.”37

Mivel Luther a család és a házasság fogalmát állított a 
a középpontba, ebből vezett e le a női és a férfi  szerepeket 
is.38 A család adja mindkét nem számára a kiteljesedés és az 
önmegvalósítás lehetőségét, amennyiben mindkét fél betölti 
az Isten által neki szánt feladatokat, a nő legfőbb feladata a 
gyermekszülés,39 a férfi é a gyermekek felneveléséhez szük-
séges anyagi és szellemi javak biztosítása. Luther ezen a 
ponton tér rá arra, hogy a házasságnak magának az a leg-
főbb célja, hogy a gyermekek keresztyén szellemű nevelést 
kapjanak, és ebben nagyobb szerep jut a nőknek, amikor az 
anyai hivatásuk betöltését a legbelsőbb keresztényi indít-
tatásuknak megfelelően vállalják. Luther azonban a belső 
indítt atás mellett  kiemeli a külső tényezők erre gyakorolt 
befolyását is, mint például az iskolázott ság, a műveltség, 

37  Uo., 179.
38  „A családi élet legnagyobb jótéteménye, […] hogy Isten gyü-

mölccsel áldja meg, és megparancsolja annak felnevelését. Ez az 
Isten szolgálatára végezhető legnemesebb, legdrágább alkotás a 
földön”, írja Luther. Az idézet forrása: Martin Luther: Ein Sermon 
vom ehelichen Stand. In Franz Hoff mann (Hrsg.): Pädagogik und 
Reformation von Luther bis Paracelsus. Volk und Wissen, Berlin, 
1986, 61–65., saját fordítás.

39  Vö. a következő német nyelvű megfogalmazással: „Zum dritt en 
ist ein Weib geschaff en, dem Mann zu einem geselligen Hulfen in 
allen Dingen, besondern, Kinder zu bringen.” Uo.
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a vallás gyakorlásának tisztasága, a protestantizmus érté-
keinek tudatos továbbadása a gyermekeknek. Az érvelés 
ekképpen összegezhető: 

„A felnövekvő nemzedékek megfelelő szellemű nevelésének 
biztosítása a protestantizmus egyik legfontosabb alapértéke. 
Ennek a letéteményese pedig a családanya. a nő szerepe itt , 
e ponton rendkívüli mértékben felértékelődik: a gyermekét 
nevelő édesanya az egész protestáns közösség jövője szem-
pontjából kulcsfontosságú szerepre tesz szert. Ahhoz pedig, 
hogy e feladatát maradéktalanul és közmegelégedésre el tud-
ja látni, a nőt megfelelő színvonalú oktatásban, képzésben 
kell részesíteni.”40

A reformáció és a protestáns nőkép kutatása nemcsak 
Luther Márton szövegeinek az elemzésére fókuszál, hanem 
éppen a magyarországi vonatkozások tekintetében kieme-
lendőek az ún. szövegalapú kutatások, amelyek közös cél-
ja, hogy a reformáció korában született  vagy a későbbiek-
ben azok hatására létrejött  eredeti szövegeket alapul véve 
mutassanak fel hiteles összefüggést a protestáns nőképek 
megszületése és a reformáció célkitűzései között . Fontos 
például, hogy a zsoltárszövegekben és az imakönyvekben 
közvetített  nőképekre refl ektáljunk. Szenczi Molnárt Albert 
például az imádságoskönyvét kegyes református nőknek 
ajánlott a, Ezek a korai szövegek és később, a 19. század vé-
géhez közeledve ez elterjedt szokás volt, hogy speciálisan a 
női olvasóközönség számára adjanak ki felújított  vagy újon-
nan összeállított  imakönyveket, jól tükrözik, hogy a nőkről 
alkotott  elképzeléseken változtatni akartak az egyházak, 
és ha szövegtanilag tekintünk erre a szövegtípusra akkor 

40  Pukánszky: i. m., 55.
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azt is látjuk, hogy nőknek szánt példázatok ezek, melyek 
útmutató szempontokként funkcionáltak a nők életében, 
mintegy életvezetési tanácsok voltak. Az a szándék, hogy 
a nők számára egyedi formában nyújtsanak vallásos neve-
lést, egybecsengett  az ún. új lelki irodalom iránti igénnyel, 
mert ellensúlyozni kívánták a nagyobb szabadságot és női 
emancipációt hirdető populáris irodalom befolyását a női 
életvitelre. Ezeknek a szövegeknek a feltárásában végzett  
Frauhammer Krisztina fontos és jelentős munkát, aki a 19. 
századi nőknek szánt katolikus, protestáns és zsidó imák 
tipológiáját állított a fel,41 és arra a megállapításra jutott , 
hogy egyrészt mintát adnak a női lét megtapasztalásához, 
másrészt az imák szövegei a hétköznapi lét, a mindennapi 
problémák és szituációk kezelésére nyújtanak megoldási 
javaslatokat. Frauhammer Krisztina ezt a gyakorlati szem-
pontot nevezi „szükséghelyzetnek”, és úgy találta, hogy az 
imakönyvekben közvetített  női szerepeket ezekhez igazítot-
ták. Alapvető és követendő elvárásként fogalmazódott  meg: 
a férfi  boldogsága a nő saját boldogságának a forrása, a po-
zitív női tulajdonságok közül különösen értékesek a szelíd-
ség, a türelem és a békességre való törekvés, a hűség pedig 
úgy jelent meg, mint a legfőbb női erény. Juliane Brandt 
szintén a protestáns imakönyvek nőképét elemezte és ő is 

41  A 19. század második felében népszerűek voltak protestáns kö-
rökben: Ájtatos hölgy. Elmélkedések és imák művelt hölgyek haszná-
latára. Készített ék Szenei Fördös Lajos és Szívós Mihály reform. 
papok Kecskeméten, Szilárdy Károly betűivel és költségén. 1846; 
Medgyes Lajos: Protestáns nők imakönyve. Különféle alkalmakra és 
esetre. Pfeifer, Pest, 1859. Forrás: Frauhammer Krisztina: Mir-
jamok és Deborák. Imakönyvek a modernizálódó zsidó nők 
szolgálatában. In Glässer Norbert – Zima András (szerk.): Ha-
gyományláncolat és modernitás. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014, 275–295.
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arra a megállapításra jutott , hogy a női lélek formálása volt 
a szövegek legfőbb célja, illetve annak hangsúlyozása, hogy 
a női és a férfi  tulajdonságok ellentétesek ugyan, de kiegé-
szítik egymást.42 

V. László Zsófi a doktori értekezésében43 a női szere-
pek változását vizsgálta a protestáns halott i beszédek tük-
rében, amelyek közül többet is református nagyasszonyok 
búcsúztatójaként nyomtatásban is kiadtak 1711 és 1925 
között . Összesen 51 református és 16 evangélikus szöveg 
került be a korpuszba ebből az időszakból, a szövegek ki-
adási helye túlnyomórészt Erdélyre korlátozódik és főne-
mesi, nemesi rangot viselt asszonyok temetésén elmondott  
beszédek nyomtatott  változatai. A halott i beszédek szabá-
lyos struktúráját követve (prédikáció és oráció, tanítás és 
búcsúztatás) méltatják az elhunyt által betöltött  társadalmi 
és családi, kegyességi szerepkör női oldalát, mintegy vé-
gigjárva a korra jellemző női sorsok állomásait, felidéz-
ve az elhunyt legnemesebb női tulajdonságait. A szöve-
gekben általában külön tematizálták a női vallásosság 
kérdését, illetve a női lét értékeit és a nehézségeire adott  
magyarázatot (pl. özvegység, gyermektelenség, a gyerme-
kek elvesztése). Érdekes észrevenni, hogy a nehézségek 

42  Juliane Brandt: Nők a magyar református imádságoskönyvekben 
a 19. század második felében. In Nyerges Judit – Jankovics Jó-
zsef (szerk.): Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszus elő adásai. Nezetközi Magyarságtudományi Társa-
ság, Bp., 2004, 16–21; Juliane Barndt: „Egy és ugyanazon felséges 
czélra vagyunk mindnyájan teremtve”. A 19. századi protestáns 
imakönyvek nőképe. In Gyáni Gábor – Nagy Beáta (szerk.): Nők 
a modernizálódó magyar társadalomban. Csokonai Kiadó, Debrecen, 
2005, 96–127.

43  V. László Zsófi a: Női szerepek változása a protestáns halott i beszédek 
tükrében (1711–1825). Doktori értekezés. Kézirat. ELTE, Bp., 2011.
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is valójában szintén speciálisan a női léthez kötődő törté-
nések következményei. És ne feledjük, e beszédek célja a kö-
vetkező generáció nevelése volt, és ezért az elhunyt nemes 
asszonyok életét is a vallásgyakorlás és az üdvösség szem-
pontjából értékelték. Jellemző tartalmi eleme volt a halott i 
beszédeknek a férj és a feleség kapcsolatának a leírása is, s 
ennek mentén értelmezték a férj és a feleség házasságban 
betöltött  szerepét. S talán kissé meglepő, hogy a férfi ak és a 
nők között i különbségek felemlegetése is fontos tematikus 
eleme volt a búcsúztatóknak. Mint ahogyan V. László is 
megjegyzi, ezeket a különbségeket adott nak, pontosabban 
isten és a természet által adott nak tekintett ék, így nem is 
a különbség retorikája volt számukra a fontos, hanem an-
nak a megfogalmazása, hogy a különbségeket miképpen 
lehet a társadalom számára és az egyén számára egyaránt 
hasznosnak tartani. A parentációknak, azaz a halott i bú-
csúztatóknak, összegez V. László a családi-gazdasági élet-
forma aspektusából „a serény, takarékos, beosztó, a család 
vagyonát növelő, nem pedig elherdáló asszony volt az 
ideálképe”,44 a társadalmi és nemzett udat szempontjából 
a hasznos asszony mintája rajzolódott  ki, aki sokat tesz az 
anyanyelv és a hagyományok megőrzéséért, aki önzetle-
nül jótékonykodik és hitét töretlenül gyakorolja. Ha a szö-
vegek értékrendjét tekintjük, akkor ezekben is fellelhető az 
a lutheri retorikai hagyomány, ami a nőket felértékeli és a 
nőkérdést úgy kezeli, mint a férfi ak egyik fontos feladatát. 
Az imádságok szövegei is azt mutatt ák, hogy a nőképet a 
férfi ak alakított ák a maguk igényei és ideáljai szerint, de 
annak az elérésében, hogy a nőket a férfi ak és ezzel együtt  
a társadalom is megbecsülje már a nőkre hárított ák át a 

44  V. László: i. m., 161.



80

Kegyes Erika

feladatot, azaz a nőkre bízták, hogy hogyan és mennyire 
tudják teljesíteni az ideális nőkép reprezentációját. 

A hagyományos protestáns nőképet közvetített ék a nők 
felé az imádságok, a halott i búcsúztatók, a prédikációk szö-
vegeiben, de a közvetítés fontos médiumát képezték a refor-
mátus sajtótermékek is. A magyarországi református sajtó45 
a 19. század végétől egészen az 1930-as évek végéig aktívan 
foglalkozott  női emancipáció kérdésével. Ezzel a korszakkal 
foglalkozik Sárai Szabó Katalin doktori értekezése is,46 aki 
sajtócikkek tartalomelemzésével bizonyított a, hogy a refor-
mátus egyház számára az elemzett  korban a nőemancipá-
ció kérdése egyenlő volt a nők művelődéshez való jogának 
a biztosításával. A református sajtóban közvetített  nőképre 
az volt a jellemző, hogy birtokolta is azt a művelődés iránti 
vágyat, amit számára az emancipáció meghozott . A mű-
velődés középpontba állításával magyarázható az, hogy a 
korabeli református sajtó elsősorban a múltba tekintett  és a 
múlt példázata által teremtett e meg női eszményképét (vö. 
Sárai Szabó 2010). A példázatok széles skálája vonul fel a re-
formátus lapok hasábjain: 

45  A teljesség igénye nélkül, néhány fontos sajtóorgánum: Debrec-
zeni Protestáns Lap, Dunántúli Protestáns lap, Erdélyi Protes-
táns Lap, Protestáns Közlöny, Református Figyelő. Elemzés és 
források: Sárai Szabó Katalin: Református nőkép a sajtó tükré-
ben, 1867–1918. htt p://www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/
saraiszabo.htm

      Sárai Szabó Katalin: „Családi élet őrizői, magyar református 
anyák, asszonyok…” Nők a két világháború között i reformá-
tus egyházi sajtóban. Médiakutató, 2009: tavasz;  htt p://www.
mediakutato.hu/cikk/2009_01_tavasz/07_nok_reformatus_
egyhazi_sajtoban

46  Sárai Szabó Katalin: A református nő a 19. század végétől az 1930-as 
évekig. Doktori disszertáció. ELTE. Budapest, 2010.
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„A példaképek között  persze megjelentek a Biblia nőalak-
jai, egy-egy női szerepet vagy tulajdonságot szimbolizálva, 
de az ideális nő megtestesítői történelmi személyiségek 
voltak, akik közül is kiemelkedtek a reformáció nőalakjai, 
a református magyar nagyasszonyok, s a nőnevelés terü-
letén munkálkodók. Az egész korszak emblematikus női 
példaképévé Lorántff y Zsuzsanna vált, ugyanis nemcsak a 
családi életben, hanem ezzel párhuzamosan a társadalmi és 
az egyházi életben betöltött  szerepe is olyan elemeket tar-
talmazott , amelyeket hangsúlyozva minden irányzat azono-
sulni tudott  alakjával.”47 

Sárai Szabó Katalin két tanulmányában is elemezte 
a református nőkről, anyákról a sajtóban kialakított  (meg-
konstruált) képet. Az egyik cikkben 1867 és 1918 között , a 
másikban a két világháború között . Mindkét tanulmányban 
a református nő sajtó általi pozitív megformálására hívja fel 
a fi gyelmet, és arra, hogy a sajtó feladatának is tekintett e a 
pozitív értékeket hangsúlyozó nőkép megteremtését, és cél-
zott an dolgozott  ezen a konstrukción: 

„A női hivatással, nőneveléssel kapcsolatos állásfoglalás 
alapja az ideális nőről alkotott  kép. Jelen esetben: mi jelle-
mezte a folyóirat szerzői számára az ideális református nőt, 
mit tartott ak legfontosabb hivatásának a társadalmi és az 
egyházi életben, s ennek elérése érdekében milyen neve-
lési célkitűzéseik voltak. A református nő fogalmát már az 
elején érdemes pontosítani. A szerzők ugyanis a középosz-
tálybeli, tovább szűkítve a református egyház magját jelentő 
lelkészek, tanítók, református értelmiségiek, hivatalnokok 
körének női ideálját kívánták megalkotni. Természetesen 

47  Uo., 21.
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az ideális nőről alkotott  kép változott  a korszakban, egy-
re tágult az a tevékenységi kör, társadalmi szerep, s ezzel 
együtt  az a felelősség, amit a nő számára kijelöltek. Ki kell 
emelnem a kijelölés szót, ugyanis ezekben a kérdésekben a 
nők csak az 1900-as évek elején hallatt ák hangjukat a lapok 
hasábjain, akkor is néhány cikkről van szó, tehát a kép, amit 
az elemzés során kapunk, a férfi ak, azon belül is az egyházi 
elit véleményét tükrözi”.48 

A református nő fogalma

A fentiekben már utaltunk rá, hogy a református nőképek 
elemzésében nemcsak az egyháztörténeti korszakokat és 
célokat kell fi gyelembe vennünk, hanem az az első fontos 
kérdésünk, ki is a református nő? Az első jellemző a társa-
dalmi státusz alapján állapítható meg: középosztálybeli, a 
második pedig a fentebb már hangsúlyozott  művelődési 
státusszal szorosan összefüggő a református egyházban 
betöltött  szerep, az egyházi státusz: lelkésznék, tanító-
nék, református értelmiségi nők, magasabb hivatalnokok 
feleségei, leányai, maguk is mecenatúrát gyakorló nők. 
Egyrészt róluk és nekik szóltak az ideális nőről alkotott  
elképzelések leírásai. Másrészt a református jelző is na-
gyon fontos szerepet játszik, mert a vallás és az egyhá-
zi közösségek megtartásának céljából az 1900-as évektől 
kezdődően ki kellett  lépnie a református egyháznak is 
ebből az elitnek számító körből és a nők szélesebb olva-
sóközönsége felé kellett  fordulnia. Ekképpen az egyet-

48  Az idézet forrása: Sárai Szabó Katalin: Nőkép a református saj-
tó tükrében, 1867–1918. Egyháztörténeti Szemle, 2001 (2):2 (htt p://
www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/saraiszabo.htm)
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len, a legszélesebb társadalmi rétegeket összekötő jelző a 
református maradt, amiből a szerzők a lehető legtágabb 
értelemben igyekeztek összetartó erőt kovácsolni. Sárai 
Szabó Katalin fentiekben is idézett  elemzési eredményei-
ből is ez következik: 

„A »református nő« fogalma első ránézésre csupán azo-
kat a nőket jelentett e, akik a református egyházhoz tartoz-
nak, és nem másik egyházhoz. A cikkeket (azaz a történelmi, 
pontosabban a két világháború között i református sajtó termé-
keit – K. E.) elemezve azonban árnyaltabb lesz a kép: nem 
egyszerűen reformátusnak megkeresztelt nőkről volt szó, 
hanem egyrészt az önmagukat öntudatosan reformátusnak 
valló nőkről. Ők társadalmi közegüket tekintve elsősorban 
a középosztályhoz, az úgynevezett  intelligenciához tartoz-
tak, az egyházi és a világi társadalom »legfelelősebbnek« 
tartott  rétegéhez. Másrészt ezen belül megkülönböztett ek 
egy szűkebb csoportot, amelynek tagjai kifejezett en aktívan 
vett ek részt a református egyház életében: egyházi munkát 
végeztek önkéntes vagy professzionális formában. A refor-
mátus sajtó elsősorban e két női csoport konstruált identi-
tását jelenített e meg: azt tárgyalta, hogy milyen az ideális 
református nő.”49

Ha csak pusztán a nyelvi oldalát tekintjük ennek az 
érvelésnek, akkor azonnal feltűnik az öntudatos jelző ki-
emelése. Ez azért fontos, mert a tanulmányban elemzett  
szerző, Sebestyén Jenő és korszakalkotó munkája A refor-
mátus nő lelki világa című három kötetes művében, mint 
ahogyan Sárai Szabó Katalin is rámutat, a Bibliát állítva a 

49  Az idézet forrása: Sárai: „Családi élet őrizői, magyar református 
anyák, asszonyok…”. Id. kiad.
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középpontba, megkonstruálta az „öntudatos református 
nő” típusát. Hogyan tudta ezt megvalósítani, és milyen 
retorikai eszközök használata segített e ezt a konstrukci-
ós folyamatot? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához 
meg kell ismernünk a szerző pályafutását, gondolkodás-
módját, céljait és publikációit. 

A szerzőről, Sebestyén Jenőről

Sebestyén Jenő református teológia tanár Csuzán szüle-
tett  1884. június 8-án és Budapesten hunyt el 1950. június 
2-án. Életrajzi adatait, munkásságát feldolgozza többek 
között  a Magyar Életrajzi Lexikon is, aminek hasábjain 
ez áll róla: 

„1902-ben végezte el a Kecskeméti református Főgimnázi-
umot, és tanulmányait apja kérésére a Budapesti Reformá-
tus Teológiai Akadémián folytatt a, ahol 1906-ban szerzett  
diplomát. 1907 és 1910 között  az utrechti egyetem hall-
gatója volt ahol megismerkedett  a kálvinizmus tanaival, 
melyeket egész életében szigorúan követett . 1910-ben tért 
haza, és még ebben az évben a budapesti teológiai akadé-
mián lett  magántanár. 1917-ben fi lozófi ai doktorátust szer-
zett . 1918-tól egészen nyugalomba vonulásáig az elméleti 
teológia tanára volt, és liberális teológiával szemben szen-
vedélyesen védte az ún. történelmi kálvinizmus eszméit. 
Egy ideig a Budapesti Református Teológiai Akadémián 
igazgató is volt. 1920-tól 1931-ig a Kálvinista Szemlét, 1934 
és 1938 között  a Magyar Kálvinizmust szerkesztett e. Nagy 
szerepe volt a református diákmozgalom szervezésében 
és egyik fontos feladatának tartott a a református nők lel-
ki nevelését. Fontosabb művei között  tarthatjuk számon 
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a Kálvin és a kapitalizmus (Bp., 1911); a Kálvinizmus és 
demokrácia (Bp., 1912); Nietz sche és Kálvin (Bp., 1917); Ki 
az igazi kálvinista? (Bp., 1925) című írásokat.”

A legtöbbet idézett  munkája azonban az 1934-ben 
megjelent Református dogmatika című könyve, amit 
legelőször az Iránytű Kiadó adott  ki. Kevesen tudják, 
hogy Sebestyén Jenő fordított  is szövegeket, és ennek a 
munkájának az eredményeképpen olvashatjuk magyar 
nyelven Abraham Kuyper könyvét A kálvinizmus lé-
nyege címmel, ami 1922-ben a Kálvin János Társaság 
anyagi támogatásával jelenhetett  meg. Munkásságát és 
teológiai oktatói példamutatását kiemelkedőnek tartják 
mindazok, akik a Budapesti Református Teológiai Aka-
démia történetét megírták,50 de hangsúlyozott an említik 
meg életvitelének kálvini szigorúságát az Új Magyar 
Életrajzi Lexikonban (szerk. Markó, 1973), illetve a Te-
ológusok lexikonjában is (2002). Munkásságának fon-
tosságát támasztja alá, hogy sajtóbeli publikációinak 
jelentőségére, amik elsődlegesen a református sajtóor-
gánumokban jelentek meg teológiai tanári korszaká-
ban, már a kortárs adatgyűjtések sorában is felfi gyeltek, 
és megemlítik Sebestyén Jenőt 1937-ben a Ki kicsoda? 
Kortárs lexikonban, illetve a Révai Nagy Lexikonban is. 
Ezen adatok mellett  valójában meglepő, hogy életének 
egyik fő munkája, A református nő lelkivilága (I – III., 
több kiadásban budapesti nyomdákban is, főleg 1928 
és 1934 között ) csak nagyon ritkán kap említésre méltó 
kommentárt. Sokkal többet foglalkoztak a kortársak és 

50  Lásd például Pap László – Bucsay Mihály (szerk.): A Budapesti 
Református Theológiai Akadémia története. Református Egyetemes 
Konvent Sajtóosztálya, Bp., 1955.
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az utókor is politikai nézeteivel és azok fogadtatásával, 
illetve a református dogmatika megalapozott ságának a 
méltatásával. Történt ez annak ellenére, hogy Sebestyén 
Jenő rész vett  a feminista világtalálkozón 1913-ban, és a 
tapasztalatairól cikket is írt,51 és annak ellenére, hogy a 
Debreczeni Protestáns Lap az olvasói fi gyelmébe aján-
lott a az első magyar feminista folyóirat a Nő című lap 52 
cikkeinek az olvasását (vö. Sárai Szabó Katalin),53 s biz-
tosan nem tévedünk, amikor azt állítjuk, hogy Sebestyén 
Jenő a feminista mozgalmat kora egyik legmeghatáro-
zóbb társadalmi megmozdulásának tartott a, és magáról 
a mozgalomról ezt írta: 

„ha diadalra jut, kihatásában kiszámíthatatlan jelentőségű 
lesz a társadalom jövő átalakulása szempontjából is. És ha 
a napilapok némelyike meg is engedheti magának azt az 
olcsó népszerűséget, hogy fölényes gúnnyal tárgyalja az 
asszonyok mozgalmát, nekünk, mint egyházi lapnak, meg-
felelő komolysággal kell róla tudomást szereznünk s annak 
jelentőségét értékelnünk”.54 

51  Megjelent az újság Hírek rovatában (cím nélkül), Keresztény Szó, 
1913. június 22. 

52  A Nő és a Társadalom című havilapot 1907-ben indított a a Fe-
ministák Egyesülete, azzal a céllal, hogy pártoktól független 
módon, de nem politikamentesen hangot adhasson a választó-
joggal még nem rendelkező magyar nőknek. A lap megalapítá-
sára Bédy-Schwimmer Rózsa javaslatára született  1906. március 
10-én közgyűlési határozat. A feminista nőmozgalom hivatalos 
folyóiratát Bédy-Schwimmer Rózsa szerkesztett e 1913-ig, távo-
zása után 1914-ben a lap címe a Nő lett , s ett ől kezdve módosult 
szerkesztői koncepcióval jelent meg egészen 1917-ig.

53  Sárai: Nőkép a református sajtó tükrében. Id. kiad.
54  Sebestyén: Megjelent az újság Hírek rovatában (cím nélkül), Ke-

resztény Szó, 1913. június 22.
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Egy másik cikkében is amellett  foglalt állást, hogy a 
nők felemelése az egyház feladata is, és nemcsak egyé-
ni, hanem társadalmi érdekek mentén megvalósítandó 
feladat, munka, aminek eredményeképpen megvalósul-
hat a nők választójogának az érvényesítése is, és a „nők 
felemelésnek magasztos munkájában” az egyház rész-
vétele nemcsak, hogy elengedhetetlen, hanem egy régi 
mulasztás kötelességszerű pótlása is egyben, aminek a 
pótlása a nők erkölcsi felemelkedésével jár együtt , ami 
éppúgy szolgálja a nők, mint a férfi ak érdekeit: 

„Erkölcsi szempontból pedig nemhogy nem fog veszni a 
nő azáltal, ha a nemzetété érdeklő nagy problémákkal ko-
molyabban foglalkozik, sőt ezer dologban új utat fog vágni, 
egy sereg férfi -igazságtalanságot meg fog szüntetni s min-
denekfölött  szolgálni fogja a nemes, önzetlen, tiszta szeretet 
és fennkölt idealizmus ügyét, a melyre a nőket szívök gaz-
dagsága, minden szép és nemes iránt való spontán lelkese-
désük egyenesen predesztinálja.”55 

Ez az idézet 1913-as keltezésű és egyértelműen amellett  
foglal állást, és ezt Sárai Szabó Katalin56 elemzése is hang-
súlyozza, hogy Sebestyén egy olyan nőkép-konstrukciót 
tudott  elgondolni és közvetíteni, ami nemcsak saját korának 
számára hordozott  jelentést. Ezért is fontos, hogy újraolvas-
suk Sebestyén Jenő szövegeit, különös tekintett el A refor-
mátus nő lelki világa című írására. 

55  Sebestyén Jenő: Feministák között . PEIL, 1913. június 29., 411.
56  Vö. Sárai: Nőkép a református sajtó tükrében Id. kiad., htt p://

www.uni-miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/saraiszabo.htm#_
ftnref70   
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A szövegről és a szöveg elemzésének 
módszeréről

A református nő lelki világa legelőször mind a három köte-
tet egybe fogva 1927-ben jelent meg a Sylvester és társá-
nál összesen 510 oldal terjedelemben. A korabeli sajtó 
kevéssé fi gyelt fel erre a munkára, és szinte visszhangta-
lan maradt a Napkelet hasábjain 1929-ben megjelent mél-
tatás is, amelyet Dancsházyné Matolcsy Judit írt57. A lap 
részéről egyénként is a pozitív hozzáállást tükrözte az a 
tény, hogy a könyvismertetés majdnem három oldal ter-
jedelmű volt, és a következő szavakkal méltatt a az írót és 
az írást:

 „Az első galamb a háború után, mely a reménység gallyát 
hozza: az önmagunkra eszmélés és a magunk elrendeződé-
sének a fellobogtatását. Végre valaki, aki nem ítélkezni akar, 
hanem segíteni szeretne rajtunk, mert látja a jelenünket és 
félti magyar jövendőnket. Ez a felelősség hatja át és iratja 
a könyv minden sorát. Mintha sok szenvedő, vergődő asz-
szony halk panaszolkodására mondaná: találjátok meg ma-
gatokat!”58 

Ez a szövegrészlet azt mutatja, hogy a nők a saját női 
perspektívájukból elfogadták Sebestyén álláspontját, és haj-
landóak voltak tanulni tőle. Ez az elfogadás valójában nem 
meglepő kommunikatív stratégia, sokkal inkább szembe-
ötlő, hogy a könyvet méltató kifogást emel az ellen, hogy 

57  Az idézet forrása: htt p://epa.oszk.hu/02000/02076/00293/pdf/Nap
kelet_1929_19_463-471.pdf

58  Az idézet forrása: htt p://epa.oszk.hu/02000/02076/00293/pdf/Nap
kelet_1929_19_463-471.pdf
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Sebestyén a nők fejével kíván gondolkodni, és ezt az érvet 
tartja mérvadónak abban, hogy a kortárs (férfi ak) valójában 
nem szólnak hozzá a könyvhöz és tartalmához. Ezen véle-
ményének a következő megfogalmazásban ad hangot: 

„Mindezeket csak azért bátorkodtam megírni, mert a könyv 
zárószava puritán férfi assággal kéri az észrevételeket és már 
régóta fi gyelem, hogy a könyv megjelenésére eddig nem 
feleltek, noha tudom, hogy sokak véleménye hasonló az el-
mondott akhoz. Hiszem azonban, hogy olyan ember mint ő, 
nem veszi sem személye megbántásának, sem tábora eláru-
lásának e kritikát, hiszen könyvéhez nem is szólhat hozzá 
más, csak református és csak nő. Én valahogyan úgy éreztem, 
hogy a remélhetőleg nemsokára megjelenő második kiadás 
szempontjából szükség volt ezeknek elmondására.”59 

Jogos tehát a kérdés, hogy miben áll-e női szempontú 
kritika lényege? Egyrészt abban, hogy Sebestyén Jenő azt 
írja le, mit vár el ő személyesen és mit vár el a férfi ak irányí-
tott a társadalom a nőktől. A könyvet méltató Dancsházyné 
Matolcsy Judit világosan látja, hogy a női és a férfi  nézőpont 
nemcsak különbözik egymástól, hanem egymással ellenté-
tes érdekeket képvisel. Felveti, hogy a férfi  csak kívülről és 
ezért csakis felületesen nézi a nőket, ezért nem értheti meg, 
hogy a „Vissza, a régi helyünkre!” felkiáltás,60 nem megfelelő a 
20. század asszonyai és leányai számára, mivel a családi élet 
kihívásai műveltséget és anyagi kötődést jelentenek a nők és 
a férfi ak számára egyaránt. Egyfajta diff erenciáltabb nőkép 

59  Az idézet forrása: htt p://epa.oszk.hu/02000/02076/00293/pdf/Nap
kelet_1929_19_463-471.pdf

60  http://epa.oszk.hu/02000/02076/00293/pdf/Napkelet_1929_
19_463-471.pdf
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megalkotása mellett  foglal állást a könyvkritika szerzője, de 
elismeri azokat a törekvéseket, amelyeket a könyv szerzője, 
Sebestyén Jenő a női nem erkölcsi felemelésének az érdeké-
ben kilátásba helyez. 

A református nő lelki világa című műnek a hatása Se-
bestyén Jenő korára nézve mégsem lebecsülendő, hiszen 
az általa megalkotott  és terjesztett  nőkép nemcsak egy 
elkötelezett  kálvinista retorika és meggyőződés erejét 
adja vissza, hanem ez a mű a nőnevelés mérföldköve is 
egyben. Ezért is lényeges, hogy elemezzük, elsősorban 
retorikai módszertannal, de segítségül hívva a historikus 
diskurzuselemzés eszköztárát is, azt, hogy hogyan alkot-
ta meg Sebestyén az általa elfogadott  és közvetített  nőkép 
alkotóelemeit. 

Az eredeti szöveg makro- és mikroszintű elemzését 
és ennek a módszerét Keller61 és Landwehr62 a követke-
zőkben írták le: az argumentációs láncolat elemzése, a 
toposzok és metaforák elemzése, a retorikai fi gurák és 
formációk elemezése. Ezen nagyobb, ún. makro-ösz-
szefüggések elemzése után következik az ún. mikro-
elemzés, ahol szerepet kapnak például a mondatfajták 
(kijelentő, felkiáltó és kérdő mondatok), a parataxisok és 
a hipotaxisok (azaz, hogy alá- vagy mellérendelőek-e a 
mondatszerkezetek a hangsúlyok szempontjából), az el-
liptikus, tehát a kihagyásos mondatok, amikor valamely 
mondatrészt a gondolati tagoltságban az olvasónak kell 
bejeznie, és végül a látszólag legapróbb retorikai szerke-
zetek sorában jutnak fontos jelentéshez pl. az allegóriák, a 
metaforák, az anaforák és a kataforák, azaz az előre- és a 

61  Rudi Keller: Historische Textanalyse. Frankfurt, 1998.
62  Achim Landwehr: Historische Diskursanalyse. Campus Verlag, 

Frankfurt, 2005 (2. javított  kiadás, 2008)
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hátrautalások, az ironikus és a szimbolikus párhuzamok, 
a szójátékok és az egyéb stilisztikai elemek, például a szó-
választás szintjén stb. 

Makroszintű elemzés: 
retorikai és diszkurzív eszközök 

a nőkép megformálásának szolgálatában 

Foglalkozzunk először a nőiesség fogalmával és leírásá-
val. Sebestyén Jenő megkülönbözteti a „gonosz nőiességet” 
az ún. igazi nőiességtől, amit számos szinonimával illet: 
tiszta nőiség, valódi nőiség, öntudatos nőiség, szépséges nőiség, 
el nem hervadó és el nem múló nőiség, és a könyv feladatának 
azt tekinti, hogy a nőkben kialakítsa, és feléjük meggyő-
zően közvetítse az igazi, a tiszta nőiesség erőit és értékeit. 
A munka, mint a bevezetőben írja is, egy előadásból nőtt e 
ki magát, amelyet egy konferencián tartott  A kálvinista nő 
lelki világa címmel még 1911-ben és ami olyan visszhangra 
talált a közönség körében, hogy nekifogott  a megkezdett  
munka kibővítésének, ami végül háromkötetes formában 
1927-ben jelent meg, de az egyes kötetek külön-külön is 
publikálásra kerültek. A gondolatmenet kiindulópontja, 
amit a konferencia-előadásban is kihangsúlyozott , hogy a 
nők öntudatra ébredése nem egy történés, vagy egy ma-
gától és saját belátáson és késztetésen alapuló folyamat, 
hanem egy feladat. Sebestyén számára nem kérdés, hogy 
ez csupán a férfi ak feladata volna, mert a szövegben több 
helyütt  is szó esik a nők felelősségéről, de nagyobbrészt 
a férfi akra háruló munkának tekinti a társadalmi tekintet-
ben megfelelő nőkép kialakítását. Ugyanakkor azt is hang-
súlyozza, hogy: a nőket öntudatra kell ébreszteni, és az új 
nőtípusnak, ideálnak a megalkotása, leírása és meggyőző 
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közvetítése a nők és a férfi ak felé a könyv célja és kül-
detése. A női lélek öntudatra ébresztését Sebestyén szent 
szolgálatnak fogja fel, és a folyamatot a legtöbb helyen 
felébresztésnek, öntudatosításnak nevezi a majdnem 500 
oldalas szövegben, gyakorta metaforikus szintre emelve 
a folyamatot, és kivirágzás, megszépülés, szépségesedés, 
kifi nomulás szavakkal illetve, és ami a lényeg, Sebes-
tyén Jenő teljesen tudatában van annak, hogy a munkája 
konstrukciós, mert gyakorta használja a nő és alkotóele-
mei kifejezést, valamint az ideális nő megteremtése, meg-
alkotása szinonimákat is. 

A szöveg maga 3 kötetből áll, az első kötet az asszony 
sorsával, tragédiájával foglalkozik, és érvelésének végső ki-
menetele, hogy a nők megbecsültetésének, hangsúlyozzuk 
ki, nem csupán megbecsülésének, hanem itt  ebben a kontex-
tusban egy műveltető szerkezetről van szó, az, hogy a nők 
társadalmi ereje növekedjen. A megbecsültetésnek, aminek 
megvalósítása Sebestyén felfogásában elsődlegesen a férfi ak 
feladata, bibliai alapokra támaszkodva kell a nők egyenlő-
ségét a férfi akkal biztosítani. Az egyenlőség szó használatát 
azonban a szerző valójában kerüli, helyett e a legtöbb eset-
ben és formában a megszentelt egyenértékűséget hozza elő-
térbe, és annak a folyamatnak a felvázolása, hogy hogyan 
és miért becsülje meg a társadalom a nőket, már második 
könyv nagy célkitűzése. 

A neveltetési célzat ekképpen egyformán szól a nőkhöz 
és a férfi akhoz is. Tudatosítja az olvasókban, hogy a nőkér-
dés fontos, mind a férfi aknak, mind a nőknek, és már az első 
fejezetben felveti a kérdést, mi a nő, és mi a nőiesség. Ennek 
megkonstruálásában azt veszi alapul, hogy a szentírásban 
az ő értelmezésében nincsen szó a nő és a férfi  különállá-
sáról, csakis egymás mellett iségéről, nincsen szó alá- vagy 
fölérendelésről, vagy idézzük: „versengő egyenlőségről”, 
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hanem csak „egymás mellett lévőségről”, és ami egymás 
mellett i, az egyenértékű is, szól a konklúzió Sebestyén Jenő 
érvelése alapján. A szöveg egyik rácsatlakozó szakaszában 
ezt írja: „De nincsen szó a nő elnyomatásáról, alsóbb ren-
dűvé tételéről sem”, mert mint érvel, ezt csakis a hamis nő-
kultuszok gyakorolják, és a hívő, de egyben magukért kiálló 
és gondolkodó nők, szakadatlan harcnak és küzdelemnek 
tekintik és élik meg az öntudatra ébredésüket, amely folya-
matot a könyv első részében még gyakorta nevez szenve-
désnek és megnemesítésnek. Ez a folyamat munka is egy-
ben, a férfi ak és a nők együtt munkálkodása, véli Sebestyén 
és ennek fényében a nők feladatát ekképpen közelíti meg: a 
nő a református egyház keresztlevele és a magyar reformá-
tus nő önmaga felemelésével és részben a férfi ak felemelése 
által lesz megbecsült. A megbecsült nő defi níciója a követ-
kező: „magasabb rendű nő, azaz kálvinista nő is legyen egy-
szersmind”, aki képes arra, hogy megmutassa igazi lényét 
és énjét. Erre a retorikára von párhuzamot a következő idé-
zet, amit majdnem szószerinti formában több mint tíz alka-
lommal találunk meg a három kötet lapjain: „Ezért akarja ez 
a könyv is leírni a református nő lelkivilágát és felmutatni 
speciális értékeit és szépségeit”. 

A női értékek és lelki szépségek megtárgyalása három 
fő kérés mentén zajlik a szövegben: 

1. miben áll a nő méltósága? 
2. miben áll a keresztyén nő lelkisége? 
3. miben áll a református nő lelkivilága? 
Ezt követően tér rá a valódi retorikai kérdésre: miért 

nem állhat, és itt  ismét hangsúlyos a segédige, „állhat” a 
nő az élet útján a férfi  mellett , ha mint fentebb rávezetett , 
vele egyenértékű? Az erre a kérdésre rácsatlakozó kérdést 
is nemegyszer ismétli meg a szövegben, hogy az ismétlő-
dés által felhívja a fi gyelmet az ellentmondásra. A kérdés 
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jelentőségét egy nyomatékosító résszel is megtoldja, ami 
retorikailag végeredményben egy ismétlődő anafóra, szó 
szerint: miért nem „haladhat” a nő a férfi  mellett , ha egyen-
értékűek? 

Valójában Sebestyén Jenő a két kérdést nem ilyen egy-
szerűen és azonnali következtetés formájában fűzi egybe, 
hanem csak a 22. oldalon a „És mi lett  volna, ha!” felkiál-
tással vezeti be. Ezek után a válasz érzelmi töltött sége sem 
lepi meg az olvasót: „Ez fájdalom, nem valósulhatott  meg”, 
és ennek a megmásíthatatlan ténynek a megállapítása után 
Sebestyén Jenő sem tehet mást, mint azt, hogy három kötet-
ben azzal próbálkozni, hogy erre a kapcsolt kérdésre választ 
adjon magának, a férfi aknak, a nőknek, és olyan választ adó 
érvelési rendszert hozzon létre, amit az olvasóknak is az 
épülését szolgálja. A végső (és a Sebestyéntől el is várt) vá-
lasz valójában egyszerű: ha a nő mint szimbólum, és a nők 
mint szubjektumok bűnét, bűneit sikerül kiirtani, akkor Se-
bestyén szóhasználatában eljutunk a nő mint olyan és a nők 
mint a nő alappéldányai helyes értelmezéséhez. Lényeges 
itt  kiemelni, hogy a nők bűnös volta Sebestyénnél nem az 
eredendő bűn elkövetését jelenti, hanem annak a következ-
ményeiben kumulálódik. 

Ezen a vonalon kell tehát elindulnunk, írja Sebestyén 
az érvelésben, mert csakis mások és a csakis a régebbi ko-
rok engedhett ék meg maguknak, hogy mindent a bűnbe-
eséssel és egy bűnnel fertőzött  világ képével magyarázza-
nak meg. Ehelyett  most az a feladat, hogy a 20. századbeli 
reformátusságnak a szentírás szelleme alapján kell meg-
felelnie e kérdésekre, de úgy, hogy összekapcsoljuk azo-
kat a modern világ szellemiségével, a nők mostani életével, 
sorsával, rendeltetésével, helyzetével, nevelésével és Se-
bestyén megfogalmazásában: „általános szellemével”. Re-
torikai és argumentatív tekintetben is nagy előrelépésnek 
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tekinthetjük, hogy Sebestyén kerüli az Éva lányai metaforát 
és nem szembesíti a nőket az eredendő bűn elkövetésével, 
hanem azt megtörténtként kezeli, és annak a módját keresi, 
hogy hogyan lehetne a következményeit kijavítani. Már a 
könyv 10. oldalán leszögezi, hogy ahhoz, hogy valami vál-
tozás következzék be a női lélekben és az megindulhasson a 
pozitív fejlődés (emancipáció) irányába, meg kell szüntetni 
azt, hogy a nő egész életén keresztül a bűn legyen az „ural-
kodó, a vezető irányító hatalom”, és véget kell vetni annak, 
hogy az egyház minden szócsövén keresztül azt közvetítse, 
hogy a nő „megérdemelt sorsát” el nem kerülheti. 

Az első könyv ennek a felvetésnek a mentén tekinti át 
a nőkről szóló kijelentéseket az Ó- és az Újtestamentumban, 
elemzi a tulajdonságjegyeket, amelyeket a szövegrészek 
alapján általában a nőkhöz kapcsolunk, mint például se-
gítőkészség, kedvesség, és ne lepődjünk meg, a testiség, a 
„kívánalom” és a játékos ösztönszerűség is úgy szerepelnek 
itt , mint sajátosan nőies jegyek, de nem negatív értelemben. 
Ezzel kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy Sebestyén 
retorikájában eltér a tipikus nőket ostorozó szófordulatok-
tól, helyett ük inkább határozott an pozitív irányba igyekszik 
terelni a nőkről alkotott  felfogást, és még az olyan jegyeket, 
mint a testiség és a vágy is természetes adott ságnak állítja 
be. Ez nagyon újszerű megközelítés és fontossága meglát-
szik abban is, hogy a nőknek kijelölt életút részévé teszi a 
szépségápolást és a női testet magát is érteknek fogja föl. 

Így fokozatosan, a külső és a belső értékjegyek meg-
alkotásának egymásra vetítésével, jutunk el a szöveg-
ben a női ideál, Sebestén Jenő értelmezésében az ideális 
tulajdonságokkal rendelkező hétköznapi nő alakjának 
kikristályosításához. Ezek után azonban – az elemző és 
az olvasó számára meglepetés –, hogy törés következik 
be a szöveg 3. fejezetében, mert a fentiekkel ellentétben 
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mégiscsak a női lélek és bűn kapcsolatának a kibogozásá-
ra vállalkozik Sebestyén Jenő, igaz, nem a kortársak tol-
lából ismert negatív nőkultusz retorikájának megismét-
lésével. A nem szokványos érvelés a két fogalom, a bűn 
és a női lélek össze nem kapcsolásával indít, s rámutat, 
hogy sok más hasonló, nőnevelési célzatú szöveg pont 
azért nem ér célba, mert a női lelket lehorgonyozza a bűn 
hálójába. Ezért Sebestyén inkább azzal kezdi az érvelést, 
hogy egyoldalúság az, ha az ember bűnbeesését egyenlő-
vé tesszük a nő bűnbeesésével. Maga a bűn állt a férfi  és a 
nő közé, diszharmóniát okozva a párhuzamosságban, és 
meg kell értenünk: „közös bűnözés ez”. Ezt szögezi le a 
harmadik fejezet 3. bekezdésében az által is, hogy elisme-
ri, van „csillogó, csábító, gonosz nőiesség” is a világon, 
de ezt sem eredeztethetjük csakis a nő bűnéből és nem 
bélyegezhetünk meg kivétel nélkül minden nőt ereden-
dően bűnösnek. Az argumentáció következő tétele, hogy 
a nő a bűn által többet vesztett  mint a férfi , mert a nőnek 
„a bűn gyorsabb és személyesebb romlást okozott  mint a 
férfi nak”. Ez a folyamat jut el arra a pontra, hogy elnyom-
ja a nőben az igazi nőt, az egyébként a férfi énál „maga-
sabb rendű női lelkületet” (36.), és az a gondolkodásmód, 
hogy csakis a nő a bűnös szabadítja fel a nőben a bűnös 
tulajdonságokat, hangzik a mondat folytatásában a nyo-
matékosítás és az értelmezés. 

A nők egyes szerepköreinek (csalási, szociális, társa-
dalmi, egyházi) az értelmezésével folytatódik a szöveg: 
feleség, családanya, barát és társadalmi lény, egyháztag. 
Ezeket a szerepeket a nő betölteni nem tudja, érvel Sebes-
tyén Jenő, mert arra nem is törekszik, hiszen bűnösnek 
mondják, bűnösnek tartják, és meg sem hallgatják: „ön-
tudatosan is hamis ideálokat szolgál, mert rosszul kibon-
takozott  nőiessége a nem helyeset tartja helyesnek” (37.). 
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És mennyiben tehet erről? – hangzik a következő, és 
valljuk be, valójában logikus és nemcsak retorikai célzatú 
kérdés. Sebestyén egy retorikai fordulat segítségével meg 
akarja az olvasóval értetni, hogy ebben a férfi ak maguk 
is hibáztathatók, de mégiscsak a nők lelki világa a leg-
inkább hibás, mert fogékonyabb az önállótlanságra, ami 
egy lehanyatló világban, egy dekadens kultúrában és tár-
sadalomban több veszélyt hordoz magában a nőre nézve 
és így „a nő sokkal nagyobb mértékben lesz az áldozata 
annak, mint sem gondolnók” (37.). Az eddigi támogató, 
megértő, pozitív érvelés, a nők mellett i kiállás ezen a pon-
ton fordul meg és csap át a hibáztatásba és a nők hibáinak 
felsorolásába. Ez a tény, különösképpen azáltal, hogy Se-
bestyén másféle hangnemben kezdi el használni a bűnös 
nő metaforáját, kiviláglik, hogy: „a nőiesség minden fegy-
verével felvértezett  bűnös nő” szembekerül a bűntelen-
nel, sőt bizonyos értelemben véve a bűnös nő hatalmat 
gyakorol a bűntelen felett , és ennél fogva fölénybe kerül. 
Hogyan lehetséges ez? Ha pontosan követjük a szöveget, 
rájövünk, hogy ez sem egy retorikai célzatú kérdés, ha-
nem a fordulat tudatosítása az olvasóban, és ezzel együtt  
a férfi  és nő lelkének manipulációja. Hiszen Sebestyénnek 
bizonyítani kell, hogy a modern nőiség veszedelmes a 
férfi ra, és az önvédelem feljogosítja a férfi akat a nők felet-
ti hatalomgyakorlásra. Mivel: „a föltételen meghódolás-
ra” ám csakis a bűnös nő képes, a bűntelen sohasem. És 
ha a férfi ak hamisan ítélik meg a női lelket, akkor auto-
matikusan hatalmat gyakorolnak, és ezzel megelégedve 
nem a bűntelen, hanem a bűnös nők felé fordulnak. En-
nek a gondolatmenetnek a belátása miatt  kellett  a nők-
nek a szövegben a szerző ostorozását bűnösségük okán 
elszenvedni, de mindez arra jó, hogy a könyv valójában 
a férfi akat nevelje, mégpedig abban az értelemben, hogy 
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bűntelenné tegyék a nőket. Ennek a feladatnak a megérté-
se vezeti el az olvasót a szöveg második nagy és meglepő 
retorikai fordulatához. 

Itt  kezdődik Sebestyén szerint, ahogyan a könyv 34. ol-
dalán leírja, a nők hamis értékelése, mert mint írja és dőlt 
betűvel is kiemeli: „A modern kor számára a szép és érde-
kes csak a bűnös nő lehet”. Logikus tehát a ki nem mondott , 
de a sorok közül kiolvasható következtetés: a nő maga azt 
tartja ideálnak, hogy legyen bűnös, mert akkor szép és érde-
kes, nemcsak a férfi aknak, hanem mindenkinek. És az, hogy 
„úgy kedves a női lélek, ahogyan csak jelentkezik” (43.) pil-
lanatokon belül válik axiómává válik. 

Ebben a kontextusban vezeti át Sebestyén Jenő a szö-
veget és az olvasót a komoly nő fogalmába, elhagyja a ked-
ves nő, a bűnös nő, az igazi nő szerkezetek használatát. 
A komoly nő fogalmának a kidolgozása a református hitélet 
alapjain nyugszik, de mégis szabadságot ad a nőnek és a női 
léleknek. A komoly nő győz a korszellem fölött , nem törő-
dik azzal, hogy az ő lelkével senki sem törődik, és „nem her-
vad el harc nélkül”, vagyis kiáll magáért és bűntelenségéért, 
fogalmaz Sebestyén. Ebben a kontextusban vezeti be a szer-
ző a belső ékességre vonatkozóan a „nőiességében csillogó” 
szófordulatot. Ez képiesen beszédes metafora, ami hangsú-
lyozza és felidézi a szöveget nyitó női értékekről szóló gon-
dolatmenetet. A nyomatékosítás a szöveg további soraiban 
is előtérbe kerül, mivel: a nemes gondolkodású nők nem 
vétkesek, csak áldozatok lehetnek, és azért nekik kell szen-
vedniük, mégpedig sokféleképpen, hogy mások bűnösek. 

Sebestyén az elemzett  szövegrészben felmenti a női lel-
ket, felszabadítja a neki rendeltetett  bűnös szerep eredendő 
volta alól, de bűnössé teszi mégis, csak másképpen és más 
értelemben. A konklúzió is ezt mutatja: a bűn tetszik, elsőd-
legesen a férfi aknak, tehát a nő bűnös lesz, hogy tetszhessen. 
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Ebből az alapgondolatból táplálkozik a könyv és támogatja, 
hogy a nő egyéni és társadalmi szabadságát élvezve, ami 
mint a szerző a 49. oldalon részletesen kifejti, önmagában 
áldást is hozó lehetne, csak sajnos a nőiesség karikatúrái raj-
zolhatók meg a nőben és nem az ő nőiesen megnyilatkozó 
lelkülete. A nőnek és a férfi nak abban áll a közös feladata, 
hogy ezt megnyilatkoztassák. 

Ebből következően a Sebestyén által feltett  és egy teljes 
fejezetben taglalt kérdés a következő: Miben is áll a „nőiesen 
megnyilatkozó női lelkület”? Először is számos Bibliai pél-
dázat alapján felmutatja, hogy nemcsak abban, hogy bűn-
telen. Ennek értelmezésében Sebestyén a nőt megfosztja a 
tipikusan ráruházott  szerepektől, és így bűntelenül áll előt-
tünk. A nő tehát nem bálvány, nem angyal, nem ördög, nem 
boszorkány, nem a teremtés hibája, és ha „homlokán nem 
is ragyog felséges diadém” és „nincsenek ragyogó drágakö-
vei”, de mégis vannak ékei (értékei), amik mind „berakásai 
és csodás formái” nőiségének. Így a komoly nő nőiségében 
megnemesül, és a kapott  szabadság (emancipáció) által 
„napsugaras derűre talál” és „végtelen fi nomságával erőre 
kap”, ahhoz hogy társadalmi és egyházi kötelességeinek 
eleget tegyen. E komoly nő típusában Sebestyén Jenő értel-
mezésében és közvetítésében egy új nőtípus született  meg: a 
társadalmi és egyházi szerepkörében szabadon kiteljesedő, 
emancipált nő. 

Hogyan közvetíti a szerző mindezt? Nos nemcsak a 
hagyományos antik és klasszikus retorikai eszköztár, 
mint például a példázatok és az ellentétek eszköztárának 
az alkalmazásával. Rámutat, hogy az új nőtípust hite, ízlése, 
szépsége és nőisége mindig pozitív irányban formálja, mert 
tudja, hogy szerepei nyilvánosan megformáltak, megítéltek 
és megméretett ek. Az, hogy ennek tudatára ébred és egy-
ben tudatára is lesz ébresztve az a folyamat, amit Sebestyén 
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emancipációnak értelmez. Ebben a kontextusban bukkan fel 
a könyv harmadik fontos metaforája: a nő nem nyilvános 
park, hanem a nő kert, ahová belépni maga a tisztesség. De 
hát ki lép(het) be oda? A férfi , aki bűntelen. A női lélek te-
hát – írja Sebestyén a 131. oldalon, „gazdag illatozású kert, 
ami csak a gondozás termékeként hozhat gyümölcsöt”. 
A gondozásban, a szépítésben, a gondoskodásban rejlik a 
protestantizmus és egyben a férfi ak felelőssége: szembesül-
niük kell a női lélek megnyilvánulásainak a pozitív formái-
val is, és foglalkozniuk kell a feminizmus nőiség fogalmával 
is, hogy a nők komoly, új típusú nők lehessenek, saját vé-
leménnyel, saját döntésekkel. És – folytatja a szerző – nem 
elég, ha egy társadalomban, egy egyházban, egy családban a 
közösség tagjai csak elvben gondolják el, hogyan viszonyul-
janak a nőiség és a nőiesség közfelfogásához, hogyan ala-
kítsák ki a sajátjukat ennek ismeretében, hanem arra is kell 
egy stratégia, hogy „Krisztus jó illatja” gyökeret verjen a nők 
szívében. Mert hisz kinek, miben és hogyan használna, véli 
Sebestyén, ha továbbra is ahhoz ragaszkodnánk, hogy a nők 
csak a termékenység, az erkölcstelenség és az elvilágiasodás 
szimbólumai? A nő lelkülete, vallásos lelki élete, sommázza 
Sebestyén a 337. oldalon, mást diktál, mint a világ személe-
te, és az egyház, a protestantizmus egyik feladata felismerni 
azt, mit diktál. A 381. oldal konklúziója ezért nem megle-
pő, de fontos állítás: a nő szabad, önálló és lelkileg is mind 
nagykorúbbá váló tényezője lett  és lesz a társadalomnak, aki 
eddig csak eszköze volt a korábbi és a mostani róla alkotott  
felfogásoknak, akinek eddig beleszólása testének, lelkének 
az alakításába (konstrukció) nem volt. Akinek azonban 
most már az a feladata, hogy emelkedjen fel és alkossa meg 
önmagát, az egyház, a vallás, a hit és a hívő férfi ak támo-
gatásával. Ezek közül a protestáns egyház támogatására és 
a hit erejére épít Sebestyén Jenő érvelése. Kihangsúlyozza, 
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hogy a hitben élő nőktől sem kell egyoldalú, lemondásból 
álló életet követelni, hanem segítségére kell lenni a törek-
vésben, „a magasabb rendű életörömökre való eljutáshoz” 
(idézet a 368. oldalról). Miben áll ez? Ennek a megmagya-
rázásához Sebestyén Jenő egy, a munkájában, csak nagyrit-
kán alkalmazott  retorikai fogáshoz folyamodik, mégpedig 
a személyes tapasztalat példájához: „egyszer beszéltem egy 
nagyműveltségű református asszonnyal” (385.), aki megér-
tett e velem, hogy a komoly és a tiszta nő egybeforr. 

A Sebestyén Jenő által kidolgozott  nőkép-koncepcióban 
és annak közvetítési módja a következő konklúziót takar-
ja: a nő a bűn és a bűnbeesés csapdájába került, önhibáján 
kívül, kikerülnie ebből a saját fejlődése és öntudatosodása 
által aligha lehetséges, szüksége van ehhez az egyház és a 
hit segítségére is, a feladat tehát: a nők emancipációjának 
a segítése. Sebestyén Jenő munkája pontosan erre helyezi 
a hangsúlyt, és vetíti előre, hogy a nők elbukása a férfi ak 
felelőssége is. Az általa kialakított  képben mindössze annyi 
a hiba és a számon kérni való, hogy a nőt magát, a könyv 
tárgyát, nem vonta be a párbeszédbe.  

Befejezés

A református nőkép komponenseinek a kidolgozását tar-
tott a Sebestyén munkájának legfőbb céljának: átt ekintett e 
a múlt nőképeit, azokat a Bibliai magyarázatok fényében 
értelmezte, és ezekből saját korának női ideálját fejlesz-
tett e ki, aki nem a társadalom legfelsőbb szintjein álom-
világban élő, hanem a realitások talaján mozgó, hétköz-
napi hívő nő volt. A hitében, a hite által emancipálódó a 
nő először arcot veszt, majd arcot nyer a szövegben. Az 
arculatát vesztett  nő a könyv végére az érvelésben újra 
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értékeket, ékszereket kap, és a múlt lelki értékei mentén 
kialakul az új típusú református nő képe. Sebestyén Jenő 
szóhasználatában kialakításra került a „nevelt és nemesí-
tett  nőiség” (388.), ami nemcsak a mélyebb vallásos élet és 
a szüntelen hit produktuma, vagy ha úgy tetszik konst-
rukciója, hanem a nőiség díszeiben felszabadult nő képe 
ez. Fontos rámutatni, hogy a felszabadult nő fogalma mint 
terminus először csak 297. oldalán hangzik el először, és 
valójában lecseréli a munka elején emlegetett  egyenlő és 
társszerepben lévő nő fogalmát. A folyamatosan hangsú-
lyozott , odaítélt női szabadság is egyre konkrétabb képet 
ölt, és nemcsak abban a megállapításban, ami Sebestén 
alapvetése volt: „A modern élet fordított  egyet a dolgon” 
(399.). Ez arra vonatkozik, hogy a teremtéstörténet óta 
megváltozott  a nemek egymáshoz való viszonya, és eh-
hez alkalmazkodnia kell a modern egyházaknak is. Ezért 
úgy is olvashatjuk Sebestyén könyvét, hogy nemcsak a 
két nem egymáshoz való viszonyát értelmezi, hanem azt 
is tudatosítja, hogy kizárólag a református vallás adhatja 
meg azt a kontextust, hogy a nő és a férfi  között  a há-
zasságban ne csak eltűnjön a különbség, hanem mint a 
405. oldalon írja: „a gyengébb edény megerősödjön és 
önállóvá váljon”. Ez a felismerés lesz az, szól Sebestyén 
következtetése, ami a női létt ől és a női lélektől egyszerre 
várja el a mindenki által látható hősiességet és rejtett  ön-
feláldozást. Ezzel a nőket nemcsak egy elképzelt, hanem 
egy valóságos piedesztálra tudja emelni, és e két hitből 
fakadó, hitt el megvalósítható elvárás teljesítése által lesz-
nek a nők „komoly” és „igazi” nők.

A historikus szövegek retorikai megközelítése nemcsak 
a ma nőképeit teszi árnyaltabbá, hanem segít megérteni a 
mikor, mit és miért gondoltak a nőkről kérdést is. Egy-egy 
retorikai elemzés megmutathatja, mit tartott ak a szerzők 
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fontosnak, és miképp hangsúlyozták az elveiket. Ami 
számunkra meglepő és tanulságos lehet ebből az elem-
zésből: Sebestyén retorikája nem a korára jellemző (például 
a Humboldt által is preferált) férfi -nő szembeállításra alapoz 
a szövegében, hanem sokkal inkább arra törekszik, hogy 
megteremtse a nő és a férfi  egymás mellett  állásának feltét-
eleit. Ehhez a nő fogalmának olyan széleskörű értelmezését 
nyújtja, ami a mai nőképek konstrukcióiban is megkerülhe-
tetlenek. 

Milyen retorikai eszközök alkalmazásával éri ezt a ha-
tást el Sebestyén Jenő? Jellemző a szövegre például az ún. 
klimax, azaz a többszörös és a lépcsőzetes fokozások hasz-
nálata, a metaforák stilisztikai hatásának a tudatos kihasz-
nálása. Hogy miért jók az erkölcsös nők, és miért rosszak 
az erkölcstelenek? Erre a kérdésre sem a fi gyelemfelkeltés 
egyik legfontosabb eszközével, a szembeállítással válaszol, 
hanem a hiberbolával, a túlzás, a nyomatékosító ismétlés, 
a retorika szaknyelvén az emfázis használatával: a jó és a 
rossz nő, az erkölcsös és az erkölcstelen egyaránt Isten te-
remtménye, a szép és a csúnya lány is jár bálba, és a báli éj-
szakát át lehet táncolni úgyis, hogy az a lélekben rombolást 
nem végez stb. 

Sebestyén Jenő a különleges retorikai és stilisztikai 
eszközök alkalmazásával, a váratlan logikai fordulatok-
kal, a hömpölygő képiségével megteremti annak lehető-
ségét, hogy a korára jellemző negatív nőkultuszt pozitív-
vá fordítsa, a negatív nőképet megváltoztassa és a nőt, 
a nőket a saját maga (és persze társadalma, férfi társai) 
szemszögéből és a kor elvárásai mentén így ábrázolhassa: 
az öntudatra ébredt, ébresztett  nő életprogramja megfelel 
mindkét nem elképzeléseinek. 
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A NŐI  MUNKA 
A REFORMÁTUS EGYHÁZBAN 
A 20. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN, 

MINT A NORMAKÖVETŐ 
EMANCIPÁCIÓ LEHETŐSÉGE 1

Sárai Szabó Katalin

A női emancipáció folyamatában a 19. század végét és a 
huszadik század elejét igen fontos periódusnak tekintjük. 
A modern nőmozgalmak kialakulásának és terjedésének, 
a feminizmus első hullámának időszakaként tartjuk szá-
mon, amelyben egyfelől kirajzolódtak a választóvonalak 
a különböző női csoportok, illetve női érdekek között , 
másfelől az egyes csoportokon belül megjelentek azok a 
változatok is, amelyek igen árnyaltt á és sokszínűvé tett ék 
a női törekvéseket. A kutatások nagy része a határvonalat 
ma is elsősorban a feminista, a konzervatív és a baloldali 
megközelítések között  húzza meg. A három egymástól el-
határolt irány közül igazán elhanyagolt, illetve sematikus 
képet mutat a konzervatívként meghatározott , homogén-
nek tekintett  oldal. Véleményem szerint pedig itt  lenne 
igazán létjogosultsága a többes számú, vagyis a konzer-
vativizmusok elnevezésnek és megközelítésnek, annak a 
szemléletmódnak, amely árnyalhatná a századforduló és 

1  A tanulmány A református nő a 19. század végétől az 1930-as évekig – 
A belmissziói mozgalom hatása a nők egyházi működésére. ELTE, Bp., 
2010. című doktori értekezésemen alapul.
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a Horthy-korszak nőmozgalmairól, női stratégiáiról alko-
tott  képünket.

A konzervatív nőkről szóló hazai kutatásban első-
sorban életrajzok születnek, és ezek rendszerint még ma is 
azzal a szándékkal íródnak, hogy bemutassák a női képessé-
gek tárházát, követendő példát állítsanak, néhány asszony 
tett eiből kiindulva érveket sorakoztassanak fel annak bizo-
nyítására, mi mindenre képesek a nők.2 

A nőkutatás külön irányként kezeli a keresztény fe-
minizmust, s úgy tűnik, mintha ezzel megbontaná a kon-
zervativizmusról alkotott  egyöntetű képet. Véleményem 
szerint, ha megvizsgáljuk, kikről is állítják a kortársak vagy 
a kutatás, hogy keresztény feminista, látható, mennyire 
bizonytalan a kép, de az is világossá válik, milyen sokszí-
nű a nőmozgalom, korszakonként mennyire változatos és 
milyen csapdákat rejt, ha megpróbálunk néhány kategóri-
ával operálva egyes korszakról értékelhető képet alkotni.3 

2  Natalie Zemon Davis: „Nőtörténelem” átalakulóban: az európai 
helyzet. In Joan Wallach Scott  (szerk.): Van-e a nőknek történelmük? 
Balassi Kiadó, Bp., 2001, 95.

3  Slachta Margit, aki magát keresztény feministának nevezte, ezzel 
a kategóriával az ún. „radikális” feministáktól kívánt elhatáro-
lódni, tehát tudatos, elvek mentén kialakított  választásként in-
terpretálta „hovatartozását”. Ő maga nyilvános politikai karriert 
épített  fel a keresztény értékek alapján. A női érdekek és jogok 
területén nem húzott  határt a felső és alsó társadalmi csoportok 
közé, tehát megkísérelte az egyenlőség elvét nemcsak a nemek, 
hanem a társadalmi rétegek szemszögéből is mérlegelni. [Lásd 
Balogh Margit: Slachta Margit. Rubicon, 2009 (20):4, (htt p://www.
rubicon.hu/magyar/oldalak/slachta_margit/).] Hozzá hasonló-
an keresztény feministaként kategorizálja a kutatás például a 
modern nőmozgalom egyik első képviselőjeként számon tartott  
Josephine Butlert, aki a nőnevelésért, a járványos betegségek 
megelőzéséért, a szexualitásban tapasztalt kett ős morál ellen, 
illetve a prostitúció szabályozásáért és a gyermekprostitúció 
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Amellett , hogy maga a keresztény jelző is felveti a kérdést: 
hová soroljuk akkor a zsidó vallásos nőket, akik szintén kü-
lönböző női csoportokhoz tartoztak társadalmi állásukat, 
illetve nézeteiket illetően. 

Clarissa Campbell a keresztény feminizmussal kap-
csolatban azt az álláspontot képviseli, hogy a vallásos elkö-
teleződés a feministák közül is sokak számára volt fontos 
és gyakran jelentett  bátorítást az előítéletekkel szembeni 
küzdelemben. A mások érdekében végzett  munkát, a női 
jogokért való kiállást sokszor áthatott a a misszió érzése is. 
Egyes nők tevékenységét, értékrendjét, gondolkodásmódját 
elemezve úgy látja, hogy a „nő másik nőért végzett  misszi-
ójában” a fi lantrópia, illetve a feminizmus kontextusai ese-
tenként nem határolódtak el egymástól világosan.4 

ellen harcolt, nőszervezetét egyházi keretek között  hozta lét-
re. (Lásd Sean Gill: Woman and the Church of England. From the 
Eighteenth Century to the Present. SPCK, London, 1994.) Marie 
Maugeret-t is a keresztény feministák közé sorolják, aki a tár-
sadalom jobbításában, morális felemelkedésében a nők szerepét 
felértékelve, újságjának is a Keresztény Feminizmus címet adta. 
Az 1896-os párizsi feminista kongresszus után azonban úgy ér-
tékelte, hogy a feminizmus és a katolicizmus mégiscsak inkom-
patibilis egymással. Az volt a véleménye, hogy a feminizmusban 
megjelentek a szabad gondolkodás és a szocializmus elvei is, s 
ezért végül a női választójog ellenzői közé állt. Lásd James F. 
McMillan: Wollstonecraft’s Daughter, Marianne’s Daughter, 
and the Daughters of Joan of Arc: Marie Maugeret and Christian 
Feminism in the French Belle Epoque. In Clarissa Campbell Orr 
(ed.): Wollstonecraft’s Daughters: Womanhood in England and France 
1780-1920. Manchester University Press, Manchester–New York, 
1996, 186–199.

4  Clarissa Campbell Orr: Introduction: Cross-channel Perspectives. 
In Uő: Wollstonecraft’s daughters: Womanhood in England and France 
1780-1920. Id. kiad. 1–43, 23.
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Nagyon jól látszik a sokféleség például az 1905-ben 
megalakult női ernyőszervezet, a Magyarországi Nőegye-
sületek Szövetsége5 esetében is, amely összevonta a női 
társulatok nagy részét felekezeti, illetve szemléletbeli 
eltéréseik ellenére. Esetükben a véleménykülönbségek 
– legalábbis az I. világháború végéig, amíg a szervezet 
munkája jól nyomon követhető, miután a későbbi idő-
szak kutatását nehezíti a források hiánya – elsősorban az 
egyes kérdések (például női választójog) megítélésben 
jelentkeztek és nem a feminizmus és konzervativizmus 
határán váltak szét.

A konzervatívként defi niált nők kutatásához fontos 
kiindulópontnak tartom a sokféle modernitás elméletét, 
amely szerint az, hogy mit (kit) nevezünk modernnek, 
időben, földrajzilag, társadalmilag változó fogalom. Ha 
a modernitáshoz való viszonyukban vizsgáljuk a külön-
böző női csoportokat (márpedig ez lehet a kiindulópont), 
akkor feltárulnak a különbözőségek. Mint ahogy Ulrich 
Beck írja: „[…] a modern társadalom egyes csoportjai, ré-
tegei, osztályai, szociokulturális miliői eltérő intenzitás-
sal vesznek részt a modernizáció folyamatában, külön-
böző elképzelésekkel bírnak a modernitást illetően, és 

5  A Magyarországi Nőegyesületek Szövetsége 1905-ban alakult 
az International Women Council magyar osztályaként. Elnöke 
először Batt yhányi Lajosné majd Apponyi Albertné lett . Alel-
nöke Rosenberg Auguszta, a leánykereskedelem ellen alapított  
egyesület elnöke volt. A tagegyletek sorában minden felekezet 
nőegyesületét, a Feminista Egyesületet, a Nőképző Egyesületet, a 
Mária Dorothea Egyesületet, számos közművelődési és jótékony-
sági egyletet megtalálunk. Az ernyőszervezet fő célja a nők szo-
ciális tevékenységének összehangolása, előmozdítása, buzdítása 
volt, ennek érdekében különböző szakosztályokat hoztak létre: 
az alkoholelleni, a békemozgalmi, a leánykereskedelem elleni, 
szegényügyi és végül 1909-ben a választójogi szakosztályt.
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különböző viszonyokat alakítanak ki a társadalmi rend-
del kapcsolatban.”6

Amikor a vizsgálat kiterjed a csoportok mellett  az in-
dividuumra is, egyértelművé válik, hogy a modernitásról 
való vélekedést, az ahhoz való viszonyulást egy adott  érték-
renden túl számos társadalmi, pszichológiai és egyéb ténye-
ző befolyásolja. Az ú.n. konzervatív nőmozgalom tagjai az 
egyenjogúsítás egyes elemeit különbözőképpen épített ék be 
nemcsak saját értékrendjükbe, hanem saját konkrét életvi-
lágukba is. Lehetett  számukra akár állandó változásban is 
a nőemancipáció kiterjesztésének kérdése az életút, az ön-
meghatározás, az identitásváltozás, a társadalmi tapasztala-
tok megélése és a társadalmi viszonyok megismerése során. 
Ez az egyik lényeges sajátosság, amely véleményem szerint 
meghúzza a határt a feminizmus és a konzervativizmus 
között . Nevezetesen: míg a feministák, ahogyan Acsády 
Judit megfogalmazta „[…] rendszerszerű összefüggést vél-
tek felfedezni a nők különböző területeken való hátrányai 
között . Ezért jelent meg náluk a társadalom legkülönfélébb 
intézményeinek a kritikája, az oktatástól kezdve a társadal-
mi munkamegosztáson keresztül, a mindennapi viselkedé-
si normákig, hiszen összefüggést tételeztek ezek között .”7 
A konzervatívként defi niált nőket viszont az általános 
elveken túl befolyásolták a helyi, az aktuális viszonyok, a 

6  Ulrich Becket idézi: Niedermüller Péter: Sokféle modernitás: 
perspektívák, modellek, értelmezések. In Niedermüller Péter et 
al. (szerk.): Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei 
a globális világban. Nyitott  Könyv–L’Harmatt an, Budapest, 2008, 
7–19,15.

7  Acsády Judit: A huszadik század asszonya. A századforduló ma-
gyar feminizmusának nőképe. In Nagy Bea és S. Sárdy Margit 
(szerk.): Szerep és alkotás. Női szerepek a társadalomban és az alkotó-
művészetekben. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1997, 243–253, 246.
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társadalmi tapasztalatok, amelyeket a nemzet érdekei és a 
tradíciók fényében próbáltak meg elemezni. Ezért mintegy 
mozaikszerűen kezelték az egyes kérdéseket, tehát nem 
a nők rendszerszerű elnyomása ellen vett ék föl a harcot, 
hanem egyes társadalmi, szociális problémákon kívántak 
javítani. 

Másfelől különbözött  a kiindulópont a női jogokról szó-
ló érvrendszerben, nevezetesen míg a feminizmus a férfi a-
kéval egyenlő jogokat követelt a nők számára, addig a kon-
zervativizmusok mondhatjuk úgy is, hogy „szerepelvűen” 
értelmezték a jogkiterjesztés kérdését, vagyis olyan jogokat 
követeltek, amelyek birtoklásával képessé vál(hat)tak a nők 
a nemüknek tulajdonított , defi niált szerepeket minél töké-
letesebben betölteni. Itt  jegyzem meg, hogyha ezt a szem-
pontot is szem előtt  tartva vizsgáljuk a keresztény feminiz-
mus kérdését, akkor még ellentmondásosabb kategóriának 
tűnik, hiszen a keresztény feministák érveléseiben gyakran 
tett en érhető a „szerepelvű” szemlélet.

A nők és az egyház

Feltehető a kérdés, hogy vajon miért fontos foglalkoznunk 
a nők egyházi szerepével? Úgy gondolom miután az egy-
házakban is lejátszódtak azok a folyamatok, amelyek a vi-
lági társadalomban – a kett ő valójában elválaszthatatlan 
egymástól –, ezért a nők történetének kutatója nem hagy-
hatja fi gyelmen kívül azt a területet, ahol a nők külön-
böző szereplőként nagy számban voltak jelen. Másfelől 
az egyes vallási mozgalmak, mint például a reformáció, 
hatott ak a társadalomra, a társadalmi nemi szerepekre 
(gondoljunk a nők művelődésére, a laikusok szerepének 
felértékelődésére és ennek következményeire). Az egyhá-
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zak szintén kínáltak választási lehetőségeket a különböző 
életstratégiák számára, nyilvánvalóan bizonyos meghatá-
rozott ságokkal, hiszen olyan közegről beszélünk, amely-
ben központi szerepe van a hagyománynak, ideológiai 
alapokra épül és megkérdőjelezhetetlenül férfi központú. 
Hozzátehetjük még, hogy társadalmi összetételét tekint-
ve, mint a társadalom egésze, egyetlen egyházi csoport 
sem homogén.

A magyarországi nőtörténet-kutatásban az egyházi, 
felekezeti női csoportokról, mint csoportról, igen kevés szó 
esik. Ezzel szemben külföldön a témával foglalkozó szakiro-
dalom igen gazdag. Az 1980-es évektől kezdve elsősorban 
a gender-kutatás, illetve a feminista teológia volt hatással 
ezekre a vizsgálatokra. A szerzők foglalkoznak a vallásos 
nők tanulmányozása során felmerülő problémákkal is. Fon-
tosnak tartok kiemelni ezek közül néhány szempontot.

Patricia Crawford Woman and Religion in England 1500–
1720 című művében elemzi a nők szerepét az angol egyház-
ban. A szerző cáfolja azt az általános elképzelést, miszerint 
a nők kizárólag női mivoltukból fakadóan rendelkeznének 
egyfajta sajátos vallásos att itűddel. Crawford úgy gondolja, 
hogy a nők és a férfi ak vallásossága között  valóban létezik 
különbség, de ez az eltérő vallásos beállítódás főképpen tár-
sadalmi helyzetükből, életmódjukból következik, tehát tár-
sadalmi jelenségként magyarázható és gender szempontból 
értelmezhető. Elismeri, hogy a nők vallásosságára jellemző 
volt egyfajta sajátos női kegyesség és teológia, de arra is fel-
hívja a fi gyelmünket, hogy a vallási életben és gyakorlatban 
való részvételüket, spirituális elmélyülésüket elsősorban 
társadalmi helyzetük határozta meg. Bizonyítékul kifejti, 
hogy mindenekelőtt  a közép- és felsőbb réteghez tartozó 
nők számára volt választható út a vallásosságban való elmé-
lyülés, ugyanis tanultabbak voltak (többen tudtak közülük 



112

Sárai Szabó Katalin

olvasni), rendelkeztek szabadidővel, ennek következtében 
volt lehetőségük forgatni a vallásos irodalmat. A vallásos 
irodalom művelése pedig öntudatuk erősítésének eszközé-
vé vált. Továbbá az, hogy a protestantizmus bevezett e a csa-
ládi élet mindennapjaiba a házi istentisztelet és a bibliaolva-
sás szokását – amelyben a nők is aktív résztvevőkké váltak 
–, szintén növelte jelentőségüket a vallásos életben.8 

A nők megnövekedett  szerepét értelmezik úgy is, mi-
szerint ez annak a következménye, hogy az új egyházak, az 
új vallásos mozgalmak újraértelmezték a női és férfi  szere-
peket, ami odavezetett , hogy a nők újabb és újabb lehetősé-
geket kaphatt ak az egyházak világában.

Egyes kutatók szerint a nők a családban és a társada-
lomban fennálló alárendelt szerepük miatt  felszabadulás-
nak érezték az új vallási törekvéseket. Más szerzők éppen 
ellenkezőleg vélekednek, és inkább arra helyezik a hang-
súlyt, hogy az erőteljes vallási szerepvállaláshoz a nőknek 
már eleve szabadabb társadalmi státuszban kellett  lenniük. 
Ezért sem véletlen, állítja például Patrick Collinson, hogy 
Angliában elsősorban nemesasszonyok és kereskedő asszo-
nyok csatlakoztak nagy számban a puritanizmushoz, vagyis 
olyan a nők, akik bizonyos szintű oktatásban már részesül-
tek, társadalmi életük szabadabb volt, tehát a körülményeik 
elősegített ék az új törekvések befogadását.9 Meg kell jegyez-
nünk, hogy az sem véletlen, melyik réteg kerül a kutatás 
fókuszába. Elsősorban a vezető rétegről, a nyilvánosságban 

8  Patricia Crawford: Woman and Religion in England 1500-1720. 
Christianity and Society in the Modern World. Routledge, London, 
1993.

9  Patrick Collinson: The Role of Women in the English Reformátion 
Illustrated by the Life and Friendships of Anne Locke. In Uő: 
Godly people: Essays on English Protestantism and Puritanism. 
Hambledon Press, London, 1983, 275.
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sokat forgolódó, írásos nyomot hagyó csoportokról vannak 
információink, az átlagnők vallásosságáról viszont jóval ke-
vesebbet tudunk.

Az elemzések kiemelt feladata (lenne) a női kapcso-
lati hálók vizsgálata is, amelyre példaként lehet említeni 
Catherine M. Prelinger Amelie Sievekingről10 és az általa 
alapított  női egyesületről írott  tanulmányát. Ebben szerzőnk 
Sieveking életét és működését nem hagyományos biográfi á-
ban vizsgálta és nem az általa alapított  intézmény jelentősé-
gét állított a középpontba, hanem azt a törekvését, amellyel 
az intézményalapítás során megteremtett e a nők kapcsolati 
hálójának modelljét Németországban. A minta az ismeretek 
átadásában, a kölcsönös segítségnyújtásban, egy új stratégi-
ában – amely a nőket vezető szerephez jutt att a – és a nők 
öntudatra ébredésében valósult meg.11

10  Amelie Sieveking (1794–1859) a hitvallásos nőmozgalom kiemel-
kedő alakja, ő alapított a a szegénygondozás első női egyesületét. 
Munkáját a gyakorlati racionalizmus és a keresztény tanítások 
proximitása jellemezte. Hamburgi patrícius családból szárma-
zott , munkája során gyümölcsözően kamatoztatt a a városi hata-
lomhoz fűződő kapcsolati hálóját. Az 1831-es kolerajárvány ide-
jén szegénygondozóként és kórházi ápolóként tevékenykedett , 
ez a korszakban szokatlan volt egy nőtől. Miután megtapasztalta, 
hogy mennyire szükséges az általa végzett  segítő munka, 1832-
ben megalakított a szegénygondozó egyesületét az evangélikus 
egyházon belül. Az általa irányított  hamburgi egyesület tagjai-
nak nagy része szintén olyan nő volt, akinek apja vagy férje fon-
tos politikai, illetve egyházi pozíciót töltött  be a városban. Úgy 
gondolta, hogy egyedülálló lányok számára megfelelő oktatás-
sal, a szegénygondozás és a betegápolás magasabb műveltséget 
igénylő hivatássá válhat.

11  Catherine M. Prelinger: Prelude to Consciusness. Amalie Sieveking 
and the Female Association for the Car of the Poor and the Sick. 
In John C. Fout (ed.): German Woman in the Nineteenth Century. 
A Social History. Holmes & Meier, New York–London, 1984.
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A belmisszió

A 19. század végétől a polgári átalakulás és a moderni-
tás hatására az egyházak életében is bekövetkezett  a női 
aktivizálódás.12 A protestáns egyházakban ez elsősorban 
egy új kegyességi irányzatnak, a belmissziónak volt kö-
szönhető, amely a nők egyházi és társadalmi szerepét is 
újraértékelte. Egyre több egyesületet, majd – főként a két 
világháború között  – intézményt alapított ak, amelyek cé-
lul tűzték a vallásosság elmélyítését, a társadalmi és szo-
ciális problémák megoldását, a műveltség terjesztését, a 
társadalom, a nemzet jobbítását. Ennek a folyamatnak a 
következményeképpen a nők egyre szélesebb körben vé-
gezhett ek egyházi munkát. Konferenciákra kezdtek járni, 
bibliaórát tartott ak, nyilvánosan hirdett ék Isten igéjét, 
teológiai tanulmányokat folytatt ak, folyóiratokat, köny-
veket jelentett ek meg, illetve rendszeresen publikáltak 
az egyházi sajtóban. A papok és a világi vezetők által el-

12  A katolikus megújulási mozgalmat az egyháztól elszakadt értel-
miségi rétegek visszahódítására és a szociális problémák megol-
dására Prohászka Ott okár indított a el a századfordulón. A szoci-
ális kérdés katolikus szellemű megoldásának elindítója XIII. Leó 
pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája volt. Ennek ered-
ményeképpen jött ek létre az első katolikus nővédő egyesületek. 
A zsidóságnál szintén a vallás megtartásában, a szekularizáció 
megállításában szántak alapvető szerepet a nőknek. 1900-ban az 
első izraelita felekezeti női hetilap, a Magyar Zsidó Nő szerkesz-
tője beköszöntőjében így fogalmazott : „Nőink és anyáink kezébe 
vannak e szerint letéve első sorban ősi vallásunk fentartásának 
feltételei; ők vannak kiválóan hivatva, évezredes múltú vallá-
sunk ápolásán és megszilárditásán közreműködni.” Idézi Feny-
ves Katalin: Jákob háza Magyarországon. A zsidó női vallásos-
ság alakulása a 19. századba. In Glässer Norbert – Zima András 
(szerk.): Hagyományláncolat és modernitás. Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék, Szeged, 2014, 259–275, 260.
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foglalt nyilvános térbe a nők nem kerülhett ek be, ehelyett  
elfoglaltak (létrehoztak) egy alternatív nyilvánosságot. 
Ez elsősorban az egyesületeket, a sajtót, az evangelizá-
ció különböző alkalmait, a vallásoktatást jelentett e, ahol 
lehetővé vált, hogy a nő, a női hang, a női vélemény is 
megmutatkozzon.

A ’belmisszió’ elnevezést a hagyomány a németorszá-
gi J. H. Wichern (1808–1881) nevéhez kapcsolja, aki egy 
1836-ban megjelentetett  művében, majd a nagyközönség 
előtt  1843-ban használta először.13 Meghatározása szerint 
„[…]a belmisszió […] a hívő szeretet mentő törekvéseinek 
és munkáinak összességét jelenti, s mint ilyen, tárgyát te-
kintve nemzetközi és felekezetközi.”14 A belmisszió azokra 
irányult, akik meg voltak keresztelve, de az egyháztól és 
az evangéliumtól elidegenedtek, eltávolodtak.15 Elsődleges 
munkaterületnek a várost tekintett ék, ahol a falusi lakosság 
beáramlása, az ipari munkásság szociális problémái, a köz-
tük terjedő ateista szellemi irányzatok következményekép-
pen széles tere nyílt a missziónak. 

A belmisszió munkáit elsősorban egyesületi keretek 
között , a hivatalos egyházon kívül végezték, de voltak 
olyan intézmények is, amelyek nem voltak függetlenek 
az egyháztól, illetve maguk a résztvevők egy része is lel-
kész volt. Számos ellenzője is akadt a mozgalomnak, ők 
elsősorban azzal vádolták a belmisszióban résztvevőket, 
hogy idegen eredetű, a nemzeti egyház tradícióitól idegen 

13  Géra Eleonóra Erzsébet: Református karitatív intézmények a magyar 
fővárosban 1850–1952. Doktori disszertáció. Kézirat. Bp., 2006, 13.

14  Idézi Makkai Sándor: Az egyház missziói munkája. Révai, Bp., 
1938, 229.

15  Horváth Jenő: A belmisszió lényege. A belmisszió református teológiai 
alapvetése. Magántanári dolgozat. Kolozsvár, 1948, 12.
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irányhoz csatlakoztak, hogy megbontják az egyház, a gyü-
lekezetek egységét, kivonják a legaktívabb egyháztagokat, 
elzárkóznak, utat engednek a szektásodásnak. Mások in-
kább a túlzott  kegyességet, pietizmust vetett ék a szemükre. 
Mindezzel együtt  a 20. század elejére a hivatalos egyházak 
(református és evangélikus) felismerték, hogy belső meg-
újulásukhoz szükséges a belmisszió integrálása, a mozga-
lom tapasztalatainak, eredményeinek a felhasználása. 

A belmisszió különböző „munkaterületei” közül leg-
nagyobb jelentősége az evangelizációnak volt, amely külön-
böző alkalmakon történhetett : idetartoztak a vallásos esték, 
ahol az éneklésen és az imádságokon kívül elhangzott  egy 
evangelizáló beszéd, vagy bibliamagyarázat, előadás, felol-
vasás az egyháztörténetből, illetőleg valamely hasznos, köz-
érdekű témakörben. A bibliaóra egy-egy bibliai rész meg-
beszélésének volt az alkalma, ebben a hívek aktívan részt 
vehett ek, azaz megoszthatt ák saját gondolataikat, kérdése-
iket is egymással. A bibliaóra vezetője az alapvető szavak 
értelmezésével, földrajzi, történeti adatok magyarázatával 
segített e a megértést. A bibliaóra korcsoportok és nemek 
szerint külön zajlott , így előkerülhett ek a résztvevők sajá-
tos szempontjai is. Az imaórák (közös imaalkalmak) vagy a 
szeretetvendégség – ahol előadások, irodalmi, zenés részek 
és közös „lakoma” volt együtt  –, illetve a családi áhítat, a 
különféle egyesületi konferenciák, gyűlések szintén lehett ek 
az evangelizáció alkalmai.

A személyes találkozásokon túl a könyv- és iratt erjesz-
tést tekintett ék az evangelizálás másik hatékony eszközé-
nek. „A nyomtatott  betű által szólhatunk olyanokhoz is, 
akik tőlünk távol vannak és szólhatunk egyszerre sokak-
nak, taníthatunk, nevelhetünk, inthetünk, nemes szórako-
zást nyújthatunk, ébreszthetünk, Krisztushoz vezethetünk 
sok embert, sőt egy egész társadalmat irányíthatunk a 
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sajtó hatalmával.”16 A vallásos kiadványok közé tartoztak 
a traktátusok, a rövid, nyomtatott  formában kiadott  vallá-
sos iratok, amelyek hitébresztő elbeszéléseket, életrajzokat, 
jellemképeket, vallásos verseket és népszerű stílusban írt 
egyháztörténetet tartalmaztak, ezek szerzői között  nagy-
számban találunk nőket. Megjelentek a női lapok, de a többi 
sajtóorgánumban is rendszeresen írtak. Nemcsak a sajtóban, 
de a valláserkölcsi irodalomban17 is voltak kifejezett en nők 
számára megjelentetett  művek, amelyek egy részét szintén 
nők írták. 

A belmisszió másik nagy munkaterületét a karitatív 
tevékenység, a diakónia jelentett e, Kálvin ugyanis a gyüle-
kezetek egyik legfontosabb feladatának az elesett ek felkaro-
lását tekintett e. A diakónia az árvák, a szegények, az aggok, 
a züllésnek kitett  gyerekek, a felnőtt ek istápolását, a betegek 
ápolását, az egészségvédelmet, a munkások és a cselédek 
életszínvonalának emelését, a börtönmissziót, a prostitú-
ció, az alkoholizmus és az erkölcstelenség elleni küzdelmet 
jelentett e. A szegények számára iskolákat, árvaházakat, 
különböző ott honokat, kórházakat létesített ek. Ezzel a se-
gítő munkával egyfelől a rászorulókat kívánták támogatni, 
másfelől pedig az volt a céljuk, hogy a züllésnek indulókat 
megfegyelmezzék és visszairányítsák őket a társadalmi nor-
máknak megfelelő életkeretek közé. 

A magyarországi protestáns egyházakban a 19. század 
második felében terjedt el a belmissziói mozgalom. Három 

16  Forgács Gyula: A belmisszió és cura pastoralis kézikönyve. Pápa, 1925, 
372–373.

17  Ilyen volt például a Koszorú füzetek sorozata, vagy Kálvin levelei 
a nőkhöz. Ford. Pruzsinszky Pál. Hornyánszky Viktor cs. és kir. 
Udvari Könyvnyomdája. Bp., 1909.
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központja létezett , a budapesti, a debreceni és a dél-alföldi. 
Ezek egymástól független forrásokból táplálkoztak, gyak-
ran egymással rivalizáló, sokszínű megújulási törekvéseket 
jelentett ek. Az 1860-as években induló debreceni ébredés 
a puritán örökség szellemével gazdagított  új ortodoxiából 
nőtt  ki és elsősorban Balogh Ferenc, Csiky Lajos nevéhez 
köthető, akik a helyi kegyességi hagyományokat ötvözték 
a skót és angol törekvésekkel. A skót ébredés hatásai nyo-
mán kialakult egy regionális ébredési hullám a Dél-Alföl-
dön, amelynek vezető alakjai Szalai József és Kecskeméti Fe-
renc lelkészek voltak. Révész Imre a dél-alföldi mozgalom 
kapcsán Alexander Neil Somerville, a Skót Szabad Egyház 
lelkészének, evangelizátornak 1887–1888-as magyarországi 
útját döntő hatásúnak ítélte.18

A belmisszió nagyvárosi változatát a budapesti ág jelen-
tett e, amely angol, német, skót újpietista mintákra, később 
az angol, a svájci, a francia és a német gyakorlati keresz-
tyénség és a holland történelmi kálvinizmus hatására for-
málódott . Gyökerei az 1840-es évek elejére nyúlnak vissza, 
és elsősorban a Skót Misszió magyarországi megjelenéséhez 
(1841) köthetők.19 Tevékenységét a Misszió – főként a nyelvi 
különbségek miatt  – kezdetben csak szűk körben tudta ki-
fejteni, ennek ellenére lelkészeinek lényeges hatást tulajdo-
níthatunk a belmisszió terjedésében. 1891-től a Skót Misszió 
Hold utcai iskolájában már magyar nyelvű istentiszteleteket 
és evangelizációt is tartott ak. A fővárosi belmisszió másik 

18  Révész Imre: Egy fejezet a magyar református ébredés történeté-
ből. A. N. Somerville magyarországi körútja 1887–1888. Theológiai 
Szemle, 1943 (19):1, 10–45, 44–45.

19  Kovács Ábrahám: The History of the Free Church of Scotland’s 
Mission to the Jews in Budapest and its Impact on the Reformed 
Churc of Hungary 1841-1914. Peter Lang Europäischer Verlag der 
Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2006.
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bölcsőjét a Pesti Német Református Leányegyház (1863) 
jelentett e, ez elsősorban az itt  élő német polgárok egyháza-
ként jött  létre. 

Szabó Aladár,20 akit a „belmisszió atyja”-ként tartanak 
számon, 1896-ban kiadta a magyar belmisszió programadó 
kötetét Új Óramutató címmel. Szabó Aladár életművének 
jelentőségét Kósa László többek között  abban látja, „hogy a 
nyugat-európai hatásokra épülő belmisszió az ő kezdemé-
nyezései nyomán megmagyarosodott , lelki tőkeként” felis-
merte a puritán-pietista, sőt a reformáció korából származó 
hazai hagyományt”. Véleménye szerint hatása annak is volt 
köszönhető, hogy működése egy olyan korszakra esett , ami-
kor a polgári társadalomban helyét kereső egyház életében 
elegendő tér nyílt az új kezdeményezésekre.21

A belmissziói munka Magyarországon is egyesületi 
keretek között  szerveződött  meg.22 Az egyesületek létreho-
zásában lényeges szerepet játszott ak a külföldi minták, és 

20  Szabó Aladár (1860–1944) református lelkész, teológiai tanár. 
A belmisszió számos egyesületének megalakításában aktívan 
közreműködött , szerkesztett , misszionáló újságcikkeket írt. 
A Bethá nia Egyesület elnöke volt. A budapest-józsefvárosi egy-
házrészt ő szervezte és ennek volt a lelkésze.

21  Kósa László: Szabó Aladár és az Új óramutató. In Uő. (szerk.): Re-
formátusok Budapesten I. ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, 
Bp., 2006, 520.

22  Ezek közül legkorábbinak az 1859-ben alapított  Pesti Evangyélmi 
Legényegyletet és a Protestáns Országos Árvaegyesület tekint-
hetjük. A későbbi fontos állomásokat jelzi: a Keresztyén Ifj úsági 
Egyesület (1883) és a Lorántff y Zsuzsánna Egyesület (1892) meg-
alakulása. 1903-ban szerveződött  a Bethánia Egylet és a Filadelfi a 
Diakonissza Egyesület, 1904-ben a Vasárnapi Iskolai Szövetség és 
a Magyar Evangéliumi Nőegyesületek Szövetsége (1924-től Ma-
gyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége), 1907-
ben pedig a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség.



120

Sárai Szabó Katalin

sok esetben az alapítás egyben a nemzetközi szövetséghez 
való csatlakozást is jelentett e.23 A külföldi kapcsolatrendszer 
– főként a személyes kapcsolatok – mindvégig lényeges sze-
repet játszott ak a belmissziói munkában, s ez nemcsak szel-
lemi hatást, gyakorlati tapasztalatokat, hanem sok esetben 
anyagi támogatást is eredményezett . 

A nők és a belmisszió

Az ébredési mozgalmakról, a belmisszióról szólva az 
egyháztörténészek kiemelik azt a tényt, hogy hatására a 
nők egyre több lehetőséget kaptak, lehetőséghez jutott ak 
az egyházi életben, az egyházi nyilvánosságban. Termé-
szetesen ez a folyamat nem választható el azoktól a 19. 
század folyamán végbemenő gazdasági és társadalmi 
változásoktól sem, amelyek a nemi szerepek újraértel-
mezéséhez és átalakulásához vezett ek. Sean Gill a nők 
egyházi munkájáról szóló művében hangsúlyozta ezt a 
kölcsönös hatást: példaként említett e többek között , hogy 
az angol középosztály életstílusának, értékrendjének ki-
alakításában lényeges szerepet játszott  az egyház is, mi-
vel erősített e a munka és az ott hon világának egyértelmű 
szétválasztását.24

A világi diskurzusban a nőket szintén felruházták a 
kegyesség és az önmegtagadás különleges képességével, 
a nemi kvalitások társadalmi hasznát pedig elsősorban a ka-
ritatív munkában kívánták kamatoztatni. A nők évszázadok 

23  Kósa László: Az egyesületek a budapesti reformátusság életében. 
In Uő. (szerk.): Reformátusok Budapesten II. ELTE BTK Művelődés-
történeti Tanszék, Bp., 2006, 1094. 

24  Gill: i. m., 6.
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óta részt vett ek a jótékonyság gyakorlásában: szegényeket, 
börtönökben sínylődőket, betegeket látogatt ak, segített ek, 
ezeket az útjaikat elfogadta a társadalom és megszentelte az 
egyház. A 19. századra azonban – hosszú folyamat eredmé-
nyeképp – a női jótékonyság értelmezési keretei megváltoz-
tak. A „társadalmi anyaság” terminussal írható le az a női 
részvétel, amely egész Nyugaton jellemzővé vált: a háborúk 
és annak sebesültjei, a gazdasági krízisek és az azzal járó 
munkanélküliség, a járványok, a sajátos városi problémák, 
mint alkoholizmus, tüdővész, prostitúció, mind mobilizál-
ták a nőket. A szeretetmunkát a nők fi zetség nélkül végez-
ték, mondhatni, „városi takarítást” végeztek, és ugyanúgy 
ingyen tett ék, mint ott honaikban.25 „A jótékony egyesületek 
céljaikat az »anyai keretben« fogalmazták meg, a hangsúlyt 
a nők anyai, családmegtartó szerepére fektetve. Ugyanakkor 
ezt összekapcsolták a nemzet jólétével is, mintegy nagycsa-
ládként értelmezve a nemzetet. Az »anyai keret« összekap-
csolása a »nemzeti kerett el« biztosított a, hogy a nőegyletek 
kedvező fogadtatásra találtak a társadalom hangadó rétege-
iben.”26 A nőket tömörítő vallásos egyesületek mindehhez 
hozzákapcsolták a vallásos misszió céljait is. 

A belmisszió diskurzusában egyre kevesebb utalást 
találunk a korinthusi levélre, a korábbi állandó hivatkozási 
pontra – miszerint a „nők hallgassanak a templomban” – 
és egyre több szó esik arról, hogy a nők és férfi ak biológiai 
és ennek következményeképpen társadalmi szerepe isteni 

25  Michelle Perrot: Les femmes ou les silence de l’Histoire. Flammarion, 
Paris, 1998, 228.

26  Pető Andrea – Szapor Judit: A női esélyegyenlőségre vonatkozó női 
felfogás hatása a magyar választójogi gondolkodásra 1848–1890. 
htt p://www.phil-inst.hu/recepcio/htm/7/705_belso.htm (Utolsó le-
töltés: 2017. 05. 10.)
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rendeltetésből különbözik ugyan, de Isten előtt  a nő és a férfi  
egyenlő, egymást kiegészítik, mint két ’fél’ csak együtt  való-
síthatják meg az ’egész’ ember eszméjét. A női vallásosság és 
a női kvalitások sajátosságai között  jelen volt az érv, misze-
rint a nők viszonya a valláshoz hagyományosabb a férfi aké-
nál, és mivel lelki alkatuknál fogva sokkal fogékonyabbak 
a „jézusi tanok” befogadására, nagy szerepük van annak 
terjesztésében is. Szőts Farkas, a Teológiai Akadémia akkori 
igazgatója szerint: „A nők ma hitbuzgóbbak és áldozatké-
szebbek, mint a férfi ak s emellett  a felebaráti szeretetben is 
erősebbek, mint a másik nem. Ők vannak tehát hivatva arra 
a dicső munkára, hogy a Krisztustól és az evangéliumtól 
elidegenedett  férfi akat a keresztyén életre visszavezessék. 
Reájuk vár az a magasztos hivatás, hogy Krisztus evangéliu-
mával felvértezve, a meggyengült valláserkölcsi életet talpra 
állítsák. Az egyház belső megújulásának ma a hívő keresz-
tyén nők az első sorban hivatott  apostolai […]. Nagyobb a 
keresztyén nő hitének építő ereje, munkásabb és áldozat-
készebb a felebaráti szeretete s ezért sikeresebb a szociális 
tevékenysége.”27 

A mozgalom első és legteljesebb összefoglaló művében 
– belmissziói útmutatójában – Forgács Gyula korszakon-
ként elemezte a nők és az egyház kapcsolatát. „A belmisszió 
munkásai között  eleitől fogva ott  találjuk a keresztyén nőt 
[…]. A nő az evangéliumnak köszönheti, hogy a férfi  önzése 
és uralomvágya megszelídült vele szemben […]. A keresz-
tyén egyház missziói vállalkozására vár a feladat mindig 
növekvő diadalra jutt atni azt az igazságot, hogy a nő csak az 
evangélium erőinek birtokában képes megküzdeni azokkal 
a kérdésekkel, amelyek bár a korok szerint változó alakban, 

27  Szőts Farkas: A keresztyén nők szociális működése. Olajág, 1911. 
márc. 1., 37–38.
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de mégis rabszolgává aljasíthatják és hogy csak Krisztus 
által képes betölteni azt a tiszteletre méltó hivatást, amely 
reá a bölcső ringatásában, a férfi  sorsának s ezzel az emberi 
élet alakításával, főképpen pedig Isten országának, a nők és 
gyermekek, a szegények és betegek közt leendő terjesztésé-
ben vár.”28 A végső konklúzió levonásában Forgács az ős-
egyházi hagyományra hivatkozott . Nem említett e Pál apos-
tolt, csak a Bibliának azon részeit, amelyek a nők egyházi 
működésére utalnak, és ezek alapján arra a következtetésre 
jutott , hogy: „Meg kell hát elégednünk azzal az egyszerű 
ténnyel, hogy az apostoli egyházban voltak buzgó nők, akik 
úgy mint a férfi -diakónusok, hivatásszerűen forgolódtak 
úgy az evangélium, mint a szegények szolgálatában s ez 
által útt örői lett ek a későbbi századokban folyton fejlődő 
s végül a modern belmisszióban tekintélyes tért foglaló ama 
munkának, melyet a keresztyén egyház nőtagjai és hivatá-
sos diakonisszái végeztek.”29 

Az az álláspont miszerint a női emancipáció Jézus fellé-
pésével kezdődött  és csak az evangélium alapján élő közös-
ségekben van meg, illetve, hogy Jézus követése az egyetlen 
biztosítéka annak, hogy a nők jogaikat, méltóságukat meg-
tarthassák minden körülmények között  – egyre általánosab-
bá vált a korszak egyházi köreiben. A reformáció örökségére 
hivatkozva erőteljesen hangsúlyozták, hogy Jézus fellépésé-
vel a nők egyenjogúvá váltak a férfi akkal, kiemelték, hogy a 
két nem csak egymást kiegészítve képes betölteni hivatását 
az élet minden területén, így az egyházi életben is. A nők 
hagyományos hármas szerepkörét (anya, feleség, a háztar-
tás irányítója) kiegészítve mintegy „negyedik” szerepkör-
ként értelmezték a nők „Jézus szolgálóleányaként” való 

28  Forgács: i. m., 630.
29  Uo., 635.
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működését, s ezzel Jézus tanításainak közvetítését a női kö-
telességek részévé tett ék. 

Az egyesületekben dolgozó („szolgáló”) nők

Magyarországon az első női belmissziói egyesület, a Lo-
rántff y Zsuzsánna Egylet 1894-ben a Skót Misszió Hold 
utcai imatermében tartott  bibliamagyarázatt al egybekö-
tött  varróórákból és evangelizáló alkalmakból született . 
Az egyesület elnökéül Szilassy Aladárné Vizsoly Máriát30 
választott ák, a tagok a középosztályból és az arisztokrá-
ciából kerültek ki.31 Céljuk a nők evangelizálása, valamint 
a nők és gyermekek között  végzett  „könyörülő szeretet” 
munkája volt. A névválasztással azt sugallták, hogy el-
sősorban a hazai református puritán–pietista hagyomá-
nyokra támaszkodnak, a nők elfogadott  hivatását tartják 
szem előtt , ugyanakkor jelezték azt is, hogy a nők mindig 
fogékonyak voltak az új tanokra, így az új vallási törekvé-
sek befogadására is. A Lorántff y Egyesület életét még a 
korábbi idők „egyesületi nőinek” hagyománya jellemez-
te, amelyben az egyleti élet a jótékonykodást, a jótékony 
bálok szervezését, a felső illetve a középréteg asszonyai 

30  Édesapja Papi Vizsolyi Gusztáv földbirtokos, a tolnai ref. egyház-
megye gondnoka, anyja gróf Zichy Mária. Lányukat anyja után 
katolikusnak keresztelték, Szilassy Aladárral történő házasság-
kötésekor vett e fel a református vallást. Férje révén megismerte 
a svájci ébredési mozgalmat, lefordított a és kiadta Adolf Monod 
két beszédét: A nő. Két beszéd Monod Adolftól. Ford. Szilassy Ala-
dárné. Hornyánszky V. Könyvnyomdája , Bp., 1898.

31  Géra Eleonóra Erzsébet: A Lorántff y Zsuzsanna Egylet és intéz-
ményei. In Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten II. Id. 
kiad.,1015–1048, 1018. 
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számára a szabad idő eltöltésének egy formáját jelentet-
te. A belmisszió hatására ezekhez a hagyományos tevé-
kenységi körökhöz új kegyesség és új munkaterületek 
kapcsolódtak A Lorántff y Egyesület működése kapcsán 
lényeges hangsúlyozni, hogy különböző női csoportok 
felé fordult: így például a cselédek, a dolgozó nők, a di-
áklányok számára ott honokat létesített ek. Vasúti missziót 
szerveztek a fővárosba érkező lányok védelmére. A ta-
gok közül néhányan patronázsmunkát végeztek. Biblia-
órákat, szeretetvendégségeket, konferenciákat szerveztek, 
ezek voltak a tagok evangelizálásának alkalmai. 

Időközben az egyesületen belül elkülönült egy kör, 
amely túl világiasnak ítélte a Lorántff y Egyesületet, mind-
inkább elhatárolódott  annak a jótékonyságra, a közjó nö-
velésére irányuló céljaitól, társasági jellegétől. Az új cso-
portosulás tagjai – akiket az egyesület többi tagja túlzónak 
és szélsőségesen kegyesnek ítélt – Szabó Aladár lakásán 
tartott ák összejöveteleiket. 1903-ban megtörtént a szaka-
dás: Szabó Aladár és felesége Biberauer Ida, Vargha Gyu-
láné Szász Póla néhány társukkal együtt  megalapított ák a 
Bethánia Egyletet. Az Egylet az amerikai CE, a Christian 
Endeavour Society (Keresztyén Törekvés Mozgalom) tagja 
lett . Az új egyesület elsődleges céljának az evangelizálást, a 
keresztény hitélet fölvirágoztatását és a könyörülő szeretet 
gyakorlását tartott a, a tagoktól szigorú elkötelezett séget és 
új életvitelt kívánt. Hangsúlyozott an felekezetközi egyesü-
letként indult, református és evangélikus tagjai egyaránt 
voltak.

Ha megvizsgáljuk a Lorántff y Egyesület munká-
ját, látható, hogy a tagok nem egyforma mértékben vet-
ték ki részüket a belmisszió munkájából. Az egyesület 
vezetőségében számos előkelő vagy családi kapcsolatai 
révén befolyással bíró nő – köztük főrangú asszonyok 
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is32 – kapott  helyet, akik az egyesület sikeres működte-
tésében, az egyesület anyagi hátt erének biztosításában, 
az épületek megszerzésében játszott ak fontos szerepet. 

A belmisszióhoz való csatlakozás a „csendes tagság” 
számára a vallásgyakorlásnak új formáját jelentett e: már 
nemcsak a vasárnapi istentiszteleten és az úrvacsoraosztá-
son, a sátoros ünnepeken vagy az élet fordulópontjain kap-
csolódhatt ak az egyházi élethez, hanem a hétköznapokon is 
részt vehett ek azokon a „vallásos alkalmakon”, amelyeket 
kezdetben az egyesületek, később a gyülekezetek szervez-
tek. Személyes vallásosságukban is változást hozhatott  a 
belmissziói mozgalomhoz való csatlakozás: a rendszeres 
bibliaolvasás, imádkozás életszemléletük, életmódjuk átala-
kulását eredményezhett e, mindazonáltal a többség számára 
továbbra is csak családja és szűkebb környezete jelentett e 
azt a közeget, ahol vallásos befolyása lehetett . 

A legaktívabbak a karitatív munkában, illetve az evan-
gelizálásban dolgoztak: eljártak betegekhez, börtönökbe, 
árvaházakba, részt vett ek a vasúti misszióban, a különféle 
mentő missziókban, családokat látogatt ak, a vallásos alkal-
mak sokaságát szervezték, vezett ék, iratt erjesztést vállaltak, 
sőt maguk is írtak a különféle és nagyszámú kiadványok-
ban. Az egyházi munka hatására látványos változás történt 
az életmódjukban is. A családos nők – miközben továbbra is 
megfeleltek a hagyományos női szerepeknek – magukat „Is-
ten szolgálólánya”-ként defi niálva alárendelték életüket egy 
belülről (felülről) jövő szerepelvárásnak. Identitásukban a 
vallásosság lett  a meghatározó elem, az, hogy Jézus követői-
ként új hivatásuknak is meg kell felelniük. „A nőnek legelső 
és legszebb hivatása a földön, hogy így szóljon Máriával, az 

32  Gróf Károlyi Tiborné, gróf Teleki Sándorné, herceg Odescalchi 
Gyuláné, Tisza Istvánné, báró Radvánszky Gézáné stb.



127

A női munka a református egyházban a 20. század első felében…

Úr Jézus földi édesanyjával együtt : »Imhol vagyon az Úrnak 
szolgálója.« …Az igazán hívő nő, aki hitnek egész erejével 
megragadta Istennek az ő számára is felajánlott  kegyelmét, 
aki megtanult imádkozni, szívének minden érzését és gon-
dolatát az Úr elé vinni, s Isten akaratát keresve és megta-
lálva, annak engedelmeskedni, az meg fogja találni a maga 
hivatását, munkakörét és híven be fogja azt tölteni.”33

Az egyházi életben szerepet vállaló nőknek kisebb kö-
rét alkott ák azok, akik vallásos elkötelezett ségükben elmen-
tek a legvégső határig, életüket teljes egészében alárendelték 
hitébresztő munkájuknak. Sokszor túlzásaik miatt  a „pietis-
ta,” „bethánista” jelzővel illett ék őket. 

Azokban a családokban, ahol a nők aktívan vett ek 
részt a belmisszióban, a családtagoknak – főként férjüknek 
– tolerálniuk kellett  ezt az elhivatott  szerepet, és mivel el-
foglaltságaik sok időt igényeltek – nemegyszer előfordult, 
hogy például több napig távol voltak ott honuktól –, ez a 
környezetüktől is kellő alkalmazkodást kívánt a minden-
napokban. Az egzisztenciális biztonságot, a hátt ér meg-
teremtését (pl. cseléd) a férjek, apák, férfi  családtagok biz-
tosított ák. Bár ennek a női körnek mélyreható szociológiai, 
társadalomtörténeti vizsgálata még nem történt meg, az 
egyesületi tagnévsorból34 néhány dolog kiderül. Ha a férjek 
vagy családfenntartók foglalkozását nézzük, látjuk, hogy a 
tagok nagy része a középosztályhoz tartozott : ügyvédek, 
orvosok, tanárok, hivatali tisztviselők feleségei és lányai 
voltak. A belmissziói munkához szükséges – anyagi bizton-
ság mellett  – több szabadidő elsősorban akkor állt az asszo-

33  Vargha Gyuláné: Keresztyén nők élete és munkássága. Olajág, 
1901. okt. 1. 4–6, 4.

34  A Lorántff y Zsuzsánna Egyesület évkönyvei. Hornyánszky V. 
Könyvnyomdája, Bp. 1896;1909;1917; 1938.
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nyok rendelkezésére, amikor gyermekeik már felnőtt ek. 
Addig a hangsúlyt családi szerepük betöltésére helyezték, 
megfeleltek az egyházi és társadalmi elvárásoknak, ezután 
helyeződhetett  át életük súlypontja az egyházi tevékenység-
re.

A fi atalabb generációt elsősorban a hajadonok képvisel-
ték (között ük több tanítónő található). Jellemző volt, hogy 
a belmissziói munkában anya és lánya vagy lányai együtt  
vett ek részt,35 de nem ritka, hogy egész családok is közre-
működtek. A családtagok ilyenkor különféle munkaágak-
ban vagy egyesületekben dolgoztak. Ha a férj is kötődött  
valamilyen formában a belmisszióhoz, szorosabb volt a lelki 
összhang a házastársak között , hiszen az elhivatott ság-
nak ezt a fokát csak az érthett e meg és támogathatt a teljes 
odaadással, aki szintén ebben élt. Az említett  családokban a 
következő generáció(k) számára már nyilvánvaló és elvárás 
volt az egyházi életben való aktív részvétel. 

Természetesen hatást gyakoroltak egymásra a baráti, 
és az ismerősi körben is, találkozunk olyan tagokkal is, akik 
közel laktak egymáshoz.

A belmisszió és a hivatalos egyház

A nő biológiai nemi szerepeiből, mindenekelőtt  az anya-
ságból eredeztetett  és defi niált sajátos és előnyösnek 
tartott  tulajdonságait az egyház is hasznosítani akarta. 
A női munka támogatását a 20. században már nem le-
hetett  leszűkíteni a belmisszió követőinek körére (maga 
a belmisszió sem tekinthető egységes irányzatnak, hiszen 

35  Szegedy-Maszák család, Fröhlich család, görzsönyi Vargha csa-
lád stb.
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különböző gyökerekből táplálkozott , számos csoport-
ra bomlott , különböző teológiai irányokkal működött  
együtt ), ugyanis a női részvétel mindenféle egyház-
megújító, reformot kívánó törekvés számára fontossá 
vált. Miközben a belmisszió megteremtett e a női mun-
ka gyakorlati lehetőségeit, a liberális teológia36 számos 
képviselője éppúgy segített e a nők egyházi térnyerését, 
mint a történelmi kálvinizmus elveit vallók köre. Sebes-
tyén Jenő37 például a történeti kálvinizmus korabeli leg-
főbb képviselője támogatt a és biztatt a Novák Olga,38 az 
első teológia – 1917-ben került be a budapesti teológiai 
akadémiára – és általában a nők teológiai tanulmányait.39 
Minthogy a történelmi kálvinizmus hívei a társadalom 
minden szegmensében képviselni, képviseltetni kíván-
ták a református szellemiséget, ebben a küldetésben a 
nőknek és a férfi aknak egyaránt fontos szerepet szántak. 

36  Ez az irányzat summásan összefoglalva a tudományos megisme-
rés elsőbbségét hirdett e a megélt hitt el szemben

37  Sebestyén Jenő, teológiai tanár, a történelmi kálvinizmus – 
Kuyper holland teológus dogmatikai és politikai elveire tá-
maszkodó, teológiai irányzat – magyarországi képviselője volt. 
Az irányzat legfőbb törekvése, hogy a maga speciális és teoló-
giai alapelveit az élet minden jelenségére alkalmazza, minden 
életmozzanatot igei, hitvallásos módon befolyásoljon: a családi, 
a kulturális és a politikai életet egyaránt. Koncz Sándor: Hit és 
vallás. A magyar református vallástudományi teológia kibontakozása és 
hanyatlása. Debrecen, 1942, 120.

38  Sárai Szabó Katalin: „Kicsi pont vagyok én ezen a világon. Még a 
magyar életben is, de hát vagyok…” Novák Olga az első magyar 
református teológusnő. In Steiner Ágota (szerk.): Évek és színek. 
Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkal-
mából. Kortárs, 2005, 75–83.

39  Sárai Szabó Katalin: Nők a Budapesti Teológiai Akadémián a 
két világháború között . In Petrőczy Éva – Berecz Ágnes (szerk.): 
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve XI. Bp., 2005, 226–238.
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Elengedhetetlennek ítélték a teológiai képzett séggel ren-
delkezők számának növelését, ezzel akartak gátat vetni 
annak a folyamatnak, amelynek során az egyre szaporo-
dó különböző médiumokban főként érzelmi megközelí-
tésben, általánosságban, illetve felszínesen jelentek meg a 
református tanok. A teológiát végzett  nőkről, elsősorban 
a külföldi példák nyomán, egyre több cikk jelent meg az 
egyházi sajtóban. 1918-ban a két pesti teológus hallgató-
nő, Novák Olga és Katona Viktória szintén hozzászólt a 
kérdéshez, ebben kiemelték: nem készülnek liturgikus 
szolgálatra. Azért tartják fontosnak a teológia elvégzését, 
mert egyházi munkájukhoz elengedhetetlen a „lelki fegy-
verzet” megszerzése. Ahogy mások, ők is hangsúlyozták: 
az egyház és a nép konzervativizmusát nem lehet szem 
elől téveszteni, ezért a tanításban és a gyógyításban jelöl-
ték meg feladatukat.40 

Sebestyén Jenő személyével kapcsolatban érdemes azt 
is megjegyezni, hogy az 1900-as évek elején zajló női válasz-
tójogról folytatott  vitában az általános választójog híveként 
lépett  föl, ennek a véleménynek nem sok híve akadt a refor-
mátus egyházi közvéleményben. Sebestyén a férfi ak által el-
követett  igazságtalanságok megszüntetését remélte att ól, ha 
a nők, – akik véleménye szerint, minden szép és nemes iránt 
lelkesednek – a fennkölt idealizmus ügyét képviselhetnék a 
politikában. Élesen kritizálta egyháza közömbösségét, 1913-
ban ugyanis, amikor Budapesten tartott ák a nők VII. válasz-
tójogi világkongresszusát, néhány kivételtől eltekintve nem 
jelentek meg a református egyház képviselői, míg a katoli-
kusok több prominens alakja – Giesswein Sándor például 

40  Novák Olga – Katona Viktória: A nőtheológusok kérdéséhez: a 
nőtheológusok. Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok, 1918. augusz-
tus 4., 250.
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– nemcsak részt vett  az eseményeken, hanem a szervezők 
között  is ott  volt. Sebestyén meggyőződése szerint a 19. szá-
zad ideáljai a 20. századra elavultak, az új társadalmi igé-
nyeket nem lehetett  már szem elől téveszteni. Főként emiatt  
tartott a elfogadhatatlannak, hogy a lelkészek, a tanárok, az 
egyházi tisztségviselők (a református értelmiségi elit) mint-
egy homokba dugták a fejüket, és nem érdeklődtek egy 
ilyen általa fontosnak tartott  társadalmi eseményen iránt.

A két világháború között i időszakban egyre természe-
tesebbé vált a női részvétel az egyházi (köz)életben is. A hi-
vatalos egyház vezetői számára – függetlenül att ól, milyen 
teológiai irányt képviseltek – egyértelműnek tűnt, hogy a 
női munkát – mindenekelőtt  gyakorlati szempontokhoz iga-
zodva – egyházi keretek között  kell összefogni és hatékony-
nyá tenni. A női munka „felülről” való megszervezésnek 
kezdetét egy konventi határozat (313/1933. sz.) jelentett e, 
amelynek értelmében bizott ságot alakított ak az alapelvek 
megfogalmazására. (A bizott ság elnöke Ravasz László, a 
Dunamelléki Egyházkerület püspöke volt). A bizott ság tag-
jai abból indultak ki, hogy nagy- és sokrétű feladatok há-
rulnak az egyházra (a háború okozta lelki, egzisztenciális, 
erkölcsi, hitéleti válság következményeképp) és ebben az 
egyház minden tagjának, így nőtagjainak a közreműködése 
is szükséges. A női munkát a Női Tábor elnevezésű mozga-
lomban próbálták összefogni. A női „tábor” vagy női „se-
reg” gyakori emlegetése a református sajtóban (az előbbivel 
a katolikus egyházban is találkozunk) azt sugallta, hogy az 
egyház ellenséges „seregek” (romlott  erkölcs, modernizmus 
stb.) ellen indított  harcot. Ebben a nőkre a közkatona vagy 
az őrangyal szerepét osztott ák, a református értékrend erő-
teljes képviseletét várták tőlük – azoktól a református nőktől 
is, akik addig passzívak voltak vagy nem gyakorolták val-
lásukat. A Női Tábor felügyeletét az egyházközségekben 
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a presbitérium, az egyházmegyékben és egyházkerületben 
a megfelelő közgyűlések, illetve tanácsok gyakorolták. Az 
egységesítésnek az volt a célja, hogy a női munkát ne külön 
egyesületekben, szétforgácsolva, hanem a gyülekezeteken 
belül végezzék egységes elképzelés szerint, összehangolva, 
emellett  ellenrizhető módon, így például a túlzásokat is ki-
küszöbölve. Az elnevezés és a felhívások szövegei tükrözték 
elképzelésüket, miszerint egy széles, mozgalmi jellegű női 
összefogásban látt ák orvosolhatónak azt az erkölcsi és tár-
sadalmi válságot, amelyet elvallástalanodásként, a családok 
összeomlásaként, elzülléseként, a modern, kereső nő prob-
lémájaként, szegénységként, egykézésként, a gyereknevelés 
ellehetetlenüléseként defi niáltak. Ett ől kezdve elvárás lett  a 
lelkésznékkel, diakonisszákkal, vallásoktatókkal szemben, 
hogy irányítói legyenek a nők és a gyermekek között  végzett  
missziói munkának.

A Női Táborral párhuzamosan szervezték a lányokat 
is, az országos leánytitkár, Kiss. B. Júlia41 vezetésével. Bár 
a női munka szervezése több szinten zajlott  folyamatosan, 
mégsem bizonyult elég hatékonynak és összefogott nak, 
ezért 1944-ben megalapított ák az Országos Nőszövetsé-
get.42 Ravasz László Zsindely Ferencné, Tüdős Klárát43 

41  Kiss B. Júlia tanítónőképzőt végzett . A MEKDESZ adminisztrátora, 
majd 1938–1944 között  konventi leánytitkár volt.

42  Kósa László: Zsindelyné Tüdős Klára és az Országos Református 
Nőszövetség. In Kósa László (szerk.): Reformátusok Budapesten I. 
Id. kiad., 741–755.

43  Zsindelyné Tüdős Klára (1895–1980) Képzőművészeti tanulmá-
nyokat folytatott , később az Operaház női jelmeztárának és sza-
bászatának lett  a vezetője. A Belvárosban divatszalont nyitott , 
ahol a maga ter vezte paraszthímzéssel díszített  ruhákat árultak. 
1938-ban ment férj hez Zsindely Ferenc politikushoz. 1944-ben 
az Országos Református Nőszövetség elnöke lett . Megalapított a 
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találta megfelelő személynek a szövetség elnöki poszt-
jára. Ravasz, mint zsinati elnök, személyesen is kezében 
tartott a a női munka irányítását, a női vezetőktől rendsze-
res beszámolót várt. 

Az egyházi munkában éles határt húztak a nők és a 
férfi ak által végezhető munka között . Ravasz László szerint 
„Az egyházban […] a keresztyénség különbséget tesz a férfi  
és a nő között . Ahogy a családban Isten a maga teremtő szu-
verenitásából családfőt állít és annak kell dönteni némely 
dologban, ahogy az asszony viseli a férfi  nevét, úgy az egy-
házban Isten szuverénitásának szolgálatát, az igehirdetést, 
a sacramentumok kiszolgáltatását, az egyházkormányzást 
Isten a férfi re bízta. Az asszony ott  van a gyülekezetben, az 
imádságban, bizonyságtevésben, a szeretetszolgálat ezer 
módjában.”44

A nők és férfi ak között i különbségtétel kapcsán külö-
nösen érdekes Novák Olga véleménye. Tanulmányai kezde-
tétől hangoztatt a álláspontját, miszerint a nők ne azért vé-
gezzenek teológiát, hogy lelkészek legyenek, hanem azért, 
hogy képzett ebben tudják egyházukat szolgálni azokon a 
területeken, ahol nőként helyük lehet. A Kálvinista Szemlé-
ben kifejtett e, hogy a teológiai tudás elsajátítása mindkét 
nem joga, a különbség a tényleges egyházi tevékenység so-
rán jelentkezik: „A voltaképpeni egyházi munka tehát ott  
kezdődik, amikor a megismert hit- és erkölcsi igazságokat 
tovább adjuk, közöljük másokkal szó, tudatos példaadás, 
vagy cselekedetek által. Itt  aztán fennáll a határmesgye a 

a szövetség lapját, a Ma gyar Asszonyt. A II. világháború idején 
a svéd misszióval együtt  szá mos üldözött nek adott  menedéket. 
1952-ben férjével együtt  kitelepített ék.

44  Idézi: sz.n.: Férfi  és nő az egyházban. Református Élet, 1942. febru-
ár 21. 4.
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nő számára qualitás tekintetében is! Mert a nő úgy fi zikuma, 
mint lelki konstrukciója tekintetében más, mint a férfi , te-
hát még ha ugyanazt a munkát végzi is, ugyanolyan hitbeli 
és erkölcsi alapelvek szerint (pl. nevelés, tanítás, karitatív 
munkák), mégis más az íze és színe a munkájának. Az anya 
valahogy más módon tart fegyelmet, mint az atya, még ak-
kor is, ha az anya a »szigorú« és az atya »kényeztet«. A férfi  
szavának még akkor is van súlya és hatása, ha a példa nem 
egészen födi a szót. Viszont a nő példája akkor is mély ha-
tást tesz, ha a szónak nem mestere, és a logikával hadilá-
bon áll.”45 Úgy gondolta, hogy az egyházi szolgálat négy 
területe közül az elsőt, az igehirdetést nők is végezhetik, 
ugyanis igét hirdetni nemcsak a templomi prédikációban 
lehet, hanem a mindennapi élet példájával, hitvallással 
is. A másodikban, a szakramentumok kiszolgáltatásá-
ban azonban szerinte a nőknek nincs keresnivalójuk: 
„Megokolni nem igen tudom [hogy miért nincs], de egész 
valómmal így érzem. (Női vonás, amit a theológiai vég-
zett ség csak még inkább megerősített .) Itt  a mi osztály-
részünk kizárólag csak az elfogadás. Hiszen még férfi t is 
megpróbál ennek a felséges hivatásának: a Krisztus által 
rendelt szentségek kiszolgáltatásának a teljesítése! Nem 
is értem, hogy külföldi kolléganőim kedélye hogy bírja 
el.”46 A harmadik feladatkörben, a diakóniai szolgálatban 
mindkét nem részt vehet, a negyedikben, az egyházkor-
mányzatban azonban a nőknek szintén nincs helyük, mert 
az kemény küzdelemmel jár: „Elvek, becsületes meggyőző-
dések, temperamentumok sajnos néha még személyes ér-
dekek is kerülnek szembe egymással. A nőket még a viták 

45  Novák Olga: A nők egyházi munkájának határmesgyéje. Kálvi-
nista Szemle, 1928. augusztus 11., 266.

46  Uo.
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hallgatása is megviseli, nemhogy a bennük való részvétel.”47 
Saját életében már nem látt a ennyire egyértelműnek a két 
nem megkülönböztetését, felmerült benne az alkalmasság 
és a tehetség kérdése is, többféle munkára tartott a magát 
megfelelőnek annál, mint amelyre egyházában lehetőséget 
kapott . (A teológia elvégzése után vallástanárként műkö-
dött  a Baár-Madas leánygimnáziumban). Ravasz Lászlónak 
elküldött  egy tervezetet arról, hogyan lehetne szülőfalujá-
ban, Vörösmarton prosperáló gyülekezetet létrehozni. „Jó 
lenne az, ha mielőtt  családos lelkész eltartására kellene az 
egyházi föld haszna, előbb a lelki élet fellendítésébe fektethet-
nénk bele! Valami olyant szeretnék, hogy érezze meg a gyü-
lekezet, hogy az Egyház a szó szoros értelmében anyja neki. 
A lelki életének is forrása és gondoskodó nevelője is. Hát én 
azt gondoltam, – egy »3 éves tervet« gondoltam – hogy ha 
én hazamennék, lennék a vörösmarti gyülekezetnek pászto-
ra 3 évig ingyen […]. Azután: az első év jövedelmét, (persze 
a föld hozama mellett  az egyházi adót is rendületlenül fi -
zetni kellene a megszavazott  díjlevél szerint!!) arra fordítanánk, 
hogy fi úkat és lányokat téli gazdasági iskolába küldenénk. 
Had kerüljön a fi atalság egy kicsit a kis kapun kívül, és jó 
helyeken lássák meg, hogy megy másutt . Az egyház pénzén 
mennének, tehát az egyház várja tőlük a tanultak hasznát 
is.! A vincellér tanfolyamot végzett ek vezetnék aztán a sző-
lőtelepítést a papi földbe. […] A 2-ik évben kenderrel vethet-
nénk be a papi földet. Olvastam a Ref. Lapban egy baranyai 
kendertelepről. Oda elküldenénk két presbitert […] »ta-
nulmányútra«. Azt nem kell kapálni. Az ifj úság felnyűné, 
megáztatná (van nálunk Dunaág), megtilolná, a lányok, asz-
szonyok fonnák, szőnék […]. Fellendítenénk a női háziipart! 
[…] A 3-ik év jövedelméből elkészítt etnénk a templomtól 

47  Uo., 267.
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elrekesztve […]. A gyülekezeti termet, hogy mire a lelkész-
családnak lesz szüksége a paplakra, legyen hová menni a 
gyülekezeti belmisszióval! A negyedik évben megválaszta-
nánk az új papot, aki már a szőlő első termését kóstolhatná! 
[…] Persze közben folyna a belmisszió! (Adminisztrátorunk 
Berta Imre lehetne, mert én presbiteri gyűlést nem vezetek, 
csak addig lennék ott , amíg a magam mondókáját elmon-
danám […] A rendes Istentiszteleteket vezetném (megszok-
tam a Baár-Madasban). Egy évben vasárnap délutánonkint 
a kátét végigmagyaráznám (18 évi gyakorlatom van benne). 
A konfi rmációi oktatást végezném, a felső osztályokban át-
venném a hitt an tanítást; a nagy leányokat és fi úkat bevon-
nám a vasárnapi iskolai tanításba. A hét minden napjának 
délutánját beosztanám valamire télen. 1, K. T. E. 2, Asszony-
kör,3. fonó, 4. közművelődési előadás sorozat a gyüleke-
zet felnőtt  tagjai részére, 5. vasárnapi iskola előkészítő és 
imaóra. – A férfi aknak külön az olvasókörben 1-1 presbiter 
vezetésével, illetve felolvasásával összeállítanánk egy soro-
zatot. Gazdasági, világnézeti dolgokra gondolok. Az legyen 
a téli délutánokon az összejöveteli hely, ne a pince! És aztán 
haza vacsorára a családi körbe.”48

A református egyház női munkáját végző generációkat 
vizsgálva egyfelől egy intézményesülési folyamatnak lehe-
tünk a tanúi, ennek során az egyház hivatalos keretek közé 
integrálta azokat a tapasztalatokat, amelyeket megszerzett  
az útt örő generáció. Másfelől a résztvevőknek, maguknak a 
nőknek az öntudatra ébredését, önszerveződését, érdekkép-
viseletét a hagyományos formából (jótékony nőegyesületi 
munka, családi belenevelődés) egy modernebb formába 

48  Novák Olga levele Ravasz Lászlóhoz. Bp. 1943. jún. 16. Ráday 
Levéltár A/1c. 914/1943. 88. doboz.
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(egyházi intézmények, teológiai oktatás, érdekképvise-
leti egyesület – mint amilyen a Lelkésznék Egyesülete –, 
intézményesült szocializáció) való átlépését követhetjük 
nyomon. 

Az „útt örő” nemzedék – a belmisszió programadóit 
követve – úgy gondolta, hogy a krisztusi élet elkötelezett -
jeinek legfőbb feladata annak igazságait továbbadni és ah-
hoz, hogy hatékonyak legyenek ebben, elegendő mélységes 
elkötelezett ségük. Erre a munkára az első időszakban első-
sorban azok a nők vállalkoztak, akik megfelelő társadalmi 
státusszal, anyagi és egzisztenciális hátt érrel rendelkeztek 
ahhoz, hogy idejük egy részét kizárólag ennek a munkának 
szentelhessék: tehát a felső és középosztály tagjai voltak. Az 
I. világháború idején, majd azt követően, bővült azoknak 
a nőknek köre, akik csatlakoztak, és ezzel párhuzamosan 
növekedett  a száma azoknak, akik alacsonyabb társadal-
mi rétegekből származtak. A második nemzedék nemcsak 
családjában szocializálódott  úgy, hogy női szerepéhez már 
természetesen hozzátartozott  az egyházi munka, hanem 
saját korcsoportjában, a leányegyesületekben is vallásos ok-
tatásban részesült, az egyházi munkát ott  már közvetlenül 
gyakorolhatt a. Ennek a szocializációs folyamatnak és a má-
sodik generáció megjelenésének kortársi véleményét olvas-
hatjuk Misley Ilonának,49 a Leányszövetség egyik tagjának 
halálára írott  megemlékezésben: „Élhett e volna a kisvárosi 
előkelő hölgyek szokványos életét, de még gyermekfővel a 
jobbik részt választott a. […] A második generáció tagja volt, 
aki már keresztyén gyerekszobában nőtt  fel, […]. Hiányzott  
is belőle a damaszkusi út egy döntő pillanatában megtértek 

49  Misley Ilona Misley Gyula táblabíró lánya volt. Anyjának a kül-
misszió előmozdításában, a külmisszió fontosságának elismerte-
tésében volt meghatározó szerepe.
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minden harciassága, önkínzó emléke, pesszimizmusa és rá-
tartisága is. Lényét a harmónikus, engedelmes, naív szolgá-
latos magától értetődött ség jellemezte.”50 

A két világháború között i időszakban növekedett  
azoknak a száma, akik irányító szerepüket munkájuknak, 
képességeiknek, az egyházi életben betöltött  helyzetüknek 
köszönhett ék. Az új női nemzedék tagjai között  voltak, akik 
nem elégedtek meg azzal, hogy olvasmányokból, mások 
tapasztalataiból, illetve a belmissziói tanfolyamokon tájéko-
zódjanak, hanem úgy gondolták, hogy munkájukhoz a leg-
komolyabb szakképzésre van szükségük, ők jelentkeztek a 
teológiai akadémiákra. Egyházi működésüket azonban ők 
is azok között  a keretek között  képzelték el, mint a korábbi 
nemzedék tagjai, határozott an megvonva a határt a papi és 
a női egyházi szolgálat között . A teológiát végzett  nők álta-
lában vallástanárként működtek vagy papnék lett ek. Saját 
tevékenységi körüket szigorúan a fennálló egyházi normák 
között  és a fennálló viszonyok ismeretében képzelték el, de 
már professzionálisan kívánták űzni, megfelelő tudás és ok-
levél birtokában.

Az ideális református nő

A nőkről szóló 20. századi írások szerzői közül voltak, akik 
a református nő fogalmának újradefi niálására is kísérletet 
tett ek. A dualizmus korában a reformátusnak keresztelt, a 
református hagyományba beleszületett , abban szocializáló-
dott  nőt jelentett e. A „református”, illetve „kálvinista” jelzőt 
a századfordulóig ritkán használták abban az értelemben, 
amely a tudatosan felvállalt, hitvalló felekezetiséget fejezte 

50  K. S.: Misley Ilona. Református Figyelő, 1931. jan. 24., 40.
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volna ki a hagyományos „beleszületett séggel” szemben. Eb-
ben lényeges szerepet tulajdoníthatunk a 19. századi egyhá-
zi gondolkodást meghatározó liberális teológiának, amely-
nek következményeképpen „jó” reformátusnak tekinthett e 
magát valaki hazafi sága és nemzeti érzése tudatában, s kör-
nyezete is annak tartott a, még akkor is, ha csak az élet nagy 
fordulóin vett e igénybe egyháza közreműködését.51 Gyak-
ran éltek a „protestáns” jelzővel is, amely sokszor csupán 
a katolikusoktól való megkülönböztetést vagy a katolikus-
ellenességet volt hivatott  jelezni. A két világháború közöt-
ti időszakra az egyházi beszédmódban a „református nő” 
fogalma már a református felekezethez tartozás hitvalló, 
demonstratív vállalását, az egyházi életben való aktív rész-
vételt jelentett e. A belmisszió követői elsősorban a „keresz-
tyén nő” fogalmát használták, ezzel kívánták hangsúlyozni, 
hogy számukra nem a felekezethez tartozás volt elsődleges, 
hanem az „újjászületett  élet.”

Sebestyén Jenő is feltett e a kérdést: milyen az ideális 
református nő? Lapjában, a Kálvinista Szemlében – amely a 
történelmi kálvinizmus szócsöveként jelent meg – külön ro-
vatot indított  Református női élet címmel. A rovatban rövid 
híreket olvashatunk a női egyesületekről, az egyházon be-
lüli női munkáról, s hosszabb cikkeket, egy-egy nőket érintő 
problémáról. A Sebestyén Jenő képviselte teológiai irány-
zat szemben állt az általános keresztyénség (belmisszió) 
gondolatával. Álláspontja szerint létezik egy tisztán kálvi-
nista szellem, gondolkodásmód, világszemlélet, életfelfo-
gás, életmód, aminek minden tekintetben érvényesülnie 
kell, felismerhetővé kell válnia a református ember (nő) 

51  Kósa László: Katolikus és protestáns magatartásformák az abszo-
lutizmus korában. In Uő: Egyház, társadalom, hagyomány. Ethnica, 
Debrecen, 1993, 131.
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életében. Ezt az elvet szigorú következetességgel vallott a, 
ezért magától az egyháztól, (az egyesületektől és az isko-
láktól) minden református nőtől és férfi tól elvárta ennek a 
szellemnek a meglétét, közvetítését. Kritikáját minden eset-
ben, ebben az értelmezési keretben fogalmazta meg. Úgy 
vélte a női egyesületeknek nem a jótékonykodásban és az 
„egyletieskedésben” kell elől járniuk, hanem a református 
szellem terjesztésében, a református nőnevelés előmozdítá-
sában: „A mai magyar református nő lelki szemei előtt  te-
hát újra magasra kell tartani az ismét megtalált, a Szentírás 
alapján újra megrajzolt kálvinista asszonyideált […] Tudjuk, 
hogy a keresztrefeszített  Idvezítőt végül mindenki elhagyta, 
csak az asszonyok nem. Ők mindvégig kitartott ak. S az Úr 
azzal jutalmazta e hűséget, hogy kijelentéseinek legmélyebb 
titkait asszonyi lelkekre bízta s feltámadása után először 
asszonynak jelent meg s ő reája bízta, hogy a csodálatos 
örömhírt megjelentse az apostoloknak. Ilyen lelkeknek 
kell lenni a református asszonyoknak is! Kereszt alatt  álló 
lelkeknek, akik hűségesek és szolgálók, még akkor is, ha 
mindenki elhagyta az Urat s hisznek benne még akkor is, 
ha többé már egy nő sem hinne.”52 Ebben a szövegrészben 
igen plasztikusan fogalmazta meg azt az általa is képviselt 
meggyőződést, miszerint a női és a férfi  vallásosság között  
különbséget kell tenni. 

Rovatában cikksorozatot indított  a sajtóban és a köz-
véleményben megkonstruált modern nő jegyeiről: az illat-
szerek és az arcfestékek használatáról, a divatról és a do-
hányzásról. A többi egyházi lapban ezeket a modern nőnek 
tulajdonított  külső jellemzőket egyszerűen csak elítélték. 
Sebestyén Jenő általánosságban szintén elfogadhatatlannak 

52  Sebestyén Jenő: A mai magyar református nő. Kálvinista Szemle, 
1928. szeptember 8., 298–300.
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tartott a, hogy az ideális református nő hasonuljon azon nő-
társaihoz, akik elmerültek a világban és követt ék a divatot 
– hiszen a vallásosságnak a a puritán külsőben is láthatóvá 
kellett  válnia –, de azért alaposan körüljárta mindegyik té-
mát, sőt egyes esetekben kifejezett en megengedő volt: „[…] 
az illatszerek használatával is úgy van az ember, mint a kül-
ső megjelenéssel általában, hogy t. i. az hitvallást is jelent 
egyszersmind. Ha tehát valaki nem elégszik meg az abszo-
lút tisztaság illatával és valamilyen illatszert akar használni, 
akkor keresztyén nő létére legyen ízlése is ahhoz, hogy azt 
meg tudja választani. Ne legyen tehát számára az illatszer 
használata megbélyegző, ne legyen az illat rikító, nyugtala-
nító, bűnös gondolatokat ébresztő, kábító, titkos tendenciá-
kat szolgáló, vagy legalább is olyan benyomásokat keltő.”53 
Véleménye szerint a kellemes illatot, a szép lelkület és szép 
egyéniség szimbólumaként is fel lehetett  fogni. Ilyen szem-
pontból – jegyezte meg – az a „tétel áll meg”, hogy csak a 
keresztyén nőnek lenne szabad használnia parfümöt.54

A divat kapcsán kifejtett  nézetei két tételen nyugodtak. 
Az egyik általános volt a nőkről szóló korabeli diskurzus-
ban, nevezetesen, hogy a fi atal nők eszményképeivé a fi lm-
sztárok váltak, akiknek – Sebestyén szerint – foglalkozása, 
életkörülményei megkívánták a divat követését. Ezt viszont 
egy „középosztálybeli intelligens nőnek” sem vagyoni 
helyzete, sem társadalmi állása nem engedte meg. Az volt 
a véleménye, hogy a fi atal nőknek a testedzés, a külsejük 
ápolása helyett  inkább a lelki szépség ápolására és az erköl-
csi jellem fejlesztésére kellene fordítaniuk a fi gyelmüket.55 

53  Uő.: Illatszerek használata. Kálvinista Szemle, 1929. augusztus. 31. 289.
54  Uő.: Illatszerek használata. Kálvinista Szemle, 1929. szeptember 7. 297.
55  Uő.: Divat és vallásosság. Kálvinista Szemle, 1933. december 9. 

402–403.
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Az arcfestésről egészen elítélően nyilatkozott : „[…] gyer-
mekkorába kell süllyedni a keresztyén nőnek, ha meggon-
dolatlanságában, hiúságában, bűnös önimádatában, ilyen 
»csábító eszközök« használatára vetemedik.” Úgy gondolta, 
hogy a komoly férfi  megveti, és ösztönösen undorodik az 
eff éle „kendőzés” látt án: „A keresztyén nőnek tehát ezen a 
téren is, éppen úgy, mint az elnőietlenedés vagy az ál-női-
esség minden modern területén is, a legöntudatosabban 
fel kell venni a harcot ezek ellen a jelenségek ellen. Mert itt  
is, e szokás külső esztétikai ellenszenvességén túl, azért is 
gyűlölnie kell az ilyen – a női lelket megmérgező – divatot, 
mert az mindig szimbóluma az antikrisztiánus világnak, 
jelbeszéde a Krisztus-ellenes nőiességnek. […] Ugyanis kife-
jezett en a férfi  érzéki elcsábításának eszköze.”56 Itt  meg kell 
jegyeznem, hogy a református elit tagjainak feleségei nem 
kihívóan, de a társadalmi elvárásoknak megfelelően a kor-
szak elegáns divatját követt ék, míg a kegyes, pietista irány 
képviselői külső megjelenésükben is hangúlyozni kívánták 
puritánságukat, így elítéltek minden divatot.

A cigarett ázó nőt önmagában véve nem lehet erkölcs-
telennek nevezni – vélte Sebestyén –, már csak azért sem, 
mert akkor hasonlóképpen kellene megítélni a dohány-
zó férfi t is. Mégis úgy gondolta, hogy a keresztyén nőnek 
mellőznie kellene ezt a szokást, mivel egyrészt az újításokra, 
könnyelműségre kapható vagy „feminista hajlamú” nőktől 
indult, tehát elítélendő szellemiség áll mögött e. Ugyanak-
kor – és ezt a férfi akra is érvényesnek tartott a – a dohányzás 
szokása a gyengeség, a rabság és az önuralom hiányának 
jele. Végezetül mind a két nemre érvényes módon megálla-
pított a: „Egyénenként azonban, ha a megfelelő lelki motívu-
mokat nem ismerjük, senkit sem szabad ezért személyében 

56  Uő.: Arcfestés, ajakfestés. Kálvinista Szemle, 1928. augusztus 18. 275.
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erkölcsileg megítélni, bántani, vagy megbélyegezni és zak-
latni. Viszont azonban a keresztyén társadalom és társasá-
gok levegőjét oly mértékben kell tisztán tartani, hogy abban 
a nők dohányzása ne csak, hogy polgárjogot nyerjen, hanem 
még a férfi ak dohányzása is lehetőleg megszűnjék, mint 
ahogy meg kell szűnnie minden oly rossz szokásnak, divat-
nak és felfogásnak, amely megakadályoz bennünket abban, 
hogy a magunk életét minél teljesebben tudjuk a magunk 
ideáljai szerint berendezni, szolgálni.”57

Sebestyén Jenő a cikkek mellett  A református nő lelki 
világa58 című háromkötetes művében – amelyet tulajdon-
képpen „életmódtanácsadó” könyvnek is tekinthetünk 
– megpróbálta a női lét minden aspektusát szisztemati-
kusan számba venni és ezzel megkonstruálni az ideális 
„református nő” alakját.

Ravasz László püspök szintén megkísérelte bemutat-
ni az „igazi női típust". Mivel a nőiség alapvonásának az 
anyaságot tekintett e – a nő minden tevékenységét anyai 
keretben értelmezte –, ezért elvetett  minden olyan nőmoz-
galmi törekvést, amelyről azt gondolta, hogy az asszony-
nak ezt a legfőbb életparancsát negligálja. „Nem az anya-
ság alól kell a nőt felszabadítani, hanem az anyaságra kell 
felszabadítani, mert egyetlenegy gyermeknek megszülése 
nagyobb pedagógiai hőstett , mint tizenkét vaskos kötetnek 
a megírása.”59 Nem tartott a elfogadhatónak, hogy a tehetsé-
ges és az átlagos nők hivatása között  különbséget tegyenek; 

57  Uő.: A nők dohányzása. Kálvinista Szemle, 1928. július 28. 251–252.
58  Dr. Sebestyén Jenő: A református nő lelkivilága I–III. kötet. Sylves-

ter Kiadás, Bp., [1927.] A kötet többi tanulmányában a mű részle-
tes elemzése található.

59  Ravasz László: Az igazi nőkérdés. In Uő: „Az emberélet utjának 
felén.” Beszédek, cikkek, előadások. „Az Út” kiadása, 1924, 75.
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a tehetségesek természetes női hivatásukat elvessék, a ha-
gyományos női szerep pedig csak az átlagasszonyoknak 
jusson. Véleménye az „igazi” nőkérdésről az volt, hogy: 
„[…] nemcsak követelni, hanem biztosítani kell a nőnek a 
hitvesi és anyai hivatást. Jelenti azt, hogy a nőiség ne legyen 
gazdasági érték, amelynek ellenében egzisztenciát vásárol 
a nő, még ha törvényes házasságnak is hívják ennek egyik 
formáját, hanem legyen a nőiség áldozati ajándék, ami egy 
oltáron boldog tékozlással felszenteltetik. Azután jelenti azt, 
hogy a női lélek érvényesülése elé ne vessen gátat az, hogy 
nő; legyen szabad a nőnek géniusznak lennie, ha tud! Nem-
csak szabadsága, hanem kötelessége legyen az asszonynak 
mindazt megszerezni, akár ismeret, akár munka, akár jog, 
ami őt anyasága érdekében különbbé képes fejleszteni. […] 
Különb világot a gyermekeink érdekében! Minden nőnek 
ez az ősi követelése, ez az ősi joga. Ezért kell a nőmozga-
lom, ezért kell a nőnek szavazati jog, erre való az igazi fe-
minizmus, a nőiség örök szent valóságának a hirdetése és 
követelése.”60 Sok szempontból tanulságos Ravasz megkö-
zelítése. Érvelése egyfelől beleillett  abba a századelőtől folyó 
vitába, amely a nő házasságban való kiszolgáltatott ságáról 
szólt, arról az egzisztenciális kényszerről, amely a házasság-
ba „belehajszolta”. Viszont Ravasz nem a nő önálló pénz-
kereseti lehetőségében látt a a megoldást, ahogy kortársai 
közül egyre többen, hanem sajátos érvrendszerrel állt elő, 
amelyben a nőiség, mint áldozati ajándék jelent meg, amit 
a házasság oltárán kellett  feláldoznia a nőnek. A házasság 
áldozathozatalként való interpretálása, vagyis az a fordulat, 
amellyel az egész kérdést a spiritualitásba emelte, teológiai 
értelmezési keretbe helyezte – eltávolítva ezzel a társadal-
mi és gazdasági kontextustól –, valójában kizárta a további 

60  Uo., 77.
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szociológiai vagy egyéb társadalomtudományi elemzés és 
gyakorlati megoldás lehetőségét. Ravasz a korabeli diskur-
zust úgy kívánta fi gyelembe venni, hogy látszólag refl ektált 
a felmerülő problémákra, de valójában életszerű megoldást 
nem ajánlott , pusztán a házasságon belüli alá-fölérendeltség 
természetfölött i magyarázatát fogalmazta újra. Anyaságról 
vallott  nézetei idézték azt a 18. század óta tartó női emanci-
pációról szóló diskurzust, amely a nők műveltséghez való 
jogát anyai szerepükkel magyarázta. Ehhez hasonlóan a 
választójogról megfogalmazott  érvelése is a „szerepelvű” 
jogkiterjesztés narratívájába illeszkedett . A korabeli szó-
használatban, amint azt Ravasz szövegéből láthatjuk, a ’fe-
minizmus’ ebben az értelemben is elfordult, főként a katoli-
kus és protestáns körökben.

Normakövető emancipáció

A konzervatív nőkről–női csoportokról végzett  kutatásaim 
eredményeképpen úgy gondolom, hogy ezeknek a női kö-
röknek az emancipációs mozgalomban való részvételéről 
kialakított  képünket árnyalhatja egy új kategória, nevezete-
sen a normakövető emancipáció fogalma. A konzervatív nők 
között  fennálló különbségek feltárásában a normakövető 
emancipáció koncepciója jelenthet segítséget.61 Elsősorban 
a vallásos identitást tartom a központi kategóriának, de a 
jelenség nem szűkíthető le kizárólag erre a körre. Hiszen a 
vallásos mellett  bár a korszakban att ól általában elválaszt-
hatatlanul, a hazafi as – a nemzetért – és a fi lantróp – a tár-

61  Sárai Szabó Katalin: Normakövető női emancipáció. A konzerva-
tív nőmozgalom Magyarországon a 19. század végén, 20. század 
elején. Replika, 2014:85–86, 85–106.
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sadalomért – való elköteleződés hasonlóképpen új szerepbe 
helyezte a nőket. Azoknak a konzervatív nőknek, akik kü-
lönféle közösségi szerepvállalásaik során aktív résztvevő-
ivé váltak a társadalmi nyilvánosságnak, társadalmi és 
családi életükben egyaránt – akár látensen akár tudatosan 
– bekövetkezett  egyfajta emancipációs fordulat. Az aktív, 
elkötelezett  társadalmi, egyházi tevékenységgel együtt  járt 
az önmegvalósítás egyfajta lehetősége, amelyet az egyénen 
felüli cél megvalósításaként interpretáltak: az Isten, a nem-
zet a társadalom szolgálataként jelenített ek meg. Annak 
ellenére, hogy diskurzusaikban megjelent az érv, miszerint 
az egyénnek joga van személyiségének kiteljesítésére, ezt az 
elvet a gyakorlatban nem terjesztett ék ki a társadalom egé-
szére, annak minden csoportjára, az élet minden területére, 
illetve egyes gyakorlati kérdések esetén a „követeléseket” 
megelőzte egyfajta helyzetértékelés. Ezt a jelenséget úgy is 
értelmezhetjük, hogy generációról generációra szélesített ék 
(szélesedtek) saját lehetőségeiket, miközben az aktuálisan 
elfogadott  társadalmi normákat nem sértett ék meg. Nem 
lépték át azokat a határokat, amelyek társadalmi csoportjuk 
számára megkérdőjelezhetetlenek voltak. Elsősorban olyan, 
a társadalmat érintő követelések mellett  foglaltak állást, 
amelyeknek már volt bizonyos mértékű támogatott sága 
a státusszal, tekintéllyel rendelkező társadalmi szereplők 
között , illetve megfelelő presztízsű személy(ek) pártfogását 
sikerült megnyerniük az adott  ügyhöz.62 

62  Az egyesületek díszelnökének személye például ebből a szem-
pontból mindig igen lényeges volt. A Nemzeti Nőszövetség elnö-
ke először Batt hyány Lajosné, majd Apponyi Albertné lett , vagy a 
református Lorántff y Zsuzsánna Egyesület támogatói voltak: gróf 
Károlyi Tiborné és gróf Teleki Sándorné és folytathatnánk a sort. 
Természetesen nemcsak a női egyesületek esetében választott ak az 
ügy reprezentatív megjelenítőjének magas társadalmi presztízzsel 
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A normakövető emancipáció olyan – a konzervatív nők 
körében megjelenő – emancipációs forma, melynek során 
az individuálisnál magasabb értékűnek tartott  közösségi 
elvek – Isten, nemzet, társadalom – szolgálata során jut 
el az egyén a nemi szerepek átértelmezéséhez, az önér-
vényesítéshez és az önmegvalósításhoz, miközben saját 
társadalmi csoportjának értékrendjét és normáit a két nem 
egymáshoz való viszonyában nem kérdőjelezi meg. Eltér 
a hagyományosan emancipációként defi niált törekvéstől: 
a szereplők nem fogalmazzák meg, nem követelik a nő és 
férfi  egyenjogúságát.63

A református lelkésznék

A normakövető emancipáció létjogosultsága mellett  ta-
nulmányom további részében néhány példa bemutatásán 
keresztül érvelek.

A protestáns egyházak sajátos női csoportja a lelkésznéé, 
amely szerepet szintén újraértelmeztek a két világháború 
között .64 A papnéi szerepértelmezés változásának folya-
mata, véleményem szerint sajátos professzionalizációként 
is felfogható. Bár nem váltak szorosan vett , fi zetett  szakma 
képviselőivé, mégis keresztülmentek egy speciális öntuda-
tosodási folyamaton, egyfajta emancipáción. 

A 19. században a lelkésznéknél – az egyházi és vilá-
gi diskurzusban egyaránt – ugyanazt a csoportkohéziót 

rendelkező személyeket.
63  Sárai Szabó: Normakövető női emancipáció. Id. kiad. 90.
64  Sárai Szabó Katalin: Modellváltás a lelkésznéi szerep értelme-

zésében az 1870-es és 1930-as évek között . Korall, 2014 (14):52, 
187–214.
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feltételezték, mint a papságnál, annak ellenére, hogy ma-
guk az érintett ek elsősorban egy szimbolikus jelentéssel 
bíró szerepnek próbáltak eleget tenni. Vallási csoportjuk 
elsődlegesen a református közösség csoportidentitásának 
megjelenítését várta tőlük: morálisan, mentalitásban, élet-
módban, „külsőleg-belsőleg”. Így válhatott  a református 
papné idealizált alakká: […] ha analizálni kezdjük a kál-
vinista papnénak a közfelfogásban élő képét, akkor azt lát-
juk, hogy úgy az életből, mint az irodalomból vett  rajzon, 
nem a mélyen vallásos érzület és misszionárius lelkület az 
uralkodó, hanem valami más, amelyet úgy nevezhetnénk, 
hogy a kálvinista papné mai alakjában a komoly, nyugodt, 
puritánságában gazdag erkölcsi erőkkel teljes, vendégsze-
rető, jó háziasszony és jó családanya áll előtt ünk a legma-
gyarabb kiadásban.”65 A 20. század elejétől kezdve – főként 
Trianon után – a nekik tulajdonított  szimbolikus jelentésnek 
való megfelelés és a családjukban betöltött  hagyományos 
szerepeik mellett  a reformátusság (és a magyarság) érdeké-
ben végzett  konkrét egyházi munkát, sőt vezető szerepet is 
megkívánták tőlük. Feladataik közé sorolták a női missziói 
munka megszervezését, irányítását, ahogy Ravasz László 
megfogalmazta: „A lelkészné nemcsak élett ársa a férjének, 
hanem szolgatársa is. Egy bíró, mérnök, tanár, ügyvéd or-
vos, semmi egyebet nem vár a feleségétől, mint azt, hogy 
legyen hű feleség, jó gazdasszony, a gyermekek édesanyja, 
asszonyi méltóságát őrizze meg és asszonyi hivatását telje-
sítse. A lelkésznétől mindezt elvárjuk s ezenkívül elvárunk 
még egyebet is: A pásztori munka rá eső részének teljesíté-
sét. Hadd hangsúlyozzam először azt, hogy a lelkésznének 
nemcsak jó gazdasszonynak és önfeláldozó anyának kell 

65  Sebestyén Jenő: A református nő lelkivilága. II. kötet. Sylvester, Bu-
dapest, 1927, 297.
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lennie, hanem e tekintetben éppen példát kell adnia, stílust 
teremtenie, ideált mutatnia. […] A lelkészné azért van a 
gyülekezetben, hogy minden asszonynak legyen egy Isten 
szerinti barátnője. Azért van, hogy a lelkész rajta keresztül 
megértse és pásztorolja a női lelkeket. […] e szövevényesebb 
gyülekezetben akad olyan munka is bőven, amit igazán 
csak a lelkészné végezhet el. Leányok vasárnapi iskolája, le-
ányifj úság pasztorációja, asszonykör és munkája, szolgálat 
a női és anyai lélek ezer ismeretlen mélységeiben: ez mind a 
lelkésznére vár.”66 

A lelkésznék – legalábbis vezető személyiségeik – en-
nek következményeképpen arra törekedtek, hogy megfo-
galmazzák a papnéság lényegét, elsajátítsanak bizonyos 
szakértelmet, kialakuljon önazonosságuk (egyfajta hiva-
tástudatuk), erősítsék csoportidentitásukat, szolidaritást 
vállaljanak egymás iránt, munkájuk során pedig Wilensky 
szavaival azt is mondhatjuk: képesek legyenek betartani 
számos szakmai-etikai normát.67 Ennek érdekében egyesü-
letbe tömörültek,68 és megkísérelték a papnéságot sajátos hi-
vatásként értelmezni. A Szövetségnek köszönhetően új kap-
csolati háló alakult ki a papnék között . Egy részük számára 
az új kapcsolatok elsősorban lelki közösségen alapultak. 
Kiemelkedtek közülük azok a karizmatikus személyiségek, 
akik egy-egy aktívan működő, egymást segítő, egymást lel-
kileg is támogató lelkésznéi körnek váltak a középpontjává. 
Átalakult a lelkészházastársak egymással való viszonya is, 

66  Ravasz László: A lelkészné, mint szolgatárs. Református Lelkésznék 
Lapja, 1929:10, 85–86, 85.

67  Harold Wilensky: Minden szakma hivatás? Korall, 2010:42, 19–
54, 22.

68  A Református Lelkésznék Országos Szövetséget 1927-ben alakí-
tott ák. Folyóiratuk a Református Lelkésznék Lapja volt.
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hiszen egyfajta munkatársi kapcsolatba kerültek egymással. 
A lelkészné munkája továbbra is az egyre gyarapodó és dif-
ferenciáltabb lelkészi munka segítő tevékenysége maradt, 
bármekkora műveltséggel – akár teológiai képesítéssel is – 
rendelkezett  az illető. 

A 20. század elejétől kezdve tehát kísérletet tett ek sa-
ját, önálló presztízsépítésre, státuszukat azonban továbbra 
is férjük hivatala határozta meg, törekvéseik alapvetően 
nem kérdőjelezték meg és nem alakított ák át a fennálló vi-
szonyokat.

Diakonisszák

A másik sajátos női csoport, amelynek tagjaira úgy te-
kinthetünk, mint az első professzionális egyházi munkát 
végző nők közösségére, a diakonisszáké.69 

A diakónia, görög szó, szolgálatot jelent, és az apostoli 
kor óta lényeges részét képezi az egyházi életnek. Az apos-
tolokat, papokat diakónusok segített ék munkájukban, akik 
részt vett ek az istentisztelet végzésében, és kiterjedt kari-
tatív munkát végeztek. Nemcsak férfi ak, hanem nők – öz-
vegyek – is betöltött ék ezt a szerepet. A reformáció a korai 
gyülekezetek példája nyomán megpróbálta visszaállítani a 
nők diakóniai szolgálatát is. A modern diakonisszahivatás 
kialakulása a 19. század első felére esett . 

A kérdéssel foglalkozó egyháztörténészek elsősor-
ban a felmerülő szociális problémákra adott  válaszként 

69  Magyarországon a két világháború között i időszakban három, 
Erdélyben két diakonisszaintézet működött . A Filadelfi a és a Lo-
rántff y Zsuzsanna Egyesület intézete Budapesten és egy Debre-
cenben; Erdélyben Kolozsváron és Marosvásárhelyen.
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értelmezik a diakonisszák megjelenését. Martha Vicinus 
három okkal magyarázza a diakonisszák feltűnését Ang-
liában: az enyhítésre váró szociális problémák mellett  
a vallási élet reneszánszát is ezek közé sorolja, illetve 
az egyedülálló nők lehetséges életstratégiájának tartja a 
diakonisszahivatást.70 Ezeknek a társadalmi kihívások-
nak a megoldására a katolikusok rendelkezésére álltak a 
különböző női szerzetesrendek, a protestánsok számára 
viszont csak a női diakónia felelevenítésével nyílt meg 
annak lehetősége, hogy egy nő teljesen elkötelezhesse 
magát az egyházi szolgálatra.71 

A női szeretetmunka első gyakorlati megvalósulásának 
Sieveking Amália 1832-ben megalakított  hamburgi egyesü-
letét (Szegény- és Beteggondozó Egyesület) tekintik. Fellépé-
sével egyidőben von der Recke-Vollmerstein gróf felvetett e, 
hogy szükség lenne diakonisszákra a gyülekezeti életben is. 
Ez az igény hozta létre az anyaházi (Mutt erhaus) diakóniát, 
amely Theodor és Friderike Fliedner nevéhez fűződik. 1836-
ban alapított ák az első diakonissza anyaházat és a hozzá-
tartozó tankórházat a Düsseldorf mellett i Kaiserwerthben.

Magyarországon szintén az anyaházi diakónia vált 
általánossá. A budapesti német ajkú reformátusok köré-
ben megindult kórházalapító kezdeményezés eredménye-
képpen 1866-ban Török Pál püspök felavatt a a Bethesdát. 
Ugyanebben az évben érkezett  az első két diakonissza ha-
zánkba Kaiserwerthből. 1899-ben Biberauer Richárd lelkészt 
bízták meg a diakonissza-intézet és a kórház vezetésével, 

70  Martha Vicinus: Independent Woman. Work and Community for Single 
Woman 1850-1920. University of Chicago Press, Chicago, 1985.

71  Jean Baubérot: De la femme protestante. In Michelle Perrot – 
Geneviéve Fraisse (dir.): Histoire des femmes en Occident IV. Le 
XIXe siécle. Plon, Paris, 2002, 247.
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aki 1903-ban személyi okokból, a működtetésre vonatkozó 
különböző elképzelések nyomán fellépő feszültségek miatt , 
lemondott  posztjáról. Feleségével Vischer Mártával72 és kö-
rülbelül harminc, a diakonisszaügynek elkötelezett  társuk-
kal együtt 73 megalapított ák a Filadelfi a Diakonissza Szövet-
séget. 1906-ban a Filadelfi a Szövetséget egylett é alakított ák, 
és elnökéül Szabó Aladárt választott ák. A két világháború 
között  – elsősorban anyagi okokból – az egyesület kénytelen 
volt szorosabbra fűzni kapcsolatát a hivatalos egyházzal, 
ennek eredményeképpen 1937-ben feloszlatt ák a Filadelfi a 
Egyletet és a Dunamelléki Egyházkerület kezelésében lét-
rehoztak egy alapítványt. Biberauer Richárd halála után, 
1939-től a diakonissza-intézet igazgatólelkészi pozícióját, fi a 
ifj . Biberauer (később Bodoky) Richárd74 vett e át. 

Bodoky Richárd 1942-ben így írt az anyaházi dia-
kóniáról: „Kétségtelen, hogy külsőségeiben az éles elvi 
különbségek mellett  is sok tekintetben hasonlók a római 
katolikus női szerzetrendek alapszervezetéhez, ez azon-
ban a nő általános teremtésbeli adott ságaiból követke-
zik s nem közvetlen kölcsönhatás.”75 Azt az álláspontot 
képviselte ő is, miszerint a nő a teremtésben segítőtársul 
adatott .76 Azt hogy egy anyaház tisztán női vezetés alá 

72  Vischer Sarasin lelkész, a berni diakonisszaintézet vezetőjének 
leánya.

73  Többek között : Szabó Aladár, Haypál Benő, Kováts Lajos, Vargha 
Gyuláné Szász Póla, Radnótfáy Gyuláné, dr. Antal Gézáné, Pauer 
Irma és Fülöp Piroska (később Csűrös Istvánné).

74  A második világháború kitörése után testvérével, Györggyel és só-
gorával, Schimert Jánossal magyarosított ák a nevükert Bodokyra, 
illetve Szentágothaira.

75  Bodoky Richárd: Anyaházi diakónia az egyházban. Sylvester, Bp., 
1942, 62.

76  Uo., 88.
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kerüljön természetellenesnek és ige-ellenesnek tartott a, 
ugyanis mint írta, az anyaház lényegét nemcsak a család-, 
hanem a gyülekezeti elv is meghatározza. Vezető pozíci-
óban a nő olyan helyzetbe került volna, amely szerinte az 
Ige szellemével ellentétben állt.77

A kortársak részéről kezdett ől fogva számos kritika érte 
az anyaházi diakónia intézményét, miután az apácakolosto-
rok protestáns változatát látt ák benne. Az anyaházi formát 
védelmezők körében az a női hivatásról vallott  nézet volt az 
uralkodó, miszerint a magányos nők csak akkor élhetnek 
tartalmas életet, ha egy közösséghez tartoznak. „[…] maga 
az anyaház, mint hit-, élet- és munkaközösség, az ige sze-
rint e földön örök második, tehát valaki mást előfeltételező 
női lélek élett örvényeinek gyümölcse, Isten akarata szerint 
való családjellegű közösség, mely minden korlátjával és 
fegyelmével a nő számára a teremtési rendben megadott  
utat egyengeti: a vezett etés, a szolgálat és az áldozat útját 
a szeretetben.”78 A magyarországi diskurzusban elsősorban 
az volt a döntő, hogy azoknak a nőknek, akik céltalannak 
látt ák életüket, és igényük volt elkötelezni magukat valami-
lyen magasabbrendű hivatásnak, illetve az árváknak vagy 
a létbizonytalanságban élő egyedülálló nőknek megoldást, 
ideális életformát biztosíthatott . A diakonisszaügy mellett  
elkötelezett ek fő érve az volt, hogy létezik egyfelől egy női 
csoport, amely számára alternatívát jelenthetett  a diakonisz-
szahivatás, másfelől fennáll egy társadalmi igény a beteg-
ápolás, a tanítás, a lelki gondozás egyházi megoldására. 
Ennek értelmében a diakonisszaképzés kett ős célnak felelt 
meg, egyrészt missziós munkára másrészt valamilyen szak-
képzett ségre irányult. Az anyaház tanító-nevelő, gyülekezeti 

77  Uo., 90.
78  Uo., 65.



154

Sárai Szabó Katalin

munkát végző és betegápoló diakonisszákat képzett . A bib-
liaismeret, gyakorlati bibliamagyarázat, egyháztörténet, 
dogmatika, egyházi ének, a gyülekezeti és missziói munka 
gyakorlati ismeretei képezték a tanfolyam egyik részét. Ez 
kiegészült gazdasági, társadalmi, pszichológiai és pedagó-
giai ismeretekkel. Szaktanfolyamaik – főként a betegápolás-
ban – korszerű képzést jelentett ek a korszakban.

A diakonisszákat az anyaházban képezték ki, itt  bo-
csátott ák el az alkalmatlanokat és itt  szentelték fel az arra 
alkalmasakat, illetve ide tértek vissza pihenni a különbö-
ző munkaterületekről. A kaiserwerthi anyaház alapelve a 
családi keret megteremtése volt, e szerint osztott ák be a 
szerepeket, így a diakonissza az anyaház gyermeke volt, 
a szülőket pedig az intézetet vezető lelkésze és annak fe-
lesége vagy egy idősebb testvér személyesített e meg. Az 
elméleti és a gyakorlati képzés mellett  lelki, testi, szelle-
mi nevelésben is részesültek a diakonisszák. Teljes enge-
delmességgel tartoztak az intézet vezetőjének. A magyar 
református egyház 1941-ben kiadott  diakonissza-szabály-
rendelete az anyaház mibenlétét a következőképpen fo-
galmazta meg: „Az anyaház az a református keresztény 
életközösség, amelyet a diakonisszák a vezetőség tagjai-
val együtt  alkotnak. Ez a közösség áll: az imádkozó élett el 
gyakorolt és bizonyságtételekkel megpecsételt közös hit-
ből, egymás terhének hordozásából; egymás segítéséből 
és fegyelmezéséből és Isten országa építésére vállalt kö-
zös és szervezett  munkából. Az anyaház a diakonisszákat 
egész életükön át, mint egy tápláló anya, élelemmel, ruhá-
val és zsebpénzzel látja el. A beteg diakonisszát gyógyítja, 
a fáradtat pihenésre küldi, a megerőtlenedett et gyámolít-
ja, a halott at eltemett eti. Ezenkívül nyújt neki tiszta, me-
leg ott hont, gyöngéd testvéri kört, ahol megértő lelkek 
társaságában élhet […]. Az anyaház lelki értelemben vett  
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keresztyén család […] az egész család elfogadja és követi 
a családfőnek: a diakonisszaintézet lelkészének szeretet-
ből fakadó és teljes felelőséggel gyakorolt vezetését.”79 

A diakonisszahivatás – azok számára, akik bekerültek 
valamelyik diakonisszaintézetbe – a gyermeki függésen, 
státuszon és szigorú szabályrendszeren túl továbbtanulási 
lehetőséget és biztos megélhetést nyújtott . Emellett  komoly 
presztízsnövekedéssel is járhatott : „Ezért olyan tisztelt s 
becsült ez a pálya, hogy nemcsak eltartja azokat, akik reá 
lépnek, hanem még glóriát is fon fejük köré. Épen ezért 
mindazok a nők, akiket életsorsuk az önálló keresetre utal, 
mindazok, akiknek szíve szeretett ől van telve, akik önálló 
családot nem alapíthatt ak, a réginek kötelékében eltartást 
ne találhatnak: ide forduljanak […]. Adják hírül, akiket illet: 
a művelt lelkészi, tanítói és úri családok elmaradt árváinak, 
magánosan álló, szerető szívű nő tagjainak, hogy itt  van szá-
mokra a kívánatos munkatér.”80 Többen érveltek amellett , 
hogy a tanítónő-, illetve a hivatali állások túltelített sége mi-
att  azoknak a nőknek, akik ezekre az állásokra sikertelenül 
pályáztak megfelelő lehetőséget kínáltak a diakonisszainté-
zetek. Az érvelők azt is hangsúlyozták, hogy a diakonissza-
hivatást választó nők társadalmi megbecsültsége nagyobb, 
mint a legtöbb világi állásban elhelyezkedő nőtársuké.

A diakonissza sajátos helyet foglalt el az egyház női 
társadalmában. Szakirányú képzett séget szerzett , családjá-
tól anyagilag teljesen független volt, a kenyérkereső nők-
höz képest kevésbé volt bizonytalan a megélhetése, mun-
kája ellenében élete végéig gondoskodott  róla az anyaház. 
Az anyaházi lét azonban teljes engedelmességet követelt 
az elöljárókkal szemben, maximális alkalmazkodást a 

79  Idézi: u.a. 88.
80  Sz. n.: Diakonisszák. Debreczeni Protestáns Lap, 1914. jún. 13., 382.
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diakonisszatársakhoz és lemondást a világi életről (ahogy 
az apácarendeknél is). Az egyház társadalmi nyilvános-
ságában voltaképpen ugyanazok a terek és ugyanazok 
a tevékenyégi körök nyíltak meg számára is, mint a 
belmisszióban. Míg azonban a belmissziót végző nők 
önmeghatározásuk részévé tett ék egyházi tevékenységü-
ket, addig a diakonissza számára a választott  hivatás már 
kész önmeghatározást jelentett . 

„Isten szolgálatában”

Az első női generációhoz tartozott  cserneki és tarkeői 
Dessewff y Emma (1858–1936). Apja Dessewff y Dénes 
részt vett  a szabadságharcban, ezért a bukás után halál-
ra ítélték. Megszökött  és a genfi  emigrációhoz csatlako-
zott , óratok-készítésből (monteur de boites)81 tartott a fenn 
magát, tehát polgári foglalkozást választott . Feleségül 
vett e Jourdan Adèle-t, egy hugenott a polgárcsalád leszár-
mazott ját, három gyermekük, Arisztid, Emma és Árpád 
Genfb en született . Dessewff y Dénes az 1860-as években 
térhetett  vissza nagyon szerény anyagi körülmények közé 
Magyarországra. „Miolta visszatértem szerencsétlen ha-
zámba folytonosan megerőltetett  tevékenységem s le-
hető legelvonultabb s legszerényebb életmódom dacára 
is odafejlődtek ügyeim, hála néhány kapzsi rokonom 
szívtelenségének, hogy 300 holdas birtokomat az utolsót 
(Hugyaj), mi még megmaradt kéntelen voltam eladni s 
árából nem maradt annyi, hogy két szobát bebútorozhat-
tam volna, mikor Pestre jött em lakni. Itt  egy szerény állo-
mást valék kéntelen elfogadni s miután fi zetésem távolról 

81  ua. I/1. 44.
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nem fedezi kiadásaimat, néhány kosztos fi út vagyok kén-
telen tartani, s így napról-napra tengetni azon nyomorult 
időszakot, melynek betöltésére vagyok kárhoztatva s 
melyet életnek hívnak… Nekem a Magyar Földhitelinté-
zetnél egy szerény állásom van, fi zetésem 1200 forint s 
dolgom meglehetősen kevés […].”82 Dolgozott  biztosítási 
ügynökként, telekkönyvi becsüsként, de állandó pénzza-
varral küszködött . Nemesi származása, neve, ’48-as múlt-
ja, kapcsolatrendszere, kemény katonás jelleme azonban 
ellensúlyozták az egzisztenciális bizonytalanságot. Mind-
három gyermeke tanítt atását a genfi  nagymama segített e, 
Arisztid és Árpád esetében elsősorban pénzzel, Emma 
pedig évekig nála nevelkedett  Genfb en. „Drága anyám, 
nem tudod, hányszor áldalak téged ezekben a különös 
napokban – a fi úk jó úton – és mindez a te érdemed, mert 
az utolsó kölcsön nélkül Arisztid nem tudta volna az aka-
démiát elvégezni, s a szükséges külön leckéket […].”83

Dessewff y Dénesék házába, szerény anyagi körülmé-
nyeik ellenére, nagy társaság járt össze, szalont tartott ak 
fönn. Megfordult náluk többek között : Klapka György, Bla-
ha Lujza, a Wohl-testvérek (Stefánia és Janka), dr. Bakody 
Tivadar,84 Szász Károly, a kultuszminisztérium osztályta-
nácsosa, később a dunamelléki református egyházkerület 
püspöke. 85 Az Egyetértés c. lapban megjelent szerző nélküli 
beszámoló szerint: „D[essewff y] D[énes] (itt hon) először 

82  Dessewff y Dénes levele Klapka Györgyhöz. Pest, 1866. II/14. OL. 
Klapka György Lt. Levelek. 6. doboz. 22. tétel. Idézi: Alföldy-Boruss 
Dezső: Dessewff yek. I/1:88. Bp., 2000., Kézirat. Magántulajdon.

83  Adèle Jourdan levele anyjához. 1873. aug. 8. (francia nyelvű) Nr. 
8. Magántulajdon.

84  Bakody Tivadar homeopata orvossal jó kapcsolatot ápoltak. Ő volt 
családi orvosuk is. 

85  Alföldy: i. m., I/2. 94–96.



158

Sárai Szabó Katalin

földbérlett el foglalkozott , majd Pesten telepedett  meg. Itt  
volt alkalmam megismerkedni a derék családdal, ott  laktak 
akkoriban az Üllői út és a Három Pipa u. sarkán lévő máso-
dik emeletén lévő tágas lakásban. […] A családot még egy 
kislány, Emma egészített e ki. Élénk emlékezetemben van 
a fejlődő gyerekek rendkívüli élénksége, kíváló elmebéli 
képessége […] Egy kis darab a szabadságharcból, ez volt 
a békés Dessewff y-ház a 60-as évek derekán, végén Buda-
pesten. Emellett  a családi életnek megvolt a művészi oldala 
is. Dessewff yné kitűnő zongorajátszó volt és irodalmunk 
női jelesei, Wohl Janka és Stefánia társaságában hányszor 
voltunk tanúi oly zenei előadásnak, mely abban az időben 
ritkított a párját a Fővárosban. Dessewff yné soha nem ta-
nulta meg teljesen a magyar társalgási nyelvet, házánál az ő 
jelenlétében ezért mindig a francia volt az uralkodó […]”86 
A családban később (a következő generációknál) is három 
nyelven folyt a társalgás a magyar mellett : franciául, néme-
tül és angolul.87 

Emma anyja, Adèle Jourdan 1832-ben született  Genf-
ben. Dédapja, Jean Samuel Jourdan francia hugenott a mene-
kültként érkezett  Svájcba. Nagyapja, Jean François Jourdan 
bijouterièr volt. Apja, André Jourdan a genfi  egyetemen 
tanult jogot, és 1839–1857 között  Genf város jegyzőjeként 
dolgozott .88 Miután Adèle elkötelezett  református polgár-
családban nevelkedett , lányát, Emmát is reformátusnak 
keresztelték, míg a fi úk apjuk után evangélikusok lett ek. 
Lányának szóló leveleiből kitűnik, hogy olyan közegben 
szocializálódott , amelyet már áthatott  a svájci ébredési moz-
galom. Az anyagi okokon kívül ez volt a motivációja Emma 

86  Egyetértés. 1886. júl. 28. 6.
87  Alföldy: i. m., II/2. 229.
88  Alföldy: i. m., I/2. 79.
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svájci neveltetésének is, Adèle Jourdan ugyanis az 1860-as 
években úgy látt a, hogy Magyarországon nem tudja lánya 
számára biztosítani a megfelelő vallásos közeget. Adèle 
Jourdan korán, 1875-ben, 40 éves korában halt meg.

Emma 1870-től Genfb en járt iskolába. Tanulmánya-
iról annyit tudunk csak, hogy külön zenét is tanult, illetve 
a nyelvekre – különösen az angol89 – nagy hangsúlyt fek-
tett ek. Anyjával ezekben az években levélben értekezhetett . 
Adèle a lányát ezekben a levelekben elsősorban helyzeté-
nek elfogadására, nagyanyja és nagynénje90 iránti hálára 
fi gyelmeztett e. Kötelességei teljesítésében és viselkedésé-
ben való mulasztását szigorúan számon kérte rajta. Jövője 
szempontjából rendkívül fontosnak tartott a azoknak a lehe-
tőségeknek a kihasználását, amelyeket a genfi  tartózkodás 
nyújthatott  számára. „Kedvesem gondolni kell arra, hogy 
ezek a békés, könnyű napok nem fognak örökké tartani […] 
Velünk nem lennél olyan jólétben és vidámságban, mint a 
nagymamánál. […] Végül komolyan kell tanulnod és tel-
jes szívvel, mert majd később taníthatsz és megkeresheted 
megélhetésedet. Beszélj erről a te jó Disy Nénéddel, hogy 
elmesélje neked, hogy a te korodban neki sokkal többet kel-
lett  dolgoznia és majd elmondja neked, nevelőnőségének 
jó és rossz emlékeit.”91 Adèle Jourdan családjában a nők 
számára elfogadott  alternatíva volt az önálló hivatás, az 

89  „A mi köreinkben ezt a nyelvet minden jólnevelt fi atal lány jó 
ha tudja…” Adèle Jourdan levele Dessewff y Emmához (francia 
nyelvű) datálatlan. Nr. 4. Magántulajdon

90  Audrienne Jourdan, aki ekkor már özvegy volt és anyjával élt. 
A levelekből kiderül az is, hogy valamikor nevelőnőként is dol-
gozott . Emma genfi  évei alatt  nyitott  egy ott hont epilepsziás be-
tegek számára.

91  Adèle Jourdan levele Dessewff y Emmához (francia nyelvű) datá-
latlan. Nr. 12. Magántulajdon.
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önálló megélhetés megteremtése. Nővére is dolgozott  neve-
lőnőként, később pedig az önálló anyagi bázist egy panzió 
jelentett e számára. Emmát arra kívánták felkészíteni, hogy 
a jövőben akár saját egzisztenciát is képes legyen teremteni. 
Anyja is abban erősített e, hogy a nőnek fontos, hogy meg 
tudjon állni a maga lábán, és irányítani tudja a sorsát. Emma 
később néhány oldalas önéletrajzában csupán pár mondatot 
szentelt a genfi  éveknek, de élete egyik meghatározó kor-
szakaként aposztrofálta. „Nagyanyám házánál rendkívül 
érdekes és kíváló nagyszerű egyénekkel – úgy férfi akkal, 
mint nőkkel – jött em össze, és így igen széles látkörű magas 
lelki műveltséggel bíró emberek légkörébe nevelkedtem. 
– Derült kedves meleg családi életünk igen mély vallásos, 
nagy emberszeretett el párosult komoly élet volt. Ott  hal-
lott am Nightengall Florenceról – a Krimi háború alatt  nagy 
tevékenységet fejtett  ki a harctéri betegápolás terén, – volt 
barátnői ajkairól a szebbnél szebb önfeláldozásairól híres 
élett örténetét. Elisabeth Frey – Angolország híres börtöni 
reformátoráról, – Butt ler Josephine, a leánykereskedelem 
elleni küzdelem alapítónéjáról, nem is beszélek nagy néném 
azon ismerőseiről, a kik nemcsak Genfb e de Schweitz  más 
városában, – nagy vagyonuk arányában – különféle kór-
házat, menházat, árvaházakat alapított ak és tartott ak fenn, 
– Nagy néném is alapított  egy epileptikus betegek számára 
egy kisebb arányú, de áldásosan működő kórházat.”92

1881-ben elhagyta Genfet, ekkor kezdődött  életé-
nek második korszaka, amelyről csak annyit tudunk, 
hogy nagy tervekkel és álmokkal tért haza, de kezdetben 
ezekből semmit sem tudott  megvalósítani. „[…] mire 1881-
ben haza készültem azon igyekeztem, hogy Kassán majd 

92  Dessewff y Emma: [Önéletrajz]. Bp., 1927. február hó. 1–2. Kézirat. 
Magántulajdon.
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Bpesten ehhez hasonló életet éljek, s folytatom azt a mun-
kát, melynek gyönyörűségét Genfb e tanultam meg értékel-
ni. – Sajnos se Kassán, majd későbben Bpesten se tudtam 
egyelőre legalább megvalósítani e vágyaimat, mert hiá-
nyoztak segítő társaim úgy az anyagiak, mint a lelkiek 
terén, csak bénultan igen igen kicsiny arányban tudtam 
kívánságomnak eleget tenni.”93 

A harmadik szakasz 1890-től datálódik, ekkor költözött  
Pestre Arisztid testvéréhez, hogy nevelje annak három ár-
ván maradt gyermekét. Anyjuk, Dessewff y Zsófi a94 halála-
kor a legkisebb, Berta kéthetes, a legnagyobb Zsófi a kilenc, a 
középső, ifj . Arisztid nyolcéves volt. Emma soha nem ment 
férjhez, fi vére családjában töltött  be hagyományos női sze-
repeket: anya és háziasszony lett . Ezzel sajátos státuszra tett  
szert: ha egzisztenciálisan nem is volt független, számos te-
kintetben a maga ura lehetett , miközben a világ szemében 
elfogadott  férfi támasz volt mellett e. Bátyja,95 összeköltözé-
sük idején pályája felívelő szakaszában volt. A képviselőház 
titkári hivatalában dolgozott , 1907-ben nevezték ki elnöki 
tanácsossá.96 1896-ban az Interparlamentáris Unió magyar 
tagozatának főtitkára lett , húsz évig töltött e be ezt a pozíciót, 
megkapta az „örökös főtitkári” címet is. 

Arisztid tehát igen sikeres hivatali pályát futott  be, or-
szágosan ismert személyiséggé vált. Családi kapcsolatai és 
képviselőházi munkája nyomán kialakult ismeretségi köre 

93  Uo. 2.
94  Dessewff y Arisztid 1880. júl. 24-én vett e feleségül Dessewff y Zsó-

fi át, margonyai Dessewff y Pál és Prieznitz  Berta lányát. Ezzel a 
házassággal is erősödött  társadalmi státusza.

95  Dessewff y Arisztid 1854-ben született  Genfb en, keresztapja Klapka 
György volt.

96  Alföldy: i. m.. III/3. 448.
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révén széles társadalmi elismertséggel és presztízzsel ren-
delkezett . Birtoka nem volt, családjával polgári életmódot 
folytatott , emellett  a legmagasabb körökbe volt bejáratos. 
Anyagi helyzetük úgy tűnik, változó volt, nemegyszer 
előfordult, hogy Emma kölcsönkért genfi  nagynénjétől, de 
ezek valószínűleg pillanatnyi pénzzavarok lehett ek.

Emma 1896-ban (48 éves korában) belépett  a Lorántff y 
Egyesületbe, 10 évig töltött e be a főtitkári posztot. 1903-
tól – Vargha Gyuláné kiválásától kezdve – annak lapját, az 
Olajágat is ő szerkesztett e. „Beköszöntőjében” leírta, hogy 
milyen örömmel és szeretett el vállalja a szerkesztői mun-
kát, mert képessége és tehetsége teljes odaadásával kívánja 
szolgálni az Urat bármilyen munkára, feladatra is hívja el 
őt. A lap célja az volt, hogy a nőkkel megismertesse és meg-
szerett esse a szociális segítő munkát, hogy összekapcsolja a 
Krisztust követő asszonyokat.97

Dessewff y Emma szociális tevékenysége arra az idő-
szakra esett , amikor Magyarországon is megindult a szoci-
ális gondoskodás államosítása, a szociális munka szakoso-
dása, a komplex segítőtevékenység helyett  a célcsoportokra 
irányuló segítő munka. A szakosodás első állomása a gyer-
mekvédelem intézményesülése volt a 19. század végén. 
1889-ben jött  létre az Országos Gyermekvédő Egyesü-
let,98 célja az volt, hogy „a nyomor miatt  elzüllésnek kitett  
gyermekeket a társadalomnak megmentsék.”99 Emma 
genfi  neveltetése során megismerkedett  a szociális munka 
intézményes formáival, a későbbiekben ezt tekintett e „hiva-
tásának”. Úgy értelmezte a gondoskodó munkát, ahogy 

97  Dessewff y Emma: Szerkesztői beköszöntő. Olajág, 1903. okt. 1. 1–3.
98  Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon (1817–

1990). Bp., 2004, 14.
99  Uo., 46. 
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Genfb en abban a körben aposztrofálták, amelyben nevelke-
dett : isteni elhívásként, Isten szolgálataként. 

A kortársak a patronázs-munkát alkalmas eszköznek 
találták a pártfogoltak lelki átalakításához, illetve a konkrét 
segítségnyújtáshoz, támogatáshoz. A cél az volt, hogy a tár-
sadalom peremére jutott  emberek visszataláljanak a mun-
kás társadalomba.100 

A szegénygondozás, a szociális munka megszervezése 
kétféle elven működött . Az egyik, a jótékonykodásnak azt 
a formáját jelentett e, amikor felkeresték a rászorulókat, és 
közvetlenül segített ek, de csak az „érdemeseknek”. Másik 
típusa az intézményrendszer kiépítésével született  meg. 
Emma a későbbiekben elsősorban az intézményes ellátás-
ban vett  részt, ez elsősorban a fegyelmezésre hangolt, világi 
meggyőződésben fogant szociális politikát jelentett e,101 ami 
azon alapult, hogy „A fi zikai helyüket is folyton változtató 
és a társadalmi térben megfoghatatlan csavargó koldusok, 
vagy törvényszegő felnőtt ek és fi atalok s nemkülönben 
a »normális« szexualitás keretein magukat kívül helyező 
prostituáltak, továbbá minden más »illegalitás« megtes-
tesítői azért jelentett ek társadalmi problémát, mert puszta 
létükkel veszélyeztett ék a társadalmi integráció épségét.”102

Akár egyesületi, akár intézményi keretek között , akár 
magánszemélyként végezte munkáját, úgy interpretálta, 
hogy Isten szolgálatában teszi. A segítő munka lényegét a 
következőképpen foglalta össze: „Mi is dolgozhatunk, még 
pedig nemcsak családunk körén belül, de azon kívül is a sze-
gény emberiség erkölcsi emelésén, minden gyengeségünk 

100  Uo.
101  Gyáni Gábor: A szociális gondoskodás genealógiája. Történelmi 

Szemle, 1999:1–2, 57–85, 58.
102  Uo.
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daczára s a nélkül, hogy az Úr Isten által rendelt helyzetünk-
ből kijönnénk; mert nagyon is hatáskörünkbe vágó dolog 
szegényeket látogatni, elhagyatott  gyermekek ügyét felka-
rolni; süllyedők kezét megragadni és avval az erővel, melyet 
mi is ingyen kegyelemből kaptunk, az örvényből kirántani 
azokat, kik bűnnél, fájdalomnál, kétségbeesésnél mást nem 
ösmertek.”103 

Börtönmisszióval és veszélyeztetett  fi atalok mentésé-
vel foglalkozott . Rendszeresen járt külföldi konferenciákra 
és „tanulmányutakra”, ahol elsősorban a börtönmisszió-
ról és a gyermekinternátusokról szerzett  tapasztalatokat. 
A korszakban a gyermekvédelem egyet jelentett  azzal, 
hogy a gyerekeket, illetve a fi atalkorúakat megkísérelték 
kiemelni az őket veszélyeztető környezetből.104 Emma a 
patronázs munka alapelveiről szintén úgy vélekedett , 
hogy a gyermekek és a nőrabok esetében az elsődleges 
feladat a veszélyes környezetből való kiemelés és az ott -
honokba való elhelyezés. Erőteljesen hangsúlyozta, hogy 
az intézetek megfelelő működése kizárólag arra ráter-
mett , alkalmas vezető választása esetén lehetséges, ez 
pedig a patronázzsal foglalkozó „hölgyek” kötelessége 
és felelőssége: „[…] a felállítandó intézetek számára sze-
rezni, ha kell nevelni egy lelkes gárdát mindazon nagy-
számú, középosztályhoz tartozó fi atal és középkorú nők 
köréből, kik eddig nagyobbrészt tétlenül élnek, csak pa-
naszkodni tudnak, kemény szóval ítélik el a szerencsét-
leneket, kiknek érdekében még a legritkább esetben sem 

103  Dessewff y Emma: Mit tehetnek a protestáns nők egyházukért? 
Brossúra. 3.

104  Dr. Kun Béla – Dr. Marschalkó János – Dr. Rott enbiller Fülöp: 
A fi atalkorúak támogatására hivatott  jótékonycélú intézmények Ma-
gyarországon. Bp., 1911, 41.
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tett ek valami kísérletet.”105 A patronálóktól elvárta, hogy 
úgy tekintsenek „védenceikre,” mint Isten gyermekeire, 
akiknek elsősorban türelemre, irgalomra, szeretetre van 
szükségük ahhoz, hogy sikerüljön új életet kezdeniük, be-
illeszkedniük a társadalomba.106 Ezeken az alapeszméken 
nyugodott  Emma egész szociális tevékenysége.

Több intézmény irányításában is részt vett . Az Orszá-
gos Gyermekvédő Liga107 igazgatósági tagja volt,108 annak 
kőbányai leányintézetét ő vezett e. Az intézetet a züllésnek 
indult, nyomorgó, bűnbe esett  lányok számára alapított ák.109

Dessewff y Emma társadalmi hátt ere, kapcsolatai, fi -
vére társadalmi presztízse és sajátos családi státusza le-
hetővé tett e, hogy független női szerepmintát kövessen. 

105  Dessewff y Emma: Melyek a patronage munkásság vezérelvei a 
züllés veszélyének kitett , vagy erkölcsi romlásnak indult fi atal-
korú leányok, illetve a nőrabok érdekében? In A Budapesten 1909 
szeptember hó 10. és 11-én tartott  II. Országos Patronage Kongresszus 
iratai. Bp., 1909, 61.

106  Uo., 60.
107  A Gyermekvédő Ligát 1906-ban alapított ák, elnöke Edelsheim-

Gyulai Lipót – Emma barátnőjének Odeschalchi Gyulánénak a 
veje – volt. Céljuk egy olyan Országos Gyermekvédő alap létre-
hozása volt, amelynek kamataiból kívánták a gyermekvédelem 
anyagi szükségleteit előteremteni. Ennek érdekében szervezték 
meg minden május utolsó szombatján a „gyermeknapot” és azt 
követő vasárnap pedig a „gyermekünnepet”. Itt  bárki felajánl-
hatt a aznapi jövedelmének 1%-t, ezáltal egyben a Liga tagjává is 
válhatott . A Kamatjövedelmet azután felosztott ák a gyermekvé-
delemmel foglalkozó egyesületek és intézetek között . Mindemel-
lett  a gyermekvédelemben jogsegélyt és jogvédelmet is ellátott  
a szervezet. Az Országos Gyermekvédő Liga alapszabályai. Bp., 
1906, 3–5.

108  Dr. Rott enbiller Fülöp: Az Országos Gyermekvédő Liga harminc évi 
működése 1906–1936. Bp., 1936, 69.

109  Dr. Kun–Dr. Marschalkó–Dr. Rott enbiller: i. m. 139.
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A családi életben fi vérével egyenrangú szerepet töltött  be. 
Nem volt feleség, másrészt „szívességet” tett  a családnak 
azzal, hogy vállalta a családanya szerepét. A minta, ame-
lyet követett , két forrásból táplálkozhatott . Az elsőt ne-
vezhetjük arisztokrata hagyománynak, amely rokonait, 
barátnőit110 is jellemezte. Másrészt meghatározó lehetett  
genfi  neveltetése, amelynek során elsajátíthatt a az önálló 
„hasznos élet” stratégiáit. Anyja és a genfi  rokonok szá-
mára a nők önállósága, önfenntartása teljesen elfogadott  
volt. Miután a család Magyarországra költözött , anyagi 
helyzetük meg is kívánta, hogy Emma meg tudjon állni 
a maga lábán. Úgy tűnik, abban, ahogyan Emma jövőjét 
anyja és a genfi  nőrokonok elképzelték, a házasság, mint 
alternatíva nem játszott  központi szerepet. A hagyomá-
nyos női szerepre, a családi életre való felkészítés nem 
szerepelt igazán nagy súllyal a neveltetésében, legalábbis 
a levezésben nemigen esik szó róla, és Emma sem említi 
a későbbiekben. Mindehhez hozzájárult határozott  sze-
mélyisége és öntudata, amely alkalmassá tett e arra, hogy 
irányító szerepet töltsön be családjában és munkájában.

1920-tól egyre inkább visszavonult, fi vérét és barátai-
nak egy részét elveszített e, ezzel helyzete egészen megvál-
tozott . Egzisztenciális biztonsága megrendült, kapcsolati 
hálója szétesett , így olyan helyzetbe került, amely addigi 
életlehetőségeit beszűkített e. 1928-ban átt ért katolikusnak és 
a Bakáts téri katolikus szeretetott honban halt meg 1936-ban.

Emma női identitását elemezve igen sajátos képet ka-
punk. Bár nem ment férjhez, mégis családban gyakorolhatt a 
a hagyományos női szerepet, felnevelt három gyereket, irá-
nyított  egy háztartást. Származása mellett  ez a családi hát-
tér, fi vére pozíciója társadalmi presztízst jelentett  számára. 

110  Tisza Istvánné, Odeschalchi Gyuláné.
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Mindemellett  önállóságát egész életében igyekezett  meg-
tartani, ezzel biztosítva maga számára, hogy széles körű, 
nagyon aktív szociális tevékenységet folytathasson. Egyér-
telműen elhatárolta magát a feminista mozgalomtól, fenn-
maradt szövegeiben elsősorban az anyaság felelőssége, a 
hagyományos női szerep jelenik meg, a nők függetlenségé-
ről ezekben nincs szó. Mégis egész életútja azt tükrözi, hogy 
soha nem adta fel önállóságát, annak ellenére, hogy egzisz-
tenciálisan ehhez nem tudta megteremteni az alapot. A szo-
ciális munkában való elkötelezett séget elsősorban Isten szol-
gálataként, továbbá „honleányi” kötelességként értelmezte.

Szász Póla (1863–1947) Szász Károly költő, műfordító, 
lelkész, politikus, kultuszminisztériumi osztálytanácsos, 
majd dunamelléki püspök és Bibó Antónia lánya. Apja a li-
berális teológia híve, rendkívül széles irodalmi, közéleti, mi-
nisztériumi, egyházi kapcsolati hálóval rendelkezett . Szász 
Póla igen művelt sokoldalú közegben nevelődött . Férje, Var-
gha Gyula111 (1853–1929) költő, statisztikus volt, 5 gyerme-
ket neveltek fel.

Szász Póla belmissziói munkához való csatlakozása és 
új identitásának felépítése az 1890-es évek közepén bekövet-
kezett  „megtérésének” volt a következménye. A fordulat a 
Lorántff y Zsuzsanna Egyesületben történt, amelynek belé-
pése után fél évvel már alelnöke lett . (Szász Póla erről szól-
va megjegyezte, hogy a felkérést elsősorban az motiválta, 
hogy ő volt a püspök lánya). Az egyesületen belül ahhoz a 

111  Vargha Gyula jogi tanulmányokat folytatott , majd a Keleti Kár-
oly-féle statisztikai hivatalban vállalt állást, ahol a ranglétrát vé-
gigjárva az elnökségig vitt e. Az 1920-as években volt külügyi ál-
lamtitkár, emellett  apósához hasonlóan költő és műfordító volt, az 
MTA és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, ez utóbbinak titkára.
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csoporthoz tartozott , amely 1903-ban kivált a Lorántff yból, 
és amelynek tagjai megalapított ák a Bethánia Egyesületet. 
Időközben a Bethánia tagsága is megosztott á vált, innen is 
kiszakadt egy kör, így jött  létre az evangélikus diakonissza-
egyesület, a Fébé, amelynek református tagjai is voltak. Póla 
ebben is tevékenyen részt vett . Egyesületi munkáját nagy 
öntudatt al végezte, Isten rendelésének tekintett e: „Az én ta-
lentumom, amelyet az Úrtól kaptam, az igének hirdetése és 
magyarázása.”112

A bibliamagyarázathoz, evangelizációhoz szükséges 
rendkívüli előadói képességét még azok a teológusok is 
elismerték, akik szemben álltak a belmisszióval. Rend-
szeresen járt vidékre is evangelizálni, főként „Bethániás” 
korszakától kezdve. 1909-es erdélyi körútjáról beszámo-
lót írt családjának: „Nagy és előkelő közönség előtt  szól-
hatt am tegnap a ref[ormátus] theológia nagytermében. 
Úgy éreztem, hogy ilyen nagy közönség előtt  még soha 
oly nyugodtan nem tudtam beszélni. Nagyon hálás va-
gyok érte az Úrnak.”113 Póla számára – és a többi hozzá 
hasonló szerepet vállaló nő számára is – a nyilvánosság 
előtt i (főként férfi ak előtt ) fellépés munkájuk alapvető di-
lemmáját jelentett e. Még akkor is nehezen birkóztak meg 
vele, ha mint Póla esetében, tehetséges szónokok voltak, 
ha szocializációjuk olyan társadalmi közegben folyt, ahol 
élénk társasági élet zajlott  és volt részük a nyilvánosság 
előtt i szereplésben. Itt  jegyezném meg, hogy szocializáci-
ója, neveltetése, képességei többféle professzionális hiva-
tás végzésére alkalmassá tett ék volna (gyermekkorában is 

112  Szász 1904: 87
113  Szász Póla levele, Kolozsvár, 1909. okt. 27. idézi: Vargha Zoltán 

(é.n.): Vargha Gyula életrajza. Kézirat. Ráday Levéltár (továbbiak-
ban R.L.) C/97 14. doboz III./A 57.
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rendkívül tehetséges gyereknek tartott ák), de ez a női minta 
a Szász családban ismeretlen volt.

Új tevékenységi köre életmódjában is nagy változást 
hozott . Rendszeres elfoglaltságot és saját időt jelentett  az 
evangelizálás, szerkesztés, írás. Mindebből nem követke-
zett  az, hogy hagyományos női szerepeivel felhagyott  
volna. Gyerekei azonban erre az időszakra már felnőtt ek, 
a háztartás gondját pedig jobban megoszthatt a, ugyanis 
anyagi helyzetük megengedte, hogy több cselédet tart-
sanak – volt, amikor négy cseléd állt a Vargha családnál 
alkalmazásban –, illetve lányai és menyei is kivett ék ré-
szüket a házi munkából.

A pihenés és nyaralás szerepét is újraértelmezte. Ko-
rábban természetes volt számára, hogy férjének és általában 
a férfi aknak van részük abban, hogy az egész évi intenzív 
munka után a nyári időszakban kipihenjék magukat, erőt 
gyűjtsenek a következő évre. Általános és elfogadott  volt 
társadalmi környezetében, hogy a női „nyaraláshoz” hozzá-
tartozott  a háztartásvezetés, befőzés, aszalás, vásárlás télire, 
gyermekek ellátása. Egyházi működése idején azonban már 
ő is „kikövetelte” a feltöltődés idejét (maga és a következő 
generáció számára is), hiszen abban a munkában, amelyet 
Isten szolgálatában végeztek, őket is megillett e a pihenés, ki-
kapcsolódás, erőgyűjtés. „Ezt a néhány hetet azért kaptam 
az Úrtól, hogy testi és lelki erőt gyűjtsek, s nem tudhatom, 
mennyire lesz szükségem az előtt em álló esztendőben.”114 – 
írta menyének.

Szász Póla a középosztályi normáknak megfelelően 
ment férjhez, jó családanya lett , megpróbált tökéletesen 

114  Szász Póla levele Vargha Zoltánnéhoz, 1924. aug. 16. idézi: Vargha 
Zoltán (é.n.): Vargha Gyula életrajza. Kézirat. R.L. C/97 14. doboz 
V./A 18.
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megfelelni saját és környezete elvárásainak. Tehetsége és 
személyisége más szerepre is alkalmassá tett e volna, nyil-
ván ennek hiányát mindvégig érezte, hiszen önképében is 
erősen élt saját képességeinek értéke. Mivel a világi pálya 
lehetősége fel sem merült a családban, a belmisszióban 
az önmegvalósításnak olyan terét találta meg, amelyben 
kibontakoztathatt a tehetségét. Mindeközben meg kel-
lett  teremtenie maga számára a munkájához szükséges 
függetlenséget. A családi életben betöltött , nyíltan vállalt 
irányító szerepe mellett  az egyházi és társasági életében is 
presztízst szerzett  magának, amely már nem(csak) püspök 
apja, illetve férje révén, társadalmi állása miatt , hanem sa-
ját jogán is megillett e.115 

Társadalmi mozgalmakban közvetlenül nem vett  
részt, ugyanis úgy gondolta, hogy a társadalmi, szociális 
problémák megoldásához, a nemzet felemelkedéséhez 
az első és legfontosabb lépés, hogy a társadalom tagjai 
megtérjenek. Nőkkel kapcsolatos kérdésekben kizárólag 
az egyházi elköteleződésüket, szolgálatukat érintő tár-
gyakról értekezett , soha, semmilyen emancipációt érintő 
témával nem foglalkozott . 

Életében Isten szolgálata lett  az első, ebben értelmezett  
minden társadalmi (nemi) szerepet. Az, hogy egyházi mun-
kát végzett , védelmet jelentett , egyrészt, mert elkötelező-
dését nem lehetett  megkérdőjelezni, másrészt nem lehetett  
rásütni, hogy a családi életet valamilyen öncélú, önző ön-
megvalósítás miatt  szorítja esetenként hátt érbe. Saját életé-
ben is lassú emancipációs folyamatot élt meg: részvétele és 
elismertsége abban az egyházi nyilvánosságban – amely a 
nők számára elfogadott á vált időközben – új lehetőségeket 

115  Szász Póla levele, 1909. máj. 27. idézi: Vargha Zoltán (é.n.): Vargha 
Gyula életrajza. Kézirat. R.L C/97 14. doboz VI./B 86.
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jelentett  életében. A fordulat életútjának abban a szakaszá-
ban történt, amikor gyermekei már felnőtt ek, megvolt a 
megfelelő anyagi és egzisztenciális hátt ere, elegendő sza-
badidővel rendelkezett , így nem a családi élet kárára végez-
te „másik hivatását”. Emellett  – az apja és férje révén kijáró 
– társadalmi státusza és presztízse biztos alapot jelentett , így 
esetleges túlzásai ellenére is úgy értékelték egyházi szerep-
lését, hogy megmaradt azokon a kereteken belül, amelyeket 
egy középosztálybeli nő számára kijelöltek. Ő maga is tuda-
tosan és határozott an ezeken a korlátokon belül találta meg 
a lehetőségeit, a szabad mozgásteret. 

A lelkésznék és a diakonisszák példájából, illetve Szász 
Póla és Dessewff y Emma történetéből jól látható, hogy a női 
önmegvalósítás és függetlenség kivívásának létezett  egy 
sajátos módja és alternatívája az egyházi életben, ahol egy-
szerre biztosított ák a nők számára az emancipációs folya-
mat személyes megélésének útjait és egy számott evő közös-
ség védelmét. Tanulmányomban azt kívántam bizonyítani, 
hogy a konzervatívkén defi niált női csoportokban számos 
formája fellelhető az emancipáció megélésének. Sajátos te-
repet jelentett  az egyházak világa és a kiépülő szociális se-
gítőrendszer, ahol a nők, elfogadva a férfi központúságot, fi -
gyelembe véve a meglévő normákat, különböző területeken 
– párhuzamosan a világi folyamatokkal – tágított ák lehető-
ségeiket, vagy csak elfogadták az alakuló helyzeteteket és 
éltek azokkal. Ennek fényében fontos újrahangsúlyoznunk, 
hogy nem tekinthetjük a konzervatív oldalt homogénnek, 
érdemes vizsgálni a különböző csoportokban zajló folyama-
tokat és azok eredményeit, illetve elemezni az egyes csopor-
tok tagjainak diskurzusait.
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AZ ASSZONY LÉLEKTANÁRÓL

Böhm Károly

I.

Oly vitás kérdés képezi jelen cikknek tárgyát, hogy beveze-
tésképpen kénytelen vagyok röviden elmondani az indoko-
kat, melyek arra késztett ek, hogy e darázsfészekbe nyúljak. 
Célom nem volt egyéb, mint némely oly tételnek tudomá-
nyos megvitatása, melyekről mindenki vél ítélhetni anélkül, 
hogy azon alapot felmutatná, amelyről a női kérdéshez szó-
lani akar. Igyekezetem tehát arra fordult, hogy azon alapot 
felmutassam, melyről pozitív alakban s erővel szólhatni a 
női kérdéshez. Ha ezen kívül némely oly pontra is kiter-
jeszkedtem, amelyek talán az enyémnél részletesebb meg-
vitatást igényelnek, akkor erre csak a logikai összefüggés 
kényszerített , s ha szükségesnek látom, adandó alkalommal 
részletesebb fejtegetésekre is hajlandó vagyok. Célom an-
nálfogva elsősorban tisztán tudományos; szerett em volna 
az olvasó elé egy képecskét rajzolni, melyben az asszony 
lelkének összes fő vonásait találhatná, s egyútt al azon állás-
pontra is segíteni őt, amelyről az asszonynak egyéb, itt  fel 
nem hozott  tulajdonságai helyes magyarázatukat nyerhetik.

Az indokok közül, melyek ezen cikkemre ösztönöztek, 
kett őt kell mérvadónak jeleznem s részletesebben kifejte-
nem. Az egyiket pszichológiainak, a másikat szociológiai-
nak nevezhetném.
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Az elsőt illetőleg azon elégedetlenséget kell felhoz-
nom, melyet bennem a lélektannak manap dívó, túlságosan 
formalisztikus kezelése keltett . Az experimentális lélektan 
éppen úgy, mint a spekulatív lélektan azt véli, hogy eleget 
tudunk a lélek életéről, ha a képek lefolyásának, kapcsoló-
dásnak, feledésnek és feléledésnek száraz szabályait (lehe-
tőleg számszerű pontossággal) bírjuk megállapítani. Ezen 
munkát, bármennyire fontosnak tartjuk, nem tekinthetjük 
a lélektan legfőbb feladatának s legfőbb fejlett ségi foká-
nak. Minden ismeretnek az emberi társadalom valamely 
szükségletével kell összefüggésben állania; nevezetesen a 
lélektannak fejlett sége nélkül szociológiai elméletek felállí-
tását lehetetlennek tartom, amint azt maga Comte is átlátt a 
fi lozófi ai pályájának második felében, mikor Gall tanát mó-
dosításokkal igyekezett  társadalmi tana alapjául fektetni.1 
Szeretném már most tudni, mi vonatkozása lehetne azon 
lélektannak az életre, amely csak a lelki tünemények gyorsa-
ságát és erejét igyekszik mérni, azoknak jelentését, értelmét, 
tartalmát azonban tekintetbe nem veszi. Ezen külső törvé-
nyek bizonyára csak kifejezői belső állapotoknak, azoknak, 
mikkel az egyén az egyénnel és a társadalommal összefügg. 
Ezeknek ismerete lesz tehát a főcél, amelyet a teljesen kifej-
lett  lélektan elérni lesz köteles.

Mai nap azonban ezen tartalmi oldalt egészen mellő-
zik. Nemcsak rendszeres lélektanok nem veszik tekintetbe, 
hanem még azon könyvek is, melyeknek feladata: a tanítót 
és tanítónőt a gyermek lelkéről felvilágosítani (hiszen ezt 
kell nekik legjobban ismerniök!) a rendszeres lélektanok 
formalizmusát veszik át, s fejtegetnek bőségesen oly kérdé-
seket, melyek a lélek belsejének megértését semmivel sem 
mozdítják elő, ellenben ama lélek belső ökonómiáját, a lelki 

1  Systéme de politique positive. Tome I. p. 726.
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működésnek rendszeres összefüggését nem is vázolják. On-
nan azon sajátságos ellenmondás, melyet ezen tan sok te-
kintetben felmutat. Beszélnek általánosan állati lélekről és 
emberi lélekről; ezekben lehetőleg ugyanazon informális 
törvényeket igyekeznek felmutatni, s ha ez valahogy sike-
rült, akkor a két lélek teljes különbözőségét mégis kénytelenek 
bevallani. Mert habár az állatban ugyanazon érzéki mun-
ka észlelhető, habár azokban a képek kapcsolódása (talán) 
ugyanazon formai módon történik, ámbár van bennök érzés 
és akarás, úgy, mint az emberben — egy szóval, habár lé-
nyeges pontokban meg van is a formai egyezés, mindennek 
dacára az állati lélek állati, az emberi lélek ember lelke. A kü-
lönbség tehát a lényegben észlelhető, habár a mechanikai tör-
vények, mint előre látható, valamennyi lélekben ugyanazok 
is. A szellemi életnek különbségét, lényegét pedig a szellemi 
tartalomban, nem a formában kell keresni.

A lélektant ezen elhamarkodott  általánosításra egy se-
hogyan sem igazolható feltevés vitt e. Ezen téves feltevés a 
szellemiség azonossága minden létezőben. Absztrakt véve a 
szellemiség csakugyan általános és azonos; de ezen abszt-
rakcióról jól kellene tudni, hogy csak absztrakció, hogy a 
konkrét tényekből el van vonva, melyek egymással nem 
azonosak; hogy ha valóságról beszélünk, akkor csak a konk-
rét szellemi alakzat lehet való, végtelen változatosságú for-
mációiban. Más jellemű az állati szellemiség, ismét más az 
emberi szellemiség. Ezen más jellem a kétféle szellemiség 
tartalmában, a lelki működés fokában s kivált az ökonómiá-
jában rejlik. Ugyanazon absztrakció folytatja vészes hatását 
az emberi szellem különböző alakzatai közt; ugyanazon fel-
tevés alapján azonosaknak vétetnek a törvények a gyermek 
és a felnőtt  lelkében, s végre ugyanazon feltevés ismétlődik 
azon állításban, hogy az asszony lelke ugyanolyan, mint a 
férfi  lelke, hogy ugyanazon törvények uralkodnak egyikben 
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is, másikban is, s hogy átmenve ebből a praktikumra, az asz-
szony lelkét épen úgy kell kezelni, mint a férfi  lelkét.

Én nem tagadom, hogy ez úgy lehet, amint a lélektan 
hiszi; de bizonyítást hiába keresek a lélektani feltevés mel-
lett . Egyszerű hipotézist látok, a mellyel az élet tapasztalata-
it összeegyeztetni, mint a férfi únak, hogy ezek neki olyan ér-
zékleteket szolgáltatnak, mint a férfi  érzékei ennek. Tudom, 
hogy az asszony lelke sem hagyja kapcsolatlan egyes képeit, 
hogy az asszony is felejt, igen sokat felejt, hogy újra megem-
lékezik örömei, fájdalmai okozójáról. Mindezeket tudom, s 
a férfi  lelkében is találom. De szabad-e ebből azt következ-
tetnem, hogy tehát az asszony lelke ugyanaz, ami a férfi é? 
Nem lehet-e az asszony lelki tehetségei közt oly berendezés, 
hogy az egész lélek teljesen másnak bizonyul, mihelyest an-
nak cselekedeteit vizsgáljuk?

Az állított  azonosságot annálfogva tudományosan 
igazolni kellene, ha tudományos tételként akar szerepel-
ni. Ezt azonban csak úgy lehetne elérni, ha az asszony 
lelkét a lélektanban külön stúdium tárgyává tennők, ha 
azt megfelelő módszerek segítségével minden nyilatko-
zatában megfi gyelhetnők. Akkor lehetne majd pozitív 
alapon felderíteni azt is, hogy az asszony lelke feljebb 
való-e a férfi únál vagy egyenlő értékű-é vagy alárendel-
tebb? Akkor dőlne el azon kérdés is, vajon az asszonyi 
értelem csakugyan oly inferioritást mutat-e fel, milyent 
az asszony életéből következtetnek?

Hogy az asszony értelmi reputációjának ezen igazo-
lása, mely modern míveltségi foka dacára sem felesleges a 
»hitetlenek« ellen, nem éppen lehetetlen munka, azt nem 
szükséges említeni sem. Az újabb kori lélektan megálla-
pított a az állatok lélektanát külön fundamentális ág gya-
nánt; a mi napjainkban érdemes tudósok azon fáradoznak, 
hogy a gyermeki lélek pszichológiáját is pozitív alapokra 
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fektessék.2 Miért ne lehessen az állat, a gyermek lélektaná-
hoz egyenrangú diszciplína gyanánt az asszony lélektanát 
csatolni, hogy végre mind a hármat összefoglalva a férfi lé-
lek törvényeivel egy minden földi szellemiségre szóló po-
zitív lélektant megalkothassunk? A mai lélektan törvényei, 
azt be kell vallania minden pszichológusnak, a férfi  lelkéről 
vannak szedve; átalános érvényüket már a megelőzőkben 
is igazolatlan feltevésnek neveztem a Mert-törvényeket, me-
lyeket minden szellemiségre vonatkozók gyanánt akarunk 
feltüntetni, csak minden szellemiség műveinek megfi gye-
lése által nyerhetni. Az asszony lélektanának módszeres 
kifejtése nélkül tehát a lélektan törvényei nem egyetemes 
érvényűek, hanem csak a férfi ú, konkrét alakzatára vonat-
kozhatnak. Csak egy példát akarok felhozni. Tudjuk, hogy 
férfi aknál a felfogás ideje: 0-050 és 0’086 mp. közt ingadozik. 
Valóban olyan szám-e az, amely az asszony felfogására is 
szól? A kísérletek asszonyokkal nem történtek, s amíg nem 
történtek, a kérdésre feleletet adni nem lehet. Hogy egy kép 
egy másikat felélesszen, ahhoz férfi aknál: 0’727 mp. kívánta-
tik. Hát ha az asszony élénkségénél fogva ez igen nagy idő? 
Hátha éppen vérmes természete miatt  képei hamarabb tá-
madnak, hamarabb tűnnek? Ekképp nem lehet átlagos érté-
kekről az érzéki küszöböket illetőleg sem szólani, ameddig 
az asszony, gyermek, állat lelkét ugyanilyen méréseknek alá 
nem vetjük, amilyenekkel eddig csak a férfi akat kínozták. 
A tudomány érdekében az asszony ilyen kísérletektől bizo-
nyára nem fog vonakodni.

2  Ilyenek: Ad Kussmaul: Unters über das Seelenleben des neugeborenen 
Menschen. Lpz., 1869; Bemard Perez:. La psychologie de l’enfant. 
2-iéme éd. Paris, 1882; W. Preyer: Die Seele des Kindes. Lpz., 
1882; Berth. Sigismund : Kind und Welt. Braunschweig, 1856;  O. 
Heyfelder – B. Mayer: Das Kind in den ersten Lebensjahren. 1872.
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Ha már az ilyen formalisztikus kérdéseknél megbízha-
tatlan, mert bebizonyíthatatlan a mai lélektan, akkor annál 
bajosabb lesz elismerésünket kifejezni azon részletek iránt, 
melyek az asszonyi lélek tartalmára vonatkoznak, vagyis 
melyek az asszony karakterére szólanak. Vannak ugyan 
részletek ott  is, miket a pszichológusnak fi gyelmen kívül 
hagynia nem szabad; megfi gyelések, melyekben sok igazság 
rejlik, de amelyek tudományosságra igényt nem tarthatnak 
azért, mert csak egyes tapasztalatok, melyek magukban nem 
hordják a tudományos szükségképpeniség jellegét. Hogy 
csak a női nem elleneit említsem, Schopenhauer, Hartmann, 
Bahnsen milyeneket állítanak az asszonyokról!3 Jó tulajdon-
ságaikat csekélylik, gyengeségeiket kárörvendve vastagra 
festik, s a közönséges ember ítélete még önkényesebb, még 
inkább szűkölködik biztos alap nélkül. Ez ingadozó becslé-
sen csak úgy lehet változtatni, ha az asszony lelkének pszi-
chofi zikai törvényeit megállapítva, annak tartalmát, öko-
nómiáját is vesszük tekintetbe, annak statikai és dinamikai 
viszonyait felkutatjuk. Egy szóval az asszony lélektanára van 
szükségünk. 

Ezen hosszadalmas fejtegetéssel megadtam vállalko-
zásomnak egyik indító okát. Az asszony lélektanát önálló 
diszciplínává emelni, melynek oly helye legyen a lélektan 
keretén belül, mint az állati, gyermeki és férfi  lélekről szóló 
tannak – ez volt első célom. Mert csak ez alapon gondolom 
igazolhatónak az eddig pusztán férfi  lélekről elvont törvé-
nyek egyetemességét. Ez a pszichológiai indok. 

Hiába tagadnám azonban – volt még egy más indo-
kom, mely ugyan én reám nézve egyénileg csekélyebb 

3  Arth. Schopenhauer: Ueber die Weiber. Parerga und Paral. II. köt; 
E. v. Hartmann kivált Phaenomenol des sitt l. Bewusstseins sok 
helyen; Jul. Bahnsen: Beitrage zur Cliarakterologie. II. k.
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fontosságú, de amely az emberiségre mint nemre nézve 
határozott an első sorba helyezkedik, a szociológiai kérdés, 
mely mai nap mint nőnevelés és nőemancipáció lép a tár-
sadalmi kérdések közé előtérbe. Hogy ezen kérdéshez én is 
szólok hozzá, az talán indokolást igényelhetne; ha mégsem 
indokolom ezen lépésemet, azért nem teszem, mert ahol 
annyi embernek az állam védelme alatt , kétes elvek szerint 
cselekednie szabad, ott  még csak szerénytelenségnek sem te-
kintem, ha én eltérő nézetemet szavakban nyilvánítom. 

Nőnevelésünk formájáról és annak céljáról itt  részle-
tesebben szólani nem akarok; a cikk végén rátérek arra is. 
Szkeptikus voltomhoz képest itt  csak azt merem állítani, 
hogy nőnevelésünk ugyanazon lélektani abszurdumra ala-
pítja rendszerének nagy részét, amely magának a lélektan-
nak is tételeit megbízhatatlanokká teszi, arra a feltevésre t. i., 
hogy az asszony lelke ugyanolyan, milyen a férfi úé. Modern 
nőnevelésünk különben még nagyobb abszurdumoktól 
sem riad vissza; nőnevelésünk még az anatómiai és fi zio-
lógiai különbségeket sem veszi semmibe, és azt hiszi, hogy 
az asszony testileg is annyira képes folytonos munkára, mint 
a férfi , aminek ellenkezőjéről minden falusi bábaasszony 
ékesen szólóan fogja meggyőzni. De a nőnevelés általános 
posztulátummá vált, sőt végrehajtói azt akarják velünk el-
hitetni, hogy a mi nagyanyáinkat, anyáinkat és hitveseinket 
nem is nevelték; azok csak úgy nőtt ek, de nem növelkedtek. 
S ha körültekintünk irodalmunkban, s keressük azon nagy 
és alapos művet, mely ezt igazolná; ha kérdem: mire ala-
pítjátok ti a nőnevelés elveit, akkor, fájdalom, azt kell mon-
dani, hogy annak összes elvei csak külföldi egyes íróktól 
származnak, emberektől, kik sokat gondolkoztak az asz-
szony természetéről, de akiknek tanai homlokegyenest el-
lenkeznek egymással. Mert nem csak oly csekély emberek, 
mint pl. én és hazai nőnevelőink nagy része (egyikünk sem 
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büszkélkedhetik különös isteni revelációval e kérdésre néz-
ve) térnek el egymástól e pontra nézve; nem csak a veze-
tő államférfi ak nem tudnak megállapodni a nőnevelés és 
nőemancipáció határai iránt; hanem a két ellenséges tábor 
vezérférfi ai, pl. Comte Ág. és J. Stuart Mill is teljesen ellen-
kező irányban gondolkoznak a nő hivatása s hatásköre felöl. 
Tudományosan igazoltnak tehát éppen nem nevezhető a 
modern nőnevelés rendszere s módszere. Kétségbe vonják 
azt sok felől, maguk a szülék sem nyugosznak bele egy-
szerűen a mostani kényszerhelyzetbe, melybe különböző 
körülmények, különösen a társadalmi hiúság szorított ák. S 
éppen azért sehol, nálunk pedig legkevésbé sem felesleges e 
kérdések szellőztetése.

S ez a második indok, mely e cikk megírását kívána-
tossá tett e előtt em. Az asszony társadalmi állását nem 
lehet annak természetével ellenkezőleg megszabni; ezen 
állásra azt előkészíteni csak természetének megfelelő ne-
veléssel lehet. Nőnevelés és nőemancipáció azért egye-
nesen utal a nő karakterológiai becslésére, emez pedig 
viszont az asszony lélektanára.

E két pontt al kifejtett em indokaimat, s legalább vázlato-
san jeleztem azt is, milyen hiányok vannak, csekély nézetem 
szerint, az eddigi felfogásban. S ezzel átt érek a dolog pozitív 
oldalára, tulajdonképpeni teendőmhöz.

II.

Ha az asszony lélektanát külön tudományként megalapí-
tani s rendszeresen kezelni akarjuk, akkor néznünk kell, 
vajon van-e oly módszerünk, amely ezen eljárásban biz-
tosan vezetne célunkhoz. Jelen értekezésemnek célja nem 
lehet az asszony lélektanának legáltalánosabb körvona-
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lait sem megadni; egyrészt jól tudom, hogy az eddigi 
adatok tudományos tekintetben egzaktságra s megbízha-
tóságra igényt nem formálhatnak, másrészt az anyag bő-
sége miatt  azt főpontok alá sem lehetne rövid értekezés-
ben csoportosítani. Cikkem tehát az asszony lélektanának 
csak előzetes és ideiglenes módszerével foglalkozhatik, s 
ha lesz is a III. szakaszban bizonyos vázlatféle, ez csak 
előleges konstrukció, amelynek kidolgozása későbbi idők 
feladata; tapasztalati tényekkel való illusztrációját pedig 
az egyes olvasó tetszésére kell bíznom.

Az asszony lelkének megvizsgálására vezérlő módszer 
tudtommal még senkitől sem lett  megfontolva logikai hor-
derejét tekintve.

A férfi ak a női nemet igazán sértő felületességgel látt ak 
munkájukhoz s a nők megelégedett en nézhetnek a férfi ak 
ezen eljárásának gyümölcsére.4 Minden kutatásnál ugyanis 
fő kérdés az: mit akarunk? Éppen ennél azonban a lélektan 
az asszony lelkét illetőleg tévedésben van; soha szabatos 
kérdéssel nem lépett  az asszony lelke elé, s így világos, hogy 
szabatos feleletet sem kapott  kérdéseire. Az emberek az asz-
szony lelkét mindig kevesebbre becsülték, mint testét; nem 
csoda, hogy az asszonyra vonatkozó megfi gyelések, lelkét 
illetőleg, oly hézagosak. Mindezen megfi gyelések szabatos-
ság nélküliek, mert módszer nélkül, találomra lett ek nyerve; 
tréfás beszélgetés vagy szenvedélyes fellobbanások közben 
észlelték az adatokat, s ez esetleges jelenetekből alkott ak 
képet az asszony lelkéről. De hogy valaki tudományos inten-
cióval forogjon a nők körül, udvaroljon tudományos célból 
(pia f’raus), ha kell, válogatás nélkül, azt, ha most bármily 
komolyan állítanám szükségesnek, a férfi ak nevetséges-
nek találnák. Akár tervszerű, akár terv nélküli azonban az 

4  Ilyen pl. Bogumil Golz munkája: Naturgeschichte der Frauen.
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obszerváció, történjék boudoirban vagy a világ zajában, 
egyet nem szabad a módszernek soha szem elől tévesztenie, 
azon állandó hibát t. i., melyet minden megfi gyelésbe az asz-
szony tett etése viszen át. Az asszony második természetévé 
vált őszintétlenség és hazudozás, mely a gyengének védel-
mére szolgál a hatalmassal szemben, a lelki nyilatkozatok-
nak rejtett  rugóit mindig meghamisítja, szebbeket állítván 
az igaziak helyébe, sőt egészen módosítván is a nyilatko-
zatokat. Azért az asszony lelkét vizsgálni kell olyankor, a 
mikor biztosságban érzi magát s fesztelenül nyilatkozik, 
vagy amikor még vagy már többé nem áll érdekében a tett e-
tés. Annyira zavaró és állandó ezen tett etéseiből folyó hiba, 
hogy még a magasztalt anyai szeretett el is oly helyzetben 
vagyunk, hogy sokszor nem tudjuk eldönteni: számítás, hi-
úság, férje iránti háladatosság vagy igazán az emberi szív-
nek ezen legbecsesebb kincsét tevő önzetlen indulat vezeti-e 
az asszony ebbeli cselekvését?

De ha a tett etésből eredő ezen állandó hibát sikerül is 
módszeresen eliminálni: az eddigi módszerek elegendők-e 
a titok megértésére? E módszerek egyrészt az antropoló-
giára, másrészt a történelemre támaszkodnak s ezekből 
törekesznek induktíve tételeik igazolását eszközölni. Azt 
hiszem, ezek mind csak előleges módszeres míveletek, me-
lyek az asszony lelkének megfejtésére nem vezetnek. 

Mert hogy az asszony testi szervezete más, mint a fér-
fi úé, azt tudjuk, s ebből a legpontosabb antropológia sem 
fog nagy következményeket vonni. Mindaz, ami e testnek 
kerekded formáiról, gyengédségéről, a testrészek arányá-
ról és alakjáról, a homlok, kéz, láb és orr szépségéről, a száj 
kicsiségéről, illetőleg fejletlenségéről összeírtak, sok költői 
ömlengés is, mely mindezekhez csatlakozik – az asszony 
lelkére világot nem derít. Többet nyomna a latban azon 
tapasztalat, hogy az asszony agyának súlya csekélyebb, 
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mint a férfi úé. »Huschke közlése szerint: ha a nő agyveleje 
kerekszámban 100 súlyegységet nyom, a férfi é, egyező vi-
szonyok közt, 112-t fogna nyomni.« »S ez az arány minden 
életkorra nézve fönnáll.« A fehér fajta emberek agysúlya 
férfi aknál 1410, nőknél 1262 gr. (Wagner) – vagy férfi ak-
nál 1424, nőknél 1272 gr. (Huschke). Ennek azonban, bár 
a viszony állandó minden életkorra nézve, túlságos fon-
tosságot nem szabad tulajdonítani. Mert hiszen tudjuk, 
hogy az elefánt agyának a súlya 1500–1600 gr., a delfi nét 
pedig 1800-ra becsülik ; s ez agysúly mégsem jár magasabb 
intelligenciával. – Az asszonynál kimutatható három »jel-
lemző sajátság« is, t.i. a fej kicsinysége, a koponyaüreg cse-
kélyebb köbtartalma és az agyvelő aránylagos könnyűsé-
ge,5 mindezek nem engednek semmi biztos következtetést. 
Sőt ha az agytekervények számosabbak volnának is, mint 
a férfi únál, ez sem bizonyít; mert Graussnak, a nagy ma-
tematikusnak az agya épp oly tekervényeket mutat, mint 
egy ugyanakkor meghalt gött ingeni csizmadiáé, pedig 
szegény csizmadia dehogy foglalkozott  az az n-méretű tér 
problémájával. Ha tehát az antropológia azon eredményre 
jut, hogy »a nő, legalább csontvázának összes fi zikai jelle-
meinél fogva, nem egyéb, mint közbülső helyzetű a gyer-
mek és a felnőtt  férfi ú között «6 – akkor ez csak a »fi zikai 
jellemekre« szól. Hogy azonban az asszony lelkileg is ezen 
fokon áll, mely őt gyermekek vezetésére képesíti ugyan 
(bizonyos mértékben), de viszont férfi  által való vezett etés-
re utalja, ezt semmi antropológia nem mutathatja ki, ehhez 
az asszony lélektana szükséges. 

5  Topinard: Az anthropologia kézi könyve. Ford. Pethö G-y. és Török 
Aurél. 1881. p. 185.

6  Topinard: Az anthropologia kézi könyve. Ford. Pethö G-y. és Török 
Aurél. 1881. p. 185.
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Amit tehát az antropológia szolgáltat az asszony lélek-
tanának, az igen is megbecsülendő argumentum, de csak 
akkor, ha az asszony lelkének direkt megfi gyelése megtet-
te már azon szolgálatot, amelyre hívatva van. Mert mind-
ezen külső dolgok csak formák, melyek belső tartalomra, 
szimptómák, melyek belső állapotokra utalnak, de amelyek 
értelmét e belső állapotoknak megértése nélkül hiába véljük 
elérhetni. Mert az asszony csekélyebb agyveleje oly bőséges 
granulációt mutathat, hogy csekély súlya dacára a leginten-
zívebb munkákra is képes lehetne. 

Az igaz, hogy ezen »intenzív« munkának gyümölcse-
it is kellene látnunk. Eddig azonban az asszony legszebb 
gyümölcsei – gyermekei. A történelmi módszer nem is késik 
felhasználni ezen tényálladékot a női nem ellen; de nézetem 
szerint módszeresen ezt igazolni nem lehet. Hogy az asszony 
eddigelé sem politikai, sem tudományos, sem művésze-
ti, sem vallási tekintetben, egyáltalában egy oly téren sem 
bírt versenyezni a férfi úval, ahol önálló felfogás szükséges 
a dolgok elintézésére – ez oly roppant érverejű tény, hogy 
Comte Ág. méltán hivatkozhatott  egyik levelében J. St. Mill 
ellenében ezen »roppant tapasztalatra.«7 De mit bizonyít az 
emberiség ezen fejlődési menete? Vajon helyes-e szigorú 
tudományosság szempontjából a következtetés a múltból a 
jövőre? Mindenki tudja, hogy ez csak valószínűséget nyújt, 
de szoros igazságot soha sem tartalmazhat, amennyiben, 
kivált társadalmi téren, oly számos tényező működik közre 

7  »L’imraense expérience déja accomplie, – par l’ensemble de 
l’humanité dóit étre, ce me semble, pleinement décisive; car 
nous savons ce que valent philosophiquement les déclamations 
théatrales sur le prétendu abus de la force chez les máles.« – »Car 
comment expliquer autrement la constante subalternité sociale 
du sexe feminin ?« – Litt ré. Aug.Comte et la philos. positive. 
3-iéme édit. Paris, 1877. p. 396 sk.
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egy eseménynek, annál inkább egy állapotnak létesítésében, 
hogy azoknak teljes azonosságban való ismétlődésük a 
történelem egész sorában, csak egyszer is, a lehetetlenségek 
közé tartozik. Hogy az asszony eddigelé nem bírt verse-
nyezni velünk, férfi akkal, az említett  terek egyikén sem, 
bár sok más téren mester alakjában áll felett ünk, azt pl. 
abból is lehetne magyarázni, mint az emancipátorok te-
szik is, hogy a lefolyt időkben a társas viszonyok ked-
vezőtlensége folytán az asszony képességei kifejlődésre 
nem juthatván, azok mintegy eldermedtek s hátrafelé 
fejlődtek. Más téren, a hol tehetségeiket érvényesíthett ék, 
pl. az intrigue terén, legyen az szerelmi vagy más termé-
szetű, az antik asszonyok kapacitása a modern »hölgyek-
nek« bámulatos, hideg szeretetre méltósággal véghezvitt  
rafi nériájához képest csekélyszerű, s ha voltak az ősi 
időkben Júliák, titokzatos Messalinák és nyílt homokkal 
tomboló Kleopátrák, voltak az új kornak is Erzsébetjei és 
Katalinjai, kikhez képest az ókor korlátolt csalárdságai 
csak kezdetlegeseknek tűnnek fel.

Ebből következik, hogy tért kell nyitni az asszonynak, 
hadd fejtse ki lelki erejét, amennyire képes, hadd lássuk, 
igaz-e az asszonyra nézve azon pszichofi zikai törvény, mely 
azt mondja, hogy az inger arányában fejlik az érzéklet s így 
az ösztönök kapacitása is!

Ámde itt  újra kell hivatkoznom a fejlődés azon egysze-
rű törvényére, hogy fejleszteni csak ott  lehet, ahol képesség 
van. De hiszen éppen ez a vitás kérdés, a képesség kérdése. 
Az ingadozás és ellenmondás a közélet praxisában a durva 
szenzualizmustól az éteri idealizmusig a legkülönbözőbb 
alakokban nyilatkozik. Számos férfi ú az asszonyban nem lát 
egyebet, mint kellemes, bár drága játékszert, mások szüksé-
ges rosszat, újra mások házi rabszolgát, némelyek (a jó ér-
zelműek) gondjaik megosztóját, barátjukat szeretik bennök, 
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míg a fellengző kedélyek, kivált a fi atalok, éppen angyalká-
kat vélnek bennök találhatni.

Miként lehessen ezen ellentétes nézeteket kellő mér-
tékre leszállítani s így összeegyeztetni? Az asszony lélek-
tana által.

De hol van az erre vezető módszer? Az asszonyi lélek 
vagy asszonyi szív titkait külső tapasztalat útján felkutat-
ni nem sikerül; az ilyen tapasztalat mindig egyének közti 
(interindividuális) viszonyokból van merítve; s ha biztos is 
– hogy megérthessük, ahhoz már bizonyos előleges nézett el 
kell bírnunk erről a »szívnek« nevezett  lélekről, mely azokat 
magyarázza. S e nézetet az elszórt részletekből szerkeszteni 
nem lehet: mert az egész adja meg a részek jelentését, nem 
megfordítva. Legegyszerűbbnek látszik az asszony lelkét 
analógia útján képzelni. Más lényeknél is így járunk el; ma-
gunk képét helyezzük át a vizsgálandó alakba, s ha eltérése-
ket tapasztalunk, akkor ez eltérések, mint új ecsetvonások, 
megváltoztatják s tökéletesítik az előre alkotott  képünket. 
Ámde ez analógia mindig hézagos; annál hézagosabb-
nak kell lennie, minél eltérőbb lényegileg azon két alakzat, 
melyek egyikéről a másikra vonunk következtetést. Már a 
gyermek lelkénél is így vagyunk, dacára annak, hogy itt  az 
analógia oly erős alapokra épül, amilyen az, hogy mindnyá-
jan gyermekek voltunk s hogy legalább éltünk harmadik 
évére emlékezünk, miből oly vonások maradnak emléke-
zetünkben, hogy a megfi gyelés segítségével hátrafelé is 
konstruálhatunk – dacára ennek vajmi hézagos a gyermeki 
léleknek, még a fi úgyermekének is ismerete, ha azt a tudo-
mányos szigorúság szempontjából tekintjük. 

Az asszony lelkénél azonban ezen analógiának szála 
is kisiklik a férfi  kezéből. Az asszonynak oly speciális álla-
potai vannak, melyekbe nekünk férfi akul bele képzelni ma-
gunkat, nem mondom, nehéz , hanem teljességgel lehetetlen. 
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Hogy csak egyet említsek. Itt  van az asszonyi lélek azon per-
manens hangulata, melybe azt a terhesség, illetőleg az óhaj-
tott  s mégis a legbátrabbtól is rett egett  szülés helyezi. Pedig 
ha van uralkodó alaphangulat, mely az asszonyi élet min-
den harmonikus és diszharmonikus hangjait kíséri, akkor 
ez azon generalbass melynek asszony lelkéből hiányoznia 
nem lehet. Mit segít ezzel az egy hangulatt al szemben min-
den antropológia, történelem, analógia? Mert megértve csak 
az van, a mit megélünk; ezt az egyet azonban férfi únak meg-
élnie nem lehet. Volna ugyan még egy expediens, ha t.i. női 
kéz írná meg nemének lélektanát, legalább lelke természet-
rajzát; a törvényszerűséget aztán majd meglelnők mi is ben-
ne. De lehet-e ily őszinte, elfogulatlan rajzot oly érdekelt ol-
dalról reményleni, amilyennek minden asszonyt ismerünk, 
ha az ő nemüknek kérdéséről van szó? S lehet-e a priori oly 
intelligenciára bízni ezen tudományos munkát, mely intelli-
genciának erre valóságát, kapacitását éppen vizsgáljuk, sőt, 
mint sokan teszik, kétségbe is vonják egyenesen? Ha az asz-
szony saját maga természetének higgadt megértésére nem 
képes, nem nyilvánvaló módszeres tévedést követnénk-e el 
azon esetben, ha e munkát az ő kezükre bíznók?

Ezekből világos, hogy mégis csak férfi kéznek kell az 
asszony lélektanát megszerkesztenie. Sokkal gyengébbnek 
érzem magamat, és tapasztalataimat e téren sokkal héza-
gosabbaknak tekintem, semhogy én még csak meg is kez-
deni merném ezen nagy munkát. Azért azonban mégsem 
tartom feleslegesnek aziránt kifejteni nézetemet, miképpen 
vélném eszközölhetőnek ezen kutatást. A fi lozófi ának e 
tekintetben egy igen hatalmas eszköze van, melynek mód-
szeres fontosságát Dühring Jenő mutatt a is először,8 de 
amelyet sikeresen sok téren alkalmaztak már előtt e is, pl. a 

8  Dühring J.: Logik u. Wissensch.-Theorie. Leipzig, 1878. p. 123, 124.
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nemzetgazdászatban Thünen, ki egy nagyvárost s körülött e 
végtelenbe terjedő, egyformán termékeny síkságot képzelt, 
hogy ezen szkémán a mívelés függését a vásár távolságától 
feltüntesse. E módszert a sémaalkotás módszerének nevezhet-
ni. A séma egy előleges kép, melyet összeműködő tényezők-
ből alkotunk azon célból, hogy a tapasztalatnak sokfélekép-
pen összeszövődött  adatait elemeikben megértsük. Ahol ez 
történik, »ott  a levezető s legjobb értelemben vett  szerkesztő 
módszer az összeműködés egyszerű sémáinak alkotása 
által annyira tökéletesedhetik, hogy eredményei matemati-
kai igazságok biztosságát mutathatják fel.« A séma rende-
zi az adatokat s belátást nyújt azok összefüggésébe; ha ezt 
megtett e, elvethetjük. E szerkesztő módszer használatá-
nak feltétele az elemek ismerete és azoknak tapasztalati 
igazolhatása; ha az elemeket és az azokból szerkesztett  
képeket a tapasztalat lepi, akkor a módszer biztos ered-
ményeket nyújt.

A sémaalkotás alkalmazásának különösen az embe-
ri lélek cselekedeteinél van helye. Ismerjük az embernek 
ösztöneit, melyek az egész nemre vonatkoznak; ismerjük 
azok kompozícióját ösztöncsoportokká, mely az egyes in-
dividuumokat létre hozza. A tapasztalat folyton igazolhatja 
vagy cáfolhatja a séma egyes vonásait. Dühring is kivált e 
téren véli alkalmazhatónak.9 Az asszony lélektanára nézve 

9  Log. u. Wiss.-Theorie p. 123. Die inneren, unmitt elbar durch das 
Bewusstsein gegebenen Antriebe vmseres eigenen Wesens sind 
die Theilkrafte, aus denen sich, unter Hinzunahme des bestim-
menden Sachverhalts in der ausseren Naturwirkliebkeit, die 
Grundzüge des Gesammtlebens de Menschenwelt und der in der 
letz teren unterscheidbaren Gruppén am gründlichsten ableiten 
lassen.« és u.o. »Mit diesen Trieben und Begungen rechnet man 
gleichsam, sobald man sich fragt, was aus ihren Kreuzungen und 
Verbindungen entstehen müsse.«
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pedig ez az egyetlen mód, mellye1 megszerkeszthető. Az 
anyagot, melyből a kép szerkesztendő, az asszony ösztönei 
nyújtják; az igazolást a tapasztalatokig észlelhető cselekede-
tek adják, amelyekben ez ösztönök nyilvánulnak.

A törekvés tehát arra kénytelen irányulni, hogy ez ösz-
tönök között  az alapösztönt megleljük, s ehhez képest meg-
mérjük a többi összeműködő ösztönök energiáját és értékét. 
Az alapösztön felkutatásánál pedig az asszonyt nem szabad 
izolált állapotban tekinteni; úgy kell azt felfogni, mint a nő-
nemű sorozatnak egyik, legfelsőbb tagját, amikor a specifi ce 
asszonyira könnyen rájöhetünk. A többi ösztönök értékének 
megbecsülésénél pedig két vezérelv jut érvényre: 1. azok-
nak szerepe az asszonyi életében, 2. azoknak működési 
törvényei, viszonyítva az alapösztön működéséhez. Azaz: 
tekinteni kell egyrészt arra, milyen hatást gyakorolnak az 
asszony gondolati világára a többi ösztönök, mennyire lép-
nek azok fel motívum gyanánt az asszony cselekedeteiben; 
másrészt pedig mennyire engedik azoknak működési tör-
vényei a priori azok fejlődését az asszony lelkében. A két 
szempont egymással karöltve jár, s együtt  határozza meg az 
asszony életét; mégis az ösztönök különböző természetében 
s azok működési törvényeiben kell a motiváció terjedelmét 
is indokolva találni.

III.

Felszerelve a sémaalkotás módszerével s ellátva a kellő 
egyéni tapasztalatt al, lépjünk immár közelebb az asszony 
lelkének természetéhez. Mindenekelőtt  szemmel tartan-
dó az, hogy a séma csak általános kép, mely nem illik tel-
jesen minden egyénre; kivételek minden ponton lesznek 
találhatók, de e kivételeknek nem szabad az alaprajz ellen 
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szólaniok, azok csak egyes vonásait módosítják, s e mó-
dosítás is csak mennyiségileg fog felléphetni. Némelyik-
ben erősebb, másban gyengébb lesz valamelyik ösztön; 
de az alapfunkciók meglesznek valamennyiben, még pe-
dig kölcsönös arányuk a többi funkciókhoz változatlannak 
lesz tekinthető. 

Az asszony szellemi alapját éppúgy, mint a férfi úét, 
különböző jelentéssel bíró erők képezik, melyeket kifejtésre 
való törekvésük miatt  ösztönöknek nevezhetünk. Ez ösz-
tönöket célunkhoz képest két csoportra oszthatjuk, ezeket 
pedig e helyen (nem levén szükséges az ösztöni élet végső 
dinamikája) röviden realisztikus és idealisztikus ösztönöknek 
nevezhetjük el. Amazok az asszony lelkét a valóságra for-
dítják, s azzal kapcsolják össze; emezek e valóság fölé eme-
lik, mintegy új világot teremtenek számára, mely a külső 
valóságot utánképezi, annak törvényszerűségét feltárja s 
egyútt al a szív ideális alakjait is zárja magába, melyeket a 
rideg valóban hiába keres a minduntalan csalatkozó érze-
lem. A realisztikus ösztönökhöz tartozik 1. a nemi ösztön s 
folyománya, a gyermekek szerető táplálása és ápolása, 2. a 
vegetatív ösztönök, 3. a mozgási ösztön, 4. az érzékek ösz-
töncsoportja. Az idealisztikus ösztöncsoportot képezik az 
intelligencia különböző nyilatkozatainak alapul szolgáló 
ösztöni alakzatok. Ez ösztönök, összetartva az öntudat által, 
egymásba szövődésükben képezik az emberi egyes alakot. 
Életük pedig a szükség és kielégedés közt folyik le, amely 
lefolyás nagy vonásokban egyforma mind a két nemnél.

Az ösztönök egymáshoz való viszonya, mennyiben 
azok a lelket alkotják: képezi a lélek statikai oldalát; azoknak 
szükség és kielégedés közt lefolyó élete teszi a lélek dina-
mikáját. A kutatásnak természet szerint a statikával kellene 
kezdődnie, s megállapítania: milyen mennyiségi s jelen-
tési arányban állanak az asszonynak fent jelzett  ösztönei? 
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A kutatás azonban egzakt eredményeket e téren nem mu-
tathat fel; sem az egyik, sem a másik ösztöncsoport ereje 
mennyiségi meghatározásnak még eddig alá nem lett  vetve, 
s így más úton kell igyekeznünk e viszony megismerésére. 
E célból egyrészt az asszony sajátságos jelentését kell megál-
lapítani, amint az a predomináló ösztönben fog nyilatkozni; 
másrészt pedig a dinamikai tünemények megfi gyeléséből 
kell a statikai alapra hátrafelé következtetni.

Ha a nőstény állatok ösztöneit egymással összehasonlít-
juk, akkor tagadhatatlanul azon eredményre jutunk, hogy a 
nősténynek fő megkülönböztetője, a hímmel szemben, min-
denütt  a fi ak szülésében keresendő. A nőstényállat mindig 
kolóniának nézendő, melyben fi ai foglaltatnak. Senki sem 
fogja tagadni, hogy az emberi nőstény, az asszony is éppen 
ebben különbözik a férfi tól, hogy gyermekeket szül, míg a fér-
fi  azokat nemzi. Ez a femininumnak egyetemes megkülön-
böztetője az egész állati soron végig s ezen semmi prüdéria, 
semmi orrfi ntorgatás nem változtat az emberek neménél 
sem. Az asszony alapfunkciója, mely azt éppen asszonnyá 
teszi, a gyermekek szülésében keresendő, abban tehát, amit 
minden szerencsés asszony érett  korában végezni szokott .

A nemi ösztönnel pedig elválaszthatatlanul összefügg a 
gyermekek táplálása és ápolása. Az egész emlős sorozatban 
nincs kivétel azon szabály alól, hogy: aki a gyermeket szülte, 
az táplálja és ápolja is. Az állatoknál ezen vaskényszerűség 
a legmeghatóbb jeleneteknek előhozója, melyektől ugyan az 
emberi gőg megtagadja az erkölcsiség jelzőjét, de amelyek-
re sokszor büszke lehetne a legfennköltebb asszony is, ha 
tőle erednének. Erkölcsi pusztulásnak jelei tehát azok, ha a 
gyermek táplálását a tehetős anya másra bízza; hiszen igaz, 
hogy a kényszerállamban arra való a szegény ember leánya, 
hogy a gazdagnak a vérével is szolgáljon. De azért az is igaz, 
hogy aki a jogot élvezi, az vállalja a kötelességet is. Ahol az 
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anyák ezen ösztöne elnémul az üres hivalkodás szava előtt  
(ami különben mindig az asszonynak gyenge intelligenciá-
jára vall), ott  elvadul a női nem erkölcsi érzéke, mert elhagy-
ják apadni azon első természeti forrást, amelyből az emberi 
nem számára a legboldogítóbb, legfenségesebb, legneme-
sebb érzelmek származnak.

Hála az égnek, e két funkció: szülés és táplálás, nin-
csen az asszony értelmére bízva, mert az gyenge alap lenne, 
amennyiben ferde nevelés és oktalan társadalmi viszonyok 
csakugyan képesek az asszonyt ebbéli céljai és feladata 
iránt tévedésbe ejteni. Átlag véve azonban e két ösztön oly 
mély gyökeret vert az asszony természetében, hogy azok-
tól szabadulni egyáltalában nem tud. A funkciók ezen 
ösztöniségének köszönhető, hogy még mindig vannak 
jó anyák, még pedig többnyire jó anyák, kik vérükkel is 
képesek áldozni azokért, kik nem saját vétségük, hanem 
szüleik meggondolatlansága folytán pillantott ák meg a 
napvilágát, mely fájdalmaikra egykedvűen tekint az élet 
kínos perceiben. A nemi élet képezi tehát az asszonyi lé-
lek középpontját, amiből érthető, hogy az asszony nem 
lehet soha feltétlen egoista, mint milyen lehet a férfi , kit 
értelme elvezet a nemi gondoktól; az asszony még ott  is, 
hol látszólag egyéni élvei után jár, elsősorban a nemnek 
szolgál, s annyiban egyéni önzése csalódás, melyet a nem 
saját céljainak elérésére ébreszt benne. 

Ezen kézzelfogható tényt azzal szokták közönségesen 
meghamisítani, hogy az asszonynak a nemi életen túl is 
tűznek ki feladatokat, mi által éppen ezen legfőbb hivatás 
fontossága s kizárólagos egyedülisége károsodik. Pedig a 
tények világosan szólanak. Hogy az asszonyban éppen az 
irracionális, az egyénileg meg nem érthető hatalom van 
túlsúlyban, hogy ez uralkodik rajta mindenkor, azt legjob-
ban láthatjuk az asszony gondolatainak azon sajátságos 
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csoportosulásából, melyet »asszonyi észjárásnak« neveznek. 
Ebben rejlik az asszonyi lélek alapiránya és alaphangulata. 

Ez »észjárás« jellemzését rövidre foghatom; mindegyi-
künk ismeri, s csak a fő vonásoknak kellő világításba való 
helyezése a szükséges célunkhoz. A nemi ösztön, mint ilyen, 
addig, amíg a testi szervezet fejletlen, nem jelentkezik; ha-
nem mint minden nagy esemény, úgy ez is messze előre 
veti árnyékát a test fejletlensége korában is, s ez árnyék a 
leánygyermek játéka. Nem játszik katonásdit, nem lovakkal, 
hanem bábuval; ennek számára főz, varr, mos stb.; ha társa-
ságba viszi, cercle-t ad, ez lehet a társas ösztön jelentkezése, 
de lehet ártatlan utánzása is a modern vizitelési mániának. 
Elég az hozzá, a kisleány élete tökéletesen más jellemű, 
más alapeszme, alapösztön vezérli »észjárását«, mint a fi ú-
ét, ami a két lélek különböző szerkezetéről tanúskodik. S e 
különbség az évekkel nem hogy kisebbednék, hanem mind 
pregnánsabb kifejezést nyer a leány üzelmeiben. Amikor a 
nemi ösztön reális testi szervezetét megalkott a, az ideális 
játékok megszűnnek; a hajadon legfeljebb kegyeletből szok-
ta még megőrizni gyermeki játékszereit, s szinte nem bírja 
fölfogni, hogy az illúziók miképpen tarthatt ák fogva bájos 
csalódásban »eszét.« Mert az asszonynak ebben a korban 
kezd »megjönni az esze« is, vagy az, vagy amit ő annak 
nevez. A hajadon életét öntudatlanul a nemi ösztön ártat-
lan képzelmei vezérlik; az ideális szerelmesség a hajadon 
permanent állapota; rajongás, ábrándozás, epedés, melynek 
konkrét formát nem tud adni, mert az élet által elébe veze-
tett  férfi ak szerint változik »ideálja« is. Erre beáll a realizmus 
korszaka, mikor a leányt férjhez adják. Az illúziók tűnnek, 
a nemi ösztön reális uralma kezdődik, szolgálatába fogva 
mindent, ami vele összefügg.

A várandósság korszaka, a szülés kínos édes percei, 
a gyermekek táplálása, ápolása és nevelése – mindezek 
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állandó uralmat biztosítanak a nemi ösztönnek az asz-
szony lelkében. Az asszonyi lélek sajátos »észjárását« 
éppen ezen irány jellemzi, amelybe annak gondolatait 
a gyermekek szeretete kérlelhetetlenül tereli. Minden 
tárgy, minden egyéniség, minden viszony megítélése, 
antipátiái és szimpátiái, egy szóval minden cselekedete 
végső motívumát öntudatosan vagy öntudatlanul ezen 
uralkodó ösztönben találja, mely mintegy azon szem-
üveg, amellyel az asszony a világot tekinti.

Es ist ihr ewig Weh und Ach/So tausendfaeh./Aus 
Einem Punkte zu curiren – mondja Goethe Mephistophelese.

Azután megnőnek a gyermekek; az asszony esze fel-
szabadul ezen természeti nyomás alól, s ezen korban van 
lehetőség arra, hogy az asszony önzetlenül gondoskodhatik 
másokról is, szárítva idegen könnyeket, enyhítve idegen fáj-
dalmakat. Ez az asszonynak igazán morális korszaka, mely-
ben nagyszerű erkölcsi képességének egész ereje másokért 
való fáradozásban képes kifejleni. Akkor lesz az asszonyból 
férjének igazi barátja, akkor idegen gyermekeknek igazi gon-
dozójává, akkor a társadalmi bajoknak buzgó és önzetlen 
gyógyítója. Mert ezen korig férjében csak szeretőt lát, s ha 
gyermekei lesznek, akkor nem a férjé, hanem a gyermekeké 
(s sokszor szeretőké) arcának legédesebb mosolygása; mert 
az emberi természet gyengesége mindig hajlandó inkább az 
idegeneknek, mint sajátjainak kedveskedni. 

Azt hiszem, hogy egy élet, melynek egész lefolyása 
oly kényszerűséggel van megszabva és célja által kimérve, 
mint az asszonyi életé, nem enged kétséget az iránt, hogy 
milyen arányban állanak egymáshoz e lélek működésében 
nyilatkozó erők, mely képek uralkodnak ezen lélekben, s 
miben kell keresni az asszony legtöbb tett einek az indokát 
(motívumát). Az asszonynak legfőbb problémája, melyet 
életével meg kell oldania, az, hogy anya legyen: amely élet 
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nem mutat fel ilyen megoldást, az »terméketlen« s szurro-
gátumokkal kénytelen beérni. Ilyen a magtalanok élete, kik, 
ha nőiesség van bennök, idegenek gyermekeit fogadják sa-
játnak, ilyen a vénleányok élete, akik addig, amíg remélnek, 
a hajadonok illúzióiban ringatóznak, a mikor pedig remé-
nyük is eltűnt, akkor ezen belső diszharmónia folytonos 
kínjait szenvedik. E diszharmónia mint folytonos hangulat 
teszi a vénleányokat irigykedő, zsémbelődő, áskálódó és 
kritizáló lényekké, míg a morális egyensúly kora természet-
szerű idején be nem áll. Hivatva lenni valamire s e hivatást 
be nem tölthetni, ez a diszharmónia a vénleányok lelkében, 
mely azokat extravaganciákra teszi hajlandókká, ha ez ext-
ravagancia nem is állana másban, mint valamely ölebecske 
vagy macska ápolásában; e diszharmónia képezi azon ala-
pot, mely a magtalan nő s a vénleány lelke közt tagadhatat-
lanul meglevő rokonságot magyarázza.

Nem fogunk tehát tévedni, ha az asszonyi élet lefolyá-
sából azt következtetjük, hogy lelkének főerejét a nemi élet 
veszi igénybe. Biológiai törvény értelmében pedig kett ő 
folyik ebből, 1. az ezen funkciót előmozdító funkcióknak 
ezzel együtt  fejlődniük, 2. az ezzel ellentétes funkcióknak 
gyengülniük kell. Annálfogva, ha az asszony lelkének nem 
is volnának eredetileg oly statikai viszonyai, melyek azt a fér-
fi  lelkétől annyira eltérővé teszik – az asszonyi életnek ezen 
cél által vezérelt dinamikus lefolyása közben azoknak mégis 
teljesen meg kellene másulniok.

A nemi életből eredő ezen erősbítő hatás elsősorban az 
emésztőszervezetnél lesz észlelhető. A gyermek ápolására 
szükséges anyag megszerzése az asszony emésztőszervei-
nek jobb kifejlését teszi szükségessé. Nem szükséges azok-
nak igazat adni, kik mint a női nem ellenségei, falánksággal 
vádolják; de annyi igaz, hogy az asszony, ha nem is sokat, 
de bizonyosan sokszor eszik, s hogy a nyalánkság bizonyos 
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fokát, mely éppen nem tápláló ételekre ösztönzi étvágyu-
kat, lelkes védőik sem bírják tőlük eltagadni. Ezzel nem azt 
mondtam, hogy kivétel nélkül található az asszonyoknál, 
mert van bíz alól kivétel, dicséretre méltó kivétel. De a ter-
mészetes mégis a jelzett  tulajdonság, a másik meg kivétel. 
E tulajdonságnak jó oldala pedig az, hogy anyagi ízlésük 
fi nomabb s a szakácsmesterségre alkalmasabbak, mint a 
férfi ak. Éppen azért az asszonyra a »jó anya« címen kívül 
nincs megtisztelőbb nyilatkozat, mint az, hogy »jól főz« 
és »ízletesen tálal«, ami minden körülmények között  felér 
azzal a zongoraveréssel és idegen nyelveken gagyogással, 
mire modern kisasszonyainkat oktatják, ahelyett , hogy a fő-
zés művészetébe beavatnák.

A mozgási ösztönnek szolgáló szervek, csontok és iz-
mok az asszony családi céljaihoz mértek. Fejlett ek azok, 
melyek a nemi életnek szolgálni vannak hivatva, gyen-
gébbek azok, melyek a külvilágra való akciónak szolgál-
nak. E tekintetben a férfi  izmaival az asszonyok maguk 
sem fognak versenyezni akarni; csak az igazán és tett leg 
emancipált asszony léphet fel e téren némi igényekkel. 
Ez igazán emancipált asszony pedig a parasztasszony, ki 
férjétől függetlenül izommunka által képes fenntartani 
életét. – Különben az asszony izomzata a háztartás moz-
gásaihoz mért; a hegymászó hölgyek a ritkaságok közé 
tartoznak, s azokat rendesen ott hon nem szokta semmi 
sem vonzani. Azon nagymérvű táncolási kedv, mely az 
asszonyoknál minden korban tapasztalható, nem szól 
ezen tétel ellen, hogy izomzatuk a háztartás szükségle-
teihez mért; mert egyrészt a tánc is társas kapocs, mely 
az egyéneket egymáshoz közelebb hozza, másrészt az 
ezen alkalommal felhasznált izomerő komolyan össze 
sem hasonlítható azzal, amit a férfi  a világgal való küz-
delmében többnyire kifejteni kénytelen.
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Ami az érzéki ösztönöket illeti, azokról a pszichofi zi-
kai mérések hiánya miatt  csak általánosságban szólhatunk. 
Összehasonlítva a férfi  érzéki funkcióival, biztosan el nem 
dönthető, melyik a fi nomabb; mert az asszonyokkal nem 
történtek e téren kísérletek. Egyet azonban szabad tény 
gyanánt említeni: az érzéki szervek nagyobb ingerlékenységét, 
ha nem is nagyobb erejét. Az asszony minden érzéke köny-
nyebben ingerelhető s indítható működésre, mint a férfi úé, s 
azért talán a küszöbértékek kisebbek lesznek, mint a férfi ú-
nál tapasztaltak. Nagyobb szerepet fognak továbbá életében 
játszani azon érzékek, melyeknek a nemi életre van közvet-
len vonatkozásuk. Úgy az asszony szaglása fi nomabb lesz, 
mint a férfi úé, egyrészt azért, mert ez érzék az emésztőrend-
szerrel áll viszonyban, másrészt mert határozott an nagy 
befolyása van a nemi ösztönre is. Emellett  látszik szólani 
azon (»gyengédségböl« magyaráztatni szokott ) vonzalom 
az illatos virágok iránt, melyet a parasztleánytól felfelé lehet 
észlelni; emellett  azon rendkívüli előszeretet mindennemű 
parfümök iránt. Férfi aknál ezt »asszonyiasnak« szoktuk ne-
vezni; mert a férfi ú, akármilyen parfümöt tesz is ruhájába, 
Horatius szava szerint mindig csak »hircum olet.« Ha azon-
ban igaza találna lenni Jager Gusztávnak (»Die Entdeckung 
der Seele«), hogy a szaglás az antipátia és szimpátia leg-
főbb kalauza, akkor – tekintve az asszonyok indokolatlan 
caprice-it, minden észt kigúnyoló vonzalmait s szerelmes 
kábulatait – az asszony szaglási tehetsége sokkal fontosabb 
tényezőnek volna tekintendő annak szellemi életében, mint 
most csak sejteni is bírjuk.

Hasonló eredményre jutunk az ízlés és tapintás érzékei-
nél. Az asszonynak ízlelő képessége az emésztőrendszernek 
megfelelőleg erősebb lesz, megkülönböztetései pontosab-
bak s fi nomabbak, ami degenerált állapotban fi nnyássággá 
fajul. A tapintást illetőleg, kivált az ujjhegyekben, a nyelv s 
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ajak idegeiben bámulatos fi nomságot észlelhetünk, mely az 
asszony családi hivatásához szükséges; amennyiben gyen-
géd kisdedek ápolása, másrészt a család ruháinak elkészíté-
se, továbbá a kellemes és kényelmes »ott hon« berendezése 
azt okvetetlenül megkövetelik.

Feltűnő az asszony látásánál azon sajátság, mely azt 
csekélységek észlelésére épp oly kitűnő mértékben képe-
síti, mint terjedelmes tervek átt ekintésére képtelenné teszi. 
A szemök elé kerülő tárgyakat legapróbb részleteikben bír-
ják megfi gyelni, kivált azokat, melyek valami tekintetben 
közel állanak fundamentális funkcióikhoz. Az öltözet része-
inek összeillősége, az arc és testt artás egyes sajátságai, a haj-
zat, nyakkendő, gombok állása egy pillantással meg vannak 
bírálva. Ellenben, ahol nagy ünnepélyek rendezése válik 
szükségessé, ott  az asszony mindig kénytelen a férfi  szin-
tetikus elméjét segítségre hívni, mert a sok apróság miatt  
elveszti az egésznek átnézetét. Ezen egyoldalú sajátság ma-
gyarázatát leli két körülményben: 1. abban, hogy az asszony 
mindent centrális funkcióira vonatkoztat, s így a megfelelő 
részletek számára fi gyelme mindig adaptálva van.

Onnan észlelésének gyorsasága; 2. abban, hogy az asz-
szonynál ezen alsóbb érzéki centrumok jobban vannak kifej-
lődve, mint a felsőbb értelmi centrumok, minélfogva a belő-
lük tudatába jutó képek mindig egyes, önálló alakban lépnek 
fel, az összetartó közös kapocs pedig homályos hátt érbe 
szorul. Korlátolt látköre folytán mindenkor érzéki képekkel 
van eltelve öntudata, s azért e kisebb tömeget pontosabban 
bírja megtekinteni, mint mi.

Hogy a hallás mily mértékben van kifejlődve, arról szó-
lani sem lehet. A zene iránt van hallásuk, ámbár kétségbe 
vonható, hogy a klasszikus zene megértése oly általános-e, 
mint azt a zeneelőadásoknak látogatott ságából akarnák 
következtetni. Hogy azonban a tánczene iránt egy asszony 
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sem közönyös, azt nem a zene, hanem a hozzá képzelt tánc 
érzelmeiből kell magyarázni, ami igen kényes probléma. 
Ha a nők maguk között  kénytelenek volnának táncolni, 
azt hiszem, ezen »szép művészet« hamar lesüllyedne azon 
magaslatáról, amelyre azt különböző időszakok bujasága 
felcsigázta.

Az érzéki ösztönök ereje mellett  tanúskodik az asszo-
nyi lélek egyik kiváló jellemzője: a kíváncsiság. A kíváncsiság 
oka az érzéki ösztönök feles erejében rejlik; az ösztön foglal-
kozni akar s működni, s azért az öntudatot folyton szorít-
ja, hogy neki foglalkozási tárgyat szerezzen. A kíváncsiság 
azonban kivált a látás és hallás érzékeire vonatkozik, habár 
a többi érzékek is folytonosan ösztönöznek arra. Mihelyest 
az asszonynak saját aff aire-jei vannak, ezen állapot bizonyos 
fokig enyhül; de azért a kíváncsi publikumot színházakban, 
cirkuszokban s ott  is, hol csak látni és hallani kell, gyerme-
kek és asszonyok képezik. A férfi ú kíváncsisága – ismereti 
vágynak kifolyása s az absztrakció honában leli főtáplálékát.

Ezen szakasz elején az eddig taglalt ösztönöket realiszti-
kus ösztönöknek neveztem; nem azt kívántam ezzel kifejez-
ni, hogy azokban több realitás rejlenek, mint a felsőbbekben, 
hanem azon sajátosságukat, hogy kielégedésük realitásokra 
szorul. Az ösztönök sajátos dinamikáját azok élete képes 
legjobban kifejteni. Az elsorolt ösztönök élete mind úgy fo-
lyik le, hogy a bennök keletkező hiányt csak külső tárgyak 
elsajátítása képes pótolni. Az ételt be kell fogadni, a tárgyak-
nak mint érzéki ingereknek, hatását át kell vinni az érzéki 
centrumokba, hogy a hiány érzete, mely reális térvesztésben 
áll, a kielégedésnek helyt adjon. Ha a mi feltevésünk helyes, 
hogy t. i. az asszonyban az eddig fejtegetett  ösztönök erő-
sebbek, akkor az asszonynak természeténél fogva realistának 
kell lennie. A realizmus legfőbb alapja a nemi és vegeta-
tív ösztönökben keresendő, de az érzéki ösztönök is ezen 
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iránynak szolgálnak; a mozgási ösztön csekélyebb vaskos-
sága pedig az asszonynak bizonyos lebegő idealizmust köl-
csönöz, mely költői lelkekben a sylphidák, nymphák s ha-
sonló fantáziaalkotások képezésére szolgált okul. Mert ezen 
jelzőkre nem a többi ösztönöknek meglehetősen piszkos 
munkája, hanem a vonzóerőtől való látszólagos nagyobb 
szabadság adott  ösztönt. A tapasztalat nem is szól a realiz-
mus ezen gyanúja ellen. Nem akarok arra hivatkozni, hogy 
az asszonyok az elméletek iránt, melyek a világ anyagisá-
gát tagadják, szánakozó mosollyal viselkednek; hogy nekik 
egyáltalában az emberiség jövője közönyös; hogy semmi 
elméleti fejtegetésre nem hallgatnak. Mind ezen tények el-
sősorban csak csekély absztraháló erőről tanúskodnak. Az 
asszony realizmusa ellenkezőleg az érzékileg adott  való-
ságban való hitnek, a létezőben való elmerültségnek jellegét 
mutatja. A jelen csekély élvezet neki több, mint a jövőtől 
várható nagyobb öröm; érzékeiben hisz feltétlenül s végső 
argumentuma az : »magam látt am«, mintha a dolgokat lá-
tás s nem ész által kellene megérteni. Gondjainak legfőbbjeit 
képezik a vaskos realizmus élvezetei: evés, ivás, ruházat s 
ami ezzel összefügg. A pillanatnak él, s ha utólag megbánja 
természetéhez tartozó eme könnyelműségét, akkor e bánata 
ritkán oly mély, hogy valóban velejéig hasson. Többnyire 
kárpótolja egy új realitás; azért ritka azon asszony, ki egy év 
múlva férjhez nem menne ismét, ha első szerelmese örök-
re behunyta szemét. Ahol a férfi  fájdalmában elvész, ott  az 
asszony képe; a halott i tornál jó étvággyal falatozni (kivéve 
talán saját gyermeke halálát). Ez természetes nála, és ezen a 
nevelés csak annyiban változtathat, hogy az asszony megta-
gadja étvágyát; többet nem. 

Ezen jellemző vonás felismerése után könnyű lesz az 
asszony idealisztikus ösztöneinek átlagos erejéről s terjedel-
méről képet szerezni. Egy szellem, melynek iránya kiválóan 
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a realitásra fordul, mely az érzéki egyest nem általánossága, 
hanem érzéki egyes léte szerint fogja fel, a létnek átalános 
kérdéseiben ott honosnak sohasem fogja magát érezhetni. 
Ott  is, ahol az értelmi erő szépen van kifejlődve, ami ritka-
ság, az ellenálló ösztönök mindig levonják a gondolkodást 
az absztrakció tiszta éteréből a realitás bűzös ködébe. Az 
okos asszony azért nem elméletei által okos, hanem azon 
öntudatlan tapintat által (tactus intrinsecus, Campanella 
szerint), mellyel a reális viszonyokat megérzi, s saját létére 
való vonatkozásukban megbecsüli. Absztrakt szólva: minél 
nagyobb valakiben a »realisztikus« ösztönök hatalma, annál 
csekélyebb lesz az »ideális« világ iránti érzékenysége. Mert 
e kett őnek lefolyása ellenkező. Míg ugyanis amazoknál a 
reális pótlékot be kell vinni az illető ösztönbe, addig eme-
zeknél az ösztön belső tartalmát ki kell helyezni akadály-
talanul az Öntudat terébe. Az értelmi munka sikerességét 
már most két körülmény gátolhatja. Ha 1. maga az ösztön 
nem bír elegendő tartalommal, vagyis, ha az értelmiség 
csekély, akkor a világ tudományos megértése lehetetlen. 
2. Ha ezen ösztönöknek folyton ellene dolgozik egy másik 
ösztöncsoport, akkor az értelmi erő folytonos nyűgözést 
szenved, absztrakt ideális képeit folyton zavarják konkrét 
reális alakok. Ez a második eset, melyben a világ tudomá-
nyos megértése lehetetlen. 

Van-e ez esetnek egyike is az asszony lelkénél? Eltekint-
ve az első esett ől, melyet talán tagadna valaki, azt hiszem, 
az asszonynál a második esett el van dolgunk. Ha az életnek 
anyagi gondjaival küszködő férfi ú tudományos felfogásra 
nem vergődhetik, akkor ez csak esetleges, mert a külső aka-
dály megszűntével felszabadul értelmi ereje. Az asszonynál 
azonban értelmének folytonos ellenkezője realisztikus ösztöneiben 
rejlik. Ezen realisztikus ösztönök az asszony jelentéséhez, hi-
vatásához tartoznak, s azért bírnak oly nagy erővel; azoknak 
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gyengítése csak az asszonyi típus megrontását vonhatja 
maga után. Ezen antagonizmus nála természetében rejlik, s lé-
nyeges nehézség annak tudományos kiképeztetése útjában. 

A két ösztöni csoport a nő hivatása miatt  nem lehet 
egyforma értékű, s aki ezt hiszi mégis, az a nőből emberfe-
lett i alakot képzel, mennyiben arra is hiszi képesnek, hogy 
gyermekeket szüljön, s arra is, hogy tudományos munkákat 
végezzen, vagyis, hogy nő és férfi  legyen egy személyben 
A tudományos munkának ugyanis két feltételét kell folyton 
szem előtt  tartani; az egyik az öntudat fi xírozó ereje, a másik 
az absztrakt képek keletkezése. E két feltétel nincs meg az 
asszonynál. 

Az elsőnek kimutatása egyszerű. Az asszonynak főösz-
tönei, a nemi s az érzéki ösztönök, fent kimutatott  termé-
szetszerű hatalmuknál fogva, folyton tódulnak a tudatba s 
lefoglalják fi xírozó erejének legnagyobb részét. Az asszony 
lelkiállapota, bizonyos tekintetben, állandó szórakozott ság, 
melyet ösztönei okoznak, s melyet modern asszonyoknál, 
nagy városokban különösen, folytonos kószálásuk s vizite-
lésük még inkább fokoz. Az idealisztikus tevékenység tehát 
folytonos korlátokkal küszködik. Az összes ösztönöket ösz-
szetartó öntudat fi xírozó ereje, mely a képeket a valóságtól 
elválasztja, azok közt a belső, logikai, jelentéses viszonyokat 
felkutatja s ilyen, tisztán logikai természetükben, törvények 
képében kiemeli az érzéki adatok tömegéből, ezen öntu-
datos erő az asszonynál tett leg gyengébb, mint a férfi únál. 
A fi xírozás ezen hiányosságát mutatja egyfelől az asszony 
gyorsabb kifáradása szellemi munkában, képlefolyásuk 
gyorsabb tempója (amit mérések hiányában csak valószínű-
nek tartok), kíváncsiságuk, mely a folytonos változatosságot 
kívánja, álhatatlanságuk elvük és hitük mellett , unatkozá-
suk, mihelyest hosszabb ideig kell egyforma dologgal fog-
lalkozni, önuralmuk fogyatkozásai (kivéve a tett etést, ahol 
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erősebb ösztönök játszanak közre), indulatok által való kor-
mányoztatásuk stb. Mind olyan körülmények, melyek férfi -
aknál ilyen kirívó alakban fel nem lépnek a férfi ú nagyobb 
absztraháló ereje folytán.

A tudományos felfogáshoz kívántatik, mint másik 
feltétel az absztrakt képek, a fogalmak megalkotása. Ez 
azonban az asszonynál azért nem sikerül, mert az alsóbb 
érzéki centrumok ereje folytán, felfogása egyenesen az 
egyes tárgy képét alkotja, s a sok egyes közti hasonlóságot, 
a számos részlet észrevétele folytán, nem engedi tudatba 
emelkedni. Az asszonynál tehát éppen konkrét realizmusa 
a fő akadály a tudomány megértésében. Többnyire csak za-
varos közképekben folyik le gondolkodása, fogalmak alko-
tásaira nem emelkedik, mert mindig saját érzelmei, egyéni 
állapotai, ezer realisztikus csekélység tűnik fel az absztrakt 
kép megszerkesztése ellen. Az asszonyok ismerete azért 
inkább szemléleti (intuitív), emlékezetre támaszkodó, mint 
diszkurzív, ítéletre épülő, s ameddig csak egy tudományos 
törvényt legalább fel nem találnak, addig fogalmak alkotá-
sára, azok logikai megítélésére, egyszóval logikai munkára 
való képességüket kétségbe kell vonni. Az asszony legjobb 
esetben megtartja az ismereti anyagot; de elvi felfogásig nem 
emelkedik. Ez végleges határa az asszony értelmének, még-
pedig azért, mert azon értelmi pluszt, mely a fogalmak meg-
értéséhez szükséges, az asszonynak realisztikus ösztönei s 
azoknak mindennemű adnexumai felemésztik. 

Az asszony ezen fejletlen absztraháló képessége folytán 
általános fogalmak, eszmék és törvények megértésére sem 
képes. Ö, ha igazságot találna is, azt csak találja, de nem ke-
reste; ráakadt, de nem kutatt a; a világosság felvillan előtt e, 
de nem ő gyújtja meg; tudhatja ότι, de nem a διότι kérdését 
megoldani. Éppen azért az elvek iránt közönyös; nem isme-
rési vágy, hanem egyéni indokok ösztönzik tanulásra. Neki 
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a tudomány, ha nem időtöltés vagy hiúság (pl. a fi rkáló 
hölgyeknél), bizonyosan pénzszerzés; szurrogátum az az 
első esetben, mint a macska és az ölebecske a gyermektele-
neknél. Ennek oka az értelmi erő korlátoltsága; mert amire 
képesek vagyunk, azt szeretjük tenni, s az asszonynak is 
vannak sokféle kedvenc passziói, amikre képes. De abszt-
rakciókat nem ért s nem szeret. Az emberiség mint huma-
nitás előtt e érthetetlen fogalom; ő ismer egyes embereket, 
kivált szép és csúnya embereket, ritkábban tudja, ki a jó és 
ki a rossz ember; kipuhatolja, melyik a kezelhető, melyik a 
»vad« ember. De »embert« ő nem ismer. Úgy van az minden 
egyéb tárggyal, s ha a mai nevelés ez absztrakciókra tereli 
a leányok eszét, akkor kimenthetetlenül rombolja az asszo-
nyiasságot bennük. Azért kivált matematikában, a fi lozófi a 
elméleti részében, a természett an racionális elveiben az asz-
szony nem érzi magát »kényelmesen« ; ezekhez nem kötheti 
ösztönszerű képzelgéseit, érzelmeit, ezek rá nézve »hideg« 
tanok. Ellenben az irodalmak külső ismerete igen is kedves 
nekik – időtöltésnek; ez is csak pro memória. Az asszony 
azért az absztrakt tudományok ellensége, az absztrakt egye-
temes törvények nem értője, éppen azért, ahol csak hasznát 
látja, azoknak megsértője, legyenek azok politikai, társadal-
mi vagy tisztán tudományos törvények. Neki törvénye az 
önérzet sugallata; ez pedig esetről esetre való politikát taná-
csol a »gyenge« nemnek. 

Az erkölcsi cselekvés két fő tényezőtől függ: 1. az öntu-
dat hatalmától az ösztönök különböző ágai felett , 2. bizto-
san megállapított  cselekvési elvektől s azok megértésétől. 
Mindkét tényező az asszony lelkében csekélyebb erejű, 
mint látt uk. Öntudata ritkán emelkedik az önérzeten túl; 
önismeretre az asszony éppen fi xírozó képességének gyen-
gesége miatt  nem képes, önérzete azonban csodálatos ta-
pintatosságban jelentkezik, melynél fogva képes meglepő 
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biztossággal a tárgyaknak egyéni hasznos volta felett  ítélni. 
Éppen ezen korlátolt szubjektivizmusa azonban ellensége az asz-
szonyerkölcsiségnek. Az asszony nemcsak az absztrakció hiá-
nya, hanem erős szubjektivizmusa miatt  nem bír képzelni 
állapotot, mely valamennyi emberre egyformán kiterjed-
hetne. Már pedig autonóm erkölcsiségéhez kell egy oly tör-
vény, mely valamennyi emberre vonatkozik; kell továbbá e 
törvény követése csak a törvény észszerűsége kedvéért. Az 
asszony azonban csekély absztrakciója s erős szubjektiviz-
musa miatt  ez észszerűség általánosságát nem bírja megér-
teni. Azért az asszony moralitása igen kétes dolog. Az asszony a 
fundamentális erényre, az igazságosságra nem képes; mert 
ehhez általános törvény szükséges, s e törvényt objektíve 
kell alkalmazni. Bírói hivatalra azért természeténél fogva 
képtelen, ha ügyvédi pályára mutatna is hajlandóságot s 
képességet. Nevelés, szokás és többnyire félelem, melyet a 
tett ből folyó bizonytalan jövő kelt benne, tartják az asszonyt 
a társas erkölcs határai között . Észszerűen igazolt meggyő-
ződésről nála nem lehet szó, s azért, mint már Hartmann 
igen szépen kifejtett e, erkölcsisége mindig heteronóm, pap-
tól, férjtől, apától, szeretőtől s egyebektől befolyásolt, soha 
nem önálló elvekre épült, autonóm. Elismerem, hogy van-
nak asszonyok, kiknek élete egy határozott  irányt követ, s 
meghajlok előtt ük mélyen érzett  tisztelett el. De ez irányba 
azon asszonyokat nem az értelem, hanem az életnek, a jókat 
leginkább sújtó, súlyos keze vitt e s e kemény kéz szorítása 
alatt  mintha kővé lett  volna ez asszonyoknak gyenge értel-
mi elve, melyen aztán az esetleges érzelmek változtatni nem 
bírnak. A szerencsétlen asszonyban szokott  a legszebb er-
kölcsiség jelentkezni. A szerencsések cselekvése az »esetről 
esetre« való politika képét mutatja.

Ezen tényállásból azonban nem szabad következtetni, 
hogy az asszony tényleges erkölcsisége rosszabb a férfi aknál. 
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Ellenkezőleg én hajlandó vagyok azt többre becsülni; annak 
hatása az emberi társadalomra sokkal jótékonyabb, mint a 
férfi aké; az asszonyok közt aránylag több jónak kell lennie, 
mint a férfi ak közt, s ha az asszonyok romlanak, ezen romlá-
sukban a férfi ak elsősorban vétkesek. Csak azt állítom, hogy 
az erkölcsiséget öntudatos alakban lehet találni férfi aknál, 
észszerűen megalkotott  jellem terem férfi aknál; az asszony-
nál azonban szívjósága észszerű konzisztenciával nem bír, 
hanem mindig inkább ösztönszerű, mert nem refl exióra 
épült s nem igazolható. Ennek azonban van igen jó oldala; a 
férfi út még nagy kérdésekben is félrevezetheti az esze, egy 
elv zsarnokává teheti pl. a forradalmak vérengző férfi ait, az 
asszony az ő körében ösztönszerű biztossággal ragaszkodik 
igazi erkölcsi szubsztanciájához, s ennek szolgálatában va-
lóban fenséges cselekedetekre képes. Az asszony azonban, 
elvek által nem levén vezérelve, ezen erkölcsi szubsztanci-
ának való szolgálataiban gyakran téved s akkor legjobban; 
hogy ezen benne egyénileg levő szubsztanciát kifejtse, szem 
elől téveszti annak egyenlő lételét más lényekben is, s ezen 
önzetlen önzésben vét ellenük. Azért ahol jónak látja, csalfa, 
hiszékeny mindig, igazságtalan természetnél fogva, nevet-
ségesen jószívű s visszataszítón kemény, sőt, kegyetlen más 
esetekben, szükség szerint. Barátságába nem lehet bízni, s 
asszonyok közt ilyen nem is képzelhető, mert szellemi kö-
zös céljaik nincsenek, s ha vannak, az egyéniség előtérbe to-
lakodik s rontja a cél hátrányára az egyességet.

Ha pedig azt kérdjük: miben rejlik az asszony erköl-
csi szubsztanciája, akkor arra azt hiszem, egyhangú lesz 
a felelet: az asszony észszerű, erkölcsi szubsztanciája a gyer-
mekek szeretetében rejlik. Az, ami az asszony hivatása, az a 
világi viszonyok közt erkölcsi szubsztanciáját is képezi. 
Önkénytelenül is elismerjük ezt, amikor az asszony téve-
déseit ez irányban enyhébben ítéljük meg, mikor vétségeit 
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is szelídebben kárhoztatjuk, ha azoknak forrása az anyai 
szeretet volt. Mert ezen irányban, ha nem is autonóm, de 
mégis igazi erkölcsi cselekedeteket művel, mennyiben 
nem önző egyéniségekért, hanem védtelen gyöngékért 
vétkezett . S nincs viszont magasztosabb az asszony éle-
tében, mint a gyermekekről való gondoskodás. A beteg 
gyermek bölcsőjénél töltött  álmatlan éjszakák, lemondó 
munka az éhezők kiegészítéséért, visszavonulás a világ 
zajától, hogy csak kedveseinek élhessen, folytonos gond és 
aggodalom azok jólétéért s életéért, a nyugodt boldogság 
mosolya azok szerencséjében – ezek azon vonások, melyek 
az asszony homlokára teszik a legszebb koszorút, a gyen-
geség dacára kifejtett  erkölcsiség koronáját. S ez az, ami-
ben alapját bírja az asszony minden varázsereje, mellyel a 
férfi út magához vonzza. Asszony, ki gyermekeit szereti, 
férjét is szereti, az indulatok törvénye szerint (sialiquem 
imaginamur laetitia affi  cere rem, quam amamus, amore 
erga eum affi  ciemur).10 Asszony, ki gyermekeit igazán sze-
reti, éppen azért hű is lesz férje iránt, s ha számtalan hűt-
lenségi esetek tett leg előfordulnak, ezek az asszony erköl-
csi szubsztanciájának romlásából magyarázandók, mely 
romlást mindennemű társadalmi okok idézhetnek s moz-
díthatnak elő. Az asszony ez erkölcsi szubsztanciája teszi 
őket szeretetre méltókká ott  is, ahol még nem nyilatkozik 
reális alakban, mint gyermeki szeretet, hanem mint kedve-
se iránti ragaszkodás. Az asszonyok közt ugyan nincsenek 
Hamletek, mert ahhoz az absztrakció és az ösztönök közti 
nagy ellentét kívántatik; hanem vannak Opheliák és leg-
szebbek köztük a Júliák. Júlia szeretetre méltó, gyengéd, 
naiv alakjához képest pedig a legszebb Rómeó is bárdolat-
lan, meggondolatlan suhanc.

10  Spinoza Eth . III. prop. 22
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Bajos volna az asszonyi szív életének részletezése e fo-
lyóirat keretén belül s kivált ezen jelenlegi cikkemben. A ke-
dély és érzelem világa az asszonyi lélekben éteri szálakkal 
szövődik be annak értelmi munkájába, s képezi ennek alap-
ját, mely nélkül asszonyiassága lehetetlen. Ez érzelmi világ 
sokoldalúsága, fi nomsága, gyöngédsége, az asszonynak 
természetes, s ezen a téren a férfi ú távolról sem versenyez-
het vele. Neki kötelessége az asszonyi lélek ezen gyöngéd 
virágait a világ zord viharjai ellen megóvni, azokat gyengéd 
kézzel ápolni; mert ha letörüli ezen fi nom fátyolt, mely azo-
kon, mint a szilva hamva, elterjed, maga magát fosztja meg 
mindazon földi boldogságtól, melyet ember mégis csak sze-
rető nő keblén találhat.

IV.

Igyekeztem lehető objektivitással az ismeretes tényekből 
szerkeszteni az asszonyi lélek képét, s ha számos mellék-
vonást (pl. társas ösztönét) mellőztem, akkor azért tett em, 
mert annak megítélését oly könnyűnek véltem, hogy ez 
elhagyás a képnek alig árthat. Most röviden össze aka-
rom foglalni a szétszórt részleteket, hogy a kép konkrét 
vonásai egységbe olvadjanak, s hogy néhány praktikus 
megjegyzést csatoljak az egészhez. 

Az asszony lelke középhelyet foglal el a gyermek és a 
férfi  lelke között , ami annak öntudatosságát illeti. Tett einek 
legnagyobb része ösztönszerűen megy végbe, többnyire 
ösztönszerű kényszerűséggel s így biztossággal is. Ezen 
tett eknek indoka és célja a nemi ösztönben s a gyermekek iránti 
szeretetben tárult fel előtt ünk, melyhez képest az asszonyi lélek 
minden egyéb tehetsége csak eszköz gyanánt tekintendő. E célnak 
szolgál az asszony fejlett ebb emésztési s csekélyebb mozgási 



211

Az asszony lélektanáról

rendszere, ennek érzékeinek kissé másféle sorrendje s in-
gerlékenysége is, mely az asszonyt egyenesen a realizmus 
irányába utasítja. Ezen realizmus, mivel ösztöneinek ter-
mészetszerű, azaz erkölcsi céljai vannak, az asszony életét 
erkölcsössé teszi azáltal, hogy ezen céloknak természet ki-
szabta módon szolgál, s ez erkölcsiség nagyságán csak azon 
egy hiány van, hogy szintén inkább öntudatlan. A célnak 
azonban teljesen megfelel az asszony élénksége, korlátol-
tabb látköre, gyengédsége, ragaszkodó konzervativizmu-
sa (melyet már a mozgási ösztön csekélyebb fejlett sége 
is jelez), általában érzelmeinek élénksége, fi nomsága s 
ebből folyó sokoldalúsága. Mivelhogy pedig az asszony 
életének lefolyása soha nem lesz teljesen öntudatosan 
észszerű, hanem mindig ösztönszerű (amiben igen nagy 
természeti bölcsesség rejlik, mert ett ől függ az emberi 
nemnek fennmaradása), azért az asszonynál az elmélkedő 
ösztönök ezen reális ösztönök mellett  csekélyebb fejlett sé-
gűek, absztraháló erejük gyenge, tudományos hajlamuk 
vagy nincs, vagy számba nem jöhet. Ez is egészen helyén 
van, mert a nagy elmetehetség az asszony alapfunkcióját, 
a gyermekek szülését és nevelését akadályozná s rontaná. 
S épen azért magasabb szempontból tekintve nem hiány 
az sem, hogy erkölcsisége nem észszerűen igazolt, mert 
az asszony céljaira nézve ez felesleges, sőt káros is volna; 
nem hiány, hogy ösztönei felett  nem tud uralkodni, mert 
különben eszébe jöhetne gyermeket nem szülni, s a ter-
mészet egész apparátusa céltalanná válnék. 

Így tekintve az asszony lelkét, azt tökéletesen harmo-
nikus szervezetnek kell elismernünk; maga jelentésének ér-
telmében oly harmonikus, sőt harmonikusabb, mint a férfi  
lelke. Az igazi asszony ezt érzi, s nem hagyja magát éretlen 
igények által természeti pályájától elvonni. Honnan mégis 
azon törekvés, az asszony lelkét degradálni (a férfi aknál) 
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egyrészt, az asszony lelkét egzaltálni (a nőknél) másrészt? 
Azt hiszem, fejtegetéseinkből a felelet világos. Az asszony 
lelkét a férfi  céljaihoz mérik s elégtelennek találják. Az asszo-
nyok férfi akká akarnak válni, s a férfi ak az asszonyoktól 
férfi munkát várnak. Mindkét irány az asszony lényegének 
félreértésén alapul, s e félreismerést sajnos társadalmi vi-
szonyaink folytán mindinkább terjesztik. Természetszerű 
társadalmi viszonyok között , mikor a munka bére a mun-
kást s nem tétlen heréket illetne, ilyen félreismerés lehetetlen 
volna; mert akkor az asszony férjhez mehetne, s a férfi  eltart-
hatná családját. Az asszonyt csak ott  kívánhatják férfi erővel 
felszerelni, ahol a férfi  a társadalom és az állam fi nanciális 
követelményeinek eleget tenni nem képes. Az asszony sorsá-
nak természetes javulása tehát csak gyökeresen elváltozott  gazda-
sági s politikai viszonyoktól várható. Minden mód, amely ett ől 
eltérőleg igyekszik e célt elérni, csak az asszony természeté-
nek rontásával járhat karöltve, amely romlás, tekintve, hogy 
az eszközök csak palliatív eszközök (a radikális gyógyszer 
a gazdasági viszonyokban rejlik), csak mély sajnálkozást 
idézhet elő az emberszerető kebelben. Ilyen két eszköz: a nő-
nevelés túlhajtása és a belőle folyó női emancipáció modern 
alakja.

Nem akarok itt  részletekbe bocsátkozni; mindegyik-
re csak egy megjegyzést merek ajánlani az olvasók fi gyel-
mébe. A nőnevelés csak az asszony céljaira való előkészítésben 
állhat; ett ől eltérő eljárás vét az asszony lelke ellen. A leány-
ban annálfogva ébren kell tartani azon tudatot, hogy neki 
főhivatása lesz érett  korban: gyermeket szülni és nevelni. 
Ezen tudat felköltése s ébren tartása az anyák feladata; e 
főteendővel szemben a »felsőbb leányoktatás« tehetetlen s 
felesleges. A másik teendő: az asszony lelkét, testét egyaránt 
e hivatásra képessé tenni. Amazt érzékeinek s érzelmeinek 
kifejtése, emezt kézi munka (de nem horgolás, varrás stb., 
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hanem kerti munka) s megfelelő testi gyakorlatok által kell 
elérni. Az értelmi erő fejlesztése csak harmadrendű kellék. 
Az élet maga is kifejti azt. De ha ezt nem tartanák elegen-
dőnek, akkor még sem szabad, semmi esetre sem, megen-
gedni, hogy a leányok lelkét elvont elméletekkel tömjék. 
Egyrészt ezek megértésére nem is képesek, s így náluk ez 
mindig emlékezeti anyag (mint a tanítónőknél pl. a lélektan, 
logika, nemzetgazdászat, alkotmánytan s több ilyen épüle-
tes dolgok, miknek hasznát kellene venni, de miket csupa 
»tudományosságból« meg sem értenek). Másrészt megfon-
tolandó dolog az, hogy ezen »tanulmányokat« oly korban 
végeztetik a leányokkal, mikor azoknál sokkal fontosabb 
funkciók vannak fejlődésben, funkciók, melyektől függ az 
asszony lényege s az emberiség jövője s amelyeknek kell 
elmaradniuk fejlődésben, amikor az értelmi munkára oly 
nagy erőt igénybe veszünk. 16–17 éves leányoknál a nagy 
értelmi megerőltetés csak az asszonyi funkció hátrányá-
ra lehet. Ha valaki ezt nem tartja nagyon fi gyelemreméltó 
intésnek, akkor nem érti egyáltalában az ösztönök életét, s 
különösen e két ösztöni csoport antagonizmusát.

A nőemancipáció pedig, mely az értelmi erő segítsé-
gével akar célt érni, rossz eszközhöz nyúlt. Az emancipáció 
csak a nő értelmi ereje folytán állhatna elő; az asszony értel-
mi ereje azonban erre nem elegendő. Egész igyekezete dacá-
ra az értelmi munka neki csak nyűg, s a tanulásból folytonos 
visszaesés van a nemi életbe. S ha volna képesség is emanci-
pálódni a nemi ösztön alól (ami hála Isten nincs), az asszony 
az életért való versenyben, az értelmileg s fi zikailag sokkal 
erősebb férfi úval szemben, okvetlenül elbukik. Most még 
nem fejlett  ki e verseny; de ahol kifejlett , ott  az asszony húz-
ta a rövidebbet. Megfosztva nőiességétől, kitaszítva a férfi ak 
vad harcába, azt hiszem, az asszony az ilyen emancipációval 
állandó eredményt nem nyerhet.
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Ezen következtetések teljesen csak arra az esetre 
állanak, ha azon kép, melyet a szkémaalkotás módszeré-
vel az asszony lelkéről nyertünk, helyes. Nézetem szerint 
a vázlat nem tévedt; mert az asszony cselekedetei s élete 
tökéletesen levezethetők azon tényezők összeműködésé-
ből, melyeket lelkének alkotói gyanánt találtunk. Tudo-
mányos biztosság kedvéért azonban a lélektannak lehe-
tőleg pontos munkát kell még e téren végeznie, amely 
munka főbb problémái gyanánt nézetem szerint a követ-
kezők lennének tekintendők.

1. Meg kell határozni az asszonyi lélek számára a felfo-
gási időminimumot.

2. Meg kell állapítani az egyes érzékek számára a kü-
szöbértékeket, hogy kiderüljön, vajon ez irányban melyik 
érzék a legélénkebb, s mily viszonyban áll mindez a férfi  
lelkével?

3. Meg kell határozni az asszony ösztönei közt a vi-
szonyt, ami, ha mérésekkel nem lehetséges, lehető sokolda-
lú megfi gyelések s tapasztalatok alapján eszközölhető.

4. E célból meg kell pontosan állapítani az eszmekört, 
melyben az asszony lelke tett leg mozog.

5. Megállapítandó az érzés fi nomsága s az akarat retar-
dáló ereje az egyes ösztönökkel szemben.

6. Megállapítandó az absztrakció foka, amelyre az asz-
szony lelke emelkedik.

7. Megállapítandó erkölcsiségének kapacitása az egyes 
erények s vétségek tekintetében.

Ha ezeket megteszik, akkor az asszony lélektana igen 
becses ágát fogja képezni az általános pszichológiának, tár-
sadalmi állásukról helyes s biztos fogalmat fogunk majd al-
kothatni, s így a lélektan valóban alkalmas lesz arra, hogy a 
társadalmi tudományok számára biztos adatokat szolgáltat-
va, azok pozitív megalkotását támogassa.
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Sebestyén Jenő

A bűnbeesés következménye a nő életében

A bűn teológiáját már sokszor megírták az emberek. A pszi-
chológiáját már kevésbé s a szociológiáját még kevésbé. 
Pedig ha megírnák, úgy annak eredményei tudományo-
san is igazolnák a Szentírás tanítását a nőre vonatkozólag 
is, a bűnnel kapcsolatban. Ezért van az, hogy még azok 
is, akik a bűnbeesés bibliai titokzatos elbeszélésének tör-
téneti jellegét tagadják, annyit mindig kénytelenek elis-
merni, hogy csodálatos mélység, bölcsesség és igazság, 
valóság és élet rejtőzik a bibliai elbeszélés szavaiban és 
még nagyobb mélység, igazság és valóság azok mögött  s 
azok következményeiben.

A Szentírás ugyanis, felsorolván az Úr Istennek a kí-
gyóra, az asszonyra s az emberre vonatkozó büntetését, a 
következőket tanítja: „Az asszonynak monda: Felett e igen 
megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz 
magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik 

1  Dr. Sebestyén Jenő: A református nő lelki világa. Sylvester – Sylvester 
Nyomdai Műintézet, Tahitótfalu, 1927. 31–46, 150–159, 319–335.
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te rajtad. (I. Móz. 3:16.). Ezeket az igéket minden asszony-
nak is el kellene olvasni életében nagyon sokszor, hogy sor-
sának, szenvedéseinek, bűneinek és bűnhődéseinek titkára, 
amelyeket sokszor öntudatlanságának fátyola alatt  nem tud 
megérteni, fény derüljön! Mert a bibliai történet igazságát és 
valóságát az emberiség életének realitásai is bizonyítják, s a 
bűn szörnyű diszharmóniájának ténye úgy az egész életben, 
mint a férfi  és nő életében külön-külön s végül a kett őnek 
együtt es életében közösen is szakadatlanul jelen van mind-
addig, míg az asszonynak magva, t. i. Krisztus, a kígyó, t. i. 
a bűn fejére nem tapos s az Isten szerint való lelket és lelkü-
letet férfi nál és nőnél, s a kett őjük között  levő viszonyban 
helyre nem állítja.

Mire tanít tehát bennünket a Szentírás a nő sorsára vo-
natkozólag, a bűnnel kapcsolatban? Arra, hogy a bűn bün-
tetése háromféle formában is érinti az asszonyt: úgy is, mint 
nőt, úgy is, mint feleséget, s úgy is, mint anyát. Mint anyát az-
által, hogy megsokasodnak asszonyiságának s viselősségé-
nek fájdalmai, fájdalommal szül magzatokat; mint feleséget 
azáltal, hogy férje „ura” lesz számára csakugyan, mert vala-
minő formában uralkodni fog rajta. S mint nőt azáltal, hogy 
epekedni fog férje után, ami azt is jelenti, hogy akármilyen 
sorsa is lesz, nem tud a férfi ú után való mély, megmagyaráz-
hatatlan vágytól szabadulni.

A férfi  életében a büntetés inkább munkájában, az 
élet fáradságos, terhes és keserves voltában jelentkezik. 
A nőnél azonban az egész lényét, személyiségét, rendel-
tetését és mindenek fölött  a férfi hoz való viszonyát is erő-
sen érinti. (Bavinek). Mert hiszen anyának és feleségnek 
a bűn nélküli állapotban is kellett  volna lenni az asszony-
nak. Azonban bűn nélkül mégis egészen más lett  volna 
az; sokkal kevesebb fájdalommal, testi-lelki szenvedéssel 
és keserűséggel járt volna az áldott  állapot és az anyaság, 
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mint a bűn után. És a férfi  a bűn nélkül is feje lett  volna az 
asszonynak, hiszen egy testt é és egy lélekké rendeltett ek az 
asszonnyal a házasságban, s a férfi  uralkodása és ragasz-
kodása, továbbá az asszony vonzódása a férfi hoz meg lett  
volna a bűntől mentes élet tiszta paradicsomi állapotában 
is. De éppen az a büntetés, hogy e szent kapcsolatok és ér-
zések paradicsomi felséges harmóniája diszharmóniává 
változott , s ezzel felborult a házasságok belső lelki egyen-
súlya is: a férfi  uralkodik, de bűnös lélekkel uralkodik. A nő 
lázong, vagy szenvedve hordja és szüli magzatát, s epeke-
dik az ő férje után, de bűnnel fertőzött en epekedik, mert 
bűneiben már igen gyakran nem csak, vagy egyáltalában 
nem a saját férje után epekedik, és mindig bűnösen epe-
kedik, s a férfi  sem ragaszkodik többé az ő feleségéhez s 
nem lesznek többé egy testt é (I. Móz. 2:24.), mert ennek a 
titkos, csodálatos egységnek átéléséhez hiányzik az alap: 
a lélekben való egységnek és eggyélételnek isteni misztériuma. És 
felbomlik a férfi  és nő között  levő viszony harmóniája álta-
lában is. Megjelenik között ük a bűn, mint csábító és kísér-
tő. „Az asszonyi öröm asszonyi fájdalommá lesz. A férfi úi 
dicsőség férfi úi küzdelemmé változik, és a nagy szenvedés 
vegyül bele bűnös életükbe”. (Dijk). A férfi  uralkodni, hó-
dítani, kizsákmányolni akar egészen a liliomtiprásig, s a 
nőt végül is csak játékszernek s múló gyönyörűségek esz-
közének tekinti csupán. A nő pedig Isten törvényei által 
nem szabályozott  érzésekkel „bomlik” a férfi  után, képes 
„hinni” sokszor a legnagyobb kalandornak is, sőt nem egy-
szer gyenge vele szemben, mert epekedésének bűntől haj-
tott  és fertőzött  hullámai feltörnek a lélek mélyéből s vakká 
teszik, hogy legfőbb vágya, az engedelmesség, a szolgálat, 
a férfi ú bírása kielégülést nyerjen s női ösztöne, álma, re-
ménysége (ha csupa hazugságra felépítve is) legalább egy 
rövid időre megvalósuljon. És mindezt képes megtenni 
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úgy, hogy tudja, hogy a bűnös férfi  minden epekedését 
újabb bűnre használja fel, s azután már kett en zuhannak a 
mélységbe lefelé … Így pusztít a bűn a nő életében, fojto-
gatván annak legbenső világát.

De pusztít annak még testi életében is. Egész testi élete 
s annak kísérő jelenségei is ezen pusztulás képét mutatják, 
s még külső testi szépségének elvesztése is ennek a követ-
kezménye.

És a Biblia világán kívül eső élet mindenütt  a nő ke-
serves szenvedéseinek, megvetett , boldogtalan állapo-
tának tüköre. A bűnös emberiség és főleg a pogányság 
valami alsóbbrendűt, sőt keleten egyenesen tisztátalant 
és megvetett et lát benne, s ez az igaz Istent nem isme-
rő társadalmak életében kifejezésre is jut. Az újszülött  
leánygyermekeket sok helyen kiteszik, elpusztítják, fo-
lyóba ölik, mint a kicsi kölyökállatokat. Keleten még ma is 
rabszolgasors a nő sorsa. „Nem szabad a férjével együtt  
ennie, járnia s istentiszteleten részt vennie. Az étkezések-
nél a feleség, az anya és a testvér állnak és várnak, amíg 
a férfi  jóllakott , és csak azután szabad nekik enniök, ab-
ból, ami megmaradt. S ha a férj a feleségével kiindul a 
házból, egyedül megy, míg az asszony tiszteletreméltó 
távolságban utána”. Ezt néha még magyar parasztok-
nál is látjuk vidékenként. És hogy milyen lehetett  az 
asszony sorsa hajdan, a földgömb minden részén, arra 
nézve szörnyű képet olvashatt unk nemrégiben egy róm. 
kat. misszionárius legújabb elbeszélése alapján az esz-
kimók életéből, ahol főleg az áldott  állapotban levő asz-
szony kitaszított , tisztátalan, megvetett  páriája társadal-
mának, családjának, s lenézve, kegyetlen sorsban kell 
neki meghúznia magát hónapokon át mindaddig, míg a 
szenvedések órái számára el nem következnek.
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„Az asszonyi szenvedések ez útján születt ünk mind-
annyian …” Oh, vajon nem igazi megváltás-e tehát az evan-
gélium az emberiség élete számára minden tekintetben s 
nem kell-e a női léleknek is egész életét odaszentelnie, hogy 
Krisztus valóban Úr és király legyen a földi életben is min-
denek felett ?!

A női lélek és a bűn

Nem lehet eléggé újra és újra hangsúlyozni, hogy mily 
egyoldalúság, sőt a társadalom nevelése szempontjából 
egyenesen veszedelem származik abból, hogy úgy a mo-
dern tudományok, mint a társadalmi közgondolkozás nem 
látja, és nem értékeli a bűn óriási veszedelmét, s az általa 
okozott  erkölcsi és egyéb károkat az emberi élet területén. 
Hol van az író, aki Magyarországra nézve is meg fogja 
írni minél előbb, keresztyén alapon a bűn élett anát, s azt a 
veszedelmesen szövevényes utat, amelyet a bűn követ az 
egyének és társadalmak lelkének behálózásában?

Már érintett ük azt a kérdést, hogy az ember bűnbeesése 
és bukása nemcsak általános, elmosódó jellegű süllyedést 
okozott  az ember életében, hanem egyenesen a férfi út fér-
fi asságában, a nőt nőiességében is megrontott a, s a kett őjük 
között  levő elkerülhetetlen kapcsolat harmóniáját is disz-
harmóniává, sőt közös bűnözéssé alakítja.

Ne képzeljük tehát azt, hogy bűn mellett  a nő tiszta nő-
iessége azért megmaradhatott . Sőt a nő a bűn által egy bizo-
nyos tekintetben többet vesztett , mint a férfi . Ezt a merész-
nek látszó mondatot nem csak mi állítjuk, hanem Bavinek 
is, a szelíd lelkületű nagy holland teológus, akinek idevágó, 
mélyen járó gondolatát fentebb már idéztük.

A bűn tehát a nőt nemcsak munkájában, hanem egyene-
sen személyében s a férfi hoz való legszorosabb viszonyában 
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is érinti, s neki sokszor gyorsabb és személyesebb romlást 
okoz, mint a férfi nak.

És ez a romlás az élet számtalan területén jelentkezik, 
csak nem vesszük észre, mert nem gondolunk rá. De fi gyel-
jük csak meg: hány nőnek testi és lelki rútságát okozta és 
okozza, fejleszti és állandósítja ez vagy az a bűn, vagy az 
egyetemesen bűnös és romlott  lelkület, és hány nő alakul 
át, nemesedik, fi nomodik, sőt egyenesen szépül abban az 
arányban, amilyen arányban hite erősödik, lelki élete meg-
tisztul, harmonikussá lesz, s ama mennyei orvos a Krisztus 
Lelke által újonnan születve, eddig nem ismert nemes vo-
nások jelentkeznek az arcán és ömlenek el az egész lényén? 
Természetes, hogy ugyanez megvan a férfi nál is, de ott  egé-
szen más stílusban jelentkezik.

A bűnnek tehát igenis vannak veszedelmes következ-
ményei a női lélek számára, mert elnyomják benne az igazi 
nőt, a magasabb rendű női lelkület kifejlődését, s felszaba-
dítják a bűnös tulajdonságokat, jellemvonásokat, amelyek 
még a meglevő nőies értékeket is megfertőzik, sőt egyene-
sen bűnös célok szolgálatába állítják.

Ez pedig nem úgy megy végbe, hogy az csak másnak 
árt, s annak keserű gyümölcsét a nőnek nem kell leszakíta-
ni, hanem úgy, hogy a bűnös nőiesség kifejlődésének hatása 
alatt  maga a nő is vergődik és szenved, mert hiszen általa 
összes élett apasztalatai is torz formában jelentkeznek.

A férfi t ugyanis még el lehet képzelni magányosan is 
boldogan, s úgy, hogy rendeltetését betöltse. A nő azon-
ban nem önmagára, hanem a férfi úra nézve teremtetett , s 
életkapcsolatai viszonylatokba állítják, amelyeknél a nő 
boldogsága nemcsak a saját lelkületétől, hanem az életvi-
szonylatok erkölcsi alapon álló és egészséges voltától is 
függ. A bűn azonban ezeket az életviszonylatokat is meg-
rontja, megrontja a nőt mint fi atal leányt, mint feleséget, 
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mint családanyát, mint barátot, mint társadalmi lényt, sőt 
gyenge egyházakban úgy is, mint egyháztagot. Ez pedig 
abban jelentkezik, hogy a nő nemcsak, hogy nem képes 
a fennkölt lelkű feleség, családanya, gyermek, barát és 
társadalmi feladatok ideáljait megvalósítani, hanem arra 
nem is törekszik, illetve – ami még rosszabb – öntudato-
san is hamis ideálokat szolgál, mert rosszul kibontakozott  
nőiessége a nem helyeseket tartja helyeseknek, a rosszat 
jónak s a bűnnel fertőzött  nőiességet az igazi és követen-
dő mintaképnek.

A bűn romboló hatását pedig a kultúra fejlődése csak 
fokozza, és még rafi náltabbá teszi. És amikor a nő lelki vi-
lága, amely amúgy is nagyon hajlik az önállótlan és kriti-
kátlan fogékonyságra, egy bűnös kultúra egész eszmei tar-
talmát magába szívja és divatban, társadalmi szokásokban, 
szórakozásmódokban stb. maga is követi, akkor elképzel-
hetjük, hogy a romlott  és dekadens kultúráknak a nő és a 
női lélek sokkal nagyobb mértékben lesz az áldozata, mint 
sem gondolnók.

És mindezeket a modern formában kifejezett  gondo-
latokat az isteni kijelentés a Szentírásban csak megerősíti. 
Mert a Szentírás nemcsak azt írja le, hogy mi az ideális nő lé-
nyege és rendeltetése, hanem azt is, hogy mily pusztítást vitt  
végbe a bukás, a bűn az ember és speciálisan a nő életében 
is. Ennek büntetései pedig elmaradhatatlanok.

És ezeket a büntetéseket csak fokozza, nehézzé és ke-
gyetlenné teszi a bűn. Nemcsak azért, mert a férfi hoz való 
viszonynak sokszor elviselhetetlen állapota még a férfi  bű-
nei által is tetéződik, hanem azért is, mert a nő epekedése a 
férfi  után szakadatlanul tart, és a nő részéről éppen a mo-
dern világ életében oly rafi nált formákat vesz fel, amelyek 
éppen olyan sokfélévé teszik számára a szenvedést is, amely 
ebből következik.
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És a bűn mind a három ponton elkerülhetetlenné teszi a 
büntetést is. A bűnös női lélek ugyanis nem tudja meglátni a 
gyermekáldás magasabb rendű jelentőségét, és erkölcsi tör-
vényekkel nem tudja korlátozni a férfi  után való epekedését, 
sőt vágyik a férfi  uralmára, hogy szerelmében engedelmes 
szolgálója legyen még akkor is, ha a férfi  bűnei és zsarnok-
sága miatt  csak rabszolga lenne is belőle.

Íme, e nehéz kérdésben benne van az egész szociológia 
és szexuális erkölcstan magva. És ha ezeken a területeken 
nem Isten törvényei uralkodnak, úgy átveszi uralmát a bűn, 
s elkerülhetetlenné válik a bűnhődés is.

És aki a szerelmi boldogtalanságok pszichológiáját 
vizsgálja, annak is külön és nagy fejezetet kellene írni a bűn 
romboló hatásáról a szerelemben. A keresztyén erkölcsta-
nok sajnos még mindig nem mernek vagy nem akarnak a 
szemébe nézni ennek a kérdésnek, pedig a szerelem és az 
egész szexualitás kérdése annyira fontos részlete az emberi 
életnek, hogy azokra rá kellene már egyszer alaposan irá-
nyítani a keresztyén világnézet refl ektorát is.

Látjuk tehát, hogy bár a Szentírás nem beszél a bűnös 
nő pszichológiájáról sem külön, azért mégis megmutatja 
azt, hogy mily veszedelmeket rejt a női lélek számára is 
a bűn. Elmondja először is, hogy hogyan bomlik fel a női 
lélek megszentelt viszonya Istennel, azután, hogy hogyan 
törik össze a nőben is az Isten képe, hogy hogyan megy 
tönkre a férfi hez való természetes, egészséges és normá-
lis viszonya, és hogyan lesz a nő is rabszolgája nemcsak 
a férfi nak, hanem a bűnnek is, amelyet szolgálva, meg-
születnek a női bűnösök és a nőies jellegű bűnök, ame-
lyek azonban bármennyire is különböznek a férfi bűnök-
től, veszedelmesség dolgában egyáltalában nem állanak 
amazoknak alatt a. Mert ahogy a fennkölt és ideális női-
esség varázslatos erővel ragadja meg az isteni ideálokat 
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megismert férfi  lelkét, úgy a bűneiben is nőiesen megnyi-
latkozó női lelkület éppen olyan erővel tudja megragadni 
a bűnbe merült és bűnben gyönyörködő vagy arra hajló 
férfi lelket is. És a modern nőkultusz veszedelmessége és 
romboló volta éppen abban rejlik, hogy az, nőiességé-
nek minden külső fegyverével és varázsával piedesztál-
ra állítja a bűnös nőt, s vele szemben nemcsak föltétlen 
meghódolást követel, hanem (akárcsak a görög világban) 
éppen ezeket a nőket bízza meg azzal, hogy divatban, 
szórakozásokban, közerkölcsben, társadalmi szokások-
ban, a művészetekben, irodalomban, sőt a politikában és 
diplomáciában is ez a veszedelmes nőtípus jusson legin-
kább szerephez, sőt sokszor irányításhoz és vezetéshez is.

A női lélek és a modern korszellem

Minden korszellemnek világnézeti alapjai vannak. Ezek 
az alapelvek azonban nem mindig egységesek és harmo-
nikusak. A modern korszellemnek sincs tehát egységes 
képe, mert az nem egyetlen egy világnézet gyakorlati le-
szűrődése csupán. Ha tehát keressük az alapelveket, in-
kább azt kereshetjük, amelyben a modern szellem összes 
képviselői megegyeznek, vagy amelyek különösképpen 
is irányítják a modern ember gondolkozásmódját. És így 
jutunk el a modern gondolkozás egyik jellemző alapirá-
nyához, t. i. az ú. n. Isten nélküli gondolkozáshoz, amely 
akár természett udományos, akár fi lozófi ai alapon, de Is-
ten létezését tagadja, vagy arról nem vesz tudomást, sőt 
egyenesen ateista alapon állva a lét s a létezés legmaga-
sabb rendű formájának az embert tekinti. Ez az ember 
pedig szerinte természett ől fogva jó s így minden, ami az 
emberi életben jelentkezik, szükségszerű állomása az em-
beriség egyéni és társadalmi fejlődésének.
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Természetes, hogy az ilyen gondolkozás – Istent nem 
ismervén – a bűn fogalmát sem ismeri. Miután pedig sem 
Istent, sem a bűnt, sem az igazi jót nem ismeri, nem ismer-
heti az embert sem a maga igazi lényegében, méltóságában 
és rendeltetésében.

Ugyanez a hamis értékelés jelentkezik azért a modern 
társadalomban a nő megbecsültetésével kapcsolatban is.

A mai kort, különösen pedig a háború előtt i kort iga-
zán nem lehet megvádolni azzal, hogy nem foglalkozik a 
nővel. A háború óta természetesen jobban megoszlott  az 
emberiség fi gyelme s politikában, hazaszeretetben, ma-
gasabb rendű kérdések felé is terelődött . De azért a sze-
xuális romantika a nővel kapcsolatban a színházak, mu-
latóhelyek, mozgószínházak s a sajtó, irodalom és divat 
erkölcseivel ma is a dekadens modern társadalom életének 
középpontjában áll.

De bármennyire is foglalkozik a modern világ a nővel 
mint szexuális lénnyel s az erotikus romantika médiumával, 
annál kevesebbet törődik a női ideállal s az ideális női lélek-
nek társadalmi és kulturális nevelés útján való kifejlesztésé-
vel. És ez érthető is. A modern korszellemnek így szép és érdekes 
a nő, ahogyan van. Úgy kedves a női lélek, ahogyan éppen 
jelentkezik. Sőt mennél inkább modernkedik és kacérkodik 
a bűnnel, vagy ledérkedik, annál érdekesebb. És ez a típus 
éretlen fi atalembereknek, akiknek még nem alakult ki a női 
ideáljuk, vagy bűnös életük miatt  már eltorzult, továbbá 
meglett  férfi aknak is, akik hasonló okokból sohasem látt ák 
meg a keresztyénség által megnemesedő magasabb rendű 
és igazi ideált, mindig tetszeni is fog. Mert a világ szerinti 
férfi  csak a világ szerinti nők között  keresheti a maga ideál-
ját, és megfordítva: rokonlélek rokonlelket keres. (Madách).

A másik jellemvonása a modern kornak a mi kér-
désünk szempontjából az, hogy ha akar is komolyan 
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foglalkozni a nőkérdéssel, csak a nő sorsának, társadal-
mi és politikai helyzetének javítására gondol, s nem a he-
lyes női ideál felmutatására és megvalósítására. Jellemző 
példája ennek a feminizmus, amely a maga küzdelmei-
ben politikai és társadalmi érvényesülésért küzd ugyan, 
de ugyanakkor az „örök nőiesség” legszebb ékszereit 
már elvesztett e, vagy magáról mint értékteleneket már 
letépte, illetve eldobálta.

A modern korban tehát valójában csak annyi értéke 
van a nőnek, amennyit momentán mutat, vagy amennyi-
nek külső hódító eszközök, fogások és fegyverek segítsé-
gével látszik.

Csak mint vázában tartott , gyönyörű levágott  virá-
got szemlélik. De nem nézik azt, hogy honnan jött  és hová 
megy? Hogy maga is élőlény; hogy hová nyúlnak le gyö-
kerei, miből táplálkozik és illatával, halhatatlan lelkével mi 
lesz? Örökélet jut-e neki is osztályrészül, vagy hervadtan ki-
vett etik először az élet gyehennájára, azután pedig az örök 
kárhozat tüzére, mint olyan, aki a gyönyör szolgálata s az 
elvirágzás után már nem való többé semmire?!

Érzik ezt a komoly nők is nagyon. S a korszellem le-
alacsonyító bánásmódja fölött  keseregvén sokszor fájlalják, 
hogy lelkükkel nem törődik senki… De meg kell érteniök, 
hogy az ilyen korokban, mint a mai, látszólag mindig rövid-
séget szenvednek azok a nők, akik a magasabb rendű típust 
képviselik, ha csak nem sikerül a társadalmak lelkét meg-
tisztítani úgy, hogy a nemesebb értékeket becsülje meg az 
alsóbbrangúság helyett . Mert lezüllött  társadalmakban az 
erkölcstelenség által fertőzött  közszellem mindig a tisztessé-
ges, komoly, nemes gondolkodású nőket sújtja elsősorban, 
és bár maguk nem vétkesek s csak áldozatok lehetnek, azért 
mégis szenvedniök kell nekik is sokféleképpen mások bűnei 
miatt .
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Bármilyen csillogónak és szépnek látszik is tehát a 
modern nőkultusz és nőtisztelet, azért az valójában még-
is hazugságokra van fölépítve. Mert nem tiszteli a nőben 
az Isten képét s nem tiszteli benne elsősorban a halha-
tatlan lelket. Egyszóval: miután benne éppen a bűn tetszik, a 
bűnös nő lesz mindig az ideál, s nem az, aki a bűntől megvál-
tatott  és megszabadult. Mert a modern álnőtisztelet alapja 
nem a nőnek Isten által adott  nőiessége és Isten képére és 
hasonlatosságára való teremtett sége, hanem a nemisége. És 
az a szomorú, hogy az ilyenfajta nőtiszteletet a modern nők 
nemcsak, hogy vissza nem utasítják, hanem egyenesen fo-
kozzák és elősegítik. S az egész modern női divat is ebből az 
alapgondolatból táplálkozik.

Így születik meg azután a modern kornak nemiségé-
ből élő asszonytípusa, amely érvényesülni kezd tizenöt 
éves korában s elvirul negyvenöt éves korában. Azután 
pedig már csak vegetál, mert nincsenek romolhatatlan 
lelki kincsei, amelyek, számára, a lelki szépséget és lelki 
fi atalságot biztosítják. És így lesz általánossá a sekélyes, 
felületes lelkiségű, a lélek nélkül élő nők világa, amely a 
modern társadalom egyik legnagyobb veszedelme, mert 
azt jelenti, hogy az emberiség nagyobbik fele, t. i. a nők 
vagy nem élnek lelki életet, vagy egyenesen veszedelmes 
formában élnek lelki életet – s mert lelki fejlődésük so-
hasem volt, vagy igen korán megállt, öregségükben is a 
bűnök lesznek bennük uralkodókká s nem a megtisztult 
lélek Isten által adott  erényei. A modern nő élete különö-
sen egy dologban különbözik nagyon a régi nő életétől, s 
ez az a nagy társadalmi és egyéni szabadság, amelyben 
élhet és mozoghat. Ez azonban még jobban kiteszi őt an-
nak, hogy a korszellem legveszedelmesebb elveit és gon-
dolatait magába felszívja, sőt azokat képviselje, hirdesse 
és terjessze is.
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Ezzel a nagy szabadsággal azonban, amely egyébként 
áldást hozó is lehetne, a bűn is korlátlan szabadságot nyer 
arra, hogy a nőiesség karikatúrájának álarca alatt  a női bű-
nök tömegével infi ciálja a társadalmat.

Az Istentől elfordult modern korszellemnek a női lé-
lek deformálódására gyakorolt végzetesen káros hatása 
azonban akkor következik be, amikor a modern világ asz-
szonyában az eltorzult, csak kifelé élő és a szexualitás vörös 
virágában kibontakozó női lélek szövetkezik az öntudatos 
hitetlenség valamelyik fajta világnézetével, vagy az Über-
mensch álarca alatt  nyílt szemérmetlenséggel és cinizmussal 
vallja a maga elveit. Szóval, ha a modern asszonyi lélekben a 
hitetlenség, a léleknélküliség s az erkölcsi alap nélküli valóság 
találkoznak úgy, hogy azoknak fundamentuma a női lélek 
önimádata s a gyönyörszolgálat szexuális értelemben vett  
öncélúsága. Amikor a nő már önmaga is megtagadja önma-
gában az Isten képét. Amikor már rejtve és titkon sem fáj 
neki az, hogy a bűnben élő férfi  nem keresi benne a lelket. 
Sőt amikor maga gúnyolja ki azt az ideálisabb lelkületű fér-
fi t, aki Isten rendeléseit megértve, benne a „hűséges segítő 
társat” keresi.

Ezért oly kevés az úgynevezett  modern leányok között  
a feleségnek való. Mert igazi házasságot csak a régi, Isten 
törvényeit tisztelő női lelkülett el lehet kötni, fenntartani és 
boldoggá tenni. S ezért is szaporodnak nagymértékben a 
boldogtalan házasságok s válások is. Mert anélkül, hogy a 
férfi  felelősségét kisebbíteni akarnók, meg kell állapítanunk, 
hogy a házasélet rendjében a belső élet súlypontja sokkal 
inkább esik az asszonyra, mint a férfi úra. Mert az ideális 
női léleknek Isten által adott  hatalma van a férfi ú fölött , és 
azt sokkal inkább megnevelheti, mint a külső világban 
küszködő férfi  a feleségnek nem való, sőt dekadens irány-
ban fejlődő és gondolkozó nőt.
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A modern korszellem tehát nemcsak, hogy egész-
séges irányban nem fejleszti a női lelket, hanem egye-
nesen nőkultuszt csinál, és oly veszedelmeset, hogy an-
nak eredménye a női lélek eltorzulása és bukása lehet 
csupán. Mert akár a modern korszellemnek a nőről való 
felfogását nézzük, akár pedig a modern nőnek a maga 
létéről, értékéről, rendeltetéséről szóló felfogását, az el-
torzulás – keresztyén bibliai ideálokhoz mérve a helyze-
tet – egyformán nagy és veszedelmes.

A modern korszellem ugyanis nem ismervén s nem fo-
gadván el az ember, s így a nő rendeltetésére vonatkozó iste-
ni kijelentés igazságait, mindennek tekinti a nőt, csak annak 
nem, aminek kellene. Így lesz azután a nő a modern világ-
ban egyfelől bálvány, angyal, túlvilági lény, félisten, másfelől 
pedig (burkolt vagy nyilvános formában) rabszolga, játék-
szer és gyönyörűség eszköze. Pedig e „méltóságok” mind-
egyike csak boldogtalanságot szül s állandóan nyugtalanná, 
ingataggá és elégedetlenné teszi a női lelket. Mert a nő igazi 
rendeltetése is az, hogy Istennel szent szövetségben, házas-
ságban élve, isteni rendeltetés szerint, segítő társa legyen a 
férfi nak. A Biblia csak a házasságban élő nőről beszél. Sokan 
kifogásolják ezt, s ezért a Szentírás parancsait a modern élet 
házasságon kívül élő nőire nem is akarják alkalmazni. Pe-
dig a Biblia tanításában nagy igazság van. Mert az élet isteni 
alaprendeltetése mégis csak az, hogy minden férfi  házasság-
ban éljen s így minden nő is. S a nőkérdés leggyökeresebb 
megoldása minden időkre is ez marad. Kivételek azonban 
mindig lesznek.

A modern korszellem azonban még a házasságban élő 
nők lelkét is megrontja, ha azok a bűn ezerféle formája ellen 
nincsenek felvértezve. Ezt a vértet pedig maga a kegyelmes 
Isten adja meg minden ember s így minden női lélek szá-
mára is a Krisztusban, s ez az újjászületés az újjáteremtetés 
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csodája. Amely nőnek lelke a Krisztus Lelke által újjáte-
remtetett , az nemcsak meg tud állani a modern korszellem 
női lelket eltorzító tüzében, hanem új élet indul meg benne, 
mert kivirágzik lelkében az Isten kedve szerint való maga-
sabb rendű női ideál, amely boldoggá tudja őt tenni akkor 
is, ha egyedül, vagy szerencsétlen házasságban kellene is 
leélnie az életet.

* * *

A református nő lelkének ápolása

Az előző fejezetekben látt uk, a református nő lelkének nagy 
alaperőit. S ha meglátt uk azt, hogy a kálvinista nő egész 
lelki világa a legbibliásabb hitre, legalázatosabb Istenszol-
gálatra s legönfeláldozóbb krisztusi szeretetre van felépít-
ve, akkor belátjuk az is, hogy az ilyen stílusú lelkek nem 
teremnek maguktól. Mert a renaták, az újjászületett  lelkek 
a nők között  csak Isten kegyelme által lesznek azzá, ami-
vé lett ek, s ezért a dicsőség nem az övék, hanem az Istené.

A keresztyén lelket tehát ápolni kell. Hiszen megálla-
podnia, egy helyen maradnia, fejlődés nélkül vegetálnia 
nem szabad. Mert az újjászületés, hit, megtérés és megiga-
zulás után a megszentelődés útjára kell lépni, s ez a felséges 
kivirágzási folyamat az egész életen keresztül tart, szépség-
ről szépségre, dicsőségről dicsőségre.

A lélek ápolásának a keresztyén nő életében tehát igen 
nagy szerepet kell játszani. A baj csak az, hogy az emberi-
ség erre még mindig nem akar rájönni. Azt természetesnek 
találják, hogy hiúságból, érvényesülési vágyból, tetszeni 
akarásból s újabban esztétikai és egészségi szempontból a 
testet már a legrafi náltabb módszerekkel lehet ápolni. Sőt 
a modern, hitetlen kultúra azt is természetesnek tartja ma 
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már, hogy (miután a nő egész létezését szexuális szempont-
ból fogja föl s életének értékét a 16-45 évig terjedő időre kor-
látozza) a testápolás tisztán erotikus vagy romantikus szem-
pontok szerint történjék. A lélek, a női lélek sorsával azonban 
az egész modern élet, kultúra és világnézet nem törődik, 
még a feminizmus sem, amelynek pedig a legjobban kellene 
azzal törődni. Ha pedig – mint az amerikai „mind culture” 
mutatja – történnek is erre vonatkozólag kísérletek, azok 
(éppen azért, mert nem vallási alapon történnek, s vagy a 
keresztyénséget bojkott álják, vagy a keresztyénség mellőzé-
sével a modern, misztikus és vallási pótszerek segítségével 
dolgoznak), az örökkévalóság iránt annyira fogékony és 
utána ösztönszerűleg is annyira szomjúhozó női lelkeket ki 
nem elégíthetik.

És hogy a lélek ápolása tekintetében a modern kor sem 
juthatott  nagyon messzire, azon nem is csodálkozhatunk, 
ha meggondoljuk, hogy a férfi világ maga is csak a külseje 
után értékelte évezredek óta a nőt. És a nők, szegények, ha 
egy-két nagyszabású lélek, mint pl. Theano a görögöknél, 
már a pogányságban s az őskorban is fel-felébredt között ük, 
azért a női nem könnyek, szenvedések, kibeszélhetetlen s 
talán éppen ezért néma fájdalommal a lelke mélyén aludta a 
maga évezredes álmát, amíg csak Krisztus el nem jött , hogy 
megszabadítsa. S alussza ma is sok tekintetben mindaddig, 
ameddig az Ő Urával és Királyával, az életnek fejedelmével 
személyesen nem találkozott .

Hogy pedig még szomorúbb legyen a kép, rámu-
tatunk a keresztyén világ nagy tévelygésére is ezen a 
téren, amellyel – mint fentebb említett ük – a női lélek 
fejlődése az őskeresztyén kivirágzás után oly szomorú 
mélységekbe süllyedt alá.

Mert tudja meg, aki még nem tudja, hogy – mint már 
említett ük – volt zsinat a keresztyén egyházban, amely 
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kimondta, hogy a nőnek nincs lelke. Századokon át vi-
tatkoztak e kérdés fölött  komoly teológusok s még a XVI. 
században is, a történelem legnagyobb ref. teológusainak 
egyike, a holland Voetius indítt atva érezte magát, hogy ér-
tekezésben bizonyítsa be azt a tévelygők számára, hogy a 
nőknek igenis van lelke.

Már most gondoljuk el azt, hogy lehetett -e és lehet-e ma 
is a női lélek ápolásáról komolyan beszélni ott , ahol még a 
nő lelkének létezésében is kételkedtek, vagy ahogyan ma is 
történik, annak életével, értékeivel, belső világával, örömei-
vel s szenvedéseivel nem törődnek, s a nőben nem a férfi val 
egyenlő rangú s egyenlő méltóságú, Isten képére és hason-
latosságára teremtett  valóságot látják, hanem csak eszközt a 
férfi  életcéljának megvalósítása s az emberi nemzetség fenn-
tartása céljából?

Ezzel a gondolkodással szemben tehát fel kell mutat-
nunk a női lélek magasabb rendű isteni lényegét és misszi-
óját ezen a világon. És éppen ezért rá kell mutatnunk arra 
is, hogy a női lélek ápolása nem mellékes valami, de nem is 
luxus, mert Isten dicsőítésének a férfi éval egyenrangú hatal-
mas eszköze.

Fel kell mutatnunk azután azt is, hogy ez az ápolás a 
fensőbb rendű keresztyén lélek egészségének elengedhe-
tetlen feltétele. Hogy el kell sorvadnia annak a léleknek, 
amely erről megfeledkezik, azt elhanyagolja, vagy szánt-
szándékkal megveti. Hogy a saját sorsát teszi tönkre, a saját 
boldogtalanságát pecsételi meg, s a saját alsóbbrendűségét 
állandósítja az a nő, aki mialatt  a testét a bűnnek minden 
szépítőszerével ápolgatja, a lelkéről teljesen megfeledkezik, 
vagy annak erőit is a bűn szolgálatába állítja.

És éppen az a terület az, amelyen még a keresztyén, 
igen, még ref. anyák és leányok is oly sokat vétkeznek Is-
ten, önmaguk és felebarátjuk ellen. Mert sok mindenben 
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lehetnek kiválóak: jó háziasszonyok, jó feleségek, jó anyák, 
jó leányok, jó gyermekek, jó testvérek, s másokért minden 
áldozatra készen buzognak az egyházban, a társadalom-
ban, az életben, de csak divat szerint viselkednek s az egy 
szükséges dologra és Mária isteni igazságokat szomjúho-
zó lelkületére nem vágynak. A ker. hitt udat csak őrzött  
kincs, holt tőke, egyetlen-egy talentum a lelkük mélyén, 
amelyet nem építenek, nem fejlesztenek, nem szaporíta-
nak, nem szépítenek és nem gazdagítanak. Így születik 
meg azután az, hogy az anyák a leggondosabb külső 
gyámkodás és kulturális nevelés mellett  (nyelvek, zene, 
sport, művészet, irodalom stb.) teljesen elhanyagolják a 
saját leányaik lelki életét. Miért? Mert maguk sem élnek 
igazi hívő, keresztyén lelki életet. Engedik, hogy gyerme-
kük legbelső világa szabadon burjánozzék. Miért? Mert 
az övék is így élt, rendezetlenül, mint egy szépen indult 
kert, amelyet később felvert a gyom, gaz és dudva, s szín-
telenné, stílustalanná tett e az évtizedes elhanyagoltság. 
Vajon gondolnak-e az ilyenek arra, hogy nekik mint ke-
resztyén nőknek többnek is kellene lenni, mint „jó háziasz-
szonyok”-nak, akik féltékenyen könyvelik el és ambicio-
nálják vendégeik, a világ, a szomszédjaik, a társaságuk 
legkisebb dicséretét, de a saját leánygyermekük lelki életét 
nem ismerik, vele soha nem foglalkoznak, nem imádkoz-
nak, s velük az élet legmélyebb kérdéseiről Isten színe 
előtt  s az Ő igéjének világosságánál nem beszélgetnek? 
Hiszen ilyen életet elvégre a régi világ derék görög és ró-
mai asszonyai, vagy a mai műveltebb pogányok feleségei 
és leányai is tudnak élni. Hol van itt  a keresztyén tarta-
lom, a Krisztus ismeretének illatja, amely az igazi keresz-
tyén női lélek egész valójából oly csodálatos erővel árad 
felénk s valóban „élet illatja életre” azok számára, akik a 
közelében élnek?
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Látjuk tehát, hogy a női lélek ápolása még a keresz-
tyén társadalmakban is nagyobb probléma, mintsem gon-
dolnók. Mert az emberek ma már, még az elszíntelenedett  
keresztyén körökben sem tudják, hogy mik a lélek ápolá-
sának igazi eszközei, mik Istennek amaz igazán örök élet-
re szóló és vezető lelki „szépítő szerei”, amelyekkel egy 
halhatatlan lelket akar magának újra restaurálni s benne 
a Krisztust kiformálni. És miután nem tudják, megszület-
nek a lélekápolás hamis eszközei, hamis módszerei és ha-
mis céljai. Megelégszenek a kultúra zománcával a vallás 
és Istenismeret erői helyett , s az élet álértékeinek hajszo-
lásával a Krisztus szolgálata helyett .

És mily kétségbeesett  kapkodást látunk ilyenkor pl. 
az anyáknál, hogy leányaiknál a belső lelki fennkölt-
ségnek legalább külső látszatát tudják felmutatni. A „jó 
modor”-t, „jó megjelenés”-t hajszolják, hogy ez legyen 
az ajánló levél, a papiros bankó, amely mögött  az iga-
zi kultúra aranyfedezete rejtőzködik. És miközben ezt 
kergetik s a világ elámítását akarják mindenáron elvé-
gezni, végül is tökéletesen elfelejtkeznek a lényegről, t. i. 
magáról a lélekről s annak életéről. Én elismerem, hogy 
a női lélek közismert színészkedésének, látszatéletének, 
sokszor belső ürességének talán sok egyéb okai is van-
nak, de hogy az anyák (és tegyük mindjárt hozzá, hogy 
az apák) bűne is igen nagy ezen a téren, az kétségtelen. 
Mert nem úgy nevelik a leányokat, hogy a lélek nemes 
tartalma keresse a legszebb, legméltóságosabb külső for-
mákat, hogy a maga lényege jusson kifejezésre a jó mo-
dorban s tiszteletet, rokonszenvet, szeretetet gerjesztő 
megjelenésben, hanem a „jó modor” és „jó megjelenés” 
külsőségeinek színészi és művészi ügyességű majmolá-
sára tanítják és dresszírozzák be a leányokat, hogy egy-
felől a lélek ürességét eltakarják, másfelől pedig, hogy 
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a lelket egyenesen pozitív értékekben gazdagnak sejtes-
sék. Ha azután a női lélek mindezt bűnös célzatt al, terv-
szerűen végzi, akkor megszületik a modern démon, aki 
a célokban és eszközökben többé már nem válogatós.

Mindezeket átgondolva most már megérthetjük, hogy 
miért kell a kálvinista nőnek oly sok gondot fordítani a 
maga lelkének ápolására!

Nem a földi szempontok s a saját érdekéből elsősorban, 
hanem Isten akaratából, aki az Ő lelkét is drága áron váltott a 
meg a Krisztusban, s így ez a lélek most már a Krisztusé. Benne 
örökkévaló értékeket rejtett  el az Isten, amelyek nem lehet-
nek gyümölcsözés nélkül valók. Ezeket tehát napfényre kell 
hozni. Mint drágaköveket ki kell csiszolni, mennyei ékszer-
ré kell formálni …

Ezt az isteni formáltatást a Szentlélek végzi el napon-
ként, a Szentírás olvasása s az Isten dolgairól való szent 
elmélkedések közben. Mert a komoly, mély, állandó Bib-
lia-olvasás, elmélkedés és imádság a kálvinista nő lelke 
ápolásának legszebb s legnélkülözhetetlenebb eszköze. 
Mert ez mindent pótol, de viszont nem pótolható sem-
mivel. Vajon ki nem találkozott  már egyszerű bibliás női 
lelkekkel, akiknek lelki kultúrája, nemessége, erkölcsi 
gondolkodása, életszemlélete mégis minden iskoláztatás 
nélkül is messze felülmúlta azoknak a lelkületét, akik a 
„modern műveltség” minden klasszikusnak mondott  
munkáját összeolvasták ugyan, de azért a lelkük ezzel 
felsőbb rendűvé még nem változott ?!

A másik nagy eszköze a lélek ápolásának a református 
egyházi, egyháztársadalmi és társasági életben való állandó 
részvétel. Mert Isten kezében ezek is eszközök a mi lelki for-
máltatásunkra.

És mikor a lelkünk életének fundamentuma így 
megvan, akkor jöhet mindaz is, ami szépet, jót, nemeset, 
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fennköltet, nagyot és művészit az emberi lélek, Isten se-
gítségével, tudományban, művészetben, irodalomban stb. 
valaha is alkotott . Mert a Szentlélek munkája segítségével 
kivirágzott  lélek mindezeket az örökkévalóság tükrében még 
százszor jobban tudja értékelni s bennük gyönyörködni, 
mint az, akit e szépségek meglátására nem Isten lelke vezet.

A kálvinista nő tehát, mint mindenben, úgy itt  is elfo-
gadja Isten vezetését s a maga lelkét soha meg nem szűnő 
szent szolgálatt al ápolja, azért, hogy annak előhozott  kin-
cseit a kereszt lábánál ő is lerakhassa.

Azonban különbséget kell tennünk a református leány-
lélek és asszonylélek ápolása között .

Azt már látt uk, hogy Isten akarata ez a lélekápolás. 
Azt is hangsúlyoztuk, hogy a református vallás lélekneve-
lő szépségeinek kell a női lelken is meglátszani. Most tehát 
még, mintegy a fentebb elmondott ak pótlásául arra kell még 
rámutatnunk, hogy nemcsak a leányléleknek, hanem az asz-
szonyléleknek is szüksége van a szakadatlan ápolásra és fej-
lődésre. A különbség csak az, hogy a leánylélek ápolásának 
inkább előkészítő, kiformáló jellege van, az asszony lélek 
ápolásának pedig kimélyítő, továbbépítő, az életet helyesen 
értékelni akaró s abban az Istenszolgálat gondolatának ér-
vényesítésére szoktató jellege. A református leánynevelés 
tehát egyfelől sohasem lehet a női lélek elhanyagolásának, 
azaz csupán csak a külsőségek ápolásának rendszere. De nem 
lehet másfelől a beteges szentimentalizmusra való neve-
lésé sem. Azaz, nem engedi, hogy a nő magát lebecsülje s 
kisebbnek lássa, mint amilyen méltóságot neki Isten adott , 
de viszont azt sem engedi meg, hogy a fi atal leányban a hi-
úság és önimádat ördöge építse fel a maga oltárát, amely 
magát túlbecsüli, szent, tiszta, ideális, angyali lénynek kép-
zeli, aki virágillatból táplálkozik, holdvilágnál érzi csak jól 
magát, a tükör a legintimebb barátja s az életet abszolúte 
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félreismerve, gondolatainak, vágyainak egyetlen központja 
van: a férfi , a középkori lovag, a páncélos vitéz, aki számára 
elhozza a Szentföldről a jerikói rózsát, s vele kapcsolatban a 
házasságot, mint a leánykíváncsiságok legfőbb tárgyát s an-
nak boldogságát, mint az asszonyi jövendő egyetlen értékét.

Ezzel a szellemmel, ezzel az álidealizmusra való ne-
veléssel szemben a kálvinizmus, a Bibliával a kezében, a 
Szentírás reális alapokon álló keresztyén idealizmusának szel-
lemét hirdeti. Amely az életet és benne az embert s a férfi  
és női lelket a maga szomorú bűnös valóságában mutatja 
fel. A fi atal leány idealizmus után szomjúhozó lelkének 
alapenergiáját nem töri össze; csak az egyetlen helyes 
irányba akarja azt terelni, t. i. az Isten által megmutatott  
irányba, ahol csalódások nincsenek, ahol romolhatatla-
nok az ideálok, s ahol az értük való küzdelemben soha ki 
nem fáradunk, s ahol azok, Isten szent ajándékai gyanánt 
meg is valósulnak az életünkben.

Így lesz a helyesen vezetett  református leánylélek az ide-
általanság keserűségei, vagy a hamis ideálok kergetése helyett  
az egészséges, aktív, munkás életkedv tiszta krisztusi idea-
lizmusának hordozója. A lelki kiskorúság bágyadt gyámolta-
lansága, vagy az önimádó hiúság szolgálója helyett  a hitbeli 
nagykorúság, a nemes keresztyén nőiesség és lelki szépség hor-
dozója, akinél már nem a külső szépség adja meg az igazi 
értéket, hanem a belső és a külső mindig hátt érbe szorul, 
illetve fokozódik a belső által. Ha pedig nincs meg, még a 
nem szép külsőt is széppé tudja varázsolni a belső szépség, 
mert lelkivé teszi az egész megjelenést.

A református asszonylélek ápolása pedig – mint mond-
tuk – valójában csak továbbépítése a leánylélek formálá-
sának. A leánylélek nagy veszedelme és kísértése ugyanis 
az, hogy – amikor a házasságba lépés által életének tagad-
hatatlanul legfontosabb eseménye végbe megy és testben, 
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lélekben, életkörülményekben döntő és sokszor meglepő 
módon átalakul – ugyanakkor megszűnik lelkileg tovább 
fejlődni, gazdagodni, mélyülni, sokszor annyira, hogy ma-
gát még külsőleg is elhanyagolja, s ennek megfelelőleg a lel-
két sem ápolja úgy, ahogy Isten gyermekének pedig komoly 
öntudatossággal és hűséggel ápolnia kellene. Ez sajnos, még 
keresztyén nőknél is előfordul, és pedig főleg azoknál, akik, 
mint némely férfi ak is, csak ú. n. tradicionális keresztyének, 
akik Isten dolgaival naponkint nem foglalkoznak, egyhá-
zukkal nem törődnek, templomba nem járnak, az Ő igéjét 
nem olvassák, szóval nem fürdetik meg lelküket naponkint 
az örökélet vizében, s nem merítik italukat abból a forrásból, 
amelyből ha valaki egyszer iszik, soha többé meg nem 
szomjúhozik. (Ján. 4: 14.).

A református asszonyléleknek azonban nem szabad 
az Isten iránt való ily hűtlenséggel leélni az életet. Hiszen a 
maga méltóságát is emeli, ha legfőbb gondját a saját és gyer-
mekei lelkének és a család szellemének ápolására fordítja, s 
ha külső öltözködés és páváskodás, az Isten törvényei ellen 
való hiú érvényesülési vágy helyett , nem a láthatókra néz, 
hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a lát-
hatatlanok pedig örökkévalók. (II. Kor. 4: 18.)

A református asszonylélek ápolásának másik nagy 
áldása – tovább menve – a személyi és családi életre 
vonatkozó jelentőségén kívül az, hogy úgy az egyházi, 
mint társadalmi, továbbá társaságos és politikai életre is 
jótékonyan kihat és egyfelől megakadályozza azt, hogy 
ezek az élett erületek egyoldalúan, vagy túlnyomóan fér-
fi színezetűek, férfi as jellegűek, férfi  szempontokat és férfi  
érdekeket szolgálók legyenek, másfelől pedig olyan új 
színnel, új hanggal, új szépséggel, új értékekkel töltik 
meg azokat, amilyeneket csak a fennkölt, nemes női lé-
lek adhat a világnak.
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Ha azonban mindez elmarad, s az asszonyok a maguk 
lelki életének ápolását elhanyagolják, mi lesz az élett el? Sze-
gényebb és színtelenebb lesz a világ, csenevész, elmaradt, 
fejletlen, félbenmaradt a női lélek, üres érzékiségben kime-
rült a házasság s vele együtt  az a világ is, amelynek a nő 
egyik felét alkotja.

Vagy pedig – s ez a még veszedelmesebb forma – a ke-
resztyén nő áldásos befolyása helyett  a hitetlen és bűnös nő 
kerül uralomra, s áldás helyett  átkot jelent a világ, a társada-
lom s az élet számára.

Ezért a református leánynak és asszonynak sohasem 
szabad a maga lelkiéletét elhanyagolni, hanem messze látó 
missziói tudatt al kell járnia ebben a földi életben, hogy Isten 
akarata szerint való rendeltetését minél hűségesebben tudja 
betölteni.

* * *

A református nő a modern társadalomban

A református nő helyzete a modern társadalomban egyál-
talában nem mondható könnyűnek, mert az egész bűnnel 
telt és hitetlenségre épített  modern korszellem mindenes-
től fogva ellentétben áll a kálvinizmus szellemével, s így 
a nőről alkotott  felfogása és értékelése sem lehet olyan, 
amely a keresztyén felfogásnak megfelel. A református 
nő lelke pedig különösen is éles ellentétben áll a modern 
társadalom lelkületével azért, mert a ref. keresztyénség 
a legöntudatosabb keresztyénségre nevel, s így a legéle-
sebben mutatja föl az ellentétet a keresztyénség és a világ 
szelleme között .

A keresztyén ember – férfi  és nő – a társadalommal s 
külső világgal szemben háromféle állás pontot foglalhat el; és 
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pedig: 1. vagy elzárkózik a világtól teljesen s társadalmilag 
és foglalkozás tekintetében is külön izolált életet él; 2. vagy 
belemegy a világba, kiegyezik vele ötven vagy több, esetleg ke-
vesebb százalékra s így lényegében már a világ rabszolgája 
lesz; vagy végül 3. benne marad a világban, de mégis fölött e 
áll, meggyőzi azt és így nem a világ kormányozza őt, hanem 
ő kormányozza a világot.

Mind a háromféle életmódra van példa bőven a ke-
resztyénség történelmében. Az első vagy a világkerülő és vi-
lágmegvető módszer a legérdekesebben jelentkezik a róm. 
kat. szerzetesség s szekták életében. Az anabaptisták például 
úgy megkülönböztett ék magukat a világtól, hogy nemcsak, 
hogy közhivatalt nem vállaltak. De még speciális szabású 
ruhákat is hordtak, amelyek nem követt ék a világot s annak 
divatos hívságait.

A másodikra, a világba beolvadó s vele elkeveredő keresz-
tyénség életére bőven találunk példát a mi korunkban, a 
modern, elszíntelenedett  keresztyén társadalmakban, ahol 
a keresztyénségnek már semmi kovászereje nincs, és szol-
gai módon arra vigyáz, hogy hogyan tudhat minél inkább 
és minél alaposabban alkalmazkodni a világhoz és annak 
ízléséhez, divatjához és felfogásához.

A harmadik, a legimponálóbb, legnehezebb, de leg-
szebb, mert világhódító és életformáló tendenciával induló élet-
felfogás a kálvinizmusé. Ez nem vonul és szökik ki a világból. 
De nem is egyezik ki vele. Hanem harcba száll vele, mert le 
akarja győzni, igázni, hogy vezethesse, irányíthassa és Isten 
dicsőségére nevelhesse. Világos dolog, hogy erre a kálviniz-
mus csak akkor képes, ha nagyon erős, öntudatos és virágzó 
egyházi életet él, és ennek erőivel nemcsak a templomok 
és családi körök falai között  húzódik meg félig öntudat-
lanságban, hanem hódító misszionáló jelleggel belemegy a 
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világba, hogy a virágzó vallási és egyházi élet mellett  kul-
túrát is teremtsen s társadalmi és politikai tisztító, építő és 
újjáteremtő hatalom is legyen.

És éppen ebben különbözik a kálvinizmus a modern 
protestáns szekták és egyéb irányzatok missziói munkás-
ságától, hogy mialatt  ezek egész munkája a lélekmentésben 
s a megmentett  lelkeknek e világból való kivonásában és 
sokszor igen buzgó, de primitív vallásos közösségekbe való 
beleépítésében áll, addig a kálvinizmus társadalomépítő és 
keresztyén kultúrát teremtő hatalommá is akarja tenni az evan-
géliumot, s gyógyszerül akarja alkalmazni a szociális bajok 
orvoslására is.

Mindezek előrebocsátásával érthetjük csak meg azt, 
hogy miért nehéz a református nő helyzete itt  a magyar tár-
sadalomban? Azért, mert vezető, irányító, nevelő erőket 
kellene belevinnie a magyar életbe és ehelyett  a magyar kál-
vinizmus gyengesége miatt  ő lett  rabszolgája a modern kor-
szellemnek, divatnak és közgondolkozásnak. A református 
nőnek ugyanis, éppen magasabb rendű keresztyénségéből 
kifolyólag, a magasabb rendű női ideált, női gondolkozást 
és női lelkületet kellene képviselni a mi társadalmunkban. 
És pedig nemcsak úgy, hogy az valami érdekes, zárkózott  
különcködésnek tűnjék fel, hanem úgy, hogy imponáljon, hó-
dítson, tehát vezetni és irányítani is tudjon! Tehát szellemének 
és lelkületének fensőbbségével parancsolólag tudja befolyá-
solni, feljebb emelni és nevelni a körülött e élő társadalom 
egész világát.

És mennél nagyobb tömegben élnek valahol a reformá-
tusok, annál könnyebben kellene a református nőknek ezt 
az eredményt elérni. Ha azonban a magyar életet vizsgáljuk, 
azt látjuk, hogy a ref. nők ezen a téren még alig ébredeznek. 
Sőt sokszor fogalmuk sincs arról a magasabb rendű misz-
szióról, amely reájuk várakozik; hanem éppen ellenkezőleg: 
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azon a címen, hogy „nem akarnak elmaradni a világtól”, 
ők járnak elől a világ szolgálatában, a párizsi félvi lági nők 
és kapzsi divatcégek által kitalált divatok majmolásában, 
hazug, bűnös, üres és lelki sivárságba taszító társadalmi 
szokások és szórakozásmódok átvételében és népszerűsíté-
sében. Úgy, hogy a református értékek nálunk már egészen 
devalválódtak és megfordultak, és amely nő a református 
komolyságot és puritánizmust gondolkozásban, életmód-
ban, társadalmi szokásokban, öltözködésben még képvisel-
ni akarja, azt még a többi ref. nők is sokszor elmaradott nak 
tekintik, megmosolyogják, sőt lenézik. Gróf Tisza Istvánné 
ellen például a divatos arisztokrácia s középnemesség (még 
némely református!) hölgyeinek is az volt a kifogása, hogy 
nem követt e Párizst s az általa jelentett  társadalmi és divat-
szellemet, s így nem volt elég modern a magyar nők üres 
lelkű s kifelé élő része számára.

Mindezekkel szemben világos, hogy a református ke-
resztyénség nagyon is szépen megrajzolja azt a női életet, 
s azt az ideált, amelyet a református nőnek követni kell. És 
megmutatja azt is, hogy hogyan viselkedjék a református 
nő a modern társadalomban úgy, hogy az „egy szükséges 
dolog”-ról meg ne feledkezzék, s Isten által kapott  romolha-
tatlan mennyei ékszereit soha el ne veszítse.

A református nőnek tehát éppen hite és világnézete alap-
ján, egészen speciális helyzete van a modern társadalom-
ban. Mert a református nő nem úszhatik a korszellem, a 
divat, az uralkodó társadalmi szokások és erkölcsök árjával. 
Neki mindenben válogatni kell, és mindennel, ami Isten tör-
vényei s az evangélium szellemével ellenkezik, szembe kell 
szállni, s amennyire csak lehet, kényszerítenie kell az életet 
és társadalmat arra, hogy a református keresztyénség által 
felsőbbrendűvé tett  női méltóságot tisztelje, becsülje, kövesse, 
sőt a vezetését és irányítását is elfogadja.
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A református nő tehát nem tűrheti azt sem, hogy a mo-
dern társadalom őt egyedül a bűnös és élvezetvágyó férfi -
szem szemüvegén keresztül lássa.

Ezzel a degenerált, bűnös, teljes mértékben keresz-
tyénellenes korszellemmel és társadalmi közfelfogással 
szemben, amely végeredményben a családi életek tönkre-
tételéhez s a családanyai méltóság lebecsüléséhez és kigú-
nyolásához vezet, a református nőnek a tiszta református, 
tehát bibliai ideálok megvalósítása érdekében kell síkra 
szállani.

Azonban odáig züllött  már, éppen ezen a téren,ű a 
modern világ, hogy itt  már nem elég a jámbor és kegyes 
sóhajtozás, a csendes passzív védekezés és őrizkedés és a 
magunk ideáljainak, mint szent tűznek, kicsiny, zárt körök-
ben való ápolgatása csupán, hanem off enzívát kell indítani 
a modern korszellem romlott  és bűnös nőértékelése ellen, 
és megtisztító tendenciával bele kell nyúlni a közéletbe is, 
hogy magát a közgondolkozást is átalakítsuk.

És mily szomorú, hogy az öntudatos református nők e 
heroikus harcában nemcsak a hitetlen férfi világgal szemben 
kell a küzdelmet felvenni, hanem legalább is ugyanolyan 
mértékben a hitetlen, laza erkölcsi alapon álló, semmifé-
le lelki életet nem élő, és éppen ezért a külsőségekkel való 
érvényesülés kérészéletére berendezett , haszontalan és 
értéktelen nők millióinak seregével szemben is, akik nagy-
mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a női méltóság Isten 
által adott  aranyvalutája oly szörnyű módon devalválódjék 
a modern társadalmakban!

Ezzel a világgal szemben tehát mi a református nő hiva-
tása? Először is az, hogy az önálló, Szentlélek által újjáterem-
tett , tehát keresztyén értelemben vett  gazdag lelkű női típust 
képviselje, akit sem „a tudományok akármilyen szele”, de 
még az erkölcsi gondolkozás, társadalmi szokások, sőt a 
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divatok akármilyen szeszélye sem tud a helyes keresztyén 
életideáloktól eltéríteni.

Másodszor az, hogy ne csak védekezzék és lelkének 
csigaházába visszavonulva, a szekták kesergő passzivitá-
sával és világfájdalmával őrizze a maga tisztább világát, 
hanem megismerve az igazi református, tehát evangélium 
szerinti keresztyén nőiesség lényegét, missziói lélekkel jár-
jon szerte a világban, azaz éljen a maga ideáljai szerint, tegyen 
bi zonyságot a Krisztusban újjáteremtett  élet szépségeiről, s 
fi nom diplomáciával nevelni is igyekezzék mindazokat a fér-
fi akat és nőket, akikkel csak az életben érintkezik.

Harmadszor pedig: vegyen részt a kálvinizmus ama he-
roikus küzdelmében is, amellyel a kultúrát, társadalmat és 
világot is át akarja alakítani. És ebben a munkájában is újra 
nevelje: ne csak a nőket, hanem a férfi akat is. Isten a refor-
mátus női léleknek nagyszerű fegyvereket ad erre a célra. 
Használja tehát azokat, és úgy lépjen fel ebben az életben és 
társadalomban mindenütt , hogy a férfi hitványság ezerféle 
bűne messze kotródjék a fennkölt, öntudatos, energikus kál-
vinista női lélek Krisztus által felfegyverzett  és megtisztult 
tekintete elől!

Járjanak ebben a megtisztító s a társadalmi és erkölcsi 
közgondolkozás belső világát magas színvonalra emelni 
akaró munkában a református nők legelől. Ezt pedig csak 
úgy érhetik el igazán, ha ők igyekeznek a magyar nők 
legkeresztyénibb rétegét alkotni; mert ezáltal lesznek képesek 
a legnemesebb magyar női ideál megvalósítására. És csak ilyen 
öntudatos és erős lélekkel lesznek képesek arra, hogy min-
den ellentétes és a női lelket lealacsonyító, bűnbe és kárho-
zatba taszító korszellemet legyőzve, irányító, vezető, nevelő 
erőkkel tudják a modern társadalom fejlődését egészsége-
sebb és tisztább irányba terelni.
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Egyébként pedig másfelől arra vigyázzanak, hogy a 
nyilvános életben csak oly mértékben vegyenek részt, amily 
mértékben az élet őket, sokszor rendkívüli formákban is 
kényszeríti. Mert a nő igazi világa az ott hon, még ha nem 
adott  is Isten számára családi kört. Az ott hon, amelybe a 
lelket neki kell belevinni, s amelyet szépséggel, melegség-
gel, tartalommal neki kell megtölteni, s ahol az nincs meg, 
neki kell bármilyen nehézségek árán is elővarázsolni. Mert 
máskülönben ő maga is sorvad s a lelke is beteg lesz a teljes 
árvaság miatt .

A modern élet kegyetlensége és természetellenes, sőt 
sokféle formában bűnös berendezése azonban kicsábítja, 
kikergeti, kikényszeríti, sőt kikorbácsolja a nőt is a nyilvá-
nos élet forgatagába, s ezáltal lehetetlenné teszi számára azt, 
hogy sokszor egy-egy ott honnak legyen a jótékony angyala, 
lelke, szelleme s ezáltal maga is boldogabb lehessen. A nyil-
vános élet forgatagában pedig igen sokszor úgy jár, mint a 
tövéről lemetszett  virág, elhervad, mert gyökértelenné vált, 
s a sorsa nem egyszer a lassú, csendes belső halál, vagy a 
hamis tündöklés, amelynek végül is bukás a vége.

A keresztyén nőnek tehát még a nyilvános életben is Is-
ten törvényei szerint kell forgolódnia, ha arra kényszerül. S 
erre a XX-dik században egyenesen készülnie, sőt sok tekin-
tetben – sajnos – öntudatosan fegyverkeznie is kell.

Kálvinizmus és feminizmus

Amióta a feminizmus világszerte szervezve van s oly nagy-
szerű propagandával dolgozik, a legsűrűbben tárgyalt 
kérdések egyike lett  és a legnagyobb mértékben aktuális. 
Igaz, hogy a világháború a mozgalmat egy kissé hátt érbe 
szorított a, mert a férfi ak harca elnémított a a női jogokért 
való küzdelmet. Most azonban újra dolgozni kezdenek, 
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és valószínű, hogy amilyen arányban erősödik a szabad-
gondolkodás és úgynevezett  modern szellem propagan-
dája, olyan arányban kerül újra előtérbe a feminizmus 
kérdése is, annál is inkább, mert hiszen a világháború-
ban elvesztett  óriási férfi tömeg hiánya miatt  a nők szociá-
lis helyzete és e helyzet problémái is mindig erősebbek-
ké fognak válni. Természetes, hogy a feminizmus sokágú 
kérdéstömege egyáltalában nem befejezett  megállapításo-
kat jelent, bár alig van olyan részlete, amely pro és contra 
megvitatva nincs. Felboncolták már az egész kérdést 
sokféle szempontból. Filozófusok, szociológusok, orvo-
sok, biológusok, politikusok, teológusok, írók, művészek 
mondták már el a modern nőkérdésre vonatkozó véle-
ményüket. A nők pedig s főleg az intelligens és egye-
dül élő nők a legnagyobbrészt rokonszenvvel fogadták 
a feminizmust, amennyiben sokirányú felszabadításuk 
mellett  anyagi helyzetük javításán is dolgozik és minden-
ütt  politikai jogokhoz is akarja jutt atni őket.

Csak egy oldalról fogadták kezdett ől fogva bizalmat-
lankodó csenddel a feminizmust, t. i. a keresztyén hívők kö-
rében. Még a teológusok is aránylag keveset foglalkoztak 
vele elvi alapon. A keresztyén nők pedig, bár nőmozga-
lomról van szó, mégis bizonyos tartózkodással tekintenek 
reá állandóan. Azonban, bár egyfelől félnek tőle, másfelől 
meg mintha titokban vonzaná is őket valami benne. Miu-
tán pedig a keresztyénség a feminizmussal szemben ugyan-
azt a hibát követt e el a múltban, amit más, nem keresztyén 
alapon elinduló mozgalmakkal és szellemi irányokkal 
szemben is követett , hogy t. i. nem igyekezett  velük szem-
benézni, ezért nagyon tanácsos lesz, ha most a feminizmus 
mozgalmának e világháború utáni második korszakában az 
öntudatos keresztyének is feleletet igyekeznek adni arra a 
kérdésre, hogy milyen viszonyban áll tehát a feminizmus a 
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keresztyénséggel, illetve a gyakorlati életre vonatkoztatva: 
milyen álláspontot foglaljon el a kálvinista nő és férfi  a femi-
nizmussal szemben?

A feminizmus lényege és végső célja a nő teljes füg-
getlenítése és önállósítása az emberi élet minden területén. 
A feminista törekvések tehát érvényesülhetnek például gaz-
dasági téren, amikor a nők, főleg a magányos és házasságon 
kívül élő nők megélhetésük lehetőségéért és biztosításáért 
küzdenek. Politikai téren, amikor a választójog s általa az 
állam életének irányításában való hathatós befolyás a cél. 
Jogi téren, a nők jogi személyiségének teljes elismeréséért. 
Erkölcsi téren, az úgynevezett  kett ős morál megszüntetése, 
a házassági s a nőkre vonatkozó összes erkölcsi kérdések 
megreformálása érdekében. Szóval, ugyanaz ez a törekvés, 
amelyet más szóval nőemancipációnak nevezünk.

A feminizmus sokféle hatásai közül természetesen 
bennünket elsősorban azok érdekelnek, amelyek a nő 
lelki életére, tehát egyéniségére, legbelsőbb lényegére vo-
natkoznak. Az egész feminizmusban tulajdonképpen ez 
a legérdekesebb s a legnagyobb jelentőségű: micsoda ha-
tással volt, van és lesz a nő lelki életére ez az új felfogás, 
az úgynevezett  feminista gondolkozásmód? Csakugyan 
fejlődést jelent-e számára, vagy esetleg egyszerűen csak 
ferde irányban való továbbhaladást, tévelygést vagy visz-
szaesést?

Mert két hatalmas világnézeti felfogás ütközik ezen a 
téren, mint a mai kultúra egyéb területein is, s a kérdés az, 
hogy milyen törvények érvényesüljenek általában az em-
beriség életében? A természetes vak fejlődés törvényei-e, 
tehát az ezek alapján formulázott  evolúció gondolata-e; vagy 
Isten örök törvényei, amelyeket a mindenségben számunkra 
is megadott ? Más szóval, igaza van-e a modern evolucionis-
ta felfogásnak, amely azt mondja, hogy a nő természetében, 
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jellemében semmi sem állandó, vagy pedig a Biblia tanítása 
az igaz, amelyik azt mondja, hogy Isten a nő élete számára 
is speciális rendeléseket adott , amelyeknek nem az elhanya-
golása, hanem éppen a betöltése fogja a női élet boldogulá-
sát biztosítani. A modern gondolkozás szerint ugyanis az a 
tény, hogy mi például eddig ilyennek vagy olyannak látt uk 
a női élet ideálját, nem jelenti azt, hogy annak ilyennek is 
kell maradni. Szerinte ugyanis az, amit mi nőiességnek ne-
vezünk, lehet, hogy száz év múlva már nem lesz az, s a leg-
tipikusabb női vonásokat, például a lelki élet terén a nő épp 
úgy elveszítheti, mint megszerezheti. Egy feminista szerint 
például még az anyai érzés, a vágy s az ösztön is csak szer-
zett  tulajdonság. Eszerint tehát az egész modern nőmozga-
lom nagyszerűen halad úgy, ahogy halad most, radikális 
irányban. Mert az evolúció törvénye ezt úgy kívánja.

Ezzel szemben áll a keresztyén álláspont, amely azt 
mondja, hogy valamint a természetet s annak életét sem vak 
erők szabályozzák, úgy az emberét sem. Tehát nem vélet-
lenül különbözik a férfi  lelkülete a nőétől, s nem véletlenül 
él egyik másfajta lelkiéletet, mint a másik. Sőt, Isten örök 
törvények szerint szabályozta a nemek egész testi és lelki 
életét. Ezeken a határokon belül s csak ezek megtartásával 
van tehát igazi egészséges fejlődés és boldogulás. Mert a ke-
resztyén felfogás alapján is van ugyan fejlődés, tehát egy bi-
zonyos fajta evolúció, de ez isteni törvényeknek engedelmeskedő 
s nem vak véletlen által létrehozott  fejlődést jelent. Isten nem 
mechanizmusnak teremtett e az emberi lelket, hanem csodá-
latos gazdagságú fejlődésre képesnek. Tehát nem az isteni 
törvények megvetése, hanem éppen respektálása által juthat 
el eddig soha nem sejtett  magasságokba a női élet is. Ha 
azonban azokat megveti, átlépi, már ingoványokba téved, 
és ha egy darabig hiszi is, hogy fejlődés az, amit végez, csak-
hamar be kell látnia, hogy bizony csak tévelygés, amelyről 
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ismét néha nagy veszteségek árán vissza kell térnie a helyes 
útra. Mert ne gondoljuk, hogy mindaz, amit a modern szel-
lemi élet produkál, fejlődést is jelent egyszersmind. Koránt-
sem; sőt igen gyakran hanyatlást és egy sokkal alacsonyabb 
fokra való visszaesést.

Különben ma már a feminizmus is kétféle formában 
érvényesül. Az egyik a radikális, a férfi akkal való korlátlan 
egyenlőséget követelő, úgynevezett  suff ragett e-mozgalom. Ez 
nem ismeri a döntő különbségeket, még kevésbé a lelkieket. 
Ezek matematikai nivelláló egyenlőséget akarnak. Végered-
ményben tehát a nő elférfi asítását. Miután azonban férfi ak-
ká nem tudnak lenni, nőiességükből pedig már kivetkőztek, 
valójában csak szánalomra méltó karikatúrák lesznek, akik-
ről, mint egy harmadik semleges nemről fog megemlékezni a 
műve lődéstörténelem.

A második csoport a mérsékelt feministák csoport-
ja. Nyugat-Európában és Amerikában ezek ma már elég 
ellentétben állanak a harcias árnyalatt al. Ők már sejtik, ér-
zik és tudják, hogy tulajdonképpen örök isteni törvénye-
ket sértenek meg, ha a férfi  és nő között  való különbséget 
meg akarják szüntetni, ha a nőt nem hagyják meg nőnek, 
s nem engedik, hogy legspeciálisabb lényegét, t. i. nőiessé-
gét megőrizze. Ez az irány kevésbé veszedelmes és ideáljait 
tekintve, kevésbé tévelyeg. Egy dolgot azonban föltétlenül 
szemére kell hánynunk, t. i. azt, hogy főleg a nők külső hely-
zetével törődik ez is, t. i. választójog, gazdasági helyzetja-
vítás, nővédelem stb., mind benne vannak a programjában, 
de keveset törődik azzal, ami minden embernél s éppen az 
annyira sajátságos lelkiéletet élő nőknél a legfontosabb, t. i. 
a lélekkel s vele kapcsolatban az „egy szükséges dolog”-gal.

De ezen nem is csodálkozhatunk; hiszen régóta tudjuk, 
hogy semmiféle humanizmus, szociális helyzetjavítás, 
gazdasági reformok, a lelket megváltoztatni nem tudják. 
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Isten nélkül sem egyéni, sem társadalmi reformmunka 
el nem végezhető. Éppen ezért, amidőn elismerjük azt, 
hogy van nőkérdés és azzal foglalkozni kell, meg kell ál-
lapítanunk azt is, hogy ezt a kérdést keresztyénség nélkül 
megoldani nem lehet. Tehát keresztyén szellemben meg 
kell reformálni. S ha majd kibontakozik világra szóló ha-
tásaiban a keresztyén nőmozgalom is, annak programjá-
ban bizonyára ez lesz a centrális gondolat: „Keressétek 
először az Istennek országát és annak igazságát és ezek 
mind megadatnak néktek”.

A feminizmus kérdésével kapcsolatban egyébként nem 
is annyira a szorosabban vett  feminizmus bír számunkra 
jelentőséggel, hanem a nőkérdés maga, amely a modern 
élet zűrzavaros összekuszáltságában az emberiség nagyob-
bik felének sorsával akar foglalkozni. Ez pedig annyira ége-
tően fontos társadalmi és erkölcsi kérdés egyszerre, hogy 
vele még az egyházaknak is törődni kell, annál is inkább, 
mert ha a modern radikális feminizmust nem is tartják 
sokra és csupán sajnálatra méltó kisiklásnak tekintik is, a 
nőkérdést magát el nem hanyagolhatják, annál is inkább, 
mert az a mai arányok között  folyton nehezebb lesz, és ál-
landó jelleggel bír.

A helyzet ugyanis az, hogy a feminizmus egyfelől nem 
egyéb, mint a nőkérdés égetővé váló problémáinak egyik 
megoldási kísérlete. Ha tehát a keresztyénség a feminizmust 
radikális és lényegében ateista (hitetlen) alapelvei miatt  el 
is veti, a probléma azért számára is megmarad, és éppen ezért 
a joggal elítélt feminizmus helyett  tisztán és világosan kel-
lene e rendkívüli súlyos szociális és erkölcsi problémának 
keresztyén szellemű megoldását felmutatni.

A keresztyénség azonban – valljuk be – ezzel a kérdés-
sel is úgy volt, mint több egyébbel is, (például a természett u-
dományok, szociológia stb. kérdéseivel), hogy a probléma 
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kibontakozását egyfelől nem vett e észre, másfelől pedig 
nem adta elő a maga megoldási kísérletét. Ennek következ-
tében azután előtérbe került a modern radikális feminizmus, 
amely a maga ideáljainak keresztyénellenes alapszellemét 
mindjobban elárulva, természetesen hamarosan szembeke-
rült mindenütt  a keresztyénség legpozitívabb formájával.

Ennek pedig másik nagy oka az volt, hogy a keresz-
tyénség területén belül még a protestantizmus sem bírt tiszta 
és határozott  elvekkel a női lélek s női élet értékelésére vo-
natkozólag. Nem azért, mintha elvben ez nem állott  volna a 
protestantizmus előtt  is elég tisztán; hanem azért, mert a 
gyakorlatban még sok tekintetben erősen élt a nő középkori 
megítélése, amely a női élet lebecsülését és alacsonyabbrendűvé 
tételét vonta maga után még a protestánsok között  is.

Pedig a reformáció máskülönben nagymértékben ön-
tudatosított a a nőt. És pedig egyénileg az öntudatos keresz-
tyénségre való nevelés által, másfelől pedig az aszkézis 
magasabbrendűsége gondolatának megszüntetésével, társa-
dalmilag is a házasság s így a hitves és családanya magas pie-
desztálra való helyezése által.

Maga a kálvinizmus pedig az őskeresztyén élet szigo-
rúságához mért puritán erkölcsi elveivel csak még jobban 
megerősített e a nő helyzetét a családban és a társadalom-
ban egyaránt. Azonban a protestantizmus sem maradt azért 
továbbra sem ment a nő alacsonyabb rendűségének ókori 
és középkori gondolatától, és ezt rosszul alkalmazott  bibli-
ai helyekkel is támogatt ák. (Például: 1. Móz. 2: 18; 3: 16; 1. 
Kor. 11: 7. s köv., Ef. 5: 23., 24., 1. Tim. 2: 13-14. stb.) És meg 
kell állapítanunk, hogy ezen a téren még a régi kálvinizmus 
sem tudott  mindig és mindenben az igazi magasabb rendű 
álláspontra felemelkedni s a nő értékelésének következetes 
református szempontjait a maga társadalmában uralkodóvá 
tenni. A kálvinizmus ugyanis – és ez másfelől dicséretére is 
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szolgál – kezdett ől fogva szembeszállt ugyan a modern ra-
dikális feminizmussal, s kimutatt a, hogy az csak a nő társa-
dalmi, gazdasági és politikai érvényesülésére törekszik, de az 
erkölcsi átalakulásával nem törődik, s lényegében Biblia-elle-
nes állásponton áll, azt azonban még nem végezte el, hogy 
a modern nőkérdés megoldására vonatkozólag kiépített  ja-
vaslatt al lépett  volna a világ elé, s azt legalább a kálvinista 
társadalom ereje útján próbálta volna meg érvényesíteni.

Ezen a téren ugyanis valójában az összes keresztyén 
felekezetek elkéstek egy kissé. Most aztán, hogy a femi-
nizmus kudarca nyilvánvaló, nagy szükség lenne a keresz-
tyén megoldás előtérbe állítására. Ennél a pontnál azonban 
a helyzet az, hogy ma még nemcsak a róm. kat., hanem a 
ref. nőmozgalmak is a kezdet kezdetén állanak, és kérdés, 
hogy éppen nehezen haladó passzív természetüknél fogva 
képesek lesznek-e a radikális feminizmus helyett  egy egész-
ségesebb „keresztyén feminizmus”-t életre hívni, amely a mo-
dern nőkérdést meg tudná oldani úgy, hogy a feminizmus 
hibáit, túlzásait, lehetetlen álláspontját teljesen megjavítaná? 
Pedig a helyes társadalmi fejlődés útja erre vezetne. Mert ha 
a keresztyénség ezen a téren sem veszi át a vezetést, akkor 
átveszi azt újra valami más szellemi irányzat, amely, szük-
ségképpen hajótörést szenvedve, megoldást újra nem fog 
hozni.

A kálvinizmus tehát ugyanakkor, amikor a feminizmust 
éppen alapelvei miatt  elítéli és vele szemben a harcot felve-
szi, kell, hogy minél jellegzetesebb formában állítsa elénk a 
keresztyén nő és általában a helyesen élő és boldogulni tudó 
nő ideálját. Erre pedig nemcsak azért van szükség, hogy a 
maga leányait nemcsak hogy el ne veszítse, hanem azért is, 
hogy bennük és általuk győzelemre vigye – még pedig a 
modern társadalomban is – a keresztyénség ügyét.
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A keresztyén nőmozgalom, mint mindenfajta keresz-
tyén mozgalom, azonban igen nehezen akar megindulni 
Magyarországon. Asszonyaink és leányaink egészen a 
legújabb időkig legfeljebb csak jótékonykodó egyesületek 
munkájában vett ek részt; de a legtöbb helyen semmiféle 
női szövetkezés nem volt, sőt ma sincs. Arra, hogy a nők 
szociális helyzetét és életét keresztyén elvek szerint kormá-
nyozzák, szabályozzák, javítsák vagy orvosolják, nem igen 
gondoltak keresztyén körökben.

Tagadhatatlan, hogy a nőkérdés helyes megítélésének 
és megértésének igen sok tekintetben ártalmára szolgált a 
feminizmus, amely magát teljesen a modern liberalizmus és 
radikalizmus szekeréhez kötözvén, világnézeti alapjaiban 
éppen olyan ateista és keresztyénellenes alapokon állott , 
mint emezek, s így érthető, ha a keresztyén nők tömegei vele 
szemben mindvégig fokozódó hűvösséggel viselkedtek. 
A baj azonban – mint mondott uk – ott  kezdődött , hogy a ra-
dikális feminizmussal szemben nem csinálták meg azonnal 
a komoly keresztyén nőmozgalmat. A modern keresztyén-
ség ugyanis itt , a maga habozó és lassú politikájával ugyan-
úgy járt, mint a szociális kérdések megoldásával s a mun-
kások szer vezésével. Oly sokáig aludt és tétlenkedett , hogy 
a történelmi materialista és ateista marxizmus évtizedekkel 
megelőzte s hosszú időn át az egyébként hívő keresztyén 
munkásságot is befogta a maga céljai szolgálatára.

Ugyanezen recept szerint járt el a hitetlenség a nőmoz-
galmak területén is, azzal a különbséggel, hogy a keresztyén 
nők hívő tömegeit nem tudta „beszervezni”. Viszont azon-
ban, mint feminizmus, a maga egyoldalú és torz túlzásaival 
kompromitt álta az egész nőmozgalmat éppen a legkomo-
lyabb keresztyén nők tömegei előtt .

A választójognak a nőkre való kiterjesztése azon-
ban a keresztyén nőket is a válaszút elé állí tott a. S ezért 
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üdvözlünk minden megmozdulást örömmel, amely Ma-
gyarországon a keresztyén nők akciójáról tesz tanúbi-
zonyságot. Mert nőkérdés tényleg van, s a modern élet azt, 
főleg most, a háború után, még jobban ki fogja élezni. A ke-
resztyén nőkre tehát igen nagy és súlyos feladatok várnak 
ezen a téren. Láthatt uk, hogy a feminizmus, amely a ke-
resztyén alapokkal nem törődött , a megoldást nem hozhat-
ja. A keresztyén nőkön van tehát a sor, hogy azt, amit a hitet-
lenség szociológiája nem tudott  megfejteni, megvalósítsa a 
keresztyén szocio lógia. Ehhez pedig a nők evangelizálásán 
kívül a nőkérdés egész szociális és gazdasági oldalának fel-
tárására is szükség van, hogy a céltudatos keresztyén poli-
tika mindezekre is tekintett el lehessen. Mert most új feladat 
várakozik a keresztyénségre: a modern, bonyolult, de égető 
és sürgető nőkérdésnek, az egyetlen lehetséges alapon, a ke-
resztyén alapon való megoldása. Ez elől a keresztyén nők 
nem térhetnek ki, s új misszióra kell elindulniok, amely lé-
nyegében az egész emberiség jobbá és boldogabbá lételét 
fogja eredményezni.




