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Svégel Fanni

Családon belüli erőszak a paraszttársadalomban 

A női önéletírások egy lehetséges olvasata

K üllős Imola húsz évvel ezelőtt megjelent, A  női  önéletrajzok  folklorisztikai 
vizsgálatának néhány tanulsága című tanulmányában először közölt összeha-
sonlító vizsgálatot a paraszti női önéletírásokról, amelyben felvetette, hogy 

a női életsorsok közös vonása a rossz házasságban szenvedés és az alkoholista, ag-
resszív apa vagy férj jelenléte.1 A paraszti erkölcs és szokásrend férfiközpontúsága, 
valamint a patriarchális rendhez illeszkedő női szocializációs minták sokáig nem 
tették lehetővé a történetek utókor számára fennmaradó elbeszélését.2 A normák 
változása, a műfaji sajátosságok és a kutatói érdeklődés mind hozzájárultak, hogy 
néhány példán keresztül ráláthassunk a házastársi, valamint a szülő-gyermek kap-
csolatok ezen oldalára is.

Jelen tanulmány a nők és gyerekek elleni erőszak megnyilvánulási formáiba, 
valamint annak egykorú megítélésébe kíván betekintést nyújtani a paraszti női ön-
életírásokon keresztül. A több tucat kiadott női élettörténetből jelen vizsgálat nyolc 
női életútra koncentrál, amelyeknek közös vonása az erőszak jelenléte a házasság-
ban vagy a családban.3 A szövegek kiválasztásának alapja a bántalmazás valamely 
formájának explicit megléte volt. A legkorábbi szöveg keletkezési ideje az 1950-
es évek közepére tehető, a legkésőbbi kézirat 1990-ben zárult. Területi megosz-
lás szerint egy elbeszélés bukovinai, öt erdélyi – Kolozs és Maros megyei –, kettő 
pedig a mai Magyarország területén – Heves és Somogy megyében – élt nőktől 
származik.4 Az írott források mellett helyet kap két Nagy Olga által gyűjtött szóbeli 

1 Küllős, 2000; Küllős, 2012.
2 Nagy, 1989; Morvay, 1981.
3 Külön tanulmányt érdemelne, hogy milyen különbségek fedezhetők fel az eredeti kéziratok, 
elbeszélések, illetve a kiadott és megszerkesztett életrajzok között. Az első kiadások óta eltelt kö-
zel fél évszázad és a folklorisztikai szövegek kritikai elemzésének igénye indokolttá tenné, hogy 
az eredeti szövegek vizsgálatát egy kortárs tudományos igényeknek megfelelő kritikai kiadás 
kövesse.
4 Berényi Andrásné önéletírása, 1975; Botos Amália önéletírása, 1979; Dávidné Csobot Borbála önéletírása, 
1979; Győri Klára önéletírása, 1975; Zsigmond Erzsébet önéletírása, 1995.
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élettörténet is, amelyeket a kutató magnetofon-felvétel alapján utólag jegyzett le és 
adott közre,5 valamint egy S. Dobos Ilona lejegyezte élettörténet is.6

A dolgozat célja, hogy rávilágítson az önéletírásokban megjelenő erőszakfogal-
mak (szexuális erőszak, feleségverés, gyermekbántalmazás) változásaira. A legfon-
tosabb kérdés, hogy miként tekint a visszaemlékező a saját tapasztalataira? Milyen 
egykorú olvasatok léteztek a hivatalos kritika és a közösségi megítélés szintjén? 
A jelentésrétegek elválasztása lehetővé teszi a probléma sokrétűségnek megraga-
dását, amely ugyan egy sajátos helyi társadalmi renden belül értelmezendő, ám 
nem választható el a tágabb társadalmi kontextustól sem.7 Az önéletírások újra-
olvasása és az elemzési keretek újragondolása lehetőséget ad arra, hogy rávilágít-
sunk a családon belüli erőszak történeti kontinuitására és feltárjuk azokat a körül-
ményeket, amelyek lehetővé tették a kiszolgáltatott helyzetben lévők – különösen 
a nők és a gyerekek – bántalmazását.8

Az önéletírások szerzői

A Varjú Sándorné név alatt megjelent életrajzot S. Dobos Ilona gyűjtötte 1956-
ban Dunapentelén. Az álnév a somogyi szegényparaszti származású Tóth Szőke 
Józsefné Horváth Julianna (sz. 1901–?) mesemondót rejti, aki már szülőföldjétől 
távol beszélte el élettörténetét, amelynek része volt a rendszeres, tettleges bántal-
mazás első férje részéről. Második férje halálát követően költözött Dunapentelére 
gyerekeivel, ahol előbb konyhán, majd óvodában dolgozott.9 Szintén szóbeli élet-
történetek kerültek a 6 asszonytól származó, 90 rövid, szerkesztett elbeszélést tar-
talmazó Asszonyok könyvébe, amelyből jelen dolgozatban két asszony abúzustörté-
netei kerülnek bemutatásra.10 Nagy Olga egyik kulcsadatközlője, a kolozsi György 
Zsuzsanna elbeszéléseiben főként gyermekkori bántalmazásai köszönnek vissza,11 
míg a havadi Bakó Ferencné esetében a férj agresszivitása dominál.

Az erdélyi folklorista, Salamon Anikó szerkesztésében jelent meg a marosvásár-
helyi cseléd Botos Amália (1907–?) és a bukovinai Dávid Albertné Csobot Borbála 
(1880–1971) életrajza. Botos ötvenéves korában egy marosvásárhelyi lakásban 
kezdett naplószerű, nem kronologikus jegyzeteket vezetni életéről, amelyeket túl-
zott őszinteségük miatt el is akart égetni. Életében meghatározó volt mind a lelki, 
mind a tettleges erőszak, szenvedésekkel teli gyermek- és ifjúkora miatt 1922-ben 
öngyilkosságot is megkísérelt.12 A szegényparaszti származású Csobot Borbála 
férje halálát követően kezdte el megírni visszaemlékezését, amelyet fekvőbetegen, 
5 Bakó Ferencné önéletírása, 1988; György Zsuzsanna önéletírása, 1988a; 1988b; 1988c.
6 Varjú Sándorné önéletírása, 1958.
7 Nagy, 2016.
8 BroWNMIllEr, 1975; gEllEs, 2017.
9 s. DoBos, 1958. 211–224.
10 A kötet György Zsuzsanna (Kolozs), Kocsis Rózsi (Szék), Bakó Ferencné (Havad), Szentgyörgyi 
Ákosné (Havad), Nagy Tiborné (Mezőfele) és Graur Dénesné (Udvarfalva) elbeszéléseit 
tartalmazza. (NAGY, 1988.)
11 A szövegeket önálló kötetbe rendezte Nagy Olga, amely 1997-ben jelent meg Egy küzdelmes élet. 
Egy parasztasszony vallomása címmel.
12 salaMoN (sZErK.), 1979. 390–392.
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1963-ban fejezett be. Az 58 évig tartó házassága alatt 14 gyereket szült, terhesen is 
dolgozott, agresszív férje a gyermekágy alatt is bántalmazta.13

Önálló kötetben jelent meg a széki Filep Istvánné Győri Klára (1889–1975), a ma-
gyarói Zsigmond Erzsébet (1937–?) és a tarnabodi Berényi Andrásné Nagy Rozália 
(1887–1973) önéletírása. Győri Klára mesemondóként vált ismertté és Nagy Olga 
biztatására kezdte el megírni élettörténetét, amelynek háromszor fogott neki, 

13 salaMoN (sZErK.), 1979. 387–388.

1. sz. táblázat. Az önéletírások szerzői

Szerző Lakhely
Megírás, 

adatfelvétel 
ideje

Gyűjtő / 
szerkesztő

Kiadás Megjegyzés

Bakó Ferencné Havad (Maros megye) 1975–1980 Nagy Olga 
(gy.)

1988 Magnetofonra 
rögzített 

szöveg, a gyűjtő 
lejegyzésében.

Berényi 
Andrásné 

Nagy Rozália 
(1887–1973)

Tarnabod 
(Heves megye)

1962-től Hoppál 
Mihály 
(vál.)

1975 Morvay Péter 
felkérésére kezdett 

írni. A kiadás 
válogatást közöl 

az önéletírás 
kéziratából.

Botos Amália 
(1907–?)

Kelementelke / 
Marosvásárhely 
(Maros megye)

1957–1968 Salamon 
Anikó 

(szerk.)

1979 A kéziratot Varró 
Ilona adta át 

a szerkesztőnek 
1977-ben. A kiadás 

válogatást közöl 
az önéletrajz 
kéziratából.

Dávid Albertné 
Csobot Borbála 
(1880–1971)

Andrásfalva / Déva / 
Csernakeresztúr 

(Bukovina)

1963 Salamon 
Anikó 

(szerk.)

1979 A kéziratot az 
unoka, Nagy 

Mária juttatta el 
a közreadóhoz 

1973-ban.

György 
Zsuzsanna

Kolozs (Kolozs megye) 1980–1985 Nagy Olga 
(gy.)

1988 Magnetofonra 
rögzített 

szöveg, a gyűjtő 
lejegyzésében.

Győri Klára 
(1889–1975)

Szék (Kolozs megye) 1960–1974 Nagy Olga 
(szerk.)

1975 A kiadott szöveg 
három kézirat egy-

beszerkesztése.

Varjú Sándorné 
= Tóth Szőke 

Józsefné 
(1901–?)

Beleg / Györgypuszta / 
Kisbajom 

(Somogy megye)

1956 S. Dobos 
Ilona (gy.)

1958 Álnéven megjelent 
önéletírás. 

Lejegyzését 
a kutató végezte el.

Zsigmond 
Erzsébet 
(1937–?)

Magyaró 
(Maros megye)

1977–1990 Keszeg 
Vilmos 
(szerk.)

1995 A kézirat 
visszaemlékezés és 

napló keveréke.
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mindig javítva, csiszolva előző kéziratának mondandóját. Míg férje élt, titokban 
írt.14 Zsigmond Erzsébet önéletírása két részből tevődik össze: az 1977-től írt visz-
szaemlékezéseiből és a gyermeke halálát követően, 1988–1990 között írt naplósze-
rű bejegyzésekből. A takarítónőként dolgozó asszonyt férje állandó kontroll alatt 
tartotta, rendszeresen bántalmazta testileg, érzelmileg.15 A jászsági Berényiné nap-
számos családban nőtt fel, summásként és cselédként dolgozta végig életét. Az 
ötvenes évektől rendszeresen írt, publikált. 1967-től részt vett az önkéntes gyűjtő-
mozgalomban, önéletrajzát fekvőbetegként fejezte be.16

Önéletírás és női élettapasztalatok

Parasztmemoárok az emlékiratok történetének harmadik, utolsó szakaszában je-
lentek meg, a 19. században.17 Nők által írt önéletrajzok publikálására azonban az 
1970-es évekig kellett várni,18 amikor a történettudományban lezajlott narratív és 
nőtörténeti fordulatokat követően19 felerősödött az egyéniségkutatás azon irány-
zata, amely nagyobb hangsúlyt fektetett az adatközlők személyes élményeinek 
feldolgozására.20 Ezzel egy időben Nyugat-Európában megjelent a társadalmi és 
politikai diskurzusban a családon belüli és a nők elleni erőszak a feminista és az 
emberi, illetve polgári jogi diskurzusok részeként. Mindez pedig fokozatosan lehe-
tővé tette a sokáig elhallgatott erőszaktörténetek elbeszélését.

A naplók, memoárok és önéletírások kapcsán felmerülő módszertani problémák 
főként a műfajiság, a beszédmód és a reprezentáció köré csoportosíthatók. 21 Az 
élettörténet retrospektív, megkonstruált múltként való pozicionálása és a szemé-
lyes identitás reprezentációja felveti az önéletírásokban megjelenő parasztságké-
pek kiterjeszthetőségének kérdését.22 A szövegekben megjelenő egyéni életutak 
egyszerre jelentenek szubjektív és univerzális tapasztalatot, így lehetőség nyílik 
konkrét példák vizsgálatára a néprajzi szakirodalom által ismert és elismert prob-
lématípusok kapcsán. A tipikus és kivételes történetek között feszülő ellentmon-
dás, illetve ezek reprezentativitása körüli vita feloldható a folklorisztika és az egyé-
niségkutatás speciális helyzetével, vagyis, hogy az egyedi történeteken keresztül 
válik megragadhatóvá a közösségi lét.23 Tehát az önéletíró nők unikális tapaszta-
lata beleillik a 20. század első felének kisközösségi, női élményvilágába. Azonban 
a leírtak értelmezésekor számolnunk kell azzal a Mohay Tamás által megfogalma-
zott körülménnyel is, hogy az önéletírások szerzői a szövegformálás idejében már 

14 Győri Klára önéletírása, 1975. 5–34.
15 Zsigmond Erzsébet önéletírása, 1995.
16 Ebből részletet közöl: HoPPÁl–Küllős–MaNga (sZErK.), 1974. 69–131.
17 gyENIs, 1965.
18 BaJor Nagy  (sZErK.),  1978; Berényi Andrásné  önéletírása,  1975; HoPPÁl–Küllős–MaNga  (sZErK.), 
1974; Győri Klára önéletírása, 1975; salaMoN (sZErK.), 1979; TÚrINÉ CsEH–KEsKENyNÉ KovÁCs, 1967.
19 KIsaNTal–sZEBErÉNyI, 2006; PETő, 2006.
20 HoPPÁl–Küllős, 1972.
21 gyÁNI, 2000; KEsZEg, 2008. 297–305; KÖvÉr, 2014; lEJEUNE, 2003; NIEDErMüllEr, 1988; K. HorvÁTH, 
2015.
22 MoHay, 2000. 771–773.
23 laNDgraF, 2016.
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valamelyest eltávolodhattak a paraszti életmódtól és mentalitástól. Vagyis a repre-
zentáció és utólagos életút-értékelés már egy mentalitásváltást követően zajlott.24 
Az itt elemzett szövegeket egy olyan határhelyzet jellemzi, amelyben az archaikus 
társadalmi berendezkedéshez kötődő megtartó és az attól eltávolító elemek együt-
tesen vannak jelen. Még megfi gyelhető a közösségi kontroll és a megítéléstől való 
félelem, de már láthatók a változás jelei is: a társadalmi és fi zikai mobilitás (költö-
zés, polgári vagy munkás életforma felvétele), a válás, illetve maga az önéletírás, 
az emlékek nyilvánosságra hozása is erre utal.

A paraszti önéletírások kutatástörténeti áttekintése több ízben megtörtént,25 
amelyhez kötődően a nemi különbségek megléte is hangsúlyt kapott.26 Az elbe-
szélések nőinek tekintett sajátosságai – passzivitás, családi fókusz – kapcsán ki kell 
emelni, hogy ezek elválaszthatatlanok a szocializációtól és a hagyományos nemi 
szerepektől. Azonban a negatív kritikák épp azt vetették az asszonyok – például 
Győri Klára – szemére, hogy sorsuk és tapasztalatuk marginális, nem reprezen-
tatív, épp ezért nem tekinthető egy „hagyományos parasztasszonyi” életútnak.27 
A fájdalmas és intim eseményeket is megíró nők történetei egyfelől tehát maguk-
ban hordozták a női specifi kumokat, másfelől láthatjuk, hogy reprezentációjukba 
mégis vegyült aktivitás, utólagos sorsalakítás, és épp a szenvedéseik megírásával 
és nyilvános vállalásával törték meg a parasztasszonyokról kialakított hagyomá-
nyos képet.

Az írás indítékai alapján Küllős Imola az önéletírásokat két típusra bontotta: 
külsőleg ösztönzött és spontán keletkezett szövegekre. Szándékaként pedig a sze-
mélyes életpálya állomásainak tudatosítását és az életút mérlegelését jelölte meg. 
Kitért a személyes és a csoportidentitás kapcsolatára, valamint a lokális normák ál-
tal meghatározott nemi szerepekre, elvárásokra és cselekvési keretekre.28 Emellett 
fontos műfajilag elkülöníteni a korábban már említett, mindennapok során veze-
tett naplóktól az életút vége felé, retrospektív módon keletkezett önéletírásokat, 
mivel ezek eltérő képet adnak alkotójukról. Küllős szerint az írás motivációja lehet 
a személyes tudás átörökítése, a saját példa általi tanítás, a normák elleni lázadás, 
a művészi önkifejezés vagy a közösség szolgálata is.29 A női önéletírások negatív 
fogadtatását azzal magyarázta, hogy szokatlan volt az átörökítésnek és az érték-
közvetítésnek e módja és formája. Másfelől a paraszti társadalom munkaközpon-
túsága mentén kifejtette, hogy az idősödő emberek társadalmi, közösségi megbe-
csültségét növelte, ha néprajzi vagy helytörténeti adatközléssel, gyűjtéssel, írással 
töltötték idejüket, amelyet munkaként ismert el a falu.30

A fentiek részben választ adhatnak arra a kérdésre, hogy miért vállalták ezek 
a nők saját bántalmazásuk írásos megörökítését. A normaszegőnek tekintett ma-
gatartásra lehetséges válaszok közt szerepel még a férj halála vagy a válás mint 
a patriarchális kontroll megszűnése, az írás szelepfunkciója, a vallomás vagy 

24 MoHay, 2000. 773.
25 HoPPÁl–Küllős, 1972; KEsZEg, 2008; Küllős, 2012; MoHay, 1994; MoHay, 2000.
26 CHarTIEr, 2001; FraUHaMMEr–PaJor (sZErK.), 2019; Küllős, 2012; Nagy, 1988.
27 Nagy, 2016. 100–102; sZőCs, 1967.
28 Küllős, 2012. 425.
29 Küllős, 2012. 425; 431–434.
30 Küllős, 2012. 432–433.
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tanúságtétel, az okító szándék, illetve a sérelmek feltárása általi megnyugváske-
resés is. Az ismeretlen és távoli olvasóval megosztott intim emlékek a vallomást 
tevő asszonyok személyes igazságának manifesztációi és elismertetései. A fájdal-
mas, traumatikus történetek elbeszélése kapcsán tudható, hogy a hosszú elhall-
gatás nem teszi lehetővé, hogy a történet – az ismétlődő elmondás során – merev 
struktúrát kapjon és anekdotikussá váljon.31 Így sejthető, hogy a nők elleni erőszak 
elbeszélése formailag inkább esetleges, semmint állandósult.

Az erőszakfogalom átalakulása: norma- és mentalitásváltás

Az erőszak fogalma, közösségi és egyéni megítélése történetileg változó, amely 
a különböző társadalmi rétegekben is eltérő értelmezést kapott. A testi fenyítés 
és fi zikai erőszak évezredeken keresztül társadalmilag elfogadott büntetési mód-
szernek számított, amelyet az egyházi és világi hatóságok is alkalmaztak, de a szo-
kásjog és a paraszti erkölcs is elfogadta a gyermekek és az asszonyok megverését. 
A törvényhatóságok bizonyos erőszakformákat büntettek, azonban más esetekben 
maguk is éltek fi zikai retorzióval.32

Miután a paraszti társadalomban alapvetően a munka alá rendelődött minden 
emberi kapcsolat, a patriarchális társadalmi-gazdasági berendezkedésben az apa, 
majd a férj jelölte ki a nők helyét a munkaszervezetben, így a mindennapokban is. 
A kultúrába való belenevelődés során a lányok elsajátították azokat a mintákat, 
amelyeket az anyjuktól és a nőrokonaiktól láttak, tehát kialakult egy olyan körfor-
gás, melyből a nők nem tudtak és nem is feltétlenül akartak kilépni. A falusi társa-
dalomban is kirívó, brutális eseteket (terhesek, gyermekágyasok, csecsemők bán-
talmazása) kivéve nem merült fel, hogy a családon belüli bántalmazás erőszaknak 
számítana.33 A családi, vérségi köteléken kívül eső viszonyrendszerekben, például 
a gazdák, cselédek és béresek közti erőszak-megnyilvánulások kapcsán szintén 
fontos tényező volt a hierarchia. Az alárendelt helyzetben lévők kiszolgáltatottsá-
ga pedig magában hordozta a fi zikai és szexuális erőszak lehetőségét.34 A súlyos 
következménnyel járó (testi megnyomorodás, házasságon kívüli terhesség) bán-
talmazásokat kivéve ezeket az eseteket nem követte különösebb szankció, főként, 
mivel az elkövetők rangban az áldozatok felett álltak.

A fi zikai fenyítés normája csupán a 20. században kezdett lassan megváltoz-
ni, kezdetben a modern nevelési módszerek elterjedése, a gyermekvédelem in-
tézményesülése,35 majd a század második felében az emberi jogok elismerése és 
kiterjesztése, valamint a feminista és polgári jogi mozgalmak nyomán.36 E diskur-
zusok változást gyakoroltak a nők elleni erőszakról szóló gondolkodásra, amely 

31 laNDgraF, 2016. 555.
32 A 18–19. századi forrásokban megjelenő feleségbántalmazásokról lásd: BÁlINT, 2019 (Heves 
megye); BÁrTH, 2011 (Erzsébetváros, Szeben megye); KIss, 1981 (Hódmezővásárhely); MÁTay, 2014 
(Debrecen); sZENTI, 2009. (Dél-Alföld)
33 BalÁZs, 2009; BalÁZs KovÁCs, 2005; Nagy, 1989.
34 A cselédek kiszolgáltatottságáról és a szexuális erőszakról lásd: KőrÖsI, 1978.
35 DEÁKy, 2011.
36 BroWNMIllEr, 1975; JÁvor, 2000.
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segítségével közbeszéd tárgyává emelkedhetett a családon belüli erőszak kérdése 
is. Látnunk kell, hogy míg a század elején létrejövő változások a városi polgárság 
életére gyakoroltak nagyobb hatást, nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, hogy a pa-
raszti társadalom erkölcs- és szokásrendjére is hatással volt az első világháború és 
utóhatásai, a nők kényszerű háztartásfővé előlépése, a fokozatos paraszti polgáro-
sodás, valamint az idénymunkásság és cselédség közvetítette városias hatások.37

A családon belüli erőszak megjelenésének egyik magyarázataként jelent meg 
a háború, amelynek évszázadok óta részét képezte a nők és a gyerekek elleni erő-
szak is, és ez nem változott meg a 20. században sem. Az első világháború családi 
életre gyakorolt következményei között jelent meg a sajtóban a feleségverés és az 
asszonygyilkosság. A Feministák Egyesülete több híradásban is foglalkozott a nők 
és gyerekek láthatatlan szenvedéseivel, a feleséggyilkosságokkal, valamint a csalá-
don belüli erőszak gyakoriságának háborút követő megugrásával.38 Ugyan a mili-
tarizmus és a férfi ak által megélt háborús trauma hozzájárulhatott a családon belüli 
erőszak eszkalálódásához, önmagában azonban nem magyarázza a bántalmazás 
meglétét, hiszen korábban is jelen volt a házasságokon belüli agresszív fellépés. 
A háború és utóhatásai, a normák ideiglenes felbomlása tehát elősegíthették a nők 
elleni erőszak nagyobb mértékűvé és brutálissá válását, azonban fontos kiemelni, 
hogy nem minden hazatérő katona bántalmazta feleségét, és nem minden bántal-
mazó harcolt a fronton.

Az abúzusok másik magyarázataként gyakran szerepelt a férfi ak alkoholfo-
gyasztása: „[A] kocsmázó, kártyázó élet miatt gyakran lett a feleség az ura kocsonyája, 
azaz  a  verés miatt  nyomorék,  az  ital miatt  koldus.”39 Az alkoholizmus mint az erő-
szakosság magyarázata visszaköszönt a 20. századi életrajzokban és a szakiroda-
lomban is. A férjek alkoholfogyasztása és a családon belüli erőszak elterjedésének 
korrelációja megfi gyelhető a válások számának alakulása során is.40

A fenti magyarázatok közös vonása, hogy hallgatólagosan felmentik az elköve-
tőt tettei súlya alól, hiszen a trauma és az alkohol befolyása valamilyen szinten ki-
sebbíti a személyes felelősséget. Azonban a problémák okainak feltárása egyben rá 
is irányítja a fi gyelmet az erőszakosság térnyerésére. A téma kontextualizálása so-
rán különös fi gyelmet igényel tehát, hogy nem lehet kizárólagosan „nőkérdésként” 
kezelni a családon belüli erőszakot, hiszen az elkövetők szerepének tematizálása 
nélkül nem lehetséges hatékony fellépés a probléma ellen.41 Az erőszaktípusok 
defi niálásához a kortárs értelmezéseket is szükséges fi gyelembe vennünk, mivel 
az önéletírásokban az asszonyok által sérelmezett bánásmód az egykorú megíté-
lés szerint elfogadhatónak minősült. Vagyis a kortárs defi níciók és az erőszakot 
elszenvedett asszonyok élményeinek összeolvasása által válhat megragadhatóvá 
az erőszaktípusok fogalma és ezek változása. A mai felfogás szerint családon be-
lüli erőszak alatt értünk bármely típusú (pszichés, fi zikai, szexuális és gazdasági) 
erőszakot, amely a családi köteléken vagy háztartáson belül történik, illetve a há-
zastárs (leggyakrabban a feleség) vagy élettárs, a gyerekek, illetve a szülők ellen 

37 KÓsa, 1990; MoHay, 1994.
38 aCsÁDy, 2011. 325–326.
39 KIss, 1981. 280–281. (Kiemelés az eredetiben.)
40 TÓTH, 1999. 32.
41 MorvaI, 1998. 237–254.
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irányul.42 Az ENSZ 1993-as nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló nyilatkoza-
tában megadott meghatározása szerint

„a nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos cselekmény, mely 
testi, szexuális vagy lelki sérülést, kárt vagy sérelmet okoz vagy okozhat nőknek, bele-
értve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való 
önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.”43

A feleségbántalmazás mint a nők elleni párkapcsolati erőszak leírására használható 
műszó mellett azért érvelhetünk, mert – szemben a partnerbántalmazással – ki-
emeli az abúzus nemileg meghatározott jellegét, és Morvai Krisztina érvelése nyo-
mán magába foglalja az élettársi kapcsolatokon belül elkövetett abúzust is.44 A csa-
ládon belüli erőszak tárgykörébe sorolhatjuk még a gyermekbántalmazást mint 
lelki, tettleges vagy szexuális erőszakot is, amely szoros összefüggést mutat egy-
azon családon belül megjelenő feleségbántalmazással, illetve az öröklődő szociális 
mintázatok okán a felnőttkorban elszenvedett bántalmazásokkal is.45

A paraszti női önéletírások erőszakképei

A mindenkori szocializációs és nemiszerep-minták változása nemcsak időben, de 
térben is megfi gyelhető. A paraszti kultúrán belül is létrejöttek – bizonyos keretek 
közt mozgó – területi eltérések a viselkedési normák tekintetében. Nagy Olga mo-
dellezése rávilágít, hogy az egyes falvak is eltérő mintákkal és felfogásmódokkal 
rendelkeznek: Szék elkülönülő és archaikus vonásokat mutat, Havad szigorú és 
puritán erkölcsű.46 A családon belüli erőszak kapcsán tehát el kell különítenünk 
az elkövető és az áldozat megítélését; a falu vagy szomszédság reakcióját; a kutató 
vagy gyűjtő értékítéletét és az utókor olvasatát. Nem hagyhatjuk fi gyelmen kívül, 
hogy az erőszakot elszenvedett nők sokszor jogosnak vagy megmagyarázhatónak 
tartották férjük erőszakosságát. A hierarchiába történő belenövés, az alávetettség 
és az öröklődő női kulturális minták legtöbb esetben nem is tették lehetővé, hogy 
megkérdőjelezzék a testi fenyítés jogosságát.47

Épp ezért különösen fontosak azok az önéletrajzok, ahol – ugyan utólag – de 
az asszonyok felvállalták sérelmeiket, megírták, amit addig nem mondhattak el. 
A családon belüli erőszak önvallomásokban történő megjelenítését ezért olyan nor-
masértő cselekedetnek tekintem, amely felveti az elhallgatás problémakörét.48 Az 

42 NANE, 2015. 9–11. A szülő- és idősbántalmazás jelenségével jelen tanulmányban nem foglal-
kozom.
43 Deklaráció a nők elleni erőszak megszüntetéséről, 1993. (48/104.)
44 A büntetőjogász szerint a kriminológiai szakszó megállja a helyét a házasság fennállása alatt 
és a válást követően is. Ennek nyomán sorolja a feleségbántalmazás tárgykörébe az élettársi 
kapcsolatban élők közti nők ellen irányuló bántalmazást is. (MorvaI, 1998. 8.)
45 TÓTH, 1999. 30–31.
46 Nagy, 1989. 19–30.
47 JÁvor, 2000.
48 Nagy, 2016.
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önéletrajzot író asszonyok megszólalásuk által azonban hozzájárultak a társadalmi 
normák átalakításához. A továbbiakban tehát a fókuszban elsődlegesen a bántal-
mazások elbeszélhetősége és korlátai állnak. Alább a gyerekek és a nők elleni erő-
szak típusaival (szexuális abúzus, feleségverés) foglalkozom.

Gyermekbántalmazás a családban

A paraszti társadalomban – ahogy a közelmúltig a legtöbb társadalmi rétegben 
előfordult – a gyermekek testi fenyítése általánosan elfogadott nevelési és bünte-
tési eszköz volt. Mint a hierarchia legalján állók, ők voltak a legkiszolgáltatottabb 
helyzetben, korai élményeik pedig meghatározóak voltak későbbi életük során is. 
A társadalmi és közösségi rendbe való belenevelődés egyik eszköze volt a rendkí-
vüli szigor, amely egyben felkészítette a gyerekeket a később rájuk váró kemény 
életre. A jutalmazást nem, csak megtorlást ismerő nevelés a kötelességtudatra ta-
nítás és a nehéz munkára felkészítés mellett a sorsukba való belenyugvást, vég-
ső soron a paraszti élet egyetlen elképzelhető formájának elfogadását plántálta 
a gyerekekbe.49

A büntetés és fenyítés mikéntjéhez való hozzáállás nemzedéki eltéréseket is mu-
tat. A szigor lazulása és a testi fenyítés szükségességének megkérdőjelezése a két 
világháború közötti nemzedéknél kezdődött meg: a megváltozott gazdasági- és 
életkörülmények magukkal hozták az erkölcsök változását is. A havadi Mihály 
Gyula egy gyermekkorában elszenvedett brutális verés emlékének hatására nevel-
te testi fenyítés nélkül saját gyerekeit.50 Az apai szigor esetében már nem párosult 
veréssel, épp a saját keserű tapasztalatai miatt. Vagyis látható, hogy a családon 
belüli bántalmazás a későbbiekben akár egy tudatosan erőszakmentes gyermek-
nevelési stratégia kialakítására is sarkallhatta a gyermekkori erőszak túlélőit, ezzel 
megtörve az erőszak ciklikusságát.

A kolozsi György Zsuzsanna gyermekkori történeteiben hangsúlyosan jelenlévő 
bántalmazásokból jól látszik, hogy a családon belüli erőszak tartós lelki megráz-
kódtatást okozott a gyerekeknek, akik sok esetben továbbvitték a szülői mintákat, 
így olyan transzgenerációs traumák jöttek létre, amelyek dominánsan formálták 
a társadalom mentalitását. Az asszony egyik korai emléke, hogy gyerekként ki-
ment a mezőre édesanyjával, ahol az apa dologra fogta és nem engedte haza az 
este távozó anyával. Az elköszönéshez fűzött szülői intelem pedig előrevetítette 
a védtelen gyermek sorsát.

„Anyám elköszön: – Kicsi lányom, legyél jó, nehogy megverjen apád. Én már tudtam, 
hogy ha édesanyám elmegy, apám rám húzza a csillagokat, de még a holdvilágot is.”51

49 NAGY, 1989. 89–97. A tanulmányban terjedelmi okokból csak annyiban foglalkozom a gyermek-
korral, amennyire az megjelent a női önéletírásokban és erőszaktapasztalathoz kötődik. A kis-
gyermekkorról és gyermekvédelemről bővebben lásd: DEÁKy, 2011., különösen 369–396.
50 NAGY, 1989. 94–97.
51 György Zsuzsanna önéletírása, 1988a. 280. (Kiemelés tőlem – S. F.) Az idézeteket minden esetben 
változtatás nélkül, az eredeti írásmódban közlöm.



svÉgEl FaNNI

136 73. (2021)

Kint a mezőn, az anyja és éjjeli szállás nélkül maradt kislány félelmében sírni kez-
dett, mire az apja egy katángkórócsomóval alaposan elverte. Az ütlegelést az apa 
„leckének” fogta fel, ami példázza a verésnek tulajdonított tanító-fenyítő jelleget. 
Az anya másnap reggeli megérkezésekor észrevette, hogy a kislány szeme ki van 
sírva.

„Akkor mondja Édesanyám: Kicsi lányom – s megsimogatta az arcomat – miért sírtál? – 
Édesanyám csak… csak azért, mert édesapám egy kicsit megvert. Édesanyám megnézi 
a cubákomat: – Jézus Máriám, hát miért vert meg úgy, kicsi leányom? – Há már csak 
azért, hogy sajnáltam magát, hogy elment, s elkezdtem sírni, s akkor édesapám megvert. 
– Mondtam ugyi, hogy ügyelj magadra!”52

Az anyai fi gyelmeztetések értelmezésekor fi gyelembe kell vennünk, hogy sem 
a férjjel, sem – ahogy a későbbiekben látni fogjuk – a felnőtt fi ával szemben nem 
volt hathatós eszköze az anyának gyermeke védelmére. Mivel a családon belüli 
erőszakos konfl iktusok sok esetben nem csak egy személyt érintettek, így elképzel-
hető, hogy az anya is félt, illetve, hogy a bántalmazás csak az anya jelenléte hiányá-
ban következett be. Azonban a szóbeli elmarasztalás a fi zikai erőszak megtörténte 
miatt csak még tovább súlyosbíthatta a gyermek zaklatott lelkiállapotát, amelyhez 
hozzájárult a testi-lelki magárahagyottság, illetve érzelmei elismerésének hiánya is.

Az apán kívül a fi útestvéreknek is ki voltak szolgáltatva a kislányok. György 
Zsuzsa apja halálát követően a báty vette át a családfő szerepét. A munkából haza-
térő idősebb testvér egy kiürült vizeskancsó miatt förmedt rá a húgára.

„Rám néz: – Miért nincs víz a kancsóba? Az ánti istenedet Johanna-Zsuzsannája! Én 
gyermekkoromban  rettenetesen  dadogva  beszéltem,  dadogtam a sok verés miatt. 
Mondom hogy: – N-nem é-én ii-ittam ki a ka-kancsóbul a vi-vizet. – De ha nem te ittad 
ki, há mért nem hoztál másikat? – Avval megfogja a kancsót, fölrepítette a ház tetejire. 
Nekem megfogja a jobb kezemet, s utánadob a kancsónak. A kancsó fölrepült a ház tete-
jire, én meg zsupsz, leestem a tornác előtt a földre. A kancsó legurult a cserepen a ház-
tetőről, lement róla a [kék] zománc. Én meg megkékültem ott a földön. Édesanyám 
szegény kijün, én a földön elnyúlva, mint egy varasbéka. – Hát te mit csinálsz, Zsuzsika 
fi am? Ránéztem édesanyámra, nem mertem szólni, mert igen szorongatta a sírás a tor-
komat. A  könnyem  csorog,  s a számból foly a vér.  Édesanyám odajő, megfog,  fele-
mel a  földről: – Ó, te Antal fi am. Hát muszáj volt  így eldobjad ezt a gyermeket? Hát 
megnyomorodik.”53

Az elbeszélő itt párhuzamot vont a zománcos korsó és saját teste között, ami a tu-
datos történetszerkesztés és utólagos értékelés eredménye. A szóban elhangzott 
történet anekdotikus jellege arra enged következtetni, hogy bár az erőszaktörté-
netekre nem jellemző, ez esetben inkább lehet szó állandósult formáról. Az emberi 
test tárgyhoz hasonlítása elidegeníti a fájdalmas tapasztalatot, akárcsak a mesesze-
rű narráció. A báty agresszív fellépése visszatérő elem volt a kislány életében.

52 György Zsuzsanna önéletírása, 1988a. 282–283. (Kiemelés tőlem – S. F.)
53 György Zsuzsanna önéletírása, 1988b. 290; 292. (Kiemelés tőlem – S. F.)
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„Akkora két pofont kaptam jobbrul-balrul, s aztán megint jobbrul, megint balrul, hogy 
el ne essek. Hogy hányat kaptam jobbrul, hányat balrul, nem tudom, mert számolatlan 
adta. Édesanyám megfogott, s kivitt a házbul, erre megfogta bátyám a kezemet s akkorát 
rúgott egyet rajtam, hogy nekiestem a kicsi ajtónak. De nem mertem sírni, jajgatni, mert 
féltem, hogy akkor megint belém rúg. Csak úgy nyöszörögtem magamban, hogy még 
én se halljam. Kutyául fájt mindenem. Szegény édesanyám azt mondja:
– Ó, te Antal fi am, hát még a kutyába se rúgnak ekkorát. Hátha eltört valamije a nyomo-
rultnak. – Hásztán, ha eltört! Tört az másnak is.”54

A fájdalom és félelem kimutatása miatt érzett szorongás alátámasztja a szakiroda-
lom azon állítását, miszerint a gyermek bántalmazásra adott reakciója, túlélési stra-
tégiájának része lehet az érzelmek és szükségletek elnyomása, amelyből tartós szo-
rongás fakadhat. 55 A testvér rideg reakciójából látható, hogy a gyerekek megverése 
általánosan elfogadottnak számított, ha valakiben felmerült ennek helytelensége, 
akkor is csupán annak mértékét helytelenítették. Az erőszakot pedig legitimálta, 
hogy mások is így cselekszenek.

A szülők közti konfl iktus és a feleségek bántalmazása közvetve és közvetlenül is 
hatással volt a gyerekekre. Zsigmond Erzsébet lányát az erőszakos apa az iskolánál 
fenyegette meg.

„Jött a férjem az iskolához és erőszakkal veszekedett Magdikával, hogy mondja meg, hol 
lakom, mutassa  szegény gyermeknek, hogy bicska van nála,  s hol megkap, ott vagdas 
össze. Magdika sír, hogy menjek valahova messze, hogy ne öljön meg.”56

A lelki terror és a gyilkossággal fenyegetés valójában az anyának szólt, a gyerek 
csupán eszköznek tekinthető a bántalmazó apa számára, akin keresztül elérhette 
célját. A gyerek számára egy ilyen helyzetben nemcsak az apa haragjától és az édes-
anyja elvesztésétől való félelemmel, de az otthon biztonságérzetének elvesztésével 
is meg kellett küzdenie, ami hatalmas pszichés megterhelést jelenthetett számára.

A gyermekbántalmazás egyik magyarázata szerint a bántalmazó szülőből szo-
rongást és stresszt vált ki a gyermek érzelmi szükségletének, kötődési igényének 
kifejezése (például a sírás), amire agresszióval reagál. A gyerekek családon belüli 
bántalmazásának kiváltó okaként tarthatjuk számon a családi kapcsolatokon belüli 
empátia hiányát, az alacsony szocioökonómiai státuszt, az őszinte kommunikáció 
és az érzelmek kifejezésének hiányát, valamint a szeretetnélküliséget is.57 Ebből lát-
ható, hogy a paraszti mentalitáshoz kötődő érzelmi elfojtás, a gyakran rideg és ke-
mény szülői nevelés olyan környezetet teremthetett, amelyben a gyermekek foko-
zottan ki voltak téve az érzelmi és fi zikai sérüléseknek. Mivel a kutatások alapján 
tudható, hogy a bántalmazók gyakran szeretet nélküli, abuzív családi környezet-
ben nőttek fel, így összefüggés mutatkozik a gyermekbántalmazás és a felnőttkori 
abúzusok, illetve a transzgenerációs traumák között.58

54 György Zsuzsanna önéletírása, 1988c. 298. (Kiemelés tőlem – S. F.)
55 KőrÖssy, 2017. 174.
56 Zsigmond Erzsébet önéletírása, 1995. 77.
57 KőrÖssy, 2017. 174–176.
58 KőrÖssy, 2017; MorvaI, 1998. 159–212; TÓTH, 1999.
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Házasságon belüli szexuális erőszak

A diszfunkcionális házasságok, a nemi élet örömtelensége és a rosszul időzített 
terhességektől való félelem mellett a családon belüli nemi erőszak problémája is 
megjelent Balázs Lajos csíkszentdomokosi monográfi ájában, amelyben a lokális 
társadalom nemi erkölcsről alkotott mentalitáselemei rajzolódnak ki.59 A szerző 
idézeteket közölt korábbi interjúiból, ezáltal lehetőségünk nyílik rá, hogy az asszo-
nyok szavait olvasva kapjunk képet az őket érintő kérdésekről, és egyben magya-
rázatokat is találjunk a kényszerű házasélet eltűréséről.

A házasságon belüli szexuális kapcsolatok esetében látjuk, hogy a nők sokszor 
engedtek a férj akaratának, abban a reményben, hogy „hamarabb szabadulnak”. 
Mások a testi fenyítéstől való félelmükben nem mertek ellenkezni. Azt sem felejt-
hetjük el, hogy az asszonyok gazdaságilag függtek a férjeiktől, a válás nem mindig 
volt reális lehetőség, és az sem volt mindegy, milyen légkörben telnek a családi 
mindennapok. Az ilyen fi nom ráhatások, pszichés vagy fi zikai erőszak pedig fel-
vetik a kérdést, hogy pontosan hol is húzhatjuk meg a határt szexuális erőszak kér-
désében. A női elbeszélések visszatérő eleme a kötelesség, hogy muszáj engedni. 
A női szocializációs minták és az internalizált elvárások nem egyszer olyan hely-
zetet eredményeztek, hogy épp a bántalmazott feleségek mentették fel férjeiket. 
Önmaguk hibáztatásának eleme, hogy vélt vagy valós viselkedésükkel kiprovo-
kálták az erőszakot, sőt az is előfordul, hogy úgy gondolták, megérdemelték azt.60 
Segítségre nem számíthattak, hiszen az esküvőt követően az após házához kerül-
tek, ahol „idegenek” voltak, tűrniük kellett. Így rengeteg olyan esetről számoltak 
be a nők, amely számukra megalázó és fájdalmas volt, azonban a környezet normái 
szerint nem számított kifejezetten erőszakos magatartásnak.61

Az erőszak megítélése szempontjából és az egyértelmű tűréshatár meghúzásá-
ban segíthet az a kirívó eset, mikor a férj a frissen szült, gyermekágyas feleségét 
verte, majd erőszakolta meg. A férfi  brutalitása következtében a feleséget kórházba 
kellett vinni, olyan erősen vérzett, az orvosnak azonban nem árulta el mi történt 
otthon. Utóbbit úgy magyarázta, hogy a gyerekek védelmében tette, ne essen folt 
a család becsületén.62 Vagyis a családi egység védelme felülírta a nők fi zikai biz-
tonsághoz való jogát. A történtek elhallgatásához jelen esetben épp a bántalmazott 
fél járult hozzá, ami magyarázható a szigorú társadalmi elvárásokkal és normakö-
vetési kényszerrel.

A széki mesemondó parasztasszony, Győri Klára Kiszáradt az én örömem zöld fája 
című önéletírása a néprajzi szakirodalomban műfajának talán legismertebb darab-
ja. Ebben az író részletesen beszámolt a cselédsors viszontagságairól, kiszolgálta-
tottságáról és férjéhez fűződő rossz viszonyáról is. Az első világháborút követően, 
a megözvegyült Filep Istvánnal kötött érdekházassága évtizedekig tartó szenve-
dést hozott az asszony számára. A durva, tanulatlan és érzéketlen férfi val eltöltött 

59 BalÁZs, 2009.
60 MorvaI, 1998. 98–103.
61 BalÁZs, 2009. 266–272.
62 BalÁZs, 2009. 268–269.
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érzelmileg sivár évek megkeményítették a feleséget is. A kötetben olvasható a friss 
házasok „nászéjszakájának” leírása:

„Az  emberem aludt,  de  egyszer  felébredt,  hiába  ígértem a  jóistennek  a harminc  imát. 
Most már kezd szorongatni, ölelni, érzek valami emelkedőt-mozgót a hóhérgatyából! Jaj, 
mitévő legyek? Még ez volt az első próba. Még mondott valamilyen enyhe szókat: – Hát 
nézd, ez így kell legyen, mások is így tesznek. Mondom: – Egye meg a fene, aki ezt 
kitalálta. […] Na, még igazán először nemhogy melegedjek, én úgy reszkettem, úgy fáz-
tam. Mindegy: ő volt az erős. Mikor vajegy este szabad lehettem a kínzástól (én soha 
egyetlenegyszer sem vágyódtam utána, se nem részesültem semmi vágyban), még elgon-
doltam: vajon ha szép gatya lett volna rajta az első  levetkőzéskor, sem segített volna? 
Vagy nem a gatya számít?”63

A rendszeres nemi kapcsolatot férj és feleség között a házasság részének tekin-
tették, amelyet a felek vállaltak a frigy megkötésével.64 Ez a felfogás pedig kizár-
ta a házasságon belüli szexuális erőszak létezését. Győri Klára szóhasználatából 
arra lehet következtetni, hogy tisztában volt vele, valami nincs rendjén ezzel 
a kapcsolattal, ám nem volt olyan fórum, ahol hangot adhatott volna kétségei-
nek. Kiszolgáltatottságát és egyedüllétét az is jelezte, hogy a szülői házhoz törté-
nő visszamenekülési kísérleteit rendre elutasította az apja, mondván, ha férjhez 
ment, már választott, most tűrnie kell, bármi történik is. Ez a hozzáállás tipikusnak 
mondható, mivel az egész társadalomszervezet alapját a család képezte, az elvált, 
egyedülálló nők ellátása pedig plusz terheket rótt volna a közösségre. A nők meg-
küzdési stratégiája így egyedül a beletörődés, az elfogadás lehetett.

A parasztasszonyok különös nehézségekkel néztek szembe az erőszaktörténete-
ik elbeszélése kapcsán, hiszen nem tudhatták, ki hogyan ítéli meg azokat. A férjjel 
éveken keresztül tartó, örömtelen és kényszerű szexuális kapcsolatról fel sem me-
rült, hogy erőszaknak tekinthető. Nagy Olga a kötet bevezetőjében csupán az orvos 
erőszaktételét említette meg, amelyet Győri Klára a következőképp élt meg:

„Mondom, ott nem kell, itt kívül tapogassa, mi fáj, mert majd megbolondulok. Hát ott 
kell megvizsgálni, mert ott vannak a méhszalagok. Sírok, de azt mondja: — Fiam, ezt így 
kell. — Na, mit tegyek? Kezd nyúlkálni, gondolom: vajon így kell? Hát egyszer fel van 
feküve rám, de én már látom, ez nem gyógykezelés! Jaj, doktor úr, mit csinál? — Kezdek, 
keljek fel, de lefog keményen. — Na, na, ne mozogjon, komoly baj van. — S csak nem 
enged, s mikor kész lett, rendbe lett, ő magától leszállt, s meg is csókolgatott. — Na, fi am, 
nincs baj, egy kis reuma. — S írt receptet is.”65

Az előszó rávilágít a kutatók felelősségére az érzékeny témák értékelésével kapcso-
latban. Sorait a szerkesztő 1975-ben adatközlője védelmében fogalmazta meg, ám 
a mai olvasó számára már eltérő olvasatot adhat:

63 Győri Klára önéletírása, 1975. 137–138. (Kiemelés tőlem – S. F.)
64 Az ezredfordulós közvélekedésről lásd: MorvaI, 1998; TÓTH, 1999.
65 Győri Klára önéletírása, 1975. 150.
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„Csodáljuk őszinteségét, amikor szerelmi kudarcát  leírja a gépésszel például, vagy ka-
landját az orvossal, aki úgy »erőszakolta meg«, hogy ő semmilyen ellenvetést nem tett. 
Ez bátorság még akkor is, ha a jövendő olvasó, de talán még mindig a faluja felé próbálja 
szépíteni a dolgokat, s bizonyos kényszerítő körülményekre hivatkozik. Vagy csodálhat-
juk őszinteségét, amikor férje iránti gyűlöletének folyást enged, nem félve, hogy vissza-
taszítóvá válik.”66

Mivel Győri Klára könyve volt az első női önéletírás, amelyben a széles nyilvá-
nosság előtt megjelent a parasztasszonyok szexuális kiszolgáltatottsága és egy há-
zasság magánjellegűnek vélt részletei, így a példa nélkülinek tekinthető írásban 
hangsúlyosan észlelhető a problémák megfogalmazásának esetlensége.

A majdhogynem teljesen idegen férfi val eltöltött nászéjszaka erőszakosságá-
ról írt a tarnabodi Berényi Andrásné is. A szülők által elrendezett házasságokban 
ugyanis viszonylag kevés idő juthatott az esküvő előtt egymás megismerésére, ám 
a nászéjszakán elvárt volt az intim kapcsolat létesítése, amely többnyire az ifjú fe-
leségeket viselte meg.

„Jaj nekem, le kell feküdni, mennyi terveket szőttem, hogy szököm meg ez elől, és most 
itt vagyok evvel a vadidegen emberrel egy szobában, aki annyira unszol, feküdjünk le, 
reggel fel kell kelni. Olyan erőszakos, már ki sem tudok bújni a karjából, és húzza le rólam 
a ruhám. Hiába lökdösöm, magam is le tudok vetkőzni, azt akarja, én a falnál feküdjek, 
nem,  inkább  le  sem  fekszem és  könyörgök ne nyúljon hozzám, nekem  imádkozni  kell! 
Elköpte a lámpát, egy darabig még huzalkodok vele, de olyan erős, úgy letepert, és 
olyan fájdalmat érzek. Hangosan sikoltozok, és most már nem vagyok szűz, megtör-
tént az, amitől évekig örökös aggodalomban éltem és sok keserű órát szenvedtem.”67

A mindenféle intimitást és emberséget nélkülöző „nászéjszaka” leírása bepillan-
tást enged a paraszti házasságok nagy többségének érzelemszegény világába. Az 
anyák ugyan igyekeztek felkészíteni a házasuló lányaikat, ám az általános véleke-
dés szerint a férfi ak erőszakossága helyénvalónak, de legalábbis megváltoztatha-
tatlannak tűnt, amit a fi atalasszonyoknak el kellett viselni.68 A fent említett, közel 
egy időben megjelent két női életrajz az elsők között tárgyalta a házasságon belüli 
intim viszonyokat a feleségek szempontjából és adtak rövid leírást a friss házasok 
első nemi kapcsolatáról. Ezzel utat nyitottak a paraszti női élettapasztalatok feltá-
rása előtt, valamint előképként szolgáltak a későbbi elbeszélések számára is.

Feleségverés

A feleségek tettleges bántalmazása a leggyakrabban előforduló abúzus az önélet-
írásokban. A szövegekben sokszor elsikkadó, nem kellően artikulált erőszakleírá-
sokat magyarázhatja, hogy az író nem tartotta különösebben említésre méltónak 
a történteket, ami fakadhat abból, hogy az ütéseket a hétköznapi élet részének vagy 

66 Győri Klára önéletírása, 1975. 26.
67 Berényi Andrásné önéletírása, 1975. 173. (Kiemelések tőlem – S. F.)
68 Morvay, 1981. 147–155.
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a házasság velejárójának tekintette.69 Másfelől állhat mögötte a szégyenérzet, az el-
hallgatás és a kibeszélés vágya között feszülő ellentmondás is. A fi zikai erőszakkal 
gyakran párosuló lelki terror is fellelhető a szövegekben, amely kapcsán elmond-
ható, hogy a feleséggel szembeni fenyegetések és szóbeli megalázások közvetve 
vagy közvetlenül hatást gyakoroltak a gyerekek életére is.

A Salamon Anikó szerkesztette gyűjteményes kötetben két női önéletírásban is 
találunk említést sorozatos bántalmazásokról. A bukovinai Csobot Borbálát fér-
je rendszeresen bántalmazta, kapcsolatukban a kötődés és a szeretet teljes hiánya 
fi gyelhető meg. Egy esetben a késő este hazatérő férj ok nélkül támadt a vacsorát 
készítő feleségére:

„A kicsi  fűrészt úgy vágta a fejemhez, hogy a közepin való fa eltörött. Úgyhogy a két 
végin való  fát  addig verte  a  fejemhez, hogy a fejemtől a talpamig folyt a vér. […] 
Csak egy kemény ember vót a szomszédba, bérontott a nagykapun, bejött, s torkon fogta, 
kiszabadított a keziből.”70

Botos Amália rendezetlen családi viszonyok közt hamar megtapasztalta a fi zikai 
és lelki terror különféle formáit. Botosnak sem gyermekként, sem felnőttként nem 
volt olyan emberi kapcsolata, amelyben ne játszott volna szerepet valamiféle erő-
szak: mostoha- és édesszülei is bántalmazták, mindkét férje verte. Első férje dolog-
talanságát és iszákosságát megelégelve válni akart.

„És válaszul megfogta a hajam, lenyomott a földre, és rúgott, ahol ért, mondván: »Válni 
akarsz? Igen? Válni?« És a fal vékony lévén, a háziasszonyom hallván, mi történik, be-
jöve és látá és megkérdé: »Orbán úr, mit csinál?« Erre a drága uraság elengede, és felelé: 
»Semmit.«”71

A Varjú Sándorné néven megjelent, valójában Tóth Szőke Józsefné önéletírásából 
tudjuk, hogy első házasságában napi szintű tapasztalat volt a tettleges erőszak.72 
Egy esetben kukoricamorzsolás közben rámosolygott fi atalkori szeretőjére, amit 
sógornője észrevett és elárult a férjének.

„Akkor  az  uram  kihívott, nagyon elvert, pedig már állapotos voltam. Anyám  is 
látta, megsajnált; mondta, hogy ne is menjek vissza az uramékhoz. De én csak fogtam 
a kendőmet, mentem az urammal meg a sógornőmmel haza, hozzájuk. Jóska is észrevette, 
hogy vert az uram. Csak később mondta, hogy követett minket hazáig, és még sokáig ott 
állt az ablak alatt, hogy bántanak-e?”73

69 A házasságon belül elfogadott „mérsékletes” fenyítésről lásd: BalÁZs KovÁCs, 2005. 273–275.
70 Dávidné Csobot Borbála önéletírása, 1979. 16. (Kiemelés tőlem – S. F.)
71 Botos Amália önéletírása, 1979. 105.
72 Varjú Sándorné önéletírása, 1958.
73 Az eset megtörténtekor az asszony 7 hónapos terhes volt. Vö.Varjú Sándorné önéletírása, 1958. 
116. (Kiemelés tőlem – S. F.)
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A fenti esetekből látható, hogy a közvetlen szomszédság, rokonok beavatkozása 
adott esetben véget vethetett egy-egy bántalmazásnak, ám az esetlegesség miatt, 
ez aligha jelenthetett visszatartó erőt. A tapasztalatok túlnyomó részében a szem- 
és fültanúk nem nyújtottak segítséget a bántalmazott asszonyoknak.74 Szintén el-
mondható, hogy a közbelépések többsége a kifejezetten brutális eseteknél történt 
meg.

A Maros megyei Zsigmond Erzsébet önéletírásában is megfi gyelhetők azok 
a testi–lelki bántalmazási mechanizmusok, amelyek visszatérő motívumai a bán-
talmazott nők történeteinek. Figyelemre méltó, hogy önéletírása fogadtatásában 
– gyermeke halálának traumája mint sorsesemény mellett – nem jelentek meg azok 
a részletek, amelyek erőszakos, részeges férjről és örömtelen házasságról tanús-
kodnak. A kötet első kiadásának szerkesztője, Keszeg Vilmos sem tett említést 
a házasságon belüli erőszakról a témában megjelent írásaiban, ami értelmezhető az 
akaratlan tabusítás, illetve akár a tudatos elhallgatás gesztusaként is. A kapcsolatra 
utaló megjegyzések közt szerepelt a „házasság felbomlása” és a „férj eltávolodása”,75 il-
letve a „férjétől külön élő”,76 de a „férjtől való elfordulás” is.77 Ez a megfogalmazásmód 
azonban elfedi, hogy mindennek hátterében hosszan tartó és szisztematikus tes-
ti-lelki bántalmazás állt. Az önéletírás szerzője így elsődlegesen anyai és áldozati 
szerepben jelent meg a nyilvánosság számára.78 Az anyaságukban traumatizált nők 
élményanyagának beszűkítése nem segít megérteni az okok és következmények 
azon láncolatát, amely végül azokká a nőkké formálta az önéletírókat, akik a val-
lomástétel mellett döntöttek. Az élettörténet leírása egyik esetben sem véletlenül 
csak a férjek halálát vagy a kapcsolat végleges megszakadását követően történt. 
Az írás és annak nyilvános megjelentetése elégtételként is felfogható az élethosszi 
szenvedésért, illetve a férj uralma alóli felszabadulás és önmaguk újrapozicionálá-
sának lehetőségeként is.79

Sok más érzelemszegény házasságban élő asszonyhoz hasonlóan Zsigmond 
Erzsébet is megsínylette a fi gyelem és a törődés hiányát, a férfi  durvaságát és mér-
téktelen alkoholfogyasztását.

„Vágyaimban mindig vágytam egy szép szóra vagy hogy bár egyszer megsimogasson, 
s azt mondja, hagyd el, ne haragudj, mert  én  is hibás vagyok, de  ezt nem értem meg 
soha.”80

A beletörődés és a rá kiszabott sors eltűrése az állandósult rettegés érzetével 
párosult. A férfi  ittas állapotban kiszámíthatatlanul és erőszakosan viselkedett 

74 Botos Amália önéletírása, 1979. 90; Dávidné Csobot Borbála önéletírása, 1979. 16.
75 KEsZEg, 2008. 308; Keszeg, 2011. 59.
76 KEsZEg, 2007. 166.
77 KEsZEg, 2008. 307.
78 Akárcsak a háromkötetes életrajzát megíró széki Juhos Kis Sándorné Kocsis Rózsi (1932–
1999), akinek írásai közül feltűnően kevés visszhangot váltott ki a második kötet, melyben 
asszonysorsáról vallott, helyette a beteg gyermekét ápoló anya képe jelent meg hangsúlyosan. 
(KoCsIs, 1997.)
79 KEsZEg, 2008. 309.
80 Zsigmond Erzsébet önéletírása, 1995. 58.
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a környezetével, kiváltképp a feleséggel. A mindennapossá vált, olykor életveszé-
lyes fenyegetettséget példázza a következő szövegrész:

„Bezárja az előszoba ajtóját belülről, akkor is ittas volt, leoltja a villanyt, s veszi a nagy 
disznóölőkést, mindig azokat szedte elé, Szent Úristen, sokszor elgondolkodom, hogy 
miért nem hagytam, hogy megöljön, de akkor Isten tudja, hogy miért féltem olyan 
nagyon, s próbáltam menteni az életemet anélkül, hogy gondolkodni tudtam volna. Futok 
ki, az előszoba ajtója zárva, a kulcsot próbálom, de az az idegességemben nem nyílik, már 
a hátamban éreztem a kést, annyira beleéltem magam, hogy most vége mindennek, az 
utolsó pillanatban kinyílik az ajtó, 1980. február 24-én, csattogó hidegben egy háziruhá-
ban futok drága Édesanyámhoz. […] Úgy reszkettem, amikor ivott, a szeme olyan, mint 
egy megdühödött állatnak, még jobban féltem, hogy igazán felakasztja magát, s engem 
megesznek a rokonai, hogy én vagyok a hibás. Amikor mondtam a nővéremnek, 
hogy miket csinál, mindig azt mondta, hagyjam, hogy csinálja.”81

A fenti részletben összesűrűsödik az erőszakosság általánossá válásának kifejezé-
se, a női önvád, a környezet áldozathibáztatása és a segítség reményének teljes 
hiánya. Zsigmond megfogalmazásából kiviláglik, hogy a késsel fenyegetés nem 
egyszeri eset és nem is a hirtelen felindulás műve volt. Azt is látjuk, hogy a férj 
saját öngyilkosságával tartotta sakkban a lelkileg is meggyötört feleséget, akinek az 
esetleges rokoni bosszútól is tartania kellett. A feleségnek így nem csak saját gyöt-
relmeit, de férje esetleges cselekedeteinek súlyát is cipelnie kellett. Lelkiállapotát 
jól tükrözi, hogy maga sem értette, miért védte saját életét, mikor férje megpróbálta 
meggyilkolni. Az anya, testvér, illetve a férj rokonságának említése példázza, hogy 
a kapcsolati erőszak nem minősülhet két ember „magánügyének”, mivel a felek 
közvetlen hozzátartozóit is érinti. A testvér megengedő hozzáállása pedig egyfelől 
jelezheti a probléma általánosságát, hétköznapiságát, illetve a remélt segítség teljes 
hiányát is.

Hogy a hosszan tartó tettleges bántalmazás nem kapott nagyobb visszhangot 
sem a kötet ismertetéseiben, sem a kapcsolódó elemzésekben, azzal magyarázható, 
hogy csak a 21. században kezd szélesebb körben elfogadott ténnyé válni a fele-
ségbántalmazás problémájának létjogosultsága. A szövegekben megjelenő törté-
netek nem csupán rossz házasságokról, pszichésen beteg vagy iszákos férjekről, 
elhidegülésről, illetve érzelemszegény és boldogtalan asszonyi sorsokról szólnak, 
hanem szisztematikus  abúzusokról. A probléma bagatellizálása, marginálisnak vé-
lése, valamint az elkövetők patologizálása mind hozzájárult a bántalmazott nők 
problémáinak kisebbítéséhez.

A havadi Bakó Ferencné története nemcsak refl ektál egykori tetteire és átértékeli 
azokat, hanem – ahogy a későbbiekben látni fogjuk – felvillantja a családon belüli 
szolidaritást mint az erőszakra adott lehetséges választ is. A munkavégzés kapcsán 
eszkalálódó konfl iktus során az asszony önérzetes kiállása lett megtorolva fi zikai 
fenyítéssel.

81 Zsigmond Erzsébet önéletírása, 1995. 76. (Kiemelések tőlem – S. F.)
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„Mikor  felkel,  azt mondja:  – Főtt  étel  van? Azt  felelem  erre:  – A  füttő  alatt  van  fa? 
Ahogy te vágtál fát, úgy főztem én is. Oda vagy munkában, az más. Pénzt keresel. De 
vasárnap te alszol, s én vágjak fát? Favágónak vettél ide, vagy feleségnek? Mit gondolsz, 
hogy csak neked van eszed, s nekem nincs? Hát akkor úgy megvert, tiszta kék volt 
a hátam. Ilyen emberem volt nekem. Tűrtem neki, mert gyerekek voltak. Én soha nem 
mertem volna visszaütni annál többet kaptam volna, ha visszaütöttem volna. Az asszony 
csak asszony, s a férfi  férfi . Úgy hagyta az Isten.”82

Elbeszélésében vegyül a verés gyerekek miatti eltűrésének és az alávetettség iste-
ni elrendelésének gondolata egy szokatlanul határozott kiállással. Hogy Bakóné 
a férje szemére olvasta sérelmét, mikor tudta, hogy milyen következményekre szá-
míthat, az emberi méltóság iránti vágy és a személyes büszkeség kifejeződése. Az 
igazságtalannak és aránytalannak érzett munkamegosztás miatti kifakadás, vala-
mint annak felmerülése, hogy vissza is üthetne, nagyfokú öntudatról árulkodik.83 
Egy másik esetben az ütés nem maradt válasz nélkül:

„Most valami három éve sajtoljuk a szőlőt, s mondom az emberemnek: – Te, nem jó tet-
ted a vasat, mert alul kell tenni a fát. – Mit tanítasz engem? – s olyan pofont lehúzott, 
hogy jobb se kell. Erre felkaptam a deszkát, és hozzávágtam. S ha akkor gyorsan nem 
szaladok át a szomszédba, a vasrúd elért volna, s meghalok abba a helybe. Avval dobott 
utánam.”84

Az esetet követően az asszony felhívta a már felnőtt fi át, aki már több ízben fi gyel-
meztette az apját, hogy ne bántsa az asszonyt. Ez esetben azonban nyíltan szembe-
szegült az erőszakos apával.85 A családon belüli szolidaritás tehát egyfajta választ 
adhatott a bántalmazott nők helyzetére, hiszen a felnőtt gyerekhez, szülőkhöz, 
rokonokhoz költözés, akár ideiglenesen, de megoldást jelenthetett a nők számára 
egy olyan társadalmi rendszerben, ahol a válásnak, végleges szétköltözésnek rend-
kívül nagy ára volt. A közösség által magukra hagyott, egyedülálló parasztasszo-
nyok egzisztenciálisan és szociálisan is ellehetetlenültek, mivel ebben a formában 
nem tudtak beilleszkedni a falu rendjébe. Azonban a fenti példákból az is kitűnik, 
hogy a szolidaritás e típusa ritkának számított, gyakran a közeli családtagok is el-
fogadták a nők tettleges bántalmazását mint az élet rendjét, illetve nem avatkoztak 
bele a házasok konfl iktusaiba.

A segítségkérés és -nyújtás azonban nem bizonyult könnyűnek sem az asszo-
nyok, sem a környezet részéről. Balázs Lajos egy adatközlője, akit az iszákos, erő-
szakos férje többször kékre vert, a paptól próbált segítséget kérni, ám csalódnia 
kellett. Végül a kisgyerekei védelmében a szomszédok avatkoztak közbe: feljelen-
téssel fenyegették meg a férfi t. Az árvaházba helyezés fontolgatása, a sorozatos 

82 Bakó Ferencné önéletírása, 1988. 102.
83 Hasonló fi gyelhető meg Botos Amália esetében, aki egy bántalmazást követően ügyvédhez 
fordult, majd orvossal látleletet vetetett sérüléseiről és beadta a válást. (Botos Amália önéletírása, 
1979. 106.)
84 Bakó Ferencné önéletírása, 1988. 102–103. (Kiemelések tőlem – S. F.)
85 Bakó Ferencné önéletírása, 1988. 103–104.
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elmenekülések megviselték az egész családot.86 A férj józan periódusai, fogadko-
zásai pontosan azt a sémát követik, amelyek meghatározzák a bántalmazó maga-
tartását és választ adnak arra kérdésre, hogy a nők miért nem lépnek ki az ilyen 
kapcsolatokból.87 A szomszédok fellépése ugyan fontos momentum a történetben, 
de tisztán látszik, hogy bár sajnálták az asszonyt, az elsődleges motiváció a gyere-
kek védelme volt, nem a feleségé.

Közösségi megítélés, szakmai fogadtatás

Az önéletírások fogadtatása körüli viták és vélemények a legmarkánsabban Győri 
Klára és Zsigmond Erzsébet könyve kapcsán jelentek meg a nyilvánosságban. A fa-
luközösség megítélésén és a szakmai recepción keresztül pedig bepillantást nyer-
hetünk az elutasítást kiváltó okokba.

Győri Klára kötete kapcsán a parasztasszonyok elutasító véleménye mögött 
meghúzódó érv, hogy „ilyeneket nem szokás  leírni”.88 Vagyis elválik egymástól az 
asszonyok maguk közti beszéde a nyilvánosság számára írt vallomásoktól: a köz-
readás médiuma és a közönsége határozta meg annak elfogadhatóságát, illendőségét. 
A fogadtatást meghatározta a lokális erkölcsi modell és az ahhoz szorosan kötődő 
felekezet is: a kálvinista Havadon – szemérmetlenségre hivatkozva – teljes elutasí-
tás, míg a katolikus Csíkszentdomokoson az elbeszélővel történő azonosulás volt 
megfi gyelhető.89 A székiek szerint Győri „a falu” akarata ellenére hozott nyilvános-
ságra róluk (adott esetben megalázó) információkat, amelyhez nem volt erkölcsi 
felhatalmazása.90

Az önéletrajzról kialakult szakmai vita összegzése során Nagy Olga világossá 
tette, hogy a kierőszakolt szexuális kapcsolatokról Győri Klára sokéves ismeret-
ségük során soha nem beszélt.91 Az erdélyi kritika egyik legkeményebb példája 
a Szőcs István által megfogalmazott recenzió, amelyben a recenzens áttételesen 
elvitatta a jogot, hogy az asszony úgy mondja el saját élettörténetét, ahogyan azt 
ő megtapasztalta.92 Az elutasítást kiválthatta az is, hogy Győri önéletrajza nem il-
leszkedett a kanonizált parasztságképbe és megtörte a Székről kialakított idealizált 
koncepciót is.93

Zsigmond Erzsébet esete olyan szempontból is eltérő, hogy ő megérte a könyv 
kiadását. Az iskolában, ahol takarítóként dolgozott, ünnepélyes bemutatót tartot-
tak és sokan gratuláltak neki, aláírást kértek tőle. Emellett viszont többen – főleg 
ismerősök, a kötet szereplői – el is pártoltak tőle.94 Bár a kilencvenes évek közepén 

86 BalÁZs, 2009. 269–270.
87 Leonore Walker pszichológus alkotta meg az erőszak ciklusa kifejezést és a hozzá kapcsolódó 
modellt, amely leírja a bántalmazó kapcsolatok dinamikáját. (NANE, 2015. 39–47.) Lásd még: 
MorvaI, 1998. 13–32.
88 Nagy, 2016. 107. (Kiemelés tőlem – S. F.) A normaszegés miatti egyén-közösség konfl iktusról 
lásd még: Küllős, 2012.
89 Nagy, 2016. 108.
90 KEsZEg, 2008. 307.
91 Nagy, 2016. 102.
92 sZőCs, 1976; KEsZEg, 2008. 306.
93 KEsZEg, 2008. 306.
94 KEsZEg, 2008. 309.
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megjelent szöveg viszonylag késői önéletírásnak számít, a fogadtatás során még itt 
sem volt tetten érhető az erőszak nyílt kimondása, holott a szerző már expliciten 
fogalmazta meg a bántalmazásokat.

Mindkét esetben azt látjuk, hogy az önéletírás megjelenése megsértette a privát 
és nyilvános szféra éles elválasztását, valamint az ellen a hallgatólagos egyezség 
ellen munkálkodott, amely elbeszélhetetlenné teszi az intim szféra és az erőszak 
kapcsolódási pontjait. Keszeg Vilmos szerint az ilyen típusú megszólalás átrende-
zi a kapcsolatokat és a közösségen belüli erőviszonyokat, ezzel pedig indulatokat 
vált ki. A falubeliek, ismerősök el is akarták olvasni, hogy miként ábrázolták őket 
és környezetüket könyvükben az asszonyok, de haragudtak is, amiért akaratuk 
ellenére nyilvánossá tették a falu életének bizonyos aspektusait.95

Azokban a női önéletírásokban, ahol nyíltan megjelenik a házasságon belüli 
erőszak, a narratíva és a reprezentáció átlépi a korábban élesen elválasztott ma-
gán- és nyilvános szféra határait. A határsértő cselekedetek pedig önmagukban is 
szankcionálandónak minősülnek, ezért válthatott ki éles ellenérzést az ilyen típusú 
elbeszélések közül elsőként megjelent kötet, Győri Klára élettörténete. Mindehhez 
hozzáadódik, hogy egy olyan időszakban adták ki a könyvét, amikor már a ’68-as 
mozgalmak nyomán a köztudatba került az új típusú erőszakkoncepció. Az, hogy 
a családon belüli erőszak bármely formája magánügynek tekinthető vagy sem, 
hogy megengedhető-e bárminemű erőszakos megnyilvánulás a gyerekekkel vagy 
a feleséggel szemben, végső soron világnézeti kérdésnek tekinthető. Ugyanis a nők 
elleni erőszak megítélése szorosan összefügg azzal a kérdéssel, hogy milyen szere-
peket képzelünk el a nők számára a családban és a társadalomban.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy az 1970-es években lezajlott paradigmaváltások 
következtében nagyobb hangsúlyt kapott a társadalmi és politikai diskurzusban 
a nők elleni, illetve a családon belüli erőszak. Az ekkortájt születő paraszti női ön-
életírásokban is fellelhető erőszaktapasztalatok ugyan még nem értelmeződtek át, 
ám már leírhatóvá és elbeszélhetővé váltak. Ennek egyik magyarázata, hogy az 
írást mentalitásváltás előzte meg, amely során a nők eltávolodtak a hagyományos 
paraszti életviteltől és gondolkodásmódtól, azaz már másként tekintettek múltbéli 
élményeikre, ezért is tárhatták azt nyilvánosság elé.96 Azonban a családi életre mint 
a magánélet terére és elsődleges közegére egészen az 1990-es évekig vonatkozott 
a hallgatólagos be nem avatkozás elve.

A nyolc önéletírást szemléző tanulmányban röviden bemutatásra kerültek 
a szerzők, a női önéletírás sajátosságai, valamint az erőszak fogalmához köthető 
normaváltások. A korpuszt a szövegekben megjelenő bántalmazás három fő típusa, 
a gyermekbántalmazás, a szexuális erőszak és a feleségverés mentén vizsgáltam. 

95 KEsZEg, 2008. 309. A falusiak leírtakhoz való ellentmondásos hozzáállásáról Köllő Teréz esetében 
lásd: sZőCs, 2011. 57–67.
96 MoHay, 2000. 773.
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Ezt követően két önéletírás fogadtatásának bemutatására és az elutasítás mögött 
meghúzódó érvek vizsgálatára került sor.

A személyes történetek elbeszélése heves elutasítást válthatott ki a közössége-
ken belül, ami magyarázható a normák megsértésével, illetve a normaváltáshoz 
kötődő, új típusú témák közbeszédbe emelésének elutasításával is. Mivel az elbe-
szélők nyilvánosan áthágták a női szocializációs mintákhoz kapcsolódó magatartá-
si szabályokat, így nem jöhetett létre közösségi szolidaritás. Az sem véletlen, hogy 
a nők csak idősebb korukban, férjük halála után beszéltek vagy írtak az őket ért 
megaláztatásokról. Ezt magyarázhatja, hogy az idős asszonyokra eltérő normák 
vonatkoztak, szabadabban fejezhették ki magukat, de motiválhatta az életút végé-
nek közelségéhez kapcsolódó közlésvágy is. Az erőszak és a zaklatások lejegyzésé-
nek személyes motivációi is eltérők lehettek: az írás éppúgy szolgálhatott a trauma 
feldolgozásául, mint alkotó cselekvésként, amely során lehetségessé vált az áldo-
zati szerep levetkőzése. A retrospektív önéletírás tekinthető a sorsuk saját kezükbe 
vételének egy eszközeként is, amely aktív cselekvővé avatta az asszonyokat.
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