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Magyarországon, ha nem is példátlan, de nem általános 
gyakorlat, hogy egy kutatócsoport működése során sa-
ját könyvsorozatot indítson. A Magyar Tudományos 
Akadémia támogatásával immár három éve működő 
Lendület Családtörténeti kutatócsoport Magyar Család
történetek sorozatában tanulmánykötetek és forráskiadá-
sok egyaránt megjelentek. A negyedik, Érzelmek és mosto
hák című tanulmánykötet 2019-ben került kiadásra (idén 
pedig már az Özvegyek és árvák a régi Magyarországon, 
1550–19401 címet viselő ötödik kötet is kapható). A kötet 
az elsőre meglepő címadással a hazánkban még új, egy-
ben releváns következtetésekkel bőven kecsegtető irány, 
az érzelemtörténet kutatását vállalja.

Nem csak nyelvileg meglepő a címadás, hiszen az elvont fogalomcsoporttal 
való összekötése, amelyben eleve kódolt az ellentételezés, rögvest felkelti az ol-
vasó gyanakvását. Az értelmezést kívánó cím hirtelen soknak hathat, és az alcím 
– Mozaikcsaládok a régi Magyarországon (1500–1850) – is diszkrét távolságot tart. Elég 
azonban, ha az igényes kivitelezésű kötet borítóját tüzetesebb vizsgálat alá vesz-
szük, és Hágár elűzésének története máris a mai szemmel sem egészen megszokott 
családi relációval villantja elénk az összefüggést. Plasztikus megjelenítése ez az 
ószövetségi történet a bonyolult együttélési formának. Ennek apropóján joggal ve-
tődik fel a kötet belső borítóján megfogalmazott kérdés – amit tekinthetünk a kötet 
alapkérdésének –, amely arra kérdez rá, hogy valóban gyökeresen megváltozott-e 
a családi élet a 18. században, amikor az egy háztartásban élők közötti intimitás 
és bensőségesség megjelenéséről szokás beszélni. Mind az ezt követő sorok, mind 
a kötet szerkesztőjének és egyik szerzőjének, Erdélyi Gabriellának bevezetője tisz-
tázza, hogy a szerzők figyelme a klasszikus család egységének felbomlására és új 
családtagokkal (mostohaszülőkkel és mostohatestvérekkel) való kiegészülésére 
irányul, s vizsgálataik fókuszában a változás eredményeképp létrejövő érzelmek 
felderítése áll. 

A vállalkozás harmonikusan simul a kiindulópontnak tekintett szerzők, Philippe 
Ariès és Lawrence Stone működése nyomán az 1970-es évektől kibontakozó, egy-
re jobban szétágazó családtörténet logikai és gondolkodás-genealógiai ívébe. Mint 
ahogy azonban a kötetben többször idézett Hans Medick és David Warren Sabean 
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munkássága is tükrözi, az antropológiával szorosan átszőtt történeti demográfi a 
pontosan e sokoldalú megközelítés útján tudott újra életre kelni korábbi tetszha-
lott állapotából, ezért létező várakozásra érez rá a kötet, amikor céljaként azt tűzi 
ki, hogy megtegye az első lépéseket a premodern mostohacsaládok hazai történeti 
kutatásában. (11.) Ezt követően Erdélyi már a bevezetőben ismerteti és egymás-
hoz való viszonyában kontextualizálja az egyes szövegeket. A szerzők kutatási te-
rületét, eddigi publikációit kevésbé ismerő olvasó számára e bevezetés második 
fele amiatt válhat nehezebben befogadhatóvá, mert – a kötet szerinti sorrendben 
haladva – még nem ismeri azokat az érvelési láncokat, amelyekből a végső megál-
lapítások következnek. Így számomra, elfogadva a posztmodern közlésekben rejlő 
összetettebb szellemi kihívást, nagyobb mérvű revelációt jelentett a kötet bevezető-
jének újraolvasása a tanulmányokat követően, amely akár cél is lehetett.

A kötet szerzői zömében a Bölcsészettudományi Kutatóközponthoz és az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemhez kötődő (valamint egy, a Pécsi Tudományegyetemen 
és egy, a Közép-európai Egyetemen dolgozó) kutatók, történészek, művészet- és 
irodalomtörténészek, továbbá egy etnográfus is képviselteti magát.

A hazai érzelemtörténeti kutatás szempontjából fontosnak tekinthető az a szak-
irodalmi tájékozódás, amelyet a kötet szerzői közül a legtöbben körültekintően elvé-
geztek. Judith Butler performativitás-elmélete Mérai Dóra, Erdélyi Gabriella, Bálint 
Petra és Mátay Mónika számára is igazodási pont. Érthető, hiszen az elgondolás 
lényege, amely szerint az érzelmek nem csupán kifejezésükben, de önmagukban is 
társadalmi jelenségek, máris megnöveli a kutató és témája közötti lépéstávolságot, 
hiszen mélyebben átgondolt alaptétel megfogalmazására késztet, és az egyes érzel-
mek tényének helyére és validitására kérdez rá. Így ehhez már a kutatói kérdés-
felvetést újrakonstruálásra bírva társul az egyes szerzők szakirodalmi háttérbázisa. 
Legyen az az érzelemtörténeti megközelítési módokat kifejezetten a család relációjá-
ban elemző Susan Broomhall (Erdélyi Gabriellánál, illetve Gyimesi Emesénél), a sze-
xuális érzékiséget taglaló Richard van Dülmen (Géra Eleonóránál) vagy a rugalmas 
jogértelmezés történeti aspektusaira rámutató Thomas Kuehn és Simona Cerutti 
(Mátay Mónikánál). Érzelemtörténeti bibliográfi aként is forgatható és forgatni érde-
mes kötet gazdagítja tehát a hazai társadalomtörténeti kiadványok palettáját.

A kérdések felől közelítve a könyvhöz, annak három része orientálja az olvasót. 
A Családi tárgyak és gyakorlatok címet viselő egységben Bubryák Orsolya (művé-
szettörténész, BTK Művészettörténeti Intézet) mások mellett Esterházy Pál nádor 
végrendeletére koncentrálva járja körül, hogy mennyiben befolyásolták a végren-
delkező és a kedvezményezettek közötti érzelmi kapcsolat, valamint ennek vál-
takozása a szerzemény-átörökítési stratégiákat. Mérai Dóra (régész, művészettör-
ténész, CEU) a közeli családtagok közti érzelmekre a sírkőállítások különbségein 
keresztül vont le következtetéseket, míg Bódai Dalma (történész, ELTE) Thurzó 
György nádor második felesége, Czobor Erzsébet lányai részére tett ajándékozá-
sait vizsgálta meg. A részt Erdélyi Gabriella történész (BTK Történettudományi 
Intézet) tanulmánya zárja. Erdélyi kifejezetten az Esterházyak 17. századi levelezé-
sére fókuszálva vizsgálja, hogy miként lépett túl a családtagok közötti levelezés az 
egyszerű információcserén és vált az érzelmek kifejezésének is terepévé.

Bár az első sem mentes a kiélezett helyzetek bemutatásától, a konfl iktu-
sos viszonyok a második, a Családi konfl iktusok megvitatása címet viselő részben 
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összpontosultak. Géra Eleonóra (történész, ELTE) mikrotörténeti vizsgálata egy 
háromszor házasodó asszony házasságainak történetét nem csupán elmeséli, de 
érzelemtörténeti értelmezésbe ágyazza, arra helyezve a hangsúlyt, hogy az először 
kényszerűen, másodjára és harmadjára viszont a maga döntése nyomán házasuló 
nő számára milyen mozgatóerők játszottak szerepet a döntéshozatal és az együtt-
élés során. Bálint Petra (etnográfus, ELTE) tanulmányát egy elsőre meghökkentő 
kérdésfelvetéssel indítja: „Valóban gonoszak és szívtelenek a csecsemő- és gyermekgyil-
kosságokat elkövető lányok, asszonyok? […] Mit éreztek, illetve érezteke valamit, amikor 
elkövették tettüket?” (172.) Bálint tanulmánya már csak azért is kirívó, mert aktorai 
kifejezetten a feudális világ alsó és perifériára szorult rétegeinek szereplői. A tör-
vényszéki iratok kiaknázásával megelevenedő csecsemőgyilkos és férjmérgező 
asszonyok sorsának kutatása jelenleg még új iránya a hazai érzelemtörténeti ku-
tatásoknak. Mátay Mónika (történész, ELTE), e rész harmadik szerzője, debreceni 
polgárcsaládokat vizsgáló kutatását folytatja, s számos forrástípust megmozgat, 
egy cívisvárosi sertésvágó szóbeli végrendelkezésének érzelemtörténeti vonatko-
zásait kutatva. A jogantropológia eszköztárával gazdagon élő szerző szövevényes 
hálózati elemzést is végez.

A Családi terek, identitások, szerepek című harmadik részben Gyimesi Emese (iro-
dalomtörténész, ELTE) Szendrey Júlia-kutatásának egy újabb izgalmas fejezetét is-
merhetjük meg, amikor a megözvegyült Szendreynek a Horvát Árpád történésszel 
kötött házasságából született gyermekei levelezését mutatja be. Gyimesi annak ki-
bontására törekszik, hogy a Horvát-gyerekek fejében milyen kép élt a közelebbi 
családtagokról, így például féltestvérükről, Petőfi  Zoltánról vagy nagynénjükről, 
Szendrey Máriáról. (A kötet megjelenése óta pedig megjelent a gyerekek teljes 
levelezése, Gyimesi gondozásában).2 Kucserka Zsófi a (irodalomtörténész, PTE) 
a társadalomtörténészek körében is régebb óta ismert Slachta Etelka már kiadott 
naplóira és levelezéskötetére alapozva vizsgálja Slachta különböző műfajokban 
megírt szövegeinek hatását a magánéletére és közösségi szerepvállalására. 

A szerzők hol több, hol kevesebb forrástípus bevonásával végzik kutatásu-
kat. A levelezés, ha fennmaradt, magától értetődő, így például Erdélyi, Gyimesi 
és Kucserka tanulmánya esetén. Hiánya azonban innovatív megoldásokat szül. 
Bubryák Orsolya, Géra Eleonóra és Mátay Mónika nagy tapasztalattal aknázza ki 
– egyebek mellett – a végrendeleteket, a peres eljárási iratokat. Hagyatéki listák-
kal dolgozik Bódai Dalma és Géra Eleonóra. Ugyanakkor Mérai Dóra, elszakadva 
a kétdimenziós források világától, 314 erdélyi kősíremlék adatait tartalmazó adat-
bázisa alapján fogalmazza meg vizsgálatának eredményeit. A szerzők által felhasz-
nált sok és sokféle forrás tehát fokozott kreativitásra ösztönzi az olvasót, mintegy 
megerősítve abban, hogy a régtől ismert források is egészen új arcukat mutathatják 
egy-egy jól irányzott kérdés esetén.

Az eredmények részletes ismertetése nem tárgya e recenziónak, így zárásként 
csupán néhány gondolatra szeretném irányítani a fi gyelmet. Bubryák Orsolya 
szövege például nagyon izgalmas példáját nyújtja annak, hogy egy felvidéki főúr 
– attól, hogy gyermekeit egyaránt szerette – végrendelkezhetett számukra eltérő 
arányban. Mérai mesterien helyezi el és visz egyre közelebb fi zikailag és képileg az 

2  GyiMEsi, 2019.
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általa vizsgált síremlékekhez, miközben végig a család és közösség érzelmi viszo-
nyulásáról ír. Bódai Dalma Czobor Erzsébet és leányai intim információváltásába is 
beavatja olvasóját, míg Erdélyi Gabriella mások mellett az Esterházyak leveleiben 
megjelenő, az érzelmek megosztását segítő, a szóbeli kommunikációt segítő test-
beszéd-leírásokra hívja fel a fi gyelmet. Géra Eleonóra élvezetesen és fordulatosan 
vezet végig Eva Elisabetha Wittmann három házasságán, és mutat rá a nadrágot 
hordó asszonyi karakter konfl iktusaira. Bálint Petra lényegre tapintó megállapítást 
tesz arról, hogy az az érzéketlenség, amit ma történészként az úriszéki és törvény-
széki iratok olvasásakor a szemtanúk részéről tapasztalunk, inkább a forrástípus, 
mintsem a korabeli emberek sajátossága. Gyimesi Emese nagyon célratörő és sűrű 
szövege bemutatja és értelmezi a Horvát-család Hársfa utcai otthonát, ezen keresz-
tül a család privát és reprezentatív tereit, a gyerekek levélírói gyakorlatát és a csalá-
di ünnepek szerepét és megélését. Kucserka Zsófi a karaktere kapcsán az írás mint 
cselekmény és eszköz szintén különösen hangsúlyos szerepet kap a biedermeier 
családeszmény és a honleányi eszme tengelyében.

Az egyes tanulmányok – eltérő és egymást erősítő utakon – mind az alapkérdés 
megválaszolása felé mutatnak. Arièsnek a 18. században végbement, a családok 
úgymond érzelmi töltődésére vonatkozó megállapítása immár nemcsak a nemzet-
közi, de a hazai irodalomban is megerősítést nyert, mintegy sarkallva a további 
érzelemtörténeti kutatásokra. Hogy ez itt mennyire nem csupán egy lezáró fordu-
lat, jelzi, hogy 2019 kétszeresen is nagy éve a hazai érzelemtörténeti kutatásoknak, 
hiszen ugyancsak ezévben jelent meg a Hajnal István Kör konferenciakötete, Az ér
zelmek története3 Lukács Anikó és Tóth Árpád szerkesztésében. Az Erdélyi Gabriella 
által szerkesztett, megjelenésében is ízléses kötet így hiánypótló és tovább lendítő 
munka is egyben.
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Felhasznált irodalom és rövidítések

ERDÉLYI (SZERK.)
2020 Erdélyi Gabriella: Özvegyek és árvák a régi Magyarországon (1550–1940). Budapest, 

Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2020. (Magyar Családtörténetek: Tanulmányok, 5.)

GYIMESI

2019 GyiMEsi Emese: Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjában. Szendrey Júlia, Petőfi  Zoltán, 
Horvát Attila, Árpád és Ilona gyermekkori levelei, versei és játékai, 1840–1870. Budapest, 
Magánkiadás, 2019.

LUKÁCS–TÓTH (SZERK.)
2019 lUkÁCs Anikó – TÓTH Árpád (szerk.): Az érzelmek története. A Hajnal István Kör – 

Társadalomtörténeti Egyesület 2017. évi, gödöllői konferenciájának tanulmánykötete. 
Budapest, Hajnal István Kör, 2019. (Rendi társadalom – polgári társadalom, 31.)

3  lUkÁCs–TÓTH (szErk.), 2019.


	16 kolohjav01

