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Kovács JanKa
„Isten, az uralkodó és a természet ellen való bűn.”1

Az öngyilkosság reprezentációi és interpretációi a kora újkori Angliában, 
1580–1660

Bevezetés

„Ha a víz jön hozzám, nem én fojtom bele magam; de ha én megyek a vízhez és ott megfulladok, 
a saját halálomért én felelek”2 – így érvel Ophelia vitatott öngyilkossága kapcsán Shakespeare 
Hamletjének egyik sírásója. E kiragadott mondat rávilágít arra a kétkedésre és bizonytalanságra, 
ami az öngyilkosságot és annak megítélését övezte a kora újkori Angliában, míg a dráma 
öngyilkosságot tematizáló jelenetei az „Isten ellen való bűn” több korabeli, a 16–17. század 
fordulóján egymás mellett élő, sokszor egymásnak ellentmondó értelmezésére vetnek fényt. 

A középkor jogi kategóriáira, illetve az öngyilkosság középkori vallási és társadalmi megítélésére 
és megközelítéseire építve a 16. század folyamán a kérdés egyre hangsúlyosabb szerepet kapott, és 
negatív megítélése, illetve az öngyilkosokkal és családjukkal szembeni eljárások a századfordulóra 
olyannyira előtérbe helyeződtek, hogy véleményem szerint elkezdhetünk az öngyilkosság 
tematikájának és az öngyilkossággal kapcsolatos diskurzus különböző „használatairól” beszélni. 
E használatok alatt értem elsősorban az öngyilkosokkal szembeni jogi szabályozás sajátosságait 
és az eljárásból származó, a koronát illető hasznot, valamint a puritán pamfletek és értekezések 
retorikáját, hiszen a puritán teológusok az öngyilkosságot is egy meghatározott cél mentél 
kapcsolták be a kor erkölcseit és viselkedési formáit ostorozó moralizáló értekezéseikbe. Illetve, 
mindezek mellett az öngyilkosság tematikájának megjelenését a szórakozás és szórakoztatás 
különböző terein, így a színházakban és a különböző véres, kegyetlen és erőszakos eseményeket 
tárgyaló röplapokon. Dolgozatom vezérfonalát elsősorban azért ez a kérdéskör adja meg, 
mert bár a halál, az elmúlás és az ezzel kapcsolatos attitűdök korábban is népszerű témái 
voltak a történetírásnak, az öngyilkosság nem áll a magyar nyelvű szakirodalmi munkák az 
érdeklődésének homlokterében.3 Az öngyilkosságot tárgyaló történeti munkák alapvetően két 
jól elkülöníthető tradíciót követnek: az egyik a Durkheim munkássága nyomán kibontakozó 
szociológiai megközelítés, amely az öngyilkosságok mintázatainak és okainak rekonstruálására 
törekszik, az okokat elsősorban az egyén és társadalom viszonyában keresve,4 nem tulajdonítva 
komoly jelentőséget az orvosi megközelítéseknek, így az elmebetegségek szerepének. A 

1  „It is an offence against God, against the King, and against Nature.” Dalton, Robert 1661. The Countrey 
Justice, Chap. CXLIV, Felo de se.

2  „If the water come to me, I drowne not my selfe: But if I goe to the water, and am there drown’d, Ergo I am 
guiltie of my own death” Shakespeare, W. 1603. The Tragicall Historie of Hamlet, the Prince of Denmarke, 
London. (Q1) A dolgozatban a drámákból vett idézeteket saját fordításban közlöm.

3  A kérdéshez részletesen lásd Healy, R. 2006. „Suicide in Early Modern Europe”: The Historical Journal, 49. 
évf. 3. sz. 903–919.

4  Durkheim az öngyilkosság és a pszichopatologikus állapotok összefüggéseinek vizsgálata kapcsán arra a 
következtetésre jutott, hogy bár megkülönböztethetőek az öngyilkosság különböző motivációi, bizonyos, a 
háttérben meghúzódó beállítódások és idegrendszeri elváltozások (neuraszténia), illetve szokások (alkoholizmus), 
nem létezik olyan mentális állapot, amely összefüggést mutatna az öngyilkossággal. Véleménye szerint az 
organikus-pszichikus hajlandóság legfeljebb táptalajt nyújthat az öngyilkossághoz, de bekövetkeztének okait 
bizonyos társadalmi tényezőkben kell keresnünk. Vö. Durkheim, É. 1982. Az öngyilkosság. Szociológiai 
tanulmány. 2. kiadás. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest. 45–70.
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durkheimi tradícióval szembehelyezkedve Michael MacDonald és Terence R. Murphy a 
téma nagy hatású, mintaadó monografikus feldolgozásában,5 orvostörténeti szempontokat 
is érvényesítve, az öngyilkossággal kapcsolatos attitűdökre és megítélésének átalakulására 
fókuszáltak, hangsúlyozva a 17–18. század fordulójától egyre inkább végbemenő szekularizációt 
és medikalizációt.

Az öngyilkosság kérdése, reprezentációi és használatai nem vizsgálhatóak a szélesebb kontextus 
felvázolása nélkül. A halál mint a hétköznapok realitása és az ezzel kapcsolatos attitűdök 
változása, illetve a halállal kapcsolatos diskurzus felerősödése elválaszthatatlanok az öngyilkosság 
problémakörétől. A kérdés előtérbe helyeződése részben magyarázható a vallási változásokkal, 
például a reformációval és a puritanizmus megjelenésével, illetve a hatalom térnyerésével is. A 
Tudor-dinasztia centralizációs törekvéseinek nyomán, a szigorodó törvényhozás, a fegyelmezés 
és elzárás különböző intézményeinek (börtönök, szegényházak, kórházak) létrehozásával a 
figyelem középpontjába kerültek a különböző deviáns viselkedésformák, és erősödtek az ezekre 
adott válaszok is a hatalom részéről, aminek következtében például jelentősen megnőtt a 
kivégzések száma. A deviáns viselkedés különböző megnyilvánulási formái és az erőszak pedig 
tetten érhetőek a szórakozás és szórakoztatás területén is, így tehát a nyilvános kivégzéseken, 
a korabeli ponyvákban, röplapokon és az irodalmi reprezentációkban is. Emellett jelen voltak 
a deviancia orvosi értelmezései is, amelyek a különböző elmebetegségek és állapotok, illetve 
tünetegyüttesek (melankólia, hisztéria) irányából közelítették meg a kérdéskört. Az öngyilkosság 
kérdése, pontosan megítélésének és értelmezésének sokfélesége miatt, nem választható el az 
említett kérdéskörök egyikétől sem. Az öngyilkosság „Isten, az uralkodó és a természet ellen 
való bűn”-ként való értelmezése rávilágít arra, hogy a problémakörben összefonódnak mind 
a vallási, mind pedig a hatalmi kérdések, és mivel az öngyilkosságot elsősorban erőszakos 
bűncselekményként, gyilkosságként értelmezték elengedhetetlen annak felvázolása, hogy a 
bűn, az erőszak és e kérdésektől el nem választhatóan természetesen az öngyilkosság, hogyan 
kerültek felszínre a hivatalos diskurzusban. Dolgozatom első felében ezért igyekszem felvázolni 
a korszakban egyre inkább felerősödő, halállal és erőszakkal és az ettől a kérdéskörtől nem 
függetleníthető deviáns viselkedési mintázatokkal kapcsolatos diskurzust, ebben a nagyobb 
értelmezési keretben elhelyezve az öngyilkosság problémáját.

A téma sokszínűségéből és szerteágazó természetéből adódóan dolgozatomban nem 
vállalkozom a kérdés komplex elemzésére; elsősorban annak a felvázolására törekszem, hogy 
ebben a soktényezős, mozaikszerű kérdéskörben hol helyezkedik el az öngyilkosság, milyen 
szerepet és jelentőséget tulajdoníthatunk neki, és hogyan értelmezték a különböző típusú 
forrásokban (jogi, teológiai, irodalmi). Ezért a kérdéshez kapcsolódó forrástípusokból néhány 
reprezentatív példát kiemelve igyekszem felvázolni az öngyilkossággal kapcsolatos diskurzus 
különféle „használatait”.

Az erőszak társadalma?

A fizikai erőszak folyamatos jelenléte és az erőszakos halál a késő középkori társadalmak 
mindennapjai szempontjából meghatározó élményeknek tekinthetők. Ez részben magyarázható 
a halálhoz fűződő való viszony átformálódásával. A „halál története” Angliában a 11. századtól 
16. századig terjedő időszakban három nagyobb periódusra osztható; a normann hódítástól 
az 1348/49-es nagy pestisjárványig terjedő időszakra, a 14. század közepétől a 16. század 
első harmada között eltelt közel két évszázadra és a reformáció időszakára.6 A halálfelfogás 

5  MacDonald, M. – Murphy, T. R. 1990. Sleepless Souls: Suicide in Early Modern England. Clarendon Press, 
Oxford.

6  Daniell, C. 1997. Death and Burial in Medieval England, 1066–1550. Routledge, London. 175.
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változásának szempontjából a 14. század közepének válsága játszik kiemelt szerepet: a nagy 
pestisjárvány hatására eltűnt a halál „személyessége”, átformálódott a közösség és a halott 
viszonya. Míg korábban a halál és a temetés közösségi eseményeknek számítottak, a járvány 
hatására – mivel az emberek tömegesen haltak meg és kerültek eltemetésre gyakran jeltelen 
tömegsírokban – eltűnt a korábbi személyesség és átalakultak a közösség rituáléi.7 

A halál a mindennapok realitásává vált, előtérbe került az egyén halálának kérdése és 
a művészetben is egyre inkább megerősödött, központba került a halál kultusza. Mindez 
megragadható reprezentációinak sokféleségében: a haláltánc (danse macabre) és a szép halál, 
a „meghalás művészetének” (ars moriendi) motívumai jól dokumentálják e változásokat.8 A 
halál ábrázolása is egyre naturalisztikusabbá, valósághűbbé vált, ezt jelzi például az ún. transi 
megjelenése, amely az elhunyt felbomlását, az oszló test látványát hangsúlyozta.9

A halálfelfogás átalakulása mellett az erőszak fokozottabb jelenlétének kérdése több oldalról is 
megragadható: a téma egyre hangsúlyosabb előfordulása a történeti forrásokban magyarázható 
egyrészt azzal, hogy az erőszakos cselekedetek a hatalom érdeklődésének középpontjába 
kerültek és fokozatosan kriminalizálódtak, büntetendővé váltak. Másrészt pedig azzal, hogy 
ez az erősödő figyelem a hatalom részéről, eredményezhette a társadalom szélesebb rétegeinek 
felfokozott érdeklődését az erőszakos cselekedetek, természetellenes halálesetek és tragikus 
események,10 így az öngyilkosság irányában is.

A téma eddigi feldolgozásainak tükrében ez a kérdés azonban korántsem tűnik ennyire 
egyértelműnek. Az erőszak megjelenési formáinak, reprezentációinak és intenzitásának kérdése 
az 1980-as évek óta számos történeti munka tárgyát képezte egymásnak ellentmondó elméleteket 
eredményezve. Lawrence Stone11 már korábban, az 1960-as években megfogalmazta azt a 
tézist, miszerint az erőszak a 16–17. században eltűnőben volt a felsőbb rétegek kultúrájából; 
Alan MacFarlane12 pedig arra a következtetésre jutott, hogy a 20. századi bűnözési rátákhoz 
képest a 17. századi angol társadalom kivételesen békésnek és erőszakmentesnek tekinthető. 
Az újabb kutatások13 azonban árnyalják ezt, felhívva a figyelmet arra, hogy a bűnözési 
statisztikák félrevezetőek lehetnek: vizsgálatukkor figyelembe kell vennünk a torzításokat, így 
például a bűnesetek esetleges elhallgatását és az igazságszolgáltatás szervezetének fejletlenségét. 
Mára elfogadottá vált az a megközelítés, hogy az erőszakos bűncselekmények megítélése és 
a társadalom erőszakos cselekményekkel szembeni attitűdjei az 1660-as évek körül kezdtek 
el átformálódni. Ahogy a későbbiekben látni fogjuk, az átalakulás kezdete az öngyilkosság 
kapcsán mind a megítélés, mind pedig az okokhoz és motivációkhoz fűzött értelmezések 
tekintetében szintén a 17. század utolsó harmadára tehető.

 A mára általánosnak tekinthető konszenzus értelmében tehát az 15. századtól a 17. 
század második harmadáig terjedő időszakban az erőszakos bűncselekmények mind a hatalom, 
mind pedig a társadalom érdeklődésének középpontjában álltak. Érdemes ezt a kérdést a 

7  Daniell 1997, 192.
8  Szabó P. 1989. A végtisztesség. A főúri gyászszertartás, mint látvány. Magvető, Budapest. 9–10.
9  Lásd Cohen, K. 1973.. Metamorphosis of a Death Symbol. The transi tomb in the late Middle Ages and the 

Renaissance. University of California Press, Berkeley.
10  Lásd. Novák V. 2015. „Halál Párizsban – Elmúlás és erőszak a 15–16. századi francia krónikákban”: Gálffy 

László – Sáringer János. Fehér lovag. Tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára. Szeged. 162–175. 
11  Stone, L. 1965. The Crisis of Aristocracy, 1558–1641. Oxford University Press, Oxford. 1965.
12  MacFarlane, A. 1981. The Justice and the Mare’s Ale: Law and Disorder in Seventeenth-Century England. 

Oxford University Press, Oxford.
13  Gurr, T. R. 1981. „Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence”: Crime and 

Justice: An Annual Review of Research, III. 295–353.; Stone, L. „Interpersonal Violence in English Society, 
1300–1980”: Past & Present, 101. sz. 22–33.
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társadalmi rend destabilizációjától való félelem oldaláról megvizsgálni, ebben a kontextusban 
ugyanis érthetővé válnak a központosító hatalom reakciói is az erőszakos bűncselekmények 
és a deviáns viselkedésformák különféle megnyilvánulási formáira. Anglia a 14–15. 
században válságperiódust élt át, ez a korszak tekinthető a deviancia, a bűnözés, az alvilág és 
a csavargás elleni fellépés kezdeti szakaszának.14 A demográfiai növekedés, az éhínség, az árak 
növekedése, a százéves háború következményei, elsősorban az egyre növekedő adóterhek, az 
országot 1348/49-ben sújtó pestisjárvány, illetve a 15. században dúló polgárháború mind 
hozzájárultak a társadalmi rend destabilizációjához.15 A 16. század válságát pedig elsősorban a 
gazdaságban végbemenő változások idézték elő: a bekerítések, az árforradalom, az infláció, az 
alulfoglalkoztatottság és munkanélküliség, illetve az ebből következő, egyre erősödő, London 
felé irányuló migrációs tendenciák.16

Mindehhez hozzájárultak az uralkodócsalád trónra kerülése körül felmerült kérdések, 
amelyek még az utolsó Tudor uralkodó, I. Erzsébet (1558–1603) halálakor is bizonytalanságot 
és félelmet generáltak, elsősorban azért, mert a kollektív emlékezetben még élénken élt a 15. 
század nagy válságának, a rózsák háborújának (1455–1485) emléke. Az ország belső békéjének 
biztosítására való törekvés tehát végigkísérte a Tudor és Stuart dinasztia uralkodásának két 
évszázadát; e béke zálogát elsősorban a társadalmi rend biztosításában és fenntartásában látva. 
Ezt a törekvést erősítette a reformáció teológiája is, amely szerint az ember természetéből 
eredően bűnös és hajlamos a lázadásra, és ez nemcsak az isteni jogon uralkodó király, de Isten 
akarata ellen is való.17 Mindennek következtében a társadalmi rend és béke felforgatására 
irányuló tevékenységek, így a bűnözés, az erőszak és a különféle deviáns viselkedési mintázatok 
egyre inkább a hatalom érdeklődésének középpontjába kerültek, mindezek pedig elsősorban a 
szegényügy kérdésén keresztül ragadhatóak meg: Angliában a 16. század tekinthető csavargók, 
koldusok, bűnözők és elmebetegek ellen irányuló szervezett fellépés korszakának.

A hatalom elsőként a vándorlás és koldulás ellen kényszerült fellépni. Az első koldulást tiltó 
rendeletek már a 15. század végén, VII. Henrik (1485–1509) uralkodása alatt megszülettek, 
ezt a 16. század folyamán számos uralkodói törvény és városi rendelet követte. A folyamat 
csúcspontját I. Erzsébet 1597-ben és 1601-ben meghozott mintaértékű szegénytörvényeivel 
érte el.18 Városi szinten elsősorban a VI. Edward (1547–1553) által alapított Bridewell kórház 
lépett fel a deviáns viselkedési mintázatok (csavargás, koldulás, elmebetegség) ellen.19

 Az elzárás mellett a bűnözés elleni hatékony fellépés másik eszközének a kivégzéseket 
tekintette a hatalom; a késő középkorhoz képest a 16. század második felében Angliában 
jelentősen megnőtt a számuk. A 14–15. században az erőszakos halál általánosnak, sőt 
„szükségesnek” tűnt a társadalom számára, bizonyos társadalmi konvenciók legitimálták is azt, 
például a férfiak becsületére szerveződött párbaj intézménye. Az erőszaknak csupán szélsőséges 

14  Részletesen lásd: Rexroth, F. 2007. Deviance and Power in Late Medieval London. Cambridge University 
Press, Cambridge. 27–67.

15  Kaeuper, R. W. 1988. War, Justice and Public Order: England and France in the Later Middle Ages. Clarendon 
Press, Oxford. 172–173.

16  Beier A. L. 1978. „Social Problems in Elizabethan England”: Journal of Interdisciplinary History, 9. évf., 2. 
sz. 205.

17  Sharpe, J.A. 1997. Early Modern England: A Social History, 1550–1760. Bloomsbury, London. 106–107.
18  Velich, A. 2002. „Szegénykérdés a 16. századi Londonban”: Erdődy Gábor – Hermann Róbert (Szerk.): 

Magyarhontól az Újvilágig. Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Argumentum, Budapest. 15–17.
19  „Bridewell, now an Hospitall (or house of correction) founded by king Edward the sixt, to be a Workehouse 

for the poore and idle persons of the Citty, wherein a great number of vagrant persons be now set a worke, and 
relieued at the charges of the cittizens. Of all these Hospitals, being twenty in number, you may reade before 
in their seuerall places, as also of good and charitable prouisions made for the poore, by sundrie well disposed 
Cittizens.” Stow, John. 1603. A Survey of London. Whittaker & Co., London, 1842. 184.
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formáit büntették halállal, például a gyűlöletből, bosszúból vagy nyereségvágyból előre 
eltervezett gyilkosságot.20 

A 16. század második felére ez a gyakorlat azonban jelentősen átalakult és a halálbüntetés 
a bűnelkövetés egyre differenciáltabb formáira terjedt ki, így a szexuális bűncselekmények, 
a lopás és a boszorkányvádak esetében is a legsúlyosabb büntetési formát alkalmazták. 
Ezzel párhuzamosan „kriminalizálódott” az öngyilkosság is: bár itt értelemszerűen nem volt 
alkalmazható a halálbüntetés, mind a hatalom részéről (az öngyilkos földjeinek és vagyonának 
elvétele), mind közösségi rituálék szintjén (temetés keresztutaknál, a fej karóval való átszúrása) 
megfigyelhető az igény a büntetés valamely formájának alkalmazására.  Ez a folyamat az 1590-es 
és 1620-es évek között érte el a csúcspontját, és a halálbüntetések száma, arányosan a bűnözési 
statisztikákban foglalt súlyos bűncselekményekével az 1660-as évektől mutatott csökkenést.21 
Ez a csökkenés azonban nem feltétlenül a bűnözés visszaesésével magyarázható, jelentheti azt is, 
hogy az erőszakos, halálbüntetést érdemlő bűncselekmények kikerültek a hatalom látóköréből, 
ezzel párhuzamosan pedig a bírósági gyakorlat is fokozatos enyhülést mutatott.22 Ahogyan a 
későbbiekben látni fogjuk, a bírósági gyakorlat tekintetében, az öngyilkosság interpretációinak 
és „használatainak” fokozatos átalakulásával párhuzamosan ugyanez az enyhülés figyelhető meg 
az öngyilkossági esetek kapcsán is.

Mindezek a változások, a társadalmi rend destabilizációjától való félelem, a deviancia és a 
marginalitás problémája, illetve az ezekre adott válaszok, például a halálbüntetések kérdése, utat 
találtak a korszak irodalmába is: a véres eseményeket bemutató pamfletekben, röpiratokban 
és traktátusokban a szerzők megkonstruálták a „deviáns ellenkultúra” képét. Ezek a források 
azonban ugyanúgy, ahogy a bűnözési statisztikák, nem tekinthetőek sem objektívnek, sem 
reprezentatívnak: a szövegekben megragadható „valóság” és a társadalmi realitás között nagy 
eltérések mutatkozhatnak. A szenzációs történeteket és a feltételezett ellenkultúrát részletesen 
bemutató írások meghatározott cél mentén íródtak,23 részben a véleményformálás eszközének 
tekintve az irodalmi szövegeket, részben pedig kihasználva a keresletet, ami az ilyen jellegű 
szövegek irányában mutatkozott.

A bűncselekményeket és megtorlásukat részletező szövegek egy része a korabeli 
ponyvairodalom egy sajátos, jól elkülöníthető műfajába, az ún. „akasztófa-irodalomba” 
(gallows literature) tartozott. Ezeket a röplapokat általában a kivégzések „kísérőszövegeiként” 
nyomtatták, monológformában. A monológok gyakran visszatérő toposzokat és sztereotipikus 
elemeket tartalmaztak, kimondatva az elítélttel saját bűnei kegyetlenségét, megbánásra, 
saját tetteinek elítélésére késztetve a kivégzés előtt állót.24 Ilyen módon a szövegek egyszerre 
álltak példaként és elrettentésként a társadalom előtt, az erőszakot és a halált a mindennapok 
realitásává téve. 

E példa is mutatja, hogy Angliában, a kontinenssel szemben, igyekeztek bevonni az 
embereket a „halál drámájába”: a bűnösség megállapítása és a büntetés végrehajtása közügynek 
számítottak, az esküdtbíráskodással a mindennapi embereket is bevonták az igazságszolgáltatás 
folyamatába: a hatóságok számítottak a közösségre, és az, hogy kit gondoltak gyanúsnak, 

20  Muchembled, R. 2011. A History of Violence: From the End of the Middle Ages to the Present. Polity Press, 
London.  45–46.

21  Sharpe 1997, 110–111.
22  Dülmen, R. 1990. A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora újkorban. Századvég, 

Budapest. 103–104.
23  Részletesen ld. Burke, P. 2005. „Perceiving a Counter-Culture”: The Historical Anthropology of Early Modern 

Italy. Cambridge University Press, Cambridge. 63–78.
24  Sharpe, J.A. 1985. „Last Dying Speeches: Religion, Ideology and Public Execution in Seventeenth-Century 

England”: Past & Present,107. sz. 150–151.
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milyen bizonyítékot szolgáltattak és mit gondoltak a bűnesetről, befolyásolhatta egy-egy ügy 
kimenetelét.25 Mindez az öngyilkossági ügyek értelmezésében, ahol az okok, motivációk és a 
haláleset körülményei gyakran gyanúsak és tisztázatlanok, a bizonyítékok pedig kétértelműek 
voltak, különösen fontosnak számított.

„Minden ember önmaga legnagyobb ellensége”26

Ebben a kontextusban, a fentiekben vázolt tényezőket és tendenciákat szem előtt tartva érdemes 
megvizsgálni azt, hogy az öngyilkosságot – ami egyszerre volt morális, jogi és társadalmi probléma 
– hogyan értelmezték a korszak forrásaiban, és ezek az értelmezések milyen változásokat, illetve 
eltéréseket mutattak a középkori hagyományhoz képest. A középkorban, Európa legtöbb 
területét tekintve általában az öngyilkosság tabusításáról, elhallgatásáról beszélhetünk. Az 
öngyilkos tettének szándékos elhallgatását két dolog indokolhatta. Egyrészt a kiterjedt jogi 
szabályozás – amely a kora újkorban is jelentős szerepet játszott az öngyilkossággal kapcsolatos 
értelmezésekben és eljárásokban – ennek értelmében ugyanis az öngyilkosok vagyona a koronára 
szállt, így a családok gyakran voltak érdekeltek a tett elhallgatásában. A jogi vonatkozás mellett 
fontos szerepet játszott az öngyilkos tettének elhallgatásában a szégyen kérdése, illetve a vallás 
szerepe is: a középkor folyamán, elsősorban a 11. századtól, az egyház egyre erősebben ellenezte 
az öngyilkosságot, ezzel párhuzamosan pedig egyre inkább radikalizálódtak az öngyilkos 
holttestének meggyalázására irányuló rítusok is.27

E két egymást erősítő tendencia, amelynek következménye az öngyilkossági esetek elhallgatása 
volt, jól megragadható nyelvi szinten: a középkor öngyilkossággal kapcsolatos diskurzusára 
jellemző volt az eufemizmusok használata. Ezt mutatja, hogy maga az angol öngyilkosság 
(suicide) szó is anakronisztikus, csupán a 17. században, Thomas Browne (1605–1682) Religio 
Medici (1637) című munkája nyomán került be a köznyelvbe. A középkorra az antik latinból 
kölcsönzött kifejezések használata volt jellemző az öngyilkosság tekintetében, azok eredeti 
jelentéstartalma (az elkerülhetetlen, nemes halál) nélkül: a középkori forrásokban előforduló 
leggyakoribb kifejezések a mortem sibi conscisere (to inflict death on oneself, „halált okoz saját 
magának”) és a manus sibi inferre (to raise a hand against oneself, „kezet emel önmagára”) 
voltak.28 A 16. századtól, azzal párhuzamosan, hogy felerősödött az öngyilkossággal, illetve az 
egyéb tragikus, erőszakos esetekkel kapcsolatos diskurzus, váltak elterjedtté a pamfletekben és 
balladákban az olyan szófordulatok, mint a murther himselfe, killeth oneselfe és a self-murther, 
amelyek a középkori szóhasználattal szemben az egyéni cselekvésre helyezik a hangsúlyt. A 
murther/murder, illetve kill szavak pedig implikálják azt, hogy jogi értelemben is erőszakos 
bűncselekményről, gyilkosságról van szó. A véres eseményeket részletező pamfletekben és 
balladákban, mind a tárgyalt tematikákból, mind pedig a szövegek retorikájából kiolvasható a 
gyilkosság (murder) és emberölés (homicide) fogalmának átértelmeződése. E szövegekben már 
nem elsősorban a társadalom és a törvény által is legitimált erőszakra (pl. párbaj, a becsület 
védelmének érdekében elkövetett gyilkosság) helyeződik a hangsúly, hanem az alantas bűnökre, 
így az előre eltervezett gyilkosságra és az ártatlanokkal szembeni erőszakra, hangsúlyozva, 

25  McMahon, V. 2005. Gyilkosság Shakespeare Angliájában. Magyar Könyvklub, Budapest. 357–358.
26  „Every man is the greatest enemy unto himself.” Burton, R. 1621. The Anatomy of Melancholy. Part 1, Sec. 

1., Diseases in General.
27  E kérdés vonatkozásában részletesen lásd: Hecht, J. M. 2013. Stay. A History of Suicide and Philosophies 

Against It. Yale University Press, New Haven. 45– 62.
28  Murray, A. 1998. Suicide in the Middle Ages. The Violent Against Themselves. Volume 1. Oxford University 

Press, Oxford. 21–39.
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hogy a gyilkosság – és az öngyilkosság mint „önmagunk ellen fordított erőszak” – mind Isten 
szemében, mind pedig a jogi kategóriák szerint is büntetendő bűn.29

A jogi értelmezés

A 16–17. századi jogi szabályozásokat tekintve az öngyilkosság-értelmezésekről viszonylag 
egysíkú képet kaphatunk. A békebíráknak és halottkémeknek írt útmutatók és kézikönyvek 
részletekben menően, különféle hipotetikus esetekre lebontva tárgyalják azt, hogy a jogi 
felfogás szerint mi számított a korszakban öngyilkosságnak, és ezzel együtt a törvények 
szellemében megbocsáthatatlan bűnnek, aminek következményeként az öngyilkosságot 
elkövető személy teljes vagyona és földjei a koronára szálltak. Dolgozatomban e munkák két 
emblematikus darabját vizsgálom részletesebben. William Lambarde (1536– 1601) 1581-ben 
kiadott, gyorsan bevett kézikönyvvé váló Eirenarcha: Or of the Office of the Justices of Peace című 
munkájának vonatkozó részleteit, illetve a korszak legnépszerűbb útmutatóját, Michael Dalton 
(1564– 1644) The Country Justice címmel először 1618-ban kiadott munkáját. Ez egészen a 
18. század közepéig, az 1746-os utolsó kiadásig az egyik legnagyobb hatású és legátfogóbb jogi 
kézikönyvnek számított. Dolgozatomban Dalton útmutatójának 1661-ben kiadott változatát 
vizsgáltam. A kézikönyv 1661-es kiadása az 1618-as szövegváltozathoz képest részletesebb, és 
sokkal differenciáltabb képet mutat az öngyilkossággal kapcsolatos jogi szabályozásról.

Ezek az útmutatók, bár elsősorban békebírák (justices of peace) számára készültek, a 
halottkémek (coroner) számára is hasznos útmutatást nyújthattak. Ez elsősorban a gyilkossági, 
és öngyilkossági eseteknél hangsúlyozandó, hiszen itt az elsődleges vizsgálatot – a kézikönyvek 
utasítása szerint is – a halottkém feladata volt elvégezni, abban az esetben, ha előkerült a 
holttest: „Az ilyen bűnesetek kivizsgálása a halottkém feladata. Ha az öngyilkos a tengerbe 
veti magát vagy titokban temetik el, így a halottkém nem tudja megvizsgálni a testét, és nem tud 
eljárást indítani, a békebírának vagy más, a bűncselekmények kivizsgálásában illetékesnek kell 
megindítania az eljárást.”30

A halottkémek feladata a középkortól kezdve rendkívül fontos volt a gyanús halálesetek és 
balesetek kivizsgálásában: királyi utasításra minden grófságban kötelező volt kiválasztani négy 
halottkémet, akiknek a feladata a halálesetek okainak kivizsgálása volt; a holttest vizsgálata 
után, ha indokoltnak látták, jogukban állt eljárást kezdeményezni, amely során, a tanúk – 
rokonok, barátok és falubeliek – vallottak az elhunyt életkörülményeiről, kapcsolatairól és 
tevékenységeiről.31

Az öngyilkossági esetekben, ahogyan az egyéb bírósági ügyekben is, a bizonyítékok 
mérlegelése az esküdtek feladata volt, és bárkit, akinek információja lehetett az elhunytról, 
tanúként idéztek be. Ahogyan már korábban is utaltam rá, Angliában a „halál drámája” 
közügy volt, így a közösség feladata volt eldönteni azt is, hogy egy-egy gyanús halálesetet vagy 
öngyilkossági esetet milyen interpretációban kell értelmezni és ennek megfelelően milyen 
büntetést érdemel.32 Az esküdteknek az öngyilkossági esetek értelmezésében kettős feladata 
volt: egyrészt, a tanúvallomások alapján azt kellett eldönteniük, hogy öngyilkossági esetről 

29  A kérdéshez részletesen lásd: Beam, S. 2011. Les canards criminels et les limites de la violence dans la France 
de la première modernité:  Histoire économie & société, 2011/2. 15–28.

30  „The inquirie of such felony belongeth to the Coroner: And yet if Felo de se, be cast into the sea, or secretly 
buried, that the Coroner cannot have the sight of his body, and so cannot enquire thereof, then the Justices of 
peace, or any other having authority to enquire of Felonies, may inquire thereof.” Dalton, Cap. 93. Felonie, 
„Felo de se”.

31  Hanawalt, B. 1986. The Ties That Bound. Peasant Families in Medieval England. Oxford University Press, 
Oxford. 11–12.

32  MacDonald, M. 1988. „Suicide and the Rise of Popular Press in England”: Representations, 22. sz. 37– 38.
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van-e szó, illetve hogy öngyilkosság esetén a két szóba jöhető értelmezés közül – felo de se (felon 
of himself ), azaz önmaga gyilkosa, illetve non compos mentis, azaz nem beszámítható – melyik 
tekinthető indokoltnak.33

A gyanús halálesetek, így az öngyilkosságok kivizsgálásának folyamata több szempontból 
is kérdéseket vethet fel. Fontos elem a család és a környezet szerepe a vizsgálat folyamatában. 
Bár a 16. században megélénkült az érdeklődés a különböző deviáns viselkedési mintázatok 
iránt, és a bolond, a melankolikus vagy az öngyilkos alakjai ismert irodalmi típusokká váltak 
és a figyelem középpontjába kerültek, az elmebetegekről való gondoskodás elsődleges színtere 
még mindig a mikroközösség, így elsősorban a család lehetett.34 Bár, ahogyan a korábbiakban 
felvázoltam, történtek kísérletek a deviáns normaszegők elzárására, szisztematikus terápiás 
gyakorlatot megvalósító intézmények egészen a 18–19. századfordulóig nem jöttek létre. Ebből 
következően a vizsgálat során a család tudott elsősorban információkat szolgáltatni az elhunyt 
elmeállapotáról és hangulatáról, ami a korabeli öngyilkosság-értelmezések szempontjából 
döntő jelentőségű volt.

Mivel a 16–17. században mind a bűnüldözés, mind a bűnesetek felderítésének szervei 
fejletlenek voltak, egy-egy bírósági ügy kimenetele erőteljesen függött a mikroközösség 
tagjainak vallomásaitól és e vallomások interpretációitól. A gyanús halálesetek kapcsán négyféle 
ítélet születhetett a korszakban: baleset, gyilkosság, öngyilkosság vagy „Isten akarata” (ezt az 
értelmezést főleg gyors lefolyású betegségek esetén alkalmazták). Gyakran fordult elő az, hogy 
egy-egy halálesetet, ami akár baleset is lehetett (a fulladásos halál például tipikusan ilyen volt), 
az esküdtek öngyilkosságként értelmeztek.35 Ez a négyes felosztás tovább differenciálható az 
öngyilkossági esetek kétféle jogi interpretációja, a non compos mentis-ítéletek és a felo de se-
ítéletek mentén. Pontosan ezért az öngyilkosságra vonatkozó statisztikai adatok a legritkább 
esetben megbízhatóak, részben a be nem jelentett esetek, részben pedig a rosszul interpretált 
gyanús halálesetek ismeretlen aránya miatt.

A Királyi Ítélőszék (King’s Bench) elé kerülő öngyilkossági esetek száma látványos növekedést 
mutatott az 1550 és 1610 közötti évtizedekben,36 ez azonban elsősorban nem arra utal, hogy 
valóban ugrásszerű növekedés volt tapasztalható az öngyilkosságok számában, sokkal inkább 
jelentheti azt, hogy az öngyilkosságként értelmezett esetek száma mutatott jelentős növekedést. 
Ezt a meglátást erősítheti az is, hogy az ún. non compos mentis-ítéletek, amelyek még 1660-ban 
is csak az összes ítélet 8.4%-át tették ki, a restauráció (1660) után folyamatosan teret nyertek 
és az 1710-es évekre már az összes ítélet 42.5%-át tették ki.37

Az öngyilkossági esetekkel kapcsolatos eljárásoknak kétféle kimenetele lehetett. Egészen a 
18. század első évtizedeiig meghatározó volt a felo de se, azaz „önmaga gyilkosa” típusú ítéletek 
nagy aránya, amelyek 1660-ban még az ítéletek 91,6%-át tették ki. Ennek értelmében az 
öngyilkosságot elkövető személy tudatában volt tettei következményének, előre eltervezte azt, 
ezért mind az uralkodó törvényeinek értelmében, mind pedig Isten szemében bűnt követett 
el. Az öngyilkosság előre eltervezettsége, amely egyértelműen utal arra, hogy a tett nem 
pillanatnyi vagy tartós elmezavar eredménye, súlyos bűnnek számított, és ennek megfelelően 
szankcionálták azt a javak és földek elkobzásával. Ráadásul a felo de se-ítélet esetén az elhunytat 

33  MacDonald 1988, 38.
34  MacDonald, M. 1981. Mystical Bedlam. Madness, Anxiety and Healing in Seventeenth-Century England. 

Cambridge University Press, Cambridge. 2. (A továbbiakban: MacDonald 1981.)
35  Zell, M. 1986. „Suicide in Preindustrial England”: Social History, 11. évf., 3. sz. 306–307.
36  MacDonald 1988, 73.
37  MacDonald, M. 1989. „The Medicalization of Suicide in England: Laymen, Physicians, and Cultural Change, 

1500–1870”: The Milbank Quarterly, 67. sz. Supplement 1. Framing Disease: The Creation and Negotiation 
of Explanatory Schemes. 75.
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nem temethették szentelt földbe, erre a kérdésre az öngyilkosság vallási értelmezéseinél még 
részletesen kitérek. A ritkán alkalmazott non compos mentis-típusú ítéletek ezzel szemben 
elismerték azt, hogy az elhunyt a halála idején nem volt beszámítható vagy tartós vagy pedig 
pillanatnyi elmezavara miatt, ezért rá nem vonatkoztak a felo de se-ítélet esetén alkalmazott 
szankciók: vagyonát és földjeit családja birtokában hagyták, illetve részesülhetett keresztény 
temetésben.38

A felo de se-típusú ítéletek kirívóan nagy aránya azonban jól mutatja azt, hogy az öngyilkossági 
esetek kapcsán indokolt az öngyilkosság egyik „használatáról” beszélni. A korona, illetve a 
kisebb helyi joghatóságok gazdasági érdekei ugyanis nagymértékben befolyásolhatták az 
öngyilkossági esetekkel kapcsolatos eljárások kimenetelét. Ugyanezt támaszthatja alá az is, 
hogy a vizsgált jogi kézikönyvekben, elsősorban Michael Dalton munkájában az öngyilkossági 
esetekkel kapcsolatos részletes szabályozásban megfigyelhető a törekvés arra, hogy a gyanús 
balesetek és halálos kimenetelű konfliktusok esetén is rá tudják bizonyítani az elhunytra a felo 
de se szándékát.

Dalton útmutatójának öngyilkossággal kapcsolatos passzusa egyszerű szerkezetben, 
pontokba szedve foglalja össze egyrészt az öngyilkos tettének azonosítására, másrészt büntetésére 
vonatkozó ismereteket; megadva a legegyszerűbb fogalmi magyarázatot („öngyilkos, aki 
akasztással, mérgezéssel, fulladással vagy más egyéb módon pusztítja el önmagát”39) és részletezve 
azokat az eseteket, amikor felmerülhet az öngyilkosság gyanúja. Dalton kézikönyve mindössze 
két olyan esetet mutat be, amikor indokolt lehet a non compos mentis-ítélet, ezek esetében 
is alkalmaz azonban megszorításokat: ha egy elmebeteg roham közben öli meg magát, tehát 
nincsen beszámítható állapotban, alkalmazható a non compos mentis-ítélet, ha azonban „saját 
őrületén kívül” (out of his lunacy), tehát nem roham közben követ el öngyilkosságot, a felo de 
se-típusú esetekben alkalmazott büntetésben kell részesülnie. Kitér arra a lehetőségre is, amikor 
az elmebeteg rohama közben nem hal bele azonnal a sérülésbe, csak később, már beszámítható 
állapotban.40 Ebben az esetben a non compos mentis-ítéletet kellett érvényesíteni.

Mind Dalton, mind pedig Lambarde útmutatói alapján kirajzolódik az a gyakorlat, amely 
rávilágít arra, hogy az öngyilkosság a legtöbb esetben csak „ürügy” volt arra, hogy hatóságok 
birtokba vehessék egy személy javait és birtokait. Jó példa erre az a Dalton által felhozott eset, 
amikor valaki megsebesíti önmagát (akár szándékosan, akár véletlenül), és ebbe a sérülésbe egy 
éven és egy napon belül belehal. Ebben az esetben mind a baleset napján birtokolt, mind pedig 
az ezt követően szerzett javak az uralkodót illetik meg.41 

Ugyanerre a szándékra világítanak rá a hipotetikus „öngyilkossági” eseteket tárgyaló 
szabályozások is. A bemutatott esetek mindegyike egy konfliktusból indul ki, és egy halálesettel 
végződik; a haláleset értelmezése pedig csak interpretáció kérdése: „Ha A a földre löki B-t és 

38  „And yet the Civill law maketh a difference of such offender and of their punishment, according to the quality 
of their minds, whereby they were moved to kill themselves; for if they kill themselves through grief or 
impatience of some infirmity, no punishments followeth such their fact (by the Civill law) but they are left to 
the tribunall of the Almighty Judge of the quick and the dead, but if they ill themselves upon any other cause, 
their goods are confiscated.” Dalton, Cap. 93. Felonie, „Felo de se”.

39  „Felo de se, who destroyeth himself by hanging, poisoning, drowning or otherwise.” Dalton, Cap. 93., 
Felonie, „Felo de se”.

40  „If one being Non sane memoria, or a lunatick, giveth himself a mortall wound, and after he becometh of 
sound memory, and then dieth of the same wound, in this case, although he dieth of own proper stroke, yet 
for that the original cause was committed when he was de non sana memoria, he shall not be accounted Felo 
de se, neither shall he forfeit any thing, for that the death hath relation to the originall act, the which was the 
stroke or wound given when he was de non sane memoria.” Dalton, Cap. 93., Felonie, „Felo de se”.

41  „If a man doe give himself a deadly wound, and dieth thereof within a yeare and a day after, all his goods, &c. 
which he had at the time of the blow given, or any time after, shall be forfeited to the king.” Dalton, Cap. 
93., Felonie, „Felo de se”.
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előveszi a kését, hogy megölje B-t, és erre B is előveszi a kését, hogy megvédje magát, de A olyannyira 
igyekszik megölni B-t, hogy beleesik B késébe és meghal, A halála öngyilkosság.”42 Szinte ugyanezt 
a példát hozza Lambarde is Walter Stanford története kapcsán, 80 évvel korábban kiadott 
munkájában.43 Dalton kézikönyvének 1661-es kiadásában három hasonló, balesetnek tűnő, de 
öngyilkosságként is értelmezhető eset merül fel, és ugyanezek a részek az 1742-es kiadásnak is a 
részét képezték. És bár a jogi szabályozásból – az újra kiadott, rendkívül népszerű kézikönyvek 
esetében legalábbis – a 18. században sem tűnt el az öngyilkosság két típusa közötti markáns 
különbségtétel, csökkenést mutat a felo de se-típusú ítéletek száma, erre mutatnak rá a Királyi 
Ítélőszék elé kerülő esetek 1660 és 1800 között.44 Ez egyrészt mutathatja azt, hogy a hatalom 
érdeklődése – mind gazdasági haszonszerzés, mind a deviáns viselkedés kriminalizációja 
szempontjából – csökkent az öngyilkosság irányában, másrészt pedig azt is, hogy más 
folyamatokkal, például a teológiai értelmezéssel párhuzamosan, folyamatosan megindult az 
öngyilkosság okainak és motivációinak átértelmezése.

A vallási értelmezés

 „Ezért bűnösök azok, akik mások vérét ontják, de Isten szemében még nagyobb bűnt 
követnek el azok, akik saját vérüket ontják”45 – így vezeti fel Thomas Beard The Theater of Gods 
Judgement című, először 1612-ben kiadott, a korszak egyik legátfogóbb és legrészletesebb 
puritán teológiai értekezését.46 Beard értekezésében a tízparancsolatból kiindulva vezeti le 
saját öngyilkosság-értelmezését, támaszkodva egyrészt – a puritán szövegekre jellemzően – 
bibliai idézetek és példák sokaságára, illetve sokat idézett ókori példákra, amelyek szemben a 
keresztény öngyilkosság-értelmezéssel a nemes, becsületes és elkerülhetetlen halált jelképezték. 
Dolgozatomban elsősorban Beard szövegére támaszkodom, azonban nem példáinak részletes 
elemzése a célom, sokkal inkább annak a diskurzusnak a kontextusában szeretném elhelyezni 
a puritánok interpretációit az öngyilkossággal kapcsolatban, amelynek központjában a bűn 
legkülönfélébb formáinak hangsúlyozása állt.  A puritánok társadalomkritikájában, bár nem 
játszott központi szerepet az öngyilkosság, közvetett vagy közvetlen módon megjelent azonban 
az általuk ostorozott „erkölcstelen” és „bűnös” tettek és tevékenységek között, így beleilleszthető 
abba a tematikába, amely műveik alappillérét képezte. Kritikájuk kereszttüzében gyakran álltak 
a szórakozás különböző formái (tánc, színház, zene), illetve az öltözködés, a káromkodás, a 
szexuális kihágások és bűncselekmények és az erőszak kérdései (a gyilkosság legkülönbözőbb 
formái: anyagyilkosság, testvérgyilkosság, a házastárs meggyilkolása és az öngyilkosság).47

 A 16–17. századi Angliában az öngyilkosságot, mind az egyházi, mind a népi 
megközelítésben elsősorban a „Sátántól eredő” bűnként és a hitetlenség kifejeződéseként 

42  „If A. doe strike B. to the ground, and then draweth his knife to kill B. and B. lying upon the ground, draweth 
his knife to defend himself, and A. is so hasty to kill B. that he falleth upon B. his knife, and so A. is slain, here 
A. in a manner is Felo de se” Dalton, Cap. 93., Felonie, „Felo de se”.

43  „And so it was accounted of him, that in a furious hate striketh another to the ground and whithall draweth hs 
dagger to kill him, but while the other that lieth on the ground draweth is wepon, and holdeth it before him, 
be in hast to kil the other, falleth upon the weapon and is slaine himselve.” Lambarde, Eirenarcha: Or of the 
Office of the Justices of Peace, 1581. Cap. 7. The 2. Booke, Felonies, „Felo de se’”.

44  Lásd a dolgozat mellékletét.
45  „Therefore if they be guilty of murder that spill the blood of others, murch more guilty are they before God 

that shed their own bloud.” Thomas Beard. The Theater of Gods Judgements, 1648. Chap. XII., „Of Such as 
have murdered themselves” 214– 215.

46  Dolgozatomban az 1648-as kiadásra hivatkozom.
47  A puritánok társadalom- és erkölcskritikájának reprezentatív példája Philip Stubbes (1555–1610) kétkötetes 

munkája, amelynek mindkét darabja 1583-ban jelent meg Anatomie of Abuses (I.), illetve Display of 
Corruptions (II.) címmel.
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értelmezték, okait és motivációit egyértelműen a természetfelettihez kötötték. Az egyház 
ugyanúgy, ahogyan a jogi megközelítés esetén is láttuk az öngyilkosság tematikájának 
„használatát”, a természetfelettihez és hitetlenséghez kötődő értelmezés kapcsán saját céljaira 
tudta fordítani, „ki tudta használni” az öngyilkosság kérdéskörét. A 16. századi Anglia 
egyházszervezetének protestáns átalakítása, majd a rövid ideig tartó katolikus visszarendeződésre 
tett kísérlet után I. Erzsébet reformátorainak nagy kihívást jelentett a katolikus hívek, akiknek 
vallási nézeteiben egyszerre voltak jelen a pogány rítusok, a mágia és a katolicizmus eszméi, 
áttérítése a protestantizmusra. Az öngyilkosságot nem a katolicizmus eszméi ellenében 
használták fel (az öngyilkosság mind a katolikus, mind a protestáns értelmezésben bűnnek 
számított), sokkal inkább annak hangsúlyozására, hogy az államegyházhoz – tehát az anglikán 
egyházhoz – való tartozás tud védelmet nyújtani a természetfelettivel szemben.

Pontosan ezért az öngyilkosság kérdése jól „felhasználható” volt az átterítésben: a protestáns 
prédikátorok, építve a középkori előzményekre, az öngyilkosok tettét elsősorban az ördögi 
megszállással és a Sátán közbenjárásával magyarázva hangsúlyozták a tett egyházellenes voltát, 
amit szemükben csak a hitetlenség magyarázhatott.48 Ebből következően, ha valaki szerette volna 
elkerülni a hit „antitéziseként” interpretált öngyilkosságot, az egyház védelmére szorult.49 Az 
öngyilkosság a hit antitézisévé válhat azzal, hogy a bűnt elkövető Isten akarata ellen vét, ebben 
az értelemben saját hitét árulja el: „a lelkünk Isten akaratából egy a testünkkel, és senki nem veheti 
a bátorságot arra, hogy elválassza azt, amit Isten eggyé tett, és az életünket bizalom árán kaptuk, 
és nem adhatjuk vissza vagy dobhatjuk el azt.”50 Hasonló – egyébként a korszakban bevett – 
gondolatot tükröz John Sym 1637-ban Lifes Preservative Against Self-Killing címmel megjelent 
munkája is, amely az első átfogó értekezés a Stuart-kori Anglia öngyilkossággal kapcsolatos 
vélekedéseiről: az Isten képére formált ember „aki elpusztítja a saját testét, nem csak meggyalázza, 
de ezzel együtt el is pusztítja azt, aki benne lakozik: magát Istent.”51 Sym értekezésének elsődleges 
célja az volt, hogy az öngyilkosságot, mint „kegyetlen bűnt” prezentálja. Maga a cél összhangban 
volt a korszak puritán teológusainak elképzeléseivel; a munka originalitását elsősorban az az 
átfogó ismeretanyag és sok szempontúság adja, amelynek mentén Sym érvrendszerét felvázolta: 
maga a munka a 17. századi eleji teológiai, orvosi és a korai „pszichológiai” öngyilkosság-
interpretációkat ötvözte.52

Az egyház e retorika erősítésével párhuzamosan szállt szembe a humanista tradícióval is, 
amelynek nyomán feléledt az ókori görög és római öngyilkosság-értelmezés is, amely sokkal 
megengedőbb volt, időnként dicsőítve is az öngyilkos tettét. Erre a tradícióra az irodalmi 
interpretációknál még részletesebben kitérek.

Az ördögi megszállás egyik jeleként értelmezett, az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok 
felmerülése az egyén hite szempontjából volt fenyegető, maga a tett ezzel szemben az egész 
közösséget érintette.53 A közösség beszennyezése és a halott visszajáró szelleme által kiváltott 
félelem hatására jöttek létre azok a rituálék a középkorban, részben a pogány örökség nyomán, 

48  Zell 1986, 315.
49  MacDonald 1989, 70–71.
50  „…our soule is maried to the body by the appointment of God, none must presume to put asunder those 

whom God hath coupled: and our life is committed to us as a thing in trust, we must not redeliver it, nor part 
with it…” Beard, Chap. XII. 215.

51  „A man, in killing his owne body, not only dishonours, but also, in a sort, doth what in him lieth, to kill God 
himselfe.” Sym, John. 1637. Lifes Preservative Against Self-Killing. Szerk.: Michael MacDonald. London: 
Routledge, 1988. 82.

52  MacDonald, M. 1988. „Introduction”: Sym, John: Lifes Preservative Against Self-Killing. Szerk. Michael 
MacDonald. Routledge, London. IX–X.

53  MacDonald 1988, 39.
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amelyek egyrészt tiltották az öngyilkos szentelt földbe való temetését, másrészt szimbolikus 
tereket jelöltek ki a profán temetés számára. A temetés helyszínéül általában olyan tereket 
választottak, amelyek vagy a tett szégyenteljességét hangsúlyozták (a vesztőhelyen, az akasztófa 
alatt) vagy pedig bizonyos szempontból átmenetiséget szimbolizáltak, illetve határt jelöltek 
(mező, keresztút, folyópart). A temetést általában éjszaka, titokban hajtották végre, és a 16. 
századtól gyakran egy karót szúrtak keresztül az elhunyt fején vagy szívén, megakadályozva 
ezzel azt, hogy visszatérjen a szelleme.54 Ez a szimbolikus gyakorlat is, amit nem csupán 
öngyilkosok, de vámpírok és boszorkányok esetében is alkalmaztak, rávilágít az öngyilkosság 
és a természetfelettitől való félelem összefonódására a népi kultúrában, ezt a félelmet pedig ki 
tudták aknázni a reformerek és a puritánok saját öngyilkosság-értelmezéseikben.

Beard szövegében, részben az idézett jellegzetes bibliai példák kapcsán, részben pedig az 
ördögi megszállás és a „sátáni sugallat” tematikája mentén lehet megragadni azt a módszert, 
ahogyan a puritánok az öngyilkosságot felhasználták a hit terjesztésének és a lelkiismereti 
szembenézés előremozdításának céljából. A Bibliában előforduló nyolc öngyilkossági esetből 
Beard azt az öt esetet (az Ószövetségből Abimelech, Saul, Zimri, Achitofel és az Újszövetségből 
Júdás) idézi, amelyek valamilyen módon egy bűnös öngyilkosságával végződtek. Míg azonban 
a Bibliában nem fejeződik ki explicit módon értékítélet az öngyilkossági esetekkel kapcsolatban 
(jelzésértékű azonban az, hogy az öngyilkosságok többsége bűnt elkövetőkhöz kapcsolódik),55 
Beard retorikája mögött ítélet is meghúzódik az idézett esetekkel kapcsolatban. Saulról azt 
írja, hogy „kegyetlenül gyilkolta meg magát a saját kezeivel”,56 Júdás és Pilátus kapcsán, akik 
„mindketten gonosz tettet hajtottak végre Krisztus élete ellen”,57 pedig így nyilatkozik: „és nem 
különböztek abban, hogy mindketten erőszakkal fordultak a saját életük ellen.”58

A Beard munkájában kifejeződő értékítélet kapcsán érdemes kitérni a szöveg sajátos 
retorikájára is, amely illeszkedik a puritán gondolkodók erkölcs- és társadalomkritikájának 
megszokott nyelvezetéhez. Az öngyilkosságot tárgyaló teljes fejezeten végighúzódó szóhasználat 
alkalmas a figyelemkeltésre és meggyőzésre, amely e munkák elsődleges célja volt. A következő, 
kiragadott szövegrészletek jól megvilágítják azt az egyoldalú és elítélő vélekedést, amely a 
puritánok bűnelkövetéssel, így az öngyilkossággal kapcsolatos szöveghelyeit is jellemezte: 
„természetellenes cselekedet”, „erőszakos és véres kezet emel önmagára”, „szörnyű és kegyetlen bűn”, 
„bűn, amely további büntetést érdemel, akár örök kárhozatot is a pokol tüzében”.59

A puritánok szövegeinek másik jellegzetes eleme mind a bűnelkövetés, mind pedig az 
erkölcstelennek bélyegzett szokások (pl. tánc, káromkodás) kapcsán az ördögi megszállás és 
„sátáni sugallat” kérdése, amely egyrészt, a puritánok szempontjából, jól kiaknázható volt 
erkölcs- és társadalomkritika, illetve a meggyőzés céljaira, másrészt pedig beágyazható volt 
a korszak általános vélekedésének kontextusába az öngyilkossággal kapcsolatban. Beard a 
következő „bizonyítékokkal” érvel az öngyilkosság természetfelettisége mellett: 

„De itt meg kell jegyeznünk, hogy sokak, akik megölik magukat, úgy tűnik, hogy az 
ördög és nem saját kezük által gyilkoltatnak meg. Mert másképp nem lehetne lehetséges 
az, hogy ily furcsa módokon lelik halálukat: amikor valaki úgy van felakasztva, hogy 

54  Murray, A. 2000. Suicide in the Middle Ages. The Curse of Self-Murder. Volume 2. Oxford University Press, 
Oxford. 42–51.

55  Murray 2000, 91–97.
56  „Cruelly murdered himselfe with his own hands.” Beard, Chap. XII. 216.
57  „So they both agreed in one malicious practice against the life of Christ.” Beard, Chap. XII. 217.
58  „So they disagreed not in offering violence to their own lives.” Beard, Chap. XII. 217.
59  „unnatural act”, „to lay violent and bloudy hands upon himselfe”, „horrible and hainous crime”, „a crime 

deserving a further judgement, even eternal damnation in hell fire” Beard, Chap. XII. 215–216.
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térde majdnem a földet súrolja, mások egy vékony ágra, amely ahhoz sem elég erős, 
hogy testsúlyuk egytizedét elbírja, mások pedig egy pocsolyába fulladnak bele, ami 
világosan mutatja, hogy az ördög vagy elsődleges vagy segítő szerepet játszik, ő segíti 
[ön]gyilkosságukat, nem pedig minden esetben ők maguk.”60 

Beard az ördögi megszállást azonban nem az öngyilkosságra való magyarázatként – ahogyan ez 
például az orvosi magyarázatokból kibontakozik – kezeli, hanem elsősorban isteni büntetésként, 
így az öngyilkosság-értelmezést a bűn és bűnhődés kontextusában elhelyezve: „Az istentelen 
életet élőket az Úr időnként megbünteti önmaguk önkéntes és szándékos gyilkosságával.”61 Ez rímel 
a Beard által idézett bibliai szöveghelyekre is, amelyek esetében a választás fő szempontja a 
bűnösség kérdése volt

Ezzel szemben az orvosi magyarázatok az öngyilkosság egy sokkal humánusabb megközelítését 
fogalmazták meg; nem törekedtek a természetfeletti magyarázatok megcáfolására, megkísérelték 
a már meglevő hiedelemrendszerbe és vallási diskurzusba beágyazni saját magyarázataikat.62 
Az orvosi munkák az öngyilkosságot nem a bűnértelmezés és erkölcskritika szempontjából 
közelítették meg, sokkal inkább az egyes betegségképzetek és tünetegyüttesek magyarázata 
felől; elsősorban az Erzsébet- és Jakab-korban divatos63 melankólia értelmezésére törekedtek. A 
melankólia természetével kapcsolatos értekezésekben64 gyakran felmerült az öngyilkosság, mint 
a betegség lehetséges kimenetele: „Ráadásul kívánják a halált, és gyakran szándékukban áll és 
elhatározzák, hogy megölik magukat.”65 

 E magyarázatokban is gyakran merült fel az ördögi megszállás kérdése, ennek értelmében a 
Sátán „kihasználta” az egyének melankolikus beállítódását, illetve természetes szomorúságukat 
és „öngyilkos kétségbeeséssé” nagyította azt.66 A korszak meghatározó alapszövege a melankólia 
természetét illetően Robert Burton (1557–1640) Anatomy of Melancholy (1621) címmel 
megjelent tudományfilozófiai értekezése, amely a korabeli ismeretek szintézisét adta a lélek 
betegségeinek vonatkozásában. Burton a melankólia természetével kapcsolatos vizsgálódásait 
elsősorban a hippokratészi-galénoszi medicina nedvtanára építette, amelynek értelmében 
a betegségek a négy nedv (vér, nyálka, sárga epe és fekete epe) egyensúlyának felborulására 
vezethetők vissza. Burton a melankóliáért felelős fekete epére Balneum Diaboliként hivatkozik, 
amelyet az ördög „kihasználva” elkeseredésbe és őrületbe kergeti a betegeket.67 Burton szövege, 
amellett, hogy az orvosi megközelítés értelmében, a szélsőséges vallási értelmezésektől eltérően 

60  „But here is to be observed, that many which seeme to make away themselves, are murdered and made away 
by the Divell, and not by themselves: for otherwise it were not possible that they should perish so strangely 
as they doe: as when some have beene hanged with their knees almost touching the ground, others upon a 
weake twigge, not strong enough to beare the weight of the tenth part of their body; others beene drowned in 
a puddle of water: which plainely sheweth, that the Divell, either as the principall actor, or at least as a helper, 
was the procurer of their murders, and not alwayes themselves.” Beard, Chap. XII. 215.

61  „The Lord punisheth oftentimes in men an ungodly life with voluntary and wilfull murder of themselves” 
Beard, Chap. XII. 216.

62  MacDonald 1989, 72.
63  MacDonald 1981, 150.
64  A melankólia természetével foglalkozó értekezések reprezentatív példái: Timothie Bright. A Treatise of 

Melancholie (1586); Philip Barrough. Method of Phisicke, containing the Causes, Signs, and Cures of Inward 
Diseases in Man’s Body from Head to Foot (1590); Robert Burton. The Anatomy of Melancholy (1621).

65  „Moreover they desire death, and do very often behight and determine to kill themselues.” Barrough, Liber 
I., Chap. XXVIII. „Of Melancholy”, 45.

66  MacDonald 1989, 72.
67  „This humour of Melancholy is called Balneum Diaboli, the Devil’s Bath; the devil spying his opportunity of 

such humours drives them many times to despair, fury, rage, &c., mingling himself among these humours.” 
Burton, Part I., Sec. I., „Digression of Spirits”, 126.
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a melankólia és az öngyilkosság természetének sokkal humánusabb magyarázatát adja, jelzi azt 
is, hogy a Tudor- és korai Stuart-kori Angliában a szekularizáció és medikalizáció folyamatait 
megelőzően a vallási értelmezés és orvosi megközelítés nem feltétlenül zárták ki egymást.

Az öngyilkosság irodalmi „használatai”

A 16–17. század fordulóján Angliában elsősorban a dráma mint legnépszerűbb irodalmi 
önkifejezési és szórakoztatási forma tudta „kihasználni” az öngyilkosság különféle interpretációit. 
Emellett az öngyilkosság kérdése bár az egyéb erőszakos bűncselekményekhez képest kisebb 
számban, de megjelent az utcaballadákban (broadside ballads), a röplap formájában terjesztett, 
könnyen hozzáférhető, olcsó kiadványokban is, amelyeknek gyakori témái voltak a kegyetlen, 
véres és tragikus események. A továbbiakban e két műfaj fókuszba állításával vizsgálom az 
öngyilkosság tematikájának használatait.

A korábban vázolt tendenciáknak megfelelően – az erőszak szerepének és különféle 
reprezentációinak egyre gyakoribbá válásával – az Erzsébet-kori színházban is egyre nagyobb 
szerepet kapott az erőszak reprezentációja. Mindez megmutatkozott az erőszak színpadi 
megjelenítésének átformálódásában is: a reneszánsz korszakában a legnagyobb hangsúly még 
mindig a hagyományos, poétikus színházon volt, ahol a legfontosabb nem maga a környezet, 
hanem a kimondott szavak ereje volt, azonban az állandó kőszínházak már rendelkeztek 
bizonyos fokú technikai felszereltséggel, ami lehetővé tette a színpadon zajló események minél 
látványosabb bemutatását.68 Az erőszak szerepének felértékelődése megmutatkozik például a 
szerzői utasítások szintjén (gyakoriak voltak például a stabs him vagy kills him kifejezések) 
és bár kevés bizonyíték van arra, hogy a szerzői utasításokat vizualizációs technikákkal végre 
is hajtották a rendezők, a szakirodalomban általánosan elfogadott az, hogy az Erzsébet-kori 
színházban nem csak verbális szinten volt jelen az agresszió és az erőszak a színpadon.69 

Az erőszak reprezentációjának sokszínűvé válásával párhuzamosan jelentek meg a színpadon 
az öngyilkosság különféle, korszakban bevett interpretációinak megjelenítései is. A drámák 
szerzői kettős értelmezés és cél mentén „használhatták” ki az öngyilkosság problematikáját a 
korszakban: a drámák öngyilkosság-reprezentációi mögött állhatott – és ez esetben kulturálisan 
reprezentatívnak tekinthető az ábrázolás – a szórakoztatás, nevelés és elrettentés szándéka. 
Ezzel párhuzamosan törekedhettek arra is, hogy – például az öngyilkosság-értelmezések antik 
hagyományainak felélesztésével – mind retorikában, mind pedig esztétikai minőség tekintetében 
„távolságot tartsanak” a 16–17. század fordulójának korábban már bemutatott értelmezéseitől 
(bűn az isteni és a királyi törvények értelmében, az ördögi megszállás eredménye, stb.).70

Az Erzsébet- és Jakab-kori drámák öngyilkossággal kapcsolatos reflexióiban sajátos 
kettősség figyelhető meg: a reneszánsz korszakában, azzal párhuzamosan, hogy feléledt az 
antik hagyományok tisztelete, a színpadi reprezentációkban részben átértelmeződtek az 
öngyilkossággal kapcsolatos vélekedések,71 részben pedig, a korábbiakban felvázolt tendenciák 
mentén, továbbéltek a középkorban gyökerező és a 16–17. század folyamán egyre erősödő, 
öngyilkosságot elítélő vélekedések is.72

68  Orgel, S. 1975. The Illusion of Power: Political Theater in the English Renaissance. University of California 
Press, Berkeley. 17.

69  Dessen, A. C. 1986. Elizabethan Stage Conventions and Modern Interpreters. Cambridge University Press, 
Cambridge. 105.

70  Clare, J. 2013.. „Buried in the Open Fields: Early Modern Suicide and the Case of Ofelia”: Journal of Early 
Modern Studies, 2. sz. 241–442.

71  A kétféle interpretációhoz lásd William Shakespeare: Julius Caesar (1599); Antonius és Cleopatra (1607), 
illetve Rómeó és Júlia (1597); Hamlet (1603).

72  Wymer, R. 1986. Suicide and Despair in the Jacobean Drama. Palgrave Macmillan, London. 1–2.
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Ez az ellentét leegyszerűsítve lefordítható a „méltóság” és a „kétségbeesés” szembenállására. 
Az ókori római hagyományok értelmében az öngyilkosság nemes, méltóságteljes és bizonyos 
esetekben elkerülhetetlen cselekedet volt, „szép halálként” értelmezték.73 Ezzel szemben a 
korábbiakban felvázolt középkori és kora újkori megközelítések értelmében az öngyilkosság 
erőszakos bűncselekményként, kegyetlen bűntettként és az ördög által kihasznált „öngyilkos 
kétségbeesésként” értelmezhető. A drámaírók mindkét hagyományt – az erőszak, a halál 
és a tragikum fókuszba állításával – kiaknázták: a „szép római halál” méltóságteljessége és 
tudatossága magában hordozta a teatralitás minden elemét. Ezzel szemben a 16–17. század 
fordulójának bevett értelmezései „drámai kifejezőerőt” kölcsönöztek az előadásoknak.74 A két 
tradíció azonban nem minden esetben különült el teljesen, Rowland Wymer megközelítése 
szerint e két értelmezés – a kétségbeesés és a méltóságteljesség – ötvözete adta meg igazán a 
dráma „tragikumát”; az ilyen típusú értelmezések legismertebb és legreprezentatívabb példája 
Ophelia öngyilkossága.75

Shakespeare Hamletjének különböző szövegkiadásaiban az öngyilkosság-értelmezések eltérő 
reprezentációi jelennek meg. Az 1603-ban megjelent első quarto (Q1, „rossz quarto”), majd 
1605-ben megjelent második quarto (Q2) szövegét követte az 1623-as első folio kiadás (F1). A 
három kiadás közül az első quarto szövege állhat legközelebb a színpadon is játszott verzióhoz: 
szövege tartalmaz egy jelenetet, amely a későbbi kiadások szövegéből kimaradt, nyelvhasználata 
a többi szövegváltozatéhoz képest egyszerűbb; a szövegben megjelenő öngyilkosság-értelmezések 
pedig valószínűleg közelebb állhatnak a korszak népi és vallásos megközelítéseihez, mint a 
kimunkáltabb, Ophelia halálát sokkal „ceremoniálisabb” formában bemutató változatok. A 
quarto-kiadások megbízhatatlanabb forrásai egy-egy dráma eredeti szövegének, általában 
emlékezetből lejegyzett szövegek (például jó memóriájú színészek által), sok tekintetben 
azonban jobb forrásai annak, amit egy átlagos színházlátogató valóban láthatott, mint a 
kidolgozottabb, megformáltabb irodalmi szövegek,76 azonban pontosan ezért a „rossz quarto” 
szövegének tükrében válik rekonstruálhatóvá az öngyilkosság egyik „használata” a reneszánsz-
kori színpadon.

Az 1603-as quarto szövegében két jelenet mutat rá a korabeli öngyilkosság-értelmezések 
bizonytalanságára, illetve arra, hogy a különböző társadalmi rétegek között milyen különbségek 
mutatkozhattak mind jogi, mind pedig vallási értelemben az „Isten ellen való bűn” interpretációi 
kapcsán. A halálhírt közlő királyné szövege az öngyilkossági esetek elhallgatásának, tabusításának 
problematikájára vet fényt: 

„Ó Uram, a fiatal Ophelia
Virágfüzért készítve magának különböző virágokból
Egy fűzfára ült egy patak partján
Az irigy gally eltört, és beleesett a patakba
És egy időre ruhái szétterültek […]
Addig, míg a víz súlyossá nem tette őket,

73  Lásd. Helms, L. 1992. „The High Roman Fashion: Sacrifice, Suicide, and the Shakespearean Stage”: PMLA, 
107. évf., 3. sz. 554–565.

74  Wymer 1986, 3–6.
75  Wymer 1986, 25–36.; Clare 2013, 246–246.
76  Clare 2013, 246.
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A halálba húzva szegény szerencsétlent.”77

A királyné egyértelműen balesetként láttatja Ophelia halálát: ez egyrészt összefüggésben lehet 
a gyanús balesetek (és elsősorban a fulladásos halál) gyakori félreinterpretálásának gyakorlatával, 
másrészt pedig – ahogyan a sírásók párbeszéde rá is világít – elsősorban, mind jogi, mind vallási 
értelemben, a büntetéstől való félelem motiválhatta az öngyilkosság elhallgatásának szándékát. 
A két sírásó (az eredeti, 1603-ban megjelent szövegben clowne) vitájának központi kérdése, 
hogy eltemethetik-e keresztény szertartás szerint a vízbe fulladt Opheliát.

2. sírásó: „De nem ő fojtotta bele magát.”78

1. sírásó: „Nem, ez biztos, a víz fojtotta meg őt.”79

2. sírásó: „Igen, de akarata ellenére.”80

1. sírásó: „Nem, ezt tagadom, mert nézze uram, itt állok,
  Ha a víz jön hozzám, nem én ölöm bele magam:
  de ha én megyek a vízhez és ott megfulladok, 
  a saját halálomért én felelek […]”81

2. sírásó: „De úgy tudom, keresztény temetése lesz,
  Mert nemesi származású.”82

1. sírásó: „[…] nagy kár, hogy a nemeseknek
  több joguk van felakasztani vagy megfojtani
  saját magukat, mint más embereknek.”83

A gyanús öngyilkossági esetek kétféle kimenetelét (a felo de se- és a non compos mentis- 
ítéletet) a korszakban az is erőteljesen befolyásolhatta, hogy az elhunyt milyen társadalmi 
rétegből származott. Ophelia ez esetben nem „közönséges bolondnak” számított, előkelő 
származása miatt öngyilkosságának szankcionálása is enyhébb lehetett, mint egy alsóbb rétegből 
származóé: az 1543 és 1639 között a Királyi Ítélőszék elé kerülő 73, nemesek körében (férfiak 
és nők egyaránt) elkövetett öngyilkosság esetében 7 alkalommal non compos mentis-ítélet 
született. 1560 és 1640 között, az összes öngyilkossági esetet tekintve a non compos mentis-
ítéletek aránya alig érte el a 2%-ot, így a nemesi származásúak esetén meghozott non compos 
mentis-ítéletek aránya, az összes Királyi Ítélőszék elé kerülő esetet tekintve ötször magasabb 
volt.84 Ennek tükrében a dráma szövegében – a sírásók párbeszédén keresztül – megjelenő 

77  „O my Lord, the yong Ofelia/Hauing made a garland of sundry sortes of floures, 
Sitting vpon a willow by a brooke,/The enuious sprig broke, into the brooke she fell,/And for a while her 
clothes spread wide abroade, […]/ Till that her clothes, being heauy with their drinke,/Dragg’d the sweete 
wretch to death.” Shakespeare, Hamlet, 1603. (Q1)

78  „But she did not drowne her selfe.”
79  „No, that’s certaine, the water drown’d her.”
80   „Yea but it was against her will.”
81  „No, I deny that, for looke you sir, I stand here,/If the water come to me, I drowne not my selfe:/But if I goe 

to the water, and am there drown’d,/Ergo I am guiltie of my owne death: […]”
82  „I but see, she hath christian buriall,/Because she is a great woman.”
83  „[…] more’s the pitty, that great folke/Should haue more authoritie to hang or drowne/Themselues, more than 

other people” Shakespeare: Hamlet, 1603. (Q1)
84  MacDonald, M. 1986. „Ophelia’s Maimèd Rites”: Shakespeare Quarterly, 37. évf., 3. sz. 312–313.
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öngyilkosság-értelmezés tekinthető társadalomkritikának, így az öngyilkosság-tematika egyik 
„használatának” is.

A dráma mellett a korszak népszerű, sokak által ismert szórakoztató műfajok körébe 
sorolhatóak a ponyvairodalom különböző válfajai is. A deviáns ellenkultúra képeit felvonultató 
irodalomban rendkívül népszerűek voltak a szűkebb témánk szempontjából is jelentős erőszakos 
haláleseteket, baleseteket, kivégzéseket és kisebb számban öngyilkossági eseteket részletező 
röplapok, amelyek könnyen elérhető és hozzáférhető formában dolgoztak fel különféle 
„hidegvérrel” és „különös kegyetlenséggel” elkövetett vérfagyasztó történeteket. E szövegekben 
keveredett a valóság (vagy valósághűségre való törekvés), a fikció, a szórakoztatás, az elrettentés 
és a nevelés szándéka.

A kegyetlen bűnöket szenzációhajhász stílusban részletező röplapok kiadásának a szerzők 
által is bevallott motivációja az elrettentés és nevelés volt, ugyanúgy, ahogyan a nyilvános 
kivégzések esetében is, ahol a büntetési rituálé látványa jelentette ugyanezt. Egy sajátos műfajt, 
az utcaballadákat (broadside ballads) vizsgáltam meg, amelyekben, hasonlóan az egyéb erőszakos 
bűncselekményekhez, az öngyilkosság tematikája is megjelenik, összekapcsolva az elrettentés és 
figyelmeztetés, illetve a szórakoztatás szándékával.

Ezek a szándékok elsősorban a balladák néhány soros címeiben vizsgálhatóak leginkább, 
amelyek a teljes szöveg összefoglalásainak tekinthetők. A címek egyrészt felhívják a figyelmet a 
szöveg kiadásának céljára, gyakran használva a „figyelmeztetés” (warning) kifejezést,85 másrészt 
pedig kihangsúlyozzák a történtek természetellenességét is: „Borzasztó hírek St. Martinból, vagyis 
példátlan gyilkosság és mérgezés”.86 A címekben gyakori az események „valóságosságára” való 
utalás is. A szövegekben keveredett a fikció és a valóság: az olvasóközönség előnyben részesítette 
a kitalációval szemben a valóságos vagy sok esetben csak valóságosnak tűnő történeteket.87 
Ezt illusztrálja egy 1680-ban kiadott ballada is, amely Jane Lawson öngyilkosságának „igaz 
történetét” („being a true relation of ”) beszéli el, aki: „férjével összeveszve, arra indítva, hogy 
megüsse őt, nem sokkal később, ugyanazon az éjszakán, 1680. szeptember 1-jén saját magát és két 
gyermekét egy kútba ölte.”88 A balladák címei egyúttal előrevetítik a teljes szövegben nyomon 
követhető sajátos szóhasználatot, gyakran használva olyan kifejezéseket, mint a „rettenet” 
(terror), „borzalmas” (horrid) és „természetellenes” (unnatural).

Érdemes megjegyezni azt, hogy bár korábban többször utaltam arra, hogy a restauráció után 
megindult az öngyilkosság fokozatos szekularizációja és medikalizációja, az öngyilkosság 1660 
után is, bár eltérő okok mentén, de fontos téma maradt mind a népszerű irodalmi műfajokban, 
mind pedig a később egyre nagyobb számban nyomtatott és népszerűvé váló sajtóban.89 

A hangsúlyeltolódást jól dokumentálják azok az 1680-as évektől kiadott röplapok, amelyekben 
az öngyilkosság sokkal „hétköznapibb” eseteivel találkozunk, az öngyilkosságok ezekben a 
történetekben – bár az elrettentés és példamutatás szándékával együtt – „szenzációértékük”, 
illetve valóságos vagy valóságosnak álcázott történeteik miatt válnak lényegessé, illetve 
könnyen értelmezhetővé. A hétköznapi esetekhez sorolhatóak például a balesetek, amelyek 
esetében – ahogyan a jogi megközelítésnél utaltam rá – csak a rendelkezésre álló információk 
és bizonyítékok interpretációján múlt, hogy egy-egy esetet öngyilkosságként vagy balesetként 

85  Lásd például: „A warning for all desperate Women. By the example of Alice Davis who for killing of her 
husband was burned in Smithfield to the terror of all the beholders…” London: Printed for F. Coules, 1628.

86  „Horrid News From St. Martin’s, or, Unheard-of Murder and Poison” London, Printed for M.D., 1677.
87  Lewis, C.S. 1959. English Literature in the Sixteenth Century, Excluding Drama. Clarendon Press, Oxford. 

394.
88  „Who quarreling with her Husband, urged him to strike her, and thereupon the same night, being the first of 

Sept. 1680. Drowned her self and two poor Babes in a Well.” The Unnatural Mother, London, 1680. 
89  Lásd: MacDonald, 1988.
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értelmeztek. A balladákban – ezt illusztrálja a halastóba fulladt Madam Gwin esete is90 – 
valószínűleg a figyelemfelkeltés céljából és a „szenzációérték” kihasználása miatt, a gyanús 
halálesetek megjelenhettek öngyilkosságként is.

A balladaformában kiadott történetek jelentős részének centrális problémája azonban 
a szerelem volt. A szövegekben sokszor ismétlődő motívumok és toposzok merültek fel: a 
reménytelenség és a boldogtalanság képei, illetve a tiltott szerelem problémája.91 Ezt illusztrálja 
például egy szerencsétlenül járt, magányos szabó 1699-ben kiadott története: „Míg a kétségbeesés 
és a gyász/Meg nem erősödtek benne […] Végül egy vékony kötélre/Múlt vasárnap reggel/Minden 
reménytől megfosztva/Sietve felakasztotta magát.”92 

A szabó történetében is felmerülő szavak és kifejezések általánosak voltak az öngyilkossággal 
végződő reménytelen szerelmet bemutató balladákban: a „kétségbeesés” (despair/dispair) és a 
„gyász” (grief) mellett gyakran használt kifejezések voltak a „szerencsétlen” (unfortunate), „siralmas” 
vagy „sajnálatra méltó” (lamentable), „szomorúság” (woe) és „bánat” (sorrow). A szóhasználatban 
megmutatkozik a figyelemkeltésre utaló szándék, amely gyakran összekapcsolódott a nevelésre 
és elrettentésre való törekvéssel. A két fiatal, egymástól elválasztott szerelmes történetében 
egyértelműen megmutatkozik ez a szándék. Az ismeretlen szerző megszólítja a fiatal szerelmesek 
szüleit, akiknek a „tanmesét” szánja: „Hogy a szerető szülők megtudják/A példán keresztül, amit 
nekik szánok/A gyerekek útját a szerelemben ne keresztezzék/Mert ez romlásukhoz vezethet.”93 Ezt 
követően pedig erőteljes, figyelemfelkeltő szavak használatával részletezi, hogy mit is jelent a 
„romlás” és hogyan vezethet öngyilkossághoz: 

„Amikor az igaz szerelmet nem élvezhetik/Hány fiatal lány megy tönkre? […] Néhányan 
forró lázba esnek/És néhányan, hogy megszabaduljanak a bánattól/Véres dárdát döfnek 
keresztül/Elgyengült, szerelemtől sújtott szívükön/Mások méreggel vetnek véget 
életüknek/A szerelmes tehát sok utat talál/Hogy enyhítsen szerelmi bánatán/Mikor 
vágyai nem teljesülhetnek be.”94

A tanító-nevelő szándék, bár az öngyilkosságot tárgyaló szövegek jelentős része eköré 
szerveződik, nem csupán a szerelmi bánat kapcsán jelenik meg a balladákban. Egy 1657-ben 
kiadott történetben, amely „minden kvéker figyelmeztetésére” (A Sad caveat to all Quakers) 
szolgált és az öngyilkossági esetek egy komplex értelmezését nyújtotta, a vallási értelmezésekkel 
szoros összefüggésben jelenik meg a nevelés és elrettentés szándéka. A szöveg lelkiismereti 
szembenézésre és alázatra szólítja fel az olvasóit, hangsúlyozva, hogy nem elég szavakban 
dicsőíteni Istent, neki tetsző életet kell élni. A saját elmélyült vallásosságukkal kérkedők 

90  A True Account of the Late, Most Doleful, and Lamentable Tragedy of Old Maddam Gwinn, Mother to 
Maddam Elenor Gwinn; Who Was Unfortunately Drowned, in a Fish-Pond, at Her Own Mansion-House, 
Near the Neat-Houses. London, 1679.

91  Lásd: The unfortunate lady; or, The young lover›s fatal tragedy: who lately hang›d her self for the love of 
a young gentleman, whom her parents would not suffer her to have. London, Printed for J. Blare, at the 
Looking-glass on London Bridge, 1682.; An Answer to The Unfortunate Lady, who Hang’d her self in Dispair. 
London: Printed for P. Brooksby, J. Deacon, J. Blare, and J. Back. 1682.; A lamentable ballad of the ladies fall. 
Declaring how a gentlewoman through her too much trust came to her end, and how her Lover slew himself. 
London: Printed for F. Coles, T. Vere, I. Wright, and I. Clarke, 1674.

92  „Until at last despair and grief/united to their power/ […] For having got a slender Roap/on Sunday-morning 
last/As one being void of future hope/he hang’d himself in hast.” The Unhappy Tayler, or Loves Fatal Farwel, 
being a Tragical Relation of one James Orde a Tayler. London, Printed for John Alkin, 1699.

93  „Let loving parents now attend/Unto this lesson which I send;/Cross not your children dear in Love,/For fear 
it should their ruine prove.” The Unfortunate Lady, London, 1682.

94  „When True Love cannot be enjoy’d,/How many Damsels are destroy’d? […] Some has by burning fevers fell,/
And some their Sorrows to expell,/Have sent a fatal bloudy Dart/Into their fainting Heart./Others by Poyson 
end their days; And thus the Lover many ways/Can find, to ease their Love-Sick Pain,/When they their Wishes 
can’t obtain.” The Unfortunate Lady, London, 1682.
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figyelmeztetésére egy öngyilkossági esetet hoz fel példaként a szerző: a dicsekvő William Pool 
„egy ismert, Worcester mellett élő kvéker, aki pénteken, február 20-án […] ördögi csábításra és 
sugallatra a folyóba ölte magát. A halottkém és az esküdtek együttes döntésével bűnösnek találták 
saját haláláért.”95

A balladákban foglalt rövid tanító-nevelő célzatú, gyakran hasonló motívumokra építő 
történetek éppen hétköznapiságuk miatt válhattak „működőképessé”: mivel a röplapok kiadói 
az elrettentés, nevelés és szórakozás mentén fogalmazták meg a céljaikat, a mindennapokból 
kölcsönzött példák és élethelyzetek segítségével, leegyszerűsítve tudták értelmezhetővé és 
befogadhatóvá tenni az öngyilkosság kérdésével és értelmezéseivel kapcsolatos bonyolult 
üzeneteket.

Összegzés

Pontosan az öngyilkosság-interpretációk mögött meghúzódó bonyolult üzenetek és az 
értelmezések sokfélesége miatt nehéz egyszerű választ adni arra, hogy milyen volt az 
öngyilkosság megítélése Angliában a 16–17. század fordulóján. Bár a dolgozatban nem 
törekedtem e rendkívül bonyolult és sokszínű problémakör teljes feldolgozására, az egyes 
értelmezések és interpretációk felvázolásához kiválasztott, reprezentatívnak tekintett források 
és az ezekben megjelenő „használatokon” keresztül megragadhatóak azok az attitűdök és 
felvázolható az az értelmezési keret, amelyben az öngyilkosság problémakörét elhelyezték a 
kortársak. Az öngyilkosság egy nehezen megfogható kérdés a korszak forrásainak tükrében, 
hiszen interpretációi és reprezentációi sokfélék, bizonytalanok, nyitottak és egymástól nagyon 
nehezen elválaszthatóak, sok tekintetben összefonódik ugyanis a jogi, a vallási, a népi és az orvosi 
értelmezés, ám pontosan e sokszínűség miatt vált lehetővé a korszakban a sokféle használat. 
A jogi kézikönyvek – amelyek nem a gyakorlatot, hanem elsősorban a szándékot tükrözik 
– esetében megmutatkozik az a korona vagy kisebb helyi joghatóságok által a korszakban 
ideálisnak tekintett eljárás, amely arra irányult, hogy az öngyilkossági esetekkel kapcsolatos 
eljárásokban minél nagyobb arányban kerüljön megállapításra az elkövető bűnössége. A 
puritán szövegekben, így a vallási megközelítésben, illetve a különböző irodalmi forrásokban, 
a drámákban és a balladákban pedig az öngyilkosság elsősorban mint a társadalomkritika 
eszköze jelenik meg, kihasználva ezt a komplex társadalmi, vallási és jogi kérdést az elrettentés 
és a nevelés céljaira. Ez utóbbi szándék pedig segít elhelyezni a kérdést a korszak szélesebb 
– erőszakkal és a különféle bűnelkövetési formákkal és ezek szankcionálásával kapcsolatos – 
diskurzusában, amely egyre hangsúlyosabban irányult az egyes deviáns viselkedési mintázatok, 
így az öngyilkosság mint az „Isten és az uralkodó ellen való bűn” kriminalizálására.

95  „A known Quaker neer Worcester, who on Friday, in last Febr. the 20 […] did on that evening by the 
temptation and impulsion of the devil drown himself in the river. Together with the judgement of the 
coroner and jury, who found him guilty of self-murder.” A Sad Caveat to all Quakers. London: Printed for 
W. Gilbertson in Giltspur street without Newgate, 1657.
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Melléklet

A non compos mentis-ítéletek arányának növekedése Királyi Ítélőszék (King’s Bench) elé 
került öngyilkossági esetekben 1660 és 1800 között 

(Forrás: MacDonald 1989, 76.)
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