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Bevezetés 

A világméretű me too-mozgalom hatására a legkülönbözőbb művészeti formációk 

foglalkoznak az erőszak fogalmának újradefiniálásával. Segíthetik ezt a folyamatot 

olyan elemzések is, amelyek nemcsak a jelenleg formálódó és ható performanszo-

kat veszik górcső alá, hanem azok is, amelyek korábbi és a mostani irodalmi alko-

tásokat elemzik. A világirodalom számos klasszikus és kanonikus művében talá-

lunk hosszabb-rövideb leírást, néhol csak burkolt utalást arra, hogy egy női szerep-

lő sérelmére erőszakot követnek el. Néha teljes brutalitásában látjuk magunk előtt a 

jelenetet, máskor csak egy függöny mögüli kiáltás jelzi a nézőknek és az olvasók-

nak, hogy mi történhetett. A feminista és a genderszempontú1 irodalomkutatás a 

kialakulásától kezdve (az 1970-es évektől kezdődően) intenzíven foglalkozik az 

erőszak-jelenetek interpretációjával. Ezekre az elemzésekre erősen hatottak a sze-

xuális erőszak definiálását megcélzó jogi kutatások2, illetve az erőszak-mítoszokat3 

történelmi és politikai változások mentén elemző írások4. Az irodalmi szempontú 

szövegelemzések a nőrablási rituáléktól kezdődően az ún. „kis vétek5” kontextusán 

                                                 
  A tanulmány az EFOP-3.6.1-16-00011 jelű Fiatalodó és Megújuló Egyetem – Innovatív Tudásvá-

ros – a Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztése című projekt ré-

szeként – a Széchenyi 2020 keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 

Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
1  Áttekintő jelleggel például: SCHÖßLER 2008 és NIEBERLE 2013. 
2  Többek között: KÜNZEL 2003a és 2003b. 
3  BOHNER (1998) megközelítésében olyan átörökített mítoszok ezek, amelyek azt a meg-

győződést sugallják, hogy a férfiak által a nők felett gyakorolt testi erőszak társadalmi-

lag és kulturálisan is elfogadható, és legitimációja éppen a társadalom és a közösség fej-

lődését szolgálja. BOHNER (1998) rámutat, hogy az erőszakot általánosan elfogadtató 

mítoszok (pl. a szabin nők elrablása) az erőszak megtörténtét állítják a középpontba, és 

lebontják a kontextus, a szituáció, a szereplők, az erőszakhoz vezető okok és a követ-

kezmények bonyolult rendszerét, hogy ezzel a leegyszerűsítéssel csak az elkövetők ak-

tivitását és az áldozatok passzivitását láttassák (vö. BOHNER 1998, 14). 
4  Fontos állomásai a kutatásnak a Künzel által szerkesztett Unzucht – Notzucht – Ver-

gewaltigung című kötet (2003), amely kísérletet tesz arra, hogy a szexuális erőszak de-

finíciójának alakulását végigkövesse a felvilágosodástól napjainkig. 
5  A német köznyelvben Kavaliersdelikt, azaz „kis vétek” címszó alatt foglalták össze a 

XVII. századtól kezdődően azokat a törvényszegéseket vagy bűncselekményeket, ame-
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át egészen a legapróbb részletekig leírt, brutalitásukban már aligha fokozható erő-

szak-jelenetekig feldolgozták, milyen körülmények között történt az erőszak, mi-

ként hat a szereplők jellemének az alakulására, hogyan befolyásolja a történések 

alakulását, és nem utolsósorban: milyen jelentőséggel bír az egész irodalmi alkotás 

szempontjából a szöveg nyelvhasználata. Példának okáért a német nyelvű irodalmi 

alkotások gyakran használják a megbecstelenít, kényszerít, megront, meggyaláz 

igéket, és kevesebbszer a konnotációjában erősebb megerőszakol igét vagy például 

az erőszakkal magáévá tesz kifejezést6. Az alábbi elemzésben a német irodalom 

alkotásait elemezve vesszük számba a szóhasználat által kiváltott interpretációs 

lehetőségeket, kiegészítve a metaforikus megnevezési lehetőségekkel, és rávilágí-

tunk ezek szöveginterpretációt lényegében befolyásoló hatására. 

 

Az erőszak kifejezésének formái a nyelvben 

Az erőszak mint büntetendő cselekedet megítélése az egyes nyelvekben nagymérték-

ben függ attól, hogy a köznyelv és a jogi szaknyelv milyen kifejezésekkel nevezi 

meg. Az angolban például rape szó, ami a latin rapere (= erőszakkal megragadni) 

igéből származik, több jelentésárnyalatot mos egybe, és valójában tompítja az erő-

szak jelentőségét, mivel szemantikai tekintetben nem tisztázza a kontextust: erőszak-

tevés, elrablás, megerőszakolás, meggyalázás. A rape ige mellett is számos jelentést 

találunk a szótárban: megerőszakol, elrabol, megront, meggyaláz, megszöktet, meg-

becstelenít. A jelentésmezők ilyen formájú egybevonása nemcsak egybemossa a 

kontextusokat, hanem elfedve az elkövető szerepét, az aktív grammatikájú igealak 

mentén is az áldozat tárgyiasultságát hangsúlyozza. Érdekesség, hogy ennek a szó-

nak a jelentéselemeiben a konkrét szexuális kontextusból való kiemelés után is meg-

tartja a szexualitásra való utalást. Jó példa erre a rape of a country (az ország meg-

gyalázása) kifejezés. Mind a főnevet, mind az igét metaforikus értelemben véve is 

használja az irodalmi nyelv, gondoljunk csak Alexander Pope 1712-ben íródott vers-

ének címére: The Rape of the Lock. A magyarban Fürtrablás címen vált ismertté a 

vers, amely a címbeli metafora távolságtartását meghazudtolva ír le egy szexualitás-

tól túlfűtött szerelmi légyottot. A német nyelvben is számos kifejezés van, ami más-

más pozícióban konnotálja az erőszak-jelenet résztvevőit. A jogalkotás általában 

véve a vergewaltigen (= megerőszakol) igét használja. Erről nyelvtörténeti szem-

pontból érdemes tudni, hogy eredetileg nem feltétlenül volt szexuális erőszakkal 

összefüggésbe hoztató jelentése. A Grimm testvérek által kiadott Deutsches Wörter-

buch7 például az ige első jelentésének a más tulajdonának eltulajdonlását adja meg, 

és például a más házába erőszakkal történő behatolást is ezzel az igével jelöli meg. 

                                                                                                                            
lyek fölött a társadalom és a jog is hajlandóságot mutatott szemet hunyni. A nők elleni 

erőszakot ebben a keretben legitim cselekedetként értelmezték, és az elkövetőt a jogsér-

tés ellenére sem vonták felelősségre. Ezzel nemcsak hogy lábbal tiporták a nők jogait, 

hanem belekényszerítették őket az áldozat szerepkliséjébe is. 
6  Entehren, nötigen, vergewaltigen. 
7  Deutsches Wörterbuch von Jacob GRIMM und Wilhelm GRIMM. 16 Bde. [in 32 Teilbän-

den]. Leipzig, Hirzel, 1854; Band 25, Spalten, 429–442. 
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További jelentésként egy személy valamely tett végrehajtására való sürgetését, kény-

szerítését találjuk meg a szótárban. Csak a szócikk második hasábjában kerül előtér-

be a szexuális erőszak mint lehetséges jelentésmező, utalva Shakespeare III. Richard 

című művének egyik strófájára (3, 7). Jakob és Wilhelm Grimm szótörténeti fejtege-

téséből az is kiderül, hogy a középkori német nyelvben találunk először példát arra, 

hogy a megerőszakol ige jelentése kibővült, és a nők szexuális alávetettségét jelölte 

(= gewaltsames unterwerfen). Paul (1992) nyelvtörténeti szótára8 hasonló módón 

magyarázza a szó jelentésének megváltozását, s rámutat, hogy a kezdeti jelentésbő-

vülés egy későbbi jelentésszűküléssé alakult át, mert a korai újfelnémetben meglévő 

jelentés (erőszakos cselekedetet hajt végre), nagyjából 1900 körül teljesen átvette a 

„szexuálisra aktusra való kényszerítés” jelentést, amit a németben eredetileg a 

nötigen (kényszeríteni) ige töltött be. 

A német nyelvben más igéket is figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy az elem-

zett irodalmi szövegeket megfelelően interpretálhassuk. A németben ismeretes 

például a verschmähen ige és a Verschmähung főnév, mindkettő arra utal, hogy a 

megerőszakolt nő társadalmi és erkölcsi szempontból egyaránt megvetett lesz, s e 

megvetettség, e kitaszítottság megfosztja a nőt a jogaitól, a társadalom perifériájára 

kerül, hiszen megfosztatott becsületétől. A verschmähen ige eredetileg megvet 

jelentésben szerepel, és éppen az irodalmi nyelvben való használata utal burkoltan 

arra, hogy mi vezetett a társadalomból, a közösségből való kivetettséghez.  

A németben – mint fentebb erre már utaltunk – a megerőszakolni (vergewaltigen) 

szó helyett egészen a XIX. századig egy olyan szót használtak a szexuális erőszak 

megnevezésére, amely egy eufemizmus mögé rejtette a valóságos történéseket. Ez a 

kifejezés nem más, mint egy korabeli jogi szakszó: Notzucht, igei alakban: notzüch-

tigen. Itt egy biológiai szükségszerűség kerül előtérbe, mert a szó a szaporodás jelen-

tőségét hangsúlyozza, és semmi esetre sem társult ehhez a szóhoz a szexualitás, a 

vágyakozás kontextusa. Vagyis a német nyelvben az erőszaktevés funkciójának mi-

nősítését két különböző szó jelölte meg. A jelenleg használatos vergewaltigen (meg-

erőszakol) igéhez ezért is kapcsolódhat kevésbé erős konnotativ jelentés, annak elle-

nére, hogy a szóban forgó ige a Gewalt (erőszak) szó származéka. A fogalmak sorá-

ban a német irodalmi nyelvben is ismert volt a nőrablás (Frauenraub) kifejezés, sőt: 

a latin rapere igéből származtatott, nagyon ritkán használt Raptus szó is a nőrablásra. 

A nyelvtörténeti adatok szerint a periratokban fordult elő gyakrabban a hivatalos 

szóhasználatra jellemző Seduction szó, ami csábítást és megrontást egyaránt jelölhe-

tett. Ez a szakkifejezés szintén két jelentésmezőt mos egybe, és nem választja el a nő 

és a férfi szerepét, hanem éppen a nőt teszi felelőssé a történtekért.  

A német nyelvre is jellemző, hogy az irodalmi nyelv számos régies szót használ 

eufemisztikus szándékkal a megerőszakolás tényének jelzésére, s különösen jel-

lemző volt ez a megközelítési mód a romantika irodalmára: Beiseiteführung (félre-

vonás), beiseiteführen (félrevonni), in Bevormundung bringen (gyámság alá he-

lyezni), Verführung (elcsábítás), verführen (elcsábítani). Nyilvánvalóan az is a 

szóhasználat tárgyához tartozik, hogy számos metaforikus és körülíró kifejezés is 

                                                 
8  H. PAUL: Deutsches Wörterbuch. 1992, 964. 
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utalhat a történtekre: pl. er war mir so zudringlich (oly tolakodó volt). Néhány 

kifejezés pedig éppen az emelkedettsége okán alig jelzi a tényeket: ein nächtlicher 

Angriff auf ihre Unbescholtenheit (éjjeli támadás történt feddhetetlenségére nézve). 

Más kifejezések, múlt időben vagy passzív szerkezetekben való használatukkal, nem 

a történést, hanem a következményeket állítják a jelentés középpontjába: entehren 

(megbecstelenít), schänden (meggyaláz). Ezek az igék a német nyelv adottságai alap-

ján a tettes cselekedetét hangsúlyoznák aktív igei alakban, de a passzív igék haszná-

lata eleve az áldozat perspektíváját emelik ki, de csak általánosságban véve. A német 

nyelvben az eufemisztikus szavak sorába tartozik a Befleckung, igei formában a 

beflecken is, ami annyit jelent, hogy foltot ejteni valakinek a becsületén.  

A nyelvészek figyelmét is felkeltették a fenti szóhasználati sajátosságok, és a 

német nyelvre vonatkozóan kiemelendő Bail és Dohlhofer vizsgálata9, akik rámu-

tattak, hogy a németben sokáig azért nem volt még a jogi szaknyelvben sem az 

erőszakos nemi aktusra konkrét szó, mert magát a tettet nem interpretálták bűntett-

ként. A németben Bail és Dohlhofer a következő igéket találta, amelyeket a meg-

erőszakolni ige helyett a XVI–XIX. században a periratokban a leggyakrabban 

használtak: rauben (elrabolni), zwingen (kényszeríteni), beflecken (bemocskolni), 

verhöhnen (megaláz), schänden (meggyaláz), verderben (megront)10. Ezen az igék 

általános jelentéssel bíró hétköznapi igék, amelyek a megerőszakolás speciális 

kontextusában nyertek új értelmet. Ezek a kifejezések azonban éppen nem explicit 

módon, hanem csupán csak impliciten utalnak a tényekre. Érdekes adalék az eufe-

misztikus és az implicit kifejezések sorában a Luther által javasolt és a biblia-

fordításában is használt megoldás: schwächen, ami annyit jelent, hogy elgyengül, 

és gyengeségében engedi, hogy levegyék a lábáról. Ez a kifejezés azért érdekes, 

mert mindegy, hogy a nő vagy a férfi, az áldozat vagy az elkövető szemszögét mu-

tatták-e a fenti kifejezések, egy sem utalt a nő hibáztatására. A Luther-féle szó-

használatban már benne rejlik, hogy a nő a hibás, a nő a bűnös. Künzel több elem-

zésében is nyelvtörténeti szempontból vizsgálta meg alaposabban a Schwächung 

főnevet, s rámutatott, hogy a Jakob és Wilhelm Grimm által összeállított és először 

teljes formában 1899-ben Lipcsében kiadott Deutsches Wörterbuch-ban két olyan 

szó is szerepel ebben a kontextusban, ami Luther értelmezéséhez és álláspontjához 

kapcsolódik: Schwähgerung (teherbejtés) és Verunreinigung (tisztátalanná tevés). 

Luther ezeket a tartalmakat kapcsolhatta egybe a schwächen szóban.  

Irodalmi szóhasználatban egyike a legrégebbi kifejezéseknek a beschlafen szó, 

ami az áldozat alvó, öntudatlan állapotára is utalva azt írja le, hogy az aktusra a nő 

önkívületi állapotában került sor. Konkrétan, köntörfalazás nélkül való a Paul-féle 

nyelvtörténeti szótárban is megemlített, a XVI. században köznapi használatú szó: 

besteigen (meghág). A megerőszakolás szócsoportjába tartózóan említendő még 

meg, hogy a német dialektusok közül erősen a közép-felnémetben használhatták a 

zähmen szót, ami egészen általános jelentésben a feleség betörésére utalt, és átvitt 

értelemben a házasságon belüli kikényszerített aktusokra, mert a szó eredeti jelen-

                                                 
9  Idézi DANE 2005. 
10  Vö. DANE 2004. 
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tései a következők: megtörni, betörni, megnevelni, ill. hasonló funkciót tölthetett 

be a zwingen, azaz a kényszeríteni szó. Erre például a Nibelung-énekben számos 

példát találunk (pl. Daß er sie zwingen wollte, | da widerfuhr ihm Weh. / Ich glaube 

nicht, daß solche Wehr | von Frauen je wieder gescheh. 689. vers) 

 

Az erőszak kifejezésének formái az irodalmi forrásokban 

Az irodalomtudományi kutatások elsőként motívumtörténeti szempontból foglal-

koztak a szexuális erőszak kérdéskörével. Elisabeth Frenzel motívumtörténeti kuta-

tásai alapján elmondhatjuk, hogy a szexualitással kapcsolatos erőszak végigkíséri a 

világirodalmat, a kezdetektől napjainkig, igen változatos és sokféle motívumvariá-

cióban. A német irodalomban is számos olyan regény, dráma született, amelyben a 

megerőszakolás megtörténte, megszervezése, annak bizonyítása vagy megcáfolása, 

a cselekmény meghatározó fonalát képezi és számos regényben, drámában az er-

kölcsi kérdések középpontjában áll. Lessing 1772-ben Braunschweigban bemuta-

tott Emília Galotti című drámájában az egyik férfi főszereplő minden lépését az 

köti le, hogyan szervezze meg a tapasztalatlan Emília megszerzését, és akár akarata 

ellenére is magáévá tegye. Emília nemcsak veszélyben érzi magát, de a cselszövé-

sek közepette közben azt is felismeri, hogy az ellene tervezett erőszaktétel meg 

nem történte számára ugyanolyan végzetes következményekkel járhat, mint meg-

történte. Ezért kéri apját, hogy becsülete és ártatlansága védelmében ölje meg őt, 

mondván, hogy nemcsak attól fél, a herceg hízelgésének nem lesz képes ellenállni, 

hanem attól is, hogy mit érhet az ő szava egy hercegével szemben? Ebben a kon-

textusban számít Lessing drámája a német irodalom egyik legtöbbet elemzett és 

értelmezett darabjának. Összetettségét az interakció minták sűrűsége mellett pont 

az adja, hogy belássuk, milyen következményekkel járhat egy önmagában belátha-

tó emóciókból kialakuló, a hatalom gyakorlására támaszkodóan szinte önmagától 

megvalósulni látszó cselszövés, aminek a célja Emília megszerzése és tétje az ő jó 

híre. Ezen a ponton értelmezik a feminista olvasatok másképpen a szöveget, mert 

megkerülik azt a kérdést, hogy a nőkkel szembeni erényszigornak lesz-e Emília az 

áldozata vagy annak, hogy belátja, érzéki természete is veszély forrása, ha hagyja 

magát elcsábítani. Ezen gondolatok mentén lett méltán híres a darab egyik kulcs-

mondata: Verführung ist die wahre Gewalt! A drámában Emília meghozza a dön-

tést, az ártatlanságának elvesztésével szemben előnybe részesíti a halálát apja tőre 

által. A jelenet egy metaforával zárul: kettétört a rózsa, mielőtt kivirult volna.   

Gesa Dane Zeter und Mordio! című könyvében hasonló morális kérdésfeltevé-

sek mentén például azt vizsgálja, hogyan tartja össze az erőszaktétel motívuma a 

német irodalom alkotásaiban a nőkérdés körüli vitákat. Fő kérdésfeltevése az, hogy 

a jog fejlődése változtatott-e valamit az irodalmi művek perspektíváján, azaz mást 

ért-e megerőszakolás ténye, elfogadása és elutasítása, a tettes felelősségre vonása 

vagy az alóli mentesítése alatt Lessing, Goethe, Kleist, tehát a legnagyobb férfiírók 

érvelését követve, mint például Marie von Ebner-Eschenbach vagy Ida von Hahn-

Hahn írásaiban, akik a nőkérdésben haladó vonalat képviseltek? Dane gondolatme-

nete alapján végül is helytállónak bizonyult az a kijelentés, amelyet a fentebb emlí-
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tett Grimm fivérek nyelvtörténeti szótára alapján a szerző az erőszaktevés lényegé-

nek megragadásában lát: „das recht und poesie aus einem bette aufgestanden 

waren“11. Dane ezt úgy értelmezte, hogy az irodalom, attól függetlenül, hogy női 

vagy férfi írókról van-e szó, különös érdeklődést, mondhatni hajlamot, Dane szó-

használatában „különös affinitást” mutat arra, hogy erőszakos jeleneteket ábrázol-

jon, mint például erőszakos halálesetek vagy nők megerőszakolása. Azonban az 

már különbözik, hogy a női és a férfi szerzők milyen célokat követnek ezzel, a 

fennálló rend fenntartásának igazolását vagy annak bomlasztását kívánják-e szol-

gálni. Dane munkáinak méltatója és recenzense, Weitin az idézett könyvről szóló 

recenziójában a következő összegzésre jut: Kleist még nyugodtan élhetett a híres 

„gondolati megoldás”12 eszközével és az olvasóval épp, hogy csak sejtette az el-

szenvedett erőszakot (Kleist: O. márkiné), s nem mindig láthatjuk a színpadon az 

erőszak megvalósulását sem, hanem mint például Lessing Emília Galotti című 

drámájában a színfalak mögül felhangzik egy sikoly, ami magában hordozza az 

erőszak lehetőségét, a modern epikában és drámában éppen azért, mert az erőszak 

megtörténtének minden kétséget ki kell zárnia, elementáris erővel kell felbukkan-

nia az erőszaknak. Ezért van, véli Weitin, hogy már nemcsak egy megnyomorított 

lélek van a színpadon vagy az események előtérében, hanem a megtört, vérző test 

látványa is. A német gyökerekből is táplálkozó Libuše Moníková Eine Schädigung 

című regényében is van egy megerőszakolási jelenet, ahol az 1968-as prágai ese-

mények sodrában Janát egy katona erőszakolja meg. A testi fájdalom aprólékos és 

már-már kimerítő leírása azt hivatott hangsúlyozni, hogy a lélek traumája még a 

testénél is nagyobb és fájóbb. Egyes elemzők a nemzetközi irodalom írásait is fi-

gyelembe véve jutnak el ahhoz a kijelentéshez, hogy a női írók a megerőszakolás 

ábrázolását különleges, figyelemfelkeltő irodalmi eszköznek tekintik13, például 

Toni Morrison Nagyonkék című regényében ez a visszatérő motívum alkotja a tár-

sadalomkritika gerincét. A nőírók világszerte a nők érdekeinek az érvényesítése 

céljából alkalmazzák az erőszak-jeleneteket, hogy rámutassanak a test és a lélek 

szenvedéseire, a nők jogaira, hogy hallassák a nők hangját ezekben a sarkalatos 

társadalmi és morális kérdésekben. Elfriede Jelinek A zongoratanárnő című művé-

ben például egyetlen, a kegyetlenségig fokozott jelenetében sem öncélú az erőszak-

tétel, hanem a női szexualitás megkonstruálásának szerves része, még akkor is, ha a 

nő az áldozat. Nemcsak A zongoratanárnő súrolja helyenként a pornográfia határa-

it, hanem a 2005-ben Tandori Dezső fordításában megjelent Kéj is. Anke Pia, aki a 

Jelinek-kézikönyvet szerkesztette, úgy véli, hogy a nyelvi konstrukciók mentén 

legalább három szinten bontakozik ki az erőszak ábrázolása: verbális, testi és lelki. 

Ebben a hármas egységben valósul meg az „erőszak esztétikája”, amelyet Jelinek 

egyik fő stílusjegyének is tartanak14.  

                                                 
11  Szó szerint: „A jog és a költészet közös ágyból keltek fel.” Ford. K. E.  
12  O. márkinét állítása szerint a porosz csapat egyik tisztje álmában erőszakolta meg, így 

esett teherbe.  
13  Vö. KÜNZEL 2003. 
14  Vö. PIA 2013. 
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A fentiek alapján azt feltételezhetjük, hogy a német irodalom legfontosabb mű-

veiben észrevehető egy női és egy férfi szempontú kánon az erőszak-jelenetek 

megmutatásában, alátámasztva az elkövető és az áldozat perspektívájának alkalma-

zásával.  

 

Példák a férfi-kánonra15 

Az első észrevételünk ezzel kapcsolatosan, hogy az irodalmi szövegforrások férfi-

kánonjában a megerőszakolás ábrázolása is férfi szempontú, azaz az elkövető áll az 

események középpontjában, és az áldozat perspektívája gyakran említésre sem 

kerül. Szemléletes példa erre Schiller Haramiák (Die Räuber, 1781) című művének 

egyik jelenete, ami a második felvonás harmadik jelenete, a két férfi szereplő (Spi-

egelberg, Razmann) körülvéve a rablók gyülekezetétől egymást felülmúlva mesé-

lik, hogy milyen jó móka a nők megerőszakolása a hadjáratok során. Többször 

elhangzik a jelenetben a móka, a szórakozás szó, és az a szándék, hogy a sikeres 

rablást egy csínytevéssel koronázzák meg: egy csodálatos éjszakát még dicsősége-

sebbé akarnak tenni16. A rablók nemcsak élvezetnek, hanem hőstettnek is tartják az 

apácák megerőszakolását, és elképzelik a vér látványát a fehér vásznon.  

A jelenet szövege részletesen leírja, hogyan rontanak be hangos hahotázás közben 

a rablók az apácák celláiba, akiknek letépik ruháikat, ez fokozza az apácák meg-

aláztatását. A jelenetben az apácákat a beszélő kisállatokhoz hasonlítja, akik jajgat-

tak, és úgy próbáltak menekülni, mint az egér a macska elől. Megrázó, hogy a nők 

félelmének leírása gúnyolódás tárgya. Ez jól érződik abban, hogy félelmükben 

„bepermetezték” a szobát. Itt Schiller az állat-hasonlat továbbvitelét eszközölte, 

mert a német nyelvben gyakran mondják, hogy a macskák össze-vissza bevizelik a 

szobát, ha félnek, és erre van a besprengen (megöntöz) szó. A beszélő, aki „hőstet-

tét” ecseteli, a fokozás eszközével él, amikor az apácák alatti tócsákat vízözönnek 

nevezi. Ezután nem meglepő, hogy a szövegben az apátnő lesz a bajszos macska, 

aki az apácákat a nyávogásra biztatja. A beszélő számára a legnagyobb élvezetet az 

apátnő levetkőztetése jelentette, akit meztelenségében (úgy állt ott felöltözve, mint 

Éva a bűnbeesés előtt). A „felöltözve” metaforája alapján a ráncos, vén „barnaság” 

bizonyos olvasatban a szeméremdomb leírásaként is értelmezhető, ami a beszélő 

szemei előtt erényedényként táncolt. Ez nem ajzotta fel a rablóvezért, így nekive-

selkedett, hogy az apátnő hátsó részét dolgozza meg. Erre csak azért nem került 

sor, mert kiadta a kolostor ereklyéit és kincseit. A jelenet azzal záródik, hogy a nők 

megerőszakolása nagyobb örömöt okozott a fényes talléroknál. A beszélő nagy 

nevetés közepette még megemlíti, hogy jó csereüzlet zajlott, mert a cserébe, ők is 

emléket adtak, ami majd kilenc hónap múlva úgy fog vinnyogni, mint az apácák 

                                                 
15  Az elemzésben az eredeti, német nyelvű szövegek szóhasználatának a tanulmányozása 

volt a cél, ezért azok konnotációinak a megítélésében elsősorban nem a magyar nyelvű 

fordításokra támaszkodtam. Ezeket csak akkor idézem, ha hosszabb szövegrészek elem-

zése a cél, hogy a magyar olvasók számára, akik e szövegeket elsődlegesen a fordításo-

kon keresztül ismerik, egyértelmű legyen a kontextus.  
16  Eredetiben: „mußte die Nacht noch durch einen Streich verherrlicht werden“.  
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maguk. A Haramiákban a férfiak a nők megerőszakolását a nők leigázásának, meg-

törésének, betörésének, móresre tanítása eszközének tekintik (német kifejezéssel: 

fügig machen), a leírásokban az a gyakori, hogy a nők nem állnak ellen, mert pasz-

szivitásuk annak belátását szimbolizálja, hogy elfogadni kényszerülnek a férfiak 

uralmát, testük felett is. 

Schiller explicit leírásával ellentétben Goethe a Vadrózsa című, 1827-ben kelet-

kezett versében nagyon burkoltan utal arra, hogy a szöveg egy erőszakjelenet leírá-

sa is lehet. Hogy az-e, vagy sem, ez a német irodalomtudósok egyik legrejtélyesebb 

kérdése még ma is. Vannak, akik amellett érvelnek, hogy Goethe a líra finom esz-

közeivel festi le egy fiatal lány sorsát, aki hiába próbál védekezni a fiúval szemben, 

és az első versszaktól az utolsóig egy erőszaktett narratívája bontakozik ki előttünk 

a Vadrózsa (Heidenröslein) című versben17. Schmauks kulturálisan kódolt metafo-

raként értelmezi a lányt megszemélyesítő rózsát, a piros színt és a vért. Az említett 

narratívát pedig az a kódrendszer alkotja, hogy a fiú vágyainak középpontjában a 

rózsa áll, megigézi annak szépsége, leveleinek harmatossága, virágainak üdesége, 

leszakítja a virágot, kettétöri a rózsát, megízleli szépségét, megissza nektárját, 

megváltoztatva ezzel a rózsaszál életét. A történéseket ismét társadalmi mederbe 

tereli a vers folytatásának tekintett Gefunden című költemény, amiben a fiú nem 

enged vágyainak, hanem a virágot a kertjébe viszi, elülteti, hogy virágozzon, im-

máron csak neki. Ezt a verset Szabó Lőrinc fordításában ismerjük, Talált kincs 

címen. Itt érdemes megjegyezni, hogy a Gefunden eredeti szövegében Goethe a 

pflanzen (elültetni) szó használatával asszociatív kapcsolatot teremt a fortpflanzen 

igével, utalva feltehetőleg a Vadrózsa című költeményben történtekre, ami Goethe 

személyes meggyőződését is sugallja a kor női szerepeire vonatkozóan18. A Gefun-

den és a Heidenröslein című versek nyelvi konstrukciójában fontos szerep jut a 

kicsinyítő képzőknek is, amelyek a nők alávetett szerepét írják le (Blümlein, Rösle-

in – virágocska, rózsácska), ezzel is érzékeltetve a fiú hatalmát a virág fölött. 

Goethe Vadrózsa című versét Sven Staffeldt diskurzuselemzői módszerrel vette 

górcső alá, és szemantikailag egy mezőbe sorolta be a rózsával szemben elkövetett 

cselekedeteket (magáénak akar, megkíván, elvesz, letör, megtör), és a legtöbbször 

a tárgy, a cselekvéseket elszenvedő pozíciójában lévő rózsát (pusztai rózsa) behe-

lyettesíti a pusztai lány (Heidenmädchen) fogalmával, és a két szöveget párhuza-

mos korpusznak tekintve folytatja az elemzést. A szemantikai mezők egymás mellé 

állításában szembeötlő, véli Staffeldt, hogy a fájdalom mint összetartó erő jelenik 

meg: a lány szenved, jajgat, sír, védekezik, és igyekszik fájdalmat okozni a fiúnak is. 

A szemantikai összetartásban nagy szerep jut a szenvedni (leiden) igének is, amit a 

fiú és a rózsa párbeszédében polifunkcionálisan is értelmezhetünk. Egyrészt kifejezi 

azt, hogy a rózsa nem akar szenvedni, másrészt azt, hogy a fiú tudatában van annak, 

hogy tettével szenvedést okoz. A társadalmi attitűd megfogalmazásában ismét a lei-

den ige kerül elő: a lánynak muszáj volt elszenvednie, eltűrnie a történteket. 

                                                 
17  Vö. SCHMAUKS 2008. 
18  Vö. SCHMAUKS 2008. 
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Friedrich Hebbel 1841-ben írta a Genovéva (Brabanti Genovéva) című drámáját.  

A 3. felvonás 10. színje nagyon is emlékeztet Goethe versére. Golo, kinek feladata 

éppen Genovéva védelme, előbb szép beszéddel akarja rávenni Genovévát, hogy 

övé legyen, majd egyre erőteljesebben arról meggyőzni, hogy a lány önfeláldozása 

az ára a szabadságának, a jó hírének és egyben a hitvesi esküje megőrzésének is. 

Golo a kikényszeríteni óhajtott házasságtörést mindössze kis bűnnek állítja be ah-

hoz képest, mi következhet be, ha Genovéva nem engedelmeskedik neki. A fenye-

getés mögött tettleges szándék rejlik: „Denn rauben muß ich’s, wenn du mir’s 

versagst, Und rauben will ich’s, was mir obliegt. Wohl! Nun hab’ ich dich!“19. 

Simone Staritz német irodalomtörténész Golo és Genovéva idézett párbeszédét 

interdiszkurzívnak tekinti, mert általánosságban modellálja a fenyegetett nő és a 

fenyegetője közötti diskurzust. Staritz megvilágításában Genovéva az „üldözött 

áldozatot”, „a kiszolgáltatott tisztaságot és ártatlanságot” példázza. Ebben a sze-

repkonstrukcióban kap értelmet a Golo által többször is megkísérelt erőszak. Ge-

novéva éppen azzal tudja megvédeni magát, hogy kilép a nőiség adta szerepből és 

Golo elől az anyaszerepbe menekülve talál valóságos megmenekülést. Védekező 

pozíciójából így kiált fel: „Und ehrst du nicht das Weib in mir, So ehr’ in mir die 

Mutter, denn ich bin’s!“20 Ez az érvelés jól tükrözi a kor társadalmi berendezkedé-

séből adódó szereposztást: a csábító nőiesség és az anyaság nem fakadhatnak egy 

tőről, a szent anyaság és a bujaság nem fér meg egymás mellett.  Az anyaságról 

alkotott felfogása végül is visszatartja Golot az erőszak elkövetésétől, és a vágya 

tárgyáról való lemondást egy természeti képbe foglalja, ami egyben a nők társa-

dalmi pozíciójára is utal: „Und reißt die letzte rote Beere nicht, Die sich ihm bietet, 

noch im Fallen ab?“21  

Staritz arra is rámutat, hogy Golo, aki Genovévát erőszakkal tervezi birtokolni, 

valójában nem látja be, hogy erőszakot alkalmaz, mert többször is a sich hingeben 

(odaadja magát) igét használja, gyakorta olyan módosító szók kíséretében, mint a 

bárcsak, talán csak, mégiscsak stb. A nemi szerepek szempontjából Hebbel tükröt 

tart az olvasó elé: Genovévát „égi jelzőkkel” (himmelschön, heilig schön, en-

gelschön: égi szépség, szent szépség, angyali szépség) írja le, aki megtestesíti a 

kornak megfelelő ideált, tiszta, szűzies és szemérmes. Golo kitervelt erőszakkísér-

lete, zsarolási akciói ez ellen az ideál ellen intéznek támadást. Hilmar Grundmann 

szöveginterpretációjában is fontos kérdés lesz annak tisztázása, hogy a Leider-

fahrung22 kifejezés, amit a német irodalomban Goethe nyomán gyakran használnak 

a női sorsokban rejlő szenvedéstörténetek narratívájaként, mennyiben foglalja ma-

gában és tekinti természetesnek a nők elleni erőszakot. Hebbel drámájában a tör-

téntekért Golot teszi felelőssé, és ezzel elfordul attól a társadalmi beállítódástól, 

                                                 
19  Mert akkor el kell vennem, mit tőlem te megtagadsz, és el akarom venni, ami engem 

megillet. Bizony! (megjegyzés: ez a szövegben egy szójáték is, mert a Wohl lexéma 

boldogságot is jelent). Végre az enyém vagy. 
20  S ha a nőt nem tiszteled bennem, úgy tiszteld az anyát! Mert az vagyok! 
21  És nem szakítja le lehulltában az utolsó piros bogyót, ami neki kínálkozik?  
22  Vö. GRUNDMANN (2006), a szó jelentése: a szenvedés megtapasztalása. 
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hogy a nőnek a férfi(ak) tulajdonaként kötelező volna szenvednie. Ezt a társadalmi 

konfliktust és annak értelmezési lehetőségeit olyan erővel feszegeti a Genovéva 

című dráma, hogy szakadék keletkezik a nemiszerep-értelmezésében: a csapdába 

került, áldozattá vált, jó hírét féltő Genovéva utolsó erejével az őt elveszejteni aka-

ró Golo megmentésére tesz kísérletet.  

A fentiekben említett és idézett elemzők23 álláspontja eltérő abban a tekintetben, 

hogy a kikényszerített ölelés megszépítő szókapcsolattal Hebbel valójában a meg-

történt erőszakot fedi-e el, vagy az ájult Genovéva átölelése, nem is jelent többet, 

mint a szó alapjelentése. Grundmann véleménye szerint jelképes erőszakról van 

szó, és Hebbel szándékosan tesz csupán csak eufemisztikus utalásokat, amelyekkel 

nyitva hagyja az olvasó számára a kérdést, hogy történt-e erőszak, vagy sem 

(umschlingt sie = átfonja, halt ich dich = karomban tartalak, in Flammen tauch ich 

dich = lángba borítalak). A szövegben egy másik jelenetben a Befleckung szó 

hangzik el, ami azt jelenti, hogy folt esett a becsületén. Ezek a szóhasználati vari-

ánsok a beszélő perspektívájából közelítik meg az eseményeket. Ami Golo számára 

a közeledés jele, az Genovéva férje számára egyenlő a megbecstelenítéssel. 

Ha a fentebb idézett szövegekben a női szerepkonstrukciókra külön is odafigye-

lünk, érdekes kép rajzolódik ki előttünk. Schiller haramiái semmi tiszteletet nem 

mutatnak Jézus jegyesei iránt, és egy explicitségében testi elemek bemutatására 

szorítkozó szövegrészletben bontakozik ki előttünk a nők értéktelensége. Goethe 

Vadrózsájában a rózsa ugyan értékes, de a nő társadalmi alárendeltségéből fakadó-

an hasonló szenvedés vár rá. Hebbel nőalakja az anyaság misztériuma által értéke-

lődik fel, de az anyaságban elvész, feloldódik a nőiség. 

 

Példák a női-kánonra 

Marie von Ebner-Eschenbach esetében először találkozunk a német nyelvű iroda-

lomban azzal, hogy az erőszak leírására külön nyelvezet szolgál, és a szereplők visz-

szaemlékezéseiből az erőszakot megelőző és azt követő események elemzése bonta-

kozik ki. Gesa Dane, kinek elemzési módszerére a fentiekben többször is történt 

utalás, analitikus megközelítési módnak nevezi ezt az elbeszélői technikát. A To-

tenwacht (1894) című műben az áldozat és a tettes a múltra visszatekintően írják le 

egy drámai párbeszéd során, hogy mi és miért történt, és miért értelmezik különbö-

zően a történéseket, és ebben a párbeszédben kap lehetőséget a női szereplő, hogy a 

saját szemszögéből nézve erőszaknak nevezhesse a fiatalkorában történteket. Ez a 

retrospektív beszéd- és látásmód engedi meg azt is, hogy a társadalmi nézőpontok 

előtérbe kerüljenek, és megtudjuk, hogy az erőszakot a 19. századi osztrák falvakban 

egyrészt természetesnek vették, másrészt tabutémaként kezelték, és a megtörtént (es 

ist geschehen) szinte szólássá vált abban a jelentésben, hogy valakit megerőszakol-

tak. Ebner-Eschenbach társadalmi látásmódját erősíti, hogy az erőszakot az alacso-

nyabb és a magasabb társadalmi osztályok képviselői, a szegényebb és a gazdagabb 

rétegek közötti konfliktusba emeli át. A pszichológiai szófordulatoktól sem mentes 

                                                 
23  STARITZ 2005; GRUNDMANN 2006. 
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párbeszédben a múlt felidézése kapcsán Anna hirtelen a vádló, Georg a vádlott sze-

repében találja magát, és bár nem nagy nyilvánosság előtt zajlik a per, a tettes meg-

bűnhődik, az áldozat megbékél a múlttal. Ebner-Eschenbach más novelláiban (pl. 

Der Erstgeborene) szintén fel-felbukkannak erőszakjelenetek. Ezeknek a leírása 

nyelvi szempontból töredékes, inkább sejtető, semmint fizikai valójában megjelenítő. 

Az áldozat és az elkövető foszlányos párbeszéddarabjaiból következtethet az olvasó 

az eseményekre. Ebner-Eschenbach technikája éppen az, hogy az egymással később 

ismét kapcsolatba kerülő szereplők elkezdik értelmezni, úgyszólván befejezni az 

elkezdett, de elharapott szavakat, mondatokat. 

Ida von Hahn-Hahn (1805–1880) önéletrajzi vonatkozású Gräfin Faustine című 

regényében is központi jelentőségű lesz az erőszak témája. Sokoldalúan elemzi 

kora női szerepeit, és arra a következtetésre jut, hogy át kell keretezni a „megerő-

szakol” ige jelentését. Ida von Hahn-Hahn szerint a nők megerőszakolása nemcsak 

az, hogy szexuális tárgyként „használják” őket például a házasságon belül, hanem 

az is egyfajta megerőszakolás, ha a nőket a férfiak a saját elképzeléseik szerint 

„nevelik” arra, hogy a férfiakat kiszolgálják. Walldorf és Faustine között elhangzik 

egy párbeszéd, amiben az írónő újrakonstruálja a vergewaltigen (megerőszakol) 

definícióját:  

„Gott“, rief Faustine, „wie komisch sind die Männer! Ganz ernsthaft bilden 

sie sich ein, der liebe Gott habe unser Geschlecht geschaffen, um das ihre zu 

bedienen!“  

„Zu beglücken!“ verbesserte Walldorf.  

„Das kommt Euch gegenüber auf eins heraus! Der gute Gott schuf nicht das 

Lamm, damit der Wolf es fresse; und nicht die Fliege, damit der Vogel sie 

erschnappe; sondern Lamm und Fliege, weil sie in seine Schöpfung gehören 

und auch ihre Lust am Leben haben sollen. Und die eine Hälfte des 

Menschengeschlechts wäre geschaffen, damit die andre sie vergewaltige!“  

„Welch ein Ausdruck!“ 

„Ihr wollt winken, und wir sollen kommen; ein Wort sagen, und wir sollen 

anbeten; lächeln, und wir sollen auf die Knie fallen; zürnen, und wir sollen 

verzweifeln! Alles auf allerhöchsten Befehl, den ihr von Gottes Gnaden ver-

fügt. Was ist das anders als uns vergewaltigen“? 

 

A szöveg alapos olvasásakor feltűnik, hogy a nőkről, mint közösségről beszél, amit 

erősít a többes számú birtokos névmás használata is. Ida von Hahn-Hahn elképze-

lése szerint a nőiség lényege származásra és szociális háttérre való tekintet nélkül 

azonos módon van jelen minden nőben. Ida von Hahn-Hahn szakít azzal az irodal-

mi tradícióval, hogy csupán egyedi női sorsokat mutasson be, leírásaiban az egye-

temes nőiességre helyezze a hangsúlyt, és az irodalmat eszközként használta az 

aktuális nőkérdések megvitatására és egy egységes női gondolkodásmód létrehozá-

sára. A társadalmi nézőpontokat illetően az elsők között szakít az erőszaktétel nor-

maként és kollektívként való tárgyalásának (és elfogadásának) lehetőségével, a 

tettes és az áldozat viszonyát/viszonylagosságát megkísérli tárgyilagosan szemlél-
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ni, és a fentiekhez hasonló elmélkedő, női összetartást erősítő emancipatorikus 

törekvéseivel valójában a prefeminista mozgalmak előfutára volt.  

Haladó gondolkodását jellemzi, hogy a nők számára követelt egyenlőséget ki-

terjeszti a nők döntési jogára a házasságon belüli szexuális alárendeltség megszün-

tetésére is, és felfedezhetjük már az 1841-ben kiadott Gräfin Faustina című re-

gényben is a gondolatot, hogy a házasságban elkövetett erőszak sem legitimálható 

semmilyen körülmény között sem. Gerlinde Maria Geiger korábbi kutatásai alapján 

kiderült, hogy maga Ida von Hahn-Hahn is igyekezett aktív szerepet vállalni az 

erőszakot elszenvedett nők lelki támogatásában és az általa megkonstruált Gräfin 

Faustina alakja minden tekintetben méltó párja Goethe Faustjának. 

A kortárs írónők közül legintenzívebben Elfriede Jelinek foglalkozik a szexuális 

erőszak témakörével. Példának okáért Elfriede Jelinek már a Zongoratanárnő (ma-

gyarul 1997) című regényében külön nyelvezetet dolgozott ki arra, hogy az erősza-

kos cselekedetek ábrázolásában összeolvassza az elkövető és az áldozat perspektí-

váját, a valóságos és a kitalált erőszakjelenetek brutalitását. Ennek a különlegesen 

erős hatású és metaforikus nyelvhasználatnak a folytatását és még intenzívebb ki-

dolgozottságát látjuk a Kéj (magyarul 2005) című regényében is, amiben a nők 

fölötti hatalomgyakorlás kényszere a tisztes gyárigazgatót a mindennapossá és 

egyre brutálisabbá váló házasságon belüli szexuális erőszak lelkiismeretlen és leg-

különbözőbb formáinak gyakorlásához juttatja el.  

A zongoratanárnő, Erika Kohut elfojtott szexuális vágyainak és kegyetlen, zsar-

nok anyjához fűződő fájdalmas viszonyának következménye, hogy abban talál némi 

örömet, ha fájdalmat okoz magának. A konzervatóriumban megismerkedik egy fia-

tal, agilis tanítvánnyal, akihez egyre szorosabb viszony fűzi, ekkor fogalmazódik 

meg benne a gondolat, hogy egy levélben papírra veti, hogyan kell „szeretnie” őt a 

tanítványnak, megkötözve, félholtra verve, száját fulladásig betapasztva. Ez a képzelt 

és vágyott erőszaktétel valójában nem azért fog megtörténni, mert Erika a titkos do-

bozból Walterral együtt szeretné elővenni a kínzóeszközöket, hanem azért, mert a 

fiatal férfi a férfiasságán esett csorba miatt fog erőszakkal elégtételt venni. Az így 

elszenvedett erőszak valójában nem fájt már Erikának, csak megszégyenítette, hiszen 

ő feltárta Walternek legtitkosabb vágyait is. Nagyon érdekes, hogy a levélben, mint 

vágyott megerőszakolási jelenetben, amelyikben Erika nyilvánvalóan egyes szám 

első személyben ír magáról és száraz, látszólag érzelemmentes utasításokat fogalmaz 

meg arra vonatkozóan, hogy hogyan járjon el Walter, és a valóságos történéseket 

leíró szövegrészben Jelinek szinte ugyanazzal a szókinccsel dolgozik. Egyszer az 

áldozat perspektívájából, egyszer az erőszaktevőéből használja a kulcsszavakat: a két 

jelenetet párhuzamosan olvasva feltűnik Jelinek nyers stílusa, szóhasználatának már-

már orvosi precizitása, és nem utolsósorban a két látlelet közötti párhuzam: harc a 

hatalom birtoklásáért a másik fölött, a másik eszközzé tétele a saját öröm eléréséhez. 

Michael Gratzke tartalomelemzésre támaszkodó írásában hangsúlyozza, hogy szerin-

te mind Walter, mind Erika célja ugyanaz, uralkodni a másik fölött, így az egész 

regény egy fiatal nő zavarba ejtő, perverz vágyainak és egy fiatal férfi erre adott re-

akciójának az egymásnak feszüléséből bontakozik ki, s vezet a nő nőiségének és a 
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férfi férfiasságának széthullásához. Mindketten az erőszakban és a kegyetlenkedés-

ben gondolják megtalálni az elveszett örömöket.   

A példaként elemzett művek alkotói a megerőszakolás tényét vagy annak meta-

forikus értelmezési kereteit a nőiség, a nő mint szubjektum fejlődésével állítják 

párhuzamba, társadalmi kérdéseket feszegetve, a szereplők személyiségére gyako-

rolt hatásmechanizmusok feltárásával együtt arra keresve a választ, hogy miként 

magyarázzák a kulturális sémák a nőkkel szembeni erőszak természetességét.  

 

Összegzés 

Az irodalmi szövegekben a megerőszakolás értelmezése nemcsak tematikailag 

sokrétű, hanem nyelvi megformáltságában is széles repertoárt alkotnak ezek a jele-

netek. Leginkább két stratégiát használnak az írók, az elbeszélők. Az egyik a törté-

nésekre tett utalásokból áll össze, amelyekre nyelvi tekintetben is implicit stiliszti-

kai-retorikai eszközök utalnak. A másik esetben a megerőszakolás ábrázolása exp-

licit nyelvi eszközökkel történik, és a jelenet sebészi pontosságú leírásával találko-

zik az olvasó. E két eltérő stratégiai alkalmazáson alapszik az erőszak-felfogás és 

az erőszak fogalmának értelmezése az író, a szereplők, az áldozat és az elkövető 

szemszögéből vizsgálva. A korai irodalmi példák közül Lessing Emília Galotti 

című művében például az utalások szintjén kimondatlanul küzd egymással a csábí-

tás és az erőszak lehetősége, a határok elmosódnak, a hősnő végül ki is mondja a 

következtetést: a csábítás már maga az erőszak. Schiller a Verschwörung des Fi-

esco zu Genua (A genovai Fiesco összeesküvése) című drámájának egyik mellék-

fonala az ún. Berta-szál. Ebben Bertát megerőszakolják, de minden a színfalak 

mögött történik, és Berta sem meri nyíltan kimondani, mi történt vele, csak szagga-

tott beszéddel utal rá apjának: „Meine jungfräuliche Ehre, Gewalt, diese Nacht24“. 

Szavakba öntve többet nem is mond, csak testbeszéddel fejezi ki fájdalmát, bánatát. 

A XVIII–XIX. század német irodalomában jellemzőnek mondható, hogy a konkré-

tumok ábrázolása elmarad, ez csak a XX. századtól válik művészi eszközzé25. Ki-

vételt képez Schiller Haramiák című drámája, amelyben a szereplők (a haramiák) 

jellemrajzának eszközévé válik az erőszak-jelenet részletes és szóválasztásában is 

brutális leírása. A korai irodalmi forrásokban gyakran találkozunk az erőszak 

szimbolikus leírásával is. Künzel forrásfeldolgozásai szerint a német nyelv szimbo-

likájában a nő a szoba, a férfi a kulcs, a kulcs bekerül a zárba, a kulcs kinyitja a 

titkos ajtót, a szobába idegen hatol be. Erre számos példát találhatunk a korai né-

met nyelvű eposzokban, például a Nibelung-énekben. Künzel szerint a másik szim-

bolikus elem a nőrablásra tett utalás, illetve a belőle származtatott kifejezések, 

mint például az elrabolta lányságát, elrabolta ártatlanságát. A harmadik gyakori 

szófordulat a megostromol (ritkábban: legyőz, leteper, maga alá gyűr). Ezekben a 

katonai kifejezésekre épülő képekben a nő az erőd, amit be kell venni, akár erőszak 

árán is. Künzel többrétegű szemantikai elemzései kimutatták, hogy a megerőszako-

                                                 
24  Szószerinti fordításban: Szűzi erényem, erőszak, ma éjjel.  
25  Vö. DANE 2005. 



 Az erőszak természetessége: Ábrázolási formák a német irodalom kiragadott példáiban 131 
 

 

lás szókészlete szinte megegyezik a hadviselés, a hadvezetés szókincsével: angrei-

fen (megtámad), anrennen (lerohan), bestürmen (megostromol). Ez a fajta ábrázo-

lási mód és szóhasználat jellemzőbb a férfi-kánonra. A női szerzők az általuk köve-

tett és kialakított nyelvi mintázatokban nem használják jellemzően a katonai szó-

készletet, és plasztikusabban, kevesebb metafora használatával mutatják be a törté-

néseket. Felmerül a kérdés, hogy van-e ebből kiindulva jelentősége annak, hogy 

női vagy férfi szerző művében szerepel az erőszak-jelenet? Mi sem példázza ezt 

jobban, mint a Nibelung-ének szerzőségéről folytatott vita. Az eposz minden való-

színűséggel a 13. században keletkezett a német nyelvterület déli részén, szerzője 

(esetleg szerzői) ismeretlen(ek). A szöveget több alkalommal is szakértők vizsgálták 

át, akik szóhasználati, grammatikai, mondatszerkesztési és stilisztikai egyezőségeket 

kerestek az ismert középkori németajkú szerzőkkel. E vizsgálódások közepette me-

rült fel, hogy a szöveg női szerzőtől is származhat, például a Passau környékén lévő 

niedernburgi zárda egyik apácája írhatta. Ez a feltételezés arra támaszkodik többek 

között, hogy sok jelenet női szempontot érvényesít, így például az a híres jelenet, 

amikor 698–701 strófákban Siegfried (Günther képében) megerőszakolja Kriemhil-

det. Ebben a leírásban helyt kap a nő védekezése, a férfiak által gyakorolt erőszak 

helytelenítése, és nem utolsósorban a lázadás a női sors ellen.        
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