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Kiss Csilla 

Miért és hogyan tanítsunk nőtörténetet? 

Melléklet: Válogatott nőtörténeti bibliográfia az általános és középiskolai 

történelemtanításhoz 

 

A tanulmány egy bibliográfiát és ehhez egy elméleti bevezetőt tartalmaz. A bibliográfia 

azokat a tudományos-népszerűsítő folyóiratokban (pl. História, Rubicon, BBC History, Múlt-

kor) és történelmi szakportálokon (pl. Újkor.hu, Napi Történelmi Forrás) megjelent 

nőtörténeti témájú cikkeket tartalmazza, amelyek a szerző véleménye szerint jól 

használhatóak a történelemtanításban.  A szerző részletesen bemutatja a válogatás 

szempontjait és a bibliográfia kronologikus-tematikus szerkezetét. Az elméleti bevezetőben 

felsorolja az okokat, amelyek a nőtörténet iskolai tanításba való beiktatása mellett szólnak, 

ilyenek például a női látószög, a női értékrend megjelenítése a történelmi események 

bemutatásánál. Ezt követően javaslatokat tesz arra, hogyan használhatóak a bibliográfiában 

felsorolt írások a mindennapi tanítási gyakorlatban. 

 

Miért tanítsunk nőtörténetet (is)? 

A nőtörténetírás története az 1960-as évek végén kezdődött Nyugat-Európában és az 

Egyesült Államokban.1 Az azóta eltelt időszakban három nagy korszak és irány alakult ki 

ezen a résztudományterületen:  

1. A kompenzációs vagy „szeparatista” iskola (1970-es–1980-as évek), amely megmutatta, 

hogy nemcsak „his-story”, hanem „her-story” is van, és amely célul tűzte ki, hogy felhívja a 

figyelmet a nők történelmi szerepére, „láthatóvá” tegye a nőket is a történelemben. Ebben a 

korszakban főként híres nők életrajzai kerültek újabb megvilágításba, valamint hangsúlyossá 

vált azon intézmények történetének kutatása, amelyek elsősorban a nőkhöz voltak köthetők, 

például iskolák, nőegyletek. A női választójogért folytatott küzdelem történetéről és a női 

munkavállalás kérdésének történetéről is jelentek meg könyvek, tanulmányok.  

2. Az integrációs iskola (1980-as évek), amely a társadalomtörténeten belül vizsgálja a nőket 

mint társadalmi csoportot. Ekkortól válik hangsúlyosabbá a nőtörténeti szakirodalomban a 

„szerep” fogalom használata.  

3. A társadalmi nem iskolája („gender studies”; 1980-as évek második felétől), amely azt 

vizsgálja elsősorban, hogy „melyek azok a férfiak és nők által létrehozott formák, amelyek a 

különbségeket meghatározzák, és ez hogyan kapcsolódik a hatalomhoz.”2 

A hazai nőtörténeti kutatások is az 1960-as évek második felében indultak meg, de a 

nőtörténetírás az 1990-es évek második felében kapott nagyobb lendületet, és elsősorban a 
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fentebb már említett kompenzációs, illetve integrációs iskola hagyományait követte. A 

magyar nőtörténeti szakirodalomban kiemelt szerep jut a nőnevelés történetének, az egyes 

női foglalkozások, valamint a magyarországi nőjogi mozgalmak vizsgálatának.3 

A nőtörténeti kutatásoknak és a nőtörténetírásnak köszönhetően Nyugat-Európában és az 

Egyesült Államokban a nőtörténeti témák bekerültek a történelemtanításba is: „… ha az 

oktatási anyag a történelem vagy a jelen fejlődését mutatja be, vagy művészet, tudomány 

vagy más terület eredményeit elemzi, akkor a férfiak és a nők hozzájárulását körülbelül 

egyenlő mértékben kell bemutatni” – mondta ki irányelvként Kalifornia állam oktatásügyi 

osztálya.4  A nők és a nőtörténeti témák megjelenését a hazai tankönyvekben már többen 

vizsgálták,5 ezek közül a legátfogóbb Szabó Hajnalka Piroska elemzése6 volt, aki 

megállapította, hogy történelmi nőalak kis számban fordul elő az általános iskolai 

tankönyvekben, és ha igen, akkor is leginkább valamelyik férfialak feleségeként, anyjaként, 

lányaként. Egész leckében, „saját jogon” csak Mária Terézia szerepel. Paradox módon 

ráadásul nagyobb arányban kerültek említésre nők az ókor tárgyalásánál, mint a 20. 

századnál (5,17%, ill. 1,77%), holott az ember azt várná, hogy a jelenkor felé haladva 

hangsúlyosabbá válik a nők szerepe a politikában és az élet más területein is. Az elemzésből 

az is kiderült, hogy a nők említése általában nem a tankönyvi leckék „alapszövegében”, 

hanem az ún. didaktikai szövegek (források, kérdések, feladatok, illusztrációk) keretében 

történik.7 

A középiskolában használt tankönyvek nőtörténeti vonatkozásaival Mészáros Erika 

foglalkozott egy történelem tanári MA szakdolgozat keretében 2014-ben.8 Az akkor 

forgalomban lévő tankönyvcsaládok mindegyikét elemezte, különös tekintettel arra, hogy a 

2012-es NAT-ban a történelem tantárgynál a 9-12. évfolyamon az úgynevezett 

hosszmetszeti témák között megjelent a Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, 

életformák című témakör. Mivel a dolgozata elkészítésekor a 2012-es NAT-ra és 

kerettantervre épülő tankönyvek közül még csak a 9. és 10. évfolyam, valamint a hat- és 

nyolcosztályos gimnáziumok 7. évfolyama számára készített kötete jelent meg, a 11. és 12. 

évfolyam esetében csak a régebbi, a 2003-as NAT-hoz készült könyveket tudta 

megvizsgálni. Az elemzés konklúziója az volt, hogy a 2012-es NAT nőtörténettel kapcsolatos 

elvárásainak leginkább a Befejezetlen múlt sorozat9 tankönyvei feleltek meg, amelyek akkor 

már nem szerepeltek a rendelhető tankönyvek listáján.10 

Az ezredforduló környékén két segédkönyv is elérhetővé vált a nőtörténet tanításához, igaz, 

mindkettőnek fókuszában a 20. századi nőtörténet állt.11De bármennyire is örömmel 

üdvözölte a tanárok egy része ezt a kezdeményezést, a nőtörténet ilyen hangsúlyos oktatása 

nem épült be a történelemtanítás mindennapi gyakorlatába.12 Akik szerettek volna több 

nőtörténeti tartalmat belevinni az óráikba, inkább saját maguknak fejlesztettek tananyagot, 

vagy támaszkodhattak a nőtörténet tanításával kapcsolatos modultervekre, óravázlatokra, jó 

gyakorlatokra.13 

A 2020-ban bevezetett NAT és a történelem kerettantervei14 már nem tartalmazzák a Nők és 

férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák hosszmetszeti témát. A középiskolai 

kerettantervben egyetlen, kifejezetten nőtörténeti altéma van „A nők helyzetének 

megváltozása” címmel „Az első világháború és hatása” témán belül, ha csak a „Mária 

Terézia: együttműködés és reform” című témát nem soroljuk ezek közé. Ezen kívül van még 

néhány olyan téma és altéma, amelyikbe beleérthető a nőkről való gondolkodás is: „Az ipari 
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forradalmak társadalmi és környezeti hatásai”, „Társadalom és életmód a dualizmus 

korában”, az „Életmód és társadalom” altéma „Az 1930-as évek Magyarországa” témán 

belül. Az általános iskolai kerettantervben ennél több, kifejezetten a nőkhöz kötődő témát és 

altémát találunk: Az „Árpád-kori szentek” téma egyik altémája „Szent Margit”, Mária Terézia 

esetében pedig „Mária Terézia, a családanya és uralkodó” az altéma címe. A 8. évfolyamos 

ún. hosszmetszeti témák között pedig szerepel „A női szerepek változásának áttekintése a 

történelem során”. Ha a kerttantervben előírt lexikát vizsgáljuk, akkor a középiskolai 

kerettantervben négy nőt (és egy istennőt) találunk: Szent Margit, Mária Terézia, Salkaházi 

Sára, Slachta Margit (és Pallasz Athéné). Szerepel még a kerettantervben a „pesti srácok” 

megjelölés is, kérdés, hogy ebbe beletartoznak-e az 1956-ban harcoló „pesti lányok” is vagy 

sem ... Az általános iskolai lexikában rajtuk kívül szerepel még [Szűz] Mária, Szent Erzsébet 

és Egerszegi Krisztina.15 Az új érettségi vizsgaleírásban szereplő emelt szintű „plusz lexika” 

személynévanyaga 68 férfinevet tartalmaz – ebből öt mitológiai alaké –, női név viszont csak 

4 fordul elő, akik kivétel nélkül mitológiai alakok: Ízisz, Aphrodité, Athéné és Héra.16 

„A férfi és nő közötti hatalmi kapcsolatot a politikatörténet, ahogy az a tananyagban 

megjelenik, nem tudja tematizálni, mert sajátos látószögéből kiesnek a nők. Alárendelt 

helyzetük nem tud téma lenni, amíg cselekvő személyekként meg nem jelennek. És a dolog 

így és ettől veszélyes: a nők láthatatlansága lehetetlenné teszi a komoly reflexiót a múltnak 

erre a dimenziójára, az egyenlőtlenség eszméje észrevétlenül keríti hatalmába az elmét. […] 

A történelem iskolai tananyagából kibontakozó világ nemcsak attól férfielvű, hogy férfiak a 

szereplői, hanem az általa megjelenített értékrendtől is. Nagyon kockázatos dolog sajátos 

férfi és női értékrendről beszélni, semmiképpen nem akarom az értékeket biologizálni, vagy 

pláne előírni, hogy hogyan gondolkodjék egy nő vagy egy férfi. Az azonban kétségtelen, 

hogy bizonyos értékek hagyományosan inkább a nőkhöz, mások inkább a férfiakhoz 

kötődnek, és alighanem kijelenthetjük, hogy mai történelemtanításunk az utóbbit közvetíti – 

mind a fiúk, mind a lányok felé. Az utóbbit fogadtatja el mint természetes normát” – írta 

Knausz Imre 2019-ben.17 

Az alábbi válogatott nőtörténeti bibliográfiával szeretném segíteni mindazon kollégáimat, akik 

fontosnak tartják a női látószög, a női nézőpont beemelését is a történelemtanításba. 

A bibliográfia készítésének szempontjai 

A válogatás olyan cikkeket, rövidebb tanulmányokat tartalmaz, amelyeket mind a tanárok, 

mind pedig a diákok használni tudnak a tanórai készüléshez, a tananyag kiegészítéséhez, 

kiselőadások, prezentációk tartásához, projektek készítéséhez, valamint esszéjellegű 

érettségi és versenydolgozatok megírásához. A bibliográfia készítése során a történelmi 

tudományos-népszerűsítő folyóiratok közül a História, a Rubicon, a BBC History, a Múlt-kor 

és a Honismeret 1990. január elsejétől 2021. december 31-ig megjelent számainak teljes 

áttekintése megtörtént. Azért ezeket a folyóiratokat választottam, mert ezek a 

legnépszerűbbek, a legismertebbek a történelemtanárok és a történelem iránt érdeklődő 

diákok körében. És ezek azok a folyóiratok, amelyek nemcsak a közkönyvtárakban érhetőek 

el, hanem megtalálhatóak a legtöbb iskolai könyvtárban is, illetve minden bizonnyal sok tanár 

kolléga előfizetője is ezeknek. Az online megjelenő népszerűsítő történelmi szakportálok 

közül az Újkor.hu18 és a Napi Történelmi Forrás19 cikkeit, tanulmányait dolgoztam fel. Az 
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általános iskolai korosztály számára elsősorban e tudományos-népszerűsítő folyóiratok és 

szakportálok cikkeit ajánlom feldolgozásra. 

A História, a Honismeret, illetve a Rubicon esetében a Matarka20 és az Arcanum Digitális 

Tudománytár21 adatbázisaira is támaszkodni tudtam munkám során. A BBC History azonban 

nincs hiánytalanul feldolgozva a Matarkán, ráadásul ennél a folyóiratnál a cikkek, 

tanulmányok címadása azt az igényt próbálja meg kielégíteni, hogy minél inkább felkeltse az 

olvasók érdeklődését, azaz rövid és frappáns legyen, emiatt a BBC History esetében az 

eddig megjelent összes számot át kellett lapoznom, nem támaszkodhattam csak a digitális 

keresőkre. (Például a „Lenin trojkája” címből nem feltétlenül következik, hogy Lenin nőkkel 

való kapcsolatát taglalja a cikk, „Az ártatlanság halála” cím egy Catherine Howard – VIII. 

Henrik ötödik felesége – életéről készült írást takar, „Az éhségsztrájk ereje” című cikkben 

pedig a letartóztatott szüfrazsettek börtönbeli kényszertáplálásáról olvashatunk). A Múlt-kor 

folyóiratnak egyáltalán nincs repertóriuma, a hozzá kapcsolódó weboldalon22 egy-egy szám 

tartalomjegyzéke csak korlátozottan, nem az adott szám teljes tartalmát megjelenítve érhető 

el, így a válogatást ennek a folyóiratnak az esetében is az összes lapszámot kézbe véve 

kellett elvégeznem.  

A bibliográfiában a fenti, a történelem iránt érdeklődő olvasóközönséget megcélzó folyóiratok 

cikkei mellett megjelennek szakfolyóiratokból (például Korall, Aetas, Századok, 

Egyháztörténeti Szemle, Budapesti Negyed, Iskolakultúra stb.) származó olyan tanulmányok 

is, amelyek mind tartalmukat, mind nyelvezetüket illetően alkalmasak arra, hogy a 

középiskolás korosztály „megbirkózzon” velük.  

Helyet kaptak továbbá a válogatásban olyan népszerűsítő, de tudományos igénnyel megírt 

cikkek is, amelyek különféle weboldalakon, blogokon jelentek meg (például Nőkért.hu, 

Képmás magazin, Contrapasso blog, Mindennapok története blog). Szintén bekerült a 

válogatásba néhány olyan írás, amely eredetileg tanulmánykötetben jelent meg, de 

nőtörténeti szempontból fontos, ugyanakkor a középiskolai tananyaghoz is jól illeszkedő 

témával foglalkozik, és online is ingyenesen elérhető. Nőtörténettel foglalkozó önálló kötetek 

viszont nem szerepelnek az összeállításban.  

Amennyiben egy-egy cikknek, tanulmánynak volt online elérhetősége, akkor azt feltüntettem 

a bibliográfiában. Külön jeleztem, ha az online elérés csak fizetős oldalon keresztül 

lehetséges, mint például az Arcanum vagy a Rubicon online23esetében. A Rubicon 2016–

2019 között megjelent számainak cikkei az Elektronikus Periodika Archívumban (EPA) 

ingyenesen elérhetőek, így ezen évfolyamok cikkeinek esetében az EPA-s elérhetőséget 

adtam meg. A Rubicon online felületén még nem zárult le a korábbi lapszámok anyagainak 

digitalizálása, emiatt nem minden Rubicon-cikkhez tudtam internetes elérést rendelni. A 

Múlt-korban megjelent cikkek esetében pedig gyakran előfordult, hogy az online felületen 

más címmel volt elérhető az adott tartalom – ezeket a különbségeket szintén feltüntettem a 

bibliográfiában. 

A bibliográfiában 12 nagy tematikai egység található, ami szinte teljes egészében igazodik 

az érettségi témakörök korszakolásához: 

I. Korszakokon átívelő cikkek, tanulmányok 

II. Ókor 

III. Középkori egyetemes történelem (476–1492) 
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IV. Középkori magyar történelem (a kezdetektől 1526-ig) 

V. Kora újkori egyetemes történelem (1492–1789) 

VI. Kora újkori magyar történelem (1526–1790) 

VII. 19. századi egyetemes történelem (1789–1914) 

VIII. 19. századi magyar történelem (1790–1914) 

IX. 1945 előtti egyetemes történelem (1914–1945) 

X. 1945 előtti magyar történelem (1914–1945) 

XI. 1945 utáni egyetemes történelem (1945-től napjainkig) 

XII. 1945 utáni magyar történelem (1945-től napjainkig) 

Az egyes nagy korszakokon belül pedig a következő résztémák szerinti csoportosításban 

lehet megtalálni a cikkeket, tanulmányokat:  

─ Híres nők 

─ Anyaság, szülés 

─ Házasság, család 

─ Szerelem, szexualitás 

─ Prostitúció 

─ Nőnevelés 

─ A nők társadalmi helyzete, szerepe 

─ Boszorkányság / Nők és a háborúk 

─ Divat 

─ Szépségápolás 

─ Egyéb 

Ha egy cikk vagy tanulmány több témakörbe is beilleszthető volt, ahhoz a témakörhöz 

soroltam, amelyik a leginkább jellemző volt rá.24 

A nőtörténet tanórai és a tanórán kívüli tanításának lehetőségei 

A középiskolai történelemtanárok sokszor panaszkodnak amiatt, hogy hatalmas a 

tananyagmennyiség, amit meg kell tanítani négy év alatt, nem jut idő az elmélyülésre egy-

egy témában, arról nem is beszélve, hogy közben képességeket is kellene fejleszteni. 

Szintén általános tapasztalat, bár tudtommal erről még nem született hivatalos mérés, hogy 

legkevésbé a 19–20. századi történelemre marad idő, annak ellenére, hogy a kerettanterv25 

szerint minimum az időkeret felét erre kellene fordítani, és az érettségi témakörök fele, 

valamint az írásbeli és szóbeli érettségi feladatok fele is az 1849 utáni történelemre 

vonatkozik. (Ezen a rendszeren nem változtatott a 2020 szeptemberétől érvényes új 

kerettanterv és a 2024. májusi vizsgaidőszaktól alkalmazandó új érettségi vizsgaleírás 

sem.26) 

Gyakran hallani kollégáktól azt is, hogy örülnek, ha a „kötelező” tananyagot „le tudják 

darálni”, nemhogy még nőtörténeti, életmód- és mentalitástörténeti anyagokat vigyenek be 

„pluszban” a tanórákra. Az általános iskolában kicsivel több idő jut az életmód- és 

kultúrtörténeti leckékre, különösen az új NAT és kerettanterv mozdult el ebbe az irányba.27 

Jelen írásnak nem célja, hogy a tananyag kiválasztásának szempontjairól, a tananyag 

(át)strukturálásáról beszéljen, de azt mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 

történelemórán nem a tankönyvet kell megtanítani A-tól Z-ig.28 
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A kiinduló kérdéshez visszatérve: hogyan lehet az érdekességeket, jelen esetben a 

nőtörténeti, illetve némileg tágabban értelmezve az életmód- és mentalitástörténeti 

tartalmakat „becsempészni” a mindennapi gyakorlatba úgy, hogy ne vegyenek/vigyenek el túl 

sok időt és energiát? Mivel hatosztályos gimnáziumban tanítok, könnyen érhet az a vád, 

hogy könnyű helyzetben vagyok, hiszen nekem hat évem van arra, amire másnak csak négy, 

ráadásul az „elitiskolában” csupa motivált tanuló van. Ez részben igaz, de nem teljesen. A 

2003-as NAT és kerettanterv lehetőséget adott arra, hogy a hat- és nyolcosztályos 

gimnáziumok is választhassák a kétciklusú történelemtanítást, azaz 7. és 8. évfolyamon 

általános iskolai, 9-12. évfolyamon pedig gimnáziumi tananyagot taníthassanak. Nálunk, az 

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnáziumban ezt úgy valósítottuk meg, hogy 1,5 év + 4,5 év 

felosztásban tanítottunk. Az általános iskolai tananyag esetében elsősorban a magyar 

történelemre koncentráltunk, így tudtuk csökkenteni a tananyag mennyiségét. Persze a 

középiskolai tananyagra így is fél évvel több jutott, mint a négy évfolyamos rendszerben, de 

mivel nálunk a gyakorlóiskolában állandó a tanárjelölti jelenlét, csoportjainkat szeptember 

közepétől december elejéig, majd február közepétől május elejéig tanárjelöltek tanítják 

hosszabb-rövidebb ideig, ez a féléves „plusz” nem jelent olyan hatalmas különbséget a többi 

iskolához képest. Öt osztályt érettségiztettem le ebben a rendszerben, így van némi 

tapasztalatom arról, hogy milyen az, amikor négy (és fél) év alatt kell megtanítani a teljes 

középiskolai tananyagot. A 2012-es NAT és a hozzá kapcsolódó kerettanterv nem hagyott a 

tanárok számára választási lehetőséget, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban kötelező 

lett az egyciklusú, hatéves történelemtanítás. A 2020-as NAT és a hozzá tartozó kerettanterv 

újra változtatott ezen, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok számára kétciklusú, 1+5 éves 

történelemtanítást írt elő.29 Az első évben az általános iskolai 7–8. évfolyamos tananyag 

szűkített, magyar történelemre fókuszáló tanítása történik, míg 8–12. évfolyamon a 

középiskolai tananyag feldolgozása zajlik, a tehetséggondozást középpontba állítva, így 

„korrigálásra kerültek a korábbi, egyciklusú modell hibái.”30 

Saját gyakorlatomban a nőtörténeti, életmód- és mentalitástörténeti tartalmakat a következő 

módszerekkel illesztem be a tanítás menetébe:31 

1. Önálló tanóra/tanórák: kedvenc témáim esetében szívesen rászánok egy vagy több 

tanórát is arra, hogy ezekről beszéljünk, filmet nézzünk, projektet csináljunk, vagy tanulói 

kiselőadásokat hallgassunk meg. Mivel ez a forma a legidőigényesebb, az így „elhasznált” 

időt máshol kell „megspórolni”. (Én általában az ókor és a középkor esetében „húzok” a 

tananyagból és válogatok bátran, hogy a 19–20. századra bőven maradjon idő; nem megyek 

bele részletesen olyan témákba, amelyek sem a közép-, sem az emelt szintű érettségin nem 

kerülnek elő. Természetesen, ha valakinek az ókor a kedvence, akkor arra szánjon plusz 

időt, és a későbbi korok tananyagából „húzzon”). Az alábbi témák feldolgozására szokott sor 

kerülni önálló tanóra/tanórák keretében:32 1. Híres nők az ókorban. 2. Nők a középkorban. 3. 

Árpád-házi női szentek és boldogok. 4. Kora újkori magyar nagyasszonyok. 5. Női sorsok 

1848–49-ben. 6. A női szerepek változásai a hosszú 19. században. 7. 19. századi 

divattörténet. 8. A nők és a Nagy Háború. 9. A női szerepek változásai a két világháború 

között. 10. Nők a második világháborúban. 11. Női jogok és feminizmus a 20. század 

második felében. 12. „Kádár leányai”. 

2. Tanórai résztéma: ha kevesebb idő áll rendelkezésre, vagy tudatosan nem akarok 

valamire egy teljes órát szánni, akkor csak az óra egy részében foglalkozunk vele, például 

úgy, hogy egy történelmi esemény női szereplői kerülnek előtérbe. A holokauszt idején zajló 
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embermentéshez kapcsolódóan Raoul Wallenberg, Angelo Rotta, Carl Lutz, Giorgio 

Perlasca, Sztehlo Gábor neve „csak” felkerül a táblára, míg Slachta Margit, Salkaházi Sára 

vagy éppen Karády Katalin embermentő tevékenységéről részletesebben beszélünk, 

ezekhez kapcsolódó képi és szöveges forrásokat dolgozunk fel. Vagy a második ipari 

forradalom témakörénél a tudósok, felfedezők kapcsán nem Edisonról vagy Henry Fordról 

beszélünk részletesebben, hanem Marie Curie-ről.  

3. Házi feladat: sokszor élek ezzel a lehetőséggel, a diákoknak el kell olvasniuk hosszabb-

rövidebb cikkeket (mint amilyenek a mellékelt bibliográfiában is találhatóak), meg kell 

nézniük egy film- vagy videórészletet, vagy rá kell keresniük valamire. Feladatuk lehet 

prezentáció vagy plakát készítése egyénileg vagy csoportban, a képi vagy szöveges 

forrásokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolása otthon vagy a következő órai szóbeli 

feleletben. A témától és/vagy a szövegek jellegétől és hosszától is függ, hogy a feladat 

mindenki számára kötelező vagy csak szorgalmi jellegű, és ez határozza meg azt is, hogy 

egyik óráról a másikra kell-e elvégezni, vagy hosszabb idő van rá.33 Ha a tanórán valamilyen 

téma, történelmi helyzet, személy stb. felkelti a gyerekek érdeklődését, szívesen adok fel 

nekik plusz olvasnivalót ezekkel kapcsolatban.34 

4. Kötelező olvasmányok: saját gyakorlatomban szívesen élek ezzel az eszközzel – ebben 

az esetben nyilván számít, hogy olyan gimnáziumban tanítok, ahová a tanulás iránt motivált 

diákok járnak. Általában minden tanévben egy, esetleg két ilyen kötelező olvasmány van. 

Ezekre a tanórákon is építek, illetve szoktam íratni belőlük olvasmány-ellenőrző dolgozatot, 

amelyre ötöst, semmit vagy elégtelent lehet kapni.35 Kifejezetten nőtörténeti vonatkozású 

kötelező olvasmány kettő van: 11. évfolyamon Hunyady Sándor Bakaruhában című 

novellája36, 12. évfolyamon pedig Polcz Alaine Asszony a fronton című memoárja.37 

Fakultációs csoportokban hosszabb részleteket szoktam kiadni Kánya Emília,38 Andrássy 

Katinka39 és Edelsheim-Gyulai Ilona40 emlékirataiból, valamint Andrássy Ilona41 első 

világháborús, Horthy Miklósné42 1944-1945-ben írt és Pallavicini-Andrássy Borbála 

kitelepítési és 1956-os naplójából.43 

A mélységelvű történelemtanítás fontosságáról már több mint húsz évvel ezelőtt írt Bihari 

Péter és Knausz Imre.44 A 2020-as NAT és kerettanterv pedig kötelezően előírja, hogy 

minden évfolyamon kerüljön sor bizonyos témák ún. mélységelvű tanítására. „Nagyon 

izgalmas, új kísérletnek ígérkezik a tantárgyi bevezetőben leírt mélységelvű témák javaslata. 

Ennek értelmében a helyi tantervben szabályozva, évi két témát 6–10 órában kell 

feldolgozni. Ez lehetőséget teremt valódi mélyfúrásokra, projektmunkák végrehajtására, akár 

helytörténeti vonatkozások fokozottabb beemelésére.”45 Bátran használjuk ki ennek a 

lehetőségét a munkánk során!46 

Remélem, hogy a mellékelt bibliográfiát haszonnal tudják forgatni a történelemtanárok, a 

történelem szakos tanárjelöltek és a történelem iránt érdeklődő diákok egyaránt. 
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A nők társadalmi helyzete 

ALBERT Orsolya (2000): Nők a római társadalomban. Sic Itur Ad Astra, 12. évf. 1-2. sz. 

203-218. 

https://epa.oszk.hu/01000/01019/00030/pdf/EPA01019_sic_itur_ad_astra_2000_01-02_203-

218.pdf  

DEMBITZ Gabriella (2016): Hereré, Nodzsmet és Henuttaui: az előkelő nők társadalmi 

szerepe az ókori Egyiptomban a késő Ramesszida kor és a XXI. dinasztia idején. Korall, 

17. évf. 63. sz. 22-43. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00054/pdf/EPA00414_korall_63_022-

043.pdf  

HORVÁTH Zoltán (2020): Nők és nemi szerepek az ókori Egyiptomban. BBC History, 10. 

évf. 4. sz. 35-40. 

KÖLNEI Lívia (2019): 7 kevéssé ismert tény a nők vezető szerepéről a korai keresztény 

gyülekezetekben. Képmás magazin, 18. évf. nov. 22. https://kepmas.hu/hu/7-kevesse-

ismert-teny-a-nok-vezeto-szereperol-a-korai-kereszteny-gyulekezetekben  

NÉMETH György (2001): A nők erényei. Női szerepek az ókori Rómában. Rubicon, 12. évf. 

6. sz. 7-10. 

NÉMETH György (2015): Erős asszonyok a görög világban. Rubicon, 26. évf. 8. sz. 4-9. 

https://rubicon.hu/cikkek/eros-asszonyok-a-gorog-vilagban (előfizetés kell hozzá!) 

NÉMETH György (2007): Modern nő az ókorban: Szapphó: Egy költőnő három arca. Rubicon, 

18. évf. 8. sz. 78-80. 

Divat 

Divat az ókori Egyiptomban. Contrapasso, 2017. nov. 10. 

https://contrapasso2.blog.hu/2017/11/10/divat_az_okori_egyiptomban 

https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/02/okor_2012_3_nyomdanak_025.pdf
https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/02/okor_2012_3_nyomdanak_025.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/1_lenyok_nevelse_az_korban.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/2_korai_keresztnysg_s_a_nnevels.html
https://epa.oszk.hu/01000/01019/00030/pdf/EPA01019_sic_itur_ad_astra_2000_01-02_203-218.pdf
https://epa.oszk.hu/01000/01019/00030/pdf/EPA01019_sic_itur_ad_astra_2000_01-02_203-218.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00054/pdf/EPA00414_korall_63_022-043.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00054/pdf/EPA00414_korall_63_022-043.pdf
https://kepmas.hu/hu/7-kevesse-ismert-teny-a-nok-vezeto-szereperol-a-korai-kereszteny-gyulekezetekben
https://kepmas.hu/hu/7-kevesse-ismert-teny-a-nok-vezeto-szereperol-a-korai-kereszteny-gyulekezetekben
https://rubicon.hu/cikkek/eros-asszonyok-a-gorog-vilagban
https://contrapasso2.blog.hu/2017/11/10/divat_az_okori_egyiptomban
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HUGHES, John (2021): Smink, parfüm és csillogás: divatdiktátorok az ókori Rómában. 

Múlt-kor, okt. 2. https://mult-kor.hu/smink-parfum-es-csillogas-divatdiktatorok-az-okori-

romaban-20211002 

P. SZEOKE Judit (2003): Római császárkori viselet és divat. Ókor, 2. évf. 4. sz. 23-30. 

https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2003_4_p_szeoke.pdf  

Szépségápolás 

KALLA Gábor (2003): Mezopotámiai öltözködés. Ókor, 2. évf. 4. sz. 13-22. 

https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2003_4_kalla.pdf  

T. BÍRÓ Mária (2003): A római szépségápolás. Ókor, 2. évf. 4. sz. 38-44. 

(https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2003_4_biro.pdf)  

ZRUFKÓ Réka (2018): Szépségápolás az ókori Egyiptomban. Napi Történelmi Forrás, febr. 

2. https://ntf.hu/index.php/2018/02/02/szepsegapolas-az-okori-egyiptomban/  

Egyéb 

Hét meglepő tény a római nőkről. Múltkor, 2019. dec. 16. https://mult-kor.hu/het-meglepo-

teny-a-romai-nokrol-20191216 

 

II. Középkori egyetemes történelem (476-1492) 

Híres nők 

BURGHARDT, Alex (2012): Aethelflaed, az első Vaslady. BBC History, 2. évf. 11. sz. 74-77. 

CASTOR, Helen (2015): „Az igazi Jeanne d’Arc ugyanolyan rendkívüli volt, mint az alakja 

köré szőtt mítosz”. BBC History, 5. évf. 3. sz. 64-68. 

DEVRIES, Kelly (2012): A Szűz életének helyszínei [Jeanne d’Arc]. BBC History, 2. évf. 6. 

sz. 72-77. 

EDWARDS, John (2020): A középkori Vaslady [Aragóniai Katalin]. BBC History, 10. évf. 6. 

sz. 61-64. 

GRANT, Lindy (2016): A legbefolyásosabb királyné [Aquitániai Eleonóra]. BBC History, 6. 

évf. 12. sz. 56-61. 

GRISTWOOD, Sarah (2018): A meghurcolt Erzsébet királyné [Woodville Erzsébet, VIII. 

Henrik nagyanyja]. BBC History, 8. évf. 7. sz. 59-63. 

HODGMAN, Charlotte (2012): Jeanne D’Arc. BBC History, 2. évf. 6. sz. 72-77. 

https://mult-kor.hu/smink-parfum-es-csillogas-divatdiktatorok-az-okori-romaban-20211002
https://mult-kor.hu/smink-parfum-es-csillogas-divatdiktatorok-az-okori-romaban-20211002
https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2003_4_p_szeoke.pdf
https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2003_4_kalla.pdf
https://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2003_4_biro.pdf
https://ntf.hu/index.php/2018/02/02/szepsegapolas-az-okori-egyiptomban/
https://mult-kor.hu/het-meglepo-teny-a-romai-nokrol-20191216
https://mult-kor.hu/het-meglepo-teny-a-romai-nokrol-20191216
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JAKAB Péter (2021): Két démon harcolt benne. Lucrezia Borgia mítosza. Múlt-kor, 12. évf. 

2. sz. 54-61. 

RÁKÓCZI István (2018): Síron túli szenvedés, és szenvedély. Don Pedro és Inȇs de 

Castro. Múlt-kor, 9. évf. 2. sz. 44-51. 

RAMIREZ, Janina (2018): A királynő, aki tönkreverte a vikingeket [Aethelflaed, Mercia 

úrnője]. BBC History, 8. évf. 7. sz. 70-73. 

RAMIREZ, Janina (2016): Az első angol írónő [Norwichi Julianna]. BBC History, 6. évf. 11. 

sz. 74-77. 

ROACH, Levi (2017): Királyné vagy királynő? [Aelfthryth] BBC History, 7. évf. 11. sz. 65-67. 

Rosamunda, a bosszúálló királyné, avagy miért nem érdemes a feleségedet az apósod 

koponyájából megitatni? Napi Történelmi Forrás, 2017. jún. 12. 

https://ntf.hu/index.php/2017/06/12/rosamunda-a-bosszuallo-kiralyne-avagy-miert-nem-

erdemes-a-felesegedet-az-aposod-koponyajabol-megitatni/  

WEIR, Alison (2018): A harcos normann királyné [Boulogne-i Matilda]. BBC History, 8. évf. 

8. sz. 38-41. 

WHEELWRIGHT, Julie (2012): Jeanne d’Arc. BBC History, 2. évf. 6. sz. 78-80. 

WHEELWRIGHT, Julie (2012): Szent Johanna kálváriája. BBC History, 2. évf. 6. sz. 78-80. 

WILSON-LEE, Kelcey (2019): Hercegnők, akik állták a sarat [középkori Ny-Európa]. BBC 

History, 9. évf. 10. sz. 42-45. 

Anyaság, szülés 

BRENNER, Elma (2021): Középkori útmutató szülő anyáknak. BBC History, 11. évf. 3. sz. 

51-55. 

DRASKÓCZY Eszter (2017): A bábák feladatai. Szülészeti traktátusok a középkori Nyugat-

Európában. Élet és Tudomány, 72. évf. 34. sz. 1075-1077. 

https://www.eletestudomany.hu/szuleszeti_traktatusok_a_kozepkori_nyugat-europaban  

Házasság, család 

KATUS László (2009): A középkori házasság. Rubicon, 20. évf. 10. sz. 57-61. 

KATUS László (1994): Megvan az ideje az ölelésnek. A házasélet egyházi előírásai a kora 

középkorban. Rubicon, 5. évf. 6. sz. 20-24. 

KATZ, Jakov (2008): Ifjúkori házasság a középkori zsidó kultúrában. História, 30. évf. 1. 

sz. 18-21. https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2008/?pg=17&layout=s (előfizetés kell 

hozzá!) 

https://ntf.hu/index.php/2017/06/12/rosamunda-a-bosszuallo-kiralyne-avagy-miert-nem-erdemes-a-felesegedet-az-aposod-koponyajabol-megitatni/
https://ntf.hu/index.php/2017/06/12/rosamunda-a-bosszuallo-kiralyne-avagy-miert-nem-erdemes-a-felesegedet-az-aposod-koponyajabol-megitatni/
https://www.eletestudomany.hu/szuleszeti_traktatusok_a_kozepkori_nyugat-europaban
https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2008/?pg=17&layout=s
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Sokszor még a valóban „érintetlen” nőknek sem volt esélyük átmenni a középkori 

szüzességi teszteken. Múlt-kor, 2021. máj. 30. https://mult-kor.hu/sokszor-meg-a-

valobanerintetlen-noknek-sem-volt-eselyuk-atmenni-a-kozepkori-szuzessegi-teszteken-

20210530  

Szerelem, szexualitás 

CZÓKOS Gergő (2020): Szexmentes hetek, bordélyházak, bujaság és böjt – a középkori 

szexualitás titkai. Múlt-kor, https://mult-kor.hu/szexmentes-hetek-bordelyhazak-bujasag-es-

bjt-a-kzepkori-szexualitas-titkai-20200502  

CZÓKOS Gergő (2017): Vágy és vezeklés. Szextilalomtól a bordélyházakig. Múlt-kor, 8. 

évf. 3. sz. 60-67. 

HARVEY, Katherine (2018): Szexuális élet a középkorban. BBC History, 8. évf. 5. sz. 37-38. 

KLANICZAY Gábor (1994): Az égi szerelem. Misztika és erotika a középkorban. Rubicon, 

5. évf. 6. sz. 16-19. 

KNIGHT, Kimberley-Joy (2018): Így vallottunk szerelmet a középkorban. BBC History, 8. 

évf. 8. sz. 42-45. 

Tilalmak és pajzánság: ilyen lehetett a középkori emberek szexuális élete. Múlt-kor, 

2021. febr. 16. https://mult-kor.hu/milyen-volt-a-kzepkori-emberek-szexualis-elete-20210216  

PAPP Gábor (2015): Az újraéledt szerelem. Szexualitás a reneszánsz korában. BBC 

History, 5. évf. 7. sz. 28-35. 

PAPP Gábor (2018): Reneszánsz szerelem. BBC History, 8. évf. 5. sz. 22-29. 

PÓSÁN László (1994): A középkori lovagi szerelem. Rubicon, 5. évf. 6. sz. 25-26. 

TÓTH Judit (2014): „Krisztus urunk, csukd be füled, hunyd le szemed!” Középkori 

kísértések [szexualitás]. Múlt-kor, 5. évf. 2. sz. 46-53. 

Prostitúció 

Ahol a püspök felügyelte a legjobb bordélyházakat: a középkori London alvilága. Múlt-

kor, 2018. okt. 16.  https://mult-kor.hu/ahol-a-puspk-felugyelte-a-legjobb-bordelyhazakat-a-

kzepkori-london-alvilaga-20181016  

Hatóságilag támogatott prostitúcióval küzdött a „szodómia” ellen a Velencei 

Köztársaság. Múlt-kor, 2019. jan. 22. https://mult-kor.hu/hatosagilag-tamogatott-

prostitucioval-kuzdtt-a-szodomia-ellen-a-velencei-kztarsasag-

20190122?fbrkMR=desktop&pIdx=1  

MAGYAR László András (1998): Bordélyélet a reneszánsz Itáliában. Rubicon, 9. évf. 6. sz. 

18-20. 

https://mult-kor.hu/sokszor-meg-a-valobanerintetlen-noknek-sem-volt-eselyuk-atmenni-a-kozepkori-szuzessegi-teszteken-20210530
https://mult-kor.hu/sokszor-meg-a-valobanerintetlen-noknek-sem-volt-eselyuk-atmenni-a-kozepkori-szuzessegi-teszteken-20210530
https://mult-kor.hu/sokszor-meg-a-valobanerintetlen-noknek-sem-volt-eselyuk-atmenni-a-kozepkori-szuzessegi-teszteken-20210530
https://mult-kor.hu/szexmentes-hetek-bordelyhazak-bujasag-es-bjt-a-kzepkori-szexualitas-titkai-20200502
https://mult-kor.hu/szexmentes-hetek-bordelyhazak-bujasag-es-bjt-a-kzepkori-szexualitas-titkai-20200502
https://mult-kor.hu/milyen-volt-a-kzepkori-emberek-szexualis-elete-20210216
https://mult-kor.hu/ahol-a-puspk-felugyelte-a-legjobb-bordelyhazakat-a-kzepkori-london-alvilaga-20181016
https://mult-kor.hu/ahol-a-puspk-felugyelte-a-legjobb-bordelyhazakat-a-kzepkori-london-alvilaga-20181016
https://mult-kor.hu/hatosagilag-tamogatott-prostitucioval-kuzdtt-a-szodomia-ellen-a-velencei-kztarsasag-20190122?fbrkMR=desktop&pIdx=1
https://mult-kor.hu/hatosagilag-tamogatott-prostitucioval-kuzdtt-a-szodomia-ellen-a-velencei-kztarsasag-20190122?fbrkMR=desktop&pIdx=1
https://mult-kor.hu/hatosagilag-tamogatott-prostitucioval-kuzdtt-a-szodomia-ellen-a-velencei-kztarsasag-20190122?fbrkMR=desktop&pIdx=1
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SALLÓ László (1995): Himlő, bujakór, pestis a középkorban. História, 17. évf. 7. sz. 10-11. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1995/?pg=220&layout=s (előfizetés kell hozzá!) 

Nőnevelés 

PUKÁNSZKY Béla: A középkori nők nevelése. In: PUKÁNSZKY Béla (2013): Bevezetés a 

nőnevelés történetébe (a fejezet végén ellenőrző kérdésekkel): 

(http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/3_a_kzpkori_nk_nevelse.html)  

PUKÁNSZKY Béla: Humanista nőnevelési programok. In: PUKÁNSZKY Béla: Bevezetés a 

nőnevelés történetébe (a fejezet végén ellenőrző kérdésekkel): 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/4_humanista_nnevelsi_programok.html  

A nők társadalmi szerepe, helyzete 

A klarisszák. In: Szerzetesség a koraújkori Magyarországon: női rendek: 

https://szerzetes.hypotheses.org/noi-rendek/klarissza 

Az ágostonos kanonisszák. In: Szerzetesség a koraújkori Magyarországon: női rendek: 

https://szerzetes.hypotheses.org/noi-rendek/kanonisszak 

BARRON, Caroline (2014): Élet a fekete halál után [a nők helyzete a pestis után]. BBC 

History, 4. évf. 9. sz. 44-47. 

Hat kevésbé ismert nő a középkorból, akik nem elégedett meg a neki szánt szereppel 

[Gandersheimi Hroswita, Beverley Margit, Heloise, Bingeni Hildegárd, Christine de Pisan, 

Margaret Paston]. Múlt-kor, 2018. márc. 9. https://mult-kor.hu/hat-kevesse-ismert-no-a-

kzepkorbol-aki-nem-elegedett-meg-a-neki-szant-szereppel-20180309?pIdx=1  

KATUS László (2001): Várúrnők és apácák. Nemesasszonyok a középkorban. Rubicon, 

12. évf. 6. sz. 11-15. 

KÉRI Katalin (2005): A nők jogai a középkori iszlámban. Jura, 11. évf. 2. sz. 20-29. 

https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2005_2.pdf  

KÉRI Katalin (1998): Nők a fátyol mögött. A művelt muzulmán nők a középkori al-

Andalúszban. Valóság, 42. évf. 8. sz. 64-70. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1998/?query=n%C5%91k&pg=989&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!) 

KLANICZAY Gábor (2015): Nők a középkorban. Rubicon, 26. évf. 8. sz. 10-21. 

https://rubicon.hu/cikkek/nok-a-kozepkorban (előfizetés kell hozzá!) 

RIDEAL, Rebecca (2017): Nők a pestis idején. BBC History, 7. évf. 9. sz. 50-53. 

SÁGHY Marianne (2006): Nők a keresztes háborúban. Rubicon, 17. évf. 8. sz. 50-53. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1995/?pg=220&layout=s
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/3_a_kzpkori_nk_nevelse.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/4_humanista_nnevelsi_programok.html
https://szerzetes.hypotheses.org/noi-rendek/klarissza
https://szerzetes.hypotheses.org/noi-rendek/kanonisszak
https://mult-kor.hu/hat-kevesse-ismert-no-a-kzepkorbol-aki-nem-elegedett-meg-a-neki-szant-szereppel-20180309?pIdx=1
https://mult-kor.hu/hat-kevesse-ismert-no-a-kzepkorbol-aki-nem-elegedett-meg-a-neki-szant-szereppel-20180309?pIdx=1
https://jura.ajk.pte.hu/JURA_2005_2.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1998/?query=n%C5%91k&pg=989&layout=s
https://rubicon.hu/cikkek/nok-a-kozepkorban
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Boszorkányság  

BENŐ Viktória (2019): Boszorkányperek a Német-római Birodalomban. Újkor.hu, szept. 8.  

https://ujkor.hu/content/boszorkanyperek-nrb  

CARVER, Martin (2013): Vajákos asszonyok. BBC History, 3. évf. 1. sz. 85. 

KANYÓ Ferenc (2021): Máglyafüstös századok. Boszorkányok és tortúrák. Múlt-kor, 12. 

évf. 2. sz. 44-51. 

Divat 

A középkori nemesasszonynak nem csupán lehetősége, de kötelessége volt az 

extravagáns öltözködés. Múlt-kor, 2021. febr. 11. https://mult-kor.hu/a-kzepkori-

nemesasszonynak-nem-csupan-lehetosege-de-ktelessege-volt-az-extravagans-ltzkdes-

20210211 

A vikingek viselt dolgai [öltözködés]: Contrapasso, 2017. aug. 21. 

https://contrapasso2.blog.hu/2017/08/21/a_vikingek_viselt_dolgai  

NUTZ, Beatrix (2012): Középkori alsóneműk. BBC History, 2. évf. 9. sz. 52-55. 

Szépségápolás 

KANYÓ Ferenc (2017): A mellek alatt puhított hús, avagy a langobárdok büdös 

asszonyai. Napi Történelmi Forrás, jún. 8. https://ntf.hu/index.php/2017/06/08/a-mellek-alatt-

puhitott-hus-avagy-a-langobardok-budos-asszonyai/  

KURUCZ Barbara (2021): Bizarr módon szépültek a nők a középkorban: a higany szinte a 

napi rutin része volt. Retikül, febr. 3. https://www.retikul.hu/kencefice/kozepkori-

szepsegapolas/ 

Egyéb 

NAGY Emőke (2020): Jézus nagy családja. Szent Anna kultusza a késő középkorban. 

Múlt-kor, 11. évf. 4. sz. 92-97. 

 

IV. Középkori magyar történelem (a kezdetektől 1526-ig) 

Híres nők 

BAGI Dániel (2016): Hedvig királynő. Az Anjou-ház trónöröklési joga Lengyelországban. 
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Mindennapok története, máj. 6. https://mindennapoktortenete.hvgblog.hu/2021/05/06/mikor-

sok-keroi-voltanak-leanyanak-menyasszonyok-es-hozomanyok-a-thurzo-csaladban/  

BÓDINÉ BELIZNAI Kinga (2018): „Feljelentést teszek boldogságom tönkretevője ellen”. A 

házasságtörés megítélése és büntetése [középkori és kora újkori magyar történelem]. 

BBC History, 8. évf. 5. sz. 30-36. 

FÜLÖP László (2012): Egy grófkisasszony hozománya 1689-ben. Honismeret, 40. évf. 1. 

sz. 45-48. http://epa.oszk.hu/03000/03018/00229/pdf/EPA03018_honismeret_2012_01_045-

048.pdf  

GÉRA Eleonóra (2021): Három nővér a 18. század eleji Budáról. Per Aspera Ad Astra, 8. 

évf. 1, 72-84. 

https://epa.oszk.hu/02600/02696/00014/pdf/EPA02696_per_aspera_2021_1_072-084.pdf  

HORN Ildikó (2021): Házasságok és harcok a kora újkorban. BBC History, 11. évf. 5, 11-

15. 

HUDI József (2003): Együttélés – különélés: házassági konfliktusok a XVIII. században. 

In: LÁCZAY Magdolna (szerk.): Nők és férfiak…, avagy a nemek története. Rendi társadalom 

– Polgári társadalom. Hajnal István Kör, Nyíregyháza,  260-268. 

KÁRMÁN Gábor (2015): Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése 

Brandenburgi Katalinnal. Aetas, 30. évf. 3. sz. 9-36. 

http://epa.oszk.hu/00800/00861/00070/pdf/EPA00861_aetas_2015-03_009-036.pdf  

PÉTER Katalin (2008): Házassághalmozók. Előkelő nők házasságai a kora újkori 

Magyarországon. Rubicon, 19. évf. 5. sz. 72-76. 

PÉTER Katalin (2008): Házassági piac a 16-17. században. História, 30. évf. 8. sz. 19-21. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2008/?pg=263&layout=s (előfizetés kell hozzá!) 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1994/?pg=123&layout=s
https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/06/06/honismeret-2015-3.pdf
https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/02/04/arvak_mostohak_es_erzelmek_konfliktusok_18-19_szazadi_parasztcsaladokban
https://mindennapoktortenete.blog.hu/2020/02/04/arvak_mostohak_es_erzelmek_konfliktusok_18-19_szazadi_parasztcsaladokban
https://mindennapoktortenete.hvgblog.hu/2021/05/06/mikor-sok-keroi-voltanak-leanyanak-menyasszonyok-es-hozomanyok-a-thurzo-csaladban/
https://mindennapoktortenete.hvgblog.hu/2021/05/06/mikor-sok-keroi-voltanak-leanyanak-menyasszonyok-es-hozomanyok-a-thurzo-csaladban/
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00229/pdf/EPA03018_honismeret_2012_01_045-048.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00229/pdf/EPA03018_honismeret_2012_01_045-048.pdf
https://epa.oszk.hu/02600/02696/00014/pdf/EPA02696_per_aspera_2021_1_072-084.pdf
http://epa.oszk.hu/00800/00861/00070/pdf/EPA00861_aetas_2015-03_009-036.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2008/?pg=263&layout=s


Kiss Csilla: Miért és hogyan tanítsunk nőtörténetet? 

Melléklet: Válogatott nőtörténeti bibliográfia az általános és középiskolai történelemtanításhoz 
 

 

 

 

ROMSICS Ignác (2017): Főúri életmód a kora újkori Magyarországon. BBC History, 7. évf. 

11. sz. 58-64. 

TÓTH István György (1992): Férj, feleség, gyerek a 18. századi parasztcsaládban. 

História, 14. évf. 2. sz. 30-31. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1992/?pg=69&layout=s (előfizetés kell hozzá!) 

TÓTH István György (1992): Hogyan élt a 17. század embere? Rubicon, 3. évf. 1. sz. 13-17. 

VÁRKONYI Gábor (1991): Egy fejedelmi esküvő [II. Rákóczi György és Báthory Zsófia]. 

Rubicon, 2. évf. 9. sz. 30-33. 

Szerelem, szexualitás 

Baros-Gyimóthy Eszter (2020): „A vének bujaságra – a leánykák erszényre néznek”. 

Özvegysorsok a XVIII. században. Múlt-kor, 11. évf. 4. sz. 98-103. 

(https://mindennapoktortenete.hvgblog.hu/2018/10/29/_mert_a_venek_bujasagra_a_leanyka

k_erszenyre_neznek_ozvegyek_es_valasztottjaik/) 

PAPP Gábor (2017): Házastársi örök szerelem. Nádasdy Tamás és Kanizsai Orsolya 

levelezése. BBC History, 7. évf. 3. sz. 44-50. 

Prostitúció 

Nőnevelés 

KÉRI Katalin (2014): „Nők csak mértékkel olvassanak…”. Adalékok a hazai női 

olvasóközönség 18-19. századi formálódásának történetéhez. In: Pedagógia, oktatás, 
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bennszülöttek közti szexuális párkapcsolat a 18-19. században]. BBC History, 1. évf. 8. sz. 

70-76. 

PÁSZTOR Kristóf (2018): Heves és tragikusan rövid. Viktória királynő és Albert herceg 21 

esztendeje. Múlt-kor, 9. évf. 2. sz. 72-81.  

TARNÓC András (2010): Szerelmek a Fehér Ház árnyékában. Válogatás amerikai elnökök 

szerelmi és magánéletéből [Thomas Jefferson és Sally Hemmings, Andrew Jackson és 

Rachel Donelson, Grover Cleveland és Maria Halpin]. Múlt-kor, 1. évf. 2. sz. 64-70. 

SZEGHŐ Patrik (2018): Szerelmesek egykor és most: a randevú története. Újkor.hu, ápr. 

29. https://ujkor.hu/content/szerelmesek-egykor-es-randevu-tortenete  

Prostitúció 

COLLINS, Edward (2016): Párizs, a bűn fővárosa. Bordélyok, tiszavirág-életű karrierek, 

korbácsok és a szerelemszék. Múlt-kor, 7. évf. 4. sz. 32-37. 

LAFFERTON Emese (1998): A bukott nő a viktoriánus képzeletvilágban. Rubicon, 9. évf. 6. 

sz. 37-43. 

https://ujkor.hu/content/az-anyasag-forradalma
https://ujkor.hu/content/az-anyasag-forradalma
https://ujkor.hu/content/szerelmesek-egykor-es-randevu-tortenete
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VADÁSZ Sándor (1998): Párizs örömlányai. Rubicon, 9. évf. 6. sz. 33-36. 

Valóságos bordélyvárossá alakult Párizs a 19. század második felében. Múlt-kor, 2021. 

máj. 18. https://mult-kor.hu/valosagos-bordelyvarossa-alakult-parizs-a-19-szazad-masodik-

feleben-20210518)  

ZIMMERMANN, Susan (1998): Nemiség, tisztesség és szegénység. A nőkkel és a 

prostitúcióval kapcsolatos vita Bécsben és Budapesten a századfordulón. Rubicon, 9. 

évf. 6. sz. 44-47. 

Nőnevelés 

MÜLLER Ildikó (2001): A nőoktatás helyzete Ausztriában az Osztrák-Magyar Monarchia 

idején. Aetas, 16. évf. 3-4. sz. 84-102. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Aetas_2001/?query=n%C5%91k&pg=561&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!)  

PUKÁNSZKY Béla (2013): A „hosszú 19. század” nőnevelési irányzatai. In: PUKÁNSZKY 

Béla: Bevezetés a nőnevelés történetébe. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/9_a_hossz_tizenkilencedik_szzad.html  

A nők társadalmi helyzete, szerepe 

ADAMS, Jad (2016): Az első női elnökjelölt [Victoria Woodhull]. BBC History, 6. évf. 7. sz. 

82-83. 

BORUS Judit (2018): Az oszmán nők a 19. századi angol utazónők szemével. Rubicon, 

29. évf. 11-12. sz. 136-139. 

http://epa.oszk.hu/03100/03122/00031/pdf/EPA03122_rubicon_2018_11-12_136-139.pdf  

EVENS, Elizabeth (2021): Sherlock Holmes szoknyában. Az első rendőrnők. BBC History, 

11. évf. 6. sz. 43-47. 

JONES, Karen R. (2020): Hogyan vették be a nők a vadnyugatot? BBC History, 10. évf. 3. 

sz. 38-42. 

KÉRI Katalin (1999): Bús donnák és más csodák. Magyar utazók írásai a spanyol nőkről 

(1808-1911). Valóság, 42. évf. 7. sz. 58-64. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1999/?query=n%C5%91k&pg=849&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!)  

KÉRI Katalin (1997): Női időtöltések száz évvel ezelőtt. Valóság, 40. évf. 3. sz. 36-43. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1997/?query=n%C5%91k&pg=301&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!)  

MAJOROS István (1997): A nő a XIX. században. Valóság, 40. évf. 7. sz. 99-109. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1997/?query=n%C5%91k&pg=892&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!)  

https://mult-kor.hu/valosagos-bordelyvarossa-alakult-parizs-a-19-szazad-masodik-feleben-20210518
https://mult-kor.hu/valosagos-bordelyvarossa-alakult-parizs-a-19-szazad-masodik-feleben-20210518
https://adt.arcanum.com/hu/view/Aetas_2001/?query=n%C5%91k&pg=561&layout=s
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/9_a_hossz_tizenkilencedik_szzad.html
http://epa.oszk.hu/03100/03122/00031/pdf/EPA03122_rubicon_2018_11-12_136-139.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1999/?query=n%C5%91k&pg=849&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1997/?query=n%C5%91k&pg=301&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_1997/?query=n%C5%91k&pg=892&layout=s
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Saját szavaikkal mesélnek a tengeri hajózás hőskorának rettenthetetlen asszonyai. 

Múlt-kor, 2019. nov. 26.) https://mult-kor.hu/sajat-szavaikkal-meselnek-a-tengeri-hajozas-

hoskoranak-rettenthetetlen-asszonyai-20191126  

SZALISZNYÓ Lilla (2010): Született politikusfeleségek. Lady Palmerston és Lieven 

hercegnő. Aetas, 25. évf. 3. sz. 129-142. 

http://epa.oszk.hu/00800/00861/00050/pdf/aetas_2010-03_129-142.pdf  

VAS Réka (2010): Nők változóban. Nőideál a 19. század közepén a sajtó és a tanácsadó 

irodalom tükrében. Transindex, okt. 9. https://eletmod.transindex.ro/?cikk=12636)  

ZIMMERMANN, Susan (1994): Női szerepek a 20. század elején. História, 16. évf. 5-6. sz. 

36-39. https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1994/?pg=179&layout=s (előfizetés kell 

hozzá!)  

Nőemancipáció 

BUSH, Julia (2013): Nők a választójog ellen. BBC History, 3. évf. 7. sz. 62-63. 

GODFREY, Emelyne (2013): Harcművész szüffrazsettek. BBC History, 3. évf. 7. sz. 58-61. 

HAJDU Gabriella Edit (2021): Nőmozgalmak a Német Császárságban. Újkor.hu, aug. 16. 

https://ujkor.hu/content/nomozgalmak-a-nemet-csaszarsagban  

KILLYÉNI András (2015): Harc az egyenjogúságért – nők a kormánykerék mögött. 

Művelődés, 68. évf. 8. sz. 20-21. https://muvelodes.net/enciklopedia/harc-az-

egyenjogusagert-nok-a-kormanykerek-mogott  

KRISTÓF Ildikó (1991): Polgárkisasszonyok és feministák. A francia nő és környezete a 

Belle Époque idején. Rubicon, 2. évf. 3. sz. 17-19. 

LÓRÁND Zsófia (2013): Nők a választójog ellen. BBC History, 3. évf. 7. sz. 64-69. 

NÁZER Ádám (2007): Szüffrazsettek. Harc a női egyenjogúságért. Rubicon, 18. évf. 8. sz. 

40-45. 

POTENCSIK Erika (1991): Szüfrazsettek Angliában. Rubicon, 2. évf. 3. sz. 5. 

PURVIS, June (2013): Az éhségsztrájk ereje [szüffrazsettek harca]. BBC History, 3. évf. 7. 

sz. 52-56. 

PURVIS, June (2015): Képeslap-háború a szüffrazsettek ellen. BBC History, 5. évf. 1. sz. 

84-88. 

https://mult-kor.hu/sajat-szavaikkal-meselnek-a-tengeri-hajozas-hoskoranak-rettenthetetlen-asszonyai-20191126
https://mult-kor.hu/sajat-szavaikkal-meselnek-a-tengeri-hajozas-hoskoranak-rettenthetetlen-asszonyai-20191126
http://epa.oszk.hu/00800/00861/00050/pdf/aetas_2010-03_129-142.pdf
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=12636
https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1994/?pg=179&layout=s
https://ujkor.hu/content/nomozgalmak-a-nemet-csaszarsagban
https://muvelodes.net/szerzo/killyeni-andras
https://muvelodes.net/enciklopedia/harc-az-egyenjogusagert-nok-a-kormanykerek-mogott
https://muvelodes.net/enciklopedia/harc-az-egyenjogusagert-nok-a-kormanykerek-mogott
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Boszorkányság  

Divat 

A sportban, a divatban és a filmiparban is maradandót alkotott a „tökéletes nő”, 

Annette Kellermann. Múlt-kor, 2020. márc. 2. https://mult-kor.hu/a-sportban-a-divatban-es-

a-filmiparban-is-maradandot-alkotott-a-tkeletes-no-annette-kellermann-20200302)  

BUDAI Lotti (2016): Az implantátumok előtt: a női test (de)formálásának története I-II. 

Blog, nov. 18. és dec. 16. 

https://rizsporoshetkoznapok.blog.hu/2016/11/18/az_implantatumok_kora_elott_a_noi_test_d

e_formalasanak_tortenete_i és 

https://rizsporoshetkoznapok.blog.hu/2016/12/16/az_implantatumok_kora_elott_a_noi_test_d

e_formalasanak_tortenete_i_238  

F. DÓZSA Katalin (1991): Az első divatdiktátorok. Rubicon, 2. évf. 3. sz. 11. 

F. DÓZSA Katalin (1991): Egy kis divattörténelem. Rubicon, 2. évf. 3. sz. 12-13. 

F. DÓZSA Katalin (2015): Hagyomány és modernitás. Divat a hosszú 19. században, 

1789-1914. Rubicon, 26. évf. 8. sz. 22-37. https://rubicon.hu/cikkek/hagyomany-es-

modernitas (előfizetés kell hozzá!) 

Mit viselt Miss Benett és Mr. Darcy? Jane Austen korának divatja. Contrapasso, 2017. 

ápr. 2. 

https://contrapasso2.blog.hu/2017/04/02/egy_rovid_korszak_amikor_a_nok_fuzo_nelkul_jart

ak)  

Szépségápolás 

Egyéb 

 

VIII. A „hosszú 19. század, magyar történelem (1790-1914) 

Híres nők 

ANKA László (2012): Férje kultuszának mellékszereplőjévé avatták. Tisza Istvánné. Múlt-

kor, 3. évf. 3. sz. 32-37.  

BAJI Etelka (2011: Fényképező főhercegasszony, Habsburg Izabella. Rubicon, 21. évf. 8. 

sz. 26-27. 

BALÁZS-PIRI Krisztina (2018): Hölgy pisztollyal és napernyővel. Magyar hajnalcsillag 

Afrika egén [Sass Flóra]. Múlt-kor, 9. évf. 2. sz. 148-153. Online cím: BALÁZS-PIRI Krisztina 

(2021): Jóban-rosszban végigjárta a világ legvadabb tájait felfedező férjével Sass 

https://mult-kor.hu/a-sportban-a-divatban-es-a-filmiparban-is-maradandot-alkotott-a-tkeletes-no-annette-kellermann-20200302
https://mult-kor.hu/a-sportban-a-divatban-es-a-filmiparban-is-maradandot-alkotott-a-tkeletes-no-annette-kellermann-20200302
https://rizsporoshetkoznapok.blog.hu/2016/11/18/az_implantatumok_kora_elott_a_noi_test_de_formalasanak_tortenete_i
https://rizsporoshetkoznapok.blog.hu/2016/11/18/az_implantatumok_kora_elott_a_noi_test_de_formalasanak_tortenete_i
https://rizsporoshetkoznapok.blog.hu/2016/12/16/az_implantatumok_kora_elott_a_noi_test_de_formalasanak_tortenete_i_238
https://rizsporoshetkoznapok.blog.hu/2016/12/16/az_implantatumok_kora_elott_a_noi_test_de_formalasanak_tortenete_i_238
https://rubicon.hu/cikkek/hagyomany-es-modernitas
https://rubicon.hu/cikkek/hagyomany-es-modernitas
https://contrapasso2.blog.hu/2017/04/02/egy_rovid_korszak_amikor_a_nok_fuzo_nelkul_jartak
https://contrapasso2.blog.hu/2017/04/02/egy_rovid_korszak_amikor_a_nok_fuzo_nelkul_jartak
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Flóra. Múlt-kor, jún. 30. https://m.mult-kor.hu/joban-rosszban-vegigjarta-a-vilag-legvadabb-

tajait-felfedezo-ferjevel-sass-flora-19700101 

BÖSZÖRMÉNYI István (1996): Emlékeztünk Veres Pálnéra. Honismeret, 24. évf. 2. sz. 34-36. 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00129/pdf/EPA03018_honismeret_1996_02_034-036.pdf  

CSÁSZTVAY Tünde (2015): A Szendrey Júlia – jelenség. Rubicon, 16. évf. 7. sz. 46-56. 

https://rubicon.hu/cikkek/a-szendrey-julia-jelenseg (előfizetés kell hozzá!) 

CSEH Gizella (2019): „Bálványozott bábok voltunk, legyünk emberekké” – Teleki Blanka 

(1806–62), a magyar nőnevelés úttörője. Nőkért.hu, jan. 2. https://nokert.hu/wed-

20190102-0000/950/435/balvanyozott-babok-voltunk-legyunk-emberekke-teleki-blanka-

1806-62-magyar 

FRIEDRICH Endre (1998): Gróf Batthyány Lajosné. Vigília, 63. évf. 10. sz. 754-763. 

http://www.epa.hu/02900/02970/00698/pdf/EPA02970_vigilia_1998_10_754-763.pdf  

GERŐ András (1999): A királyné szerepe. A magyarok és Erzsébet. Rubicon, 10. évf. 9-

10. sz. 49-51. 

GRÁBERNÉ BŐSZE Klára (2016): Veres Pálné Beniczky Hermin emlékezete. Honismeret, 

44. évf. 6. sz. 5-7. 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00241/pdf/EPA03018_honismeret_%202016_6_005-007.pdf  

GRÓZ Andrea (2011): Hugonnay Vilma, az első magyar orvosnő. Neveléstörténet, 8. évf. 

1-2. sz. 142-149. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Nevelestortenet_2011/?query=n%C5%91k&pg=143&layout

=s (előfizetés kell hozzá!)  

HERNÁDY Zsolt (2010): „Te mindig jó angyalom voltál”. Gróf Batthyány Lajosné élete. 

Múlt-kor, 1. évf. 3. sz. 69-73. 

JABLONCZAY Tímea (2010): Petőfi jól választott [Szendrey Júlia]. Múlt-kor, 1. évf. 3. sz. 84-

88. 

JEAN Orsolya (2019): Egy kolozsvári szépasszony élete és feltámadása [br. Szilvássy 

Carola]. Képmás, jan. 28. https://kepmas.hu/hu/egy-kolozsvari-szepasszony-elete-es-

feltamadasa  

DR. KATONA Györgyné Tornay Judit (2017): „Boldog voltam, ha egy könnyet 

letörülhettem”. Meszlényi Rudolfné Kossuth Zsuzsanna. Magas-les, 

http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/boldog-voltam-ha-egy-

konnyet-letorolhettem-meszlenyi-rudolfne-kossuth-zsuzsanna-1817-baratszere-1854-new-

york-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html  

DR. KATONA Györgyné Tornay Judit (2017): Calvin buzgó követője. Wesselényi Polixéna. 

Magas-les, http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/calvin-

buzgo-kovetonoje-wesselenyi-polixena-1801-1878-aranyosgyeres-dr-katona-gyorgyne-

tornay-judit.html  

https://m.mult-kor.hu/joban-rosszban-vegigjarta-a-vilag-legvadabb-tajait-felfedezo-ferjevel-sass-flora-19700101
https://m.mult-kor.hu/joban-rosszban-vegigjarta-a-vilag-legvadabb-tajait-felfedezo-ferjevel-sass-flora-19700101
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00129/pdf/EPA03018_honismeret_1996_02_034-036.pdf
https://rubicon.hu/cikkek/a-szendrey-julia-jelenseg
https://nokert.hu/wed-20190102-0000/950/435/balvanyozott-babok-voltunk-legyunk-emberekke-teleki-blanka-1806-62-magyar
https://nokert.hu/wed-20190102-0000/950/435/balvanyozott-babok-voltunk-legyunk-emberekke-teleki-blanka-1806-62-magyar
https://nokert.hu/wed-20190102-0000/950/435/balvanyozott-babok-voltunk-legyunk-emberekke-teleki-blanka-1806-62-magyar
http://www.epa.hu/02900/02970/00698/pdf/EPA02970_vigilia_1998_10_754-763.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00241/pdf/EPA03018_honismeret_%202016_6_005-007.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/Nevelestortenet_2011/?query=n%C5%91k&pg=143&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Nevelestortenet_2011/?query=n%C5%91k&pg=143&layout=s
https://kepmas.hu/hu/egy-kolozsvari-szepasszony-elete-es-feltamadasa
https://kepmas.hu/hu/egy-kolozsvari-szepasszony-elete-es-feltamadasa
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/boldog-voltam-ha-egy-konnyet-letorolhettem-meszlenyi-rudolfne-kossuth-zsuzsanna-1817-baratszere-1854-new-york-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/boldog-voltam-ha-egy-konnyet-letorolhettem-meszlenyi-rudolfne-kossuth-zsuzsanna-1817-baratszere-1854-new-york-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/boldog-voltam-ha-egy-konnyet-letorolhettem-meszlenyi-rudolfne-kossuth-zsuzsanna-1817-baratszere-1854-new-york-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/calvin-buzgo-kovetonoje-wesselenyi-polixena-1801-1878-aranyosgyeres-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/calvin-buzgo-kovetonoje-wesselenyi-polixena-1801-1878-aranyosgyeres-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/calvin-buzgo-kovetonoje-wesselenyi-polixena-1801-1878-aranyosgyeres-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
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DR. KATONA Györgyné Tornay Judit (2017): „Mindent másokért, semmit sem magamért”. 

Teleki Blanka. Magas-les, http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-

2017/mindent-masokert-semmit-sem-magamert-teleki-blanka-1806-hosszufalva-1862-parizs-

dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html  

KOVÁCS Emőke (2010): Jókainé Laborfalvi Róza. Múlt-kor, 1. évf. 3. sz. 90-92. 

MÁRIÁN Dorina – MÁRIÁN Zoltán (2004): Magyar grófnő volt a Nílus királynője. Szendrői 

Török Marianna May, Djavidan hanum. História, 15. évf. 4. sz. 26-29. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2004/?pg=137&layout=s (előfizetés kell hozzá!) 

MARÓTI Zsolt Viktor (2015): Borzalmas lelet a Duna partján – A hírhedt Mágnás-

gyilkosság [Mágnás Elza]. Újkor.hu, máj. 30. https://ujkor.hu/content/borzalmas-lelet-a-

duna-partjan-a-hirhedt-magnas-gyilkossag 

MÁTAY Mónika (2009): Egy nődandy karrierje: képek Batthyány Apraxin Júlia életéből. 

Médiakutató, 10. évf. 4. sz. 81-86. 

https://mediakutato.hu/cikk/2009_04_tel/06_dandy_batthyany_apraxin_julia   

MESSIK Miklós (2008): Teleki Blanka elítélésének emlékezete. Honismeret, 36. évf. 5. sz. 
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M. LOVAS Krisztina (2010): Őfelsége III. Lajosné: Meszlényi Terézia. Múlt-kor, 1. évf. 3. sz. 

64-68. 

NYÁRI Gábor (2017): „Női holttest az utazókosárban” – Mágnás Elza-gyilkosság a 

korabeli sajtóban. Napi Történelmi Forrás, aug. 24. https://ntf.hu/index.php/2017/08/24/noi-

holttest-az-utazokosarban-magnas-elza-gyilkossag-a-korabeli-sajtoban/)  

NYÁRI Krisztián (2017): „A művelődés szörnyeteggé változtatja a nőket?” [Bédy-

Schwimmer Róza]. BBC History, 7. évf. 6. sz. 48-52. 

NYÁRY Krisztián (2015): A veszedelmes lázasztónő [Varga Katalin és a császári hatóságok 

az 1840-es években]. BBC History, 5. évf. 12. sz. 72-75. 

OROSZ László: Sass Flóra – A Hold leánya. 

http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/Discovery/sass_flora/honlap/foindex.htm  

TORNAY Krisztina (2017): Kalotaszeg nagyasszonya. Gyarmathy Zsigáné Hóry Etelka. 

Magas-les, http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/kalotaszeg-

nagyasszonya-gyarmathy-zsigane-hory-etelka.html  

http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/mindent-masokert-semmit-sem-magamert-teleki-blanka-1806-hosszufalva-1862-parizs-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/mindent-masokert-semmit-sem-magamert-teleki-blanka-1806-hosszufalva-1862-parizs-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/mindent-masokert-semmit-sem-magamert-teleki-blanka-1806-hosszufalva-1862-parizs-dr-katona-gyorgyne-tornay-judit.html
https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2004/?pg=137&layout=s
https://ujkor.hu/content/borzalmas-lelet-a-duna-partjan-a-hirhedt-magnas-gyilkossag
https://ujkor.hu/content/borzalmas-lelet-a-duna-partjan-a-hirhedt-magnas-gyilkossag
https://mediakutato.hu/cikk/2009_04_tel/06_dandy_batthyany_apraxin_julia
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00208/pdf/EPA03018_honismeret_2008_05_017-019.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00208/pdf/EPA03018_honismeret_2008_05_017-019.pdf
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=18507
https://ntf.hu/index.php/2017/08/24/noi-holttest-az-utazokosarban-magnas-elza-gyilkossag-a-korabeli-sajtoban/
https://ntf.hu/index.php/2017/08/24/noi-holttest-az-utazokosarban-magnas-elza-gyilkossag-a-korabeli-sajtoban/
http://lazarus.elte.hu/~zoltorok/Discovery/sass_flora/honlap/foindex.htm
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/kalotaszeg-nagyasszonya-gyarmathy-zsigane-hory-etelka.html
http://www.ropteto.hu/magasles/lapszamok/kozosseg-szive-no-2017/kalotaszeg-nagyasszonya-gyarmathy-zsigane-hory-etelka.html


Kiss Csilla: Miért és hogyan tanítsunk nőtörténetet? 

Melléklet: Válogatott nőtörténeti bibliográfia az általános és középiskolai történelemtanításhoz 
 

 

 

 

TÓTH Dezső (2016): Kétszáz éve született gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia. 

Újkor.hu, nov. 10. https://ujkor.hu/content/ketszaz-eve-szuletett-grof-batthyany-lajosne-zichy-

antonia és Honismeret, 44. évf. 5. sz. 14-16. 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00240/pdf/EPA03018_honismeret_%202016_5_014-016.pdf  

Erzsébet királyné 

F. DÓZSA Katalin (2007): A világ legszebb asszonya [Erzsébet királyné]. Rubicon, 18. évf. 

2. különszám, 50-59. 

F. DÓZSA Katalin (2007): Erzsébet és a bécsi udvar. Rubicon, 18. évf. 2. különszám, 30-35. 

F. DÓZSA Katalin (2007): Erzsébet társasága. Rubicon, 18. évf. 2. különszám, 44-49. 

F. DÓZSA Katalin (1999): „Iszonyú magyar honvágyam van”. Erzsébet és a magyarok. 

Rubicon, 10. évf. 9-10. sz. 46-48. 

FIZIKER Róbert (2018): Erzsébet királyné halála. BBC History, 8. évf. 1. sz. 52-56. 

LADOS Tamás (2018): A vérző szívű császárné. Sisi utolsó napjai. Múlt-kor, 9. évf. 4. sz. 

50-57.  

M. LOVAS Krisztina (2007): Sisi kulcsszerepet játszott a magyar kiegyezésben. Múlt-kor, 

szept. 25. (https://mult-kor.hu/cikk.php?id=18390)  

NIEDERHAUSER Emil (2007): A magányos menekülő [Erzsébet királyné]. Rubicon, 18. évf. 2. 

különszám, 22-29. 

NIEDERHAUSER Emil (2007): A méltatlan vég [Erzsébet királyné]. Rubicon, 18. évf. 2. 

különszám, 60-65. 

NIEDERHAUSER Emil (2007): Erzsébet és a magyarok. Rubicon, 18. évf. 2. különszám, 36-

43. 

NIEDERHAUSER Emil (1999): Erzsébet királyné. Rubicon, 10. évf. 7. sz. 57-62. 

NIEDERHAUSER Emil (1998): Erzsébet királyné élete és halála. História, 20. évf. 7. sz. 31-

34. https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1998/?pg=242&layout=s (előfizetés kell 

hozzá!) 

PÁLINKÁS Patrícia (2021): Kísértette a halál gondolata, szenvedések nélkül távozott a 

túlvilágra Sisi, a magyarok kedvenc királynéja. Múlt-kor, szept. 10. https://mult-

kor.hu/kisertette-a-halal-gondolata-szenvedesek-nelkul-tavozott-a-tulvilagra-sisi-a-magyarok-

kedvenc-kiralyneja-20210910  

PALLAGI Mária (2021): Erzsébet királyné lánya, Mária Valéria főhercegnő és Rónay 

Jácint I-II. Honismeret, 49. évf. 1. sz. 45-50. 

(https://epa.oszk.hu/03000/03018/00266/pdf/EPA03018_honismeret_2021_01_045-050.pdf 

és Honismeret, 49. évf. 2. sz. 65-69. 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00267/pdf/EPA03018_honismeret_2021_02_065-069.pdf)  

https://ujkor.hu/content/ketszaz-eve-szuletett-grof-batthyany-lajosne-zichy-antonia
https://ujkor.hu/content/ketszaz-eve-szuletett-grof-batthyany-lajosne-zichy-antonia
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00240/pdf/EPA03018_honismeret_%202016_5_014-016.pdf
https://mult-kor.hu/cikk.php?id=18390
https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1998/?pg=242&layout=s
https://mult-kor.hu/kisertette-a-halal-gondolata-szenvedesek-nelkul-tavozott-a-tulvilagra-sisi-a-magyarok-kedvenc-kiralyneja-20210910
https://mult-kor.hu/kisertette-a-halal-gondolata-szenvedesek-nelkul-tavozott-a-tulvilagra-sisi-a-magyarok-kedvenc-kiralyneja-20210910
https://mult-kor.hu/kisertette-a-halal-gondolata-szenvedesek-nelkul-tavozott-a-tulvilagra-sisi-a-magyarok-kedvenc-kiralyneja-20210910
https://epa.oszk.hu/03000/03018/00266/pdf/EPA03018_honismeret_2021_01_045-050.pdf
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Tóth Judit – Ács Tibor: Egy zongoratanárnő szerelmes levelei a haláltáborból (in: Múlt-

kor, 2014/1, 109-111.p.)  

Prostitúció 

BALLA Tibor (2016): Bordélyok a fronton. Így tartottak rendet az osztrák-magyar tábori 

kuplerájokban. Múlt-kor, 7. évf. 3. sz. 92-97. 

SZÉCSÉNYI Mihály (2010): Egy pesti kéjnőtelep 1934-ből. Intézmény a jó erkölcs és a jó 

ízlés védelmében. Budapest, 33. évf. 9. sz. 25-27. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Budapest_2010/?query=n%C5%91k&pg=378&layout=s  

Nőnevelés 

BODNÁR Ilona (2007): Mi, testnevelési tanárnők. Egy szakma kollektív női identitásának 

kialakítása. Iskolakultúra, 17. évf. 8-10. sz. 60-69. 

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00117/pdf/iskolakultura_EPA00011_2007_08_10_060-

069.pdf 

KIS Krisztián Bálint (2013): A leventeleány-mozgalomról. Neveléstörténet, 10. évf. 1-2. sz. 

126-133. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Nevelestortenet_2013/?query=n%C5%91k&pg=127&layout

=s (előfizetés kell hozzá!)   

NAGY Péter Tibor (2003): A középfokú nőoktatás huszadik századi történetéhez. 

Iskolakultúra, 13. évf. 3. sz. 3-14. 

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00069/pdf/iskolakultura_EPA00011_2003_03_003-014.pdf  

PUKÁNSZKY Béla (2013): A nők iskoláztatása és társadalmi karrierlehetőségei 

Magyarországon a század első felében. In: PUKÁNSZKY Béla: Bevezetés a nőnevelés 

történetébe. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/105_a_nk_iskolztatsa_s_trsadalmi_karr

ierlehetsgei_magyarorszgon_a_szzad_els_felben.html  

STUMMER Krisztina (2020): A női felső kereskedelmi iskolák létrejötte és alakulása 1948-

ig. Újkor.hu,  jún. 23. https://ujkor.hu/content/a-noi-felso-kereskedelmi-iskolak-letrejotte-es-

alakulasa-1948-ig 

A nők társadalmi helyzete, szerepe 

POLGÁRI Szilvia (2016): Kormányzóné a filmhíradókban. Újkor.hu, aug. 26. 

https://ujkor.hu/content/kormanyzone-a-filmhiradokban  

BÁRÁNY-SZILFAI Alida (2017): Nők egy országos társadalmi akció élén – A Magyar a 

Magyarért Mozgalom (1938-1939). Újkor.hu, júl. 21. https://ujkor.hu/content/nok-egy-

orszagos-tarsadalmi-akcio-elen-a-magyar-a-magyarert-mozgalom-1938-1939  

https://adt.arcanum.com/hu/view/Budapest_2010/?query=n%C5%91k&pg=378&layout=s
https://epa.oszk.hu/00000/00011/00117/pdf/iskolakultura_EPA00011_2007_08_10_060-069.pdf
https://epa.oszk.hu/00000/00011/00117/pdf/iskolakultura_EPA00011_2007_08_10_060-069.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/Nevelestortenet_2013/?query=n%C5%91k&pg=127&layout=s
https://adt.arcanum.com/hu/view/Nevelestortenet_2013/?query=n%C5%91k&pg=127&layout=s
https://epa.oszk.hu/00000/00011/00069/pdf/iskolakultura_EPA00011_2003_03_003-014.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/105_a_nk_iskolztatsa_s_trsadalmi_karrierlehetsgei_magyarorszgon_a_szzad_els_felben.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/105_a_nk_iskolztatsa_s_trsadalmi_karrierlehetsgei_magyarorszgon_a_szzad_els_felben.html
https://ujkor.hu/content/a-noi-felso-kereskedelmi-iskolak-letrejotte-es-alakulasa-1948-ig
https://ujkor.hu/content/a-noi-felso-kereskedelmi-iskolak-letrejotte-es-alakulasa-1948-ig
https://ujkor.hu/content/kormanyzone-a-filmhiradokban
https://ujkor.hu/content/nok-egy-orszagos-tarsadalmi-akcio-elen-a-magyar-a-magyarert-mozgalom-1938-1939
https://ujkor.hu/content/nok-egy-orszagos-tarsadalmi-akcio-elen-a-magyar-a-magyarert-mozgalom-1938-1939
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BARÁTH Katalin (2020): A Magascé-közép: Régi idők női futballszurkolói – 

sajtótükörben. Első rész. Napi Történelmi Forrás, máj. 20. 

https://ntf.hu/index.php/2020/05/20/a-magasce-kozep-regi-idok-noi-futballszurkoloi-

sajtotukorben-elso-resz/ 

BARÁTH Katalin (2020): A Magascé-közép: Régi idők női futballszurkolói – 

sajtótükörben. Második rész. Napi Történelmi Forrás, jún. 10. 

https://ntf.hu/index.php/2020/06/10/a-magasce-kozep-regi-idok-noi-futballszurkoloi-

sajtotukorben-masodik-resz/  

BÓDY Zsombor (2011): Az új nő a két világháború között. A középosztálybeli nő 

helyzetének változásai a Horthy-korszakban. Rubicon, 22. évf. 12. sz. 38-43. 

https://rubicon.hu/cikkek/az-uj-no-a-ket-vilaghaboru-kozott (előfizetés kell hozzá!) 

F. DÓZSA Katalin (2016): Az első világháború hatása a polgári erkölcsök, a női szerepek 

és az öltözködés érdemi változásaira. Múltunk, 28. évf. 2. sz. 54-82. 

http://www.multunk.hu/wp-content/uploads/2017/01/fdozsak_16_2.pdf  

FRÁTER Zoltán (2007): A Nyugat asszonyai. Nők és női szerepek az irodalmi életben. 

Rubicon, 18. évf. 8. sz. 72-77. 

HÁMORI Péter (2003): Női szerepek és szociálpolitika Magyarországon, 1920-1944. 

Korall, 5. évf. 13. sz., 30-48.p.) http://epa.oszk.hu/00400/00414/00009/pdf/02hamoripeter.pdf  

HUHÁK Heléna (2021): Arzénzóna. Méregkeverő asszonyok a Tiszazugban. Múlt-kor, 12. 

évf. 2. sz. 74-81. 

KEREKES Ibolya (2009): „Bába nagyanyám” – Egy falusi szülésznő a XX. századból. 

Honismeret, 37. évf. 4. sz. 74-80. 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00213/pdf/EPA03018_honismeret_2009_04_074-080.pdf  

L. NAGY Zsuzsa (1998): Értékrend és életstílus. A középosztály és a kispolgárság a két 

háború között. Rubicon, 9. évf. 7. sz. 40-43. 

PUKÁNSZKY Béla (2013): Nőképek és női szerepek Magyarországon a két világháború 

között. In: PUKÁNSZKY Béla: Bevezetés a nőnevelés történetébe. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/104_nkpek_s_ni_szerepek_magyarorsz

gon_a_kt_vilghbor_kztt.html  

SÁRAI SZABÓ Katalin (2010): A nő ábrázolása a két világháború közötti református 

sajtóban. Transindex, júl. 3. https://eletmod.transindex.ro/?cikk=11931  

TÁDLER Henrietta (2015): „Mit kínlódsz vele?” – A tiszazugi gyilkos asszonyok a sajtó 

tükrében. Újkor.hu, okt. 4. https://ujkor.hu/content/mit-kinlodsz-vele-a-tiszazugi-gyilkos-

asszonyok-a-sajto-tukreben  

Társadalom, nevelés, mozgalom, 1919-1945. História, 1997. 19. évf. 5-6. sz. 44-47. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1997/?pg=187&layout=s (előfizetés kell hozzá!)  

https://ntf.hu/index.php/2020/05/20/a-magasce-kozep-regi-idok-noi-futballszurkoloi-sajtotukorben-elso-resz/
https://ntf.hu/index.php/2020/05/20/a-magasce-kozep-regi-idok-noi-futballszurkoloi-sajtotukorben-elso-resz/
https://ntf.hu/index.php/2020/06/10/a-magasce-kozep-regi-idok-noi-futballszurkoloi-sajtotukorben-masodik-resz/
https://ntf.hu/index.php/2020/06/10/a-magasce-kozep-regi-idok-noi-futballszurkoloi-sajtotukorben-masodik-resz/
https://rubicon.hu/cikkek/az-uj-no-a-ket-vilaghaboru-kozott
http://www.multunk.hu/wp-content/uploads/2017/01/fdozsak_16_2.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00009/pdf/02hamoripeter.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00213/pdf/EPA03018_honismeret_2009_04_074-080.pdf
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/104_nkpek_s_ni_szerepek_magyarorszgon_a_kt_vilghbor_kztt.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/104_nkpek_s_ni_szerepek_magyarorszgon_a_kt_vilghbor_kztt.html
https://eletmod.transindex.ro/?cikk=11931
https://ujkor.hu/content/mit-kinlodsz-vele-a-tiszazugi-gyilkos-asszonyok-a-sajto-tukreben
https://ujkor.hu/content/mit-kinlodsz-vele-a-tiszazugi-gyilkos-asszonyok-a-sajto-tukreben
https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1997/?pg=187&layout=s
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TÁTRAI Zsuzsanna (2014): Az asszonyok szerepe a hagyományos paraszti 

munkamegosztásban. Honismeret, 42. évf. 5. sz. 30-32. 

https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/09/16/honismeret_2014-5.pdf  

Nőkérdés, hazai feminizmus 

ACSÁDY Judit (2015): A hazai feminizmus fénykora – A mozgalom előzményei és 

kibontakozása a századelőn. Nőkért.hu, szept. 28. https://nokert.hu/mon-20150928-

1303/1357/501/hazai-feminizmus-fenykora-mozgalom-elozmenyei-es-kibontakozasa-

szazadelon) 

ANTONI Rita (2015): A magyarországi feminista megmozdulások története. Nőkért.hu, 

nov. 29. https://nokert.hu/sun-20151129-1022/1371/6/magyarorszagi-feminista-

megmozdulasok-tortenete Első megjelenés: BOLEMANT Lilla (2014., szerk.) Nőképek 

kisebbségben: tanulmányok a kisebbségben (is) élő nőkről. Phoenix PT, Pozsony, 18-

29. 

ELEKES Irén Borbála (2013): „A magyar nő egyenjogúsítása minden téren” - hazai 

feminizmus a XX. század elején. Nőkért.hu, aug. 6. https://nokert.hu/tue-20130806-

1754/1114/505/magyar-no-egyenjogusitasa-minden-teren-hazai-feminizmus-xx-szazad-

elejen) 

SZÉCSÉNYI Mihály (2013): Nőkongresszus Budapesten, anno. Budapest, 36. évf. 7. sz. 2-

5. https://adt.arcanum.com/hu/view/Budapest_2013/?query=n%C5%91k&pg=219&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!)  

Nők és a háborúk 

BALLA Tibor (2021): Az osztrák–magyar tábori bordélyok száma elmaradt a valós 

igényektől az I. világháborúban. Múlt-kor, márc. 23. https://mult-kor.hu/azosztrak-magyar-

tabori-bordelyok-szama-elmaradt-a-valos-igenyektol-az-i-vilaghaboruban-20210323; Online 

cím: Csak 15 perc szex jutott a magyar bakáknak az I. világháborús bordélyokban. Múlt-kor, 

2020. ápr. 26. https://mult-kor.hu/csak-15-perc-szex-jutott-a-magyar-bakaknak-az-i-

vilaghaborus-bordelyokban-20200425) 

KULCSÁR Ádám (2017): „Érzem, hogy igenis a helyemen vagyok”. Andrássy Ilona első 

világháborús fronttevékenysége. Múlt-kor, 8. évf. 1. sz. 46-51. 

LUKÁCS Ágnes (2011): Auschwitz előtt és után: egy festő-tanár visszaemlékezése. 

História, 33. évf. 1-2. sz. 47-50. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2011/?pg=46&layout=s (előfizetés kell hozzá!) 

PETŐ Andrea (2021): A legkülönfélébb okokból csatlakoztak Szálasi mozgalmához 

annak női tagjai. Múlt-kor, máj. 4. https://mult-kor.hu/a-legkulonfelebb-okokbol-csatlakoztak-

szalasi-mozgalmahoz-annak-noi-tagjai-20210504)  

PETŐ Andrea (2014): Elmondhatatlan emlékezet. A szovjet katonák által elkövetett nemi 

erőszak Magyarországon a II. világháború idején. Rubicon, 25. évf. 2. sz. 44-49. 

https://rubicon.hu/cikkek/elmondhatatlan-emlekezet (előfizetés kell hozzá!) 

https://honismeret.hu/sites/default/files/media/document/2017/09/16/honismeret_2014-5.pdf
https://nokert.hu/mon-20150928-1303/1357/501/hazai-feminizmus-fenykora-mozgalom-elozmenyei-es-kibontakozasa-szazadelon
https://nokert.hu/mon-20150928-1303/1357/501/hazai-feminizmus-fenykora-mozgalom-elozmenyei-es-kibontakozasa-szazadelon
https://nokert.hu/mon-20150928-1303/1357/501/hazai-feminizmus-fenykora-mozgalom-elozmenyei-es-kibontakozasa-szazadelon
https://nokert.hu/sun-20151129-1022/1371/6/magyarorszagi-feminista-megmozdulasok-tortenete
https://nokert.hu/sun-20151129-1022/1371/6/magyarorszagi-feminista-megmozdulasok-tortenete
https://nokert.hu/tue-20130806-1754/1114/505/magyar-no-egyenjogusitasa-minden-teren-hazai-feminizmus-xx-szazad-elejen
https://nokert.hu/tue-20130806-1754/1114/505/magyar-no-egyenjogusitasa-minden-teren-hazai-feminizmus-xx-szazad-elejen
https://nokert.hu/tue-20130806-1754/1114/505/magyar-no-egyenjogusitasa-minden-teren-hazai-feminizmus-xx-szazad-elejen
https://adt.arcanum.com/hu/view/Budapest_2013/?query=n%C5%91k&pg=219&layout=s
https://mult-kor.hu/azosztrak-magyar-tabori-bordelyok-szama-elmaradt-a-valos-igenyektol-az-i-vilaghaboruban-20210323
https://mult-kor.hu/azosztrak-magyar-tabori-bordelyok-szama-elmaradt-a-valos-igenyektol-az-i-vilaghaboruban-20210323
https://mult-kor.hu/csak-15-perc-szex-jutott-a-magyar-bakaknak-az-i-vilaghaborus-bordelyokban-20200425
https://mult-kor.hu/csak-15-perc-szex-jutott-a-magyar-bakaknak-az-i-vilaghaborus-bordelyokban-20200425
https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2011/?pg=46&layout=s
https://mult-kor.hu/a-legkulonfelebb-okokbol-csatlakoztak-szalasi-mozgalmahoz-annak-noi-tagjai-20210504
https://mult-kor.hu/a-legkulonfelebb-okokbol-csatlakoztak-szalasi-mozgalmahoz-annak-noi-tagjai-20210504
https://rubicon.hu/cikkek/elmondhatatlan-emlekezet
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PETŐ Andrea (2015): Szexuális erőszak és megszálló seregek a II. világháborús 

Magyarországon. Rubicon, 26. évf. 4. sz. 44-48. 

Repülő nővérek. A két magyar ejtőernyős női ápoló. Múlt-kor, 2021. 12. évf. 2. sz. 108-

109. 

Részletek a „Nők a Gulagon” c. dokumentumfilmből (szöveges átirat). História, 1993. 

15. évf. 3. sz. 9-12. https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1993/?pg=116&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!) 

SÉLLEI Nóra (2015): A női test mint áldozat – Polcz Alaine: Asszony a fronton. Korall, 17. 

évf. 59. sz. 108-132. http://epa.oszk.hu/00400/00414/00050/pdf/EPA00414_korall_59_108-

132.pdf  

SKRABSKI Fruzsina (2014): Elhallgatott gyalázat. Fájdalmas emlékek a szovjet 

hadseregről. Rubicon, 25. évf. 2. sz. 42-43. 

SZÉCSÉNYI Mihály (2011): Kalauznők tündöklése és bukása. Az első nők a budapesti 

tömegközlekedésben az első világháború idején. Budapest, 34. évf. 8. sz. 31-33. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Budapest_2011/?query=n%C5%91k&pg=340&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!)  

TÓTH Eszter Zsófia – SZALAI Laura (2015): Akik nem tudtak felejteni: magyar nők a 

Gulágon. Múlt-kor, 6. évf. 3. sz. 46-51. https://mult-kor.hu/akik-nem-tudtak-felejteni-magyar-

nok-a-gulagon-20201125  

VÁRDY HUSZÁR Ágnes (2002): Magyar nők szovjet kényszermunkatáborokban, 1944-

1949. Valóság, 45. évf. 11. sz. 29-35. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_2002/?query=n%C5%91k&pg=1350&layout=s 

(előfizetés kell hozzá!) 

Divat 

BAGYINSZKY Marianna (2011): Pesti „magyaros” divat a két világháború között. 

Honismeret, 39. évf. 3. sz. 61-63. 

http://epa.oszk.hu/03000/03018/00225/pdf/EPA03018_honismeret_2011_03_061-063.pdf  

BORUS Judit (2011): A modern magyar ruha megteremtője: Tüdős Klára. Rubicon, 22. 

évf. 12. sz. 33-37. https://rubicon.hu/cikkek/tudos-klara (előfizetés kell hozzá!)  

CZINGEL Szilvia (2014): A látható és láthatatlan divat: a modern fehérnemű 

magyarországi elterjedése. Korall, 16. évf. 55. sz. 74-100. 

http://epa.oszk.hu/00400/00414/00046/pdf/EPA00414_korall_55_074_100.pdf 

F. DÓZSA Katalin (2011): Divat a két világháború között Magyarországon. Rubicon, 22. 

évf. 12. sz. 18-32. https://rubicon.hu/cikkek/divat-a-ket-vilaghaboru-kozott-magyarorszagon 

(előfizetés kell hozzá!) 

RAPALI Vivien (2018): „A karcsú, szőke nők győztek…” – nőideál a harmincas években.  

Napi Történelmi Forrás, máj. 5. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1993/?pg=116&layout=s
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00050/pdf/EPA00414_korall_59_108-132.pdf
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00050/pdf/EPA00414_korall_59_108-132.pdf
https://adt.arcanum.com/hu/view/Budapest_2011/?query=n%C5%91k&pg=340&layout=s
https://mult-kor.hu/akik-nem-tudtak-felejteni-magyar-nok-a-gulagon-20201125
https://mult-kor.hu/akik-nem-tudtak-felejteni-magyar-nok-a-gulagon-20201125
https://adt.arcanum.com/hu/view/Valosag_2002/?query=n%C5%91k&pg=1350&layout=s
http://epa.oszk.hu/03000/03018/00225/pdf/EPA03018_honismeret_2011_03_061-063.pdf
https://rubicon.hu/cikkek/tudos-klara
http://epa.oszk.hu/00400/00414/00046/pdf/EPA00414_korall_55_074_100.pdf
https://rubicon.hu/cikkek/divat-a-ket-vilaghaboru-kozott-magyarorszagon
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https://ntf.hu/index.php/2018/05/05/a_karcsu_szoke_nok_gyoztek_noideal_a_harmincas_ev

ekben/  

RAPALI Vivien (2018): „Bokánk már nem titok többé” – a nőideál és testkép változása a 

húszas években. Napi Történelmi Forrás, ápr. 11. 

https://ntf.hu/index.php/2018/04/11/bokank-mar-nem-titok-tobbe-a-noi-ideal-es-testkep-

valtozasa-a-huszas-evekben/)  

10. Szépségápolás 

CZINGEL Szilvia (2014): „Pest feketére fest…” A megbélyegzés mítoszai: a Budapesten 

szolgáló házicselédek megítélése a higiénia, a tisztálkodás és a szépség tekintetében. 

Múltunk, 36. évf. 1, 204-220. 

http://epa.oszk.hu/00900/00995/00037/pdf/EPA00995_multunk_2014_01_204-220.pdf  

JUHÁSZ Katalin (2007): Úrilányok és Hamupipőkék. Tisztálkodási szokások a 20. századi 

Budapesten. Budapest, 30. évf. 6. sz. 12-14. 

http://apps.arcanum.hu/app/budapest/view/Budapest_2007/?pg=233&layout=s (előfizetés 

kell hozzá!)  

Egyéb  
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Híres nők 

ARANY László: Az első nő a világűrben 

http://aranylaci.freeweb.hu/tyereskova/tyereskova.htm  

BALÁZS-PIRI Krisztina (2019): Elvontan elvonulva. Georgia O’Keeffe, az amerikai 

modernizmus első nagyasszonya. Múlt-kor, 10. évf. 3. sz. 90-95. Online cím: Nem csak a 

modern amerikai képzőművészetnek, de a női alkotóknak is teret nyitott Georgia 

O’Keeffe. Múlt-kor, 2021. szept. 4. https://mult-kor.hu/nem-csak-a-modern-amerikai-

kepzomuveszetnek-de-a-noi-alkotoknak-is-teret-nyitott-georgia-okeeffe-20210904  

BÁRÁNY Balázs (2020): Miért mondott le harminc éve a Vaslady? Azonnali, nov. 23. 

https://azonnali.hu/cikk/20201123_miert-mondott-le-harminc-eve-a-vaslady  

BÉRES Zsuzsa (2007): A királyi család fogságában. A Diana-mítosz. Rubicon, 18. évf. 8. 

sz. 14-13. 

BITTERA Éva – BORUS Judit (2015): Marilyn Monroe. A „szexistennő”. Rubicon, 26. évf. 8. 

sz. 54-55. https://rubicon.hu/cikkek/marilyn-monroe (előfizetés kell hozzá!) 

https://ntf.hu/index.php/2018/05/05/a_karcsu_szoke_nok_gyoztek_noideal_a_harmincas_evekben/
https://ntf.hu/index.php/2018/05/05/a_karcsu_szoke_nok_gyoztek_noideal_a_harmincas_evekben/
https://ntf.hu/index.php/2018/04/11/bokank-mar-nem-titok-tobbe-a-noi-ideal-es-testkep-valtozasa-a-huszas-evekben/
https://ntf.hu/index.php/2018/04/11/bokank-mar-nem-titok-tobbe-a-noi-ideal-es-testkep-valtozasa-a-huszas-evekben/
http://epa.oszk.hu/00900/00995/00037/pdf/EPA00995_multunk_2014_01_204-220.pdf
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BOTTONI, Stefano (2016): „Aki egyetlen paraszttal sakkban tartotta az országot”. Elena 

Ceauşescu. Múlt-kor, 6. évf. 1. sz. 78-83. 

CZEFERNER Dóra (2019): „Nem konszenzusos, hanem meggyőződéses politikus 

vagyok” – 40 éve lett miniszterelnök Margaret Thatcher. VMN, máj. 3. 

https://wmn.hu/kult/50683-nem-konszenzusos-hanem-meggyozodeses-politikus-vagyok--40-

eve-lett-miniszterelnok-margaret-thatcher  

CSATÁRI Bence (2020): Nyugati szupersztárbuli a Vadkeleten. Elizabeth Taylor 40. 

születésnapja Budapesten. Múlt-kor, 11. évf. 4. sz. 12-17.  

HAHNER Péter (2007): A leghíresebb First Lady: Jacqueline Kennedy. Rubicon, 18. évf. 8. 

sz. 4-13. 

HAJDÚ Tímea (2021): Lehet-e királyné a „másik nőből”? – A brit királyi család és 

Kamilla valószínűtlen története. Képmás, okt. 16. https://kepmas.hu/hu/lehet-e-kiralyne-

masik-nobol-brit-kiralyi-csalad-es-kamilla-valoszinutlen-tortenete  

LAHANN, Birgit (2010): Camelot úrnője. Drágám, add az életed: Jackie Kennedy élete a 

cifra palotában. Múlt-kor, 1. évf. 2. sz. 46-57. 

MARTON, Kati (2010): Aki kihozta az abortuszt a sufniból. Betty Ford. Múlt-kor, 1. évf. 2. 

sz. 80-81. 

MARTON, Kati (2010): Fogadok, hogy eljönnek! Mamie Eisenhower. Múlt-kor, 1. évf. 2. sz. 

72-73. 

PAPP Gábor (2017): A század nagyasszonya [Pamela Harriman; Churchill menye, 

befolyásos demokrata politikus]. BBC History, 7. évf. 2. sz. 88-91. 

SANDBROOK, Dominic (2019): A renitens hercegnő [Margit hercegnő, II. Erzsébet húga]. 

BBC History, 9. évf. 5. sz. 61-65.  

SANDBROOK, Dominic (2016): A Vaslady kora. BBC History, 6. évf. 9. sz. 86-89. 

SOÓS Benjámin (2020): 57 éve repült Valentina Tyereskova. Svábhegyi Csillagvizsgáló, 

jún. 16. https://www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/blog-post/57-eve-repult-valentina-

tyereskova/ 

Anyaság, szülés 

Házasság, család 

KONDOR Vilmos (2017): A kettős ügynök és a „vadmacska”. Kim Philby első felesége, 

Litzi Friedmann története. BBC History, 7. évf. 1. sz. 82-89. 

SEMSEY Viktória (2013): A politika kovácsolta páros. Mire jó egy dühös asszony a 

háznál? [Evita és Juan Peron] Múlt-kor, 3. évf. 4. sz. 40-45. 

https://wmn.hu/kult/50683-nem-konszenzusos-hanem-meggyozodeses-politikus-vagyok--40-eve-lett-miniszterelnok-margaret-thatcher
https://wmn.hu/kult/50683-nem-konszenzusos-hanem-meggyozodeses-politikus-vagyok--40-eve-lett-miniszterelnok-margaret-thatcher
https://kepmas.hu/hu/lehet-e-kiralyne-masik-nobol-brit-kiralyi-csalad-es-kamilla-valoszinutlen-tortenete
https://kepmas.hu/hu/lehet-e-kiralyne-masik-nobol-brit-kiralyi-csalad-es-kamilla-valoszinutlen-tortenete
https://www.svabhegyicsillagvizsgalo.hu/blog-post/57-eve-repult-valentina-tyereskova/
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SZABÓ Orsolya (2020): Hárman a házasságban. A brit királyi család rettegett anyósai. 

Múlt-kor, 11. évf. 4. sz. 82-89. 

SZABÓ Orsolya Zsuzsanna (2013): Monarchia a la Hollywood. Grace Kelly és Rainier 

különös házassága. Múlt-kor, 4. évf. 4. sz. 46-51. Online cím: Az „új” és a „régi” 

arisztokrácia egyesülését jelentette Grace Kelly és a monacói herceg esküvője. Múlt-

kor. 2021. júl. 8. https://mult-kor.hu/az-uj-es-a-regi-arisztokracia-egyesuleset-jelentette-

grace-kelly-es-a-monacoi-herceg-eskuvoje-20210708  

Szerelem, szexualitás 

DUCRET, Diane (2012): Ceauşescu és a tudósnő [Nicolae és Elena]. BBC History, 2. évf. 7. 

sz. 86-89. 

DUCRET, Diane (2012): Mao Ce-tung és a diktátor-feleségek. BBC History, 2. évf. 5. sz. 72-

76. 

GLANT Tibor (2012): Tabutörő stációk. Szexuális forradalom – szexuális 

ellenforradalom. Múlt-kor, 3. évf. 2. sz. 76-83.  

SZABÓ Orsolya Zsuzsanna (2017): Bűnbeesés nélkül. Marilyn Monroe és Arthur Miller. 

Múlt-kor, 8. évf. 2. sz. 64-71. 

TARNÓC András (2010): Szerelmek a Fehér Ház árnyékában. Válogatás amerikai elnökök 

szerelmi és magánéletéből [Franklin D. Roosevelt és Lucy Mercer, Eisenhower és Kay 

Sommersby]. Múlt-kor, 1. évf. 2. sz. 64-70. 

Prostitúció 

Nőnevelés 

PUKÁNSZKY Béla (2013): A nők helyzete és iskoláztatása Európában a második 

világháború után. In: PUKÁNSZKY Béla: Bevezetés a nőnevelés történetébe. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/106_a_nk_helyzete_s_iskolztatsa_eurp

ban_a_msodik_vilghbor_utn.html  

A nők társadalmi helyzete, szerepe 

Az űrverseny elfeledett női hősei, a NASA „emberi számítógépei”. Múlt-kor, 2020. febr. 

25. https://mult-kor.hu/az-urverseny-elfeledett-noi-hosei-a-nasaemberi-szamitogepei-

20200225)  

CZÓKOS Gergő (2017): A Közel-Kelet amazonjai. Nők az Iszlám Állam ellen. Múlt-kor, 8. 

évf. 1. sz. 72-77. 

MAGYARICS Tamás (2010): Egyet fizet, kettőt kap. Politikus First Ladyk a Fehér Házban 

[Ellen Wilson, Eleanor Roosevelt, Rosalynn Carter, Nancy Reagan, Hillary Clinton]. Múlt-kor, 

1. évf. 2. sz. 84-92. 

https://mult-kor.hu/az-uj-es-a-regi-arisztokracia-egyesuleset-jelentette-grace-kelly-es-a-monacoi-herceg-eskuvoje-20210708
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Divat 

BALÁZS-PIRI Krisztina (2021): Lázadás miniben. A divat örökifjú nagyasszonya: Mary 

Quant. Múlt-kor, 12. évf. 2. sz. 144-149.  
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Egyéb 
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Híres nők 

EÖRSI László (2002): Tóth Ilona igaz története. Rubicon, 13. évf. 11-12. sz. 26-29. 

FODOR Fanni (2012): „Na, Nagyné, meghallgatod, amit írtam?” Nagy Imréné. Múlt-kor, 3. 

évf. 3. sz. 78-83. 

HORVÁTH Pál (2019): A magyar Jeanne d’Arc: Kéthly Anna. Képmás, 4. évf. 4. sz. 14-16. 

https://kepmas.hu/hu/a-magyar-jeanne-darc-kethly-anna  

MÉSZÁROS Márton (2017): Egy magyar grófnő pokoljárása. Nádasdy Borbála esete a XX. 

századdal. Múlt-kor, 8. évf. 1. sz. 112-119.  

M. KISS Sándor (2015): A csalogány és a csalogányvadászok. Szadista gyilkos vagy a 

korszak bűnbakja? [Tóth Ilona] Múlt-kor, 6. évf. 3. sz. 12-19.  

NÉMETH VÁNYI Klári (2016): Rotschild Klára legendái. Szombat, máj. 15. 

https://www.szombat.org/kultura-muveszetek/rotschild-klara-legendai  

PETŐ Andrea (2006): Rajk Júlia 1956-ban. História, 28. évf. 8-9. sz. 13-14. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_2006/?pg=307&layout=s (előfizetés kell hozzá!) 

PETŐ Andrea (2012): „Ha már rendeztek kirakatpert, akkor rendezzenek kirakattemetést 

is”. Rajk Lászlóné. Múlt-kor, 3. évf. 3. sz. 70-77. 

VAJNA Tamás (2020): Saját hiúsága vitte sírba Rotschild Klárát, a vörös divatdiktátort. 

Qubit, jan. 16. https://qubit.hu/2020/01/16/sajat-hiusaga-vitte-sirba-rotschild-klarat-a-voros-

divatdiktatort  

Anyaság, szülés 

Gyermek a szovjet rendszerben, 1945-1971. História, 1997. 19. évf. 5-6. sz. 52-56. 

https://adt.arcanum.com/hu/view/Historia_1997/?pg=195&layout=s (előfizetés kell hozzá!)  
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TÓTH Eszter Zsófia (2018): Az abortusz bizottság a szocialista időszakban. Napi 

Történelmi Forrás, ápr. 2. https://ntf.hu/index.php/2018/04/02/az-abortusz-bizottsag-a-

szocialista-idoszakban/ 

TÓTH Eszter Zsófia (2020): Gyermekmegőrzők és pótmamaszolgálat, avagy 

gyermekfelügyelet a szocialista időszakban. Napi Történelmi Forrás, jún. 12. 

(https://ntf.hu/index.php/2020/06/12/gyermekmegorzok-es-potmamaszolgalat-avagy-

gyermekfelugyelet-a-szocialista-idoszakban/) 

TÓTH Eszter Zsófia (2020): Kismamaruha és –fehérnemű a szocialista időszakban. Napi 

Történelmi Forrás, máj. 4. https://ntf.hu/index.php/2020/05/04/kismamaruha-es-fehernemu-a-

szocialista-idoszakban/ 

VAJDA Zsuzsanna (2013): „Legdrágább kincsünk a gyermek!” Anyaság és 

gyermeknevelés az ’50-es években Magyarországon a Nők Lapja című folyóiratban. 

Iskolakultúra, 23. évf. 2. sz. 65-81. 

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00173/pdf/EPA00011_iskolakultura_2013_2_065-081.pdf   

Házasság, család 

BALÁZS-PIRI Krisztina (2021): Régimódi szerelem. A herceg és a táncosnő [Esterházy Pál 

és Ottrubay Melinda]. Múlt-kor, 12. évf. 3. sz. 106-111. 

BARTAL Csaba (2013): Vállalták. Sáfár Anikó főszerepe Berecz János drámájában. Múlt-

kor, 4. évf. 4. sz. 64-69. 

MAJTÉNYI György (2016): „Akarom, tudd, mi a fene van velem” – Tamáska Mária, az 

„öreg” felesége. Múlt-kor, 7. évf. 1. sz. 69-77. https://mult-kor.hu/akarom-tudd-mi-a-fene-

van-velem-tamaska-maria-az-reg-felesege-20200825  

TÓTH Eszter Zsófia (2012): Csendtől csendig. A Nagy Imre-perben kivégzettek özvegyei. 

Múlt-kor, 3. évf. 3. sz. 84-89. 

Szerelem, szexualitás 

CSATÁRI Bence (2013): Egy szerelem tíz hónapja. Domján Edit és Szécsi Pál: modern 

kori Rómeó és Júlia. Múlt-kor, 4. évf. 4. sz. 52-57. Online cím: Múlt-kor, 2021. okt. 1. 

https://mult-kor.hu/mindossze-10-honapot-elt-a-modern-kori-romeo-es-julia-szecsi-pal-es-

domjan-edit-szerelme-20210701   

CSATÁRI Bence (2017): Örökbe fogadták a szerelmet. Záray Márta és Vámosi János. 

Múlt-kor, 8. évf. 2. sz. 72-77. 

MURÁNYI Gábor (2016): Mozgalmas szerelem. Kádár János és az ő Piroskája. Múlt-kor, 7. 

évf. 4. sz. 158-162.  

SZELJÁK Szilvia (2013): Csillagok együttállása. „Téptük egymást, de mi értettük egymást 

a legjobban.” [Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán] Múlt-kor, 4. évf. 4. sz. 58-63. Online cím: 

„Mintha a hátunk érne össze, és úgy harcolunk” – Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán 

https://ntf.hu/index.php/2018/04/02/az-abortusz-bizottsag-a-szocialista-idoszakban/
https://ntf.hu/index.php/2018/04/02/az-abortusz-bizottsag-a-szocialista-idoszakban/
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szerelme. Múlt-kor, 2021. máj. 1. https://mult-kor.hu/mintha-a-hatunk-erne-ossze-es-ugy-

harcolunk-ruttkai-eva-es-latinovits-zoltan-szerelme-20210501?pIdx=1  

TÓTH Eszter Zsófia (2014): Mint aki jól végezte dolgát… Az egészséges erotika a 

szocializmusban. Múlt-kor, 5. évf. 2. sz. 70-77. https://mult-kor.hu/mint-aki-jol-vegezte-a-

dolgat-ilyen-volt-az-egeszseges-erotika-a-szocializmusban-20200718  

TÓTH Eszter Zsófia (2018): Pornográfia a szocialista sajtóban. Napi Történelmi Forrás, 

márc. 3. 

https://ntf.hu/index.php/2018/03/07/a_levego_fixfizeteses_tunderei_stewardessek_a_harmin

cas_evekben/) 

TÓTH Eszter Zsófia (2012): Üzenőfüzet. Szex, szerelem és testiség az Ifjúsági 

Magazinban. Múlt-kor, 3. évf. 2. sz. 92-97.  

Prostitúció 

KRÁNITZ Mariann (1998): A prostitúció és a szervezett bűnözés. A magyarországi 

prostitúció tablója a 20. század végén. Rubicon, 9. évf. 6. sz. 4-7. 

TÓTH Eszter Zsófia – MURAI András (2012): „Dologtalan, luxus életmódot hajhászó, léha 

elkövetők”. A prostitúció és a prostituáltak rendőri szemmel az 1980-as évek 

Budapestjén. Múlt-kor, 3. évf. 3. sz. 94-99. 

Nőnevelés 

PUKÁNSZKY Béla (2013): A nők helyzete, társadalmi szerepei és iskoláztatása 

Magyarországon a második világháború után. In: PUKÁNSZKY Béla: Bevezetés a 

nőnevelés történetébe. 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/noneveles/107_a_nk_helyzete_trsadalmi_szerepei

_s_iskolztatsa_magyarorszgon_a_msodik_vilghbor_utn.html  
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ABSTRACT 

 

Kiss, Csilla 

Why and how to teach women’s history? 

A selected women’s history bibliography for history teaching in primary and secondary 

schools 

 

This study contains a bibliography and a complementary conceptual introduction. In the 

bibliography, the author has collected articles on women's history published in academic 

and popular journals (e.g. História, Rubicon, BBC History, Múlt-kor) and websites (e.g. 

Újkor.hu, Napi Történelmi Forrás), which, in her opinion, are well suited for history teaching. 

She presents, in detail, the aspects of the selection and the chronological-thematic structure 

of the bibliography. In the conceptual introduction, the author lists the reasons for including 

women's history in teaching, such as highlighting the female perspective and system of 

values in the presentation of historical events. She also makes recommendations on how 

the materials in the bibliography can be used in everyday classroom practice. 
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