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A 16–17. századból fennmaradt teológia, filozófiai, irodalmi, jogi szövegekben számos
nyomát láthatjuk annak, hogyan konstruálódott meg a kora újkorban a keresztény nő
eszményképe (Truelove 2001, Wood 2004), vált követendő példává, elvárt
viselkedésformává (Sanson 2011) és lett a közösség- és identitásképzés része (Petykó
2015). A társadalmi gyakorlatok során e kép fokozatosan sematizálódott a kor
emberének tudatában (vö. Wood 2004; Tátrai 2011), s egy dinamikusan változó sémává
alakult.
Előadásomban Kanizsay Orsolya, Svetkovics Katalin, Lobkowitz Poppel Éva
mintegy 30 magánlevelének kognitív pragmatikai elemzésén keresztül (van Dijk 2007;
Tátrai 2011) próbálom rekonstruálni, hogyan változott az adott diskurzusnak
megfelelően a női identitás sémája. A misszilisek, legyenek fiktívek vagy valósak, az
önreprezentáció eszközei, melyek lehetőséget teremtenek a nőknek saját maguk
értelmezésére (Del Lungo Camiciotti 2014). Esettanulmányomban bemutatom hogyan
aktiválódnak és lesznek nyelvileg hozzáférhetők a nőkről létrehozott mentális
reprezentációk, hogyan alkalmazzák a sémákat a leveleket küldő személyek,
amennyiben másokra vonatkoztatják, és hogyan amennyiben önmagukról van szó, s
kísérletet teszek arra, hogy felderítsem mi indukálja az attribútumok közötti váltást. A
missziliskutatás a középkori levelezőkkel kapcsolatban megállapított, hogy bár a
levélírók elméjében a női identitásról alkotott séma megegyezett koruk társadalmának
általános képével, önreprezentációjuk során ezt igen szabadon vonatkoztatták azt
magukra (Wood 2004). Mindezek alapján feltételezem, hogy a középmagyar kori női
levelezők kézirataiban is megjelenik társadalmuk nőiség konstrukciója, amelyet
másokra a közösségnek megfelelően alkalmaznak, míg önmagukra szabadon. Úgy
vélem, hogy a séma alkalmazását a kommunikáló fél neme, rangja és az adott
kéziratban megjelenő beszédaktusok is befolyásolják.
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