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Az MTA Lendület Családtörténeti Kutatócsoportjának 
gondozásában megjelent kötet a török kiűzése után új-
jáépülő Buda társadalmát mutatja be, méghozzá annak 
legkisebb építőkövére, a családokra és különösen az eb-
ben élő nők sorsára koncentrálva. Géra Eleonóra kutatá-
sának középpontjában az Alltagsgeschichte, a mindenna-
pi élet történetének vizsgálata áll, hiszen a romok közé 
érkezők élettörténetein túl a boldogulásukat befolyásoló 
családtagjaik, az – olykor messzi tájakra nyúló – rokoni 
kapcsolataik, szomszédaik és céhtársaik is életre kelnek, 
illetve a társadalom szövetét alkotó közösségi hálózatok 
is kirajzolódnak. Hogyan élték meg, élték túl a betelepü-
lők az újjáépítés harcokkal, járványokkal és természeti 
katasztrófákkal terhelt időszakát? Milyen stratégiákat alkalmaztak a családok, az 
özvegyek a hullámzó gazdasági helyzetben a vagyonuk és a tisztességük megőr-
zésére? Milyen volt nőnek lenni a 17. század végén, a 18. század elején Budán? 
Milyen feladatok hárultak a feleségekre, milyen lehetőségei voltak az özvegyeknek 
a patriarchális világban? Mi történt a munkaképtelen öregekkel, a – gyakran ön-
hibájukon kívül – a társadalom peremére szorult, kitaszított nőkkel és árváikkal? 
Jelen munka előzménye, a „Kőhalomból (fő)város.” Buda város hétköznapjai a 18. század 
elején című munka is mikrotörténeti példákkal alátámasztva mutatja be az újjáépí-
tés nehéz időszakát, vagyis azt, hogy miként tért vissza az élet a romhalmazzá vált 
egykori és leendő fővárosba. A kötet utolsó fejezete már kitért a családok és a nők 
speciális helyzetére, de csak vázlatosan ismertette azt. 

Géra Eleonóra az első ránézésre család- és nőtörténetre nehezen alkalmazható 
közigazgatási, jogbiztosító és jogszolgáltatási iratok segítségével döntően a pol-
gárjoggal rendelkező budai családok életet mutatja be, de a források a nemesek 
és a polgárjoggal nem rendelkező egyszerű városlakók életkörülményeiről és 
mindennapjairól is releváns részleteket árulnak el. A budaiak a hivatalos ügyei-
ket a korban elfogadott módon gyakran szóban intézték, így a hivatali eljárásrend 
betartásával készült iratok csak az ügyintézések egy részét tárják az utókor elé. 
A további források mellett vizsgálat alá vont tanácsülési jegyzőkönyvek, törvény-
széki iratok, végrendeletek adatai egy-egy család vagy perlekedő örökösök ügye-
inek pillanatnyi állását villantják fel, amelyekből szerencsés esetben diafilmszerű-
en egész élettörténeteket lehet hitelesen követni. Az uralkodói szándék – amely 
szerint Budának az örökös tartományok városainak mintáját követő településnek 
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kell lennie – megnyilvánulása volt, hogy döntően német ajkúak telepedhettek le 
a területen, akik magukkal hozták például az öröklési szokásaikat, valamint élet-
ben tartották a rokoni- és a gazdasági kapcsolataikat. A szoros kötődés, az azonos 
kultúrkör miatt is állítja párhuzamba a szerző a budai kutatás adatait a német vá-
ros- és családtörténeti feldolgozások eredményeivel. 

A 17–18. század fordulóján a házasság Budán nem volt magánügy Az első há-
zasságkötéskor, de különösen az újraházasodáskor a megfelelő pár kiválasztása is 
a családi érdekek mentén, gazdasági és praktikus okok alapján történt, amely ter-
mészetesen nem zárta ki a felek közötti érzelmi köteléket. Ugyanakkor a források 
típusából fakadóan, illetve egodokumentumok hiányában, elsősorban a házastár-
sak közötti viszályokról, és nem az érzelmekről, a békés együttélésről mesélnek 
az ügyiratok. A házasságkötést a felek társadalomban betöltött helye és vagyoni 
helyzete határozta meg, amely mögött a hullámzó szerencse, a gyorsan változó 
gazdasági helyzet okozta lecsúszástól való félelem húzódott meg. A becsületes 
megélhetés hiánya, különösen az özvegy és az egyedülálló nők esetében a tisztes-
ség elvesztését, a közösség megvetését és a kitaszítást hozta magával.

A patriarchális világban a férfi  képviselte a családot a külvilág felé, ő intézte 
a hivatalos eljárásokat, őt idézte be a magisztrátus, ha a család bármely tagjának 
magatartása különösen eltért a normától. A férjnek jogában állt, és ezt a kortársak 
el is várták, hogy amennyiben erre például a feleség viselkedésével rászolgált, őt 
tisztes fenyítés alá vegye. A tanács behívatta a magisztrátust és a polgármestert 
gyalázó polgárné férjét, Fermo Francót és szigorú határozatban szólította fel, hogy 
„fogja be a neje pofáját”. Johann Georg Unger tanácsos és polgármester is szigorú 
ellenőrzés alatt tartotta második feleségét, Eva Elisabetha Wittmannt. A jóval fi -
atalabb asszony botrányoktól sem mentes élete tárul az olvasó elé a forrásokból, 
akit a férj – saját megfogalmazásában – mérsékelt veréssel (öt-hat ütés bikacsök-
kel) igyekezett a normakövetésre rábírni. A feleség öt év alatt hétszer szökött bécsi 
rokonaihoz, akik végül elérték, hogy az idős férfi t elmebetegnek nyilvánítsák és 
átmeneti gondnokság alá helyezzék. 

De mit is vártak el a kortársak a feleségektől? A nő testesítette meg a ház tisz-
tességét, amelyen a férj apró kihágásai ugyan nem ejthettek csorbát, azonban, ha 
az asszony nevét a közösség szájára vette, az az egész család, sőt a céhtagok és 
a szomszédok tisztességére is árnyékot vethetett. Ezért a szűkebb lakóközösség 
önkéntes erkölcsrendészként fi gyelte egymás viselkedését, és nem restellte a nor-
maszegőket a hivatalnál jelezni. (A közösség az asszony normasértő magatartását 
úgy is értelmezte, hogy a férj nem képes otthon rendet tartani.) A feleség helye 
a négy fal között volt, ahol a gyermekek és a női alkalmazottak felett ő rendelke-
zett. A korabeli családok nem csupán élet-, hanem munkaközösségek is voltak: 
a család gazdasági egységként is működött, a megélhetéshez minden családtag 
együttes munkája kellett. A nők – a társadalmi helyzetüktől függően – segédkez-
tek a férjeik mellett a céhekben: számadásokat vezették, nyugtákat állítottak ki, 
a családi ingatlanokat üzemeltették különösen a férjek üzleti útjai idején, mosást és 
ruhajavítást vállaltak, kenyeret, péksüteményt sütöttek és árultak a piacon, gondo-
zást vállaltak betegek mellett, bábák voltak, illetve a család szőlőjében dolgoztak, 
esetleg napszámosnak álltak. A házastársak közötti partneri viszony kiépülését 
azonban nem követte a jogi helyzet átalakítása, az ebből fakadó egyenlőtlenségek 
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számos konfl iktust, pereskedést vontak maguk után a házastársak életében, majd 
az örököseik körében is. 

A párválasztást mind az első, mind pedig az özvegyházasságoknál az illető tár-
sadalomban elfoglalt helye határozta meg. A katonai események miatti zárlatok, 
az elhúzódó járványok, az árvizek és a fokozódó terhek következtében szinte min-
den család halmozódó adósságokkal, igen nagy létbizonytalanságban élt a vizsgált 
időszakban. A vagyon megőrzése és átmentése, a csőd elkerülése, a becsület és 
a jó hír megtartása érdekében a megfelelő társ kiválasztása elengedhetetlen volt. 
A váratlan pénzzavarba került polgár vagyonos felesége hozománya és különva-
gyona segítségével újra fellendíthette vállalkozását, ahogy azt például az Arany 
Oroszlán fogadót üzemeltető korábbi kádármester, özvegy Johann Multzer is tette. 
A fogadós egy budai polgárleány 800 forint készpénze és a magával hozott beren-
dezési tárgyak segítségével lábalt ki a Rákóczi-szabadságharc és a pestis következ-
tében kialakult adósságcsapdából. Multzer még a házasságkötés évében meghalt, 
örökségére a fogadós bizalmas barátja és a végrendelet végrehajtója, Peter Laux is 
szemet vetett. Az ekkor már városi tanácsos Laux özvegy elleni vádaskodásai nem 
értek célba, ezért azt híresztelte – és egy fi úcska tanúvallomásával ezt alá is támasz-
totta –, hogy az elhunyt kísértet képében tért vissza a házba, a padláson zajosan 
tombolt. A fi atal özvegyet azonban ezzel a fondorlatos tervvel sem tudta a házból 
kiüldözni, sőt egy új férj segítségével a lehető legjobban jött ki a hagyatéki ügyinté-
zésből. Az olasz származású kereskedő, Stephan Pistoli halálakor felesége gyerme-
ket várt, idősebb gyermekei pedig még nem érték el azt a kort, hogy apjuk üzletét 
átvegyék. A rokonokon és a hitelezőkön túl a férj korábbi üzlettársa is magának 
akarta a társaságot. Az özvegy szorongatott helyzetében férje bolti szolgájával és 
vélhetően bizalmasával, Domenico Cambionival kötött házasságot, aki így polgár-
jogot és céhtagságot nyert, a feleségtől jegyajándékként készpénzt, szőlőt és értékes 
ingóságokat kapott. A nő előrelátó döntésének következtében az új férj a feleség 
halála után a gyermekek érdekeiknek védelmezőjeként lépett fel. A mohó rokonok 
és hitelezők által szorongatott özvegyek a hivatali ügyintézésben jártas, társadal-
mi megbecsülésnek örvendő pártfogó hiányában kizárólag egy új házasság révén 
tudták a saját és árváik vagyonát megmenteni. A nők hajadonként az apjuk óhaja 
szerint mentek férjhez, így életükben először özvegyként dönthetettek az új házas-
társuk személyéről, ám a család helyzete miatt ekkor is gyakran kényszerpályán 
mozogtak. Az újraházasodók másik motivációja az időskori egyedüllét elkerülése, 
egy alkalmas személy megtalálása, aki gondozza, ápolja őket idős korukban. Egy 
magát száz év körülinek valló gyermektelen, szegény tabáni lakos állítása szerint 
azért házasodott újra, hogy legyen, aki tisztességgel eltemeti és miséket mondat az 
üdvözüléséért. 

Amennyiben a házasfelek között az egyházi ideáknak megfelelően béke honolt, 
illetve a felmerülő problémákat az otthon falai között meg tudták oldani, úgy a csa-
ládról az egyházi anyakönyveken kívül esetleg szerződések, végrendeletek lap-
jain maradt csak fenn információ. A vizsgált források típusából fakadóan magas az 
egymással perlekedő házastársak, az örökségért harcoló rokonok, a gyámolításért, 
segítségért esedező nők és szegény lakosok száma. A férj hatalmaskodásától szen-
vedő nők csak végső elkeseredésükben terelték ügyüket hivatalos útra, hiszen az 
ügyintézések során a történeteket írásba foglalták, az eseményeket a szomszédok, 
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ismerősök szájukra vették, a szégyen sok nőt visszatarthatott. A viszálykodó há-
zaspárok ügye elsősorban akkor került a magisztrátus elé, amikor a férj rossz gaz-
dálkodása, túlzott alkoholfogyasztása és a családon belüli erőszak olyan mértékben 
elfajult, hogy az már a mindennapi feladatok ellátását, a háztartás működését vagy 
a család egzisztenciáját sodorta veszélybe. A magisztrátus meghallgatta a feleket, 
ha indokoltnak látta, pénzbüntetéssel sújtotta a férjet, esetleg esküre kötelezve pa-
rancsolta meg, hogy bánjon tisztességesen a feleségével, gyermekeivel. Az iparos 
asszonyok az eljárással a család mindennapi megélhetését is veszélyeztették, hi-
szen a kirótt összeg befi zetése vagy a férj elzárása komoly anyagi kiesést okozott. 
A nők az otthoni erőszak nyilvánosságra hozatalától helyzetük javulását várták, 
a bejelentő asszonyok többségének nem volt célja a törvényes különélés kérelmezé-
se, amely ugyan rendezte a felek vagyonjogi kérdéseit, tisztázta a feleség becsüle-
tét, de óriási publicitást kapott, ahogy azt több tragikus családtörténet is bizonyítja. 

A város legkiszolgáltatottabb lakosai a férfi  oltalmat elvesztő özvegyek és árvák 
voltak. A szerencsésebbeket a rokonaik, a céhtagok felkarolták, vagy könyörületes-
ségből munkát kaptak egy gazdagabb asszony házában, szőlőjében. A női szolida-
ritás gyakori megnyilvánulása volt, amikor vagyonosabb asszonyok a végrendele-
teikben a viseltes ruháikat, ágytakaróikat stb. név szerint megnevezett szegényebb 
társnőikre hagyták. Ugyanakkor a német közösség nem várta el a felnőtt utódtól, 
hogy a terhet jelentő öreg, munkaképtelen szülőt a gyermek erején felül gondozza. 
Christian Mayer fi a apja halála után nem az özvegy anyja támogatására fordítot-
ta örökségét, hanem rögtön megváltotta a szíjgyártó mesterjogot. A tanács – ezen 
özvegy esetében is – átvállalta ezt a feladatot, havi rendszerességgel étellel-ital-
lal, esetleg alamizsnával járult hozzá az idős ember tisztességes életéhez. Ennek 
hiányában az öreg rokon a városi fenntartású kórházba került, ahol a polgárjog-
gal rendelkező szegényeket a vasban töltendő betegápolásra ítélt rabok ápolták és 
gondozták. Ezzel szemben a délszláv közösségben az idős vagy rászoruló rokono-
kat a családok magukhoz vették, és életük végéig gondoskodtak róluk. 

A patriarchális társadalom nem tolerálta az önálló nőket. Egy erkölcsös nő 
mellett apa, férj vagy gyámolító állt, rajtuk kívül csupán az özvegyek élvezhet-
ték a környezetük megbecsülését. A források tanúsága szerint kivételnek számított 
Budán az olyan özvegyasszony, aki a férje jogán a meglévő családi üzlet irányításá-
hoz szükséges gyakorlattal és a hivatali ügyintézésben szerzett jártassággal hosszú 
ideig az özvegyi állapot megtartásával élt volna. A legtöbb özvegyasszony például 
a hagyaték hivatalos intézéséhez is férfi  pártfogót – közeli rokont, férje céhtársát 
vagy egy tanácsost – kért fel, neki mondta el szóban panaszát és a férfi  járt el a ta-
nácsnál az özvegy nő ügyében. Ennek ellenpéldájaként jelenik meg a már említett 
„mulier imperiosa”, Eva Elisabetha, aki második férje halála után bocsátkozott hosz-
szabb levelezésbe a felettes szervekkel. Az Udvari Kamara tisztviselője egy válasz-
levelében megütközésének adott hangot, hogy miért a – valószínűleg kimagasló 
műveltségű – özvegy tesz lépéseket, holott az elhunyt második férjének felnőtt fi a 
is Budán él, tőle várták volna, hogy az apja hagyatéki ügyében eljárjon. 

A hagyományos családi kereteken kívül élő „gyanús életű nők”, a házasság re-
ményében viszonyba bocsátkozó lányok, törvénytelen gyermeket váró vagy gyer-
meküket megölő nők a társadalom perifériájára szorultak, akiket gyakran a városon 
kívülre száműztek. Hasonló megbélyegzésben és bánásmódban volt része a Maria 
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Theresia névre keresztelt budai születésű török hadifogoly nőnek. Az 1687-es ost-
rom során fogságba esett 15 esztendős lányt jósorsa I. Lipót császár lánya mellé vit-
te. A keresztség felvételekor az akkor már bajor választófejedelem felesége vállalta 
a keresztanyai szerepet, amely aztán a későbbiekben jelentősen befolyásolta Maria 
Theresia életét. A nő férje, Johann Semewahr korábbi császári katona kíséretében 
tért vissza 1695-ben Budára, hogy az apja egykori budai házára támasztott jogigé-
nyét a maga nevében a magisztrátus elé terjessze. Az addigra már elhunyt tekin-
télyes pártfogó levelével a kezében érkező kérelmezőt nem utasíthatták el, holott 
a hadijog útján szerzett területeken a korábbi tulajdonosoknak semmiféle tulajdo-
nigényét nem volt szabad elismerni. Maria Theresiának ugyan végül nem sikerült 
a Várban lévő házba beköltöznie, de a magisztrátus nem is merte kérését teljesen 
elutasítani. A felek között végül egyezség született, melyben a nő kegyességből és 
a hatalmas pártfogó miatt egyedüliként 400 forint kárpótlást kapott, ebből és a ba-
jor rokonok ismételt közbenjárása révén Eszéken vásárolt házat. A hadifogolyból 
lett Semewahrné életét a forrásokból 1715-ig lehet nyomon követni.

Géra Eleonóra Házasság Budán című igényes megjelenésű kötetét a rekonstru-
ált egyéni- és családtörténetek nagy számával nemcsak a korszak kutatói, hanem 
a szélesebb olvasóközöség is haszonnal forgathatja. A hivatalos iratokból kikere-
kedő hiteles élettörténetek jól érzékeltetik az újjáépülő város lakosainak nehézsé-
geit, az egyén és a közösség viszonyát, egymásrautaltságukat, illetve kiszolgálta-
tottságukat. A betelepülők a magukkal hozott szokásrendet, magatartásformát és 
modelleket követve alakították a családjuk és a város életét is. A közeli vagy távoli 
rokonok, a pártfogók és kapcsolataik erősen befolyásolták az egyén boldogulását 
és a hivatalos ügyek kimenetelét is. Különösen értékesnek tartom, hogy a kötetben 
a korabeli megfogalmazások, kulcsszavak zárójelben eredeti nyelven is megtalál-
hatók. Emellett a Függelékben németül és magyar fordításban is közölt, témakö-
rönként csoportosított tanácsülési bejegyzések is a források pontos értelmezéséhez 
járulnak hozzá. 

Baros-Gyimóthy Eszter Márta

 


	12 baros-gyimóthyjav01

