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Szende Katalin Horváth József: Győr lakóinak  
mindennapi élete a 17. században.  
Győr, 2017. 336 p., 16 tábla

Horváth József nagy ívű áttekintése Győr kora újkori lakosságának mindennapi életéről a 
szerző 2009-ben az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén megvédett PhD 
disszertációján alapul. Már a disszertáció is csaknem három évtizedes kutatói munkás-
ságát összegzi: egyetemista korától, 1980-tól kezdve szemináriumi- és szakdolgozatát, 
egyetemi doktori értekezését, több tucat tanulmányt és három kötetnyi, mintaszerűen 
közreadott forráskiadványt mind-mind a testamentumok felhasználásával készítette el. 
Hogy ez a forrástípus mennyire hozzátartozik egyéni profiljához, azt legjobban egy ön-
vallomás mutatja. Disszertációjának témavezetője, Bácskai Vera 65. születésnapját kö-
szöntő tanulmányának ugyanis a következő címet adta: „Egy végrendeletkutató tapaszta-
lataiból.”1 Nagy nyeresége a magyar társadalomtörténeti kutatásnak, hogy Horváth József 
számos hivatali teendője mellett vállalkozott a disszertáció könyvvé formálására. Ebbe 
már beledolgozta annak a csaknem tucatnyi cikknek a tanulságát is, amelyet a disszertá-
ció leadása után jelentetett meg a győri végrendeletek gazdag tárházának kiaknázásával.  
Az eredmény egy friss szemlélettel megfogalmazott, az élet teljességét átfogó, izgalmas és 
olvasmányos összefoglalás.

A munka rendkívül alapos kutatástörténeti összefoglalóval indul, amely kiterjed a 
végrendeletet hátrahagyó minden társadalmi csoportra (polgárok, parasztok, nemesek) 
és a történeti Magyarország egészére – ezen belül nagy hangsúlyt kap az Alföld, ahol e 
forráscsoport társadalomnéprajzi felhasználása a legnagyobb hagyományra tekinthet 
vissza. Ezt követően áttekinti a forráshelyzetet, a 17. századból fennmaradt végrendelete-
ket – itt már elsősorban a mai Magyarországra és a kiadott anyagra koncentrálva. 

A bevezető áttekintés után tér át Horváth József saját forrásanyaga, a 17. századi győ-
ri végrendeletek bemutatására. Példamutató alapossággal veszi sorra a kutatásba bevont, 
illetve abból alapos indokkal kizárt források számát, keletkezését és őrzőhelyeit. Kieme-
lendő, hogy ez utóbbi az elmúlt évtizedek során jelentős változáson ment keresztül. a 
magyar levéltári rendszer átalakulása miatt. Jelenleg három gyűjtemény őrzi a fennma-
radt 880 győri testamentum döntő többségét: a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-
Sopron Megye Győri Levéltára, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, valamint legnagyobb 
számban a Győri Egyházmegyei Levéltár. A győri székeskáptalan ugyanis hiteleshelyként 
három, időben egymást követő testamentumkönyvbe másolta be ezeket az iratokat. Mint 
említettem, Horváth József a szorosan vett 17. századot választotta kutatásai keretéül, bár 
Győr történetének belső logikája szerint – amiről egyébként a következő, „Kik voltak 
Győr lakói a 17. században” című fejezetben szintén jó áttekintést találunk – más lehető-

1   Horváth József: Egy végrendeletkutató tapasztalataiból. In: Vera (nem csak) a városban. Tanulmányok a 
65 éves Bácskai Vera tiszteletére. Szerk. Á. Varga László. Debrecen, 1995, 433-444.
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ség is adódna: lehetne kezdő évszámként 1598-at, a város töröktől való visszafoglalásának 
évét választani, záró dátumként pedig talán az 1686-os év, Buda visszafoglalása is szóba 
jöhetne, ami Győr végvár-jellegének megszűnését, és a korábbi évtizedekben domináns 
katonai réteg súlyának csökkenését hozta magával. 

Nagyon tanulságos a testamentumok fennmaradási módjainak részletezése, amelyre 
később, az írásbeliség szerepének vizsgálatánál is visszatér a Szerző. Komoly munkát fek-
tetett abba, hogy a három különböző levéltárba került fennmaradt végrendeletek közötti 
átfedéseket és összefüggéseket kiderítse. Leírásából és a mennyiségi adatokból az is kitű-
nik, hogy mekkora minőségi ugrást jelentett a korabeli irat- és ügykezelésben a testamen-
tumok könyvekben való regisztrálása. Az, hogy ezt a lépést először az írásbeliség kézben 
tartásában hiteleshelyként évszázados hagyományokkal rendelkező székeskáptalan, és 
nem az írásos ügyintézésbe jóval később bekapcsolódó városi hatóság tette meg, sokat 
elárul a hatalmi viszonyokról, a városi közösség korlátozott autonómiájáról is. (Hasonló 
vita zajlott egyébként Pozsony városa és a helyi társaskáptalan között is a végrendelkezés 
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feletti ellenőrzésről a 14. század közepén, ami végül is a város számára kedvező megegye-
zéssel zárult – ott azonban egy éppen felívelő jelentőségű szabad királyi városról volt szó.) 
Horváth József joggal hangsúlyozza a székeskáptalan mint a város földesura érdekeltségét 
a végrendeletek írásba foglalásában, hiszen a háramlási jog érvényesítése, illetve a város 
lakóitól „testpénz” címén és captatio benevolentiae gyanánt kapott adományok komoly 
bevételt jelentettek a papi testület számára. Ugyanakkor az egyházi földesúr hiteleshelyi 
mivolta legalább annyira fontos szerepet játszott a végrendeletek nagy számban való 
fennmaradását segítő körülmények között. 

A későbbiekben érdemesnek tartanám megvizsgálni, hogy más hasonló esetekben, 
ahol a mezővárosi lakosok egy hiteleshely jobbágyai voltak, hogyan hatott mindez a 
testamentumok írásba foglalására és fennmaradására. Az egyik fontos, a későbbiekben 
vizsgálandó aspektus a végrendeletek hitelesítésével kapcsolatos. A döntő részük, mint 
az a fentiekből kitűnik, hiteleshelyi átirat, de ahogy a képmelléklet is mutatja, elsősor-
ban a városnál keletkezett, fennmaradt testamentumok között sok olyan található, amit 
a végrendelkező és a tanúk gyűrűspecsétjeikkel erősítettek meg.2 A végrendelet tehát az 
egyik olyan forrástípus, mely révén értékes adatokat nyerhetünk a mezővárosi polgárok 
pecséthasználatáról is.

A kötet következő nagyobb egysége a mindennapi élet kereteit, azon belül is elő-
ször a családi viszonyokat mutatja be. A differenciált vizsgálat, amely összehasonlítható-
vá teszi a 17. századi győri családokat az ország más városaiéval, különösen az özvegyek 
vonatkozásában szolgál sok új megfigyeléssel. Számarányuk évtizedes bontásban való 
feltüntetése (57. o.) és annak megállapítása, hányadik házasságuk után maradtak özve-
gyek végrendelkezésük idejére, tovább árnyalja erről a fontos társadalmi csoportról alko-
tott képünket. Az újraházasodás lehetőségének vizsgálata, az özvegy férfiak jóval kisebb 
aránya nyomon követhetővé teszi a nők és férfiak eltérő megítélését a házassági piacon. 
Olyan rendelkezést viszont nem idéz a Szerző, amelyben a testáló korlátozta volna a túl-
élő házastárs újbóli frigyre lépését vagy a gyermekek feletti gyámsági jogát – holott ilyen 
kikötések más városok polgárainak végrendeletében rendszeresen feltűnnek. Fontosak az 
egyes nemzetiségek házasodási szokásaival kapcsolatban tett megállapítások is, neveze-
tesen, hogy a németek inkább törekedtek az endogámiára, míg a többi népcsoport tagjai 
nyitottabbak voltak e tekintetben.

A gyermekek számát és a róluk való gondoskodás módjait is kiemelt kérdésként tár-
gyalja a kötet (60-66. o.). Úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben a győri szokásjog beleillik 
a korábban soproni és pozsonyi példák alapján „nyugat-magyarországi rend”-ként azono-
sított örökösödési gyakorlatba, amely szerint a vagyont a szülő halálakor osztották meg, 
amikor is kiskorú gyermekek, sőt még meg nem született magzatok is örökölhettek.3  

2   Köszönöm Dominkovits Péternek, hogy erre a fontos szempontra és az ezzel egybevágó szombathelyi 
tapasztalataira felhívta a figyelmemet. 
3   A nyugat- és kelet-magyarországi öröklési rend közti különbségekre lásd Szende Katalin: Gyermekek, 
testvérek, házastársak. Családi viszonyok és örökösödési szokások Eperjesen a középkori végrendeletek 
tükrében. Történelmi Szemle 46 (2004), 113–140, kül. 129-131.
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A magzatokról való gondoskodásra – és gondolkodásra – Horváth József több érzékletes, 
mentalitástörténeti szempontból is figyelemre méltó példát hoz (87-88. o.). Kitér a „tar-
tott gyermekek”, a családban élő, nem vér szerinti leszármazók kérdésére is. Itt talán több 
esetben el lehetett volna különíteni a kiskorúak vagyonának védelmére kijelölt tutorokat 
– akik között számos városi és vármegyei tisztviselő volt – a gyermekek napi gondozá-
sát végző nevelőszülőktől, még ha a két csoport között mutatkozott is átfedés. Esetleg a 
végrendeletekben említett szolgák és szolgálók viszonylag kis száma (a testamentumok 
mintegy 8%-ában fordultak csak elő) is a „tartott gyermekek” jelenlétével lehet magya-
rázható, akik felcseperedvén kivehették részüket a ház körüli munkából. A taníttatásra 
vonatkozó adatok összegzése pedig azzal a tanulsággal szolgál, hogy a korábbi korszakok 
e célra tett, döntően vallási motivációjú, a testáló lelki üdvét előmozdítani kívánó ado-
mányai helyett megnőtt a gyakorlatias indíttatású, a tanulók érdekeit előtérbe helyező 
rendelkezések száma.

A végrendeleti hagyományok kedvezményezettjei között feltűnnek a szegények is. 
Itt egy apró részletben vitáznék a Szerzővel, aki a „házi szegényeket” a „város által fenn-
tartott szegénygondozó intézmény lakói”-ként határozza meg (100. o.). Az általam feldol-
gozott, valamint a Majorossy Judit által elemzett adatok viszont elkülönítik egymástól az 
„ispotály szegényei”-t a „házi szegényektől” – eszerint az utóbbi csoport a magánházban, 
esetleg saját lakásukban élő szegényeket jelentette.4 

A családi kapcsolatok vizsgálatánál és a joggyakorlat egyes elemeinek bemutatásánál 
egyaránt szóba kerül az a Szerző által német eredetűnek meghatározott szokás, amely 
szerint az esetleg utólagosan jelentkező oldalági rokonok igényeinek kielégítésére 5 forint 
60 pénzt tetet félre a testáló. A szokás eredetének felderítésében talán segíthet a korábbi 
testamentumok tanúsága is: Pozsonyban és Sopronban a 16. század elején terjedt el, kü-
lönösebb előzmény nélkül a pénz – általában 1 aranyforint – félretetetésének szokása erre 
a célra, valószínűleg bécsújhelyi mintára. 

Győr helyzetét és fekvését tekintve méltán szentel nagy figyelmet a Szerző a tes-
tamentumok alapján rekonstruálható kereskedelmi kapcsolatoknak, a városon belül és 
azon kívül egyaránt. Nagy kutatói tapasztaltra és megfontolt forráskritikára vall, hogy a 
végrendeletek mint forrástípus szubjektivitásából adódó egyenetlenségek miatt óvako-
dik a kereskedelemre vonatkozó adatok statisztikai kiértékelésétől. Felhívja ugyanakkor 
a figyelmet arra, hogy ezek az adatok hogyan illeszkednek a korábbi, elsősorban Gecsé-
nyi Lajos nevéhez fűződő gazdaságtörténeti kutatásokhoz, illetve hogyan árnyalják a más 
forrásokból (vámnaplókból, peranyagokból, stb.) nyert képet. Igen tanulságos a győriek 
városon kívüli kapcsolatainak bemutatása. A helyszínek felsorolásából – amelyet nagyon 
hasznos lett volna egy vagy több megfelelően szerkesztett térképpel kiegészíteni – a Duna 
víziútja (Pozsony, Bécs ill. Komárom, valamint az északi (Nagyszombat) és a délkeleti 

4   Judit Majorossy – Katalin Szende: Hospitals in Medieval and Early Modern Hungary,” in: Europäisches 
Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit. Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 51. Eds. Martin Scheutz, Andrea Sommerlechner, 
Herwig Weigl and Alfred Stefan Weiß. Wien–München, 2008, 409-454, kül. 419.
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(Pápa) irányba vezető, egész évben járható utak fontossága emelkedik ki. Nyugati irány-
ba, így a Pozsonnyal azonos távolságra fekvő Sopron felé ugyanakkor sokkal gyengébbek 
voltak a kapcsolatok. Ez elsősorban a mocsaras Hanság elválasztó szerepének tudható be, 
amit másik irányból a soproniak kapcsolatrendszerének, piackörzetének keleti irányú le-
határolódása jelez. A Fertő-parti, elsősorban a borkereskedelem miatt fontos települések 
esetében is főleg a tó északi partján fekvő falvak, mezővárosok felé volt intenzív a győriek 
összeköttetése. 

A monográfia harmadik nagyobb egysége a mindennapi élet körülményeivel, a ház-
zal és berendezésével, díszítésével, a ruházattal és más értéktárgyakkal foglalkozik, itt a 
már korábban közreadott kis számú győri hagyatéki leltárat is segítségül hívta a Szerző. 
Eredményei jól összekapcsolhatók a korabeli anyagon végzett soproni és ruszti vizsgá-
latokkal; a korábbi soproni, pozsonyi és eperjesi adatokkal összehasonlítva pedig egy 
hosszabb távú kultúrtörténeti áttekintés felvázolásához is jó alapot nyújtanak. Ugyan-
akkor örvendetesen növekszik az a történeti-néprajzi irodalom is, amely egyre korábbi 
időszakokra visszatekintve, a 18. sőt helyenként a 17. századot is bevonja vizsgálata kö-
rébe. Az idézetteken túl az öltözködést tekintve hasznosnak tartottam volna Flórián Má-
ria munkáinak felhasználását: számos, egy-egy ruhadarabra (mellény, dolmány, nadrág), 
vagy a gyászruhák szín-szimbolikájára vonatkozó résztanulmánya mellett a nyolcköte-
tes Magyar Néprajz Anyagi kultúra kötete mértékadó „Öltözködés” fejezetére, továbbá 
Magyar parasztviseletek áttekintő kötetére gondolok elsősorban.5 A konyhákat illetően 
pedig Askercz Éva újabb soproni vizsgálatai szolgálhattak volna értékes párhuzamokkal.6  
A konyháknál maradva: nem tartom teljesen helyénvalónak az ezüst evőeszközök ide 
kapcsolódó tárgyalását, hiszen ezek az értékes, reprezentatív tárgyak inkább a szobákban 
zajló ünnepi étkezésekhez, vagy még inkább a ládákban tartott értéktárgyakhoz köthetők.

A ruházatra és a házat díszítő textíliákra visszatérve a közzétett és feldolgozott anyag 
számos további kutatást tesz majd lehetővé. Például a testálók nemzetiségére vonatko-
zóan tett megállapítások alapján a teljes évszázadra vonatkozóan nemzetiségek szerint 
szétválasztva is meg lehetne vizsgálni az ide vágó adatokat. Az egyes etnikai csoportokra 
jellemző ruhadarabok, szabásformák vagy színek azonosítása – vagy éppen ezek keve-
redése, nem egyértelmű elválaszthatóságának megállapítása hasznosan egészíthetné ki 
a régészeti irodalomban az anyagi kultúra és etnikum kapcsolatáról az utóbbi években 
kibontakozott izgalmas vitát. Érdekes lenne elkülönítve vizsgálni a Győrben élt nagy szá-
mú szabó végrendeletében előforduló ruhaféleségeket és anyagokat is, amelyek a vevő-
körre vonatkozó információkkal kiegészítve az öltözködés keresleti és kínálati oldaláról 
is tájékoztatnak. A harmadik érdekes kérdéskör, amelyre a bemutatott adatok célirányos 
csoportosításával választ kereshetünk, a török – helyesebben balkáni – hatások vizsgála-

5   Flórián Mária: Öltözködés. In: Magyar Néprajz IV. Életmód. Szerk. Paládi-Kovács Attila, Balassa Iván, 
Füzes Endre, Kisbán Eszter. Budapest, 1997, 585-767; Flórián Mária: Magyar parasztviseletek Budapest, 
2001.
6   Askercz Éva: Milyenek lehettek a konyhák Sopronban a 17. század elején? Soproni Szemle 53 (1999), 
370–382.
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ta, amely egyaránt megmutatkozhat a viseleti kultúra egyes elemeiben, a szőnyegek és 
más lakásdíszítő textíliák korábbitól eltérő használatában és az edénykészletben. Erre a 
témára elsősorban a „török” áruk és „görög” kereskedők jelenlétére vonatkozó kereske-
delem-történeti és néprajzi vizsgálatok hívják fel a figyelmet. Itt ismét utalhatok Flórián 
Mária eredményeire, aki a pamutvászon anyagú gatyák és gyolcsrokolyák, vagy a steppelt 
felsőruhák és paplanok elterjesztésében mutatta ki a balkáni hatásokat. 

A kötet „mindennapokra” vonatkozó fejezete, szép és átgondolt módon, az ünne-
pekkel zárul. A hazai végrendelet-kutatásban új elem, hogy az emberi élet végső forduló-
jához legszorosabban kapcsolódó forrásban az emberélet más fordulóira: a keresztelőre, 
a kézfogóra és a lakodalomra vonatkozó adatokat is összegzi a Szerző, a néprajzi és kul-
túrtörténeti kutatás nagy hasznára. A temetéssel kapcsolatos adatok felekezetek szerinti 
összegzése liturgia-történeti szempontból is fontos. Érdekes megfigyelni, hogy a koráb-
bi időszakhoz képest mérséklődött a misemondatás hatalmas mennyiségi terhe, és nem 
idéz a dolgozat utalást a késő-középkorban igen elterjedt, a halál utáni 1., 7., és 30. napon 
mondatott gyászmisékre és örökmise-alapítványokra sem.

Ismertetésem nagyon hosszúra nyúlna, ha a kötet minden egyes témakörére, ered-
ményére, továbbgondolásra serkentő megállapítására kitérnék. Bízom benne, hogy az ed-
dig elmondottak is elegendő példával szolgáltak arra, hogyan helyezik Horváth József itt 
összefoglalt új eredményei tágabb perspektívába a családszerkezetre, a kereskedelem, az 
anyagi kultúra vagy az emberi élet fordulóinak történetére vonatkozó hazai kutatásokat. 
Emellett izgalmas szempontokat vetnek fel például a könyvkultúrára, a nyelvhasználatra, 
az írásbeliség terjedésére, az aláírásokra, valamint a szóbeli felvallások szerepére vonat-
kozó alfejezetek is. Ezekben az esetekben, a többi fent említett témakörhöz hasonlóan, 
Horváth József jól megválasztott forrásrészletekkel, tartalmi vagy betű szerinti idézetek-
kel támasztja alá mondanivalóját, mintegy „beszélni engedve” a fontos pillanatokban ma-
gukat a végrendelkezőket. Az idézetek azonban nem nyomják el a Szerző kutatói távol-
ságtartását és saját hangját. Egész munkájára jellemző az empatikus, humánus hangvétel, 
amellyel a nagy számú adat megkívánta kvantitatív feldolgozás mellett is meg tudja őrizni 
az emberi sorsok – a felhasznált források természetéből következően gyakran emberi tra-
gédiák – iránti fogékonyságot és megértést. 

Az igényes kivitelű kötetet a társadalomtörténészeken és néprajzosokon túl minden, 
a régmúlt idők mindennapjai iránt érdeklődő olvasó évezettel forgathatja – diákoknak 
különösen ajánlott! Megfogalmazása közérthető, a források és a szakirodalom bőséges 
bibliográfiája után az idegen szavak és kifejezések magyarázatát, valamint a mértékek és 
pénznemek átváltását is megtaláljuk. A kötet törzsanyagát személy-, helynév- és tárgymu-
tató, részletes angol nyelvű összefoglaló, továbbá 27 látképet, illetve dokumentum-fotót 
tartalmazó színes melléklet egészíti ki.


