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Julia Quinn Bridgerton-
családról szóló nyolcköte-
tes, a szerző saját bevallása 
szerint is fiktív történetet 
bemutató könyvsorozata és a 
Netflix által ebből készített 
filmsorozat kiemelkedő 
figyelmet élvez napjaink 
sajtójának hasábjain.1 Mivel a 
sorozat jellegében eltér az 
eddig megszokott, hasonló 
témájú filmektől, kapott 
kritikaként hideget és 
meleget is. 

Bár mi jogtörténészek 
szigorúan ragaszkodunk a 
levéltári dokumentumok 
valósághű feldolgozásához 
és elzárkózunk a nem 
tényszerű következtetések 
levonásától, mint 19. századi 
témák iránt is érdeklődő 
emberek, akik Jane Austen, 
Henry James vagy Louisa 
May Alcott (hogy csak a 
manapság közismertebbeket 
említsük) regényein és az 
azokból készült filmeken 
nőttünk fel (más klasszikuso-
kat nem említve), is meg-

néztük a Bridgerton című 
történelmileg hitelesnek nem 
mondható, de kifejezetten 
szórakoztató sorozatot, majd 
„elvetemültebbek” közülünk, 
a könyveket is olvasták.  

Elsőre talán attól más 
valamennyi kötet (lévén a 
21. század romantikus 
regényeit kedvelő, 
időszűkében lévő 
emberének íródott) és a 
sorozat is, hogy a szerző 
továbbmegy a történetben 
annál, ahol a 19. századi 
szerzők általában 
szemérmesen le szokták azt 
zárni (kivéve talán Lousia 
May Alcottot, akit nem 
hagyott nyugodni hőseinek 
további, papírra kívánkozó 
sorsa), rábízva az olvasó 
fantáziájára a történet 
holtomiglan-holtodiglan 
utáni befejezését. Hogy 
Barbra Streisand klasszikus 
mondatát idézzük a Tükröm, 
tükröm c. filmből, arról 
sosem szólt a fáma, vajon 
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kergette-e a herceget az 
állandó takarításmániájával a 
házasélet során. Az említett 
klasszikusok esetében, csak 
él bennünk a remény, hogy 
főhőseink a regény végét 
követően sem süppedtek 
bele a szürke 
hétköznapokba. Ezzel 
ellentétben a Bridgertonban 
tálcán kapjuk a végkifejletet 
és harmóniára törekvő 
lelkünk megnyugodhat, 
főhőseinkről később sem 
derül ki, hogy rossz döntést 
hoztak volna az oltár előtt. 

Ez a blogbejegyzés a 
magyar jogtörténet 
fennmaradt forrásaira 
reflektálva, kíván párhuzamot 
vonni a regény és a valóság 
között, ismeretterjesztő 
jelleggel. Vajon eleink tény-
leg mások voltak-e házassá-
gukban, mint a könyv hősei? 
Igaz-e az a kép a korábbi 
évszázadok asszonyairól, 
hogy elrendezett, örömtelen 
házasságokban éltek, enge-
delmesen gondoskodva a 
vagyont öröklő leszármazók-
ról és soha nem engedtek 
teret érzelmeiknek? 

A levéltári források alapján 
egyvalamit biztosan 
kijelenthetünk: eleink pont 
ugyanannyi eséllyel éltek 
rossz, vagy jó házasságban, 
mint a regénybeli hősök. Ez a 
megállapítás attól függet-
lenül igaz, hogy a házasság-
kötés előtt mennyire sikerült 
megismerniük egymást. 
Gondoljunk csak Nádasdy 
Tamás és Kanizsai Orsolya 
harmonikus házasságára, 
amelyről a fennmaradt 
levelezésük is tanúskodik, 
vagy I. Rákóczi György és 
Lórántffy Zsuzsánna frigyére, 
akikről ugyancsak vannak 
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forrásaink, sőt regény is.2 

Azonban nemcsak harmoni-
kus házasságokról vannak 
adataink. Tudunk köztudot-
tan rosszul sikerült frigyekről 
is, mint például Révay Ferenc 
és Forgách Zsuzsánna 
házassága, akit Bakith Péter 
szöktetett meg erőszakos 
férjétől, az országgyűlésig is 
eljutó botrányt kavarva a 16. 
században.3 Van példánk arra 
is, amikor valaki egy 
harmonikus első házasság 
után, másodjára választott 
rosszul, mint a 17-18. század 
fordulójának leghíresebb 
nádora, Esterházy Pál.4 Sőt 
olyan példánk is van, amikor 
valaki a házasságköté-
sét követően nem 
sokkal érvényteleníté-
sért folyamodott, mint 
Keglevich Ferenc és 
Erdődy Anna Mária.5 Ez 
azonban csak néhány 
példa az ismert magyar 
történelmi személyek 
házasságairól.  

Hogy mit bizonyíta-
nak ezek? Mindenek-
előtt azt, hogy jó 
eséllyel az emberi 
természet a valóságban 
sem volt más, mint a 
regények-ben, még azokban 
az idők-ben sem, amikor az 
erkölcs és az illem szűkebb 
keretek közé vonta a 
cselekvés határait. Bár az 
esetleges, hogy mennyit 
tudunk feltárni az eleink 
magánéletéről, hiszen 
minden a források megis-
merhetőségének függvénye. 
Az ismert források alapján 
azonban, nem jelenthetjük ki 
egyértel-műen, hogy a 
korábbi évszázadok magáné-
lete egyértelműen más volt, 
mint a regényekben. 

Tehát amikor azzal a 
kritikával élünk a fent 
említett könyveket vagy 
sorozatot illetően, hogy 
történelmileg hiteltelenek, 
gondoljunk arra, hogy mi 
magunk sem ismerünk 
minden forrást és a 
tanulmányaink alapján 
leszűrt következtetéseink 
sem feltétlenül helytállóak. 
Javaslom, hogy kezeljük a 
Bridgertont is annak, ami: 
szórakoztató irodalom 
unalmas estékre és ne várj-
unk tőle többet. Egyvalamit 
viszont kétségtelenül hűen 
és jól bemutat: a házasság 
ebben a korban beszédtéma 

volt férfiak és nők között 
egyaránt és a nőknek, ha 
biztosítani kívánták sorsukat, 
előnyös házasságot kellett 
kötniük. Ahogyan úszni sem 
a fürdőkádban tanulunk, a 
történelmet sem a szórakoz-
tató regényekből kell megis-
mernünk, hiszen rengeteg 
értékes forrás és szakiroda-
lom áll rendelkezésünkre a 
témában, ha mélyebben 
meg akarjuk ismerni a 
valóságot.7 
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