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A Mecsektől délre kitárulkozó síkság legdélibb szegélyén kelet-nyugati 
irányban, Siklóstól a belső-somogyi dombokig, 40-50 kilométer hosszan és 20-25 
kilométer mélységben nyúlik el a Dráva mentében az Ormánság.

Különböző rendeltetésű leírások bizonyítják, hogy már a XIX. század 
elején jelentkezett a területi körülhatárolás igénye, vagyis azoknak a jegyeknek 
a keresése, amelyekkel el lehetne határolni az Ormánságot a szomszédos tájak
tól és népcsoportoktól. A szerzők jelentős része a legegyszerűbb megoldást ajánl
va, egyszerűen földrajzi fogalomnak tekintette az Ormánságot és frappáns meg
határozások formájában igyekezett körülhatárolni annak kisebb vagy nagyobb 
területét.1

Baksay Sándorral, Luikácsy Imrével és a kákicsi Kiss Gézával kapott 
egyre határozottabb hangsúlyt a napjainkig uralkodó néprajzi szempont.2 A nép
rajztudomány képviselői közül újabban Kodolányi János (ifj) és Zentai János 
vállalkozott az ormánsági etnikai csoport leírására és a körülhatárolás módsze
reinek kidolgozására.3

A huszadik században jelentkeztek olyan szerzők is, akik látókörünket 
nem szűkíteni, hanem tágítani kívánták. Ezek között első helyen kell említenünk 
Gunda Bélát, aki szerint az eddig zárt egységként bemutatott terület egyik ol
dalon része a Dráva árterületének, s ezúton mintegy részese a Dráva által fel
fűzött, mindkét oldalon megtalálható kultúráknak, másik oldalon pedig a dél
alföldi tájnak, amellyel nemcsak nyelve, de a messzi középkori századokba visz- 
szanyúló 'története is rokonítja.4 Visiki Károly az Ormánságot a Villányi-hegység 
és a Dráva között, a Fekete-víz és az Ókor vízgyűjtő területén fekvő, hajdan 
nagy erdőségekkel borított „vízközsorozat”-nak tartja, de nyomatékosan hang
súlyozza, hogy „olyan kisebb etnikai egységet (csoportot) sem a történelem, sem 
a néprajz nem ismer, amelynek a teljes (tárgyi és szellemi) műveltségállománya 
kizárólag az övé volna” .“

A kutatók korábban akár földrajzi, akár néprajzi egységnek tekintették 
vizsgálódásuk tárgyát, mindig úgy mutatták be az Ormánságot, mint valami 
zárt világot, amely különleges helyet foglal el hazánk térképén. Történeti kuta
tásaink előrehaladtával fokozatosan alakult ki az a nézetünk, hogy mindenben 
elfogadható Gunda Béla és Viski Károly fentebb bemutatott álláspontja, mert 
a Dráva és a „fekete vizek” között meghúzódó Ormánság múltja valóban a leg-
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Szorosabb része a Dráva-völgy történetének. Ezt a meglátást erősítik mindazok 
a tapasztalataink is, amelyeket egy munkaközösség tagjaként a Somogy és Ba
ranya megyék határán fekvő nyolc Dráva-völgyi horvát község 'kutatásában sze
reztünk.6 Meggyőződésünk ma már, hogy az ormánsági problematika megfejté
sében akkor járunk helyes úton, ha távolabbi analógiák helyett (Csallóköz, Sár
köz stb.) a Dráva által felfűzött különböző kultúrákra koncentrálva alkalmazzuk 
a levéltári kutatásokra és a különböző tudományok eredményeire támaszkodó 
összehasonlító módszert.7 Ennek persze az a legfőbb feltétele, hogy a Dráva- 
völgy minél több pontjáról legyenek megbízható tudományos ismereteink.

Az ormánsági társadalom életére vonatkozó eredményeinket is abban a 
reményben közöljük, hogy odaát a Podravinán, vagy talán Somogybán felfigyel 
valaki az erős hasonlóságokra.

A z ormánsági községek társadalma

Az ormánsági népesség létszámáról, szerkezeti megoszlásáról, a férfiak, 
nők és a 18 éven aluliak arányáról az első pontos információt az 1784-1787. évi 
népszámlálásból merítjük. A Statisztikai Hivatal 1960-ban megjelent kiadványa 
alapján8 kigyűjtöttük az Ormánság 46 településének adatait. Innen tudjuk, hogy 
a XVIII. század végén, 1 890 házban, 2333 család keretében lakik az Ormánság 
14 224 lakosa. E  statisztika alapján az a benyomásunk, hogy itt egy tipikus ag
rártársadalomról van szó, amely mindenek előtt jobbágyokból, zsellérekből és 
azok hozzátartozóiból áll. Az egyéb kategóriákat ekkor még mindössze 18 pap, 
24 nemes, 2 tisztviselő és 5 polgár alkotja.

Az a forrásanyag, amely úgy jött létre, hogy az 1784. évi összeírás elő
készítő szakaszában minden községünk válaszolt 90 kérdésre, még azt is elárul
ja, hogy örökös jobbágyokból áll az ormánsági falvak népe.0 Legközelebb csak 
a Drávátokkal határos, horvát népességű Felsőszentmártonban találunk olyan 
szabadmenetelű jobbágyságot, amelyre csak a helytartótanács által 1830-ban ki
rendelt fegyveres karhatalom (brachium) tudta rákényszeríteni a kimért telkeket 
és az urbáriumot.

A törvényes szolgálat azonban mást jelent már a XIX. században, mint 
az 1514. évi VI. törvénycikk büntetésből kirótt örökös parasztisága, mert éppen 
erre az időre vált általánossá az az elv, hogy a falu jobbágyföldjének meg kell 
tartania parasztföld jellegét, s a jobbágy igényt tarthat jobbágytársa elárvult 
földjére is. „A magyar telkes jobbágy viszonya földjéhez szilárd és mély volt -  
írja Szabó István - , a magyar paraszt sokkal inkább összenőhetett földjével, 
mint a közép-kelet-európai nagybirtok hányt-vetett sorsú robotoló jobbágya.”10

II. József császár népszámlálása lehetővé teszi számunkra azt is, hogy a
XVIII. század végi állapotnak megfelelően egy pillantást vessünk az ormánsági 
házakra, illetve a bennük található háztartásokra.
r. számii táblázat

Házak és háztartások adatai 1787-ben

Házak Háztartások nepesseg
Egy házra 

jutó
háztartás

Egy
háztartásra 
jutó lakos

Ormánság i 890 2353 14224 J.23 6,97
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Az előzőekből kiderül, hogy a XVIII. század végén viszonylag kevés 
háztartás jut egyházra. Közel van még az 1767 előtti idő, amikor nagyon sok 
ormánsági faluban minden családnak külön háza volt. A házak azonban most 
már zsúfoltak. Az egy házra jutó háztartás 1,23, s az egy háztartásban élő 6,97 
lakos nem kevés.

A népszámlálás adatait felhasználva rögzítettük a lakosság nemek sze
rinti megoszlását is.

2. számú táblázat
A  nemek aránya 1784-1787-ben

Jogi népesség Ebből iooo férfira
száma férfi nő jutó nő

Ormánság 14 224 
100%

7 264 6 960 
51,07% 4 8 ,9 5 % 958,15

Tovább folytatva vizsgálódásunkat megállapítottuk, hogy az összes férfi 
népesség 42,66 százaléka, 3 099 fő házas volt és 57,34 százaléka, 4 165 fő a nőt
lenek száma. Ezeknek a számoknak a pontossága azonban csak hozzávetőleges, 
mert a férfiak összes számában benne vannak a fiúgyermekek is.11

A bizonytalanságot az is növeli, hogy bár feltételezhető házassági kap
csolat a 17 éven aluliak között is, de nem tudjuk eldönteni, hol keressük a kis
korú házasokat: a koruknak megfelelő rovatban-e, vagy a házasok között? Ál
talános okként talán arra is utalhatunk, hogy igen tarka képet mutat a megye 
családkatasztere. A magyaroknál (Pécsvárad környékén, a Hegyháton, az Or
mánságban) és az Ormánság nyugati szomszédságában lakó horvátoknál a nuk
leáris családtól a nagycsaládig minden forma megtalálható. Ezzel az állapottal 
csak a nagycsaládi formát nem ismerő németeknél nem kell számolnunk.

A Központi Statisztikai Hivatal 1974-ben közreadott kiadványa12 lehe
tővé teszi számunkra, hogy egységes szempontok alapján vizsgáljuk az Ormán
ságban is a népmozgalom változásának főbb mutatóit, a népességszám, a szüle
tések, házasságkötések, halálozások alakulását.

A népesség alakulását az községsoros adatok kigyűjtése után az alábbiak 
szerint összegeztük:

3. számú táblázat
A  népességszám alakulása az Ormánságban felekezetek, szerint 1856-1890

1836 1870 1890
Római katolikus 1 269 4  6 5 7 4  7 2 5
Református 17 042 18 544 18 005
Evangélikus - 86 88
Izraelita 19 411 421
Görögkeleti 5 ~ 45 i
Görög katolikus - i 3
Egyéb - - 127

Összesen: is 555 2 3  5 4 2 23 385
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Az adatok behatóbb vizsgálatánál azt találtuk, hogy a népesség 1784 és 
1836 között 14224 főről 18 335 főre növekedett. A növekedés 4 i n  fő, az 1784. 
évi népesség 28,90 százaléka. A fél évszázadnyi idő minden évtizedére 5,78 szá
zalékos növekedés jut. 1836-1870 között 23 542-re növekedett a lakosság, a nö
vekedés 5 207, azaz az 1836. évi népesség 28,39 százaléka. Itt egy évtizedre 8,11 
százalékos növekedés jut. 1870-1890 között azonban már nincs növekedés. Két 
évtized alatt 159 fővel fogyott az Ormánság népessége.

Ha felekezetenhént vizsgáljuk a népesség alakulását, akkor lényegesen 
differenciáltabb lesz a  kép. Kiderül a statisztikákból, hogy az 1836-1890 között 
eltelt fél évszázadnyi idő alatt a 'katolikusok lélekszáma 1 269-ről 4 72 5-re nö
vekedett. A növekedés 372,34 százalékos. Ugyanakkor a református „ősnépes
ség” lélekszáma 12042-ről 18 344-re, 7,63 százalékkal növekedett, de 1890-re lé
lekszáma már csak 18 005 fő, a fogyás pedig 339. Annyit jelent ez, hogy ez alatt 
az idő alatt egy átlagos községre való református tűnt el az Ormánság térké
péről.

A század derekán Hölbling Miksa nemcsak a református népesség szapo
rodási ütemének lassulását konstatálja, hanem be is mutatja az egykézés terjedő 
folyamatát. „Sok menyecske -  írja -  szépségéneik fenntartása érdekében akadá
lyozza titkos és bűnös módon a szülést, sokat pedig a szegénység visz arra, mint
hogy egy fél telken 3-4 család is kénytelen elélni.” Állításának konkretizálására 
idézi egy orvostársa levelét is, amelyből kiderül, hogy az ormánsági nők „ . . .  a’ 
fogantatás akadályozására tanítást kapnak az öregebbektől; és durva kenetes 
által a’ már megfogamzott magzatot is elűzik.”13 Az ormánsági egyke tehát nem 
a XIX. század második felében zajlott úrbéri perek következménye, mert már a 
negyvenes évek közepén is közismert jelenség.

A demográfiai változások során még a zsidókat kell megemlítenünk, akik
nek száma 1836-1870 között 19-ről 411-re növekedett. A növekedés kereken hu
szonkétszeres, de miután a század második felében szabad utat találtak a váro
sokba, a számuk már nem növekedett tovább lényegesen.

A görögkeletiek száma 1836-1870 között 5-ről 47-re növekedett ugyan, 
de a század végére visszaesett. Az evangélikusak csak 1870-ben jelennek meg 
87 fővel, de számuk a században már nem változik tovább.11

Az ormánsági születések vizsgálatához 1828-1888 között tíz évenként 
rögzítettük felekezetek szerinti bontásban a községek adatait.

4. számú táblázat
A születések .számának alakulása az Ormánságban, 1828--1888

Évek száma: 1 8 2 8 1 8 3 8 1 8 4 8 1 8 5 8 1 8 6 8 1 8 7 8 1 8 8 8

Római katolikus 8 6 1 4 6 1 6 9 1 6 3 2 5 3 2 1  I 2 2 6

Református 4 5 5 5 8 7 5 3 1 5 4 2 5 5 4 4 7 8 4 6 1

Egyéb •. - - - - I I

Összesen: 5 4 1 7 3 3  ' 7 O O 6 9 5 8 0 7 ’ 5 9 0 6 8 8

Láthatjuk az adatokból, hogy a születések 10 évenként jelzett összlétszá- 
rna hat évtized alatt 541-ről 688-ra növekedett, vagyis 1888-ban 147 fővel szü
letett több, mint 1828-ban. Feltűnő, hogy a vizsgált periódusban mennyire egyen



lőtlenül alakul a születésszám. 1828-1838 között például 541-ről 733-ra növe
kedik, azután 700, majd 695 születést jegyeztek be. 1868-ban 807 fővel tetőzött 
a tíz évenkénti születésszám, hogy 1878-ban hirtelen a fél évszázaddal korábban 
nyert értékek közelébe (590) zuhanjon. A vizsgált korban a születésszám már 
nem is tudja elérni a 700 főt.

Ha a születésszámot felekezetekre bontottan is megvizsgáljuk, akikor 
megint csak azt látjuk, hogy a jövevény katolikusok nemcsak a népességszám, 
hanem az évi születések ütemének alakulásában is messze elhagyják az őslakos
ságot. A katolikusoknál 1828-ban még csak 86, de 1888-ban már 226 gyermek 
született, s a növekedés 262,79 százalék.

A reformátusoknál a vizsgált hat évtizedben szinte mozdulatlan a szüle
tések száma. 1828-ban a református lelkészek 455 gyermeket kereszteltek és hat 
évtized múlva is csak 461 a kereszteltek száma. Tíz évenként összeállított szám
sorunk kiemelkedő éve 1838 587 fővel, azután három éven át mozdulatlanság 
(531, 542, 554), és 1878-tól itt is megindul a csökkenés.

A vizsgált időhatárok között a házasságkötések száma az 1828. évi 230-cal 
szemben kisebb hullámzással 1868-ra 302-re emelkedett, de egy évtized múlva, 
1878-ban 150-nel a mélypontra zuhant és a további emelkedés is minimális 
(1888-ban 158).“

A halálozások számát jelző rovatokban a lakosság erőteljes öregedése 
miatt magas értékek szerepelnek. A halálozások száma 1828-1868 között 422- 
ről 741-re növekedett. A növekedés 109 haláleset, a halálozások 1828. évi szá
mának 73,22 százaléka. Az 1878-tól kezdődő két évtizedben csökkenő tendencia 
érvényesül, de 1894-ben már ismét növekszik a halálozások száma (5 88).16

A jövevények növekvő vitalitását és az ősnépesség életkedvének megtor
panását olyan grafikonókon mutatjuk be, amelyek együtt ábrázolják a reformá
tusoknál és a katolikusoknál történt születések és halálozások adatait. 1. számú 
grafikonunk kitűnően mutatja, hogy a katolikusoknál a születések adatai mindig 
meghaladják a halálozásokét. A reformátusok esetén az ábra (2. sz. grafikon) 
megdöbbentő élességgel tárja  elénk élet és halál dialektikáját. 1838-ban az élet 
még egyértelműen úr a halál felett. 1848-ban kezd csökkenni közöttük a távol
ság és 1868-ban már keresztezi a halál útja az életét, és a születések száma ettől 
kezdve alatta marad a halottakénak.

Az ősnépesség és a bdköltözöttök egymástól oly markánsan eltérő vilá
gáról, a munkáról, a gyermekáldásról és egyáltalán az életről vallott felfogásá
ról ma a következőket mondhatjuk.

Hosszú munkanélküliség, nyomasztó pénztelenség után a XIX. század 
harmincas éveire végre az Ormánság gazdasági élete is felélénkült. A majorsá
gok megszervezésének felgyorsuló folyamata, az ahhoz kapcsolódó vízrendezé
sek, erdőirtások, építkezések végre itt is igényelnék a munkáskezeket. A roboto- 
sak sorában ott vannak református magyarjaink, de a bérmunka nem érdekli 
őket. Alig van olyan Ormánsággal foglalkozó munka, amely ne szólna arról, 
hogy az uradalmak és a gazdag parasztok hívására az „uradalmas Somogy”, 
Tolna, sőt Szlavónia szegénysége növekvő számban érkezett az Ormánságba 
„szógának”, „cselédnek” , „napszámosnak”. A mi kutatásaink azonban azt bizo
nyítják, hogy koránt sem csak e „lenézett” munkákról van szó, hanem minden 
olyan munkáról, amelyért bért fizetnek. Erre a tájra még a református lelkészek 
és tanítók túlnyomó többsége is kívülről érkezett!

1 9 2



i. sz■ Születések és halálozások alakulása 
az ormánsági katolikusoknál 10 évenként

születések száma 

halálozások száma

1* 3# 1858 1878

i. sz- Születések és halálozások alakulása 
az ormánsági reformátusoknál xo évenként

születések száma 

halálozások száma



A jövevények magatartásának tisztázására megvizsgáltuk 1833-ból az or
mánsági katolikusokat anyakönyvező Bogdása, Siklósbodony és Vajszló kato
likus anyaeklézsiiáinak halotti anyakönyveit és azt találtuk, hogy 20-20 esetből 
csak 2-3 halott volt földműves, vagy annak hozzátartozója és Bogdása esetén 1, 
Vajszlóban 2 pásztor. Meglepően sok volt azonban az iparos (kosaras, kötél
gyártó, molnár, szabó stb.), de akadt oskolamester és meglehetősen sok cigány 
(új polgár hütvösse, János cigány leánykája stb.) is. Egy évtized múlva, 1843- 
ban Vajszló anyakönyvében az iparosok elsőbbsége mellett feltűnően sok az ura
dalmi alkalmazott (ellenőr, erdősz, hajdú). A jövevények világában az emberek 
jelentős hányadának volt „polgári foglalkozása”. Ezért hatnak természetesen a 
plébánosnak azon bejegyzései, hogy a 32 évesen vízbe fúlt „XY . . .  semmi mí
ves”, vagy meghalt az a munkakerülő, aki „Istentelenül élt, gonoszul múlt ki” .17

Sokáig úgy véltük, hogy itt valami ormánsági specifikumról van szó, hogy 
a református ősnépesség „Nem termett arra, hogy szolga legyen . . . ” ,18 de ösz- 
szehasonlító vizsgálatainkból kiderült, hogy a Dráva-völgy horvátjiai sem visel
kednek másképpen. A felsőszentmártoni ispán például krániczokat (krajnai fa
vágókat) fogadott, hogy a jobbágyok földjei között lévő fákat kivágassa és fel
dolgoztassa, de tudjuk, hogy vonakodtak a bérmunkától a szomszédos Verőcze 
megye magyar és horvát jobbágyai is, ahol „ . . .  az Industria leginkább csak a 
szükségletek határáig szokott kiterjedni. . .  ”19

Az Ormánság esetén, bosnyák analógiák alapján lehetne talán gondolni 
arra is, hogy a drávai átkelőket és az Ormánságon átvivő fontos1 kereskedelmi 
utat őrző néhai vátyi határispánság szolgaságba süllyedt katonanépe őriz még va
lamit öntudatlanul a csak katonai szolgálatot kívánt hajdani szabadság emlékei
ből, de minthogy a nagyobb tájban, a Dráva-völgyön is fellelhető azonos maga
tartásról van szó, biztosabb, ha a közös naturálgazdálkodásra utalunk, amely itt 
még a XIX. század második felében is tartja magát. Ennek a termelési formá
nak a hordozói ugyanis sehol a világon nem törekedtek többre, mint az élelem, 
a ruházat és a lakás biztosítására. A Hajdúság, Jászság, Nagy- és Kiskunság, a 
Duna-völgy stb. népe ebből az állapotból a nyugati piac céljait szolgáló szarvas- 
marhatartással tudott kitörni. Ismeretes, hogy a mostoha történeti körülmények 
ellenére a civis városok és más közösségek tagjai jelentős vagyont tudtak felhal
mozni. A Dráva-völgy magyar és horvát népe azonban -  ma még ismeretlen re
gionális munkamegosztás következményeként -  nem kapcsolódott be a jövedel
mező göbölykereskedelembe, hanem állatszaporulatát üsző és tinó formájában 
értékesítette. Így ugyan nem terhelték az istállózás gondjai, de az állattartás 
hasznát Vas, Győr és Sopron megyék kereskedői és más tájak állattartói vágták 
zsebre. Az ormánsági és a belső-somogyi Dráva-völgy árvízmentes, északi szom
szédságában a gabonatermelés, nyugati és keleti szomszédságában Csurgó és Zá
kány, Terehegy és Nagyharsány között pedig a szőlőtermelés mosta el a naturális 
világot. E perifériák népe már a XVIII. század végén kiszabadult a fából való 
eszközvilág nyomorúságából és rendszeresen vásárolhatta a manufakturális ipar 
„cifra” termékeit. Ök már nyomorúságosnak tartották a szalmával és sással fe
dett talpasházakat, lenézték, sőt csúfolták háziszőttest hordó lakóit. Az ő sze
mükben volt értelme a polgári szorgalomnak és értéke a jövedelmet hozó ter
melőeszközöknek: földnek, jószágnak, szőlőnek.

A Dráva-völgy naturális gazdálkodásban megrekedt népe azonban -  a 
világ sok táján megtalálható sorstársaihoz hasonlóan -  sohasem erőltette magát
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a mezei munkával és ha az elvonuló vizek visszamaradt iszapja jóvoltából egy- 
egy évben tízszeres magot adott földecskéje, vagy a különlegesen jó makktermés 
miatt jobban hízott a sertése az erdőn, a terméktöbbletből adódó pénzt nem tő
késítette, hanem családi és egyházi ünnepeken, búcsúkon, vásárokon elette-itta, 
mulatta . . .  Ez a naturális gazdálkodás talaján sarjadt magatartás azután össze
találkozott a telekaprózódás folyamatával,20 amely elnyelte az egész telkeket, 
minimálisra csökkentette a háromnegyed telkek arányát és a népesség több mint 
60 százalékát a létminimumot sem biztosító negyed telekre kényszerítette. A ha
zai falusi társadalomra a XVIII-XIX. század fordulóján egyebütt is jellemző 
lassú szegényedés21 ellensúlyozására alkalmazták az Ormánságban, de kisebb 
mértékben baranyai délszláv falvakban is, a pillanatnyi eredményt kínáló szü
letéskorlátozást.

A telekaprózódás ismert hatását a Dráva-völgyön (és az ország más er
dős-mocsaras, kevés szántójú tájain) felfokozta a telken kívüli állomány gyors 
zsugorodása, amely igen nehéz helyzetbe hozta a fő foglalkozást jelentő állat
tartást. Azt azonban csak további összehasonlító jellegű vizsgálódások során le
het majd tisztázni, hogy az erdőt reguláló földesurak kihívására, azonos földraj
zi és történelmi körülmények között miért választották az ormánságiak már a
XIX. század elején a tudatos és rendszeres születéskorlátozást, horvát szomszé
daik pedig Lakócsán és Felsőszentmártonban a kemény osztályharcot.22 Azt is 
csak konstatálni lehet, hogy bár a horvátoknál is alacsonyabb a családonkénti 
születésszám a kívántnál, demográfiai magatartásuk mégis egészségesebb.

E hosszú kitérő után meg kell állapítanunk, hogy a Dráva-völgyi horvát 
az életmód azonossága miatt közelebb állt az ormánsági magyarhoz, mint a So
mogy és Tolna megyék távolabbi területeiről beköltöző, jórészt katolikus jöve
vények. Ez utóbbiakat -  a hagyományos felfogással ellentétben -  nem is vallá
suk határolta el igazán az ősnépességtől, hanem sokkal inkább a magukkal ho
zott mentalitás. Az őket útjukra bocsátó közösség ugyanis a természeti és társa
dalmi nehézségekre még nem a fogyasztók számának csökkentésével válaszolt, 
nem is látványos osztályharccal, mint a horvátok, hanem több és jobb munká
val. Ha pedig ez sem volt elegendő, akkor vállalta a kivándorlás nehézségeit is!

A z ormánsági nagycsalád

Ormánsági kutatásaink során minden esetben azt tapasztaltuk, hogy a tár
sadalom berendezkedése, kultúrája rendkívül sok archaikus vonást tartalmaz. 
Ennek a látszólagos mozdulatlanságnak, lassú változásnak az oka a túlnyomó- 
részt önellátást szolgáló ősi, anyagi civilizáció, a gyökeres újítás és növekedés 
lehetetlenségének határai közé szorult gazdaság.23 A fentebb vázolt és hosszú 
időn át töretlen termelési gyakorlat hordozója volt a nagycsalád. A vonatkozó 
történeti adatok összegyűjtése kutató munkánk talán legnehezebb feladata volt, 
mert a kortársak közül csak Munkácsy Dániel említi az összetett családstruktúra 
közvetlen bizonyítékaként, a fűtetlen, 'külön kamrában lakó fiatalabb házaspá
rokat és Hölbling Miksa segít a baranyai nagycsalád jellemzőinek megfogalma
zásával.

Ebben a kérdésben a kákicsi Kiss Géza sem tud segíteni, mert bár nosz
talgikusan emlegeti az erős férfiakban bővelkedő néhai családokat, de nem ve-
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s z í  észre, hogy azok nem a bővebb gyermekáldás miatt voltak népesebbek, ha
nem csak azért, mert bennük a családfő koncentrálta testvérei, vagy fiai család
jának munkaerejét. Hölbling nyomán ismeri a néhai ormánsági telkek emberte
len zsúfoltságát, de a kamrában, amelyről a dédapja, Munkácsy Dániel írt, s 
amelyet a szlavóniai magyar olcsának, a Dráva menti horvát Szlavóniában kil- 
j érnék, de ideát a magyarokhoz hasonlóan kamrának nevez, ő csak szerszámost 
lát,24 nem pedig olyan építményeket, amelyek kényelmet, némi függetlenséget, 

. s ami legfontosabb testi lelki nyugalmat biztosítottak a fáradt, nehéz mun
kától kimerült dolgozóknak” .25

A kákicsi Kiss Géza tudta ugyan, hogy a talpas technológiávaT épült régi 
kákicsi papház kamarájának szemöldökfájára ez volt írva: „Isten igéjével nyi
tom meg a számat, Prédikálom: Kákits csináld Kamorámat!” ,26 de a prédiká
torok nem éltek nagycsaládi kötelékben. Ez lehet az oka annak, hogy az 1752. 
évi conscriptio közlésekor27 összevonta a családszerkezetre vonatkozó (Telkes -f- 
házas testvér) adatokat, majd az általa oly magas szinten művelt néprajztudo- 
domány pótolhatatlan kárára elmulasztotta azt is, hogy kifaggassa véneit a nagy
családi lét körülményeiről, amelyek pedig még az ő gyermekkorában is megvol
tak az Ormánságban, vagy akár az általa is jól ismert horvát népességű Keresz
túron, Sztárán, Révfalun is.

Tudott a nagycsaládról az édesapa, Kiss József lelkész is, aki a Duna- 
melléki Református Püspök számára írt jelentésében legalább 120 évre vissza
felé igazolta a nagycsalád meglétét. Először, amikor az 1768-ban Kákicsra köl
tözött gilicéi lakosokról írja, hogy „ . . .  állítólag csupán 7 családból állottak, de 
minthogy a családok együtt laktak, tehát bizonyosan népes családból”. Az idő 
pontosítására ő közli a legrégibb kákicsi anyakönyvben rögzített versikét is:

Mikor 1768-dikban írnak 
Fundamentum vettetik Kákicsban 
Akkori Pápai József papságában 
Parochia épült Szent András havában

Hozzáteszi még, hogy „az akkor fából és sövényből készült egyházi épületeket 
találta itt 1817-ben a vizitáló püspök”. -  Az édesapa következő mondata már a 
kákicsi nagycsaládok XIX. század végi meglétét igazolja: „Itt az egyes és hely- 
lyel-közzel igen nagy családok patriarchaliter együtt laknak még most is. A kü
lönválást, csakhogy kissé jobb módúak legyenek, kedvelni nem látszanak.”28

Így adódott, hogy a mi számunkra már csak a levéltárak aktái kínáltak 
kutatható forrásokat. Elemzésüknél a nagycsalád fogalmának meghatározásához 
mindenek előtt az 1784-1787. évi népszámlálás utasítását használtuk.29 E meg
határozás szerint: „ . . . e g y  famíliába számlábainak m indazok ... valakik ma
goknak külön nem főznek, hanem ugyanazon egy Atyával, vagy Gazdával. . .  
közönségesen együtt találtatnak és velek egy Asztalon, Kenyéren vannak. . .  ” 
A házközösséggel kapcsolatosan fontosnak tartjuk még Tagányit is idézni, aki 
szerint „ . . .  a házközösség 3-4-5 család ugyanazon házban, vagy ugyanazon tel
ken épült több házban . .  . közös háztartást visz, közös gazdálkodást űz a legöre
gebb . . .  megválasztott férfi és nő kormányzata alatt.”30

Az ormánsági nagycsalád meglétére 1784-től már pontos, levéltári ada
taink vannak.31 A pécsi káptalan drávai kerületéről készült összeírás adatai apa
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jogú származásra utalnak. A családfő neve után a férfiak, a házas fiák és test
vérek, felnőtt fiúk és testvérek, unokák és serdületlen fiúk és unokák adatait 
közli.32 A rovatok csak apai ágon rokon férfiakra kérdeznek, idegenekre pedig 
nem, valószínű tehát, hogy az ormánsági nagycsalád vérrokoni közösség volt. A 
megvizsgált községek közül Hkicsan 24 háztartás közül nyolcban éltek együtt a 
gazdával házaspárok és 14 esetben nőtlen vagy hajadon felnőttek. -  Kemsén 12 
háztartás közül négyben voltak együttélő házaspárok és négy esetben felnőttek. 
-  Lúzsokon 25 háztartás közül kilencben találtunk házaspárokat, tizenötben fel
nőtteket. -  Szentmártonban húsz háztartás közül nyolcban voltak házaspárok, és 
nyolcban felnőtt testvérek. Olyan háztartás, amelyben házaspárok és nőtlen vagy 
hajadon felnőttek is voltak, Hiricsen 7, Kemsén 3, Lúzsokon 7, Szentmártonban 
6 volt. A családok nagyobb hányada többszörösen összetett volt. A legnépesebb 
családok mindenütt a leggazdagabbak is voltak egyúttal. Hiricsen például az 
cgésztelkes Csordás Gyurka háztartásában a gazdán kívül három házaspár és 
egy nőtlen felnőtt is élt. A közösség 2 lóval és 4 ökörrel rendelkezett. -  A kem- 
sei 3/4 telkes Mikó Jakab családjában 2 házaspár családjához 2 házaspár és há
rom felnőtt tartozott; a család 3 lóval és 4 ökörrel rendelkezett. Lúzsokon az 
egésztelkes Biró Mihály házában 4 házaspár és 2 felnőtt élt, nekik 2 lovuk, 5 
ökrük volt.

A felnőtt férfi népesség és a vagyont jelző vonóerő között minden eset
ben szoros összefüggés van, mert a felnőtt népességgel egyenes arányban növek
szik a vonóerő, s azoknál a családoknál, ahol a gazdán kívül nincs felnőtt férfi, 
a vonóerő rovatban csak egy-egy jószág szerepel, gyakran még az sem. Ez az 
összeírás azt bizonyítja, hogy a patriarchális alapon nyilvántartott családok kö
zül a nagycsaládi szervezethez első sorban a gazdagabbak ragaszkodtak, mert 
közülük egyesek már csak ezen az úton tarthatták fenn a család tekintélyét, re
latív gazdagságát.

A nagycsaládi háztartásszervezés élő gyakorlatával találkoztunk az 1767. 
évi 9 pontra adott válaszokban is. Ennek alapján már azt is állíthatjuk, hogy az 
uradalmak a XVIII. század derekán az úrbéri szolgáltatások megszabásánál 
messzemenően figyelembe vették az ormánsági háztartások összetett voltát. A 
siklósi uradalom közösségeinek a 9 pontra adott válaszában például a család 
feje „Primus in Domo hospes” (első gazda a házban), vagy „Senior in Domo 
hospes” (az idősebb gazda a házban); szerepel itt is a házas és nőtlen fiú, illetve 
testvér elnevezés (Filius et frater uxoratus et inuxoratus) is. Az árendát a gaz
dára vetik ki (Singulus hospes solvit =  az egyes gazda fizet), a kulináriákat a 
házaspárokra (Singulum par conjugatorum dedit testitudinem aut unum par 
pullorum =  minden házaspár ad egy teknőst vagy egy pár csirkét), de ismert 
a házanként kifejezés is (Singula domus praestitit — Minden ház fizet. .  J 30

Rúzsás Lajos az ormánsági nagycsaládok alakulásáról összeállítást készí
tett kandidátusi disszertációjában. Számításai szerint az 1784-ben összeírt 2 139 
ormánsági család kötelékében 2 805 házaspárt találtak, akik közül 666 élt függő 
viszonyban.34

A káptalani levéltár korszakunk végéig teljes Conscriptio Domestica so
rozatát átnézve, különös összeírást találtunk 181 S-ból. Ez annyiban különbözött 
a megszokott írásoktól, hogy csak a 12. rovatában közölte a polgári állapotot 
jelző telekhányadot és utána a különböző úrbéri járandóságokat. Az első 11 ro
vat viszont arra szolgált, hogy felmérje az egyes háztartások munkaerejét és ál
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latállományát. Hogy mennyire a háztartásokon volt a hangsúly, azt mindenek
előtt az bizonyítja, hogy ezeket a rovatokat nem is összesítették.35 Ez az'őssze- 
írás tág lehetőséget kínál számunkra, hogy egy több vonatkozásban is ismert ura
dalom keretében folytassunk részletesebb vizsgálatot az ormánsági nagycsalád 
ügyében.

Az összeírás rovatai szerint a káptalani uradalom drávai kerületének 7 
községében, 366 háztartásban 2213 lélek él, vagyis az ormánsági átlaghoz közel 
álló 6,05 lélek esik egy háztartásra. Valójában azonban a népesség alaposan 
megoszlik az egyes családfőkhöz tartozó háztartásokban. Bogdásán például 2-5 
személy lakik 45,6-10 személy 36, és 11-13 személy négy háztartásban. -  Hiri- 
csen 1-5 személy népesít be 29,6-10 személy 28, és 11-12 személy 3 háztartást. 
— Kemse 32 úrbéres háztartása közül 1-5 személy tartozik 13,6-10 személy 18, 
és i i  személy 1 háztartáshoz. -  Lúzsokon már sokkal nagyobb az egyes kategó
riák között az aránytalanság. Itt 1—5 személy csak 15,6 -  10 személy 25, és 11- 
12 személy 4 háztartásban él. Piskón nincs tíznél több személyt befogadó ház
tartás. 1-5 személy lakik 26, és 6-10 személy 36 háztartásban. -  A tágas portái
ról híres Kisszeatmártonban a legkisebb a zsúfoltság. Itt 19 háztartáshoz csak 
1-5 személy tartozik, 16-hoz 6-10, és kettőhöz 11-13 személy. Vejtinél hasonló 
a helyzet, mert 46 háztartásából 23-ban él 1-5 személy, 21-ben 6-10, és egyben 
i i  személy. A fentiek alapján rögzíthetjük, hogy a drávai kerület háztartásaiban 
általában 6-10 személy él, de szélső értékeknél találkozunk 10-14 lakóval is.

Vizsgálódásunkat folytatva áttekintjük még a hét drávai község úrbéres 
állományának társadalmi megoszlását is. Leggazdagabb községünkben, Bogdá
sán 85 úrbéres családfő közül egész telekkel rendelkezik 3, 3/4 telekkel 15, fél 
telekkel 47 és egynegyed telekkel 3. Házas zsellér van 15 és házatlan 2. Megje
gyeznénk itt, hogy társadalmi megoszlás tekintetében Bogdása 1818-ban, az Or
mánságban különleges helyet foglal el a fél telkes és ennél nagyobb kategóriák 
igen magas hányadával és a megélhetést már alig nyújtó negyed telkek hihetet
lenül alacsony számával. -  Hiricsen már tipikus a vizsgálat eredménye, mert 60 
úrbéres családfő közül csak 1 3/4 telkes van, 10 a féltelkesok, 42 a negyedtel
kesek, 6 a házas és 1 a házatlan zsellérek száma. -  Kemsén a 38 úrbéres jobbágy 
között sem egész, sem 3/4 telekkel rendelkező nincs már, csak 13 fél, és 15 ne
gyedtelkes jobbágy él itt, valamint 2-2 házas, illetve házatlan zsellér. -  Lúzso
kon van még 8 háromnegyedtelkes, de 27 fővel a féltelkesek vannak többség
ben. Az 1/4 telekkel rendelkezők száma itt csak 4, s mellettük 2 házas és 3 há
zatlan zsellér található. -  Piskó úrbéres népességében legnagyobb számban fél
telkeseket (27) és negyedtelkeseket (22) találunk. A módosabb parasztokat 2 
háromnegyed telkes képviseli, a házas zselléreket pedig 9, a házatlanokat 3 csa
lád. -  Kisszentmárton úrbéres népességében is 2 3/4 telkest, 18 féltelkest, 11 
negyedtelkest, 2 házas és 4 házatlan zsellért találunk. -  A 46 úrbérest számláló 
Vejtinél ismét kedvezőbb a társadalmi megoszlás, mert a háromnegyed telekkel 
rendelkezők száma 4, a féltelkes 20, a negyedtelkes 11 fő. Itt viszont a drávai 
átkelőhelyhez kapcsolódó munkalehetőségek miatt a zsellérek száma magasabb, 
mert az összeírásban 5 házas és 6 házatlan zsellér szerepel. .

A társadalmi megoszlás adatainak közlése után bemutatjuk az 1818. évi 
összeírás adatai alapján a jobbágycsaládok munkaerejére vonatkozó adatokat is, 
az egyes úrbéres kategóriáknak megfelelő csoportosításban. Vizsgálataink ered
ményeit olyan táblázaton rögzítjük, amelyek községenként adják az egyes kate
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góriákhoz tartozó családok lélekszámát, a bennük található robotképes szemé
lyek (Capaces robottae) számát, hogy a kettő különbségéből meg lehessen álla
pítani a kiskorú személyek számát is. A felnőtt népesség családonkénti számá
nak kiemelése azért is fontos, mert azt is megérteti velünk, hogy a telkihányad 
alapján kivetett robot világában mekkora könnyebséget jelentett, ha magas volt 
a robotba küldhető felnőttek száma. Kirívó példája ennek a féltelkes, bogdásai 
Pap János, akinek 8 személyből álló családjában 7 felnőtt élt. ö k  heten visel
ték az évi 54 nap robot terhét! -  A személyi állomány adatainak közlése után 
megadjuk családonként az állatállomány adatait is. Ez utóbbi adatok, belső 
összeírás eredményei lévén, nagyon pontosak. Több más társukkal együtt azt 
hangsúlyozzák, hogy bár főfoglalkozás volt az Ormánságban az állattartás, de 
az 1810-es évektől meginduló regulálások után szerény méretei, primitív mód
szerei miatt nem tette lehetővé a vagyonképzést.

Egésztelkesekkel csak Bogdásán találkozunk. A három család vagyoni 
erejét az uradalom a következő adatok számbavételével tár-ta fel:

3. számú táblázat
A drávai kerület egésztelkes jobbágyai iS 18-ban

Név Személy
Robotképes
személyek

száma
Vonóerő 
ló ökör tinó

Állatállomány 
tehén borjú sertés

Szatyor Feri 12 4 2 2 2 2 i 15
Körösztös Samu 10 5 3 4 - i 2 15
Fejes János 9 6 2 2 3 i - 6

Az egésztelkes jobbágyok háztartását a robotképes személyek magas szá
ma, jelentős vonóerő, tekintélyes állatállomány jellemzi. Ez a kategória a diffe
renciálódás veszélye miatt feltétlenül ragaszkodik a nagycsaládi szervezethez.

3/4 telkes jobbágy Kemsén nincs, Bogdásán van 15, Hiricsen 1, Lúzso- 
kon 8, Piskón 2, Kisiszentmártonban 2, Vejtiben 4. Bogdásáról, Lúzsokról 5-5 
családot, a többi helységből valamennyit közöljük.

6. számú táblázat
A  drávai kerület yj4 telk.es jobbágyai 1818-ban

Ncv Személy
Robot
képes

személyek
Vonóerő 
ló ökör tinó

Állatállomány 
tehén borjú sertés méh

Bogdása 
Dómján Istók 6 2 2 2 6
Tóth Istók I I 4 2 2 - i i 6 -

Máté Peti 9 4 2 2 - _ i 2 -

K Bíró Ander 5 2 2 2 - i _ 4 -

Tahy Ander 5 2 2 2 - i - 4 -
Lúzsok
Szabó Istók 1 1 5 2 2 2 i — _ _
Szűcs János 1 1 4 2 6 — 2 2 20 _

Bazsó János 11 5 2 4 - 2 2 1 1 -

Bazsó Ander 8 5 2 2 - i i _ _
Bazsó Miska IO 6 2 4 3 2 2 30 -
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Név Személy
Robot
képes

személyek
Vonóerő 
ló ökör tinó

Állatállomány 
tehén borjú sertés méh

Hirics
Geri Istók 
Piskó

11 8 4 4 i 3 3 2 0 I

ör Benke Samu 1 0 7 2 4 _ 2 3 7 -

Fóris János 7 4 2 4 2 3 I I O -

K Lőrincz Márton 7 5 2 - - - - 2 -

Kisszentmárton
Bráda Sándor 7 3 2 2 - - 3 4 -

Máté Miska 5 2 2 2 - 3 2 1 8 -

V  ejti
Púnak János 7 4 2 2 - I I I -

Kamu Peti 6 2 2 - - - - - -

Kis Kamu Ferkó 1 2 6 - 6 - 3 2 9 6

A fenti adatok bizonysága szerint ebben a kategóriában Hiricsen, Lúzso- 
kon, Piskón egyérteLmű a nagycsaládi szervezet jelenléte. Bogdásán a közös ház
tartások felében, Vejtiben kétharmadában valószínű a nagycsalád. Kisszentmár- 
tonban bár van népes 3/4 telkes család, de nagycsaládi szervezet meglétére 1818- 
ban nem következtethetünk.

Tekintélyes számban szerepelnek összeírásunkban a féltelkesek, mert szá
muk Bogdásán 47, Hiricsen 10, Kemsén 13, Lúzsokon 27, Piskón 27, Kisszent- 
mártonban 18, Vejtiben 20 fő. Kiemelnénk itt, hogy míg községeinkben az egész- 
és háromnegyedtelkesek adják a helyi „elitet” , addig a féltelkesek jelentik a 
gazdatársadalom törzsét, vagyis azt a réteget, ahonnan szerencsés esetben fel
felé, rossz gazdálkodás vagy elváltakozás esetén lefelé egyaránt vezet út. Mint
hogy számuk mindenütt nagy, a legnépesebb családok vagyoni erejének illusztrá
lására itt csak 3-3 háztartás adatait közöljük.

7. számú táblázat
A árával kerület i / z  telkes jobbágyai iSiS-batt

Név Személy
Robot
képes

személyek

Bogdása
ör Tahy Ander 9 4

Kovács Samu 8 4

Pap János 8 7

Hirics
Nagy Samu IO 6

Borbás János 12 6

Bíró Miska 9 4

Vonóerő Állatállomány
l ó ökör tinó tehén borjú sertés méh

2 8

3 4 - - 6

2 2 -  I I I  -

2 4 - 3 3 17 -
2 4 - 2 2 18 “
- 2 - - - 8 -

2 0 0



Név Személy
Robot
képes

személyek
Vonóerő 
ló ökör tinó

ÁllatáLlomány 
tehén borjú sertés méh

Kemse
Pósa József I I 6 2 2 - — 2 I -

Kudar Dávid I O 4 2 2 i - _ 2 _

Púnak András 8 6 2 2 2 i - 6 -

Lúzsok
Korsós Samu 9 6 2 4 - 4 i 2 0 —

Bíró József 8 3 2 - - 1 i - -

Bazsó Miska 9 2 2 2 - I 2 6 -

Viskó
Bene János 1 0 5 2 4 - 2 2 13 _

ör Benke János 8 6 2 2 2 2 I 14 -

Kovács Peti 8 4 2 2 - - - 6 4

Kisszentmárton
Döme József 13 4 2 2 i 2 - 6 6
Döme Simon 1 1 4 5 4 - 3 4 13 -

Máté Istók 1 0 4 3 2 4 3 I 1 2 -t

V ejti
Púnak Istók 8 4 2 4 _ 2 2 8 _

Böbék Dani 9 5 2 2 - I I I _

Botos Peti 7 5 2 4 - 2 2 6 -

Az itt közölt családok mindegyik faluból csak a legnépesebb családokat 
reprezentálják. Kitűnik a felnőtt személyek adataiból, hogy van már olyan csa
lád, ahol egyáltalán nincs kiskorú, s olyan is akad jó néhány, ahol 8 felnőttre 
sem jut több fiatal 1-2-nél.

Végül a teljes anyag ismeretében mondhatjuk, hogy a féltelkes kategóriá
ban már erőteljes a különböző családformák variabilitása, de a családok több
sége számára még mindig nélkülözhetetlen a közeli hozzátartozók (férfi testvé
rek, fiák) anyagi erőforrásait (munkaerejét, földjét, szerszámait, jószágát) kon
centráló nagycsaládi szervezet. Ez az oka annak, hogy egészen a 20. századig 
ragaszkodtak az ősi hagyományokhoz az ormánsági vagyonos családok!

Bizonyos mértékig külön világ az 1/4 telkesek tábora. A különbség egyik 
oka abból adódik, hogy kevés igásállatuk sem a maguk földecskéjének műve
lésére, sem az állami és uradalmi robotterhek viselésére nem elegendő. Normá
lis vonóerővel szinte csak Hirksen találkoztunk, de kevés jószág szerepel a töb
bi állatféleség rovatában is. Szegénységük, elesettségük, az élet kihívásaival 
szembeni passzivitásuk vitathatatlan.

A másik ok dokumentálására közöljük itt a vizsgálatba bevont háztar
tások lélekszámúnak és robotképes lakóinak az adatait egymás mellé sorolt ha
sábokban.
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Bogdása Hirics
Név Lélek Felnőtt Név L é le k F e ln ő tt
Tahy Istók 3 3 Geri Ezékiel 6 6
Kovács Ferenc 7 4 Borbás József 8 4Mois Mikóné 1 2 Borbás Miska 7 6

Kemse Magdó József 7 5
Név Lélek Felnőtt Csordás Jónás 11 3
Mikó Samu 5 4 Kisszentmárton
Sós János 5 2 Név Lélek Felnőtt
Kudar János 7 3 Bráda János 5 3Mikó János 7 3 Soós Miska 4 2

Lúzsok Fábián István 7 4
Név Lelek Felnőtt Pető Istók 5 2
Szabó János 4 2 Mató János 7 4
K Szabó János 5 2 Viskó
Földesi Istók 5 2 Név Lélek FelnőttVejti János 6 5 Benke Martin 4 2

V ejti Illés Istók 4 4Név Lélek Felnőtt Nagy András 3 3Járó József 3 2 Lőrinc Peti 6 2
Kamu Ander 4 4 Farkas Istókné 5 3Botos Istók 5 2
Vida Mikó 5 3

Bogdásáról, Lúzsokról itt a teljes állomány. Kisszentmártonból, Vejtiből 
a fele, Kemséből a hatmada, Piskóból a negyede, csak a 42 fővel első helyen 
álló Hirics nem kap megfelelő képviseletet a statisztikában. A válogatás során 
itt is a legnépesebb családokat emeltük ki, de első pillantásra feltűnik, hogy a 
lélekszám minden háztartásnál 7, vagy annál kevesebb. A megvizsgált, legné
pesebb 30 családból a felnőtt népesség alapján Bogdásán 1, Hiricsen 4, Kemsén 
2, Lúzsokon 1 és Kisszentmártonban 2 családról tételezhetünk fel nagycsaládi 
struktúrát. Piskón és Vejtin nincs ilyen család. Van viszont 7 család, ahol már 
csak felnőttek vannak, és van 3 olyan család is, ahol csak egy gyermek van. 
Ennél a kategóriánál már csak szabályt erősítő kivételként van néhány nagy
család a legmagasabb lélekszámú családok között is. Az idő mostohasága, a fe
nyegető szükség ellen itt már rendszeresen születésszabályozással védekeznek. 
Náluk van a „pógárvilág” alsó határa; azon át nem mennének, itt meg a szo
kott módon már csak úgy élhetnék, ha radikálisan csökkentik a fogyasztók szá
mát.

A zselléreknél nincs ugyan létalapja a nagycsaládformának, de sajnála
tos módon a gyermeknek sem látják értelmét. Sok családban már csak felnőttek 
vannak; ritka a három és nagyon gyakori az egy gyermek.

Termelési okok miatt az árvízlecsapolások előtt az ormánsági jobbágy
nak sohasem volt eladó gabonája, ezért adóját és más fizetnivalóit csak az álla
tok árából tudta teljesíteni. Minthogy pedig az így nyert összegből ha akarta 
volna sem jutott volna elegendő pénz a szántóföldi termelés technikájának és 
technológiájának jobbítására, kénytelen volt családi keretekben koncentrálni a 
háztartások fogyasztását növelő élőmunkát. Az élelemmel való gazdálkodás írta 
elő azután parancsolóan a nem termelő fogyasztók számának szabályozását. Ezt 
a nagycsalád keretében úgy oldották meg, hogy szigorúan szabályozták a szüle
tést és nővétel, vőszállítás vagy végső esetben örökbefogadás útján biztosították
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a szükséges felnőtt munkaerőt. Ennek a feladatnak a terhét hordozta a család 
élén álló gazda a munkaerő megszerzésével, és felesége -  az öreg szüle -  a szü
lőképes házaspárok szexuális életének irányításával. Ez a materiális kényszerből 
és nem vallásos meggyőződésből vállalt szigorú életrend nem engedte a talpas 
házak, meg a férfiak és nők által hordott vászonruházat modernizálását, s ilyen 
körülmények között válhattak „időtlenné” a babonák, boszorkányok, ősi dalla
mok, szökrönyöket díszítő geometrikus formák, valamint az ormánsági jobbá
gyot körülvevő, egész fából való eszközvilág.36 A bomlás a civilizáció egész te
rületén fokozatosan indult el a XVIII. század végétől.

Fenti vizsgálódással csupán az volt a célunk, hogy a nagycsaládi szerve
zet történeti múltba gyökerező létét, a válság idején is meglévő oltalmazó sze
repét bizonyítsuk.

Az ormánsági nagycsalád hétköznapjait közvetlen forrásból nem ismer
jük, így a továbbiakban jórészt a baranyai nagycsalád életét kitűnően ismerő 
Hölbling doktorra hagyatkozunk.

Hölbling Miksa a nagycsaládok életének egy-egy epizódját szokása sze
rint mindig ott mutatta be, ahonnan a legjobb információt kapta. Pécsvárad 
környéki informátora szavaival például azt mondatja el, hogy ,,A’ pénz a nagy
családban a gazda kezén van, és pedig, ha több pár vagyon egy házban, vagy 
az apáén, vagy a’ leg idősebb testvérén, ki az adót fizeti és mind saját, mind a’ 
házban lévő férfiak öltözetéről köteles gondoskodni.” -  Tudja azt is, csak a 
hegyháti magyarokról szólva írja le, hogy a vitás kérdéseket a gazda intézi. A 
teljhatalmat viselő gazda és a család férfi tagjainak egymáshoz való viszonyát 
így rögzítette a rá jellemző rövidséggel: „ . . . a k a r  hányán lakjanak is egy ház
ban, csak egy viseli a’ parancsnokságot, a’ töbhi férfiak fel osztatnak: béres, ko
csis, robotosra, néha juhász és kanász is a’ nemzetségből választatik . . .  a többi 
»dolgos« nevet visel.” Kitűnően látja a tél gondjait is, amikor Tessedik Sámuel 
szavaival „Sok szálláson . . .  szinte ugyan forr a’ sok szegény dologtalan em
ber”,37 s mesteri tollal rajzolja a munkátlan férfiak tevékenységét, amelynek so
rán ,, . . . marhájokat el látják, fájzás után mennek, faragnak”, de legtöbbet 
mégis pincéjüket látogatják.” Azután mintegy összegezve a három magyar táj 
férfi népességére vonatkozó mondandóit, némi maliciával írja, hogy megegyez
nek „ . . . a’ szomjon túli italban, káromkodásban, munka körüli maga meg eről
tetésének kerületében.”38

A szentlőrinci járás néhai tisztiorvosa az ormánsági falvakban mindenek
előtt a belső telkek zsúfoltságát figyeli, majd a korai ormánsági leírásokat mint
egy kiegészítve ő figyelmezteti elsőnek a folklór eljövendő kutatóit, hogy 
„ . . . uralkodik nálok babonaság, boszorkányok’ hivése, a’ kísérteteknek létezé
séről ’s megholtak’ leikeinek hazajárásáróli hiedelem stb.” Nem hallgatja el azt 
sem az éles szemű megfigyelő, hogy az ormánságiakat lomhának, tudatlannak, 
neveletlennek tartja.39 Éles megfigyeléseinek, találó megjegyzéseinek azonban 
számunkra az a legnagyobb értéke, hogy felkeltik az érdeklődést az ősi emléke
ket termelő és hordozó társadalmi keretekre, a XIX. század végéig egzisztáló 
nagycsaládra.

A közös vagyon- és gondolkodásmód mellett fontos volt a kor embere 
számára a családhoz tartozó tagok száma is, mert az együtt élő rokonság értékes 
szövetség is volt egyben. Az erős közösség tekintélye kisugárzott annak férfitag
jaira, akik halálukig a nagycsalád tagjai maradtak. A nők számára ez a tekin-
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tely a férjíiezmenéskor nyert foglaló nagyságában realizálódott, mert ők csak 
házasság(vétel) útján kerültek a családba, és a lányok csak férjhezmenetelükig 
maradtak benne. A közös vagyon birtokosai azonban a férfiak voltak és így 
struktúra meghatározó szerepe csak a vérrokon férfiak (apa-fiú, testvér-testvér) 
közötti kapcsolatnak volt.40

Az egyes családok ereje, tekintélye igen erős hatással volt a nagyobb kö
zösség, a „kösség” életére is, hiszen a bírák, elöljárók, presbiterek századokon 
keresztül ugyanazokból a  családokból származtak, mint valami nemesi köztár
saságban. Akit az 1767-1867 közötti időszak helyi vezetői érdekelnek, elég, ha 
előveszi az úrbérrendezést előkészítő iratanyagot és megismerheti mindazokat a 
neveket, amelyekkel a következő évszázad dokumentumaiban találkozik majd.

A családok természetesen szétágaztak az idők folyamán. Cún 1767. évi 
forrásaiban például 9 Bene, 9 Csécs, 5 Ivány, 4 Cuni, 2 Haraszti és 2 Szűcs csa
lád szerepel.41 Az elváltakozó rokonok tudatában természetesen ott élt a közös 
ős emlékezete, s rendszerint tőle kapták megkülönböztető ragadványnevüket is. 
így magyarázza ezt 1830-ban a Vajszlói Krónika szerzője, Kis Tóth Dániel: 
„ . . .  a’ Pista nevet arról vettük, mivel (az 1700 körül született Kis Tóth is) 
István volt és arról lettek a ’ fijai Pista Gyuri, Pista Jatsi és utánna mi is miny- 
nyájan.”42

A közös ős lehetett „szánakozásra méltó, részeges és pazéroló ember”, 
vagy tekintélyt növelő polgár, aki „ . . .  fából is alkalmatos munkát tészen, és a’ 
muzsikának is a’ hegedűvel (ő) is egy része.”43

Itt természetesen csak egyetlen ágról, Kis Tóth István genitor leszárma- 
zottairól van szó, de a csepelyi Dani család tagjai között csak 1767-ben szere
pel egy Dani András jelző nélkül, azután Kis Dani János, Nagy Dani János, 
sőt Dani Máté fia, János is !44

A közösségek egyes tagjainak védelmét adó és különféle előnyöket biz
tosító, de a változó időktől szükségképpen elmaradó nagycsaládi forma, és a 
nagyobb közösség élén is az ősi törvényt érvényesítő helyi vezetők az eredendő 
okai az ormánsági társadalmi gyakorlat és közgondolkodás megmerevedésének. 
Meggyőződésünk, hogy az átmeneti kor valamennyi problémája kapcsolatban van 
a középkortól örökölt nagycsaládi szervezettel.45

A z elváltozás problémái

Az átmeneti korszak egyik legkeményebb kihívása a régi társadalommal 
szemben a termelés fokozásának az igénye volt minden termelő egységgel szem
ben. A mi korszakunkban az ormánsági uradalmak a tőkehiány, a jobbágygaz
daságok pedig a nagycsaládi szervezet miatt nem tudtak kielégítő választ adni 
erre a kérdésre. Az eredmény mindkét üzemtípusnál az eladósodás lett. Az or
mánsági társadalom válsága lett abból, hogy a nagycsalád szervezeti keretei kö
zött élő jobbágyok gazdálkodása sem akkor nem volt termékeny, ha együtt dol
goztak, sem akkor, ha elváltakoztak. Az előbbi esetre például szolgálhatnak a 
fentebb kiemelt népes családok, ahol volt ugyan bőven emberi- és igaerő, de a 
magas termelői létszám mellett termelékenységről nem is beszélhetünk, hiszen 
gyakran előfordult, hogy egy-egy felnőttre nem jutott 1-2 megmunkálandó hold
nál több. A fertályosok pedig jobbágyi státusukhoz ragaszkodtak ugyan, de örül
tek, ha a családnak egész évre tudták biztosítani az élelmet.46
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A vagyonos családok egy-egy változást kívánó tagja úgy próbált szaba
dulni a közös vagyont kézben tartó öreg gazda hatalma alól, hogy kikényszerí
tette az el váltakozást. Ezt tette a siklóisi uradalom 1837. évi úriszéki jegyző
könyvének lapjairól ránktekintő, drávaszabolcsi Kis Sólyom Sámuel, aki úgy 
törte le az édesapja szembenállását, hogy vele „ . . .  veszekedésbe keveredett, azt 
földhözvágta, megkáromolta, és utóbb meg is nyomorította.” Az ősi hagyomány 
elleni lázadása mögött az a szándék lapult, hogy „ . . .  kisebb szülött léttére 
mindenekben gazda akart lenni”, ami azt jelentette volna, hogy a család közös 
keresményét „magának különözni kívánja”.

Az osztozkodás során Kis Sólyom István két fia, János és Sámuel meg
osztották egymás között az öreg házat, pajtát, istállót, szekérállást, a meglévő
4-50 forint készpénzt, a húsz lábasjószágot, 14 öreg sertést és az öt süldőt. Ap
juknak mindössze két harmadfű tinót, Sára nénjüknek pedig egy süldőt adtak.47 
Osztatlan csak a gyűdi hegyen lévő pince, meg a nagy kád maradt.

A jegyzőkönyv a család telki állományát nem említi, de a Dani János 
szabolcsi bíró és három esküdtje által aláírt okmány adatai szerint bizonyos, 
hogy egy jómódú család elváltakozásának voltunk tanúi.

Az elváltakozás azonban nem egyéni lázadás vagy kollektív családi dön
tés következménye volt csupán, hanem mindenekelőtt az ormánsági anyagi- és 
etikai viszonyokból adódó kényszer. Az oszróiak például egy 1838. évi kérvény
ben pontosan elsorolják az elváltakozás okait. Elmondják, hogy az utolsó mé
rés óta, amikor „ . . .  az Attyafiak még együtt voltak”, az egyes családok a mun
kaerő biztosítására rokont fogadtak örökbe, vagy vöt hoztak a házhoz, mások 
meg éppen megszaporodtak. A megnövekedett lélekszámú családok azután 
„ . . .  együtt nem élhettek, s így elváltak egymástól”, de ugyanazon udvarban, 
csak külön házban, vagy rosszabb esetben egy fedél alatt, de külön háztartást 
vezetve laknak.48

Ezeknek a szegényebb családoknak az elváltakozó tagjai azonban rend
szerint csak még szegényebbek lettek. Azt olvasom a Vajszlói Krónika egykor 
hasonló sorsot élt írójánál, hogy , , . .  . kaptam három mérő búzát, akit abba a 
télbe meg öttünk. . .  ” „Volt közös kaszádat sarjú öt szekérrel... ezen kívül 
pedig egy tsempe bögrét, tálat vagy egy krajcárt. . .  távol légyen, hogy attak 
volna.”49

Az elváltakozók gyakran maradék telkeik feladására kényszerültek, sőt 
el is költöztek, mint az a 14 mecseki jobbágy, akiről azt mondja egy tanúvallo- 
mási jegyzőkönyv, hogy „elosztozván, megszegényedtek”.50 Előfordult a vajszlói 
Kis Tóth família egyik tagjával, hogy az osztozkodás után más foglalkozást vá
lasztott : „ . . . először csősz leve, azután molnár, a mesterséget alkalmatossan 
tudta, de mindig egyaránt halálos szegénységben élt”.

Az uradalmak minden erővel akadályozni igyekeztek a telekaprózódást, 
mert tudták, hogy a fél teleknél kisebb gazdaság már nem bírja a terheket. A 
siklósi uradalom 1816-ban azzal utasította vissza „Czuni Lakos -  Czuni Máté” 
kérelmét, hogy „ . . . fél Sessionak fel osztását meg engedni nem leheti”01 1829- 
ből pedig arról értesülünk, hogy a sellyei uradalomban egy önkényesen osztoz
kodó és telkén engedély nélkül építő jobbágyot kizárnak a faizás jogából, sőt a 
korábban kapott fa árát is megfizettetik vele.52 Ugyanebben az évben a drávai 
kerület falvai panaszolják a megyének, hogy a káptalan a „külön kenyérre”
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váltókat (testvérek, fiák, sógorok) 18, illetve 12 nap „váló” robotra kötelezte, 
sőt eleinte mindkét kategóriától fél öl fa vágását is megkövetelte.53

A telekaprózódás folyamatának megállítására irányuló szándékában az 
országgyűlés is kimondja (1836. V. te. 4.), hogy a jobbágyporta szétdarabolása 
csak uradalmi engedéllyel történhet. Mérei Gyula szerint ez az intézkedés te
kinthető a magyarországi egyke egyik előidézőjének,54 mert ezután a feudaliz
mus keretei között a szaporodó családok földhöz már nem juthattak. 1841-ben 
például azzal utasítja el a jogi kérdésekben kiválóan tájékozott Strázsay János, a 
bóly-sellyei uradalom igazgatója 42 vertikei jobbágynak a váló robot elengedé
sére vonatkozó kérelmét, hogy „Akinek polgári helye nincs, az zsellérként szol
gálni tartozik.”00 A kákicsiak úgy látszik jobban ismerték a bürokrácia útjait, 
mert a siklósi főbíró közvetítésével ugyanebben az évben meg tudtak egyezni az 
uradalommal a váló robot kérdésében.50

A  hagyományos társadalom munkaerőgondjai
'  v * > * J

A kapitalista termeléshez szükséges munkaerő biztosítása az Ormánság
ban igen vontatottan indult. Az uradalmak jobbágyaik vonakodása miatt a 19. 
század elején jórészt kényszerből alkalmaznak árokmetszőket, favágókat és fa- 
feldolgozókat, majd a majorkodásra való áttérés rendjében előbb Sellyén, azután 
a többi uradalomban béreseket, kocsisokat, kertészeket. Eltűnnek lassan a gaz
daságok irányító posztjairól is a néhai nemesi familiárisok, jobbágysorból kike
rült szabadosok, s helyükre fizetett szakemberek lépnek. Bérből élnek a fokoza
tosan bővülő közigazgatás tisztviselői, a kereskedők, kocsmárosok alkalmazot
tai is.

Az ősi társadalom viszont, amelynek összetételében a szabadságharc elő
estéjén már több mint 60 százalékot tesznek ki az életképtelen gazdasággal ren
delkező fertályosok, archaikus csökevényei miatt csak úgy tudja megoldani ezt 
a kérdést, ahogy telik tőle. A megoldásnak időrenden következő, de egymás 
mellett is meglévő formái: a nővétel, a vőszállítás és az örökbefogadás.

A nővétel merész, vitatható cím, talán nem is egészen pontos. Mr itt 
azért vállaljuk használatát, mert kutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a fér
fiak párkeresésének fő célja a munkaerő-szerzés, és ezt minden esetben magas 
összegek, „foglalók” lefizetésével érik el. Talán ennél is fontosabb, hogy asszo
nyaikkal úgy bánnak, mint tulajdonukkal. A palóc asszonyokhoz hasonlóan0' az< 
ormánsági lányból sem lett a házasság megkötése után igazi élettárs, csak cseléd, 
akit egyik apósunk szavai szerint „Ottan-ottan, annyiszor-amennyiszer” szüksé
geltetett, veréssel igazítottak a helyes útra.

A nővétel fogalmát, a „kálim” fizetésének kötelezettségével együtt, a 
honfoglaló magyarok is jól ismerték.58 „Kálim” szóval jelölte a magyarok há
zassági szokásait 1050-1052 között leíró Gardizi a nő vételárát. Általában ilyen 
értelemben használja a vőlegény házassági ajándékát az ősmagyarok házassági 
szokásait feldolgozó történetírásunk is. Történészeink hozzáteszik még azt is, 
hogy az így megvett nő átlép férje családjába, s ha özvegységre jut, a levirátus 
jogszokása révén férjének valamely rokona veszi nőül.69 Néprajzi és történeti 
szakirodalmunkban ennek ellenére mégis bizonyos zavar állott be a „nászaján
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dék” kérdésében, és gyakran az sem világos egyes szerzőkről, hogy ki adta és 
kinek?60

Mi a két fogalmat forrásaink szellemében kívánjuk bemutatni. A korszak 
falusi társadalmának iratanyagában a modern nászajándékadás gyakorlatával 
nem találkoztunk, de gyakran előfordult a móringolás, mert a magtalanul bekö
vetkezett halál esetére lekötött „fele ágyat” (a menyasszony részéről) és az en
nek ellenértékéül ígért 2-10 forintnyi összeget (a vőlegény oldaláról), máig őr
zik az anyakönyvek lapjai.61 Véleményünk szerint az értékek alacsony volta miatt 
e gyakorlatnak nagy jelentősége sohasem lehetett.

Más a helyzet a vételárral, amelyet forrásaim „jegyajándék”, vagy gyak
rabban „foglaló” néven emlegetnek. Ennek értéke általában egy ház árával ért 
fel (a gazdagabbaknál nagyobbéval, a szegényebbeknél kisebbével), és aki el
fogadta, az eladta magát egy életre. Ezt bizonyítja a néhai Vinczéné Benke An
na piskói asszony, aki 1839-ben így utal a foglalóra:62 „ . .  .miikor engem ipám 
uram a’ fijának el foglalt, ígért 55 forintot.” Az ipára panaszkodva, alább meg 
ezt írja: „Testállás pénzem is nálla vagyon 10 forint, mellyet az én édes uram 
nekem ajánlott halála utánra . . . ”

.  A foglaló és móriing egymás mellett létezését világosan bizonyítja Benke 
Anna idézett levele, de itt egyszersmind az is bebizonyosodik, hogy a foglaló 
mindig szóbeli ígéret tárgya volt, csak a felajánlott móring két tanúval is igazolt 
összegét jegyezte be a házasulandók anyakönyvébe az eskető lelkész.63

A nővételről szólva a kartársak, közül említsük meg Munkácsy Dánielt, 
ki a Regélő hasábjain64 ezt írja: „Fiaik számára az apák szoktak nőt választani, 
valamint lányaik számára is az apák szokták a jegypénzt kialkudni.” Hölbling 
doktor tömören ennyit közöl: „Keleti szokás szerint a’ Leány eladó. A’ háza
sulandó legény a menyasszonynak nemcsak pénzt. .., hanem még ruhát is vesz, 
többet vagy kevesebbet.”65

A népi írók valóságfeltáró munkája, vagy a nagyszülők világáig vissza
nyúló emlékanyag nyomán úgy él a köztudatban, hogy a paraszti világ tengelye 
a föld, s falvainkban körülötte forog minden. Ez azonban csak a forradalom 
utáni parasztságra érvényes, amely polgári tulajdonba kapta néhai úrbéres telkét.

A feudális korban azonban a családtörténet kutatója kénytelen megkér
dőjelezni a házasságok vonatkozásában is a birtok mindent meghatározó szere
pét, hiszen nem jussolt földet sem a nemes, sem a jobbágy lánya. Esetleges birtok
egyesítésre jobbágyok esetén házasság útján csak akkor kerülhetett sor, ha a 
leány egyke volt, és a fiatalok egy faluban is laktak. Ebben az esetben az urada
lom sem bánta, ha két fertályból fél telek lett házasság útján.

Az aprófalvas Ormánságban azonban más volt a helyzet! Köztudott, hogy 
az ormánsági társadalom egészének fontos jellemzője az endogámia.66 Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy az Ormánságon belül az egyes falvak ne lennének igen 
nagy mértékben exogámok. Zentai János tanulmányának hatalmas adattára 
ugyan az ormánsági endogámia igazolására szolgált, de lehetővé tette, hogy se
gítségével megvizsgáljuk az 1755-1860 közötti időszakban az ormánsági közsé
gek közötti házassági kapcsolatokat is.6' A húsz községből kigyűjtött adatok 
alapján tudjuk, hogy ez alatt az idő alatt e községek fiataljai összesen 5086 há
zasságot kötöttek, s ennek 73,55 százaléka, 3 667 házasság idegenben jött létre, 
és csak a többi 1 419 házasság köttetett helyben. Csak 7 község volt, ahol 70 szá-
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zalák alatt volt a vidéki házasságok száma, de a házasságoknak Drávaszerda- 
helyen a 80,61, Kisszentmártonban pedig egyenesen a 85,45 százalékát kötötték 
vidéken.

Ilyen arányú exogámia mellett aligha játszhatott a föld házassági kap
csolatokat motiváló szerepet, hiszen a menyasszony, ha jussolt volna, akkor sem 
vihetett volna földet egyik faluból a másikba, nem is szólva arról, hogy az or
mánsági házassági kapcsolatok átnyúltak az uradalmak határain is! Ennek meg
felelően az ormánsági jobbágylány öröksége a vászonneműt tartalmazó szökrö- 
nyön, ágyneműn, ruhafélén kívül mindössze egy-egy üszőborjúból, vagy egy ko
cából állott és a jobb módúaknái -  anyagi örökségként -  egy-egy darab szőlő
ből a márfai, viszlai, vagy terehegyi szőlőhegyen.

Az ormánsági leányt azonban, mint említettük, munkaerőnek vásárolták 
és a szülői házhoz fűződő érzelmi szálak gyorsabb elszakadása miatt az volt a 
jó, ha távoli faluból való az asszony, mert így nem szaladhat azonnal az édes
anyjához, ha sérelem éri.

A távoli falvak fiataljai a mezővárosok és központi fekvésű falvak vá
sárain, búcsúin ismerkedtek egymással. Ha az ormánsági leány szoknyája a bal 
oldalon feljebb volt húzva, tudhatta az idegen legény, hogy szabadon megszó
líthatja, mert nincs még elkötelezve senkinek.

A vásárok közül talán leghíresebb volt a Luca napján (dec. 12.) tartott 
vajszlói ,,leánynéző”, a búcsúk között pedig a szeptember 14-én tartott bodonyi, 
amelynek rendszeres látogatói voltak Besence, Hidvég, Páprád, Sámod, Kémes, 
Vejti, Viszló, Cun, Piski, Aderjás és Rád lányai és legényei. Valamennyien az 
ormánsági táj szülöttei, azonos kultúra hordozói voltak, s fiatalságuk mellett ez 
is elősegítette a kapcsolatok szerveződését.08

Az ismerkedés és párválasztás történetében fontos szerepet játszik az ősi 
hagyományokra visszanyúló viszlai szőlőpásztorság.

Viszló híres szőlőhegyén mintegy 40 község lakosainak volt szőlőbirtoka. 
Minthogy a szőlő rendszerint lányok öröksége, asszonyok hozománya volt, lá
nyok vállalták a szüretet megelőző négy héten keresztül az érő szőlő őrzését. 
Hétközben a lányok csak magukban voltak, de vasárnap a legények is megje
lentek. A hagyomány szerint az előszürethez való szőlőt a lányok idegen szőlő
ből „szerezték”, a legények pedig a bor mellé való húsért a környék baromfi
óljait látogatták, majd az így szerzett élelemből főzött vacsorát a présházakban 
közösen elköltötték és utána együtt maradtak reggelig . . .  °'J

Ne botránkozzunk meg e frivol kapcsolatokon a korabeli viszlai lelkészt 
követve. A lány értékét az Ormánságban nem a szüzessége, hanem a munkaké
pessége adta. Tudta jól a viszlai lelkész is, amit szaporcai társa le is mert írni 
püspöke számára, hogy „A jó munkás, szépen ruházkodó, hegyeken, búcsúkon 
megismert lányok még fattyúval is jó házasságot csinálhatnak. A megesett leány 
egyszerűen levágja haját, mint minden új asszony, felteszi a cifra menyecske- 
főkötőt, beül a templomba a menyecskék közé és minden rendben van. Kárhoz- 
tatást, megvetést nem tapasztal még szülei részéről sem.‘u

Ha azután a kapcsolat komolyra vált, s idegenből akart asszonyt hozni a 
legény, fel kellett, hogy keresse lelkipásztorát, aki ajánló levelet írt számára. 
Így cselekedett a Vajszlón 1808. április 13-án született ifjú Kovács Dániel, aki
ről az alább még többször szereplő Jeremiás Sámuel lelkész azt írta, hogy „Szü
lei megegyezéséből indul magának házastársat keresni. Mellyre nézve, ahol Isten
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szerencséjét meg a d á n d ja ... a’ Kézfogási és Jegyváltási szövetségre szabadon 
bocsáttathatik.”71

A házassági kapcsolat létesítését azonban már nem a fiatalok végezték, 
hanem „eszes, okos vének” , a „szörző asszonyok” híradása nyomán elinduló 
apák, keresztapák, vagy más, világi dolgokban járatos férfiak. A párválasztás
nál érzelmi szempontok nem játszottak szerepet, csupán az, hogy a legény vagy 
a leány háznál marad-e, vagy kiadatik. Ha a telek csak egy fertály volt, mint a 
legtöbb esetben, akkor csak egy fiatal maradhatott otthon, s ebben az esetben 
az otthon maradó legénynek asszonyt vesznek, a lányra pedig vöt szállítanak. 
Rendszerint legalább fél helynek kellett lennie, hogy több házaspár is élhessen 
közös háztartásban.72

A „foglalás”, a leányvétel hivatalos aktusa, minden esetben szóban tör
tént és az ősi szertartás lefolyásáról csak egyetlen hivatalos iratot sikerült talál
nunk.73 Ebben az iratban Szaporczán elszenvedett sérelmét írja le a kérőben járt 
sámodi jobbágy: „Szaporcza Helységben Biró András özvegyének a leányát 
Fijamnak Feleségül el foglaltam; a’ meg egyezés szerint 70 forintot fizetvén a 
leánynak. Szokásunk szerint ekkor este a’ Leányos Háznál öszve gyűlvén, a’ 
Leány Fijammal kezet fogott. (Ez volt a foglalás nyugtázása.) Én vittem oda 
egy akó bort, egy itze pálinkát, egy sódart, 2 kenyeret, koszorúpénz helyett pedig 
2 forint 60 krajcárt.”74

Ez a levél azért is izgalmas forrás, mert betekintést nyújt a falusi köz- 
igazgatás alig ismert gyakorlatába. Az történt ugyanis, hogy a hagyományt meg
sértve Rácz Samu, szapronczai bíró, a sámodi jobbágy távozása után elfoglalta a 
lányt a saját fia számára, s amikor a sértett az elójárókhoz fordult panasszal, 
azok keményen védve az ősi rendet, a bírót teljes kártérítésre kötelezték és ezen 
kívül kivetettek rá további 70 forintot „botránkoztató szégyenpénz” címén. 
Minthogy azonban a bíró csak a kártérítés jogosságát ismerte el, a sértett atya 
segítségért fordult a siklósi uradalomhoz, amely elismerve az előjárók döntésé
nek jogosságát, a végrehajtás parancsával küldte vissza nekik az aktát. Mi pedig 
az írásos beadványnak és az úriszéki döntésnek köszönhetően a szóbeliség ho
mályából kiemelhettük az ősi gyakorlat egy mozzanatát.

A „felfogás” legbrutálisabb, legmegalázóbb aktusa a lány számára a 
„mosdóvíz-hozás”-sal, az „áru” milyenségének megállapításával kezdődik. Itt 
ítélik meg általános magatartását, „ . . .  vizsgálják körmeit nem vakok-e; karjait 
nem sömörösek-e; lábait, nem fakadékosak-e; ha volna csizma a lábán, lehúzat- 
ják azt is, hogy lábszárát is láthassák.” Ezután az eladó lány még végigkínálja 
vendégeit borral, de nem a vendégség kedvéért, hanem azért, hogy azok, „ . . .  ha 
biccen észrevehessék és meggyőződhessenek róla, hogy arcvonásai tiszták-e, fogai 
fehérek-e, szája nem szagos-e?”75

A huszadik század emberét ezek a szertartások rabszolgavásárokra emlé
kezteti. Az ormánsági nővétellel kapcsolatban többször is idézett kézirat szerzője, 
Jeremiás Sámuel tiszteletes úr megjegyzése szerint a szomszédos területek lakói 
,,. . .  az illyen dolgokat vásári barmok körül illő vizsgálódásnak ítélik.”

Ha megfelel az áru, kezdődik a hosszadalmas, keleti alkudozás a fogla
lón. Ennek összege a lány apja és a kérők vagyoni állásának, valamint a lány 
minőségének függvénye. A szakirodalomban általában 50-150 forint szerepel, 
de mi úgy láttuk, hogy rendszerint akkora a foglaló, amennyit a menyasszony 
szüleinek háza ér. „ ..  . a Jegyet azért erőltetik minél feljebb vinni -  írja jól ér
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tesült forrásunk mert az esküvő után az idevaló ember soha nem költ többé a 
feleségére . . .  A Jegy ruhával be kell neki érnie holtáig . . . ”76

Megjegyeznénk itt, hogy a foglalón kívül az ormánsági nagycsalád min
den asszonya támaszkodhatott még a számára biztosított „ruházati földre”, ame
lyen megtermelhette a szőkébb családja számára a szükséges kendert és szeren
csés esetben némi eladható zöldséget is.77

Az alku megkötését követte a móringolással együttjáró eljegyzés a pap 
előtt és a fiatalokat ezután már házastársaknak tekintették.

Az esküvő után új munkaerővel gazdagodott valamelyik ormánsági csa
lád. A menyecske azonban jól tette, ha eleinte ügyelt magára, mert „Ha arca, 
termete, magatartása nem tetszik, könnyen meghallja”, hogy „ . . .  ezért kár volt 
annyi lovat befogni. . .  ” , vagy „Nem kellett itthon a szappan, elmentek lúgért.”78

Hosszú ceremóniák után egymás mellé került végre a két fiatal, de olyan 
idegenek egymás számára, mintha király volna az egyik, királynő a másik. A 
hasonlat kissé talán erős, de mindenképpen valós, mert ott is, itt is dinasztikus 
érdekekről van szó . . .  Itt mégis annyival más a helyzet, hogy közös a hazájuk, 
a Drávára dűlő erdőségek világa, ,,. . .  ahol a nép fehérben jár”.79

Kitűnő néprajzi munkák sora írja le az ormánsági nők fehér ruháját, 
amelynek ünnepi változatát ,,célarányos”-nak, „tisztának” mondja Hölbling dok
tor. A minden szépre fogékony orvos azonban nemcsak a ruhát látja, hanem vi
selőjét is, az ormánsági nőt, aki „ . . . főképp a’ Siklósi Járásban lenből készült 
és jól álló fehér ruhájában, szép testalkotása ’s bájoló arczánál fogva nemcsak 
csinos, de valóban szép is . . . ” Révay Sándor azonban a huszadik század ciniz
musával hozzáteszi itt, hogy a bortermő, tarka Kelet-Baranya asszonyai-lányai 
már a XIX. század elején ,,biklások”-nak csúfolták az ormánsági nőket.80

Az azonban mindenképpen igaz, hogy akkoriban még valóban óriási kü
lönbség volt a munkában edzett, ruganyos járású ormánsági nő meg az ősi re
cept szerint zsírozott, zsimbókos hajat hordó, több oknál fogva is gyenge fizi
kumú férfi között. Az ő ruhája kevésbé dekoratív. Télen-nyáron közepes bősé- 
gű, rövid, rojtos gatyában és ingben jár, fején széles karimájú kalap, nyáron 
mezítláb rúgja a port, máskor pedig inkább bocskorban, mint csizmában tapos
sa a sarat, vagy a havat. H a hidegebbre fordul az idő, vászon ruházatát rövid 
ujjú szűrdolmány, meg egy hosszú szűr egészíti ki. Elmaradhatatlan tarisznyá
ját bal oldalon hordja; ebben van a kése, pipája, meg a dohányzáshoz szüksé
ges kellékek.81

A csinos fehér ruha miatt a gáláns kortársak és utódaik gyakran bókol- 
nak az ormánsági nőknek, de ez mit sem változtat azon a tényen, hogy az or
mánsági asszony nem „eladó” , hanem „eladott’ lányból lesz. ,,A’ nők közül min
den háznál csak egy a sütő-főző, ki gazda-asszonynak hivatik, a többi házban 
lévő nők gyakran rántást sem tudnak keverni. . . ” -  írja Hölbling Miksa.82 Ezt a 
„sikeres” életet így fogalmazza egy kémesi asszony kérvénye 1802-ben: „Har- 
mintz egy esztendeje mi uta Szolgáltam Férjemmel edjüt Kémesi Szabó Máté 
Atyám Uramat, még pedig 15 esztendeig: meghalván Anyánk gazdasszonyságot 
viseltem. A férjem, hogy megholt azután is, mint Gazda Asszonytul, tőllem kért 
az én Ipám Uram elő m indeneket. . . ”83 A panasz oka az, hogy bár mindenben 
eleget tett az asszonysors ősi követelményeinek az ipával szemben, az „ . . .s e m  
ruhát, sem pénzt nem adott” az ő lányának.
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A másik asszonyt férje, szeretője kedvéért cltaszította magától, mondván 
„Ha reám ragadnál is, mint a Sinyedeg84 a’ Holtra, mégis leráználak magam
ról.” Szerencsétlen asszony most az úriszéktől kéri, hogy a fia számára mentse 
meg, ami még menthető, s közben leírja kálváriáját, hogy a férje húsz 'éven ke
resztül verte, összetörte fejét, tagjait, ő meg megsiketült és félő, hogy hamaro
san munkára is alkalmatlan lesz. A levél végén a jövőtől rettegve kérdi az úri
széktől „Ki tart, ki fogad be házába szükségembe e nyomorult állapotban?”85

Ennél is nagyobb a menyek és lányok kiszolgáltatottsága. Hallgassuk csak 
egy csalódott, szerdahelyi após „panaszait”. Évezredes etikát őriznek szavai. 
„Menyemet különösen s duplán a’ többi cselédeimtül meg ruházván, azokra ki 
adtam 80 forintokat váltóban, mellyekre nem tudott vigyázni. . . ” ,,A’ mi a’ 
mezei munkákat illeti olly rost azokban menyem, mint a’ tunya ló, mellyet szün
telen korbátsolni kelletik. . ., de miilyen tunya, s penyhe86 annál nagyobb a’ 
nyelve.” Ha hihetünk az apósnak, a menyecske igen éles szavakkal utasította 
vissza a kioktatást.87 Az após pedig „annyiszor, amennyiszer pajkosan szájasko- 
dott” , a kirurgus látlelete szerint (visum repertum) minden esetben alaposan 
elverte menyét.

Az asszonyok kiszolgáltatottságából adódó konfliktusok gyakoriak voltak 
az Ormánságban, hiszen nem volt mindig könnyű betörni az igába a  fiatal me
nyecskét. Azt azonban ritkán tudjuk írással igazolni, hogy a közvélemény is tel
jes erővel védelmezte azt a barbár jogot, amit a „foglaló” kifizetése biztosított 
a „gazdáknak” . Az itt szereplő, s a menye és a fia által az úriszéken bevádolt 
Kántor János szerdahelyi gazda mellett ugyanis kiállt a község egyházi és világi 
vezetősége. Kálmán János prédikátor, a bíró és három esküdt pecsétes írásban 
kérték a kegyetlen bánásmódja miatt bevándorolt gazda felmentését mondván, 
hogy ,, . . . csak az illő fenyítéket fenntartani igyekezett” és úgy járt el, , , .  . . mint 
apa, ha menye, tselédes gazda, ha tselédje nem megfelelően viselkedik.”88

Minden bizonnyal általánosabb egy piski menyecske esete, akit nyolc íz
ben sikertelenül üldözött szerelmével apósa és ezért „kiírhatatlan káromkodásai 
között kínzotta e) annyira, hogy két héttel a szülés előtt „hamar el szült” és a 
gyermeke is meghalt. A fiatalok végül elhagyták a szülői házat, s a fiúnak az 
uradalmi inspektorhoz intézett leveléből tudtuk meg azt, hogy működik még a 
falugyűlés és hogy miként vélekedik a fenti gazda a menyek vásárlásával kap
csolatos jogairól.89

Mi azt gondolnék, hogy a fiatal férj az apa garázdaságai miatt kér elég
tételt, pedig csak azt kéri az inspektortól, hogy a közös munkával szerzett ga
bonából adassa ki az apjával a „fejszámra” őt megillető részt. Ezen a ponton 
sértette meg ugyanis az öreg gazda a közösségi élet ősi törvényét, s ezért ítélte 
őt el a közösség is, és nem azért a magatartásért, amelyről nem szoktak han
gosan beszélni. . .

Tovább kísérve a patriarchális világ nőinek a sorsát, idézhetném korlát
lanul az örökösödéssel kapcsolatos női panaszokat is. Azt olvasom az egyik le
vélben, hogy „Minden Atyai gazdaságbéli Javakból én árván maradott semmi 
mást nem nyertem, mint egy 2 esztendős borjút.” A másik meg azt írja a fiú
testvérei osztozkodásáról, hogy „Maradott három ökör, a többi apró marhák -  
köztük az ő anyai öröksége -  farkasok által el öldöstettek.” Két társa pedig bal
ladái tömörséggel fogalmazza meg az elárvult leánygyermekek sorsát a követke
zőkben : „Mint első szülött és már házas ember Máté bátyánk lett a Gazda min-


