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I. A n ag y c s a 1 á d r ó 1  ‚1 t t a  t •a  

1/ A rm,gvcsalád fol;alminak Dreblémái es^Yvetemeei és mamar  

vonatkozásban  

Engels A család, a magdntulajden és az állam eredete cimü munkájá-

ban részletesen vizsgálja a monogám család kialakulásának utját  

a történet előtti időktől  kezdve, a nemzetségi társadalmakon ke-

resztül.egészen a feudalizmus és a kapitalizmus koráig.  ~egá.11a-

pitja, hegy a monogám család a nemzetségi társadalmakban még nem  

lehetett a társadalom alapegysége. Ennek magyarázata világos:  

hiszen a házasságra lépő felek egyike az egyik nemzetséghez, a  

másika pedig a másik nemzetséghez tartozott. Őket külön - külön  

a vérszerinti együvé tartozás érzése kötötte a saját nemzetségük-

höz. A leszármazást kezdetben anyai ágon, majd a barbárság 1 1418E54  

fokától, illetőleg a civilizáció korától kezdődően, - amikor az  

anyajogot megdöntötte az apajog, és kezdett megszilárdulni a pat-

riarchális család - apai  igen  tartották számon.  

A nemzetségi társadalom korlátainak lazulásával a vagyontárgyak át-

mentek a ssaládok magántulajdonába és ott mennyiségilag felhalmo-

zódtak.  

Ezzel együtt a férfiak jelentősége is fokozódott a családon belül,  

tekintélyük megnőtt, akik ezt kihasználva arra törekedtek, hogy a  

felhalmozott és a család tulajdonában lévő anyagi javakat - a nő  

hűségének, tehát a kétségbevonhatatlan apaságnak a biztositásával -  

a saját utódaik számára megtartsák.  

A  hagyományos matrilineáris / az anyán keresztül számon tartott /  

leszármazási rend tehát igy változott át patrilineárissá / az apán  

keresztül számon tartotta / mégpedig akkor, amikor a termelőerők  



fejlódéso ezt  lehetővé,  illetve szükségessé tette. 

A patrilineáris leszármazási rendet követő, és a természetes 
szaporodás következtében egyre növekvő monogám család, melyet 

már nem csak vérszerinti kapcsolat, hanem gazdasági érdek, a 

családi tulajdon is összeköt, hamarooan végleg szétzülleszti 

és még az eddigieknél is kisebb elemeire bontja a volt nemzet- 
ségi társadalmat. Ezek a kisebb egységek most már kétségtelenül 

az egyes családok lesznek, akik - illetőleg leszármazottaik - 

a továbbiakban is hosszu évszázadokon keresztül tartják egy. 

mással azokat a nemzetségi kapcsolatokat, amelyek még a nemzet-

ségi együttélés korából szokásokként, hagyományokként marad-
tak vissza. 

E folyamat bizonyitékait a magyar társadalmi szervezet alakulá-
sában is felfedezhetjük és nyomon követhetjük. Pl. A Kárpát -
medencében való letelepedés még nemzetségek szerint történt a 

nyári és téli szállás figyelembe vételével, de a jószág és föld-

magántulajdon - a következő évtizedekben - már az élelmesebb csa-
ládok kezén halmozódott fel. 

A nemzetség a királyi törvények, intézkedések, a családok kezén 

lévő magántulajdon megnövekedése, valamint a természetes szaporo-

dás következtében szétaprózódott, jelentőségét lassan a magyar 
táreadalmaban is elvesztette, és átvette helyét a csaldd. 

Emlékét hagyományok As  népszokások még hosszu évszázadokon keresz-
tül megőrizték, de a racionális gondolkodás már a család viszony-

lag szűkebb keretein belül fejtette ki létfenntartó erejét. A nem-
zetségi tulajdon nálunk is családi tulajdonba ment át, és ezzel 
most már nem a nemzetségfő, hanem az egyes családfők rendelkeztek. 

Alapvető társadalmi közösség tehát a család lett, élén a család-

fővel, a gazdával, akinek gazdasági, birói és papi hatalom volt 
a kezében. Az i ;y leszűkült közösséget a gazdasági és társadalmi 
kényszeritő erőkön tul a közös ősök tisztelete is egymáshoz kö-
tötte. .me érzés gyakorlásának rituális középpontja a családi 

ill. házi tüzhely volt. Feltevések szerint a család tehát lokális 



egységet is alkotott, ugynevezett házkUzösségben élhetett. A ház-

közösség egyben vagyonközösséget is jelentett, melynek irányitója 

a gazda volt. / a háztartásban pedig a felesége / Nincs világosan 

eldöntve, hegy ez a házközösség amely a horvátoknál / zadruga / 

és a belgároknál is a mai napig megmaradt, azonos-e a magyar 

paraszti társadalomban ismeretes nagycsaláddal. Ha igen, mennyiben? 

És ha nem, miért nem? De annyi bizonyos, hogy a mind a két esetben 

több nemzedék éltegymással vagyonközösségben, egy  házban / vagy 

egy udvarban / a családfő vagy gazda gazdasági és szellemi irányi-

tása alatt; akinek a családban ugyszólván teljhatalma van, és aki a 
faluközösség felé képviseli is a családot. 

Továbbá a magyar paraszti társadalomban ismeretes nagycsalád meg-
jelenésének ill. kialakulásának ideje sem egészen tisztázott. Ugyanis 
igaz, hogy kialakulhatott az előbbiekben ismertetett fejlődési 

mozzanatokon keresztül már a nemzetségi társadalom bomlásának idején. 
Ezt a feltevést igazolják László Gyula és Mesterházy Lajos kutatá-

sai a magyar törzsi - nemzetségi arisztokrácia ill. a köznép vonat- 
kozásában egyaránt. Utóbbi ki is mondja általánositva, hogy "... a 

honfoglaló magyarság mind három etnikai csoportjában / vezetőréteg, 

középréteg, honfoglaló köznép - Cs.I. / meg volt a nagycsaládi szer-

kezet." / 1 / 

Problémát csupán az jelenthet, hegy ez sokkal több törzsi 	nemzet- 

ségi előkelő temetkezési helyével és lényegesen kevesebb köznépi te-

metővel tudják régészetileg bizonyitani a :szakemberek. 

További ha el is fogadjuk a magyar nagycsalád meglétét a II - X. 

században még mindig nyitott kérdés marad a középkorban való tovább 

élés*1 Meglétét bizonyitjók a feudális adóztatás irett forrásai 

/ magyar adójegyzékek és török defterek /, melyekből az tünik ki, 

hogy nem személyeket hanem paraszti familiákat, háztartásokat - mint 

adóztatásra egyáltalán alkalmas gazdasági egységeket - vettek számba. 

Ezek élén a családfő, vagy hagyományos kifejezéssel élve a gazda állt, 

aki arcragi függősége mellett még erkölcsi vonatkozásban is függött 

az uraságtól. 

Problémát az jelent, hegy ez lehetett ugynevezett kiscsaládnak a ve-

zetője is, hiszen az adójegyzékeken csak ritkán fordul elő, hogy a 

családfő neve mellett a vele egy háztartásban élő házas fiai is fel 



legyenek sorolva. 

Társadalmi hovatartozisát tekintve legalább jobbagynak kellett 
lennie, hiszen nincstelenek, vagy zsellérek nem tudtak adózni. 
Ezek nevei nem is szerepelnek az adószedők list,íin. 

A jobbigy tehdi•. a kize kniajolt gyalusi társadalom viszonylag 

ts3L,otőse'3b rétegéhez tartozott, is ezt csak ugy érhette el, 

eá.. Mist olyön familia, termelisi egység vezetője, gazdája, 

melyben sz{ :ebb csalidj ín, feleségén, kisebb gyeraekein, h zas 
fiaira ttzl, lazábban vagy közelebbről esetleg rokonok, csalid- 
töredékek, ... házatlan zsellérek, pásztorok és mis fogadott oss-

lédek is az ő vezetése, felelőssége alái tartoztak." - irja Kosiry 
Domokos. /2/ 
Az ő aegfegalmazásában szereplő társadalmi egység tehát feudális 
képződmény. Ezzel szemben érdekes, hegy a  magyar  nagycsalid emlé-
kei /azakisak,hagy.nányelc stb/ elsősorban azokon a vidóseken marad-

tak sec a legutóbbi időkig, amely területeken non a földfüvelés, 
hanea az állattes:.yésztés volt az uralkodó termelési ág. /Sárköz, 

Palóc-föld/ 

Ha  az adóztatási rendszer megkívánta, vagy a termelési szint emelé-
séhez szükséges volt, akkor a nagycsalád cselédeket vagy egész csa.-

lidokat /szegényebbeket/ is fe ;,adett keretei közé. A nagybirtok is 

- elsősorban gazdasági okok miatt - támogathatta a nagycsaládi 
szervezetet, mivel ez megkönnyitette számára az adóztatást. 

Ezt a na yesaalidot irtd le alapasan Mervay Judit a palócoknál és 
definiálta nagyjából a XYIII-XIX. századra ve atkoztatva: " A magy-

csalid gazdasigi, helyi jelleggel /sajátos ,maginjelle el/ rendel-

kező társadalmi egység, 2elyaek tagjai az  egy  apáitól származó vér-

rokaaok; beletartoznak a közös őstől származó férfiak, azok felesé-

gei, gyermekei, unokái és azoknak htizastirsai." /3/ 

Sárközi ás Pécsvirad környáki vonatkozásban beletartoznak stég közös 

őstől származó nők is, kiházasidás esetén férjhezmenetelükig, 

vőség esetén pedig, vagy ha vént ínyok saradnak, halálukig. 

Erre a  vidékre is  (törvényes) lehetett Bodrogi Tibor aeghatirozása, 
miszerint a nagycsalád "Két vagy több kiscsaládból alló rokonsági 

csoport, melyet közös település, gazdasági kooperáció, valamint 

vérségi fa 



affinális kötelékek meghatározott formája jellemez." / 4 /  

A nagycsalád szerepére és funkciójára vallanak az "egy kenyéren  

éltek", "egy karra dolgoztak" kifejezések is.  

Helyenként nemzetségnek nevezték a nagycsaládet és annak széles  

körű rokonságát is. Viszont azokat a asal:ádokat,melyek csak néhány  

co ok  v.ztikkköru  r000 ss wN.ig k Tolt, nem te Lnte tt ék  

nemzetségnek / nagycsaládnak /. z is mutatja, hogy a két fogalom  

helyenként mennyire  egybeolvadt a köztudatban.  
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A klasszikus értelemben vett nagycsalád fuggo kiscsaládokkal /I-VI/  

A *agycsaládban patrilinaáris leszármazás alapján tagok  

A nagycsaládnak  férjhezmeneteltikig tagjai  

A zagycsaládban házasságuk révire bekerült tagok  

tsnwt e9.4m1 4ltnli  ~ A 

9  



2/ b va::.sak / namrcsalád._ kiscsalád / relációia a vizsgált 
idősz4kban / 1£37e - 1910 / a Sárközben és P422111:ad  

környékén 

A XIX. század második felében a magyar módos paraszti gazdaságban 

is meginduló és a századforduló éveiben egyre felgyorsuló kapita-

lista fejlődés azzal, hogy a családtagoknak a megélhetéshez már 
más lehetőségeket nyujtott, és a maga illuzórikusságában is a 
meggazdagedásnakk nagyobb lehetőségeit csillantatta meg, fokozato- 

san bomlasztotta fel a nagycsalódot, "a falusi feudg?lizmus sajá-
tos alapsejtjé"-t. / 5 / 

A termelőerők fejlődése következtében az emlitett változásoknak 

illetőleg a pusztulásnak kitett "paraszti familia" azonban nem 

taint el máröl hólnapra a magyar társadaloabál. Részben átalakult, 

szerkezetileg módosult, de lényegét megőrizve / ha csak szokisai-

ban is / létezett az ország hagyomány őrzőbb, zártabb vidókein, 

egészen a legutóbbi időkig. 

Amint hesszu évszázadokon keresztül valószinil, a ZZZ' század 

második felében - tehát a fokozottabb kapitalista fejlődés meg-

indulása utin is - a magyar parasztcsaládok között, szerkezeti 

szempontból két alapvetően kiilbnböző, egymástól eltérő tipust 

kell megkülönböztetnünk. 
I. Egyik a n a g y c s a 1 .í d, aiielyben a családfő /a gazda/ 

irányitása alatt élt egy fedél alatt, közös kenyéren és 
közös gazdaságban legalább bárom, de inkább négy nemzedék 

ugar, hegy egy nemzedéket több kiscsalád is képviselt. 

Itt a gazda / kiscsaládjának / leszármazottai közül csak 

azok a nők nem  tartoztak már a nagycsaládba, akik házassá-
got kötöttek és a verilokális / a férj házában, rokonainál, 

falujában / teleplilés révén elhagyták az ósi, szülői házat. 

II. A  másika k i s c s a 1 á d, amelyben csak két generáció 
/  szülők és gyermekek / éltek együtt, og• fedél alatt. 

Létrejöhetett a nagycsaládból való kiválás i ugynevezett 

"válakozáa" eredményeként is. /ebben az esetben rendelkeztek 



némi családi birtokkal/, de általában a szegéhyebb paraszti 

rétegek - zsellérek, juhászok, cselédek stb. - ismert család-

formája volt, akik vagy csak miniriálir3 földbirtokkal rendel-

ksztek, vagy teljesen nincstelenek voltak. 

Ezek a kiscaaládek letőbJször egy - egy módosabb nagycsalád 

függőségében álltak, mivel a termelőeszközök / föld, munka -

eszközök vagy jószágállomy / hiányában önállóan nem gazdái-

kc9ihattak. Ez  a fűggőség csak növekedett a termelőerők fejlö-

dcse következtében felgyorsuló pauperizációval. 

Bennünket elsősorban a ragycsalád érdekel, amely a századforduló ide-
jén meg volt még - a maga teljességében - a palócoknál és a Kisalföl-

dön; emlékei és maradványai pedig az ország egyéb területein is 

felfedezhetők voltak. 

Igy a Sárközben és Pécsvárad környékén általánosas elterjedt csalid-

forma  volt az ugyancsak hárem vagy négy generáciátmagába foglaló 
- melyben a jogok is a kötelességek szintén a gazdához való tartozás , 

ill. a tőle való függés viszonylatában realizálódtak -, de ebben 
Faár egy nemzedéket mindig csak egy kiscsalád képviselt. Nevezhetjük 
ezt akár kHzbülső esetnek is, amely strukturáját tekintve már inkább 

a kiscsaládhoz áll közelebb, a háznép nagyságában, a család élet-

vitelében, patriarchális szellemében, szokásaiban pedig még a nagy-

családra emlékeztet. 
A Sárközben és a Pécsvárad környékén a földművelés mellett - éppen 

a természeti adottságok miatt - a halászat és az állittartis voltak 

azok a nagyobb hasznot huzó foglalkozási ágak, amelyek gyakorlása 

következtében kialakulhatott egy tehetősebb rétege a jobbágyparaszt- 
zápnak . 

A sárköziek életében jelentős változást hozott a pult század második 

felében végrehajtott ármontesités, és tagositás. Az itt élők fő-

foglalkoLisa - a felszin öldrajzi adottságainak megváltozása követ-

keztében - a földművelés lett. 

Hegy a gazdasági alapnak ez a máról holnapra történő átalakulása 
milyen követ ezmény*kkei járt a parasztság társadalmi, faluközösségi 

életére, családi berendezkedésére, annak formáira, szokásaira akkor 



amikor a gyors me;gazdagedás optimális feltételei is adva voltak  

és amikor a társadalmi — politikai és demográfiai változások  

következtében még Előnyösebbekké váltak — azt már a hagyomány-

őrző, idős emberek visszae -al 4kezéseibő]. is rekonstruálni tudjuk.  

A Zengőalján pedig ugyanezek a Hivetkezmények a jobbígyfelszaba-

ditás után a szabad paraszti feWdés biztositett lehetőségéből  

í leadtak az áii*Étartásra és g rimölcstorrlesztésre kitömően alkal-

mas ter.11e ten.  

Mindkét vidéken ebben az időszakban már az volt a szokás, hogy a  

házasságkötés után mindig az egyik gyerek maradt csak a szülői  

házban. Több testvér ecsetén a. l4nyek elmentek menynek, a fiukat  

pedig  "  illendőkőppeu" k.ihizasitot*á.k. Ennek a szokásnak az ere-

detét lehet hogy  nég a XVIII. században kell keresni, amikor elő-

ször találkozunk figyelemre m#ltó szaporodás csökkenéssel a meg-

induló egykézés zövotkezt ében.  

Ennek célja a jobbágytelek szétaprózódásának megakadályozása, a  

családi vagyon egykézben va16 megtartása volt. Lhhoz még csak ,  

szubjektiv mezzanatként, a gyarapodás a *azdagedás vágyát kell  

hozzászámitanunk — abban a korban, amikor  em társadalmi osztályok  

gondolkodar,át determinálta, és olyan körülmények között, ahol  

erre minden eshetőség, mint objektiv feltétel, adva volt — és akkor  

érthetővé válik, hogy  a nagycsaládnak az előbbiekben e:nlitett  

szükebb formája vált uralkodóvá és halt el a másik.  
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A vizsgált területre jellemző cselád tipusa  

•  A  családban parilineáris leszármazás alapján tagok  
A családnak házasságkötésükig tagjai  

A családba házasságuk révén bekerült ta , ;ok  



3/ A  na.Lvcsalád elemeia fennmaradisának eka,i és feltételei,  

a  W._z ~,-:átt  *..er'.~1 st!~ n  / tör.  t3neti + e:rtvezők ._..—. 	.,..~~..—  

Az egykéző osalide!c után a  legnagyobb  volta két gyerekes családok  

száma..;zt u ya iis még oltürte a közvélemény, de ennél több gye-

rek már széfien ldtt volna.  

Hegy a testvérek között melyikiek kellett kiházasodni a szülői  

házból, azt a szokásl vált gyakorlattal együtt bizanyos racionális  

zzemponacl: is bafolyáealták. Ha a körULmények lehetővé tették,  

akkor általában a fiatalabb fiu maradt az ősi, családi házban, te-

kintve, az emberi számitása1 szerint ez házasodott meg később és  

ide hozott maginak feietiget, vagyis menyt. Az idősebb fiutestvér  

pedig általában előbb megnősült és elment vőnek.  

Ha  egyetlen  gyermek volt a családban, akkor annak otthon kellett  

aaradmda még, akkor i3, ha lány volt. Az ősi fészekben maradás  -

azon tul hogy kétségtelen előnyöket biztositott az atthenmaradottnai:  

- bizonyos jogokat, de kötelezettségeket is vent maga után.  

Iindene;c elc"tt iLyan kctolezettség volt az öregek gondozása.  

A caaládfőő elöregedésével pedig át kellett venni a gazdaságot, a csa-

ládi birtok irsíryitását, vagyis be kellett tölteni a gazda szerepét.  

Idom volti Felelősségmentes feladat hiszen egy telj4s család létének  

anyagi feltételeit kellett biztositania. z pedig azt jelentetto, hegy  

a családi bútekei csak_ növelni lehetett vagy legalábbis megtartani,  

da elherdálni nem.  

Aki Tehát otthon mara dt, az id3vel jogot formálhatott erre a családi  

pozicióra. kötelencége pedig az volt, hogy  a ,saját kiscsaládján ki-

vül - mintegy ellenszolgáltatás képpen 	eltartva a szüleit és  

ragszüleit, valamint gondját viselje az öregeknek.  

Arra a kérdésre, hogy miért maradt együtt a nagycsalád, csak leg-

utoljára szokták megemliteni az adatközlők, és akkor sem  mindig,  

az anyagiak hiinyát. Iz azért lehet igy, mert a századforduló &reize  

a vidék középparasztságának is jelentősebb része már annyira meg-

gazdagodett, hogy ezeknél a rétegeknél ez a szempont - mint a szü- 

lőktől való független önálló kiscsalád alapitásának egyik feltétele - 

nem is jöhetett volna számit5^7ba .  
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A nagycsalád fennmaradását, a*  előbbieken tul talán a sajátosan 

zárt e tnikuQrak is tula j danithat juk, melynek_ kialakulása a vi-

dék "környéktől clUtő táji jellegével, sajátak gazdasági áleté-

vol" van Jaazei ggisaa,i. / .úár az elzárkózó endegámikus befelé-

for' ulta k;sa.k « XIX. század másaúik no gyedétől kezdve jelent-

kezik./ 

Másrészt, "hogy a Dunántul déli részén viszenylag sokáig fenn-

maradt a  nagycsalád  annak a magyarázata, hogy hatással lehetett 

rájuk a déli szlávok házközösségi szervezet.' / 6 / 

Hegy kapcsolat lehetett a délszlávok és a sárköziek között azt 
bizonyitják azok a kölcsönhatások is, amelyek a két nép diszitő-
müvérzetében egyaránt felfedezhetők. 

Gsszefeglalva tehát a nagycsalád elemeit létezésének okai és fel-
tételei a vizsgált területeken a következők voltak: 

1. A  gazdálkodás folytonesságfnak biztositísa 2 vegyen megtartása 
ill. gyarapitisa erdekében. 

2. Az  őregek gond7iselésének biztositása. 
3. A  hesszu évszázadokon keresztül megőrzött szolos. 
4. Kezdetben az anyagiak hiánya, később a vagyon gyarapitsának 

eszköze. 

5. A  sajátosan zárt etnikum. 
6. Délszláv hatás, melynek bizanyitékai a sárközi diszitőmiivészet-

ben, vagy viseletben is felfedezhetők. 



` r,  
)  t  T 	O 	L  
\ 	 ,~ I► ~

\ / / 1 

1  

SiEKS~RD
C) 

 

5  cs¢ny  •  

.Dec5  ~ 

ScírpiHs  
•  

S  

A/sá yik  

5  
M e  G  

A 

,Dra va  

A  

,•••• 
 

~•~- 
/0^ .  

A vize tilt e rajzi terület  

~ 
~ 

' l '  
• zenyvroi

n , ku~y 	\ 
Co 	• Pács ✓árad  

• 169yPall  



- 11 - 

II.Gazdasági t ér_yezők 

1/ Birteknagvság  

A sárköziek az ármentesitett földek eszt5sakor a birtok nagy-

ságát fertályokban számolták. A "fertály" a telekföld után járt, 

mégpedig 600e 61 földhöz 800e öl legelő. A legelőt két részbon 

mérték ki a falu határában. Igy egy fertály nagysága gyakor-

latilag 14eee öl volt. 

Azt mondták  "egész hales"  - nek, akinek 4 fertálya volt, vagyis 

56ee öl földdel rendelkezett. 

telek 	telek után kapott föld 	birtoknagyság 

6oee öl 	Boos  öl 14eoo öl 

56000 öl 

"egész hel" 

 

24o©0 öl 	32ooe öl 

 

Az pírtéri földek esztásaker, Sárköznek már akkor is legmódosabb 

községében, Decsen csak két egész heles gazda volt. 

A nem régen még jobbágy sorban 11ő parasztcsaládok birtokainak 

nagyságát lényegesen növelte, és ennélfogva meggazdagedásakat 
hathatósan elömazditetta a kaszálóbirtek, amit a Sárviz le-

csapolása után / 7 / a felszabadult árterületből szabad föld-

foglalással szerettek. 

Az árterület lecsapolásának lehetősége már az 177e-es években 



fes2~t, de  a sárközi paraszteág ijedft tiltaYesett  ellene. 
Pedig • mint a későbbiek bizenyitsattik at Ma adott terateáaraeti  

vLsweraJak Laegvált:ez ;utasa, ~,.,azdsazigi értelemben, cmalt előnyü-

ket swelgál to volna. emiker arra a halallaoaányra hivatkoztak,  

amit ennek következtében elvesztentnak / 8/ voltaképpen  

régi, élee tsaód4u3s:, a kűlvil4gt6l előny6aen elrejtatt helyzettik  

me:gválioztatisxat féltették. Természetes vitettségit elvesaztc-  
aétSl aG g3d  vak.  
Az 1:7©-es CsveL?xin azonban mindaz bekövetka  ^e  tt, nef.től lee  

eitrvo1 azelőtt in air annyira féltek-. Száaitdr.ssikkan nem eaas•  

l3dtak, mert valdbau a tallemtea fee3e aék elvesztésével egyszeriben  

a ?ilia  sszesue  elő kert3nglker AM  arMllball sam eszsisz►.ite►ttak, haw  
se a hi..-telsn be;ccivetk+t640 'eileapisos ea as  c;letmddjuk fokozatos  
dt,alakulássát eredssaé,ayezte, geliktalgilag sakkal kedvezőbb fel-

tételeket teremtett szémukra ara eS.visztattnil.  

A földeket aa;am ke13.etrR iN!►edrs►lni, wok  elfagza?.ni.. A hagyam:ny  

sirarint, amiZcev a  földekat esaztgttilc, azt sand** e sitzda a fid-

mat  „Erldj be a nAdba, satin tarts*  ffail a e3adeat, Mel  elágt  
ott 1eszlrta a eíbakete /9/ A p5amdea tüzótt esdviival pad3s  
sagytercil.etet be  lehetett asrni. ős e :, irkUzi caalAdeek birtokai  

gyorsan sab+rek.edtek. Minden  c: alid annyit foglalt maginak amennyire  

rdgycisaött. Vagyis "ameddig  hiuk népének kasszaher ,-„re elért." / le /  
Hogy amok  kövdi►iCcs.tóben s:m9. ê-, az arsz4;ban dltsRLbe+n egy negyed•  

telkws bazdIna ►k 3• le  held  ri►lte, addig a eirkftbeaa es a  

4e - 5o helciat is  ne,;íales<dta • a  iriitc e► ettisad°ssr+áa.~. ,; Aveib81. /lí/  

A  videók ogysrzeribet. jári-tat5v1 / :át lsaldllat8tit/ vilt az idegenek  

s3záaaánt is. A pihent fekete föld pedig, amit még mmbnr sdeiyaseat  

mozgatott meg • el kezdte ontani a drdga gabe»it.  

Igy alakulhatott  ki i"magyar parexatság leegmage»tebb aszintü  

arisztaitráeiljn" / 12 / sc:aedben a falvaIsbsen.  

Pécrrváza3 k5rn,roYán, a fentiektől altérd texm4Tzeti v'..evazy3k  

miatt, a ezaaad fölclf+aglalls gyaksrlatajameretlsz" volt. Az itt  

615 da:-anzt$6g gazda sáLi fej2úc►ését isisirlS2,ag as urbári el-  

k{.,ilönöseás swtiYSLlta. Ennek következtáben, vul:;mint a felszini  
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adettsizek miatt az átlagfa birteknaÍyeíg itt lényegesem kisebb 
volt. / 13-15 held/ 
A mezőgazdaság fejlődése itt végig az w yncvczett " porosz utca w 

haladt, a,mig Sárközben ennek alapvető tendenciái mellett, r,s 
ismert okok ,Matt, hamarosan megfigyelhetők voltak, sőt előtérbe 
kerültek az "amerikai utas" fejlődés lehetőségei it. 

Ezért itt az  egyes  családok meggazdagodása az egyéni szerencsé-

től is jobban faggött. Ügyesebb gazdák többet 	jebbat tudtak 

foglalni, mint a kevésbé rátermettek. A vállalkez:zsek sikeressé-
gét persze a vállalkozóknak a faluközösségben slfeglalt peziciói 

is nagyban befolyásolták, sőt msghstárezhattál :. 
A községek vezető emberei maguknak kanyarithatták ki ú fcluhez 

közelebb eső, kedvezőbb fekvési:, jobb földeLet. Igaz, voltak 
K 

olyak is, szándékosan now  sokat foglaltak magurak, mert azt 

hangiztatták, hegy "nem kell, minek az a sok gaz, meg bokor?" 
A többség persze egyem igy vélekedett. A népesebb csal dok, vagy 

az ügyesebben gazdálkodók bizony nem hagyták lei rn b3rtekno yeb-

bitás .-iszc nylag körürü, ki nálkezó lehetőségét. 

A mérnök kocsin volt, lc se szállt, nem mérte pentessn, csak 

kérte az öregapám apját, mutassa mega kaszáld hatsírát. Az ls-

f©rditetta a kancahámot a lóról s odaszólt a gyereknek, öreg-

ap-3rmak: Ülj fel, menny el arra meg arra, amerre hoztad utánunk 

kaozál_4skor a csobolyót, arra eridj körül a bokrok közt menj! 

Lóval ment  mert vizeken kellett átmenni. Nézte a bokrok közt 

merre  tart. Mondták az emberek: t:egbol®ud lt az örcg Bsrjáti, 

macira irati a rétet meg a bozótot is, majd még fizethet utána. 

Van ez 6a - 7s hold, mondta a mérnök. Több ez,  mint amit a 

jobbágytelek utin megállapitettak, ezután válts got kell fizet-

ni!" / 13 / 

A kijelölt határvonalak betartása a rét és a legelő esetében 

gyakorlatilag lehetetlen volt az állandó árvizek, / kiöntések, 

talajvizek / miatt. };tért, bár a területet  a  kinérós r.tain azonnal 

lekarózták /"cibakkal" körülvették /, a batárvenalakhez lesem 
ragaszkodtak mereven. 
Amikor a lacsapelások következtében a falutól távolabb eső helyek 
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/ rétek / ás szárazan maradtak, akkor a decsiek az ide tele-
pitett száll sokra, aklokba vitté': ki jószágaikat, és az 

egykori szénáskertek funkciójukat elvesztve, veteményes kertek-

ké alakultak. A viz viaszahuzódásával csak növekedett ez az 
állatok által agyentrágyizett, veteményezés-re nagyon alkalmas, 

gazdag terület. Az  ....,..... nép pedig kihasználta ú. kirí lkezó le-

hetőséget és szabadforlalli utján birtokba vette a felszabadult 

földet. Rokonok, jó szomszédok akik itt is szomszédok akartak 

maradni, kisebb-nagyobb parcellákat foglaltak maguknak illetve 
hazzátartezóiknak, minden különösebb rendszer nélkül. 
A szájhagyomány szerint "Ott vgy van, hogy ü elődje foglal egy 

kertet hajmának, tötto le a cibakot mindjár, de a rokonság egy 

helyen foglal, testvérem foglalj te is mellettem, nem kell itt 
ut, átmégy te is az enyhien, én meg a tieden." / 14 / 

A szabadfoglalás és a családtik megkülönözései következtében még 

le évvel ezelőtt is szinte teljesen áttekinthetetlen volt a 

néhány száz öles kertek kusza halmaza. A kírúekber kocsiut sem 
volt jakéig, mert a termékeny terület legapróbb részét is  ki  

akarták használni a szergalmaa asszegyok. 
Az eges családok tulajdoa:.ban levt parcelló kat "borezdák", 

vagy még az öregek által ültetett gyümölcsfasorok vilasztott ik 

el. 

Egy-egy családi birtok itteni  részének felaprózottságára példa; 

hogy Dece•r Berjáti Szél család egyik ősének, a vizsgált idő-

szakban 16 held kertje volt 42 darabban. / 15 / A decsi határnak 
erről a legjobban megnüvelt, legértékesebb réezóről népdal is 

keletkezett: 

" Sej a decsi kertek alja, jaj  de homokara 

Vetek bele relmarin et jaj de illatos." stb 

Piceváradon, Zeagőv,írkonyban is  alkalmazták a kerti művelést, 
csak a lehetőségeit - a felazin adottságai miatt - korlitozettab-

ba'c voltak. Az erre alkalmaz földterületek a családiházak fölött 

a gyümölcsösök végében helyezkedtek el. 

Röviden össze foglal.va::indkét vizsgált területen a családi birtic 
/ - az agykari jobbágytelek, a rajta lévő házzal és jószágállomány-

nyal -  /  nagyságát az urbéri elkülönözés jelentősen befolyásolhatta. 
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Az egye, csalddok lehetőségein is mulett, hogy ez a vagyon 

idővel növekedett, va 	esetle3 rohamosan. zsugsrodett. 

Sajátos körülmény volt Sírközben az ármentest tés. Az ennek 

során felszabadult árterületből, sz2bad foglalással, szá st- 
tevően jer lehetett növelni az eredet] cselcídi. birtokot. Ezért 
itt a birtlkok átlagos nagysága jóvil .n ,yob'/ volt, mint 
Pécsvára,d környékén, és a későbbi gezdmgrparaszts ír rétege is 
erősebb volt, mint a Zengőalja reformitus községeiben. 

Mindkét helyen a családi vagyont két részre esrtetták. U -

nevezett "ősi birteket" és "szörzemény" - t k l5nböztettek meg. 

Ez a két rész természetesen közös gaedr.ságet elkstett és csak 
a csal dtzAek tudet4ban vált el e zrzistól. Ezek a terminelógiák 
közhasználatuak voltak, ugyan2kker jelentésükben. /pl. szerzemény/ 
érdekes összefüggésekre is vilá itat k. Arrs tudniillik, hogy 

a meggazdaTedásnak a földműves tírsad_alemban á1tslában el- 
„ . IG 

fogadott módeza:tát - az összeházasedÁzalf~ birtek„ srapitást - a 
sárközi, illetőleg .a zenealjai református parasztalt is elő-
szeretettel al3alaezta. 
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a  Ga.zd:ílke4i1  

a/ A, lattenZ é aztés  

Az urbéri földek lecsapoldtsával ás a Slidedivelésre alkalmas 
területek ne n'öveked&sével . as 188a e i évektől kezdve 
fokaaa,teean kezdi elveszteni jelentűségét a $&írközbers. 
Ez a változás elsősorban az állatállomány csökkenésében nyil-
vánult meg, valamint abba* a tendenciában, amely s sailaj 
állattsrtÁst fokozateea a az istállózás keretei közé czéritetta. 

Akkor wtti kezdetét araikor at rétek feltörésével a határban 
szabadon kószáló bandák fit.nagyobb kárt okoztak a vetésben. 

A megv41tozett kösiilm4 yek! ez a  családok k:;san-kehön, alksl_laz-

kedtatk. T4vt . tték a memaaradt - és még elég jelentős - ló és 

Szarvasmarha sáll.mán*vt k most épült szállásokra és karámba. 

nirtáw. Etásuk, gondozásuk a család legF$regehb férfiának, 

as *öreg* nek a feladata lett, aki most már csak ritk a, 
ecy-esy ria' rebb ümt paUzlct-ível jött be a faluba. 

A süá.zed végén padig agynevezett "szállási" ,! bevááinderelt eze-
gén ebb ember / váltja fel az öroget, aki most élete stégéig 

kikölnizik a "hö ,c*"-re. 

A lovakat, mivel sir  nyomtatni nem kellett, elvitték a vás'trra. 

Két pár lovat a*ben mindig tartottak a háznál, amit igavonás-

ra, használtak. Általában a családok rendelkeztek még egy falka 
/25-3o/ sertéssel irt, aminek a nontes számát azonban a 70-es 
években még nerc tudták megállapita*i, mert a falka az erdőben 
volt "a makkeaaia",falt yelet nélkül és atzabaden szaporodott. 

gazdagabbak már okker fogadtak melléjük őrzőt. A század-
forduló tálán azonban behozták valamennyit a faluba és a jószág 
közös kondába terelve, fogadott kanász fel gyelete mellett a 
legelőket járta. 

A méh6szkodés - mint jövedelmet biztositó foglalkozás - elserva-
dása ugyanosak az erre alkalmas nar;v ártéri rétek eltűnésével 

kapcsolatos, valamint  azzal a szubjextiv körülménnyel fi.igg össze, 

hogy a fiatalabbak is ír  nem éreztek erre ha j lsndáságet. 

A Zengőalján ugyanebben az időben az állattartásban legnagyabb 
jelentősége a juhtartásnak volt. Emellett persze itt is volt 
minden csalidnál ló, szarvasmarha, sertés és aprójószág. 
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b/ I'ö1daUvElés  

ki'r.5-ek6n 1.s, meg a Sárközben is a omit század 

6o-as éveitől wilt érezhetővé s. parasztgazciaságax megerősödése. 
Ennek oka kerszerü m,;vet si elj1x4sei / vetésfergó / és fejlettebb 

termelőesskUzdk / vaseke / felüasznzl: sa mallett a ,sz.intóteriilet 

mognövskedése is vol. ;:z nem jelenti azt, hegy a szőlő és 

gy.,mölcsterrüscztés valamit is ves:. Vett volna ;jeloatőségéből. 
Hirzea a 1 ecset. lejtői t;ovíbbr^a is alkalaasOt voltak, jó termő gyü-
mölcsösök és szőlek neveléére, éuptbc miit a Sirközhóz tartozd 
dombvidék regfelelő terUetei. 
A seMterüelésnek i cn agy: éri:enitós volt az elsődleges célja, 
hanem a családi szülks6geletek ki.eléritése. P.gyéb gyümölcsöt 

/ almit, körtét, diót / már s'ivesea hordtak a közeli városok 

/ Pécs, szo.cazárd / piacaira az asoze:lyok. Pccsv_írrad környékén 
egyéni  &3  fitosságot jelentett a vid k gazdálkedt t= a gesztenye. 
Sírközi ri szollatban pedig r gabonr.teii elégi £ent.:aságának meg-

növekedése volt jobban Frezhetó, mint más vidékezek. Az úrmentesi-

téesek lairetkeztóben felszabadult hatalmas területeken a sárközi 

pafasztsig - viszonylag rövid idő alatt - gabeaaterme.Lsre rendoz-
kedett be. A buta mellett árpit (s zabot Lermeltek. A talajerőben 
gazdac lecsapolt földekbe azonban egy ideig nem lehetett gaber fit 
vetni, mert kirohadt. Ez:"x.t a gazdák repcével votntték be ezeket 
a földeket, majd 4Y1sedvet4e!x fit / m.íj ..xsea.n / kölessel szórták be 

a hely 6t, igy zztin a földj e. is j31 kihasznál fix, ca néh ny 
étt le or°gása alatt jelentós tő éhez fiz j,L. r; cak, mert a köles 
driga 

Amikor szak A földek a kenyérgabona teerm3lée6re is alx lmssak 

lettek, akkor pedig az évenként Licgismitlődő 	gátolta a ter- 
més nyugodt betakaritását. gyakran magtörtént az is, hagy a kései 

árviz miatt csónakból kellet;;; ara tniok. Ilyenhez csak a vizből 
kiemelkedő `_.alászokat csapkodták le :sarlóval.. "Al u1» i árvizes 

csónakból való arat 1076-bon volt." /16/ 

A fentiek miatt a szizadf.arduló előtt iltaláae., gyakorlatnak szá-

. itc t t , hogy a be takaz'itris3al sie t Lek annak érdek8i,en, hegy a 
család fiatalabb tagjai elmehessenek vidékre megkeresni a következő 
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évi kenyeret. Legfontesabb ilyen áabanaszerző vállalkozásuk  
a nyomtatás volt.  

; ~ 
Ez a bUzaa;iföldjsgik me113tt készitett szér;zkbe.n történt, ahova  
?-  3 szvasa4Áddal / akik a faluban is mag a határban is szomszé- 

dok aaltak / vagy a saenzetsé3. mál családjaival - tehát rel:anek- 

kss.1. - közöses össsp'ierdtkk abAxá jl'•.,at .?'eksintvsi, hogy a két-  
WOMASId gazda3.kalis ve tkez tí.hd! "i a kétfelé zto  t t fóld,  

egyik résziben w  ad3g buza vol, a sze:rük helye nam változott,  
h.:ncn évről-é-re mindig ugyanott  volt.  

A társ'ítáaxNa / ka ►1."kíakria. / azért volt g:iikség ,  hogy a nyomtatást  

- amit lovakkal végeztettek - megg,yorsits:zk. Ugyanakkor ez a  

nehé  :  muxtk:. aek muuk3iaskezct me g 1.+vat iá i,;Cnyelt, amit egy család  
csak nathozan, va,;y cúyilte:lán nem tudott volna kiállitani. Ennek  

ellcnr.ra valt alya,n baada la, akti rom társult senkivel, hanem egye-  
dül r,yusstatL•aa ki  a s«játOit. Az ilyen gazdit fösvénynek tartotta  

a falu és .kinevették a tObsi. ~~.k.  

Amikor agy csalid, a rokoaok vagy a szomszédok sogitségével beta.kari-  
í,otta kis ga'Anájá,t, akkor ug+araczgTkatel a rokonokkal és szomszédek-  
kal"társaul.t", és cirtentekc vidikra rsS -aratartni, résziből. drre a  

szíikség k:►n+y9zeritette őket, de  meg is tehették, mert nagyon sok  
jő lorak volt ós mivel értették mesterségüket, szivesen. is }Li.vták  
őket a szara,r;aéü :aogyé,cúe. / A deaeiek még Szlovéniába is eljártak./  
A  y cmÚa  uáshez, amiért ar termés egpneayedct  

 

 kaptá kk e zsl"  j  tarta - 

7ot }Jwóryrt, w n j  Y szalma  ne  ra1yta ia4alwa rakása is. A JU 

 
C ra  s  

ugy ti;rtémt, hogy  d pelyvás szenet szélirányba deoták falatpittal.  
Á lclr:llott garmada mellett állt az ö-rug, aka a ,tbuz:Ira rvnullett  

töreket lwla ;yi.ntette aana6t."  

" A zömöm közé dobd a buzit, szömba gyerekek!" kiAltot ;a,, a ha-  

g;yammai's,y- szerint, az egyik nar ját1 i.w Szcnterzáábats::a a lai.átaaak-  
xa.ak, mert mikor végi;  sent  a garmadán, az öreg baeb,ailagctt a fészer  

alá, ahol tanyáztak, a szélos karia.áju kalapjából is bőszáru csiz-

májából a buzit beletöltötte zsákba, mert az részeless nélkr;il az  

övé volt." / 17 /  
A legNnyckc mog a fiatal.aksb es.t.3e :cek tartatták az ottauaiaxkcal a kap-  

cs+alatet. Ők minden szombaton hazavitték a részt kocsikkal, meg  

megzaézt6k hegy mi van otthon is vasárnap indultak vissza a tiszta  

ruhával. ami -t  as asszonyok k:ildtsk ■  

Az 167e-es évektől kezdve azonbaa már  nem  igen jártak el vidékre  
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nyemtatni, mert a jelentősea megnövekedett szántó már fedezni 

tudta a nagycsalóid kenyérsziikségeletét. 

A gőzgép illetőleg a cséplőgép megjelenése következtében lassan 

gépesitetté vált erre is  ez  a munkafolyamat. Árpát és zabot azon-

ban még a századforduló után is nyomtattak, sőt elvétve az első 

világháberu után is volt rá eset./pl.igaz, hogy csak tanító cél-

zattal, do a hagyomfány szerint Burjáti Szél András is készitett 

még "szUrii" -t az 19oe-as években/. 

A családok gazdálkodásának legfontosabb mozzanata - az 188e-as 
évektől kezdve a legutóbbi időkig - a kenyérgabona megtermelése 

volt. Aprómagvak / kukerica, borsó, köles,/ termesztése nagyobb 

területen csak akkor vált fontossá, amikor az állattenyésztés 

belterjes lett. Babot is csak a kertekben termeltek sor közé vet-

ve . 

A burgonyát szintén csak akkor kezdik el termelni szántóföldi 

méretekben amikor a rét egy részét már feltörték. Ezt  megelőzően  

csak a házi kertben, később pedig a  szőlőben  szoritettak neki 
helyet. 

Tehát sárközi és pácsvsrad környéki vonatkozásban a mult század 
utolsó harmada - a sziikebb földrajzi környezet megváltozása követ-

keztében is - az állattenyésztés háttérbe szorulásit hozta. He-

lyette a földművelésre való intenzivebb áttérés figyelhető meg, 

amelyben a  meglévő  "kertek" ellenére is a külterjesség dominált. 

Ez együtt járt az itteni parasztság további rétegeződésével, az 

egyes rétegek közötti vagyoni különbségek növekedésével. 

A megszorultak helyzetét kihasználva a szerencsésebbek óriási birte- 

kokat vásárolhattak össze, míg a kedvezőtlenebb helyzetben lévők 

birtekai egyre zsugorodtak. A pauperizáció egyre nagyobb léptekben 

haladt előre, af 1874 után megszaporodott bevándorlókkal együtt 

szabad munkaerőt jelentett - az erre most már egyre inkább rászoruló - 

vagyonos gazdatársadalomnak. 
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3/ Munkaszervezés  

A családtagok / férfiak, nők, gyerekek / munkaerejével a család-

fő rendelkezett. Vagyis az  aki a gazdasigot ir nyitotta. / A leg-

több holyen az ő nevén volt a birtok is./ 

Mindig megjelölte azt a soron következő munkafolyamatot, auinek 

az elvégzése a gazdaság szempontjából a legfontosabb volt, és azt 

is pontosan megmondta, hegy ezt ki, vagy kik végezzék el. Ezt a 

tevékenységet, aminek lényege a munkaerő ésszerii elosztásra volt a 

családban, snegkönnyitette a hosszu évszázadek gyakorlatában ki-

alakult családi munkamegosztás. Ennek alapvető szempontja, álta-

lában, a nemek szerinti differenciáltság volt. Meglülönböztettek 

"onibörmunkát" és"asszonymunkát", vagyis olyan munkafolyamatokat, 

amelyek elvégzése férfiakra ill. kizárólag nőkre tartézett. 

Azért használok a nők esetében határozót, sert ilyen kizáróla-

gos étvénnyel fenntartott munka, amelyhez a férfiak elvből nem 

nyultak, csak nekik volt fenntartva. Ilyen volt pl. mindaz, ami 

a háztartáshoz tartozott. Vagyis a főzés, kenyérsütés, a konyha-

kart gondozása, az épület és a szobák tisztántartása, takaritás, 

szövés, f.aás, a ruhák rendbaatartása, mesés, varmás / a férfiak 
után is / stb. 

Az ugynevezett házkörüli:_toendőknek ezt a részét csak asszonyok 

látták el. Ha a családban betegség vagy elhalálozás miatt nem lett 

volna erre alkalmas nő, a férfiak akkor sem léptek volna erre a 

munkaterületre, hanem a közeli rokonok közül járt volna el hozzá-

juk egy asszony, hogy mindezt elvégezze. Általában jellemzö volt 

a* asszonyi munkára a férfiak 	/ Az öregek esetébe* 

részben nódesul a helyzet, amit majd a megfelelő részbea fogok 

tárgyalni./ 

Ezen kívül minden más egyéb, amit még a gazdaságban / a földön, 
az illatok körül, gyümölcsösben stb/ el kellett végezni változat-

lanul két részre oszlott: női és férfi munkára. 

A férfiak általában azokat a munkafolyamatokat látták el, amelyek 

a fogattal ill. az  íllatáillemáanyal voltak kapcsolatosak. Igy 
szinte kizárólag, "embörmunka" volt a kocsizás, a szénakaszálás, 

trágyakihordás, a szántóföld előkészitése a vetéshez / szintás, 
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fegaselás, beronálás /. Viszont az is előfordulhat, hogyha 

férfi nem volt a családban / pl. háberu alatt/, vagy fekvő-

beteg volt, akkor valamelyik asszony ült fel a bakra, és ő 

kecsizett. A férfiak számárra tehát,-leszámitva a családfőt - 

- nem volt kizárólagos érvénnyel fenntartett munkaterület. 

Emellett bizonyos munkafelyamatekat közösen végeztek a család 

emberei és asszonyai. Ilyen volt pl. a vetés, melynek során a 

férfi, legtöbb esetben, csak a lovakat irányitotta, do a vető-

gép után már a felesége ment. 

Neki kellett figyelni, hegy jól szór-o a gép, és ha a mag el-

akadt, akkor meg kellett "kurkálni" a csöveket. Amikor még az 

aprómagvak vetéséhez nem használtak vetőgépet, akkor ezt is a 

férfiak végezték el ugy, hogy kötényből /"lepiidó"-ből / szórva 

teritették a magot a földre, vagy pedig kapa utia vetették szin-

tén "lepüdő"-ból. / pl. kukoricát / 

A kolempér / burgonya / vetése a legutóbbi időkig ugy történt, 

hogy az eke után ment az asszony és sarkával benyomta a "bsrezda" 

oldalába a gumót. 

Közös munka volt a bevetett terület rendbentartása, gyomtalani-

tása is. Pl. tUskeszurkálás, kapó áe. Az egyelést / répa, mák / 

általában csak asszenyek végezték. 

A termés betakaritása már ismét a közösen végzett munkákhoz tar-

tozott. A kaszás aratás elterjedése / a 7o-es évek / előtt az 

asszenyek dolga volt a sarlós aratás. Az általuk levágott és a 

"leptidóre" rakett butát az utánuk haladó férfi kötötte be kévébe 

is állitetta a talpára. Ezt megelőzően még ugyanez a férfi előre-

ment, leteritott egy másik lepedőt és rátett, egy gyékénykötelet. 

Az asszenyek tehát folyamatosan dolgozhattak, arcig ó a kévéket 

bekötötte, ill. azokat "hármasba" rakta. / Kettőt a földre fek-

tetett, egyet pedig rájuk tett keresztbe. Erre azért volt szükség, 

mert a  meglapult kévéket könnyebben lehetett berakni a "tizesbe"./13/ 

Az árvizes,sarlós aratősek alkalmával a Sárközben - amilyenekre a 

Duna-védgát megépitése előtt többször került ser, ugyancsak asszo-

nyok vágták le sarlóval a kalászekat és vetették be a ladik fene-

kére teritett lepedőre, áférfi pedig a ladikot irányitotta. 

Korikor már a nap kezdett lemenni, akkor abbahagyták az asszonyok 
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az aratást és az embereknek segitettek összehordani a "hármas"-
ekat "tizen"-ekbe, vagyis keresztekbe. / Az elnevezés sacrint 
valamikor valószinti, lo kévét raktak egy keresztbe, de a század-
fordulón már 13 - 24-et, attól függően, hogy tettek-e a kereszt-

be "tolvajkévét" vagy sem. A bevánderlők, a "gyütt-möntek" kezd-

tek el először 18 kévés keresztet rakni./ 

A" tizeeelő" férfiak közül egyik a gazda volt, uki ha megöregedett 
is, csak akkor  volt hajlandó a munkát átengedni, az asztagbakás-
sal együtt, finak vagy unokájának, ha látta, hogy azok jál csi-
nálják. Voltak családok, ahol a gazda jobban rákereste, és amig 

csak fel tudott menni az asztagra, vagy a kévét meg tudta emelni, 

addig nem volt hajlandó félreállni. Ugyanis azt akarta, hegy a 

tizesek szépen álljanak, meg formás asztaget rakjanak, ami no is 

ázzen be.  

Nagyon fontos és talán a legszebb Közösen végzett munka volt az 

aratás. Érezte is ennek sulyát a családnak minden tagja, de külö-

nösen a családfő, aki legnagyobb felelősséggel tartozott. Nem is 
engedte meg, hegy valaki elhagyja a tarlót. Előfordult pl. hogy 

az egyik kisgyerek megbetegedett és az  anyja szeretett volna haza-

menni hozzá, de az "öreg"  közbeszólt:  "tóit akartok otthon, ha 

egyszer nam halt meg?" Aztán mégiscsak hazament az asszony, mert a 

férje hazaküldte. 

Az aratás elvégzése után következett a takarodás, vagyis a tizesek-

nek a szürübe /szérübe/ hordása és asztagba rakása. Ez már inkább 

a férfiak dolga volt, de ha nem volt elég "embör" a háznál, 

/ tekintve, hegy két férfi dobálta a kecsira, egy pedig rakta/, 
akkor az asszonyok is segitettek. 

Araikor az időt alkalmasnak látták, meg a rokonsom is ráért 

/ mivel, hagy közös szűrűjük volt/, akkor hozzáfogtak nyomtatni. 

Ennek előkésaitése - a szürü földjének gyomtalanitása, megnyesése, 

locsolása, döngölése, hogy keményebb legyen - az asszonyok feladata 

volt, akiknek a nyomtatás folyamatában :tár nem sok dolguk akadt. 

/ Ezért pl. vidékre nem is ..:eretek el sosem az asszonyok / 

Másik fontos évközi munka volt a kaszálás, ill.  a széna gyüjtéso és 

betakaritísa, amit szintén kalákában végeztek. Ennek időpontját is 
a családfő döntötte el. A férfiak kasználtak, az asszonyok pedig 

gereblyéztík utánuk a rendet. A forgatást meg a gyűjtést is mindig 
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közösen végezték az asszonyokkal együtt. A széna kocsival való  

betakaritása /behordása/ a szállásra a férfiuk delet volti de  

ha nem volt elég férfi a háznál, akkor a "mony is hányta a  

kecsima a szántát" , 

Ha a  rokoasig boa tudott elég munkaerőt kiállitari, akkor aap-

számosokat is fogadtak. "Pükaszáláokor özönlött be a nép, Tud-

ták a vidékiek előre. A  Duna  ti só feléről SUkösdről, Szert-  

istv arról, Bajáról jöttek s regelenként edaá?ltak, mikor g  

nap fölkelt, világesede't, a nagykoc aa falához. Ott álidegáltak  

és vártak. - Ergye fiam a sarokra / fogadjál kaszást / mondta  

az öreg, ha kevésnek bizonyult a kaszások sz zna.  

Mikor ment kifele az élelmesebbje ment már a gazda elébe.  

... Voltak hires virtikli  kaszások, a nagyobb gazdák nyolcat-

tizet is fogattak ez ysarr• belőlük."  ''  1 
Mindig is megosztott családi munka volt a 3zUret, ahol a gazda  

szerepe külinösen kiemelkedett. A szedést férfiak és nők közösen  

végezték, de a puttonnyal vall behordás már csak a férfiak  

dolga volt. A gazda irányitetta az egész szüretet. v mendta meg,  

hagy mikor, melyik "pásztába" álljanak a szedők. A hordókat már  

előzőleg előkészitette, közben pedig figyelte az egész munk4t.  

lenőrizte a lefolyó mustot, és ha a hordó vagy a kád megtelt,  

akkor másikat állitott be.  

A főzés mint mindig , most különösen a gazdaasszony feladata  

volt. Ó figyelmeztette menyén keresztül a szedőket is, hegy  

mennyi "hagyomány"-t tegyenek félre. Ennek összeszedése és be-

hordása a pincébe - a nap végeztével - szintén az asszonyok fela-

data volt.  

A családi munkamegosztás másik lényeges szompentja, a nemek alap-

történő szétválasztódáson belül a korok szerinti elkülönülés  

volt.  

A fiugyerek l•-12 éves kar-ától kezdve kapcsolódott be a csal di  

munkaszervezetbe, amikor a faluban levő állatokat kihajtotta  

a falu körül legelésző kendába, gulyába vagy, béklyós ménesbe.  

Pécsvirad környékén, ezek hiányában, még sokáig a jószágok őrzése,  

a legeltetést is az ő feladata volt.  

Amikor már kezdett megerősödni an*~yira hegy a halászszerszámokat  

is elbirta, akkor fokozatosan magiemerkették vele azok használatát.  
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A lányok 6 - 7 éves koruktól kezdve libapásztorkedtak, meg 
édesanyjuknak segitettek a háztartásban. 

la - 12 éves korukban főzni tanultak, mert 13 - 14 éves lány már 

nagylánynak számitett, aki eladósorba lépett. 

A 15 - 16 éves fiu a Sárközben még csak ilyenkor került a nagyapja 

mellé a szénáiskertbe, majd később a szá.11isra bejtárkedni, Az 

i tilt lekerült sihederek valóswes ki s  közös  "éget lkattak. E--Utt 

jártak legeltetni, együtt figyeltek a. ;;őszágra, közö.en háritetták 

el a farkasok timadását és a tolvajok vagy betyárok ,mesterkedéseit 

is. Az 6 feladatuk volt  még, hagy tiszta ruhát meg élelmet vigyenek 

le saját maguk is nagyapuk számé"ra a faluból. 

A 10 -2e éves fivaztán szülei irányításával - vagy nem egyszer 

akaratinak megfelelően - megnőz:.ilt, és csak mint házas ember került 
be a száll:sró .L a falu társadalmába. Ettől kezdve már mundenféle 
mezőgazdasági munkábát ki kellett vennie részét. 

Helyzetét megnehezitetto az a körülmény, hegig ekker még csak ismer-

kedett a f öldmiiveléssel, ugyanakker a esaláiden ben]. már ugy szá-

mitottak a auakájára, mint a legfiatalabb kiscsalád férfitagjáéra. 
Tekintve, hegy a Zenealján fogadott kanászt vagy gulyást csak 

később alkalmaztak - meg a természeti adettságek miatt is - itt az 

állatek nap  mint  nap haza j 'rtak, ép a rájuk vigyázó serdülő fiuk is 

a faluban éltek. 4gyik adatközlő szerint "Decsen jóformán csak 

buzit termeltek, ugarea" gazdas:ágbán. Mindig volt a faluban legalább 

lose hold ugar, senki sora szakadt meg a munkába, így a gyerekre persze 

még kevesebb munka hárult," 

Az 187e - 8s-as évektől kszcive, amiikor megnövekedtek a családi birte-
kek - és egyben a földmüvelsre alkalmas toriilet is a falvak hatá-

rában - a g;yysrmeki munkaerőre Is  jebbasn kendbak építeni. A kaszás 

arat.ís epeerjedése után p1. a gyermek feladata volt a kötélhordás 
a marokszedő után, és a kötélterités. A századforduló környékén pedig 

arciker a kapásnövények elterjedése következtében megmiivelésük egyre 
több munkaerőt igényelt a családtál - erre az időre esik az egykézés 
kiteljesedése is, - a gyérelmeet mos Korábban / 12 - 16 éves korban / 

befegáák a mezőgazdasági munkába. 
A házasságra lépő fiatalember gyorsan elsn j átitott minden "e:nbör-

munká"-t, és néhány évtized mulya, mikor a család cregjei meghaltak 
vagy csak kiöregedtek, 6 vette :fit a csa lid  irányitását. 
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Alapvetően eltér ettől a kiházasitott - "vő"-nek, vagy "möny"-nek 

adott - fiatal helyzete. Különösen az utóbbi életének java részét 

a kettős alkalmazkodás tölti kit anyósához és Clete végéig férjéhez. 

Lényegesen nagyabb előnyöket élvezett a családban maradt fiu, aki-

ből idővel a ház és a bírtok gazdája lett. Amikor pedig már ő is 

megöregedett, akkor tovább adta fiának a vezetést, ő maya pedig 

visszaköltözött a szállásra, ahol gyermekáveit töltötte; Vagy a 

faluban maradt ugyan / Pécsvárad / de a gazdálkodásba már nem szólt 

bele. 

Ekkor már csak "öreg;"-nek •mlege t ték a faluban. Pl. "A Vargáék 

öregje". 

Andrásfalvy Bortalan na,yon szemléletes megfogalmazásában •z 
" A megjelölés obysz•rre jelentette ennek az embernek korát, tekin-

télyét, foglalkozásit és egyben azt is, hogy bizeay►es tekintetben 

már kivül áll a családi körön, a falu életétől tővel. Kint a rét-

ben a szomszédság és rokonság alapján az öregeknek külön társadal-

muk és eletUk volt... A sárközi ember tehát piszterkcnt kezdte a 

munkát jelentő életet, pásztorként munkálva fejezte be, olyam sza-

badom a falutól távol, mint amilyen szabadon elkezdte." / 201 

Ez a jellemzés részben a Pécsvárad-környék "öreg"-jeire is érvényes. 

Hiszen ők is legeltetve kezdték és pásztorként fejezték bo a "mun-

kát jelentő életet", csak szerasabban kötődtek a családhez és a 

falu társadalaáh•z. Az ő életrendjiikösn nerc is fedezhető fel különő- 

sebb módosulás a századforduló gazdasági társadalmi változásainak 
következtében. Itt a bevándorlás mértéke is sokkal kisebb ebben az 

időben. Hiszen családi birtokaik megmüveléséhez csak a leggazdagab-

baknak volt szükségük egy-egy alkalmazett tartására. 

Item igy volt ez a sárközi falvakban és különösen nem Úcsénybea és 
Decisen. Itt az állattan:észtés hAttérbo szerulása és a .mezőgazdaság 

fokozott előtérbe kerülése a'. öregek életében már eredmén yezett 

részleges változást, amelynek feltételeit a nagyarányu bevándorlás 

teremtette meg. 

A betelepült idegenek ugyanis a szállásaken kaptak munkát és lakást 

az öregek pedig kiköltöztek a "högy"-re, a szőlőbe, ahol ellátták 
a szőlő egész évi muszkáját. Akirmennyire is elk liniilten éltek a 

falutól, idők folyamán az 6 életkörülményeik is megváltoztak. "Egy 

sarad csak a régiekkel közös, a magány, a kiköltözés az egykeru 
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pajtásek külön, csendesebb világába." / 21 / 
Egyébként az 6 gyrakerlatukban ekkor már nem vált azét az "aaszeny- 

munka" és "emöürmu:ika" . A szőlőben kenyhs► ti-erti 2övényeket is gen.-  

dsztak, $s főztek is a «aGu:: sail**, do  csak :.:3ponta ecyszer, va- 

CseráL•. 

l isztánntartettáSc a i.:413_yát, a szobit asog úlialábqu: az épületet. Estén-
ként pedig munka és vacsora  után t;sszogy:iltek a keatrák,i jó 9zoni- 

széú:,k erzy-ogy tanyában, vagy az  előtte lévő "pórc.g"-en /parlagon/ 
és pipwízva ütötték agyon az időt, ami eljá,rt r. u,M:.; berezgatva 
elo7enitettA fel fiatalnágu.kat, munkában és békcsségbeit eltelt 
életük javarészét. 

A delgezat anyagának gyű j .éseekor egy;*ik uogbizi ató adatközlőm, 
Szélt András - a jelentősen u..Jdv lteptt viszmsryok között is -

ig,' ált kint a "hö y"_ah. Faleságe csaak P legnagyobb munkaidőben 

látogatta meg. Inkább otthen élt a faluban és vezette a háztartást. 

A családfő kiköltözése után igaz hegy fia vette át a gazdaság irá-

rryitását, de befolyáscini próbálta őt az anyja is, akinek a to-

k:intélye most jebban megnövekedett a családban. 

A nemek szerinti"furikcienáló családi munkamegosztás egesztás aránytalansága 

tehát - amely Sárközben a földművelés uralkadővá válása Eta a 

nőket terhelte meg fokozottabban, és mégis a férfiaknak biztesitett 

több balecaólist a teakádi életbe - az elöregedés felyamá* mintha 

kierenlitődött vele azáltal, hegy a culád vezetésében az 

asszeayek / különösen a gazdaasszanyl/ befolyása me növekedott. 
Adatközlők eszerint: 	az öregasszony itthen maziadt, arra nagyobb 
azUkzég volt,  mint a férfira, mert  itt volt a háztartás és itt 

voltak a gyerekek". / 22 / 

Utólag jegyzene mog, hagy ez helyt,A6/14 abból is  következhetett, 
hogy az asszony Levén volt a birtok. 



~ zc~lőt mmüve].ő öregek a deci hegyen  
/ 1967 /  
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4/ Örökösödés  

A családi vagyon / minden ingó és ingatlan a házzal egytttt / nagyobb 
része voltaképpen a családfő tulajdolát képezte. Ezt - ogészitette 

ki a vő vagy a mely, kisebb-nagyobb hozománya: a szerzemény. 

Az igy megnövekedett családi birtok öröklése többféle képper történ-
hetett, do máohanizmusára általában jellemző volt az utódok irán- 
ti bizalmatlanság. 
Előfordult, hegy a vő a maga kis hozamágyának haszenilvezetét nem 

gyerekeire, hanem feleségére hpggta. 

"Más családban ahol a vagyontalan feleség mellől halt el a férje, 

ugy alakult az örökösödés, hogy fele birtok a feleséget illette 
meg, a másik felém pedig - amit  felosztottak a gyerekek között -  

- rajta maradt a haszonélvezete. Volt aki lemondott a haszenélvezet-
ről, hegy ne kelljen illetéket fizetni". / 23 / 
Ennek a fekozatesságnak, amelynek alapja kétségtelexül a gyerekek 

iránt tanusitett bizalmatlansáig, megvoltak a maga tapasztalati gyö-
kerei, amelyek magyarázatul szolgálhatnak. 

Sok helyen ugyanis nagyon csun$z bántak sz öregekkel a család 

fiatalabb tagjai. Különösen akkor, ha nem volt *ár a neviikön a 

birtok, eltartásuk, gondozásuk pedig már logrobb figyelmet és tö-
rődést igényelt volna. A tulajdonos csalidtá tehát csak addig 
látta dreg napjainak nyugalmát biztositva - még saját gyerekeivel 
szemben is - ameddig a vagyon az ő nevén volt, vagy legalább a 

haszenálvezettel. rendelkezett. 

A jegszekások szerint csak halála után örökölhette otthon maradt 

gyermeke - vagy ennek hiányában testvére illetőleg a legrözelebbi 

vérrokon - , aki a vérségi és affináális kötelékek szerint egybe-

maradt családnak ezentul a legidősebb t gja lett. 

Pl.  Deesen Olajos Szél András és felesége Bsrjáti Éva/19e5/ halá-
la után fiuk Berjáti Szél András / aki ekkor már 58 éves volt / 

nevére került a ház valamint a birtok 2/3-ad része. Eddig tehát 

6 is éppen olyan vagrentalan volt, mint 8 éves unokája. A fexx-
maradó 4/3-ad részt huga, Szél kin  örökölte, akit még fiatal korában 
kiházasitettak. A visszaemlékezések ill. a hagyomány szerint 

ez a szokás, hegy a földből a lánytestvér is örököl, csak az 187e-

8o-as évektől van meg. Ezt megelőzően csak kelengyét / vagyis 
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ingóságot / Vihetett magával a háztól, amihez  gazdagabb helyen  
esetleg adtak még libát, disznót vagy berjut is. Ugyanakkor 

egy 1335-ből keltezett végrendelet - melyet szintén ugyanezen 

Szél-család ősei irtak - azt bizonyitja, hegy a lányokat inda-
kelt esetben,már akkor elkezdték jussoltatni a családi vagyon- 

ból. " Judi l;n romnak, akit annak idején illendőképpen kiháza-

sitettam hagyok 11 rendet a szőlőből a tanyán felül és 11 rendet 
a tanyán alul és az összesen található méhek 1/3-át." / 24 / 

Állitólag azért rendelkezett igy az örökhagyó mert a lánya gondoz-
ta őt öregségében. 

A század második felében váli.az ilyen fajta örökösödés igazán 

szokássá amikor már a családiház 1/3-a is megilleti a kiházasi- 

tettat, függetlenül attól, hogy fiu vagy lány. A lány eletében 

arra törekedtek, hogy lehetőleg az &ynevezett anyrii részből, 

a  "szörzemény"-ből kapja meg a teljes birtok neki járó 1/3-át. 

Ha a szerzemény ennél kisebb volt, akkor az "ősi vagyon"  -bél 

pótilták. 

Ha az anyja már korábban meghalt akkor nem vártak a jusseltátással 

a lány férjhezmeneteléig /kiházasitásáig/, hanem mindjárt felosz- 

tatták ezt a részt gyermekeik között - a teljes birtoknagyság 
2 : 1 aráayábai •- , mert a férj nem volt jogosult ennek a résznek 

a haszonélvezetére. / em a körülmény persze a közös gazdálkedáis 
rendjét, továbbra 	befolyásolta! / 

Ha a családban csak egy gyermek volt és az lány, akkor természete-

sen az egész birtokot ő örökölte, aki vőt hozott a házhoz. /Hacsak 

erről egy külön készitett végrendelet másképp nem intézkedett!/ 

Ha pedig a menyecske családtalanul halt meg, akkor hozománya vissaa- 

saállt a maga családjára, a máalkik feleség pedig móringet kapott. 

A házasságon kívül született, törvénytelen gyermek - ha nem törvénye-

sitették - nem örökölhetett semmit. 

A vagyonosabb gazdák - a Sárközben éppugy, mint a Zengőalján -

örökösödés esetén, vagy a családi va gyon szétosztásááaál már nem 

elégedtek meg a hagyományozódó szokásokkal, hanem ezeket  igyokeztek 
végrendelettel is megerősiteni. 
Sürgős esetben szóban végrendelkezett a cnaládfő két szomszéd előtt. 
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Ha valamelyik hozzitartozójának a kialakult szokásoktól el-

térően nig külön a3ndéket is akart adni, akkor a végrendelet 
mellett még uiynevezett ajándékozási szerződés is  csizáltatett. 
Ezek alapján a hátramaradt utódoknak már köanyii volt felosztani 
a birtoket. Ha nem tudtak megogyezai, akkor törvény elé vitték 
a dolgot, de sershuzaíst már régón nem alkalmaztak. Ilyenre még 
a legöregebbek sem emlékeznek. 

összegezve: ezen a vidéken élő parasztok örökösödési rendje és 

a társadalomban már korábban kialakult patriarchális jogszokások-
ra épült. A sajátosságot ezek végrehajtásinak ill. alkalmazásinak 

a körülményei jelentették• "Még élök nem add -Ma." "Csak lefekvés 
előtt vetkőzöm le." stb 
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IIZ.fiá rsac~ almi téxiye ző k  

1/ A család belső hierarchiáin  

A csaladfo' smam,1! é,$,ue'~ -g  

A nagycsalád feje a gazda volt, aki vezető pozicióját életkarának  

és hivatalos okmányok / pl. végrendeletek / által megerősitett  

gazdasági helyzetének köszönhette. Ezért erre a vidékre is érvé-

nyes volt Morvay Judit me„fogalmazáea: "A gazda kiváltságos hely-

zetének alantja a családi vagyon egyeduralmában rejlett." / 25 /  

Feladatkörét - a maga teljességében - viszont csak 8 - lo éven  

keresztiig, láthatta el, mert .megöregedett és fokozatosan adta ; t  

helyét fiának, aki már akkor szintén nagyapa volt.  

A családközösség életében sokoldalu tevékenyzéget fejtett ki,égninden  

területen ő volt  as  "irányadó", akihez alkalmazkodni kellett. Leg-

fontosabb feladata a gazdaság vezetése, a család szempontjából lét-

fontassigu volt. Figyelme kiterjedt a legfiatalabb generációra, az  

unokára is, akinek átadta tapasztalatait.  

"Nagyöregapám mondta: gyere kisfian megnézzük a füvet Kosztóba. Ment  

benne, megbökte a vörösfarku füvet, ha az porzott, vagy végighuzta  

rajta a kezét bugája legyütt, azt mondta: megérött a fi:." / 26 /  

Nagyapai gondoskodása azonban amellyel az unokákat körülvette, nem  

csupán a tapasztalatátadásra korlátozódott, hanem erkölcsi értelemben  

vett nevel" is volt. Araiig a kezében volt a vezetés, ad dia ő hatá-

rozta meg azokat a normákat, amelyeket vele is nagyapja ismertetett  

meg, és amelyeket a továbbiakban is be kellett tartani a csiád fiatal-

jainak. Akarata, beleegyezése nélkül nets történhetett somi a család-

ban. Ha valamelyik csal<ídtag önfejűsködött, vagy akaratának magpróbált  

ellenszegülni, azt könyörtelenül rmogbüntette. Egyik adatközlőm visoza- 
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emlékezései szerint a  nagyapja  géb felnőtt ksru fiit is meg-

ütötte. A neayét ugyan tettlegesem nem bántotta, de jól össze-

szidta, ha  alkalmat  adott rá. 

A gyerekeknek szivesen megélt a falu múltjáról, a csalid őseiről, 

meg; azokról a hagyományokról, amelyek a környékhez fűződtek. 

iegismertette őket a családi szokásokkal is. 

Tanitó-nevelő célzatú tevékenységét előre itette az a körülté*;, 

hogy ő vslt e yUtt legtöbbet az uaekákkal, akik mellette bej-

tárksdtak a szálláson /Sárköz/ vagy a falu határában. /Zengőalja/ 

Kezdetben igyekezett befolyásolni a kiépülő házasaági kapcsolato-
kat is ugy, z ogy azok a család közös - főkint gazdasági • érde-

keinek megfeleljenek, de később ez ,sár inkább az asszonyok fela-

data lett. 

Sárközben egybeesett ez azzal a változással /kb.1890-es évek/, 

anelyaek első aenyilvainmlása az "örev"-aek a szőlőhegyre va16 

kiköltözése volt, és Mely a családs:n belül a nők elsőserbaa 
gazdaasszony vezető szerepének a megnövekedését eredményezte. 

Ez nem azt jelenti persze, hogy a családok vezetése az asszonyok 

kezébe került volna teljesex, de az iráuyf.tásban tapasztalható 

kis jogi teruészetii átrendeződést, változást, amely hasonló folya-

mat eres nyeként elég sok sárközi családnál jelenetősnek gondható, 

men lehet letagadni. Zengővárkeny, Na ;ypall, Pécevárad községek-

ben - amintm'ar az előzőkben emlitettea, - hasonló változások 
nyomaival nem találkoztam. Ettől függetlenül a nagycsalád képvise-

lője a község világi és egyházi előljárósá„ábaa az öreg családfő 

maradt, aki a Sárközben is bizonyos időszakonként /nagyobb ünne-

pek alkalmával/ hazacent a hegyről. Ezen kivül létezése önmagában 

is összetartó erőt jelentett még sokáig a család vonatkozásában. 

Ugy is emlegették a faluban, giat a "Bál:inték öreg"-jét vagy 

"a vén Karát" vagy "az öreg Prehászki"-t. 

Igaz hagy ez a gazdag családoknál általiban inkább összefügwött 

a birtok tulajdonjogával, gint az öregnek kijáró szeretettel és 

negbeesUlé ;sel. /Viszsnt a kérdés erkölcsi negitélésénél figyelem-

be kell vennünk azt a természetes feszültséget is, amely az öre-

gek merev gazdisig - ós családirányitó tevékenységéből, valamint a 

felnövekvő fiatalabb g neráciák jeges ellenszegüléséből adódott - 
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• kU d:08er a vizsgált időszak utolsó éveiben. 
Szél Aadrát. szerint is: altt az örezek szerettek basiskod.i. 

Éa fekiidtenu a deresre érte, ént leszek az ura annak a vai;yoanak. 
Azt szeretnék, ha az ő befoly'isvk alatt yazdilkodniaak, ahogy 
az  ő*egyektől littik." /27/ 

áz31 András adatkYSzlá.Decs. 

/ 1968 / 
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A gazdaasszony szerese 4 családban:  Amig a gazda legfontosabb 

feladata egész gazdaságának irányitísa volt, addig, a gazda-
asszony munkájának lényegét a h:ztartís vezetése és mindenféle 

"asszonymunka" irányitása jelentette. A gazda egyáltalán nem 

vagy csak akkor szólt bele felesége tevékenységébe, ha arra - 

a gazdaságban serenkövetkező fontosabb munkafolyamatok keer-

dinálása szempentjíból - szükség volt. /!1. a nagymesáis idejé-

nek eldöntése/ 

Ez a  függetlenség  persze csak látszólagos volt, mert a gazda-
asazeay mindig is - a sz•_ázadferduló néhány évtizedét leszi'ait-

va - teljes felelésséggel tartozott az "urá"-nak. Előnye te-
hát csak az ellenőrzése alatt élő és dolgozó asszonynéppel 

/ menyével és lányával / szemben volt. Nekik parancselhatott 

de az ura / férje / előtt ő is éppen olyan családtagnak szá-

mitett mint a többi. 

A folelőszége viszont irányító tevékenységének arányában - 

mégha az részterületre is korlátozódott - lényegesen nagyobb 

volt, mint a család többi as.:.zonyának. 

Vezette a háztartást, is  ez azt jelentette hogy a főzésgendja 
mindig az vé volt, még a legnagyobb munkaidőben is. 

Ilyenkor csak ő maradt otthon és a határban dolgozó családot 

vacsorával várta. A főzés mellett neki kellett a jószágot 

is megetetnie, ós ha kisgyerek volt a családban, akkor arra is 
ő vigyázott. 

A gazdaasszony feladata volt az étel feltálalása, amikor már 

mi:idenki az asztalnál ült. Vacsora közben figyelte, hogy nem 
hiányzik-e valami az asztalról, vagy mikor kell kicserélni a 

tálat. Mivel  többfelé kellett figyelnie, sosem tudott nyugod-

tan étkezni. Inkább csak akkor "kapott néhány falatot", amikor 

már a többiek befejezték a vacsorát és feküdni mentek. 

Az as-zonyek számára a mosogatással ért véget a nap,  amit  már 

közösen vagy inkább csak a fiatalabbak végeztek. 

Másnap reggel az asszonyok közül a gazdaasszony kelt fel leg-

korábban és ébresztette fel őket, hogy mire az "embörök" mun-

kába indulnak, tudjanak nekik élelmet készitenk a tarisznyába. 

A konyha hiánytalan ellátásának biztositása is az ő feladata 

volt, mivel ő főzött és ő állitetta össze az étrendet. 
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A legtöbb családnál a pénzt is a gazdaasszony őrizte, mivel a 

vásárlás és a család ruházása is űrá tartézett. 

Bár minden asszony megfenta, megszőtte sőt meg is varrta, azokat 

a ruhákat, amelyekre neki, a férjnek meg a gyerekeknek szüksé-
gük volt, de ha már pl. csizma kellett vagy gyári készitésü 

felsőruha, arra már vagy adott pénzt a gazdaasszony / abból amit 

a többi asszonnyal egynütt a piacon árult / ;vagy elment ő maga 

és megvette. 

Tehát: Az 189.-es évektől kezdve a Zengőaljáh nern 1 de a Sárközben 

a - már előzőkben is jelzett - "asszonyi vezetés" kezdi érsstet-

ni a h t.ísát. Ez a családi életnek két területén nyilvánult meg. 

Egyrészt a gazdai gi vezetés mindennapes renjáben, másrészt 

pedig, a kiépülő házassági kapcsolatnak fokozottabb irányitásában. 
Bár az öregek feantartetták magukasuk a beleszólás jogát, mind a 

két területen, egészen halállkig, de unokáik házassigkötésében 

már inkább az asszonyok szava érvényessLlt. 

A családtatok helye a családba*:  A család többi tagjainak helyét 
az határozta nog, hegy idegenként kerültek-e be a vér és vagyona 

szerint összetartozó közösségbe / pl. az asszonyok /, vagy annak 

születésüktől fogva tagjai voltak. 

Ebből a körülményből következett ugyanis sajátos magatartásuk. 

" A férfiak tudatában benn élt a megg 3ződés, ... hegy a vagyon 

az övéké, s benne dolgozva magukit Művelik, gondozzák, általa 

magukat gazdagitják, családuk tekintélyét emelik." / 28 / 

A nők viszont lessem érezhették ezt, mivel Snekik nem volt vagyonuk, 

vagy ha volt is egy kicsiny, azzal ők külön nem rendelkeztek, 

mert a haszna a közösbe ment. 

_ppen ezért jogaik és kötelességeik csak annyiban voltak egyenlők 

a családban,aaieaiben - a nem és kor szerinti különbözőség mellett -

s 
- egyformán felelősséggel ds tisztelettel voltak kötelesek adózni 

a családfőnek. 

A szobába* és az asztalnál való elhelyezkedéslik is jól tükrözte 

az életkor szerinti különbségeket, ill. a generációk egymás-

utániságát. 

A leittak illusztrálására Olajos Szél András " nagycsaládját " 

választettam ki Decsen. 
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helyett már szintén beeegitett a gazdaasszonyi teendők elvégzée'-

be.  / pl. ekkor már ő főzött, neki kellett fenti lalai, ée ő is 
hordts fel kancsóban a bort a pincéből./ 
.!teliette, az asztal alsó végén ült István fia / 4 1. A sarokpad 
másik szárnyán a legfiatalabb kuncsalád helyezk -dett el, kis—

fiukat a fiatalasszony 	tartva etette. 

A csaldd elhelyezkedése az asztalnál 

Az asztalnál való elrendeződésnek ez a formája gyakarlati célo-
kat is szolgált. Az volt a szakás, hogy mindez felnőtt mert 

magának, do a gyerekeknek az anyjuk merte  ki az ételt. Ezt pedig 
a fenti ülésrend megkönnyitette, mert minden kiskeru fiu • esetleg 
még házas is — az anyja mellé került. 
Az eltartott nem ült az asztalnál. Számira ccinrálta t t.k egy 
nagy " gyalogezékete / ácsolt faszék /, amit a kemence mellé rak-

tak vacsorakor és  arra teritettek neki. " Elébe volt teritve egy 
keadő, rajta egy kés meg kenyér, a tányért meg i  kezében tartotta. 
Cseréptányér valt, kö_nnyü volt tartani.." / 29 / 

"A kenyér_ek először le!zelték a pilissét / végit /, majd hosszába 
v;ták és egyik darabot behozták az asztalra." Ez után már minden-

ki maga vágott belőle, csak a gyerekeknek adott az anyjuk. 

Amikor adatközlőn összekerült feleségével / 192e / "egy évig egy 

tányérból ettek, de később már nem. Ez volt a szokás." Volt azea-

ban olyan család is, ahol az öregek halálukig e gy  tányérból ettek. 

Étkezés közben nem nagyon szoktak beszélni. Vís yent utána, amiken 

az asszonyok összeszedték a tányérokat, és mossgatei kezdtek, a$kor 

a férfiak a helyükön maradtak egy ideig és megtárgyalták a másnapi 

teendőket. 

Az asztal melletti elhelyezkedés célszeriisége tehát azt is 
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szelgálta, hogy vacsora végeztével az asszonyok ugar mehettek 
el az asztaltól, hogy nem kellett ezzel .segzavarniek a közben 
már "tanácskozó" férfiakat. 
Az öreg nern nagyon volt kivűncoi a fiataltik véleén,r ére. 6 csak 
megmondta, hegy "ez lögyön ám az elsőto s  és necc szivelte e  ha va-

laki esetleg ellentmodott neki. Ez alkalommal kérte száaa t azt 
is, hagy mit végeztek a család tagjai az elmult nap, és a r. 
beszélték a tapasztalatokat, esetleg felmerülő problémákat. 

Más családban előfordult, hegy a gazdaasszony is ott ült az 
asztalnál és beleszólhatott a férfiak döntésébe, helyette pedig; 

kint a konyhába a meny -cske mossgatett. Ebbaa a családban nevez-

tik a vacsora utáni beszélgetőst tréfálkozv' sipaktanács"-fiak. 

A gyakorlat azt muattttta, hogy a "Bsaládi tanács"-nak nem lehe-
tett tagja: 

a/ a gyerek 

b/ a cseléd / vő, meny, alkalma*ltt / 

c/ az örökbe fogadott. 

Tagjai tehát a csalid idősebb vagy  legalább házaskeru férfiai 

voltak / esetleg  a gazdaasszony /, akiken keresztül a gazda irá-

n;itani tudta az egész családot. 

A gyerek helye a csal ódban : Az a bevándorlási hullám, amely a 

századfordulón tetőződik először, majd egy kis stagaálá után 

Ms  I. ♦ilágháberut követő években ismét fellendül, Pécsv'z'ad 
környékez a XVIII.sz-i telepitések:el, sárközi viszenylattaa 

pedig 185e körül indul meg. Itt egybeesik tehát a lecsapolásokat 

követő gazdasági fellendüléssel, sőt a kettő között nyilvázvalő 

összefüggést kell látnunk. 

Az életszinvsnal emelkedése azes 	telit sem változtat a nép- 

szaperulaten. Sőt azt látjuk, hegy az 1Bee-as évek, elejétől 
észrevehető z apsredáscsökkenés a század 5e-es éveitől kezdve 

népescégcsökkonéshez vezet. A problémával foglalkozó szociológiai 

tflnulminyek szerint ennek két fő oka van: az "e gyke" és a fokozó-

dó elhalálozás. 

A szabadon )urjánzó, minden korlátozás nélkül szaporodó nagy-

család, ugyanilyen korlátozástik nélkül gyarapodó, vagy legalábbis 

növekedő gazdaságot tételez fel saját bázisául. A ke4-pazőgazdasá- 
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gmk elmaradott technikai szinvonalit figyelembe véve pedig 

ixskább birtokának növelésére, minsem az adott terület korszerü 
aegmi1velése általi vagyonának gyarapitására geadolhatett a 

magyar paraszt. 
Ezek a határok azonban már a jobbágykorszakban is tulsi-

gesan megmerevedtek ahhoz, hegy a nagycsalád egyre szaperedó 

közösségének - ilyenformán előre biztesitett - megélhetést 
nyujthattak volna. Ez a körülmény vezetett el a belőle természe- 

tesen következő telekaprózódáshoz, majd elnyemoredáahoz. 

A parasztcég egyik része öntudatlanul is vállalna ezt az utat. 
A paraszti társadalomnak azok a szigetei viszont, amel *et már 

vala.'iilyen formában megérintett a kapitalizmus szele, próbáltak 

kivezető utat keresni a kegyetlen törvényszer-amiség alól. Pillanat-

nyilag kézenfekvő megoldásnak kinálkezett a születáaszabályozás 

még az akkori módszerek mellett is! - hiszen a család létalapja 

a jobbágytelek Nagy állatállomány, is határok közé volt szoritva. 

:rdekes megfigyelni, hegy elsősorban azokon a vidékeken puszti-

tett az egyke, amelyek: 

1. földrajzilag jól körülhatároltak, 

2. ahol erős volt a kZzöseégi érzés, 

3. nemzetiségi és vallási keveredés énem volt, vagy csak 

mjg;mális. 

4. református ethnikumok 

A sárkőzi egyke kialakulásának folyamatában dr. Pataki József 

két korszakot különböztet meg. 

1. 18ee - 185e-ig 

2. 185o - 193o-as évekig 

Az első korszakban a mostoha természetföldrajzi körülmények között 

a telekaprózódástól való félelem teremti meg. Lzt a tendenciát csak 

erósitik ra jebb4gyek örökösödését szabályozó jogi. rendelkezések. 

Az 1836.4s V. t.o. a jobbágytelek feleszthetásgának határát 1/4 
telekben állapitetta meg, az 184e. VIII. t.c. értelmében pedig 

mitdkét nembcli gyermek egyenlő mértékben örököl. 

A m ísedik korszak elejére esik :a jobb.igyyfelszabaditás, és ettől 

kezdve sár a volt urbéres jebbágyek saját lábukon kénytelenek meg-

állni. Ezen kívül nagyban hozzájárulhatott az egykézéshez az 
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Álztalázes Polgári Törvíénykö'yv és az "ősiségi ryilt parancs" 
/ 1852 / egyik rendelkezése iga, amiiek értelmében a mezőgazda- 
sági birtok tulajdonarai nem a családok vagy nemzetségek, hanem 
az  egyének )_esznek. 

Pécsvárad-körstyékén is a telekaprózódástól való félelem jelenti 

az irditó sast. Földet vásárelni a na ; zrbirtok jelenléte és ter-

jeszkedése miatt az itteal pa azzt3ág még kevésbbá tudott, mint 

a. Sárköztez. Ezért a zeglévóti;yekezett védeni, nehogy örökösödés 
utján többfelé szakadjon. Ezért ez a vidék is " ...mindinkább a 

nsmzetpusztitó egyke hirheüt hazájává vált." / 3e / 

Az előb'biekbcn felsorolt iadekck önina ukbaa is  elfsgadható rn ya-

rázatul sz©lr;á1batnak az egyke-rszrc.szer kialakulásához, de a be-

felyásoló köra.lméyeket tovább lehetne szaperitani. Pl. ha egyet-

len gyermek volt a családban azt rem vitték el kintmásak. Deci 
viszeiylatbas az 1859-es tüzvé3zt is ezer szubjektav mezzanatek 

közé sarelhat juk. Ekker ugyanis csaknem az egész falu leégett a 

közséŰhffzával egleitt. A járírii főbiró azt az ajánlatot tette a 

községi előljárózA7jak, hsúy adják neki le étre a falu ugarföld-

jeinek használatát és 8 ormok ellezértékeként felépitteti a 

községházát. 1 gazdák riálltak az alkura, mert szék;olték a 

helyzeteiket. "A föld pedig szépen csuszett ki a lábuk alól, csak 

az tudott boldegulni,, aki egykézett." / 31 / 

Az irvizmentelitésig a sárközi nép állandó és kominy harcot foly-
tatott a természet ellen-. Ebben a küzdelemben bár szellemi és 

tecti frieseséglt megőrizte, de belefásult. "Ez a bizonyos fajta 

letargia beleette ^ ,gt cc 3slakesság lelkébe. " /-32 / 

Fásultságából a hirtelen jövő meggazdagodás sem tudta felrázni. 
Egyébkórt is"Lz őslakosságban él mén a jobbályfelezaabarlitás előtti 

és utini családjára ; az áldatla' viezerekra való emlékezés, az 

attól való irtózás, idegenkedés, az ujbóli szegánysigtől való félelem, 

p resulva a sekgyezmekes bevánderl .5k nyemeruságes életének vissza-
riasztó példájával, lelkében, gendelatvilágábaan már az egyke -read-

szer alap jáin állva és a  gazdaságban stéginkább felismerve az egy - 
örökös gazdaságpolitikailag kedvez80)voltát, meet még fekezettabbaa 
ragaszkodik az egykéhez." / 33 / 



Elhatározásában tehát megerósitette az adott ksrszak a faaga 
hangulatával és az általa kinilt lehetőségek:col 

A jobb gyfelszabzditás ut.íx, a kapitalizmusnak a parasztak 
között is  egyre  :nk.ább eiuralkedó szelleméből kövctkozve feke--
zádett az igény arra, hegy az előbbi szükségmegoldáshoz a 
továbbiakban is ragaszkodjanak. Ennek scrán sikerült csak,az 
elmaradott termelsssilvis zeng k közott,a korszerűtlen termelési 

r..ssközöket ujskkal, esetlen jebbe.kkel fnlczerélri t:gy, hogy 

a szaporodásában meggátolt c* lid a*gxgi javait mart már nem-

csak tartani., han :m a tsvábbiaakban gyarapitari is lshes:,ea. 

Ezt mutatják a ssárk3zi példák,ahel a leczapelísaw következtében, 

a már ekkor egykézi csalr+ .dek is köaryaszerrel jutattak gazdag 

3züzföldekhez, a szaperad e azonban, ennek e11enaic elmaradt. 

Ugyanis  a :várközi parasztsíp okkor már Rem c3upin fennmaradásának 

a zál gá.t látta az egykében, hanem  g'zdageaásáma]c, cyarapedás3i-

nak eszközét is. Ekkor rierovodett erkölcsi nemmIlvá az a szokás, 

ami néhány évtizeddel eat magelőzően p szU;,•égból eredt, néhány 

évtized niul .va pedig^; a egegyar 'orresgztrsig lsgmazasabb szintit 
arisztekráci'iját" a pusztulás szélére redertz. 
A hagymaázy szerint - de a tevetők is erről tanuskednak, - sok 

"kiskeparsót",uel fiatals!sszanyt kivittek skker a tenetöbe. 

Ugyanis a terhesség nüvi ne^;szakitás t nem enae,d.íiyazték, de az 
asszonyok már sszigyelték volna világrabozni gyormokoikut. Ezért 
a kor elcearadstt művelődési viszonyai ,űzött - ca3í.t maguk, vagy 
más falusi asszony beavatkezáea révén sok,szer az életük is r£-

went • 

«ajd minden hizrak asz udvar r volt ugynevezett "crdögszrkáll", X  
aminek g  syökerét használták f-1 r terhesség megazakitárához. 

Akinek szüksége volt ráz, "... megáztatta vizbe, kötött rá mad-

zagot és feltette a testébe. Ez olvas 	vett, he j amikor 

feltette a testébe, akker pár nap mulya megjött a tisztulása, 

mégha állapetes volt .is. Me fisesták, de volt aki nem fertőtlenitette 

és befertőzött." / 34 / 

Használatát a nagyanya megismertette az unokájával, és igy 

egyik nemzedék ítadta a másiknak. Az is gyakran előfordult. 

hegy olyan ismerős asszony beavatkozását kérték, aki már bize-

nyes jártasságra tett szert ezen a területen. 

x— Helleborus odorátus e  illatos hunyor 
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"Angralesi.n3lá*nak" nevezték és több asszony foglalkozott vele. 
Általábaa a szegényebbek közül / napszámos családból, kisparasztok 

közül / kerültek kicezek a falusi halálmadarak. Volt s.lyaa, aki  
még hathinapes gyereket is "elcsinált". Jól megfizették a segit-

ségüket, mert egy-egy beavatkozást 1 - 5 mázsa b*zával, 4. -5. li-
ter borral stb. honoráltak. Sokszor kerültek csendőrkézre, sőt 

is is zárták őket néhány évre, de ilyenkar más asszony folytatta 
a jól jövedelmező mesterséget. Munkájuk eredményét jelzik a 

taaetőkbea álló drága sirkövek, amelyek monumentalitása méltó 

kifejezés, lehetett az egyetlen lányát is elvesztő gyászoló 

család fájdalmának. 

Nem lennénk azonban igazsákosak, ha a történtekért csak őket kár-

hozhatnánk. Hiszen ezek az asszonyok végrehajtatták mindazt amire 
meg volt az igény társadalmi méribekbsn. 

Ide vezetett tehát az a gyakorlat amit a "szükség" , a t•rm'ázettel 

és a tirsadaleltmal való dacolás teremtett meg és amiről a megvált•- 

zett körülmények között is sokan ugy nyilatkoztak, "Nem hoznék 

a világra többet, inkább megdöglenék." 

A kezdetben több oldalról körülhatárolt kényszerüség nem egészen 

egy évszázad alatt gyilkos morállá alakult és s z • k á s -t 

teremtett. Es alól nem igen tudta kitenni magát a társadalom kisebb 

közösségei a esaládekba beépülni akaró egyes ember. 

Ha pl.  "Az  as>t,zony meny volt a háznál , akkor az urak; is követelhette, 

hegy nájhezza a világra agyarekét. Inkább még azt állitotta, hogy nem 

is őtőle vaa, az as^zenyt oz még jobban elkezeritette, és igy adta 

rá magát. Nagyon sok eseten meghalt. Sok családban féltékenykedés-
re is adott alkalmat, mert a férj erőszakesked•tt a feleség megfélt." 

/ 35 / Előfordult, hegy a férj megértésével az ama, vagyis a menyecs-
ke anyósa helyezkedett szembe, és az 6 akarata érvényesült. "Csak nem 

gondolod, hogy minden évben fiazol egyet, ; köll ceinálsil" 

Ha pedig a praktika ellenére az első gyermok mégis megszületett, az 

még nem volt baj, sőt ha fiu lett, még örültek is neki. "Akinek fia 

született, az  egy  hétig mulatott örömébe." 

A tapasztalat azt anuatta, hogy a fiunk örültek jobban, és ezt szálló-

igébe is feglaltdk: 

" Piugyerek születik, öröm, gyönyörűség, 

ha lány születik, bánat, keseriség." 



Ha fiatalokról volt szó, nem is használták a"fiu" terminológiát, 

hanem "gyerek"-ről beszéltek, és ezt kizárólag fiura értették. 

Ezzel is kifejezésre juttatták hegy a társadalmukban a fiu izi-

mitett csak igazán gyersuknek, hiszem munkaképesebb is volt, meg 

"a nevelése sert volt olyan problematikus mint a lányé. Nem hárult 

annyi felelősség a szülőkre. Ha a lány félrelépett, akkor azt 

mexdták: mert igy nevelték. Tehát a szülőt szólták meg érte." 

Jobban örültek a fiunk azért is, mart vele a név fennmaradt. 

Több olyan gazdag családról tudnak az idősebbek, ahol két lány 

volt, ezért a harmadikat már nem merték megkeckáktatzi és a csa-

lád kihalt. 

Az adatközlők többségének véleménye szerint azonban "csak az 

volt a lényeg, hogy egy legyen." Ezt az egyet aztán, mindegy hegy 

fiu volt vagy lány, agyonkényeztették, seritsem tagadtak meg 

tőle. Ilyen értelemben igaz tehát, hogy az egyke "központi helyet" 

élvezett a családban - a Zengőalján isi - Hiszen neki volt szán-

va a vagyon és ó volt a család folytenesságának egyetlen záloga. 

Óvták is mindentől. Sokszor "még a napra se eresztették ki azive-

sen." 

Azok az érvelések viszont, amelyek - az öltöztetésből kiindulva - 

c ak a lánynak talajdonitanak ilyen központi helyet a culádon 

belül, tapasztalataim szerint, nem felelnek meg a valóságnak. 

Hiszen a szólás is azt tartotta, hogy - ha lány születik bánat, 

keserüség." 

Az igaz, hegy ezoket a lányokat az "előnyösebb" kiházasitásuk 

érdekében igyekeztek minél drágábban öltöztetni, ezzel gazdagságukat 

is ki akarták mutatni, nehogy lányuk pártában maradjon. Latok az 

elkerülését szolgálta a cifrálkodás ara i  még tovább feltezódett 

akkor, ha pl. a lánynak valamilyen testi fogyatékeszága volt, 

vagy ha már esetleg öreglánynak számitott. 

Az ilyen lány ha végigment az utcán ebben a "legpompásabb viselet"-

ben, amelyet a  "nagy  mód, az öltöztetésben való pampakedvelés he-

zett létre / 36 /, egész vagyon volt rajta. A századforduló után 

nem egy család külföldről hozatta a szoknyának való legdrágább 

selymeket, bársonyokat. Ezért lehetett a "sárközi baba" cégére 

a családjának. 

A fiuk öltöztetése már sokkal szolidabb és mértéktartább volt. 
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Ez persze keráatsezn valamiféle félresz.ritottság, vagy a li yok 

javára történő mellőzés külső megjelenitője volt. 

Ezeket a gyerekeket is a család az ískela és s közösség, a játszó-

társakkal való érintkezés, alakitetta, nevelte. 

A családon belüli nevelésük elsóssrba* as anyjukra tartozott, díj 

kisgyermek  koruktól kezdve na.gyei ssle t voltak a nagyanyjuk, vagy 

a család lcgörc;ebb asszonyának / dédanya / a felügyelete alatt 

is. 

Ms A fiatalasszonynak dolgozni kelletés nera nagyon volt ideje a 

kicsivel feglalkoznia. Ha pl. a család elment a határba sicker is 
az öregasszeny / szülike / maradt etthen a gyerekkel. Ő altatta, 

etette, meg vigyázott rá öregségének nagy szeretetével és gondos-

ságával. 

A következő altatódal szövegét sikerült lejyegyezgem Decsen,aa.lyet 

a szájhagyam•íny őrizett meg: 

Bubika baranya. Hol a váras kapuja? 
Imitt, amott, várban, papok udvarában 

Sót az  anyjának, tejet a fiának, 

Purkósbotet a kezébe, nagykést a hátába. 

Bubika böcike. Hel a várea kötele? 

Imitt, amott vsírban papok udvarában. 

Alugf,;yá kedvesőm, kedves, ékős kieleányami 

kedves, ékös kisfiam! / 3? / 

A járni tudó gyermekek elé már az egész család állit erkölcsi köve-

telményeket amelyek lányegét a következő felszólitásokban fagalmazták 
meg: "ne csinálj rosszat!", "légy jó!", "ne lepj!","ne hazudj!". 

Ha a gyermek természeténél fogva, mágia hajlandóságot mutatott ennek 

megszegésére, akkor az apjával fenyegették. Ennek következtében 

kisgyermek kora óta az apja iránti szeretete és tisztelete mellé, 
valamiféle rettegés is járult, amit :nak felnőtt kerában tudett le. 

vetkőzni. 

Az iek3la, mint nevelési tényező, ebben a kerbaa még kisebb hatás-

fokkal rendelkezett. A morális követelményeket  változatlanul a csa-

lád állitetta a  gyerek  elótt,amslyektt az iskolában is megköveteltek 

tőle. 
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A harmadik tényező, amoly emberi fejlődásükhea, j.Zlqsük far®áió-

dásában éreztette hatását, a hasonló keru baritok közössége volt. 

Ez különösen érvényes a sárközi falvak fiatalsár;ira, ahol mint 

látnuk, a 18-2o éves fiuk is a szálliseken 'agyapjuk mellet 

őrizték az állatokat és élvezték életük legszabadabb és legbéké-
sebb  szakaszát. A baráti kapcselatsk milyeket legtöbbször egy é-

leten keresztül tartottak, már itt kialakulta. _ ayiitt jártsík be 

a faluba hetezte két-hárem alkalommal és közöset mentek el a 
szomszéd községekbe is szérakozni, udvarcini. 

A lányok - de Pécavárad-kör yékóc a fiuk is - a faluban nevelőd-

tek. Rendszeres találkozási és szórakozási lehetőségeik a játszó, 

a bandázás, a Sárközben a szőlőőrzés, télen pedig a fonó voltak. 

Alkat itta 	t Pécavárad-környékén általában 

csak a betelepült gazdag svábok fegndtak egész télre cselédet. 
A ina' yarek, ha sorínuk nem győztek rá, napszámosokkal miiveltették 

földjeiket, az állatok őrzéséra pedig - ha a azükség megkivánta -  
- a közeli iiimesházáról jOttek német gyerekek akik eközben a 

Faagyar nyelvet is tanulták. 
Az alkalmazottak ennél jelentősebb szerepet töltöttek be a sárközi 
paraaztgazdaságekbai., ahol a Huna-védgát megépitésa utáni évek-

ben hegnőtt a munkaerő szukaélet. Tudniillik a gaidaságsk torzi-

lets aáról holnapra meg aövekedett, a murakaké es családtagtik 

száma viszont maradt a ré.;i, ill. az előregodés és az egykézés kö-

vetkeztében még tovább csökkent. 

Ez a körülmény erős ezivá hatást gyakorolt a környék - különösen 

a Duna-misza-köze Sárközzel határos peremén élő - agrárproletári-

átusára, és körülbelül 187.-es évektől zzám?tva eddig nem tapasz-

talt raéretü bevándorlási hullám árasztotta el a Sárközt. 
Ezek a bevinderlók /"gyUtt.aönt"/-ek/ , akik többnyire szegény 

kathelikusok voltak, inkább a szállásokon kaptak helyet, de 

egy réaziik, a falvakban telepedett le. Az utóbbiak földet is 
kaptak / Decsen 24ee öl "zsöllérpáskemst" 1 38 / 
3 évig kellett a faluban tartózkedniik ahhoz hogy ezt megkapják, 

A gyakorlat azt muatatta, hegy a többség ott maradt, és ezt a 

3 évet napszámosként töltötte le. 

Ez a kis terület persze non volt elé' at y ömlő gaűdái- 
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kodást folytassanak é3 e aládjukat el tuják tartani. El kellett 

szegődniök a helyt paraszt azdamigekb , ahol e7yébként is nagy 

szükség vett a raunkaere jiikre. Ha jól delgsztak, akkor a termé-
szetbeni fizetés mellett - a legtöbb helyen - meg is becsülték 
Sket. Volt elvan, aki 6-8 éven keresztül ugyanann l a gazd4nál 
dolgozhatott mert szerették a munkáját. "Szóga" volt a  neve , 
és ha nem is volt a családiak vérszerinti tagja, beletartozott 

a háznép fogalmába. Általában az volt a szokás, hegy együtt élt, 

dolgozotti evett a család tagjaival. Neki is az asztalnál terí-
tettek, de az is előfordult, hegy kimerték neki az ételt, vagy 
vágtak neki kenyeret. Fia nem tudta megenni akkor elvitte .magával 

a zsebében. Hogyha lakodalomban az egész háznépet hiváák, akkor 

ez a cselédre is vonatkozott, de neki nem kellett külön aj ndékot 

viniie. 

blőf e_ dult, hegy jól dolgozó, szorgalmas, becsületes "szóga" 

be is nő:siilt abba a családba ahol alkalmazták. /Esetleg másikba` 

fis/ Ez általában akkor történhetett meg a vallási, nemzetiségi 

és gazdasági különbségeket mereven tizem előtt tartó gazda- 
társadalomban, ha az eladó lánynak valamilyen testi  fogyetékossiga 
volt, vagy már vénlány lévén, mások nem akarták elvenni. A házas-

sigkötés azonban sok esetben nem v ltoztatott a családon belúli 

helyzetén. A szülők mindig is éreztették vele, hagy eAak azért 

adták neki a lányukat, sert az mienak nem kellett, és hegy ő csak 

vő c galádban akinek semmilye sincs. Csaka m "szóga" -kést kezel-

ték ezután is, akinek a gs. . zdaságba,t csecsi beleszóllet nerc engedtek, 
csupán a munkaerejére - a lány fiusitása esetén még a nevére sem - 

tartottak számcetit. A vőnek ilyesmikkel számolnia kellett. 
Népdal is járta azokban az időkben, amelyben a szegény vő keserü 

sorsát énekelte meg az isneret1er. szerző: 

Édesanyása is volt nékem, ,, 
Keservesen  nevelt engem, 

Éjszaka font, nappal mosott, 
Jajj, de  keservesen tartett. 

Édesany m édes teje, 

keserü, a más kenyere, 

Keserű is savanyó is, 

Néha paw= néha panaszos is. 
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Ilyen élet ksser?ieég,  

A 

 

feleség is allexsér.  

Ellosségin többek vas ak,  

Télem mind egy hézban ltkra7c. / 39 /  

Poraze nea csak bes ',..::orslt mehstett el vősek, de a vele vt15  

báaáanódos, ez wa:n sokat válteztetett. A hagyaaiaa~y tzarist  

helyenként " acg a ezósinál is roeazabb sorsuk volt."  

A 	~f.=E'.~3ett }o3 vs a,assládbar , Mindkét vizsgált terüls- 
ten brageket vagy Gyerekeket szoktak örökbe feeadni.  

Magáley®s 'reget áha? ában azért, hogy vagyest hozzsx a házhoz.  
I nek ells .érté ccként az illett" ccalád vá11al eltsrtását 6s  

ha megbetegedett, gendezását is.  Az öreg csak a haszenélvezetet  
h rtetta meg magásak aai  )  halála után szinté* a "fogadók"—ra  

sz4l1 t.  

A gazdagabbak inkább csak rakent fogadtak örökbe, amivel azt  
is elérték, hegy a családi birtok együtt maradt. Voltak persze  

ez 0.61 kivétlek is, amikor  a jószomszédi viszony további fa-

vitása kedvéért, vagy másak, hagy :nbaynek adott lányuk sorsás  
segitseaek, uj családjából fogadtak el egy szerencsétlen örsüet.  

Gyermektol®n ccalldok fia cal gyerekekeu szekta] örökbe fogadni.  

/Raken árvát, vagy sokgyermekes falubeli családból./ Ha  gazdag  
volt a család, és a fiu otthon maradt máluk, altkor iratai it  
szoktak rá földet. Szegényebbek inkább csak tasi.*atták valamire.  

Re3,yzeta a családo a belül olyan volt, mint bármelyik alkalmazettó.  
Megbeasülésiik szinte rendszerint raunkaképesegühkel függött össze.  
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2/ Lsgsalád  kanc~elata  a szai~e b__ ~bb  
közössémze],  

A / Til.reas öezcjövetelek  
Ebben a viszonylatban azü*ebb közösséges¢ órteaedő az egyes falvak  

tszroadalmzn belfil az a kisebb csoport, amelynek tagjait rekeni  

kapcsolatok füstik e wm shoz, vaa tcltpúlésU ciél fogva / szom-

szédok / egymás segitségére voltak utalva.  

A gazdálkedáe övenként, ei t óvazekexként megicntétlődő" rend jébes.  

több ilyen stagy mtlkr:alkaler volt, amikor a isten Es szemezéd  

családok öeezesagitett•k. Ezek a társas összejövetelek, vagy  

általában két reszből álltak: az érdesei munka  

elvégzése utáa következett az áld.omris, esetleg tánccal ejbekötött  

mulatás is, amit az elvégzés örömére, megünneplésire tartottak.  

Ihol' elyam munkafslyai at volt, amit •zen a vidéken mindig kalá-

ycá` ::n végeztek. Ezek voltak: tavaseaa Sibőlőmetszés, nyár ele-

jén a szésakaszál:ás, junius—juliu:bait  * aymmtatis és ősasull a  

azUre t .  

A fel .-ere tz?sex kivül általában tirsmilliakában végezték öné az  

aM.tázt, t.keredAst, házépitést, aagymesást Ás jéghordást.  

Jellc énél fogta ide gorslhatjuk a disznóvágást is, amit mindig  

disznótsr követett, de ehhez csak R legszűkebb rokonság segi.t-

scígát kerték.  

A diszóvó,gást követő torra esetleg meghlvt ák a kdzség vezetőit  

is. Ilyenkor a háziasszony a felszolg?lással volt elfoglalva és  

emiatt uem zzskett loUl.ni az asztalhoz sem. És ha  éppen tizen-

három vendig volt, akkor egy .aek félre kellett isi{e  az asztaltól,  

sert azt tartották, hegy a 13—as szám szerencsétlenséget hoz és  

egy meghal közülük.  

Tehát a szőlőmetszés már szakértelmet követelt. Ide tehát csak  

olyaz gazdákat hivtak a  rokonságból, ill. a szomszédok közül  

családjukkal együtt, akik maguk is foglalkoztak  szőlőnűveléaso>t. 

A széxakaszuláoról azt tartetták,Decsen, hegy: "A szép kazzálás  
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az, ha 2e-as vanr,ak is egy részbs>!, de a l:aczák egyszerre  
emelkednek, egyszerre vágmak és a testek io c`;yszerre haj-

lanak meg. 4  / 4e / Ekkor alkalom i+yilstt a virtuskodásra is.  

Az iigydsebbak vagy erősebbek igyeAsztek clkcrülmi az elóttiik  
haladót és rávágták a rendet ugy, hagy a kas.ája elakadt. Ez  
ugyan aulatsácos ffiegasz4gyeaaitsznek az:zsita  t t, de stőferduit,  
hogy terzsa,lekedist váltutt ki. xlyankor helyet caezrc^l hek ós  

a sor végén mix igyekeztek más asepsrts- ; t ~sba, be illai. Ha  
napzzámesek között történt ilyesmi, *kker iltalában vseve .,  
kedás lett belőle.  Murk*  közben türtőztették magukat,  de  

vamrw:.,..p a i<acsmáaaa turlezztették az tdóssá,get."  
A a.caa'.czazaílá+at, do mégi.aakább a vzérr, .t!erd.ást - s.mire oks7©r.  
:cerUlt sor, ha megszáradt a fii - 4,10nraás kövr.tett.  

Ara-cul inkább csak a roksnsk jártak ösene, de a akared .szál  
és a iroantatásnáil mir a szomszédak is ott voltak. / Mireka-

azervezés  C.  fejezet /  

Kezd tben a cséplést is kalákában végezték, de hamarosan  

mapszámeaaokat fogadtak rá.  

"A régi sárközi czUret - félig munka, félig ünnep volt, ahegv  

manasai szekták." / 41 / r, z a aogállapit:'s érvízyee Péczváirtd  
környékire is. A sz;.ikebö közössé' ts-;fai ilyenkar vala leni yier . 
ösozssagit'ttek, de zzivesen látatt vc..dégek voltak a lámybemdák,  

nőt a teljeses id3geaek is. övei ez egész usilret mulatság  telt, 

szírt morc rendeztek utána külön t1demizt, ha sten aéháay  hór p-
pal később utalt összejöttek - de smár csak a fírfiak! - hegy  

megkóstolják az uj bart.  

/irente három-négy alkalommal volt aagymssás, 22i kül >nözsn az  

asszenyo'k erejót vette igénybe. A lugző-val tezdődött, majd  

másnap kimentek a közeli kemilisba és melószékes sulyksltáik  

a tilt Szett ruhát. Alig az asszery. k mostak, addig, az emberek a  

levakra vidráztak, vagy  /nyáron/ fürödtek.  

A t61i *eséstól érthetőtan féltek. Mondták is, he gy "a nyári  
süt ~atől, téli mosástól mimbe meg uram minket!" Pedig ilyenre is  

volt példa. Ilyenkar "jégről mostak". Fölvágták a jeget és a  

mese székkel körUlállták a léket. Lábukat, hegy me fázzon, szalasá- 
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val belelt facipőbe ugyuevezstt klumpába dugták., a kan ot  

pedig  mikor már ueggáaberedstt a jagco viztől, me1er; vizbe  
ayer..kedták.  
Ugyanis egy fe;r inak az volt  a dolga, sodr arcig az asazomyok  
sulykoltrtk, addig b a parton vizet rclegi -cett katlanban. A  
Bele; vizet fakrínnibasahordta az aseck yek melli.  
Az elvégzett munka örömre aonóildem .ást tartettak. A:.aap este  
c y.'tt vacsoráztak meg a gazda li zónák) ®i. risztvevő rokon.,  

ke :a- vagy :zzcmezcdacczoryek. x úrfiak pedig  elraeatsk  értük, 
hegy hszakiaárjék őket, as  ilyenkor poharazgattak kicsit.  

"Jégíldamást" akkor tartottak, asnikor a jégvermet telehordták.  

A felaarilt nagyobb rnuxkaaksiók mellett tsírstts öseze jiivetelek  

vsltak a szükebb kózbsscg számárat a n6vnapok is. Hirese3be]c  : 

Istvása, Jim's, Évi, András-r.ap. Aza  k a rekeaek, komák, azomszá•  

dek, akik munkaidőben egymásra vsltak utalva, mast a ryiitt sazó-  

ra.koztak seksz‚r reggelig. Ilyencor a cigáaybaadák is sorra  

adták Qk,ya:rr,a's a kili.acsct is a ;cadvezebb cigány}* ott is mar>adt  
a társa.aág aszórxYastazaíw ra.  

A tágabb ',:3raös,sógbau a iszluközö$aág tagjai, ill. a mix falvalc-  

ban élő távolabbi roko .xok aoralha tó:c, akikkel templomban,  lako-  
dalmakba;a, -ce,motásoksm, vagy csak vás•.irek•osa találkoztak összs.  

Ilyenkor "erőí:,eg6az:s:ígat" vagy ":íl.dást,bfike3rógst" kOszi3ntek.  

Általában a napszaknak, vagy alka:.eassaak sne4felelő9:a küszöntiftteík  
ogynás t .  

Reggel pl. "Pálin2t.í3 jórögt;6i, kivtsjok!", vaa "Ugsszecsgére k3.v4-  
xaya.s sHz écca:sai nyugodalmat!" Viezesaa.áas "H :asoalS jókat kivinek  

kigya;lastöknek isI"  

Napkczbesi: "Adjsr. isten!", "B ~..szc~l, t;;sek, b4szélgctaslr.?", "Hav4 . 
mein?" stb  

A 

v~

ratáskar: "Melegvr~ u~$" 

Kapáláakori "GzzOS-e?"  

A megszólitásokban a korkülönbség mellett a kUzsér ,i vagy egyházi  
pszioi.cis kifejezi3re jutattak.  

A tisztaégviee1'ket "birs ura i" -xak, "tizztelendá uram"-xak, stb  

tisztelték. A presbiterek egymást "erabörtára"-nak, feleségeik pedig  
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"asszonytárs"-nak szólitották. 

A tágabb közösség társas összejövetelei abban különböztek az 

előbbiektől, hegy az ezeken résztvevő társaság sakkal betees-

génebb volt, Másrészt pedig legtöbbször csak a szórak•zást 

szolgálták: 

Ilyenek voltak a farsang vegán rendezett c i t• r a b á 1• k, 

amelyeket az 189•-es évekig házaknál tartettak, azután pedig 

kocsmában. Vasárnap a leányok-legények, hétfős, a fiatal há-

zasak, kedden az öregek báljára, az ugynevezett cseaka csütör-

tökös pedig cigánybálra /és ezen a cigányak bőgőtemetésére/ 

került ser. 

Kuríiorvflasztásker k u r á t• r b á 1 -t tartettak. Ide az 

uj kurátor mog a felesége hivegatta meg a rokonokat ós a gyüle-

kezet vezetőit, mart  tat a mulatságot ők adták. Jelen volt a 

pap is feleségestől, de ők é$fél körül el szoktak menni. A régi 

kurátornál teritettek ebédre, az ujnál pedig vacaerára. A haran-

gozó vitte át az uj kuráterh•z az uj pénzesládát amibe az egy-

házi iratokat őrizték. 

A s z ü r• t i b á 1 is felvonulás ezen a vidéken is csak a 

századforduló környékén hoaesod•tt meg. A legények csősz-

legénynek a leányek csőszleánynak öltöztek, az errs a célra ké-

szült stilizált "magyar ruhá"-ba. A felveaulást este bál kUvette. 

A gyerekek és ifjak társas összejövetelit, aegkaAaa eredeti baa-

gulatukxál fogva, külön szint jelentettek az itteni népszekásek 

anugy is váltezates világában. Rendszeres szárak aszási lehetősr'gük 

a j á t s z ó volt, ahol vasárnap délutánonként - amikor kijöttek 

a templomból - összegyifit a falu apraja-nagyja. Kezdetben a fal-

vak logfergalmasabb és legtágasabb részein a keresztutca tartetták, 

ahel a legfiatalabbaktól a legöregebbekig niad•a karosztály képvi-

selve volt. Az idősebbek azért mentek ki, hegy gyönyörködjenek 

a fiatalokban de kivitték a karea illő unokáikat is. 

A lányok énekeltek és erre jellegzetes körtáncot jártak. Ez volt 

a 1 é p ő . Dalaik, nótáik szövegét maguk állitották össze 

ugyanarra a dallamra. Ezért jellemző volt ríjuk az erős szubjekti-

vitás és nagy volt az aktualitásuk. A tetízetősebbeket a többiek 
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is aegtaaulták és a következő alkalomra ujabb szakaszokat 

költöttek hozzájuk. 

igy aztán egy dallamra több száz versszakot is ismertek, amelyek-
ben szerelmeiket, csalódásaikat, örömeiket, binatukat fogalmazták 

meg. Alkalom volt ez arra is,  hogy  a nagy nyilváa•sság el6r "ki-
éenekel3ék" haragosaikat. Pl. 

Haragszik énrám a szeretőm anyja, 

Hogy éah*zzám jár az a nyalka fia, 

Ha haragszik, én arru nem töhetök, 
Hozzám jár a fia és meg  szeretőm. 

Verd meg Isten azt az édösaayát, 
Ki fiának maga választ leányt. 

Válasszon a szőke fia maga, 

..per az hál vele, nem az édösary3a. 

"Ezt Bátai Judi raga kompilálta, kiéhekelte vele Ledneczki István-

nét, ski ezeatul méginkább nem engedte, hegy fia Bátai Judi után 
járjon. Csak titokban találkozhattak, de nem vehette feleségül." /42/ 

A játszás kezdetboa csak keresztály•nkéat alkottak külön köröket a 

fiatalok, de később - amikor a keresztut helyett sár a kocsmák ud-

varában gyültek össze - a társadalmi helyzet, vaz?yeai ezmspentek is 

megbatározták egy-egy társaság összetételét. Ez az elkülönülés, a 
vizsgált falvak közül, különösen Decsen volt megfigyelhető, ahol a 

szegényebbek kocsmái a faluk peremén helyezkedtek el/Perity-kocsma, 

Móric-kocsma/, a gazdagok pedig a népdalból is ismeretes "nagy-

kocsma" udavarába jártak, ami a falu közepém volt. 

Sej a decsi .nagykocsmába szól a muzsika, 

Ha arra jársz kisangyalom gyere be *dal stb 

A szegények játszói közül a félig bádog-,félig aádfedelü,kis el-

vadult Móric-kocsma volt a leghiresebb. Kralön nevezetessógeként 

emlegetik, hogy itt folyt ki a legtöbb vér, itt volt a legtöbb ve-
rekedés. 

Télen a fiatalság beszorult az ivó valamelyik helyiségibe, ahova 

már csak a legények jártak mulatni. 

A lányok téli szórakozásai közül a b a n d á z á s és a  f • a d-ba 
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járás érdemel eralitést. Baadáizsi a fiuk is szerettek. Többnyire 
az egyszerre kemfirmált, azOMOO koru csoport alkotott egy ban-
dát. A  hagyomány . őrzők vissza ' Íealékezései szerint "általában 
csak a reformátusoknál volt, itt is inkább a gazdagoknál." 
Vasárnap délután játszó utál a lányok végig sétáltak a falun 
ós a társaság valamelyik tatjánál telepedtek  le. Minden  alkalom-
mal iás háznál állapodott meg a ldaybaada, ahol kezdődő be-

szé]j etésiiket ha eresan hegzavarta. A legények érkezése. És most 
folytatódott - valamivel szűkebb keretek között,az aegyivásuak" 
deszeszekottabb társaságában a jitsz6a abbahagyott éneklés, 
tánc és udvarlás. A pártában maradt vénlányok aei szivesea vettek 
részt ilyes alkalzsaken, mert szégyeltik magukat. 
Hétjöznap délutáaenként, esténként, külön bandáztak a fiuk és a 
lányok. A fiubandáknak volt vezetője / egy-egy tekintélyesebb, 
vagy módosabb gazdafiu/, a 1ínytiknak nem. Ez a szórakozás csak a 
századforduló körU.l kezdődött de néhány évtized mulva más társas- 
játékkal együtt /melyek elsősorban váro i hatásra terjedtek el/ 

kizzoritja a játszót. 

Mik téli azárakezási lehetőségnek szántett a f e n 6-ba járás. 
Ez nem mutat helyi sajtátesságekat. Ugy mint az orrzá r; más részein 
is, itt az elvégzendő munka osak alkalmul szolgált a  fiataloknak  
ahhoz, hogy találkozhassanak, és őszinte érzéseiket vieszonylar 
szabadjára endedjók. 

A tágabb közösség nevezetesebb társas összejövetelei voltak stég a 
Sárközben a szőlöpászterkedás, a Zenealján pedig a Lukács-napi 
vásár. 

A s z ő l ő p á s z t o r k o d á s afgi hagyományokra tekint 
vissza a Sárközben. M-ár 1938-baja Garay Jánes is ir róla. Gazdasági 
alapjai még a régi vizivilágban koresendő; arciker "hatalmas madár- 
tömegek keltek utra az érésben lövő szólőt megdézsmálni, ilyenkor 

a fiatalság, segiiett a csőszöknek szőlőt őrizni, madarat hesseget-
ni." /43/ 
Araiker megkezdődött a szőlő érés, a láayek vasárnap délután esepertek-
ba verődtek ós élelemmel megrakódva kimentek a szőlóhegyre l ahean6t 

csak 5-6 hét mulya tértek vissza a falvakba. 
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Napközben a szőlők között bolyongtak inekeltek, kurjongattak, 

este pedig valaaelyiküknél /minden este máshal/ "hálótaayit" 

rendeztek be maguknak. Szom'aat délutánsikért megérkeztek a 

legények is akik ®leleset hoztak nekik. Mir a hegy alatt szét-

váltak és ők is csepertekhat verődve  indulta:: el a kiválaeztett 

hálótanya felé. Volt elvan lege:ny amelyik több bandát is meg-

látogatott. A lányok frissen sült pereccel várták őket, és kez- 

detét vette a köz ös szórakozás a szőlő között vagy a tanya "pórag"-ján. 

Ha saját perecükből is engedtek törni valamelyik fiunak, akkor 

az már megkülönböz tetéznek rez:ímitett. 

Amikor sötéedett, tüzet raktak és azt ülték körül, vagy bementek 

a tanyába és ott különféle társasjátékokat játszattak lefekvésig. 

Ilyenek  voltak: a szembekötősdi, a "kutba estem" játéknál annyi 

csókot kellett adni a játékosnak ahány méter mély volt  a kut. 

/Ha valakinek már volt komoly szeretője, attól "dupla csókot" ka-
pott./ 

Az ajtányitócskit a gazdalánynak kellett megkezdeni. Kiment a tanyá-

ból és visszajövet egy csomó virágnevet tudett meg a birótól /játék-

vezetőtől/ a legények nevei helyett. Közülük kellett választania 

egyet akit meg kellett csókolnia. Most a választott legény meat ki 

és igy  folytatódott tovább a játék. 

A "fölverik a tótek pincéjét" már durvábbnak számitett és a század-

forduló után nem nagyon játszatták. 

Amikor a játékban beleuntak is az idő is eljárt, akkor lef*►Eshez 

készülődtek "mars gyerekek a kádba!" - mondták az idősebb legények 

és ez parancsnak számitott. Ilyenkor a fiatalabbak otthagyták 
Sket és felkeresték a kisebb lányok hálókamráját. 

Éjszarára a présházba szalmát vittek be, ezt leteritették tiszta pony-

vával és erre feküdtek le a fiuk, lányok egymás mellé. A fejük alatt 

vánkos volt, pokróccal takaróztak, lepedőt nem 'használtak. A lányok 

nagyon fel voltak öltözve, és a lámpát nerc lehetett eloltani. Elő-

fordult, hegy a legé*yek virtuskodásból lecsapták fokossal, de ilyenkor 

kizavarta őket az öreg. Ugyanis volt velük egy öregebb asszony vagy 
ember, aki vi„y-ízett a rendre. 

A kiválasztott szeretők - különösen ha a szülők sem ellenezték a 
kapcsolatot -, mindig együtt aludtak, félrevonulva a szobában. 
Az idősebb lányok tanyáját csak öreglegények látogathattáik, mert a fia-
talokat be seat engedték. Az öreglegényeszet viszont mindegyik banda 

szivesen látta. Ezek sasom mentek el perec nélkül. 
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a Zengőaljához kapcsolódott - rise vettek, sőt állandó vendég-
nek számitottak a falvak református családjai is. 

A lukácsi vásár, a környék egyivásu hasonló gendolkedisu és 
legtöbbször nég gazdasági helyzetükben is egynőshez közel állá 

reforaltus magyarjai sz,aaára teremtett találkozási lehetősé-

get egymással és a velük azonos kulturáju sárköziekkel. Ilyen 
közös vemisek alapján. hozzájuk kell nég számitani a földrajzi-
lag kicsit távolabb eső - némotajku vagy legalább is kathelikus 
vallása környezetben lévő - olye* Szigeteket is,  mint Váralja 

és Belvárd. A reformátusok "bucsuja" vélt es, amit leány-vmísír-
nak is mondtak. 
Október 15-én, vagy az azt követő első vasárnap, kezdődött 
Várkonyban, hétfőn Pincsváradon folytatódott, majd kedden de volt, 
hogy szerdán fejezték be imalét Várkenybsl. 
A legszebb ruhájukba öltözött lányok íS legények vidám, csoport-

jait kisérte végig a falun. Énekeltek, t'acoltak, egymással is-

raerkedtek. Az ismeretségből persze csak a református magyarok 

között lehetett házasság. 

Az itteniek sokszor kisebb lakodalommal felérő vendégséget csap-

tak, amelyre meghivtű a  szomszéd községekben lakó rokonaikat, 

ismerőseiket. Erre as  alkalomra disznót, libát, tyukot vágtak. 

Pecsenyét meg gesztenyét sütöttek. 

A vásáros pissze megjeleltek - a hivett vendégeken kiviil - az 

eladni vagy vásárolni akaró német, vagy zsidó kereskedők, sőt 
még olaszok is jöttek. 
A Lukács-napi vásár ennek a hasialó kulturáju és életfelfogíeu 

tágabb közösségnek a külinös szokása, sajátos alkalma volt, ami 

az összetartozás érzését feltétlen erősitette. 

A k e n d e r g á z o l á s viszenyla köan rU nunká ja a fanhoz 

hasonló játékos szórakozási lehetőségnek számitett. 

Őszi dé1utáaoken a lanyok igy puhitettak a kendert. Tekintve, 

hogy összesegitésnek azámitott, a banda minden tagjához elmentek 

házról-házra. 

A legények os szivesea látogatták esténként, munka utin, ezeket 

as  énekszótól han,ea házakat. Megérkezésük után a lányok abba-

hagyták a gázolást és valamennyien bevonultak a házba, ahol 
játékkal fejezték be a napot. 
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B/ Házassági kapceelatek 

Bármelylik családnak a tágabb közösséggel kiépült kapcsslatai 
/barát, pajtás, koma, közzé ';i és egyházi peziciók, stb/ közül 
legerősebbek és legjelentősebbek a h,ázaszi kapcselatek vál-

tak. Ezeken keresztül - legtöbb esetben - teljesen idegen esa-

ládok között teremtődött sts' életre szóló kötelék. Kétféle-
képpen jöhettek létre: 

a/ iratnyitottan 

b/ kevésbé irányitettan vagy spontán 

Az irányitettan létrejött hásasságek szóura - sárközi viszonylat-

ban  - a  XIX.  sz . misedik fele óta növekedett meg hirtelen. Ekkor 

vált ez az ethnikum *gyre inkább endogimmi. 

A négy sárközi község /Öcsén, Decs, Sárpilis, Alsónyék/ 

lakossága ezután már fekezettabbaa terelte fiataljainak érdeklő-
dését egymás felé. Sőt leég közöttük is észrevehető bízaeyes 

törvényszerűség. 

A házaseágek egy részét megvizsgálva Val 1rül ki, hogy a decsiek 

leggyakrabban Eyókről hoztak feleségcet m gukaak, és Becsi lány 
is - a négy község kézül - leginkább Nyékre sent fe1oW Ji1. 

Ennek okit az esetlegesen meglévő szubjektiv tényezők /mint szim-

pátia/ mellett abban liftem, hogy lakóik hasonló vagyoni helyzetis-

et voltak és sz•kásaikban,gendelkedásmádjukban is többnyire .meg-
egyeztek. Az adatközlők szerint: 

"A nyékiekkel jobban szimpatizáltak a decsiek. Az öcsényiek látták 

a decsi fölényt és nem szerettek a decsiekkel érintkezni." / 45 / 

Viszont b en/yin: is zárt volt ez a házasodási rend  a Sárköz-
ben, mégsem jelentett lskilis endegámiát, mert viszonylag nagy 
volt a Zengőalja fiataljaival kötött házasságok zzima is. 

Arra a kérdésre hagy hsva hsízasitották ki leginkább lányaikat, 

Pécsváradon is elsőssrban a sárközi falvakat sorolták fel. 

A házasságkötéseket mind a két területen a sálnők, ill. a nagy-

szellők "bezták tető alá", a fiatalekaak nem nagyon volt bele-

szól :ősuk. 

A párválasztóznál ddztő sempsxtsk voltak: 

1. a nemzetiség /"a fajis g,"/ 

2. a vallás 



- 55 • 

3. a vagyenesság kérdése 

Pajiságes nemzetiségi hevatartezást értettek. Tekintve, hagy 

a Sárköz a századfordulóig inog tudta őrizni viszexylabes zárt-

s g ít, *mask •lsőserbasn a Zengőalján volt jelentősége. A le-

telepitett kathelikus né&etajkuak és a református őslakosság 

keveredésére azenban - *yilvs.n a szigeru elkülönülés miatt -

itt sincs példa. Egyformám nagy figyelmet szenteltek mind a 

két vidéken a misedik szenpentnak is. Pl. az 189e-es években 

a SárkSzben bevínderelt néhány kathelikus család gyermekét 
még akkor nem fogadták be saját családjukba az őslakosok, ha 

gazdag  volt. ha csak el léhatett kerülni "pápista" fiuhoz nem 
adták lányukat vagy forditva. Ennek ellenére a xagyfoku be-

vándorlás következtében, az 188.-as évektől kezdődően sor ke-

rült néhány vegyeshá.zasságra is. 

Pl. Dacsex 

188.-19..: 42 vcgyesh.ízassíg volt. Ebből 

25-nél a smeiyasszeny 

17-nél a vőlegény 	
volt kathelikus  

19.1-191e: 25 vogyesházasság volt. lobból 
15-nil a rmenyasszoay . 

le-nél a vőlegény 	volt kathelikus 

/46/ 

Nagyex lé'yebes szemp.nt volt a va,yeaosság fokínak a  kérdése 
is. A "guba-gubával, suba-subával" közmondás nagyon szineruax 

érvínyeeUlt. 

sex kivül természetesen az sem közömbös, hogy a választett 
aunkabiró, egészséges ember volt-e, vagy sert. 
A  festi szempontok alapján "egy jól nevelt híznál, smár gyerek-
korukban: összeboronálták a gyerekeket." 

Nyilvánvaló, hogy oz a hatázezott eilsatesníg a vag'<yenesedás 

Utcmánek felgyorsitása mellett védekezést is szerélt a behatoló 

ismeretlen, idegen kulturával szemben. 

kast volt ritka •set a fiatalok, kifejezett egyen: zhoz ké*yszeritése 

sem. Ilyen esetokbox mír í) általában a vogy.nszerzés szempontja 
deiiaált. /"A két vagyon összeállt."/ / 47 / 

Persze arra is volt példa a vizsgált időszakban ha kevesebb is - 
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hegy a hásassigkötásre a 'sUők akaratától függetlenül, 

vagy éppen velük ssoabaa, spontán sódon került sor. 

A fiatalok, akik iskolás keruktől kezdve iamektck egymást, 

rendszeresen együtt ezórakeztak a játszóra, előfordult hogy 

a szülők rideg száaitáeai helyett inkább zaját, őszinte 
érzéseikre hallgattak. 

A legények szombat eats vagy vasárnap jártak el - rendszerint 

csoportosan, vagy legalább párosai' - udvarolni. A vidéki lá-

nyokat is ilyenkor vagy nagyobb ünnepek alkalmával keresték 

aeg. Ekkor a szalök is jelen voltak is örültek a látogatásnak, 

mert ez azt jeleztette, hogy "kapós" a lányuk. Leültették a 

legényeket a padra ás k zdődött a beszélgetés a le ;érdekieke-
nebb dolgokról, időjárásról, gazdaságról, stb. A legényeket 

pogácsáival is borral kináltáik. A társavság aztán hnlaresaa fel-
kerekedett / arás lányhez is el akartak ae i /, csak egy lo-

gány maradt vissza, aki jobban vonzódott az ill. ínyhez, mint a 

többiek. 

Ha a szülők tetszését ta ; egayerte, szivesen be^zólgettek vele 

sokáig. Elleakező esetben viszont nem szóltak a szavára is igyad-

tiktudtára, hogy legközelebb ne jöjjön. Ilyenkor csak a szülők 
kieérték ki, s ínker a lány is kiment vela. 

lIa a fiu választását a szülei ily 	*  talatik, W WI 4pp411 
akaratuk szerint törtéx't-ill. has  267 szül.L gel allmost& 
a frigyet -, akkor a leánynéző, a 1M'*yk4rő is  az eljegyz.óst 
követő biremhetss jeurbsajárás 	megtarthatták a lakodalmat. 

/T.i. hároa egymást követő vasárnap hirdették ki siket a teaplem-
ban./ 

Ellemkezé esetben az is előfordult, hogy  a szülők a községi elől-

járósát, segitsé ,ével akadályozták acg a házasságot. Pl. elvitették 
katonának, vagy kitiltatták a faluból. 

Csak titokban akartalak szeretni, 

De ki kellett annak világosodni. 
Megtudta az édösanyád, hegy in Lége'  szeretlek, 

Kitiltatott a faluból, hogy hozzád ne mehes_>ek. 

Ha a házasságkötésre a szülők akarata ellenére kertalt sor, a lake  -

dalen ak;cer som maradhatott el. Ezzel a szülők tartoztak a rokox-
signak meg a kocáiknak, akik őket is meghivták saját fiuk lakodal- 
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aába. 

Noratális körüluény k között mind a két helyen tartottuk lakodal-
mat csak a vőlegény házánál nagyobbat mint amenyasszonyénál. A 
Sárközben voltak 4-5 napos lakodalmak is, a Zengőalján 1-2 na-
pig  tartettak. Itt arra is ügyelte, hegy vasárnapra ne essen, 

mert akkor templomba kellett menni. Az ekkor tartottat "peginy-

lakedalem"-hak nevezték. 

Az uj házasok, a letelop edéniiket illetően, két lehetőség közül 
választhattak. 

1/ A legtöbb esetben maradtak vitamelyik szülői / családi / 
házban. 
Az etthonmaradáe gyakorlata a következő feltételek nellett 

örvényelült: 

a/ Általában a legfiatalabb fiu maradt otthon, ugyanis - ko-

rára való tekintettel - ő viselhette gondját legtovább az 
öregeknek. 

b/ 1Le a fiutestvórek között kicsit nagyobb volt a korkülöabsíg 

/  6-7 év I,  meg a szülők is öregek voltak, a4kk®r as időseb-

bik maradt otthez, aki afar beállt a családi gazdaságba. 

c/ Ugyanazon családban, ha lámy volt a fiatalabb, akkor fiu test- 
vére maradt otthon mart az örökösödést fi-ágen szdmitetták, 

és igy a család neve is fennmaradt. 
d/ Ha az utódok rem ugya az®n a r..tól ^zsilettek, akkor a legutób-

bi asszony legfiatalabb fiugyerrneke maradt a családban. /El-
térések a fenti variációk alapján lehetségesek./ 

e/ Ha csak egy lámy volt a családban, akkor vőt hoztak a házhoz. 

f/ Ha mind a két házasulandó "e, ke" volt, akkor a férj cs:lád-

jáhez költöztek. 

Ezekben az esetekben  - és ez volt as általános - az egyik fél 
tehát mindig beházasiditt a másik családjába. Ez települési 
szempontból verilokilis /a férj házában, rekenai:aál, falujában/ 
vagy urorilak lis /a feleség házában, rokemainál, falujában/ 
lotelepedíst jelentett. 

2/ Ritkaság4.)ssimba meat, ha mind g. két családtól, vagy mindkét fél 

rokonainak lakóhelyeitől függetlenül, külön telepedtek le vala-
hol. Ennek oka elsősorban az lehetett, ha mindkét részről elle-
nezték a frigyet. Tekintettel az érvényesülő szokásokra, de a 
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iülbiiszakadáshez a mini mális anyagi foltételek is azüks3gel-

tettek, az ilyen neelek4liss letelepül sek száda, nlgyen kicsi. 

volt. 

.a 6z61-család Decsen / 1971 / 
Az egyik testvér kiházasodott 
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3/ Ter43 elóat k  

A a agycsaládre.ndazer emlékeit őrzik a kasznilatba lévő termiae-

lágiák is. 

A/ K•gnatizus /vér szsriati/ rok,xiaági caoper -tokat jelölő  torsi- 

'One • t s i g a vizsgált időszakban eár többnyire rokeY-

s4g•t jelentett,azaeiyet nemzetnek vagy familiásak is mondtak. 
Pl. Decsea sz 135s-es évskbsa kilenc erős Szél-nemzetség élt, 
amelyeket kizárólag a r•ken®á,, tudata kötött össze. Ragadvásy-

nevek segitségével kiilösböztették meg  őket, is  tulajdeasá{gai-
kat / alacsony, szergaÁaas, veszekedős stb / örökölhetőask 

vélték. 

A rskenság•t általában a harmadik ágazatig tartatták, va ;̂ yis 

ameddig az élő ceal dt j'ek•n keresztül ki tudták mutatni. 

Rétséges volt az aaszenyok nemzetségi h•vatartozú,a, akik az egyes 

csslidakbar_ házasa ek utján korültek be. Tsz, hegy a férjük 
családja befsgadta ás az eljő yermak aegszületcae után saár a 

ne: ze trégébez is cz&.te tt;a őket, de az idetartezisuk mégsem volt 
egyért•lnü. ?l.Halílukig ae';tartett .ik lánynevüket és igy  is 

emisgettík őket a faluban. 
Tavibbá ha menyecske fiatal-- vagy közfw pidősea halt meg, 

ill. ha feltételezhető volt, hegy stegözv'gyillt férje ismét meg- 
nősül és maik asszonyt visz a háziaz, akkor a vár,zeriati hozzá-

tartozók kérésére sz apai sirboltba teFdsttík el. 
A nemzetség gazdasági alapjának a nemzetségi tulajdonnak stár a 
nyomait som lehetett folfodezni, legfcl$ebb emlékét az egyes 
tulajdonjegyekben. 

A vírbessz latiamíayít ebben a korszakban már mem ismerték, ill.  

nem találtam rái példát. / 43 / 
Ha  a nemseteig valamelyik tagját sértés érte, akkor ezt több 
nemzedékei[ $t tartó haragot váltott ki a közvetlen h•zzátartetók 
részéről is. Az előbbiek szerint ide in érvényes tehát az a 
a•gállapitáz, hegy "a nemzetség ebben az időszakban •laőserban 
rokonsági intézmény, amely apaági vérrek•n•ksa alapuló tudat 
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rivín kapcsolja össze tagjait; beletartoznak ebbe az ősök, a 
leszírmazottak, misedik, harmadik  unokatsstvórig az oldalági 
rokalaek iz; :a férfitagok felet+ögeit befega ja u nemzetság. 

A aomzetsi á exagim. Mváaak a aecszetségaek, mint ro oncági 

intíiiminynek van msak jelentősége." / 49 / 

Á g, .ága z te t a liaeárik rokonság /apa-fiu-na yrapa/ valame-
lyik tagja oldalági leszármazottjainak a caopertját jelentette. 
9agyia , nemas tsó .r ey  kisebb társadalmi-rokonragi o rságe volt.  
Ilyen értelemben használták, amikor pl. lakodalersba a harmadik 
ágazatot is r2ighivt.4k. 

A had eredeti jeloatésíböl csak a töeaegre veaatkaztató kíp-
zetek maradtak meg a sárközi parasztséfi tudatába. használták a 
nomzets!g megjelölésAre,ha naondanivalójukaaak pejerativ kicsen-
gést akartak adui. Pl. veszekedős had, összeförhetetlea had stb. 
Használatos aég a ",gyiisnek,miaat a vert hadak" összcfü ;résben 
is. 

Pécsvárad környikón Item ismerik. 

A a a g y c s alád terminológiát acm haoz*á1ták, ezt csak 

a cszládkutatisek eredményekint az 183.-4o-os években terjedt 

e1 is :típea családot jelentett. 

A c s a:. á d-nak két jeler_tcsQ volt: 
család: 1. ' fami.li.a ' 

2. ' gyermek ' /agde;ces Usnzevetai 
cse id  $zó uásocli..4 _ialentéséiral./ 

cscrlcd: 1. ' alkaimQzett ' 

2. ' családtag ' v. 'gyermek' 
/magezólitásbaas pl. "kisszdgám"/ 

H z z, h á z n é p fogalaáaak t®rjedelmébe tartoztak azek a kegna- 
tikus is affixális rakoaok, valamint örökbefogadettak is csole;dek, 

akik a házat lakták. 

Hs pl. laikodalesba hivták a gazdit is  "e;;éasz hAzar_épét", akkor a 
mPghivást a felsereltak mindegyikire voriatkazot±. A laakedalmak 
xaagysaígárat is a saeghivott "házak" számával fejezték ki. P1. Kara 
Erzsíbet lakodalma ".nem volt nagy kb. 6o hrizat hivtak meg." 
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Ii/ K•ganstikua rokousitst leiró ternia•lágisik  

Az  a,  t y  a f44  a t y i n f i a t•raii•lógiíval ill•tték a ft,  

kat, akik a >nemzetség tagjai  voltak. Bi.r hruegstá]yazták, hogy  ~ * 
valódi atyafi a testvér, a Biblia szerint ist", d• a taívolabbi  

rokonok megjelölésére haszxálták.  

M o s t• h a t e s t v é r terminológiát hnszailták, ha a  toatvi•  

reret csak az egyik sziilő közössége kötötte össze.  

U a• k a t e s t v é  r  -ck a testvérek le3z=ír:x+azettai. AN elaS és  

aeis•dilc unokatestvért t9rt9sttiIt számon.  

p  g  ö n  s z  íi 1 e, s::?  i k es  a  ö.::danya. 'le;;szólitása: ugyaa-  

igy•  

j~e s s z i s z ii l •, a o s s z  i: tivollaká /u{yrasnaxia.ak  a  fa+luaak  
tsívalabbi p•atjillt 	lakható/ dödaati,va. ftegs?d].itíss: ugyaaigy,  

vagy esalaidaév + oteeezi.  

1`i a g y s z ii  1 e,  k i s s z :, l e: Ego aayai nag,Yaayjaia>vak idősebb  

vagy  fiatalabb  l.ín,ytestvf;re. "úegezólitisb:an is igy haaz:saaílták.  

C/ Affistílis thizasniz utjiA létrejött/ rakeasig•t jelölő  tertim•-

15giák  

Kisebbik uram, öreg  bikuram s ameayecekeigy  

szólitatta férje fiatalabbik ill. idősebbik testvérét.  

I p a  a, a a p a rn : ma IiaaaLaílatos teraim•1ógi ,:eva1 élve: apás,  

aayúaa. ::iezszálitísuk: :a  p  í aa  u r a cn, a a y á a a s s z• a y  

volt.  

Pi  aí s z, a rí  s z a s s z c A y : a h.ízass4gra lére it fiatalak  szü- 
lA. A  férfiak rcrazéről ez-:t .:c;-wzöiitá teraiuol6c;i6k is 1e.iattek,  

a aők pedig aá:tzu..~-at, nászaszzor~,r•rs-at rna•acitak.  

Két-háira►a év kork-iilör.bsí,g esetéa eai.r ki járt az idősebb magázisa,  

még azoal[e >aeatüek között is. Az asszonyok caiadeaképpea magázták a  

aaá szukat . /"aászuraaa, halli ké -e?  "/  
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Ángyi, g y á ra g y is a szülők vagy zagyszülők testvérétek 
/Ego nagybátyjának/ a felesége. 

Me;szólitó terminussal ugyanigy, vagy ángyikám, gyángyikám. 

Itt is használtak nevet a terminus előtt: "Maris gyázgyi?" 

S 6 g • r: a leánytestvér /vagy unokatestvér/ férje. Megszólitó 

tormiaussal ugyanigy vagy niv + sógor, de lehetett sógoron. is. 

S ó g• r a s s z e a ys a fiutestvér felesó,;e. Megszálitása 

ugyanigy • 

D/ M .konságet jelölő terminelógiík 

K • a a: a pajtások kőzöl az a személy, akit a•ghivtak az uj-

szülött keresztelőjére és az azt követő poszitba. Számuk mindig 

a család vagyoni helyzetétől függött. A századforduló előtt  non 

vit divat a sok koma, az 193.-as években viszent faár 3o-4•-st 

is aeghivak a gazdagabbak. KÖziiliik orz volt ajz "éső koma  "vagy  

"köröszk•aa", amelyik keresztviz alá tartatta a gyermeket. 

Az ország :más vidékein kialakult szokásoktól eltérően ők nem tö-

rődtek a gyermek nevelésével, figyelmük kisebb ajándíkszásskban 

nyilvánult csak urea. Keresztelőkor adtak 5-1• koronát, majd  ami-

kor ragnősült, vagy férjhezaeat, akkor kendőruhát, abroszt vittek 

aj _índékbae 1ód•sabbaknál az is előfordult, hogy vőlegíayruhát 
csináltattak saki. 

Jelentősebb volt - is a századfordulótól kezdve különösen meg-
növekedett - a koraság szerepe a szülők szeap•ntjából. Feltehető, 
hegy asz egykézés miatt leszükült atyafiság collett a különféle 

kalákákban a komik segitségíre nagyobb szükség volt. /Ezt lát-

szik igazsln.i számuk jelentős növekedése is./ 

Egymás nogszálitására a  k • m a, k • a á a, k e m á m u r a a, 

k • a sí :a ar s s z • n y, vagy /fírfinek/ a vezetéknév + koma 

teraiaus•kat használták. Néhány év k•rkülönbaég esetín az asszo- 

ny•k air kend-eztik a férfiakat,  egyébkint komák között a tegezis 

Arta.  

Egymás gyerekeit köröszfi-nak, köröszláay -nak, 

a gyerekek pedig őket k ö r ö • zt a p á a, k ö r ö s z t s n y á a. 
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-nak, az unskák :i r e g k ö r ö s z t-nek szólitetták• Ha a ke- 

ma idővel megh.ízasedott, akkor hfsastArsát is k ö r ö s z t 

/-apáa, anyám/-nak szólitetták ag) gyerekek, akkor is, ha ő nem 

tartozett eredetileg a komák közi. 

T e j t• s t v ö r s é gs Ismerik a fogalmat, illetőleg tud-

jik hegy mit jelent, de a terminológiát sem használták. Az  adat-

közlő visszaemlékezései szerint, ha sztiliíben meghalt az anya, 

vagy a ssüles után gyorsan elapadt a teje, akkor olyan gyermek-

igyas asaz•nyt hivtak a csecsenőhöz, aki lehetőleg rokonságba 

tart•s•tt. A gyerekek közötti viszonyt ilyenkor is a kegnatikus 

kapcsolatok határozták meg. 

Ha erre al':calnas asszon non volt a r•kenságban, akkor hivtak 

csm,k dadát, aki - legtöbbször szegényebb assaexy volt, és  bi-

zonyos fizetség fejében - szpltatta vagy ha kellett, fel is 

nevelte a  gyermeket. 

A gyerekek rég akkor sea tartották a r•konsig•t ha mind aketten 

szegénycsaládból kerteltek ki, legfeljebb barátkoztak. 

Az viszont előferdult,hogy a dadát elvitte feleségül a me,özvegyUlt 

apa • 

A v ö r i a t v a l ó t e s t v é r fogalmát eredeti jelentésben 

ram használták. A századforduló elejére azonban még elterjedt szo-

kás volt a nátkálás, amely mögött az ősi testvérré figadás iatéz-

mönye lapparaj. 

Összefoglalva tehát •z a legalább 3 generációt dagába foglaló, 

több kiscsaládból álló, rokonsági csoport éppolyan társadalmi 

eGységst alkat, mint a klasezil-us értelesbe vett narycsaládek• 

Élén a családfő van, aki a vérségi is  vagyonközösei legöregebb 

férfitagja, a vagyok birtokosa• E:nnil kisebb, de még kiemelkedő 

szerepe van a gazdaasszonynak, akinek tekintély a századforduló-

tál kezdve megnő a sárközi családokban. 

Az általuk irányitett és vezetett házsíp /gyerekek, vő, meny, 

esetleg alkalmazott/, melynek tagjait k•gnatikus és affinális 

szálak fuzik egymáshoz is a családfőhöz, kehönféle társas össze-

jöveteleken, kalákákon való risztvitellel ápolta kapcsolatait 
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a rokonság és a szomszédok adtak saükebb közösaégéve1. A falu  vagy  

a vidék /tsígabb közösség/ sás családjaival pedig a fiztatok össze-

hdzasitása révét toreltett az előbbiekhez haaemló kötelékeket. 

Errs a különféle helya:i szokások gyakorlása is alkalmat adott. 

Az igy kibővült család tagjainak összetartazását és og,,y*úhez való 

viszonyát a különféle /kogxatikus is affiii lis/ rekasságot jelző 

toratinelógiák is jól érzékeltetik. 
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IV . T u d a t i t c n y e z ó k 

Dolgozatomnak ebben a részében csak azokra a szakásokra szeretnék 

kitérni, amelyeket a nagycsalád •gybe'maradása vagy egyáltalán 

létezése szen*pextjíból léayegesaek találtasa, ill. amelyek rituális 

tartalmuk mellett az emberi élet hársa nagy fordulóján /saiile-

tés, házasság, halál/ a kisérői is voltak. 

Itt jegyezném meg, hegy mind a két vidéket a vizsgált időszakban 

még vallásos református családok lakták. A templomba járás vallás-

erkölcsi követelméaynck szésitett és hozzátartatott a vallásisság 

tartalmához. / Igaz persze, hegy némely családnál ki is merítette 

azt./ 

A templomban nem családek, hanem élotkerok nemek, és egyházi tiszt-

ségek szerint foglaltak helyet. A sárközi öregek is vasár- és 

ünaepnapeken hazamentek a szállásokról vagy a hegyről, hegy meg 

tudják hallgatni az istentiszteletet. Csak as maradt otthon, aki 

a  kisgyerekekre vigyázott vagy beteg volt. 

Dacsex egy hosszu ideig betegeskedő csládfő mindig megkérdezte 

a templomból hazatérő fiát, hegy: "András fiam, mi vót a lecke?" 

Az utódok szerint ezzel is ellenőrizte és szimenkárte, hegy figyel-

nek-e ott a fiatalok. Ugyanitt fordult elő, hegy az öreg minden 

étkezés előtt - de főleg vacsoránál, amikor együtt volt a család 

- egy rövid sfehászt" mendatt, és csak utána lehetett leülni az 

asztalhoz. ]tkezés után pedig elénekelték a 147. egyházi dicséret-

nek mind az öt versét. 

Születés - keresztelő 

A sárközi és zengőalji református magyarok a vizsgált időszakban, 

- cár ismertetett okok miatt - nem szerették a sok gyer:ket, de 

az ujszülött csecsemöt sokféle babonás eljárással védték. Minden 

igyekezettikkal azon voltak, hegy a legjobb kőrüluebeyeket biztesit-

sák szárcsára és a rossz behatósaktól elzárják, megvédjék. 



- 66 - 

Első fürdetőskor a serközi gyereknek egy marék ezüst nog arany 

pénzt tettek a fürdővizébe, hegy "gazdag lögyön, péazös 1dgyöa", 

ka felnő. Utina betették édssaa y jáhez a szunysghálóc ágyba, hogy 

szeg se verjék szemmel, akik a házhoz jönnek. Ennek elkerülése 

érdekében Még a "vánkos alá kést tettek, fokhagymái; dugtak a 

kulcslyukba, a szemöldökfába pedig villát szurtak, hegy távsl-

tartsák a beszsrkásyt. Ha a csecsemő sokat sirt, szesterésre 

gyanakodtak: szenes viszel aestík le arcocskáját, s a vizet 

a söprűszegbe /ajtómtögé/ öntötték. A leánykát anyja tejével, 

a fiut vörösborral feccsentették le, hogy olyast legyen a bőrlik 

is." / 5e / 

A szenverist Dec Bea ugy is gyógyitották, hegy az anya asegsiyalta 

cssceemő j ének mindkét szsaít és közben azt neadta: "Szöcams /szera-

ael/ nézte, szömmé verte." Akinek összeért a szemöldöke az na-

gyon veszélyes volt ebből a szempontból. Ha a gyereek megbetegedé-

se előtt járt ilyei a háztál, akkor elmentek hozzá és a gatya/vagy 

a pöadö/ madzagjiból vágtak e7  darabot, esetleg az illető hajá-

ból egy tincset is, és azt ebrittík haza. Otthon szeaétlapáten 

megGyujtettik és a füstjére Mottók a gyereket, hogy cmeggyógyul-

jon• 

Az anyásak 6 hitig kellett gyermekágyat feküdni. Amikor felkelt, 

első utja mindig a templemba vezetett. Ilyenkor egy reggeli 

istentiszteletre most el egyedül, de utküzben sem ads, ser: vissza 

ncra szólhatott senkihez. 

A keresstelő volt az első  családi ünnep, amelyiken as ujszülött 

résztvett. Errs a helybeli rekenekat is komikat a bába hivta, a 

vidékieket pedig maga az apa. 

A fiukat általában as apjuk, vagy a nagyapjuk, a lányokat pedig az 

anyjuk vagy a nagyanyjuk nevére keresztelték. 

Aaiker a teaplsmiböl hazaérkeztek, akkor az anyós, vagyis a gazda-

azzzony /máshol az apa/ hecalekeu csókolta a gyereket, hegy "csókos 

lögyön." Ez a szekás egyben a családba való befegadást is jelent-
hette. Amiikor beértek a szehába, a pólyán lévő "selyemkeszkenőt" 
vagy ha több volt rajta, akkor mindegyiket - gyorsan a tükörre 

dobták, hegy "tükrös lögyön, csiaes lög<yöa", a bába pedig a gyereket 



háremszar egyná■ után betugta AS  alá az igy alá, amelyiken 

az anyja ::zülte.Máshel csak agyszer dugta be óe "a leg-
közelebb allónak illett orvan gyorsan kikapnia." / 51 / 

" A keresztelő napján egyszerü vexdigsig volt: hideg ételeket 
/tejáses perec, kalács, decsi Szagos bor stb/ tálaltak fel. 
Ezt követően a kozmaasszonyok maponta felváltva hordták a 
possitot vagy pasztát: disz•' ko>aatálba téve as ótelt /leves, 

sült tésztafélék/ külön komakendővel / szőttes, abrosz, kendő/ 

kötüttík 1e. Kisálas előtt megkóstoltak, hegy a gyoraokigyas 
jobb étvággyal fogyassza." / 52 / 

A keresztelőtkövető 3-4 hónap mulva vitték a kajarétest, amely 

kerek volt, a tetejére pedig xéháxy kiflit tettek. 
Esetenként azonban az is elfordult, hogy a koraék csak kemareítest 

vittek, mert a gyereakágyas asszony ellátásáról, 2-3 hétig, a 

parasztbába /szegényebb asszony: férje cipész, kovács, stb/ gea-

deskadstt. Lilivel a csalidban nem volt naiv asszony, ő főzött és 

mosott a gyerek után. Munkáját természetben vagy pénzben fizettek 

meg. 

Ha több asszony is volt a családban, akkor a bábának csak mosnia 
kellett, amig az anya gyermekágyat feküdt. 

Az ujczdlutt igazi megünneplésére szüret vagy disznóvsígás idejóz 

került ser. fz volta csörög 1 e, amit kezdetben cask az 

elsőszülött fiu, kísőbb már a lány kedvfért is megrendeztek. 

A asvét az ugynevezett osö gefinkról /forgácsfánk/ kapta, aatit a 

vendágak ilyenkor as ünnepi házhoz vittel magukkal. Az ebíd 
elfogyasztását, sakszer hajnalig tartó nulatsig, tánc követett. 

"Az cl jegyzésre a byes háznál előre sütöttek főztek,a'ha való-

sáb,os3 kis lakodalom kerekedett bolőle. A lány himzett kendőket, 

a led'; y uyur'tt es  uaynevezett csókpénzt adott át s meg is csó- 

kalták egjsa :st. Az eljegyzáa örömére hajnalig tartó t inc volt. /53/ 

/ 

A jegyajándék különböző értékű lehetett. Gazdagabb helyen 10-12 



vászon ruhát is csináltattak a vőlebénynek i, vőlegény 1-2 

teljes öltözetet adott a menyaazzenynak. 

Szegényebb családok a jelképes tárgyakon /gyürü,jegykemdő/ 
kivül 1efelejobb csak egy inget adtak. Ezt követőez a lakodale-
sig pántlikával, kendővel is bokrétával j°írtak a fiatalkk. 

Találtam feljegyzóst arra, hogy Docsen "jegyben járástól kezd-

ve együtt lakott a legény a lianyal nyilvánesaa is." / 54 / 
A többi falvakban zeni e : i1őkezaek erre a szokásra az adatköz-

lők. 
A legény minden vasárnap hazakimérte a Zany* a templomból és 
még ebéd előtt vitt szoki egy rétessel megrakott és kendővel 
letakart mátkatálat is. Ha a*ljegyz's valami miatt fel-

bomlott akkor a sértett fél men adta vissza a jegyajandékot. 

A tca l.mbaa a gyüleke4et előtt történő háromszori kihirde-
tés után tartatták csak meg az esküvőt ill. az azt követő la-

koáalnat. Az esküvő a házasság egyházi megpecsótelése volt, 

egyben a legmagyebb 	családi mulatság bevezetőjéül szol- 

gált. 

A lakedalembaa a vőlegény apja és anyja ill. a "vőfány"-ek 

hiveattak 1 akik as első rokonok közül kerültek ki. Utóbbiak a 
ncnyas<3zonynál cinvert /rozmaringot/ kaptak / azt feltüzték és 

ugar indultak utjukra. A szülők a lake alom előtt egy héttel 
végigjárták asekat a közeli retenakat, akiket már a marha-

vágóba is megbivtak. Négy nappal utánuk mentek a "vőfélty"-ek 

akik csak a lakodalamba hivtak. Ugyan mindkét aeghivás az"egész 

háza népé"-re venatkozctt, de ahol csak a vőfélyek jelentek 

meg, Ott az öregek már nem tartották illönek, hogy elmenjenek. 
A m a r h a v :á g ó vagy ö k ö r v á ó tulajdonképpen 

lakodalom előkéazitője volt. 

A mult században még a lakodalom előtti este volt a menyasszony 

kikérése és az ágyvita 1, melynek soria átvitték a 

monyasszeny kelengyéjét a vőlegén fyes házhoz. 

Lnnek sorsía a menyas3zenyért elindult vidám társaságot csak né-
hány találós kérdés megfejtése után engedték be a házba. 

Később es a ssekás az esküvő utáni délutánra tolódott .ít. A 

cicnyasczenyt elsiratták leánypajtásai ő pedig elköszönt elbucsu-

zntt a szüleitől és felült a kocsira , amelyik as udvaron várta. 
Ilyenkar a lovak farkárt mindig felkötötték,hogy diszesebb legyen. 

"de nem ám akárhegyax, hanem kötényezem, hegy a rövid szálak 



lógjaastie• A misedik kocsira rakták a meayasszeay myeesz4,1j ~  t.  

Utáauk ktivetkazett a hezzátartezók vi3im lakedal:us  

7;1y éaekelve vébig.hajtettak a felt=  áa nefsrdultad a vőls~é.ayes  

hAahQz. Ilyenker szekták ímekela.i a következő xépdalt :  

Édüsas,yám a3jar iR ? en jó estét!  

Meghoztuk a pirasbs,rr:. aör;yeaskét.  

De aem azért hoztam La, hegy sseretöss,  

Édösanyám köx~;yebbriógét keresóe.  

...N.. . .......  

Do 	art  hszts.ra 1:1, mert azeretam,  

Nei 	aayám köntvebbsb;ét !:erestim.  

Mielőtt beléptek volna a fiatalak az udvarra Pácsvíradea e gy  tá-

zyért s  fazekat, borral telt üveet vágta% a kapu közepéhez. Ez  

utána a vófésy rigmussal köszörctötte a ház aépit. Pl.  igy:  

"i eztelt házigazdáik és gazdaaaezenyuak!  

Megheztuk, amiért elbeceátva veltulak.  

Szerezacsés utumkat em folytattuk kárral,  

Megjött a lenyas;zo; y zzcrelmes párjával.  

Kedvesebb lesz ez itt 'Lai galasbjiall  

A szájába hozott olajfa .iánál.  

Üriil.ei fog sziviik ezen házaspáriak  
Melyet siár régóta sly aehszez vártak  

Azhrt hát tárják föl ajtaját a háznak,  

Befogadására e szerelmes páraakt  

És pedig kedves pár azt kivixea naktek;  

Hsgy aiadeaki előtt kedvesek legyetek,  

Az öregekkel is illdndőn tegyot k!  

',íert a beldJgaágst csak igy :nyeritek el,  

Igy folyhat beldegaa paíres írletetek." / 55 /  

A rigmus elhargz:í:A utóz a menyasszsay "Ad jem isten apauram!",  

"Agyjea isten amyímas3zeny!" köszöntés^el rind 3 kettőt arcen csó-

kolta.  
A köszöntís *agyea lényeges eleme vslt a befogadási cereaó=iázak  

mert ekkor kellett kisandazia először ezeket a szavakat, és azt  



7. 

tartották, hegy ha most nos tudja kimondani, akkor "később 

ama ;Al  2 szájóra". 
AMilyoas: fokozaton volt a menyasszeay ki.ad;&s&, olyan körüla'-

AMes volt a befogadása is az uj hasba, férj' családjába. 

az udvare:' felre atták vele az ugyaevezett f a k á a x á-t, 

/ 56 / amit a házban levő valainslyik &assaxy töltött meg vizzel 

és helyezett rá seft kis tégladarabra bagy köaaa ysbbsa felborul-
jon. / Háromszor meg kellett kerU .laie és neon volt szabad oda-

néznie, mikor hátrafelé a sarkával felrugts. / Tlindsrre azért 

volt szükség, hogy "olya kthuiyea le:yen mog a gyereke, am#lyea 

kö wyea kifolyik a viz a kass.áhól." tiat sasa sikerült eltalákaia 

az o4ényt, vary  nem dőlt fel, rak? sr azt tartett:ík, hogy ache-

zen fog szsülni. 

Beat átadta ajándékait, majd a hideg-ke!yh1ban a szabad kémény 

alatt "... körben üldögélő dreg asszonyok vették maguk  közé, 

s ... régibbaól régibb dalokat dudultak acki, hogy  felejtse 
báratát." / 57/ 

Ez a hagyaaáay talán a családi tüzhely körül végzett ősi, rituá-

lis befsgadísi szakásak emlékalt őrizheti. 

Péc.váradsn egy karos Ulő kisgyereket is  adtak az ölébe, hogy 

aéháay percig dajkálja. 

A káxésy alá teritott kis asztalról gézbe aártogatett kaláonet 

kellett inniok a flatalokzak, hogy olysaa édesek logysxek egysás-

hez. L íshol kés hegyivel rakták egymás szájába a nézet és ették 

hozzá a kalácsot. Várkoaaybax egy kettévágott alátát fogyasztottak 

el. 

Időközbecs a neaayaszzeny ais3znipe tár vis zament, ^sert a csauik 

híznál is rendezt'k lakadalni vacsorát. Ennek kialakult ülésreadje 

volt. A 1e feltüaőbb központi helyre Ultsk az ünmepelt fiatalok, 

mellettük pedig jobbról, balról a nászaagyek /ezek a legközelebbi 
rakemek - testvérek, sógorok - közín kerültek ki, uj *bbaa nár 
keresztapák is lehettet/ 

Fanoxál az asetalaál foglalt még helyet a logssükebb rekoassg,de 
itt illett teriteai a meghivott pap is felasége szziára ii. 
Killen asztaluk volt a ksszorus láyekaak áss vóféryeknek. 

A lakodalom 3-4 a napig, de  gazdagabb helyen aé egy hitig is el-

huzódott. 
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Teaietéa  

Az elbrri élet utelnó állemácáhez is több ezak s film6dik. A  
ha.lsti:at 26g a merevedés beállta előtt aegn•sdatták és leg-

szebo ruhájába öltöztették fel a faluban livó öltöztető aasze-

ryek vagy férfilak /:atyafiak i^ lehettek!, akik ^•u.:wá jukért  

kapuk az r.lhuryt ruháiból néhAmy darabot.  
Ez$táa e: halottat a szab: közepes felállitett hidegig y-

ra helyezték, és ra6;7 	csate virrasztattak mellette. A  

v i r r a s z t ó-ba csak a sziikebb rek•ns.r cent el, akik  

rdgtögzött azövegü dalekkal, eirató'ck:l buasuztatták fa,  meo.  

egyházi énekeket is énekeltek. 'bb51 az időből sikerült le-

jeg-yeznam Deese:: - vissz rilékez sek 	- z köva tkezo siratót:  

"Drága ültőn kedves leinyem, féttJa kit:csöaa  

Jaj urasa 6ra ijtouör! De  nagy gy b.lna t o t adtál nékön  
f vötted a drága kixcsöaet, a drága ugöa szép láxyeaaat  

i;aA vagyok, ,cint a negszödött szőlőtőke.  
2 intsen me sal*  se.  
E vőt az egyetl.a c,y dr4aa Ugöx szép 10 inysm.  
Hogy**  viseljen el ezt az ügöx aa, y bánatsmat,  
Ezt az iUgöra :zagy gyászt?  

Kedves  igön szép la:á yer', aki aindenzinek  

Uan i.igb:e szép vótá, kedves vótál  

Drága kir .csöm, drága féttős kixcsöm!  

Fiaguba bujjak-e? Zsákba ötözzek-e?  

Világgá aöxayek•e? hegy ser ri.2 siacsea.  

Hiába vax a nagy vaejaaaa, a aindóadal  

Ki laki est a zagy palotát, est az ültön nagy házat?  

Kiaek csináltam éx? Kié dógeatan 6a?  

Iennyit szőttam, fontam, drága  ki ~czös, 

teveled együtt!" / 58 /  

Még szex az estág /de  nem  a virasztóaI/ irta  as  a rak•aaág kö-

zül valaki a b u c s u z tat 6-t, aaelybea a közeli hozzá-

tartozókat /ra csal "dt g fait és a kih zasedettakat/ nagy körül-

tekiatéssel név szerisit felserelt.ík. Az ösezeirást az apai ássa  

kezdték, az anyaiad folytatták és fejeztbk be. Ezt •daadták  
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a kántornak, aki a szertartás folyamán a felirt szegélyektől 
egyankéat elbucsustatta az elhunytat. 
TNapközben vagy es*.  az ismerős falubeliek is elaeat•k m e r -
a é z a i a halottat, a ayász•l6k pedig megköszöntik a láte-
atást. 

A temetébt a hive ató előzte :meg, helynek serág a r•k•asá ból 
egy-két ember - a falut egymás között felosztva - járta a háza• 
kat és hiv;at•tt a temetésre és a terra. 
Ezt a családi megbizatáat helyben általában a komik, vidéken 
pedig valamelyik vórr•kea látta el. Ahol a meghívás a terra 
is veaatkszott, ott külön ki•r•lték. 
"Ezen délesti órának a hátr'l•vő részében is tartsa meg az 
Isten kigyelsetöket és virassza fel friss j6 egészségben, ezt  
kivágom! Én xy körösztapámnak küldötte vagyok, én általam kéri 
is tisztöli kigyelnétöket, hogy az ő ódeaatyja elhalálezvia, 
annak temetésire holnap délutca két órára, és torára, jelánjön 
meg kigyelmetök!" / 59 / 
A temetisi szertartás a házmál kezdődött, ahpl elénekelték 
néhány éneket a halott mellett, majd  elvitték a tuapaleraba is 
a cintériuiaban felravatalozták. 
Agaiker a halottat vitték ki az udvarból, •gy elvágott nyatu 
tyuket dobtak a gyászmenet után az utra, amit a terra nog-
fóztek. 
Ilyemkor - ha a gazda volt a halott - as állatokat is f•l-
állit•tták as istállóban, aehoby azok is elhulljanak a gazdá-
juk után. 
Az istentisztelet végeztével e z• n t a i h s l y l e v á n 
vitték ki a koporsót a t•netőbe, ahova miad•aki elkisérte, akit 
a teasetésre meghivtak. A b•földelérkor nem dobtak rögöt a  sir-
gödörbe, az csak a kathelikuseknál volt szekásban. 
A szertartás időtartama - az adatközlők szeriat is - többnyire 
a család vagyom helyzetétől függött. Minél többet fizettek a 
papnak és a kánteraak, annál hosszabb és szebb volt a bucsuz-
tatás is. Azt tartották, hogy "Gazdag erabör halálának, szegény 
enbör disznójának Nagy hire van." 
A tes•tís napjának estéjén volta ha letti t • r, amelyem 
megvendégelték mindazokat a h•zzátart•zókat, szomszédokat, akiket 
erre is a•ghivtak, valamint a harangozót és az öltöztetőket, 
akik ha nem a r•k•asághoz tartoztak és szegényebbek voltak - 
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- síg vittek is haza naradiket. 

A résztvevők érkezési serrendben intek az asztalhoz is a halett-

nak külön mom teritettsk. A vacsora elfogyasztása után egyházi 

faekeket énekeltek, de arra is volt példa, hogy poharazgatás 

közben danoltak is. 1(egbélyegezv enle,;etik D•csez  az  egyik cza-

ládet, ahol egyházi inekre táncalt a tirsaság. 

A halott lelkinek visszajárásában /lélekhit/ 	hittek. 

A tenetkezís családok szerint történt ugy, hegy a sirb•ltekuk 

a tsaetőbea való elhelyezkedés* a vagyonosság nírtíkít is ki-

fsjezte. 

Ugyanis a gazdagabb családok sirjai a temetőfok általában a 

faluhez közelebb eső, jobban látható részében, a szsgízyoké 

podig beljebb, a nyiiváaosságtól jobbaz elzárva helyezkedtek el. 

A családi tesotkezós e aaint  mar  ealitetten - kicsit zugzavarta 

a - fiatalasszony / ssny 1/ halála. 
Ugyanis ha feltételezhető volt, hogy férje rége yszsr megnősül, 

akkor a halottat - hszzátartezái kérésére! - apja csaalidjához, vagyis 

saját asazotségéhez tenet tok cl. 
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A  decei temetőben / 1969 /  
Fent: gazdag családok kriptái  

Lant: az öreg temető  



V. Ü saz e  Sella 1á s 

A sa yar *agycsalád kialakulása is a nemzetségi társadalom bealá-

sinak idejére tehető. Létezik a magyar feudalizmus karai szitadai-
ban is /X.-XI.ezd./, de tovább élése a közópker folyamán egyelőre 
történetileg felderitetlex. 
Viszont bizonyos /sokszor zártabbnak is tekinthető/ etnikumok XIX. 

század végi, családi élettel kapcsolatos, szokásanyaga és közhasz-

xálatu rokonsági terminológiái arra engedek következtetni, hagy a 

megelőző századokban is ismerhették ;•sőt általinszau elterjedt le- 

hetett ez a családszerkezet, amely gazdasági, társadalmi és hagyemá-

nyezó egyaaégkéat funkciea ált. Ebből ünyszerüsüdött le az a fora* 

- mintegy közbülső eset - , amely a XIX.szd. végé* a Sár*özbex és 

Pécsvárad köz'yékén mia közismert vett. 

Itt a családi birtok - melynek tulajdoxesa mindig a gazda volt -
nagyságát jelentősen befolyásolta as urbÉri elkülöxö.és. Emellett 

a  Sárközben az ármentesités teremtett sajátos helyzetet, nely*ek 

következtében az urbéri földek osztásakor as átlages birtoknagyság 

kétszer, háromszor akkora lett, mint Pécsvárad körnvékéx, vagy as 

ország agás vidékei*. 

A Sárközben is és Pécsvárad környékfa is az emberek fő foglalkozása 

az állattenyésztés volt. A asaluit század utolsó harmada azonbax - a 

szi .ikebb földrajzi környezet megváltozása következtében is - az állat-

teayészléb háttérbe szarufását, a földsiivelésre való intexzivebb át-

térést hozta. Ez együtt járt az itteni parasztség további rétegező-

désével, az egyes rétegek közötti vagyoni kiilgnbségek növekedésével. 

A pauperizáció, és zaég Sárközben az 137.-es évektől kezdve ama yebb 

hullámelbaa jelentkező bevándorlás szabad munkaerőt biztesitett az 

erre rászoruló gazdat.rsadalennak. 

Az 8 munkájukat is felhasználó gazdaságot a Galádfő /gazda/ vezette. 
Tevékelepségét előse itette a meznek és kerek szerint funkcionáló 

munkamegoszlás a csalid** belül, amely évszázadok folyamán kialakult. 
Ez a földaüvelés uralkodóvá válása óta a nőket terhelte meg fekoaot-

tabbax és mégis a férfiaknak biztesitett több beleszólást. 
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Az arinytalanság,sárközi vsaatkszáaban, az elöregedés felyamix 

részboa nódssult azáltal, hagy a gazdaasszony szerepe aegaiiveke-
dett. Ez a családi auxkaszerrezés - látszólagos bonyolultsága 

ellenére is - egyszerű volt és gördülékeny, mert "... mindenki 

tudta a saját feladatát, amivel áközöst szolgálta, és a család-

főiek csak utalás szerűen kellett irásyitania." 

A birtok tulajdonjogáról a gazda nem mondott le, haaea halála előtt 

vétreade,kezett /"Csal lefekvés előtt vetkőzöm le." ;  

Gyeraekei tehát csak halála után vehették birtokba öröks®Miket. 
A családi házat mindig az a gyermek örökölte, aki otthon maradt a 
szülőkkel. A ault század második felétől kezdve már a leánytestvér 

örökölt a földből és a rsaládiház egyharmada is aegilleti,amit 

rendszerint kifizettek neki. A megelőző,időben csak kelengyét /vagyi 

ingóságot/ vihetett magival, mihez gazdagabb helyen esetleg adtak 

még a jónzá.gáilleninybál is. 

A családon belül a család aindea tagjának meghatározott helye volt, 

jogokat és k  telességeket jelentett szánára. 
A családi hierarchia ilia a gazda állt. Legfent>sabb tevékenysége,a 

gazdaság irányitása,a család szompoatjából létfeatasságu volt. 

Figyelve kiterjedt az unokák nevelésére is, akiknek igyekezett át-

adni tapasztalatait, negisaertetai velük erkölcsi noraiit. Lzenkiviil 

képviselte a családot a falukütössé,g előtt. Minden területen ő volt 

az "irányadó", akihez aindekinek alkalmazkodnia kellett. 

Jelentőséréből a századforduló körül - sárközi viszsxylatbax - kicsit 

vesztett a gazdaasszony javára. Ez a családi életnek két területén 

nyilvánult neg: a gazdálkodás mindennapos rendjében és a házassági 

Kapcsolatok irányitásában. 

Az általuk irányitett és vezetett háznép /gyerekek,vő,neny, esetleg 

alkalmazott/ 9  melynek tagjait kegnatikus és affinálie szálak fűzték 

egymáshoz, különféle társas összejöveteleken ; kalákáken valö rész-

vitellel ápolta kapcsolatait a rokonság és a szomszédok adta sziikebb 

közösségével.A falu vagy a vidék /tágabb közösség/ sás családjaival 

pedig a fiatalak összeházasitása teremtett az előbbiekhez hasonló 

kötelékeket. Ezek kétféleképpen jöhettek létre: irányitettan és epex-

tán módon. 
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Az irányitettax lítrejött házasságok szára - sárközi cs 

Pécsrárad környéki vonatkozásba* e ;yardxt - a II .szd. 
második fele óta kövakedett meg. Az itt élők szivesex terel- 

ték fiataljaik érdeklődésit egymás felé, sót nem egyszer kéxy-

szeritették is őket. 

A párválasztásnál döntö szempontok voltak: a 

/"fajisát~/, a vallás ós a vagyeaossád vértéke. 

Az irányitettax i3 spontán kiépiflő kapcsolatok regteremtéséhez 

egyarúiút jó alkalmat jelentett a különfile helyei szokások gya-

korlása is. /pl. szőlőőrzés/ 

Az uj h1zasek kit lehetősig közül választhattak letelepedisü-

ket illetőan: A legtöbb esetben maradtak valamelyik szülői 

/családi/ házban, ami verilekális vagy uzerilekális letelepe. 

dést jelentett. Ritkin az is előfordult, hegy cirkét család-

tól elválva külán telepedtek le. /neelokális letelepedés/ 

Az igy kibővült ragcsalád tagjainak öszsetartezását is egymáshoz 

való viszonyát különféle /kegaatikus is affixális/ rokonságot 

jelző , használatban lévő, termixelógiák is érzékeltettél:. 

Ennek az összetartozásnak a kifejezői a jeles :iapekhoz fiizódő 

szokások egy része ,collett azok is, melyek az emberi élet hársa 

nary fordulójának /sziiletés,házasság, halál/ a kisérői voltak. 

Ezek a reztás clháritását cilazták, valamint befogadási és ki-
válási szekásek voltak. 

A csérközi és zengőalji református marsrek - az ibnertetett dfk 
miatt - as* szerették a sok gyereket, de az ujszülött eseesemőt 
sokféle babonás eljárással védték. 

A keresztelő volt az első családi iL:aep, amelyiken az ujszülött 
részt vett, de igazi meg axeplósére csak szüret vagy disznóvágás 

iiejéa került sors ez volt a csörögle. 

A lakodalom volt a legnagyobb néretü családi emulatság, acaelyre 

a gyi lekenet előtti háremszeri kihirdetést követő eskizvó után 

került Ivor. 



A temetéses - íppugy, mist a lakedalpabaz - illett eeegjelensi a 

ezükebb és tágabb közösség aindazos tagjaixak, akik az elhunyt 
családjával valamilyen rokoni kapcsolatba* voltak. 

Ezek az alkalmak az atyafisán összetartozásának látványos kifeje-

zését is biztesitetták. 

A család gazelleni értékeinek, a sekévszázados tapasztalatnak a 
tová:bbadisa a :ainderanapek gyakorlatában törtárat áppugy, mist a 

gyermekek belenövése ebbe a bér és vagyon szerint összetartozó 

közösségbe. Ezeket a dolgozat megfelelő részekben érintetten. 

Tehwt a nagycemládnak ez a tipusa is, amely legalább hársa, de elő-

fordul hogy mégy gexerációt magába fogfaló, több kiscsaládból állá 

rokonsági cseport ( éppelyaa gazdasági, társadalmi cs hagyományszó 

egységet kipezett, aint a klasszikus értelemben vett nagycealádiik). 

Igaz, hegy ettől strukturájában air lényegesen különbözött, mert 

egyazerübb volt, de életvitelében is saokásaibas míg sokáig megőriz- 

te eredetének sekszistteégét. Teh:tte ezt cicőzorbaa azért, mert 

czt a földrajzilag zárt vidéket, amelyen létezését igyekeztem ki-

mutatni, a legutóbbi időkig háberitatlan etnikum, mir'demfíle kevs-

redéstól nestes, ugyamazen kulturáhez tartozó magyarság la*ta. 

A gyüjtés é$ a tanulmány összeállitása közboa száaes kérdés merült 

fel,  -melyek me,válaszolisára - tekintve, hazY e b9nyolult jelexsé-
gek nyomon követése ragyen ice>ze vezethetett veins - nem vállal-

kozhattam. 

Miudenekel"tt érdekes és tanulságos lenne megvizsgálni, he g, a del-

gezatban közbülső esetkést feltitelezett családtipusnak történeti-

leg visszafelé haladva volt e valamilyen alapja, általános ethaeló-

,̀iai illetőleg magyar venatkezásba', is milyen volt az. Ehhez még 

- a segódtudemányyek körül - a középkari archeálógia tud legtöbbet 

adai a tehetők feltárásával. 

Ugyanilyen izgalmas feladatnak igírkezne a befutatott, patriarchá-

lis kapcsolatokat konzerváló családszerkezet tdivább clésének nyomon 

követése a kapitalizásiő tevibbi kiszélesedése, a proletarizálódás 

folyamis, ill. a felszabadulás utáni meg iltozett körülmények között. 

Nem lute érdemteles az ethnográfia által felhazett nagycsaládra 
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vonatkozó aa3rag átvizsgálása sea a aagycsaládi, patriarchális 

tudat kilejezódése szenpeatjából. 

Lzea kirdásek megválaszolása egy  késóboi do1Wez,at :ela3atát 

kápezaé. 
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