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A HOZOMÁNY MINT A TÁRSADALMI
RÉTEGZÕDÉS FOKMÉRÕJE
Szõcsné Gazda Enikõ: A háromszéki hozomány 
a 19. században

Szõcsné Gazda Enikõt a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nemzeti Múze-
um néprajzkutatóját legújabb köny-
véért, A háromszéki hozomány a 19.
században címû munkájáért 2016.
március 5-én, a Néprajzi Múzeum
Napján Bátky Zsigmond-díjjal tüntet-
ték ki. A könyv a kutató 2011-ben
megvédett doktori disszertációjának
véglegesített változata, 15 éves gyûj-
tõmunka eredménye.

Gazda Enikõ egy eddig kevésbé és
hiányosan vizsgált forrástípus, 117
darab 19. századi háromszéki hozo-
mánylevél elemzését végzi el. Ez a
rendkívül reprezentatív szövegkor-
pusz alkalmat teremt számára, hogy
az egyéni életeken keresztül rávilágít-
son egy közösség mûködési mecha-
nizmusaira, a tárgyak és az ember, az
életmód kapcsolataira. Kifinomult
kutatói érzékenységgel a források
szûkszavú felsorolásai mögött rejlõ
interpretációkat ragad meg, mélysé-
gében láttatja a tárgyleltárakból ki-
bontakozó tárgyi világot és azok tár-
sadalmi összefüggéseit. Történelmi,
jogtörténeti, tárgytörténeti, gazdaság-
történeti, nyelvtörténeti háttérinfor-
mációkkal próbálkozik a sorok között
levõ adatok megfejtésére.

A forrásait a hozománylevelek
tárgyi világában történt változások

alapján három idõintervallumra ta-
golja: 1800–48 közti, 1849–75 közti és
1875–1900 közti korszakolási határo-
kat állapít meg.  Anyakönyvi vizsgála-
tokkal utánajárt, hogy a hozományle-
velek tulajdonosai milyen társadalmi
rétegbe tartoztak, így társadalomréte-
gek szerint különíti el a õket. 

Külön kategorizálja és mélyreha-
tóan elemzi a providák, vagyis a job-
bágy- és zsellérlányok hozományát,
akik szinte egyáltalán nem írták
össze a nászjavaikat, a honoráciorok:
papi és tanítói réteg hozományát, a
lovas és gyalog katonák hozományát,
a kézdivásárhelyi cívisek hozomá-
nyát, a kisebb és nagyobb birtokú ne-
mesek hozományát.

A néprajzi jellegû elemzési mód-
szerek mellett több módszert alkal-
maz párhuzamosan. A tárgyi néprajz
módszertana által a tárgyak megjele-
nési és elterjedési folyamatát követi,
rekonstruálni igyekszik, hogy Szé-
kelyföld tárgyi kultúrájába hogyan és
mikor ékelõdtek be az idegen helyek-
rõl származó tárgyak. Mivel a népraj-
zost a változási folyamatok tetten éré-
se érdekli, a változásvizsgálat által a
tárgyrendszer változási tendenciái-
nak, egy-egy divatjelenség elindulá-
sának és meggyökerezésének a fõbb
csomópontjait követi nyomon.

Skanzen könyvek. Szentendre, 2015.



A társadalomtörténet által kezde-
ményezett módszerekkel is kísérlete-
zik, például a kvantitatív módszerrel.

A történeti antropológia és ezen
belül a mikrotörténet módszereit is
segítségül hívja. A mikrotörténeti
szempontrendszert rendkívül alapos
kutatásokba ágyazza. Nem csupán
azt vizsgálja, milyen családból szár-
mazott a hozománytulajdonos, mivel
foglalkoztak a szülei, milyen rangú
volt a családja, hanem annak is utá-
najár, hogy árva volt-e a házasságkö-
tés elõkészítésének periódusában,
hány testvére volt, ebbõl hány lány
és hány fiú. Megfigyelte, jelzik-e az
anyakönyvek olyan erkölcsi vétsége-
it a leltárakban megfigyelt egyénnek,
amelyek motiválttá tehették a családi
büntetõ rítusok alkalmazását.

A jogi antropológia módszereinek
alkalmazásával megragadja az írott
hozomány és a tényleges tárgy-
együttes közti egyenetlenségek vélt
okait, a házassági vagyonnal való
spekulációk különleges eseteit.

Ökológiai irányultságú elemzési
szempontokat is alkalmaz, figyelem-
be veszi a szárazság, dögvész hozo-
mányra gyakorolt hatását.

Kimutatja, hogy a hozomány elõ-
állítása nem pusztán szokás volt, ha-
nem törvény által elõírt követelmény.
Az eddigi szakirodalom hiányossága-
it pótolva ismerteti a Székelyföldön
ható, hozományra irányuló törvénye-
ket, a legelsõ székely törvényeket, 
Werbõczy Tripartitumát, az erdélyi
törvénykönyveket, a helyi széki és 
falutörvénykönyveket, a katonai tör-
vénykezést. Megállapítja, hogy a ka-
tonai szabályozás volt az alapja a 
hozomány írott inventáriumba fogla-
lásának, a gyakorlat egy 1764-es ren-
deletre vezethetõ vissza.

Elvárás és elvárásokhoz való alkal-
mazkodás nézõpontjából vizsgálja,
milyen szabályszerûségek befolyá-
solták a 19. században a hozomány
összetételét, mikor és kik voltak az
újítók, mennyi idõ kellett egy-egy új

tárgytípus meghonosodásához. Arra
is figyelmet fordít, hogy kik voltak je-
len a hozomány összeírásán, és ezek-
nek a személyeknek a jelenléte mi-
lyen hatással lehetett a hozomány
összetételének alakulására.

A vizsgálatból kiderül, hogy a ho-
zomány összeírásai a nemesi réteg-
nél belsõ késztetésre, a nemesi csalá-
dok reprezentációs igényének kimu-
tatásaként születtek. Az összeírás a
vagyon biztonságba helyezését, illet-
ve a kiházasító család önigazolási, 
a külvilág felé szóló reprezentálási
vágyát szolgálta. A magyar jogrend 
a hozományt nõi különvagyonként
határozta meg, amelynek a férj csak
kezelõje volt, és amely válás esetén
visszaszállt a nõre. A 18. századtól
Székelyföld protestáns övezeteiben
egyre gyakoribbá vált a válás, amely a
vagyon megosztását is jelentette, így
a hozomány összeírása fontos straté-
gia volt. A hozomány visszakerült az
asszony kezébe, ha bizonyítani tudta
a tárgyak fölötti tulajdonjogát. 

A katonarendû székelység köré-
ben a hozomány összeírását felsõbb
rendeletek hatására tették meg,
ugyanakkor nem kényszerként, ha-
nem betartható, a lányok javát szolgá-
ló intézkedésként értékelték. A gya-
korlat szokássá válását az is alátá-
masztja, hogy a katonai létforma meg-
szûnését követõen  is, egészen a kö-
zelmúltig megmaradt a kelengye
összeírása.

A hozománylevél a reprezentáció
mellett a családi memória meg-
hosszabbításává, az emlékezet „kihe-
lyezésévé” vált: a házasságkötés idõ-
pontjára emlékeztetett, terjedelmével
vizuálisan is reprezentálta a család
tehetõs voltát vagy szegénységét.

Szembetûnõ különbséget érzékel-
hetünk a nõi és férfi hozomány pre-
zentálása tekintetében. Míg a nõi ho-
zományt közszemlére tették, addig 
a férfi hozomány mennyisége és 
tárgyainak minõsége rejtve maradt. 
A nõi hozomány tehát egy közösség106
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ügye, a férfi hozomány csupán egy
család ügye volt. Gazda Enikõ ezt 
a jelenséget azzal magyarázza, hogy 
a 18–19. században a házasságkötés
még elsõsorban gazdasági szerzõdés
és nem érzelmi szerzõdés volt. A lány
hozománya azért volt fontosabb,
mert õ ment át a férje házába, így ne-
ki kellett anyagilag hozzájárulnia egy
már mûködõ gazdasági rendszerhez.
A hozzájárulás mértékétõl függött az
új pár pályakezdésének alakulása.

Az elsõ hozománylevelek csak-
nem kizárólag textíliákat tartalmaz-
tak: ruhanemût, ágy- és asztalnemût.
Az ékszer a vagyonosabb nemesek
kelengyéinek státusszimbóluma volt.
A 18. század végén jelentek meg a há-
zi eszközök, edények, gyertyatartók,
könyvek, állatok, gabona magvak, lá-
dák, kender- és lenfeldolgozó eszkö-
zök, amelyek a hozományba adott
tárgyállomány bõvülésének a jelei.

A 18. század végén, 19. század
elején megjelenõ vásárokon török 
és örmény, bécsi és budapesti keres-
kedõk kínálatával ismerkedtek meg 
a székelyföldiek, és a kínálat megnö-
vekedése, a divatos áruk beáramlása
a házi anyagok egyeduralmának a
megtöréséhez vezetett.

Az iparszabadság 1859-es beveze-
tése, a 19. század végén Háromszé-
ken is megjelenõ vasúti hálózat és 
az egyre korszerûbbé tett úthálózat 
a nyugati áruk dömpingjét indította
el a háromszéki falvakban, így meg-
kezdõdött a divatirányzatok térhódí-
tása, a fogyasztói igények megerõsö-
dése. Az olcsó nyomtatott karton tex-
tilanyag a ruházat értékének folya-
matos csökkenését hozta magával,
ezzel szemben a keményfa- és a poli-
túros bútorzat a bútorok felértékelõ-
dési folyamatához járult hozzá.

A 19. században általánossá vált 
a lányok nagyvárosokba irányuló
cselédeskedése, ami szintén hatással
volt a hozomány összetételére. A di-
vatos idõszakos munkavállalás és
migráció révén nem pusztán a fõzési

praktikákat sajátították el a lányok,
hanem pénzt is kerestek, amelybõl 
a városi boltokban megszerezhették a
leginkább kívánt ruhanemût. Ez 
a gyakorlat a népviseletbõl történõ
kivetkõzés folyamatát vonta maga
után.

A hozománylevelek vizsgálata so-
rán kiderült, hogy a Székelyföldön
mereven fennálló társadalmi rétegzõ-
dés normákkal szabályozta, hogy me-
lyik rétegnek milyen tárgyakhoz van
joga. Például a 17–18. században lu-
xusrendeletekben rögzítették, hogy
egy-egy társadalmi réteg tagjai mi-
lyen ruházatot viselhetnek. A nemesi
réteg fõként az ékszerek, a politúros
bútorzat, a töltött székek, díványok,
presztízs értékû ruhadarabok hasz-
nálata révén különült el a környeze-
tétõl. A pap- és tanítókisasszonyok 
a nemesi modell utánzására töreked-
tek. Mivel többnyire értelmiségiekkel
kötöttek házasságot, életvezetésük-
ben kevesebb szerep jutott az állatok,
földek, erdõk hozományba adásának,
inkább a bútorzat, textilnemûk és ru-
házat halmozásával próbáltak az el-
várásoknak eleget tenni. A kézdivá-
sárhelyi cívisek hozományaiban, ke-
reskedõi és iparos életformájuk miatt,
a kalmár ládák, az utazó viseletek, a
városias cirkás kendõk, a pálinkafõzõ
üstök tûntek fel nagyobb számban. 
A lovas- és katona réteg élesen elkü-
lönítette magát egymástól, hozomá-
nyaik tárgyi világa azonban eléggé
egységes képet mutat. A legkisebb va-
gyonnal rendelkezõ jobbágy és zsellér
réteg hozományleveleinek kis száma
nem enged rálátást a csoportidentitás
tárgyi vetületeire. 

Gazda Enikõ a családtörténeti
háttér kinyomozása során arra is
fényt derített, hogy a feltûnõen sze-
gény hozomány egyrészt büntetõ 
rítusokat rejtett, a megesett lánytól 
a szülõk megtagadhatták a hozo-
mányt, vagy szerényebbet állítottak
elõ, másrészt, ahol a több gyerek mi-
att gyakori kiházasítási kényszer ne-

téka

107



hezedett a családra, képtelenek vol-
tak az elvárt normáknak megfelelni.

Az elemzést gazdag képanyag,
levéltári források jegyzéke, a hozo-
mánylevelek átiratai, szómagyará-
zat, személynevek jegyzéke, telepü-

lés- és helynévjegyzék egészítik ki
és teszik teljessé, elérhetõ közelség-
be hozva a 19. századi háromszéki-
ek tárgyi kultúráját.

Kovács Anikó
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A ROMÁN–MAGYAR VISZONY 
VIHAROS TÖRTÉNETÉNEK 
MOZAIKDARABJA 
Csapody Miklós: Bánffy Miklós kettõs küldetése 

A két világháború közti erdélyi
magyar irodalom kimeríthetetlen
kincsesbányája a magyar szellemnek.
Sokszínûsége, gazdagsága, az anyaor-
szágtól elszakított, kisebbségi sorsba
taszított nemzetrész életének, küz-
delmeinek ábrázolása igazi gyöngy-
szemeket érlelt. A szellemi égbolt
csillagösvényén ott ragyog Bánffy
Miklós neve is.

Hogy ez az állítás ma is érvényes
és igaz legyen, hogy polgárjogot nyer-
jen, különösen sokat tett a kolozsvári
Polis Könyvkiadó – jeles anyaországi
kiadókkal együtt. Nekik köszönhetõ,
hogy immár mindenki által hozzáfér-
hetõvé vált a Bánffy-életmû szinte
minden alkotása. Az alkotóhoz és
életmûvéhez méltó emléket állítot-
tak, beépítve azt napjaink irodalmi
köztudatába. Az utóbbi évtizedekben
lefolyt, az elismeréshez vezetõ „per-
újrafelvétel” több évtizedes küzde-
lembõl irodalomtörténészeink, a köz-
vélekedést alakító személyiségek – az
anyaországban Nemeskürty István,
Kolozsvári Grandpierre Emil, Pomo-
gáts Béla, Ablonczy László, Major
Zoltán, Tóth Ágnes, az erdélyiek kö-
zül Dávid Gyula, Fábián Ernõ, Benkõ

Samu, Nagy Pál, Bányai László, Mu-
rádin Jenõ tanulmányai; a Protestáns
Szemlének az író emléke elõtt tisztel-
gõ 1993. évi különszáma; a Magyar
Szemle 2010. júliusi súlypontos szá-
ma, a Marosi Ildikó által írott Kis/
Bán/Ffy/könyv, valamint Takács Péter
monográfiája, Gy. Dávid Gyulának 
a bonchidai kastélyról írott kötete, a
Sas Péter szerkesztésében, a Nap Ki-
adó Emlékezet sorozatában megjelent
tartalmas kiadvány. A Bánffy-kultusz
ébresztéséhez, elmélyítéséhez járult
hozzá az 1994-ben Bartha László ál-
tal Budapesten létrehozott Bánffy
Kör, a Szinetár Miklós által rendezett,
A nagyúr címû háromrészes doku-
mentumfilm (2001), a Szebeni Zsu-
zsa által 2011-ban szervezett Bánffy-
emlékkiállítás, amelyik a rendkívül
gazdag és értékes életút és az életmû
fontosabb mozzanatait mutatta be,
továbbá Jakabffy Tamás Feltámasztók
címû, háromrészes dokumentum-
filmje (2015) vágott széles ösvényt 
a feledés és az elhallgatás dzsunge-
lében. S mindezek fölött aranyfede-
zetként ott találhatók, immár köz-
kinccsé, mindenki által hozzáférhe-
tõvé váltak az életmû legfontosabb

Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2015.




