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Nagy Janka Teodóra

Jogi néprajzi, jogi 
kultúrtörténeti adatok az

áldomáshoz

A jogi kultúra, a jogi tradíciók változatos vilá
gát a jogi néprajz a maga sajátos eszközeivel 
igyekszik megközelíteni. Ezek egyike, hogy 
kitágítja, a jogtörténet által alkalmazottnál szélesebb

re vonja vizsgálati körét.
A jogi jelenségek rendszerezésének egyik szem

pontja lehet változásuk, alakulásuk folyamatában az 
egyes létszakaszok alapján történő csoportosítás. Be
szélhetünk szokásnormáról, jogszokásról, a jog által 
szabályozott intézményről (ideértve a szokásjogot 
is), jogi népszokásról és jogi néphagyományról.1 Míg 
az egyes jogi jelenségek vizsgálata során a jogtörté
net alapvetően (nemritkán kizárólag) a jogintézményi 
szakaszra tekint, a jogi néprajz eltérő hangsúlyokkal 
ugyan, de mind az öt létszakasz vizsgálatát célul tűzi 
ki. A szokásnorma szakasz különösen fontos kérdé
se a közösségi eredetű szerkezeti és funkcionális (a 
társadalmi-gazdasági alapszerkezettel összefüggő) 
elemek vizsgálata, a jogi jelenségnek a hagyományos 
népi kultúrához való viszonya (elhelyezése tájegy
ségben, csoporthoz kötése) és a jogi jelenség, mint 
tevékenység vizsgálata. A jogszokás szakaszban a 
jogi néprajz a fentieken túl a közösség hagyomány- 
szerűként elismert szokásszerü gyakorlatának megis
merését is fontosnak tartja.2 A jogintézmény szakasz 
esetében természetesen a jogi néprajz csupán a jog- 
intézmény releváns vonatkozásainak vizsgálatát vál
lalhatja, ideértve az előzőeken túl a szokásnorma és

jogszokás továbbélését a jogintézmény szakaszban, a 
jogkövetés elemzésével kiegészítve a jogintézmény 
gyakorlatban való érvényesülését (jogtudat, jogis
meret, ez utóbbiban a tradíció szerepére fokozottan 
figyelve). A jogi néprajz meghatározó vizsgálati te
rülete a jo g i népszokás szakasz, amikor a jogi vonat
kozású jelenség az állami és jogi szervezés kiegészí
tőjeként, színezőjeként vagy csupán jelképes tarta
lommal él,3 a jo g i néphagyomány szakaszban pedig a 
jogi vonatkozású jelenségek folklórban -  mese, dal, 
monda, rege, anekdota, igaz történet illetve tárgyi 
emlékekben történő hagyományozását kutatja.4 A to
vábbiakban egy gazdag jogi kultúrtörténeti tartalmat 
hordozó, a jogi néprajz figyelmére is méltán számot 
tartó jogi jelenség, az áldomás vizsgálata során te
szek kísérletet a fentiek bemutatására.

Az 'áldomást' az 'áldás', 'áldozat' szavakkal 
együtt az 'áld' igéből származtatják (latin benedic- 
tio).5 Első említése 1150-böl, Anonymus krónikájából 
származik: „magnum aldamas fecerunt”, illetve „fe- 
cerunt aldamas” formában.6 A Jókai Kódex, amely
nek keletkezése az 1372-1448 közötti időszakra te
hető, már a ma is használt ’aldom af' alakban említi.7 
Eredetileg az igei alapszóban kifejezett cselekvés fo
lyamatára utalt, később pedig az alapszó jó t kíván ' 
értelmében a különféle alkalmakkor szokásos (harc 
vége, munka befejezése, szerződés megkötése, adás
vétel stb.) áldozati, majd áldozat nélküli lakoma, ké
sőbb evés és ivás, vagy ivás jelentésben élt tovább.8 
Jogi terminusként a kereskedelmi kapcsolatok révén 
a szomszédos népek (szlávok, románok, szászok) 
nyelvébe is átkerült.9

1. Az áldomás, mint szokásnorma

Egyes tudósok azon kijelentésére, hogy az 'áldo
más ' tősgyökeres germán szokás, amely német hatás-
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ra terjedt el Magyarországon, a kiegyezést követően 
Podhraczky József és Hunfalvy Pál számba vette más 
népeknél történő előfordulását, és bizonyította a szo
kás magyar voltát.

Podhraczky egészen az ókori keleti népekig, az 
írásbeliség kezdetéig vezette vissza, amikor az áldo
más afféle „hűségnyilatkozat” volt. Felhívta a figyel
met arra, hogy Homérosz az istenek köszöntésére 
ivott italként említette, külön is hangsúlyozva vallá
sos, szertartásos jellegét.

Priszkosz rétor, az Attila udvarában járt bizánci 
történetíró a hunok italáldozatát úgy írta le, hogy mi
után az áldozat bemutatója felajánlotta istenének az 
italt, a kupából a földre vagy a tüzbe loccsantotta az 
első kortyot, a többit pedig megitta. A szkíták ettől 
eltérően egy csepp italt sem öntöttek ki az áldomás 
során, mivel a bor kiloccsantását isten ellen való vé
teknek tartották.10

IV. Eckehard Szent Gallen-i leírására, népmon
dáinkra és Anonymusra hivatkozva bizonyítva lát
ták, hogy már a honfoglaló magyarságnál is dívott 
ez a fajta áldomás -  a későbbiekben „ősi szokásként 
emlegetett” italáldozat. A letelepülést követően is ez 
hagyományozódott tovább, csak éppen jelentősen 
módosult formákban." Ahogyan Dugonics András 
1820-ban fogalmazott: „ áldomást tenni annyit tett a ' 
Magyaroknál: jó I  enni, jó l  inni. Már mostanában el 
múlván az áldozatok (ugyan azért a  ’ ló húsbúi való 
evés is) csupán az ivás maradott fe l  a 'Magyarok utó
inál, és így az áldomás szó is, csak az ivásra három
tó l’’.'2

Az ősi magyar szokásnormaként számon tartott ál
domás történetileg ismert első formája, a győzelmi 
áldomás tulajdonképpen éppen úgy a birtokba jutás 
áldomása volt, mint a továbbiakban részletesen tár
gyalni kívánt adásvételi áldomás.

2. Az áldomás, mint jogszokás

Az adásvételi áldomás jogszokásként jelenik meg 
a 'pohárürítés vásárkötéskor ' jelentésben a sárospa
taki plébános által földvétel bizonyságára kiállított, 
1310. november 5-én kelt oklevélben. Itt már azt ol
vashatjuk, hogy „a hely szokása szerint a szerződési 
zálogot és az áldomásitalt megadta” a vevő a tanúk 
előtt zajló adásvétel során.13

Peregyezség is zárulhatott áldomással, mint pél
dául „ az egyezség megerősítésére és bizonyságára ” 
1399. február 1-jén, a nagy-sinki szász szék előtt. 
János nagy-sinki ispán és testvére, Orsolya peres 
ügyükben egyezségre léptek egymással olyan for
mán, hogy János négy márka értékű ezüst serleget 
adott át húgának, s azon felül az egyezséget számos 
tanú szemeláttára áldomásivással is megerősítették.14 
A 15. században további okleveles adatokkal bizo
nyítható az áldomás adásvételhez kötődő jelenléte. 
Egy szőlőeladásról szóló 1424. évi oklevélben is 
ilyen értelemben használják (victima bibitionis).ÍS

3. Az áldomás mint jogintézmény

Werbőczy Hármaskönyve a szokásjog részévé tette 
az áldomást. Úgy rendelkezett a jószágvásárlás kap
csán, hogy peres ügyek tárgyalásakor a vevő tartozott 
előállítani az eladót, vagy azt, aki az áldomást fel- 
köszöntötte. „ De ha a tolvaj azt mondja, hogy ő  azt 
szabad és köz-vásáron vagy másutt valahol vette, és 
szavatost (a kit mi minetesítőnek nevezünk) nem tud  
állítani, sem pedig gazdát vagy más valakit, a ki az 
áldomást, azaz az adás-vevés megkötését, szokásos 
módon szerencséltette volna, nem állíthat elő, akasz
tófán fo g  bűnhődni. ”16

Az 1544. évi tordai országgyűlés határozata ezt 
már részletezte is, amikor kodifikálta a hagyományt: 
„ Ló, ökör és bármi más dolog vásárlása alkalmatos
ságával azt az eljárást kell követni, hogyha valaki p i
acon, vagy bárhol és bármikor vesz valamit, a vevő 
annak a községnek vagy falunak becsületes és tisztes
séges emberei előtt, ahol a vásár történt, a becsületes 
vásár jeléü l Szent János poharát köteles adni, ame
lyet anyanyelvűnkön áldomásitalnak szoktak nevezni; 
ám hogyha a vevőnek a vásárolt dolgok miatt valami 
pőre támadna, igazolják a becsületes vásárt azoknak 
az embereknek a tanúságai, kik a Szent János pohár
nál jelen  voltak. ”n

Miskolc város jegyzőkönyvében már 1575-ben ki
mondták: „Az áldomást is (a vevő) Kwbak mjhlj min- 
denestwl magára vethe. ”18 Az áldomásról hírt adó 
17. századi oklevelekben, városi jegyzőkönyvekben 
sorjáztak a jogi formulák: „eleinknek régi élő szoká
sok szerint”, „eleinknek régi élő törvények szerint”, 
„ helyi és országos törvények szerint", „ az Falunak 
élő Törvénye szerént”, „városunk szokás-törvénye 
szerint", „a Helynek Szokott Törvénye szerint". A 
különböző kifejezések arra utaltak, hogy a szokásjog 
valójában a kötelező törvény erejével bírt, és az azzal 
járó kötelezettség teljesítése magától értetődő volt.19

Az áldomás alaposabb vizsgálata során felmerül
het a kérdés: 1. ki adja az áldomást; 2. kinek adja; 
3. miből áll az áldomás; 4. milyen szertartás során, 
hol és milyen szereplőkkel kerül sor az áldomásra. 
A tordai országgyűlési határozat úgy rendelkezett, 
hogy a vevőnek kell fizetnie az áldomást. Hunfalvy 
Pál hivatkozott észak-magyarországi, 16-17. századi 
okleveles adatai is azt erősítették meg, hogy az áldo
mást a vevő fizette az eladónak, illetve a tanácsnak, 
és a tanúknak (a bírónak, az esküdteknek, a szom
szédoknak).20 Egyfajta átmeneti helyzetet tükröznek 
a Takács Lajos által vizsgált, a Széchényiek Sopron 
vármegyei falvaiban az irtásföldek eladása soráií 
a 17. század folyamán és a 18. század elején kötött 
szerződések, amelyek szerint az áldomást az eladó és 
a vevő már közösen fizette, de oly módon, hogy az 
eladó csak a harmadát viselte az áldomás költségei
nek. így történt egy 1630-ban, Nagycenken a Szabó 
Ambrusné és Ensöl János kovács között létrejött, ir
tásföldre vonatkozó adásvétel során. A főbíró és az 
esküdtek jelenlétében „ötödfél forintot meg adott Já-
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Jog
nos Kovács, és azt Eörsébeth aszony fölvette, és azt 
az Falunak élő Törvénye szer ént az Szabó Ambrusné 
egy bécs pénzel és egy pént borral le tette, és János 
Kovács két bécs pénzel és két pént borral fölvette, 
és tellyes szabad uraságában jutott, reá felelvén az 
Szabó Ambrusné Eörsébeth, hogy az földnek szabad 
Uraságában meg oltalmazó mind fiai, m ind egyebek 
ellen János Kovácsot... ”21

A 18. század végén, a 19. század elején az ország 
más területeiről (pl. a Dél-Alföldről) már arra vannak 
adataink, hogy azonos mértékű volt az eladó és a vevő 
által fizetett áldomás -  ahogyan a szólás tartotta: „Azt 
mondta Szent Tamás, hogy közös az áldom ás!"22

Az áldomás általában pénz és bor volt, de 1623- 
töl már ételre is találunk utalást. Egy 1731. évi adat 
szerint három tál és egy pecsenye ételt, Peresztegen 
egy 1732. évi szerződés szerint „két funt pecsenyét” 
is kellett fizetni a bor és a pénz mellé.23 Az áldomás
pénz összegét a helyi szokás szerint határozták meg. 
A Széchényiek Sopron vármegyei falvaiban mindösz- 
sze egy/két bécs, azaz egy jelképes összeg volt (egy 
bécs a fillér harmadrésze).24 Tokaj-Hegyalján a vétel
ár tizedét is kitette,25 Makón pedig a 18. század végén 
mindössze egy icce bor ára, azaz 12 garas volt.26

Az áldomás nem magát az adásvételt jelentette, 
hanem annak megerősítését, a jelenlévő személyek 
képviselte (falu)közösség által történő elismerését. 
Erre mindig a tényleges adásvétel, azaz a pénz kifize
tése után került sor. A szerződéskötést olykor hossza
dalmas egyezkedés, alku előzte meg.27 Az adásvétel 
folyamatának elengedhetetlen része volt az alku. Az 
alku általában szóbeli egyezkedést jelentett, amely
nek célja a felek kölcsönös engedmények után törté
nő, elsősorban az árra irányuló álláspontjának egyez
tetése volt. A 18. század végén, a 19. század elején, 
Makón a városi jobbágyok/parasztok jogéletéről 
adatokat nyújtó „mindennapi jegyzőkönyvek” is 
megemlékeztek az alkuról. Egy ló vásárban történő 
adásvétele kapcsán utaltak arra a szerzés formájának, 
módjának tanúsítása érdekében, hogy a vevőnek „az 
alkura több tanúja is volt. ”28 A jószág-, s különösen a 
lóvásárnak külön ceremóniája volt. Az alkut tilos volt 
megzavarni, azaz mindaddig, amíg folyt az alku, har
madik személy a vitát csak szemlélhette, közbe nem 
szólhatott.29 Gyula város szabályrendeletének 27. §-a 
egyenesen tilalmazta az alku megzavarását ráígérés- 
sel éppúgy, mint a vevő vagy az eladó megfélemlíté
sét, a vétel meghiúsítását.30 Ha a vevő a ló mellé állt, 
amíg nem ment tovább, más nem mehetett oda. Az el
adó először megkínálta, ahogy mondták „megunszol
ta, megimádta" a lóval a vevőt, aztán „árat akasz
tottak", vagyis alkudozni kezdtek. Ha megegyeztek, 
a vevő a „kezét beadta", és letette a foglalót vagy 
kifizette a teljes vételárat. így tett Sárközi László sza- 
badságos katona is az 1805. évi Judika napi makói 
vásárban, aki az előzőekhez hasonlóan megalkudott 
Bagaméri Antal makói gazda szürke kanca lovára 55 
forintért, s le is foglalta 30 krajcárral. Bagaméri Antal 
Sárközi László „sok kérésére fé l  órányi terminusra

a hátra lévő pénz nélkül a lovát által engedte nékie. 
Sárközi azomba el adta a  lovát hire nélkül más czi- 
gánynak, akiiül asztán a Palotai kovács 23 forinton  
és 30 krajczáron meg vette” azt. Bagaméri Antalnak 
„m indaz hátra lévő 54 forintja és 30 krajcárja, mind 
a lova” odalett, nem mondhatta, hogy „jó vásárt csi
nált ". S ez még nem minden, mert ugyanezen vásár
ban Bagaméri béresétől Lengyel János „2 öreg pari
pa lovakat olly feltétel alatt elcsalt, hogy ő  csikókat 
fo g  cserélni azokon néki, azomba se csikók, sem a tu
lajdon lovai nincsenek".2' Amikor Bagaméri Antal a 
vásár után hazafelé tartva általános szokás szerint be
tért a kocsmába, és búsúltában kért egy kancsó bort, 
úgy érezhette, „megnyergelte a szerencsétlenség".

A Makó mezővárosban előfordult „ügyes bajos 
állapotokról” vezetett „mindennapi jegyzőkönyvek” 
lapjain Tesla István 33 esztendős makói lakos vallo
mása alapján részletesen nyomon követhetjük a Va-' 
szili-szállás eladására folytatott alkut. Az alkut öreg 
Vaszili Tamás folytatta az eladók részéről (akivel a 
tanú „egy kenyéren és egy gazdaságban volt"), mint 
az „ atyafiak között leg-öregebb és gazdaságnak kor
mányzója". A Bagamériek, mint reménybeli vevők 
„meg szólittatván" az alkut megelőzően elmentek a 
szállás megtekintésére. Az első alku a Vasziliak há
zánál volt, és öreg Vaszili Tamás a szállás árát 460 
forintra mondta „leg-utolsó szóval". Az alkun jelen 
volt Papp Mihály, aki „comendálta Bagamériéknek, 
hogy csak vegyék meg, mert meg-ér annyit, [ ...]  s  azon 
volt, hogy légyen meg az alku a Felek között". Ezen 
alkalommal azonban még nem került sor megegye
zésre. Az öreg Vaszili nem akarta kevesebbért adni, 
Bagamériék pedig még kivártak. „Mivel pedig ekkor 
meg nem lett az alku, onnét el-mentek." -  foglalta 
össze Tesla az alku első fordulójának történéseit. Mi
után mindkét fél ismét meghányta, vetette magában 
és a nagycsalád tagjai megtárgyalták egymás között a 
kondíciókat, az eladó lépett. Mivel a nagycsalád feje, 
az öreg Vaszili kimondta a végső összeget, ettől el
térni nem lehetett. A döntést a legidősebb hozta meg, 
a végrehajtás maradhatott a fiatalabbakra. Az ifjabb 
Vaszili Tamás kereste fel rövid idő múlva Bagaméri- 
éket, „ és hívta azokat edgyességre magokhoz, és úgy 
mentek oda, és meg lett közöt tök az alkú 460forint
ba ”. Ezen a második találkozón már ismertek voltak 
az álláspontok, az árban nem volt változás, további 
egyeztetésekre, apróbb kiigazításokra még sor ke
rülhetett, erről azonban nem tudósított Tesla István. 
Nem is tehette, hiszen az újabb alkun személyesen 
nem volt jelen, csak annak volt tanúja, hogy Baga
mériék megérkeztek az alkura, és ,fegényke  Tamás 
szállott volt, hogy mennyének alkudni".22

Az alkut követő szóbeli megegyezést a felek kö
zött a kézfogás mellett a jogi tevékenységet lezáró, 
megpecsételő, szerződési biztosítéknak is tekintett 
áldomás szentesítette. Az áldomásivás annak bizony
ságára szolgált, hogy igaz jószág adatott el és vetetett 
meg.33 Az áldomással szentesített ügyletet nem kér
dőjelezhette meg az, aki utóbb meggondolta magát,
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legfeljebb bírósághoz fordulhatott. így tett 1807-ben 
Palotai Nagy György, aki a makói bírák előtt azt pa
naszolta, hogy „ makói Czigány Lakatos Péter Palo
tán a házához menvén, meg kérdezte ötét, nem volna 
e cserébe való lova Nagy György azt felelte, volna, 
ha valami jó  kancát kapna érte. Lakatos rövidesen 
visszatért egy fakó kancát vezetve, melyet a két férfi 
„ meg cserélit, 2 icze áldomást is vettek a két rész- 
röP'. Azaz Lakatos és Nagy György is fizetett egy- 
egy iccét, majd Lakatos Péter elment a cserélt lóval. 
Amikor Nagy György alaposabban szemügyre vette 
a csereállatot, észrevette, „hogy rokkant a kancza”. 
Azonnal Makóra ment, hogy visszakérje a maga lo
vát. Lakatos azonban megtagadta ezt, arra hivatkoz
va, hogy már megitták az áldomást, és „ csak érje meg 
kiki avval, mit cserélt ”.34 A makói bírák azonban úgy 
döntöttek, hogy „Mivel pedig valóságosan ki tettzik 
a tónak a hibája abból is, hogy az elejit nem szedi 
jó l  fel, és azonnal vissza hozta a lovat Palotai Nagy 
György, és most is abba a statusba van, amellybe volt 
a cseréléskor", így mindketten kapják vissza a sa
ját lovukat, s hogy Lakatos Péternek kára ne legyen, 
„ Palotai Nagy György az áldomás I icze bort fizesse 
m eg.’™

Előfordult az is, hogy meghiúsult az áldomással 
még nem szentesített üzlet. Seres Ferenc református 
makói polgár 1806-ban kifizette az eladónak, Kovács 
Jánosnak a megvásárolni kívánt 42 út szőlő vétel
árát. Mielőtt a városházához mentek volna aláírni, 
betértek a városháza mellett lévő kocsmába áldomá- 
sivásra. Odament utánuk Gréczi Susa, Kovács János 
felesége, aki bejelentette, hogy eladta Gazdag Antal
nak a szőlőt. Mivel még nem itták meg az áldomást. 
Seres Ferenc nem tehetett mást, mint „mocskolta” az 
asszonyt jó  református káromkodással: „verje meg a 
109. zsótár "P6

Az áldomás kötött, csaknem szertartás jellegű 
volt. Meghatározott helyen történt: a bíró vagy he
lyettese házában,37 vagy vásárban, a lacikonyhán, 
esetleg a falusi kocsmában.38 Az áldomás szertartását 
Hunfalvy Pál az Ukkon-pohár (másként áldomáspo
hár, bizonyságpohár) felmutatásának 1581-es leírása 
alapján rekonstruálta. A szőlőt vásárló felek meg
jelentek a bírák és a polgárok előtt, és a vevő által 
felkért személy, az áldomás felmutatója (aki az adás
vétel fotanúja volt), felemelte a borral telt poharat. 
A vevő letette a pénzt, az eladó felvette, s ha ezalatt 
a jelenlévők részéről ellenzés nem hangzott el, a po
hár felmutatója áldást és szerencsét kívánt. Azután 
a ki ivott üres poharat lefordította, s a benne maradt 
pár cseppet kis mándlija39 ólompitykéin végigcse
pegtette. Tokaj, Tárcái és Tállya városok 1613. évi 
statútumának 7. pontja szerint „ha valamely ember 
szőlőt [vagy szántót] ád vagy vészén, az áldomás
ital napjakor, ha itt való, ellenezze; ha akkor jelen 
nem volna..., tüzenötöd napig ellenezze,” [...] „és 
az esztendő s három napig perelhet.”40 Az áldomás 
jelentősége volt bizonyító jellege is. Per esetén azon 
személyt tekintették hiteles tanúnak, aki az áldomást

felköszöntötte, illetve aki az áldomáson jelen volt. A 
bírák az ő vallomásuk nyomán hoztak ítéletet.41

Az adásvételi áldomásnak az adott időszakban to
vábbi sajátos formái is kialakultak: a csere-áldomás,42 
a birtokátruházási áldomás,43 a beiktatási áldomás, a 
bérletkötö és felmondó áldomás (amely utóbbi jel
legzetes étele volt az ún. kitolókása), amelyek a jogi 
szabályozás kiszélesedését követően mindinkább 
csak jogi népszokásként éltek tovább.

4. Az áldomás, mint jogi népszokás

A  polgári jogfejlődés időszakában született jog 
szabályok mind pontosabban körülhatárolták, meg
szabták az adásvétel módját, formáját. Az írásbeli
ség egyre szélesebb körű elterjedésével mind jelen
tősebbé vált az írás szerepe. A szóbeliség háttérbe 
szorulásával az áldomás is elveszítette bizonyító 
erejét, a 18. század végétől már a bizonyságleve
lekben is ritkán említették. Veszített jelentőségé
ből ceremoniális jellege is, bár még megőrződtek 
egyes ünnepélyes elemei. „A bort felá llva  és söve- 
get levetve isszák, je le s  form ulával elköszöntvén, 
egészen vallásos ábrázatot adnak annak. ” -  írta 
Kiss János 1823-ban.44 Ezzel párhuzamosan -  né
mely esetben már jóval korábban is -  az áldomás 
szétterjedt az élet különböző területein. Keveredett 
már meglevő szokásokkal, részben módosította 
azokat, s differenciálódott. Szinte minden olyan 
alkalomhoz kapcsolódott valamilyen áldás, amikor 
a résztvevők örömöt, hálát, köszönetét, megelége
dést akartak kifejezni.

A részletesen tárgyalt adásvételi áldomások mel
lett mind többféle avató-, munka- vagy kalákaáldo
mással találkozhatunk. Az avatóáldomások között, 
a céhes szokások közül megemlíthetjük az inas 
felszabadításhoz kapcsolódó „ társpoharat ”, vagy 
a legényavatási szertartásokat.45 De avatóáldomást 
adott az újonnan megválasztott bíró, illetve a kán
tor is (az utóbbit „torokáldás”-nak nevezték).46 A 
községi elöljáróság áldomásai az ülések után néhol 
annyira szokásosak voltak, hogy még a bírói szám
adásokba is bevették őket. Elöljárósági áldomás 
volt ősszel a határ- vagy gyepüjáró áldomás (ame
lyet a kihágásokból összegyűlt büntetéspénzekből 
fizettek).47

A munkaáldomások közé tartozott cselédfel- 
fogadáskor a „foglalóbor", cselédelbocsátáskor 
a „ cukikása”.48 Az aratóáldomást „kepebálnak" 
hívták, a mesteremberekkel kötött egyezséget ún. 
alkupohár-áldomással erősítették meg, a kibékült 
haragosok engesztelödésére ivott áldomás a „bé
kepohár"  volt.49 A házasságkötés sem volt elkép
zelhető áldomás nélkül.50 A közösségben végzett 
munka, közmunka (pl. forrástisztítás) és közös 
munka (mint pl. a házépítés, kútásás, aratás, ken- 
demyüvés, fonó, fosztó, szüret) befejezésekor is 
járt a résztvevőknek az áldomás.51
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5. Az áldomás, mint jogi néphagyomány

A jogi néphagyomány szakaszban a jogi vonatko
zású jelenségek már csupán a folklórban (mese, dal, 
monda, rege, anekdota, igaz történet), illetve tárgyi 
emlékekben élnek. Az áldomás képi ábrázolásáról 
alig-alig tudunk, a folklórnak azonban szerves része. 
A mai napig jelen van -  csak néhány példát említve 
-  szólásokban, közmondásokban:

A 'halállal senki se ivott áldomást.
Jobb lesz, ha megisszuk az áldomást.
Egy pénz ára szatyorért két kupa az áldomás. 52

Tudtam, hogy nem lesz szerencse, mert nem ittunk 
rá áldomást.

Igyuk meg az áldomást, oszt lesz hozzá szerencse.53

Mára az áldomás elszakadt ősi gyökereitől, ünne
pélyes jellege is megkopott. Akik egy pohár borral 
felköszöntik társukat, aligha gondolnak arra, hogy az 
ősi áldomást idézik. Legfeljebb a búcsúpohámál em
legetik meg a Szent János-áldást, amelyet a régi rítus 
szerint ülve kellett kiinni, hogy:

„Szent János áldása terjedjen fejünkre,
Bú és bánatunkat fordítsa örömre. ”54
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jai alapján egészül ki két további létszakasszal (szokásnorma, 
néphagyomány). Lásd: Varga Csaba: Népi jogszokástól a  jogi 
népszokásig. In: Varga Csaba: A jog  mint folyamat (Budapest, 
2002. 121-138., 132-133. p.; első megjelenése: Jogtudományi 
Közlöny, XXXVI, 1981, 880-886. p.). Tárkány Szűcs Ernő el
sősorban Bónis György munkáira hivatkozva határozza meg a 
néphagyomány fogalmát (Tárkány Szűcs Emö: Magyar jogi nép
szokások. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981,29-35. p.), a néprajzi 
szakirodalom alapján pedig részletes olvasatát adja jogi népha
gyomány és jogi népszokás elkülönítésének (Tárkány Szűcs: 
i. m„ 1981, 36—44. p.)
2 Tagányi Károly még következetesen jogszokásokról szól, Tár
kány Szűcs Ernőnél jóval diffúzabb a terminológiahasználat 
(Tárkány Szűcs: i. m.).
3 Varga Csaba: i. m., 133-134. p.
4 A kérdéssel részletesen foglalkozik Nagy Janka Teodóra: A jogi 
néphagyomány- és népszokáskntatás eredményei, alternatívái, a 
jogi néprajz alapkérdései az ezredfordulón. In: Paraszti múlt és 
jelen az ezredfordulón. Szerk.: Cseri Miklós, Kósa László, T. Be- 
reczki Ibolya (Szentendre, 200. 99-120. p.); Nagy Janka Teodó
ra: A tradicionális népi önkormányzatok jogtörténeti vizsgálata a 
Dél-Dunántúlon (Szekszárd, 2002, 25-39. p.); Nagy Janka Teo
dóra: A magyar jogi néprajz-kutatás eredményei és alternatívái. 
In: Tárkány Szűcs: i. m., 851-862. p.
5 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára (Budapest, 1967, 
1. kötet, 131. p.; a továbbiakban: TESz)
‘ Anonymus: Gesta Hungarorum 16., 22. Fordította: Pais Dezső 
(Budapest, 1977,94., 100. p.)
I Jókai Kódex. XIV-XV. század. Bevezetéssel és jegyzetekkel el
látva közzéteszi: P. Balázs János (Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1981,24. p.)
‘ TESz, I., 131. p.
9 Uo.
10 Podhraczky József: Az „áldomás" története (Századok, II., 
1868,4. sz„ 241. p.)
II Bogdán István: Régi magyar mulatságok (Budapest, 1978, 
158-166. p.)
12 Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások. 
I-II. (Szeged, 1820,1.)
13 TESz 1., 131. p.; Bodgán István: i. m„ 159. p.
14 Grünn Albert: Adat az áldomásivás történetéhez (Ethnog- 
raphia, 1902, 286. p.)
15 1424. Fejér György Cod. Dipl. X, 6„ 628. p.
16 Werbőczy István: Hármaskönyv (Budapest, 1990, Harmadik 
rész, 34. cím 3. §.). Más fordításban: „Vásárkor szokás szerint 
áldomást ivott vagyis ahhoz szerencsét kívánt."

11 A szöveg további érdekessége, hogy „Szent János-pohámak” 
nevezi az adásvételt megerősítő italáldomást. Podhraczky József: 
i. m„ 242. p„ Bogdán István: i. m„ 160. p.
18 Podhraczky József: i. m„ 242. p.
19 Takács Lajos: Egy bécs pénzel leteszi, két bécs pénzel felveszi 
(Magyar Nyelvőr, 101., 1977, 362-366. p.)
20 Hunfal vy Pál: Ukkonpohár. A régi magyar jogszokások egy tö
redéke (Budapest. MTA, 1879, 1-32. p.)
21 Takács Lajos: i. m„ 362. p.
22 Homoki Nagy Mária: Egyes szerződési típusok a  dél-alföldi 
mezővárosok joggyakorlatában (Acta Universitatis Szegedien- 
sis, LXIII. 8. Szeged, 2003, 16. p.)
23 Takács Lajos: i. m„ 362. p.
24 Takács Lajos: i. m., 364. p.
25 Hunfalvy Pál: i. m„ 21. p.
26 ML Makó V.A. 101.B.1. 1805-1807. 39.
27 A vásári viselkedésformák között Dankó Imre részletesen fog
lalkozik az alkunak még a hetvenes években is megőrzött ele
meivel. Lásd: Dankó Imre: A piaci és vásári viselkedésformák. 
In: Népi kultúra -  Népi társadalom. XI-XII. Föszcrk.: Ortutay 
Gyula (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980, 179. p.).
28 Nagy Janka Teodóra: Jogélet a két „ vész “ között (1781-1821) 
Makón (Megjelenés alatt)
29 Tárkány Szűcs Emö: i. m„ 677. p.
30 Dankó Imre: i. m„ 90. p.
31 ML Makó V.A. 10I.B.1. 1805-1807.
32 ML Makó V.A. 101.B.1. 1805-1807. 16.
33 Résö Ensel Sándor: Magyarországi népszokások. Szerk. és az 
utószót írta: Verebélyi Kincső, (Budapest, Osiris, 2000, 157. p.)
34 ML Makó V.A. 101.B.2. 1805-1807. 62.
35 Uo.
36 ML Makó V.A.101.B.1. 1805-1807. 158. Csak felidézzük az 
„Átok-zsoltár”-ként is ismert 109. zsoltár néhány sorát, amelyek 
magyarázzák, hogy Seres Ferenc kívánságát miért tekintették is
tenkáromlásnak:
„Állíts JÖlibe gonoszt, és vádló álljon az ö  jobb keze felöl,
Mikor törvénykezik, mint gonosz jöjjön ki; még az imádsága is 
bűnné legyen.
Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el. 
Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özvegygyé.
És bujdossanak az ő  fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől 
távol keressenek eledelt.
Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák 
el szerzeményét.
Ne legyen néki a  ki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, a ki 
könyörüljön az ő árváin!
Veszszen ki az ö  maradéka;  a második nemzedékben töröltessék 
el a nevök!

22



MM BMfe
Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának 
bűne el ne töröltessék! "(Zsolt. 109, 6-14.)
”  Pl. 1690-ben (Takács Lajos: i. m., 364. p.)
38 A kocsma azonban gyakran nemcsak az áldomás, hanem az 
adásvétel színhelyéül is szolgált -  bár ezt szigorúan tilalmazták 
még a 19. század elején is. Makón például előfordult, hogy az 
áldomásitalra a tanúk valamennyien jól emlékeztek, de az adás
vétel tárgyát képező lovat, amely a kocsma udvarán volt kikötve, 
egyikük sem tudta emlékezetébe idézni (ML Makó VA.101.B. 1. 
1805-1807. 60.).
39 Posztóból készült rövid férfikabát (MNYÉSZ IV., 1965., 929. 
P )
'10 Szendrey Ákos: A magyar áldomás (Ethnographia, 1942, 124. 
p.), Bogdán István: i. m., 161. p.
41 Hunfalvy Pál: i. m.
43 Első adata egy 1573. évi miskolci birtokcseréből ismert. 
Jelen volt a bíró és néhány olgár. Az áldomás bor és étel 
volt, az ukkonpoharat külön fizették, a pohár felmutatójá
nak neve „boráldó” volt (Szendrey Ákos: i. m. [1942], 125. 
P ).
43 Már 1394-ből ismert, s a biró és 12 tanácsos, valamint néhány 
vendég jelenlétében történt (Szendrey Ákos: i. m., 125. p.)
44 Kiss János: Tudományos Gyűjtemény, 1823; Bogdán István: 
i. m.

45 Szendrey Ákos: i. m., 127. p.; Kézművesség. In: Magyar Nép
rajz. III. Föszerk.: Domonkos Ottó (Budapest, 1991)
46 Szendrey: i. m., 1942, 125. p.
47 Réső Ensel Sándor: i. m., 157., Szendrey: i. m., 1942, 127. p.
48 A munkaáldomások egy része kezdő, más része végző áldomás 
volt. Kezdő áldomás volt a foglalóbor, amelyet a gazda adott a 
cselédfel fogadások, vagy amelyre pénzt adott a mesteremberek
nek a megegyezést alkalmával. A munka befejeztével volt szo
kásban adni a „trágyázó, a szántó, a kapáló, a kaszáló és a gyűjtő 
áldomásokat, amelyek közül a kapáló és gyűjtő áldomás szokott 
étele Aranyosszéken a sonka volt. De a disznótor is eredetileg 
gazdakaláka-áldomás volt. Szendrey: i. m., 1942, 125. p.
49 U.o.
30 Erről részletesen: Szendrey Ákos-Szendrey Zsigmond: Nép
szokások. In: Magyarság néprajza. IV. kötet; Népszokások. Ma
gyar Néprajz. VII. Föszerk.: Dömötör Tekla (Budapest, 1990); 
Dankó Imre: A magyar vásárok néprajza. In: Kézművesség. Ma
gyar Néprajz. III. Föszerk.: Domonkos Ottó (Budapest, 1991, 
637-700. p.)
51 Szendrey Ákos: i. m„ 127-128. p.
53 Dugonics András, 1820.1.
53 Pénovátz Antal: A pacsériföldművelés és állattartás szótára 
(H. n„ 1975).
54 Idézi: Bogdán István: i. m„ 166. p.

$  $  %

A  vörös-ezüst sávozat Imre királyunk (1196— 
1204) 1202-ben kelt oklevelének arany fug- 
gőpecsétjén tűnik fel; bullájának nyolcszor 

vágott pajzsán 3+3+2+1, összesen 9 lépő oroszlánt 
ábrázoltatott. Öccse, II. András (1205-1235) arany 
fíiggöpecsétjén 2+2+2+1, összesen hét oroszlán lát
ható, a párban ábrázolt, egymás felé lépő oroszlánok 
között 1-1-1 (összesen 3) egymás fölé—alá helyezett 
kis pajzsocskával.1 (A kérdéses kettős pecsét egy 
1217. évi oklevélen függ; az oklevelet 1266-ban át
író Aliottus Uguicci császári közjegyző leírta a pri
vilégiumot, és pecsétjének képszerű ábrázolását is 
bemutatta.) Váltakozó számú vágásokat és oroszlá
nokat tüntetnek fel András viasz kettős pecsétjének a 
címerpajzsai is.2

Mivel e pajzsábrázolások szimbolikájáról korabeli 
forrás nem számol be, ma sem tudjuk, mire gondol
hatott Imre király, amikor az oroszlánokat pajzsára 
emelte. Az oroszlán a nemzetközi heraldikában a leg
gyakrabban ábrázolt címerképek közé tartozik. Jó né
hány tudattartalom kötődött hozzá, érthető tehát, hogy 
a különböző források egymástól eltérő módon magya
rázzák a szimbolikáját. Az egyes állatokról alkotott 
középkori hiedelmek mindenekelőtt a Bibliának, a 
tisztelettel övezett egyházatyáknak, valamint a kora
beli természetleíró könyveknek (főként az állatokkal 
foglalkozó bestiariumoknak) az állításain alapultak. 
A legnépszerűbb, legismertebb ilyen „tudományos” 
munka a Physiologius (Természetbúvár’) volt, amely 
szinte korlátlan tekintélynek örvendett, anélkül, hogy 
állításait bárki is a legcsekélyebb mértékben ellen-
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őrizte volna. Elsősorban e munkából származik az a 
középkori felfogás is, amely az oroszlánt az állatok 
királyává, a bátorság, a harciasság jelképévé alakítot
ta. A Physiologusnak a valósággal homlokegyenest 
ellentétes közlése szerint az oroszlán mindig szembe 
támad, bömbölésével előre figyelmezteti áldozatát, 
erő, bátorság, nagylelkűség (!) jellemzi -  olyan tu
lajdonságok, amelyek teljes mértékben megfeleltek 
a középkori lovagvilág kívánalmainak, s amelyek az 
egyes gyermekmesékben nekik adott szerepek révén 
hellyel-közzel még napjainkban is élnek. Aligha cso
dálhatjuk, hogy a Keleten és Nyugaton a királyt is 
szimbolizáló állatot az európai címertörténet során,


