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Anne -Lise Head-König 

Atyai hatalom, házasság és a földbirtok 
öröklése a rurális Svájcban (1860–1960)

BEVEZETÉS

A földművelés Svájcban és a legtöbb nyugat-európai országban döntően családi 
vállalkozás volt. A rendszer pontos működésének megértéséhez alapvető fontos-
ságú, hogy mind a családi kapcsolatokat, mind a birtok generációk közötti átadá-
sát tanulmányozzuk. A második világháborúig azokban a rurális régiókban, ahol 
az ipar nem játszott jelentős szerepet, a svájci családrendszer domináns vonásai 
a kései házasságkötés és a házasulatlan fi atalok nagy aránya volt.

A szabályok azonban, amelyek meghatározták, hogy melyik gyerek viszi 
tovább a családi gazdaságot, igen jelentős eltéréseket mutattak a különböző tele-
püléseknél, hisz mindegyik kantonnak saját örökösödési törvényei és öröklési 
szokásjogai voltak. Egészen 1907-ig, az első svájci polgári törvénykönyv elfoga-
dásáig  – és 1912-es hatályba lépéséig –, amely egységesebb megközelítést biz-
tosított a családi gazdaságok továbbörökítése terén Svájcban, legalább három 
öröklési rendszer létezett, és mindegyiknek jelentős kihatása volt mind a házas-
ságra, mind a családszerkezetre. Néhány kantonban az egyenlően osztó öröklést 
gyakorolták rendszerint, és ezt folytatják napjainkig. Ezeken a területeken a fi úk 
és a lányok egyenlő arányban örökölték a földet (különösen néhány hegyvidéki 
régióban, mint például Valais és Graubünden). Néhány más kantonban, bár 
minden gyermeknek joga volt az öröklésre, a fi úk  – akik egyenlő arányban örö-
költek  – azonban nagyobb részt kaptak az örökségből, mint a lányok, s az örök-
lés során a földet a fi ú utódok között osztották fel. Voltak ezeken kívül olyan 
kantonok, ahol a törzsöröklés volt érvényben, azaz csak egy örökös  – majdnem 
kizárólag fi ú  – vette át a birtokot. De ezen a három rendszeren belül szokásosak 
voltak az olyan megegyezések, amelyek vagy a családi gazdaság egyre kisebb egy-
ségekre való felosztásának megakadályozását célozták, vagy a gazdaságot az egyik, 
meghatározott fi úörökösnek kívánták átadni.

Az első két rendszeren belül, ahol nem nyílt lehetőség az iparban való elhe-
lyezkedésre, a második világháborúig a házasulatlanok magas aránya és a kései 
házasság volt a meghatározó. Meg kell azonban említenünk, hogy a második 
típusú rendszerben olykor egy komplexebb minta is megfi gyelhető volt. Ebben 
az esetben az volt a tendencia, hogy egy fi ú utód vegye át az egész családi gazda-
ságot, miután a további örökösöket kizárták az öröklésből  – emiatt e rendszert 
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egy történész pszeudoegalitáriusnak minősítette. Néhány más régióban a törzs-
öröklés volt érvényben a 20. század közepéig, a gazdaság örököse azonban változ-
hatott: lehetett a legidősebb (majorat), mint például Zug kantonban vagy a leg-
fi atalabb (minorat), mint Bern kantonban.

A már említett svájci polgári törvénykönyv azt célozta, hogy biztosítsa a csa-
ládi gazdaságok mint életképes egységek fennmaradását (egy  „nagy” gazdaság-
nak abban az időben, svájci mércével mérve, az számított, amelyik meghaladta 
a 10 hektárt), és ez együtt járt néhány, a családi gazdaság átadására vonatkozó 
öröklési törvény elfogadásával. A svájci szövetségi törvénykönyv megalkotásakor 
főként néhány rurális kanton létező törvényein alapult, és ezeknek az ősi, kan-
toni eredetű törvényeknek a terméke volt.

A VIZSGÁLT RÉGIÓ: A LUZERN-HINTERLAND

Luzern-Hinterland egy olyan régió, amelyben alföldi és hegyvidéki családi gazdasá-
gok is találhatók, különösen igaz ez Willisau-Land faluközösségére, ahol a tenger-
szint feletti magasság 536 és 1050 méter között változik. 1888-ban 311, 1929-ben 
308, 1965-ben 292 kisgazdaságból állt, s 1965-ben egyharmadukat hegyvidékinek 
nyilvánították, így külön pénzügyi támogatást kaptak a szövetségi kormányzattól.1

Tanulmányomban a mezőgazdasági kisüzemek generációk közötti öröklődé-
sének körülményeit vizsgálom az 1860-as évektől az 1960-as évek végéig, és azo-
kat a stratégiákat, amelyeket e kisüzemek tulajdonosai alkalmaztak, hogy bizto-
sítsák a családi gazdaság folytonosságát. A családi gazdálkodás ebben az összefüg-
gésben nemcsak egy földbirtok megművelését jelentette, hanem  – erős érzelmi 
kötődéssel  – azon a földön való gazdálkodást, amelyen az idősebb nemzedék 
visszavonulása előtt gazdálkodott. A vizsgált időszakban a földtulajdon öröklési 
feltételei  – demográfi ai és társadalmi-gazdasági tényezők miatt  – jelentős vál-
tozásokon mentek keresztül. Így például a családi gazdaságok háztartásfőinek 
várható élettartama megnövekedett, csakúgy, mint a potenciális, a felnőttkort 
megélt örökösök száma Az állami beavatkozások szintén egyre növekvő mérték-
ben korlátozták a kisgazdaság vezetőjének autonómiáját: ezek egyebek mellett 
érinthették a gazdaságban maradó, ott dolgozó felnőtt fi úk és leányok pénzügyi 
kompenzációját, a gazdaság átadásának időpontját és a tulajdonos döntési sza-
badságát, hogy annak juttassa a birtokot, akit a legmegfelelőbbnek tartott.

Elemzésemben elsősorban a megfelelő születési, házassági és halálozási anya-
könyvekre és a földhivatal nominális kataszteri irataira (Kadaster) támaszkodtam, 
amelyek lehetővé tették a gazdaság tulajdonosainak és családjainak azonosítását. 
A kataszteri dokumentációból két változat maradt fenn, melyek kismértékben 
eltérnek egymástól, az egyiket a községi, a másikat a kantoni levéltárban őrzik, 
s közülük mindvégig az előbbit használtam. Ezt a forrást, amely egy meghatáro-

1 Eidgenössische Betriebszählung, 1965. szept.
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zott időpontban lehetővé teszi a földbirtokok tulajdonosainak azonosítását, ki 
kellett egészíteni az adásvételi szerződésekkel (Kaufverträge), hogy a tulajdonát-
adások időbeli változásait is tanulmányozni lehessen. A Kaufverträge-irategyüt-
tes többértelmű megjelölés, mert a földbirtok-tranzakciók mindegyik típusára 
vonatkozott, azokra is, amelyek ugyanabban a családban maradtak (eladáson, 
öröklésen vagy az örökösöktől való kivásárlás útján), s azokra is, amelyeket nem 
rokon magánszemélyeknek juttattak piaci értékesítés során. A Kaufverträge-ira-
tok tükrözik a gazdaság szervezésének és oszthatatlanságának általános jellegze-
tességeit, így például bizonyos években, különösen a 19. század legvégét megelő-
zően, nem említik a gazdaság méretét a tranzakció időpontjában, de megerősítik, 
hogy annak területe akkora, amekkora mindig is volt („…wie von alters her…”).

Egészen a második világháborúig meghatározó jellegzetesség volt e régió-
ban a parasztcsaládok magas termékenysége, amelyre egy sor,  az örökléssel és az 
utódlással kapcsolatban álló probléma visszavezethető. A régió további sajátos-
sága, hogy a tulajdonos gazdák egy egységben kívánták fenntartani gazdaságu-
kat, elkerülvén annak felosztását fi aik között. Könnyen belátható, hogy a legtöbb 
tulajdonos szándéka az volt, hogy csak egy fi úörököse vegye át a családi gazdasá-
got, melyet általában a tulajdonos művelt a családja segítségével. Csak a nagyobb 
gazdaságok alkalmaztak bérmunkát a családi munkaerőn felül.  Nagyon ala-
csony volt a bérbe adott gazdaságok száma, többnyire csak kivételes körülmé-
nyek között, válsághelyzetben került erre sor, így például, ha a tulajdonos gazda 
meghalt, és kisgyermekes özvegye nem volt képes továbbvinni a gazdaságot. 
Az 1930-as években azonban az is megfi gyelhető, hogy néhány csődbe ment gaz-
daságot,felvásároltak, de csak mint földbe történő befektetést. Ilyenkor a gazda-
ságot a továbbiakban már nem az eredeti tulajdonos működtette. Az 1. táblázat-
ban látható, hogy azoknak a gazdáknak az aránya, akik saját földjüket művelték, 
nagyon kismértékben változott 1939 és 1985 között. Egy további sajátossága 
a régiónak, hogy a gazdaságok mérete az 1980-as évekig  – Svájc többi régiójá-
hoz viszonyítva  – általában meghaladta az átlagot, ekkor egy gyökeres átszervezés 
nyomán a többi régió átlaga is nőtt, s utolérte a vizsgált területét.

1. táblázat
A gazdaságok tulajdonosainak aránya, akik többnyire a saját földjükön gazdálkodnak2

Év A gazdaságok száma A gazdák aránya, akik saját földjeiket művelik 
(%)

1939 298 83
1955 288 86
1965 255 82
1985 224 86

2 Forrás: Recensements fédéraux des entreprises: Les exploitations agricoles.
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FÕ VIZSGÁLATI SZEMPONTOK ÉS KÉRDÉSEK

Hogyan tudta a mezőgazdasági népesség fenntartani a termékenység magas szint-
jét egy egalitárius öröklési rendszerben anélkül, hogy csökkent volna a gazdaságok 
száma és üzemmérete? Hogyan rendezték az idős gazda és felesége visszavonulását, 
amikor a családi gazdaság irányítását átadták a következő generációnak? 

A svájci örökösödési törvény szerint a gazdaság nem volt közös tulajdona 
a gazdának és feleségének, a végső rendelkezési jog a családi gazdaság működ-
tetését illetően az aktív gazda vállán nyugodott, s azt csak nagyon kevés, meg-
határozott esetben  – felnőtt fi úörökös hiányában  – ruházta át nőre, a feleségére 
vagy a leányára.

A mód, ahogy az örökös átvette a gazdaság irányítását, kihatott a család-
szervezetre, s azokra a feszültségforrásokra, amelyek az utód és a szülők között 
keletkezhettek, még akkor is, ha a megfelelő szerepeket világosan meghatározták 
a visszavonulási szerződésben, miután az apa eladta a gazdaságot a fi ának. Az új 
tulajdonos és testvérei között is keletkezhettek feszültségek, hisz utóbbiak zokon 
vehették, ha a birtokátadás során hátrányos helyzetbe kerültek.

Egy további fontos tényező, amelyet fontos fi gyelembe venni, hogy a munka-
megosztás következtében egy kisgazdaság nem lett volna fenntartható a női 
munka nélkül, bármennyire alulértékelt és alábecsült volt is az. Habár a törté-
nészek általában feltételezik, hogy a háztartással kapcsolatos munkát többnyire 
a gazda felesége végezte, ami az esetek többségében valóban megfelelt a valóság-
nak, egyes családi megegyezéseknél azonban megfi gyelhető, különösen, ha az 
örökös nem volt fi atal és korábbról megszokta, hogy fi véreivel és leánytestvéreivel 
a családi gazdaságban az időközben elhunyt apa irányítása alatt dolgozzon, hogy 
egy hajadon maradó leánytestvér olykor szintén átvehette az elhunyt anya helyét.

Amikor a gazdaság átadásra került a kijelölt örökösnek, az új gazda testvérei 
két lehetőség közül választhattak. Az egyik, hogy elhagyják a családi gazdasá-
got és bérmunkások lesznek, de ez legtöbbjük számára lefelé irányuló társadalmi 
mobilitást jelentett, s ennek megfelelően korábbi társadalmi státusuk elveszté-
sét. A másik lehetőség az volt, hogy a családi gazdaságban maradnak, azzal a két 
kikötéssel, hogy nem házasodnak meg és a gazdaságban hajlandók alárendelt 
helyzetben, cselédeként vagy mezőgazdasági munkásként is dolgozni. Néhány 
nagyon ritka esetben a parasztbirtokot két fi vér örökölte egyenlő arányban. Ilyen 
közös tulajdonlás esetén a fi vérek egyike nőtlen maradt, s idős korában eladta 
részét házas fi vérének cserébe egy olyan visszavonulási szerződésért, amely lehe-
tővé tette számára, hogy haláláig a családi gazdaságban maradjon.
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1. térkép

Luzern-Hinterland és Willisau Land
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AZ ÖRÖKÖSÖDÉSI TÖRVÉNY LUZERN KANTONBAN 
A SVÁJCI POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV BEVEZETÉSÉIG (1912) 
ÉS AZ 1912-ES TÖRVÉNY HATÁSA

Luzern kanton különböző 19. századi örökösödési törvényei kivétel nélkül fenn-
tartották azt az elvet, hogy minden gyermeknek részesednie kell a szülői örökség-
ből. A gyakorlatban azonban másként alkalmazták a törvényt a fi úk esetében, mint 
a lányoknál. A luzerni örökösödési törvény szerint az apai örökséget kilenc részre 
kellett osztani, melyből öt szokásosan a fi úkat, négy pedig a lányokat illette meg. 
De azt is kikötötte, hogy az összes ingatlan a fi úkra száll, s hogy ezeket a földbir-
tokokat igen mérsékelt áron kell felértékelni (a mérsékelt defi nícióját azonban soha 
nem tüntették fel a törvényben). Csak a testvérek közötti nézeteltérés esetén érté-
kelték fel hivatalosan a földbirtok részeit, s ekkor a gazdaságot képező ingatlanokat 
25% kedvezménnyel kellett a fi úörökösök számára megvételre felkínálni. Ezek az 
eltérő gyakorlatok a fi úk és a lányok vonatkozásban egyáltalán nem voltak szokat-
lanok Svájcban. A zürichi örökösödési törvény hivatalos magyarázatában Ullmer 
utalt rá, hogy a törvényi szabályozás3 mögött meghúzódó szándék hátterében az 
állt, hogy miután a fi úörökösök voltak elsősorban felelősek a család fennmaradá-
sáért, az ő joguk és kötelességük volt, hogy egy kedvezményes áron a saját kezelé-
sükbe vegyék a családi földbirtok tulajdoni részeit.4 A családi gazdaság alacsonyabb 
értékét annak révén eszközölték ki, hogy csökkentették az aktuális piaci értékét 
(Verkehrswert) annak hatoda és negyede közötti résszel, olykor a harmadával 
is, de az ár nem lehetett kevesebb, mint a családi gazdaságot terhelő adósságok 
összege. Azonban, ahogy a luzerni törvény is megerősítette a fi úörökösök közötti 
egyenlő részesedést, a – felnőtt  – fi úk mindegyike remélhette, hogy egy napon 
megörökölheti a családi gazdaságot. Ésszerűnek látszik azt feltételezni, hogy az 
örökös kijelölése hosszú és gyötrelmes vitákhoz vezetett a családon belül. A tör-
vényben végrehajtott változás és ez a tényező együttesen részben magyarázhatja, 
miért volt olyan csekély az inter vivos [az apa, illetve a tulajdonos életében tör-
ténő] vagyonmegosztás, birtokátadás a 20. század fordulója után is, miként az az 
1934. évi, a családi gazdaságok öröklését taglaló felmérésből kitűnik.5

Az 1912. évi svájci polgári törvénykönyv bevezetésével azt szerették volna el-
érni, hogy a családi gazdaságok életképes egységekként maradjanak fenn. Ennél-
fogva a luzerni törvényi szabályozás, amely előírta az örökösök közötti egyenlő 
bánásmódot, tetszés szerint elhagyható volt. A svájci polgári törvénykönyv életbe 
lépésével, különösen a paraszti öröklésre vonatkozó cikkelyei miatt, a tulajdonos 
gazda számára egyszerűbbé vált a családi gazdaság átruházása az általa kiválasztott 

3 Azaz a fi úörökösök azon kiváltsága, hogy a gazdaságot az éves bevételen alapuló csökkentett fel-
becsült értéken vehessék át.

4 Ullmer 1878.
5 Besitzwechsel 1934: 78. Ha a családtagok közötti tulajdonátadásokat vesszük számításba (csak 

a főállású agrártermelőket véve fi gyelembe), akkor az inter vivos tranzakciók aránya 1900-ban 
31,6%, 1901 és 1930 között 35,7% és 1931 és 1934 között 32,8% volt.   
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fi úörökösre vagy a törvényi folyamodás, hogy az egyik fi ú nevére írják át a gazdasá-
got. A problémák azonban nem szűntek meg, ha a fi úk nem értettek egyet az örö-
kös személyével. A törvény szerint az örökösnek kellett a leginkább alkalmasnak 
lennie a gazdaság átvételére, s a személyes tulajdonságok, mint a jellem, a jó hírnév, 
az egészség és a jó munkabírás fontosabbak voltak, mint az életkor vagy a szüle-
tési sorrend, s nem volt szükségszerű, hogy arra a fi úra essen a választás, aki addig 
az apjával együtt dolgozott. Jóllehet magától értetődő volt, hogy csak azok a fi úk 
kerülhettek szóba, akik vállalták, hogy maguk is dolgoznak a családi gazdaságban.

Az örökösök közötti vitás esetekben a 20. század közepéig a fenti szempon-
tokat vették fi gyelembe a Svájci Szövetségi Bíróság legtöbb döntésénél, és a tör-
vényhozásban három alapvető követelményt emeltek ki. 

Elsőként azt, hogy a családi gazdaság egységét fenn kell tartani, az nem for-
gácsolható kisebb méretűre annál, mint amelyet az adott kanton törvénye meg-
határozott. A szabályozás, amely meghatározta az üzemképes családi gazdaság 
méretének minimumát, jelentős eltéréseket mutatott, mert ennek fontos politi-
kai, társadalmi és gazdasági következményei voltak. Következésképpen a polgári 
törvénykönyv rendelkezéseit soha nem hajtották végre néhány hegyvidéki kan-
tonban  – mint például Valais és Grisons –, ahol a régi hagyományból követke-
zően az osztó öröklés maradt a norma. Ilyen hegyvidéki régiókban a rendszeres 
felosztást tartották az egyedüli lehetőségnek arra, hogy a következő generáció is 
megházasodhasson és új, független háztartást alapíthasson, itt néhány földdarab 
akár 60 négyzetméteres parcellákra is felosztható volt. Svájc középső részén azon-
ban más volt a helyzet. Luzern kantonban a minimális méretet 3,6 hektárban, 
míg Nidwaldban 4 hektárban szabták meg a földhasználattól függően. 

Másodszor, elkerülendő a nagymértékű eladósodást, a gazdaságot az éves 
hozam alapján kellett felértékelni (valeur de rendement), amely messze a piaci ár 
alatt volt. Ez arra szolgált, hogy megakadályozzák a már létező magas szintű ela-
dósodottság további drasztikus növekedését, miután az örökös számára túlságosan 
költséges lett volna, hogy piaci áron vásárolja meg más családtagok örökrészét.

És végül fontos volt, hogy a gazdaság továbbra is családi kezelésben marad-
jon, mely feltétel hosszú időn keresztül hallgatólagosan érvényesült, de a 20. szá-
zad közepi törvénynek már kinyilvánított célkitűzése volt.6 

A TERMÉKENYSÉG MAGAS SZINTJÉNEK FENNMARADÁSA 
A 20. SZÁZAD KÖZEPÉIG ÉS ENNEK HATÁSA A GAZDÁLKODÁSRA 
ÉS A TULAJDONOS CSALÁDJÁRA

A 20. század közepéig Willisau-Land paraszti közösségénél a termékenység szintje 
egyike volt Svájcban a legmagasabbaknak. E faluközösség népessége nagyon las-
san reagált a csecsemő- és gyermekhalandóság 19. század végén és a 20. század 

6 Loi fédérale […] 1951, különösen a 6–11. cikkelyek.



12  KORALL 34. 

elején bekövetkező gyorsuló csökkenésére. Így a 19. század utolsó negyedében 
a családrekonstitúció eredményei azt mutatják, hogy a házasság első tíz évében 
a családokban még mindig átlagosan 5,12 gyermek volt, és így a demográfi ai 
nyomáshoz való alkalmazkodás többnyire a házas nők arányának (nupcialitás) 
változásán és az elvándorlásban érhető tetten. Willisau kerületben a 45–49 éves 
férfi ak 25,9%-a nem volt házas, a hasonló korú nőknek pedig a 18,2%-a volt 
hajadon 1910-ben. Egy ilyen korlátozó rendszerben, ahol a házasság és a család-
alapítás csak nagyon kevés testvér számára vált lehetővé, komplex háztartások 
jöttek létre, ahol egy házas fi ú élt együtt a szüleivel és néhány házasulatlan fi véré-
vel és leánytestvérével. 

Az igen magas házas termékenység rendkívüli állandósága, és a házasulatlanok 
nagy aránya a 20. század közepéig legfőképpen két tényezőnek tulajdonítható.7 
Egyrészről a katolikus egyház mindvégig erőteljes hatása, amelyet az 1930-ban és 
1940-ben született nemzedék még mindig felemlít, és amely eleve kizárta a szüle-
téskorlátozásról szóló eszmecserét és annak alkalmazását. Másrészről nem szabad 
megfeledkeznünk magának a társadalomnak a konzervatív beállítottságáról és arról 
a törekvésről, hogy a családi birtokot osztatlanul őrizzék meg. A katolikus egy-
ház hatása önmagában azonban nem lehet kielégítő magyarázat, ez jól lemérhető 
a protestáns földművesek demográfi ai viselkedésén, akik az 1870–80-as években 
kezdtek bevándorolni a közeli protestáns Emmentalból. Az ő családjaik az 1930-as 
években majdnem olyan létszámúakká váltak, mint a katolikusokéi. 

A nagy létszámú családok magától értetődően növelték a versengést a test-
vérek között, akik át kívánták venni a családi gazdaságot. Véletlen mintavétellel 
kiválasztott 22 családi gazdaság vizsgálata alapján  – melyek 1870 és 1929 között 
cseréltek gazdát  – a túlélő gyermekek átlagos száma az öröklés időpontjában 7,36 
volt, az 1930 és 1972 között öröklődő 19 gazdaság mintájában az átlag 6,57 gye-
rek volt. Willisau-Land sajátságos demográfi ai struktúrája jól szemlélteti a prob-
lémát és a szükségességét azoknak a stratégiáknak, amelyek lehetővé tették, hogy 
a mezőgazdasági kisüzem egy egységként öröklődjön.

Félretéve a kulturális és vallási motivációkat, vizsgáljuk meg a kiterjedt család 
következményeit egy gazdálkodó házaspárra nézve a 20. század első felében, ami-
kor már majdnem minden gyermek megérte a felnőttkort. A tulajdonos gazda 
szempontjából ekkor a következők számítottak pozitív tényezőnek. Nagyobb 
volt a valószínűsége, hogy sikerül megfelelő örököst kiválasztania. Miután a fi úk 
és lányok sok esetben egyáltalán nem számíthattak fi zetségre, elegendő olcsó csa-
ládi munkaerő állt rendelkezésére  – összehasonlítva a bérmunka költségeivel,. 
Különösen, ha a gazdaság nagy vagy legalább átlagos méretű volt, gyakori szo-
kás volt a sok gyereket, de leginkább a fi úkat visszatartani, hogy a gazdaságban 
segítő családtagként dolgozzanak. Ha a gazdaság kicsi volt, 14–15 éves koruk-
tól arra kényszerültek, hogy máshol találjanak munkát, s bérüknek egy részével 
7 Kevés olyan svájci régió van, ahol az osztatlan öröklés és tulajdonátadás volt érvényben, s a 

házas termékenység ilyen magas szintje és a házasságot nem kötők hasonlóan magas aránya lett 
volna jellemző a 20. század közepén.
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hozzájáruljanak a családi birtok fenntartásához.8 A saját családi gazdaságban való 
munkavállalástól eltekintve kevés munkalehetőség volt: az 1920-as népszámlá-
lásban szereplő háztartások közel 30%-ának mintája alapján mintegy harmaduk 
(33,9%) alkalmazott családtagokon kívüli segédmunkaerőt. 

A nagy létszámú családok számos kulturális és pszichológiai sajátossággal jel-
lemezhetők. A családszervezet patriarchálisabb formája tűnik ki az adatokból, 
amelyet a háztartásfő gazdák életkor szerinti bontása is alátámaszt (2. táblázat), 
valamint a rokon családtagok, a cselédek és néha a fogadott gyermekek jelenléte 
is megerősít.

2. táblázat
A családi gazdaságok vezetőinek korcsoportonkénti megoszlása 

(Willisau-Land, 1920)9

Korcsoport Ezrelék (‰)

20–29 50
30–39 138
40–49 287
50–59 337
60–69 138

70 éves vagy több 50

Mintánkban egy családi gazdaságot működtető háztartás átlagosan 7,86 főt 
foglalt magába 1920-ban  – és még mindig 6,52 főt, ha csak a szülőket és gyer-
mekeiket vesszük fi gyelembe –, míg egy mezőgazdasági bérmunkás háztartása 
mindössze 3,27 főből állt átlagosan. A háztartások 23,1%-a volt kiterjesztett 
háztartás (extended household).

A sok gyermek egyúttal azt is jelentette, hogy a tulajdonos gazda el tudta 
halasztani a gazdaság irányításának átadását. Az apa és fi atalabb fi ai közötti nagy 
korkülönbség szintén lehetőség biztosított az utódlás és a birtokátadás elhalasz-
tására, mert fi atalabb gyermekeire még hosszabb ideig gondot kellett viselnie. 
Több oka is lehetett annak, hogy az apa vonakodott a visszavonulástól, el-
halasztva a gazdaság átadását. Ez nem szükségszerűen a családi gazdaság irányí-
tásával volt összefüggésben, inkább azzal a felelősségérzettel, amelyet fi atalabb 
gyermekei felnevelése jelentett. Ebben az összefüggésben néhány szülő vissza-
vonulási szerződése igen nyíltan fogalmaz: az örökösnek át kellett vállalnia fi vérei 
és húgai oktatási költségeit 16 éves korukig, azzal a feltétellel, hogy ezt követően 
elhagyják a családi otthont. Végül, annak a valószínűsége, hogy az idős gazda és 

8 Studer 1999: 44.
9 Forrás: 1920. évi népszámlálás (minta).
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felesége egy jobb visszavonulási szerződést tud elérni, nagyobb volt, amikor szá-
mos örökös versengett a gazdaság átvételéért.

A fenti tényezők néhány nagyon fontos mellékhatása igen negatív következ-
ményekkel járt mind az örökösre, mind a gazdaságra nézve. A kései tulajdonát-
adás kihatással volt az egyéni életére csakúgy, mint a családi birtok gazdasági 
működőképességére. Az örökös házasodási életkorának mintája alig változott az 
idők folyamán: későn házasodott, de miután a házastársa mindig néhány évvel 
fi atalabb volt, ezért ez alig befolyásolta jövőbeli családjának nagyságát. Az is egé-
szen nyilvánvaló, hogy az örökös házassági életkorát gazdasági tényezők is befo-
lyásolták, mint például az első világháború idején a mezőgazdasági termékek 
konjunktúrája s magas árai egyrészről, s az 1930-as évek gazdasági válsága más-
részről (3. táblázat).

3. táblázat
Az első házasságkötés életkora a mezőgazdasági népesség körében (Willisau-Land)10

Időszak Férfi ak Nők Esetszám
1900 32.1 27.6 8
1918 28.7 27.4 14
1920–1922 31.8 25.0 22
1930 32.9 25.7 16
1936–1937 33.0 25.8 19
1959–1960 30.9 24.0 26

Az idős gazda csekély hajlandósága a birtok irányításának feladására csök-
kenthette az ösztönzést a termelési módszerek megváltoztatására vagy a terme-
lési szerkezet átalakítására. Egyúttal gátolhatta az örökös innovatív készségét is 
miután az már nem volt fi atal, amikor végül örökölte a gazdaságot. Ahogy az 
1920-as adatokból látható, az idős tulajdonosok még mindig vonakodtak átadni 
a gazdaságot velük élő házas fi aiknak. A háromgenerációs háztartásokban, ahol 
az idős tulajdonos még élt, nyolcból csak kettő adta át a háztartás vezetését fi á-
nak. A hat tulajdonos gazda, akik nem vonultak vissza, életkora 55 és 75 év 
között (átlagosan 66,3) mozgott.

Lehetetlen megállapítani, hogy a gazdaság potenciális örököse képes volt-e 
befolyásolni a családi gazdaság vezetését mielőtt az ő irányítása jogszerűvé vált 
volna. Amennyire megfi gyelhető, sohasem volt egy olyan átmeneti időszak, ami-
kor a gazdaságot az apa és a fi a együtt, családi társulás formájában irányította 
volna, legalábbis ennek nem maradt írásos nyoma. Az öröklésből kimaradó fi úk 
házasságkötési esélyei igen korlátozottak voltak, lévén, hogy nem rendelkezetek 
saját jövedelemmel.

10 Forrás: házassági anyakönyvek (Willisau-Land)
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Ebben a régióban a 20. század közepéig nem szabad megfeledkeznünk 
a nagy létszámú, többgenerációs családok még egy társadalmilag jelentős voná-
sáról. A család legfi atalabb gyermekei számára kritikus helyzetet teremthetett az 
árvává válás lehetősége: e válságos élethelyzet annak a kockázatával is együtt jár-
hatott, hogy a gyerekek nem rokon nevelőszülőkhöz kerülnek. Ha összehason-
lítjuk Luzern kantont a szomszédos kantonokkal, ahol a családok átlagos mérete 
kisebb volt, azt tapasztaljuk, hogy Luzern kantonban 1920-ban 43 ezrelék volt 
a nevelőszülőkhöz kihelyezett gyermekek aránya, míg Aargau és Bern kantonok-
ban egyaránt 32 ezrelék.

AZ ÖRÖKLÉS ÉS A BIRTOKÁTADÁS MINTÁI 
ÉS HATÁSUK A CSALÁD ÖSSZETÉTELÉRE 

A vizsgált időszakban a gazdaságok túlnyomó többsége a családon belül öröklődött, 
és a parasztbirtokok több mint kétharmadát soha nem adták el családon kívüli 
személynek. Ez azt jelenti, hogy az örökös a tulajdonos gazda fi a vagy a korábbi 
tulajdonos rokona volt. A termékenység magas szintjének fennmaradása azonban 
megakadályozta, hogy a gazdaságok tulajdonosainak fi ai földhöz jussanak. Ebben 
az összefüggésben fontos hangsúlyozni a várható élettartam növekedését: az örö-
kös személy testvérei közül többen érték meg a felnőttkort a 20. század kezdetén, 
és a gazdaság tulajdonosának átlagos életkora is megnőtt. Utóbbi számára gyakran 
szükségszerűvé vált, hogy alkalmazkodjon a körülményekhez és beleegyezzen a gaz-
daság életében történő (inter vivos) átadásába. A birtok nagysága azonban meghatá-
rozta az átadás, illetve az öröklés módját, a kisméretű gazdaságoknál a gazda halála 
utáni (post mortem) öröklés maradt a leggyakoribb formája a birtok átruházásának. 
Vegyük szemügyre a három jellemző mintát.

A post mortem öröklés a 19. század végén és a 20. század elején 
(a svájci polgári törvénykönyv életbe lépését megelõzõen)

A 19. század végén és a 20. század elején gyakran olyan bonyolult helyzetek is 
kialakulhattak, amikor az apa halála után számos örökös volt jogosult a gazdaság 
átvételére, de az elhunyt gazda nem készített végrendeletet  – ez gyakran előfor-
dult ebben az időszakban –, hogy kijelölje utódját. Hosszadalmas  – akár húsz 
évig is elhúzódó  – stratégiai egyezkedéseket folytattak, hogy sikerüljön egy tulaj-
donos személyében megállapodni. Az első szakaszban a fi vérek a törvény előírásai 
szerint kivásárolták leánytestvéreik örökrészeit, ami általában néhány hónappal 
azután történt, hogy örökségükhöz hozzájutottak, de amint alább látni fogjuk, 
a lányok fi véreiknél rendszerint rosszabbul jártak. A következő szakasz egy hosz-
szú folyamat volt, amely sok évig eltarthatott, s célja az egyetlen örökös kijelö-
lése volt. Ha több 15 és 35 év közötti fi vér élt a háztartásban, akik  többsége 
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a  családi gazdaságban dolgozott, s közös fedél alatt lakott, a post mortem öröklés 
igen összetett és vitás helyzeteket teremtett. Attól függően, hogy hány fi úörö-
kös volt, többlépcsős folyamat vette kezdetét a gazdaság jövendőbeli örökösének 
kiválasztására. Ha három és hat között alakult az örökösök száma  – ami nem 
számított ritkának –, néhányan társultak, hogy folyamatosan felvásárolják azok 
részét, akik a legkevésbé hajlottak a gazdaság átvételére. A folyamat végén a fenn-
maradó  „társak” közül csak egy maradt, aki végül átvette a gazdaság irányítását. 
A 20. század közepéig a rendelkezésre álló források alapján lehetetlen meghatá-
rozni a végső kivásárlás előtt, hogy melyik fi vér lesz jogosult arra, hogy örökölje 
a családi gazdaságot.

Post mortem öröklés és a kisgazdaságok a 20. században

Az 1960-as évekig a post mortem öröklés sokkal gyakoribb volt a kisméretű gaz-
daságok esetében, mint a nagyméretűeknél, s ennek nyilvánvaló gazdasági okai 
vannak. A kisebb gazdaságok átadását gyakran szándékosan halasztották el, mert 
ezek nem voltak elég nyereségesek ahhoz, hogy a már visszavonult szülőket is el-
tartsák, kis méretüknél fogva nem biztosították három generáció számára a meg-
élhetést a családi gazdaságban. Így a gazdaság átadása gyakran csak a tulajdonos 
halála után történt meg. Ez a rendszer bizonyos hasonlóságot mutat Uri kan-
ton hegyvidéki településeivel, ahol a gazdaság szintén csak a tulajdonos gazda 
halála után került az örökös irányítása alá, aki a legidősebb fi ú volt (majorat-elv). 
Mindez nagyon magas házasságkötési kort eredményezett a mezőgazdaságból 
élő férfi ak csoportjában. Uriban a férfi ak átlagos házasságkötési életkora 1920 és 
1939 között 31,7 és 34,0 év között, míg a nőknél 26,0 és 27,4 év között alakult; 
1940 és 1959 között a férfi aknál 32,5 és 35,4 év, míg a nőknél 25,1 és 28,1 év 
volt az első házasságkötés átlagos életkora.11

Egy tipikus példa M gazdaság Willisau-Landban, amelyik a 19. század végén 
7,29 hektárt, 1956-ban pedig 8,28 hektárt foglalt magában. A mezőgazdasági 
kisüzem gazdasági helyzete és a gazdaságból élő családtagok sorsa jól szemlélteti 
a magas termékenységi arányszám következményeit. A nagy kiterjedésű családok 
számos súlyos korlátozást alkalmaztak saját családtagjaikkal szemben. Demog-
ráfi ai szempontból a cölibátus vagy a nagyon kései házasság volt a norma. Tár-
sadalmi-gazdasági szempontból, miután a családtagok aligha tudtak bármilyen 
szakmát kitanulni, társadalmi integrációjuk gyakran az elvándorlás kényszerével 
kapcsolódott össze, hisz saját szülőhelyükön maradván jóformán semmilyen lehe-
tőségük nem volt arra, hogy munkát kapjanak. M gazdaságban az első, a vizsgá-
latba bevont öröklés 1911-ben történt, miután a tulajdonos meghalt. Az örökö-
sök a haszonélvezeti jogot élvező feleség és hat gyermeke voltak. A gazdaságot 
két fi úra ruházták át egy bizonyos  – közelebbről nem meghatározott  –  összegért. 

11 Pfenninger 1984: 79.
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Az ingatlanon lévő jelzálogi teher ekkor 23 199 frankot tett ki. Mindegyik 
leány  – kettő közülük már házas volt  – 1500 frankot kapott kárpótlásként. 
Az idősebbik örökös, Alois, 1916-ban házasodott meg 44 éves korában (a fele-
sége 34 éves volt), s házasságukból nyolc gyermekük született. Négy évvel az 
öröklés után, 1918-ban, a birtokot terhelő jelzáloghitel 25 402 frankra emel-
kedett. A fi atalabb fi úörökös, Xaver, úgy határozott, hogy saját örökrészét a bir-
tokból eladja bátyjának 15 900 frankért. Ekkor 44 éves volt, s még mindig nőt-
len. Az adásvételi szerződésben kikötötték, hogy az eladás után még legfeljebb 
egy évig joga volt a családi háznál és gazdaságnál maradni, s erre az időszakra 
a hátsó nappali szobát foglalhatta el. Később Xaver szintén megnősült, de életé-
nek későbbi szakaszáról nem sikerült forrásokat találni.

1943-ban a gazdaság tulajdonosa, Alois 71 éves korában meghalt, hátrahagyva 
61 éves özvegyét és nyolc gyermekét, öt fi út és három lányt. A gazdaság átadását 
1955-ig elhalasztották, és a földbirtok közös tulajdonban maradt, melynek okát 
feltehetően a nagymértékű eladósodásban kereshetjük. A gyerekek anyja jogosult 
volt a családi házban maradni. A gazdaság örököse apjuk halála után képtelen volt 
megfelelő kárpótlást nyújtani fi véreinek és leánytestvéreinek. 1955-ben a gazda-
ságot 50 202 frank jelzáloggal a második fi útestvér vette át, aki szintén a családi 
birtokon dolgozott. Az anya és a négy testvér 12 000 frank kompenzációt kapott, 
viszont a három legfi atalabb testvér ismeretlen okból nem kapott kárpótlást.

Ennek a kis mezőgazdasági üzemnek és tulajdonosainak a helyzete 1955-ben 
tipikusnak mondható a régióra, mind a tulajdonos családjának házassági lehe-
tőségeit, mind azok ingatag társadalmi-gazdasági helyzetét tekintve. Akik nem 
voltak jogosultak a gazdaság megöröklésére, arra kényszerültek, hogy elhagyják 
a farmot és gyakran arra is, hogy elvándoroljanak szülőfalujukból. Olyan mun-
kát kaptak, amely nem igényelt különösebb képzettséget és csak kevés távlatot 
jelentett a munkalehetőségek területén. Olykor az özvegynek is el kellett hagyni 
otthonát, s a családi gazdaságot, ha nem rendelkezett visszavonulási szerződéssel. 
Alois nyolc gyermeke közül egyedül az egyik leánya volt az, aki 1955-ben férjhez 
ment. A leszármazottak, valamint az özvegy foglalkozása és lakóhelye a követke-
zőképpen alakult (1955-ben): a legidősebb leány (40 éves) szakácsnőként dolgo-
zott Solothurn kantonban, a második leány (39 éves) mezőgazdasági cselédként 
dolgozott Willisau-Landban, csakúgy mint legidősebb fi útestvére (38 éves), aki 
mezőgazdasági napszámosként kereste kenyerét. A negyedik gyermek (a máso-
dik legidősebb fi ú, 37 éves) vette át a gazdaság irányítását, az ötödik gyermek 
a házas leány volt (35 éves), aki Baselland kantonban élt, s aki gondozta anyját, 
amikor a gazdaságot az egyik fi ú örökölte. A hatodik gyermek (egy 33 éves fi ú) 
Luzernben volt gyári munkás; a hetedik gyermek (33 éves, az előbbi ikertestvére) 
Solothurn kantonban dolgozott mezőgazdasági napszámosként, míg a legfi ata-
labb gyermek (30 éves) kifutófi ú volt Zürichben.
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A családi gazdaság inter vivos átadása és ennek hatása 
az örökös testvéreire

Az inter vivos birtokátadás jellemzőbb volt a közepes és a nagyméretű gazda-
ságokra. A vizsgált időszakban ez gyakoribbá vált a tulajdonosok várható élet-
tartamának megnövekedése és az idősödő gazdát helyettesíteni képes megfelelő 
munkaerő szükségessége miatt.12 Az átadás módja megfelelt annak a követel-
ménynek is, hogy az idős házaspár visszavonulását biztosítsa. Röviden meg fog-
juk vizsgálni az inter vivos birtokátadás következményeit a család különböző tag-
jai számára, de először tekintsük át azok helyzetét, akik nem voltak képesek arra, 
hogy részesedjenek a családi gazdaság alapját jelentő földbirtokból.

A nem öröklő utódok helyzete számos hasonlóságot mutat a kisebb gazda-
ságokból kiszorulók lehetőségeivel. Annak azonban jóval nagyobb volt a valószí-
nűsége, hogy kielégítőbb módon integrálódjanak az agrártársadalomba, és ese-
tükben az elvándorlás kényszere is kisebb volt. Akár azért, mert nem örököltek 
gazdaságot, akár azért, mert nem voltak képesek egy másikat szerezni, a testvérek 
nagy részének ez társadalmi státusa elvesztését jelentette. Az 1930-as évek jelen-
tős változása, hogy körükben a házasulatlanok aránya csökkenő tendenciát muta-
tott. Sajnos nem állapítható meg bizonyossággal, hogy ezek a felnőtt utódok, 
akik mezőgazdasági cselédként vagy munkásként dolgoztak a szülői birtokon, és 
szüleik halála után is a családi gazdaságban maradtak, saját döntésük vagy a gaz-
dasági szükségszerűség miatt nem házasodtak meg.

Valójában csak kevés fi ú utód volt képes másik gazdaságot szerezni és azt 
továbbvinni. A legtöbb tulajdonos gazda számára a gazdaságban végzett munka, 
a nyereséges gazdálkodás szükségessége, a legeladósodottabb gazdaságokban 
hitelkamatok fi zetésének kényszere, illetve az elegendő tőke hiánya nem tette 
lehetővé, hogy fi ú utódjaiknak saját gazdaságot alapítsanak, illetve hogy a fi úk 
maguknak ilyet létrehozzanak.13 Három fő nehézséggel kellett szembenézniük 
azoknak a felnőtt fi ú utódoknak, akik gazdaságra szerettek volna szert tenni, de 
apjuk haláláig a szülői birtokon dolgoztak. A szűkösen rendelkezésre álló föld 
miatt csak kevés gazdaság volt megvásárolható. Az örökös testvérei örökrészükért 
alacsony összegű kompenzációt kaptak, melyet el kellett adniuk annak a test-
vérüknek, akinek a gazdaságot átadták, s a nem megfelelő javadalmazás vagy 
annak hiánya miatt  – amely a családi gazdaságokban tipikus volt  – nem rendel-
keztek elegendő megtakarítással.

A fő kérdés az, hogy a fi ú utódok jelentős hányada miért dolgozott a családi 
gazdaságban annak ellenére, hogy nagyon kevés esélyük volt annak öröklésére, 
illetve apjuk halála után miért maradtak továbbra is ott mint testvérük cselédjei 

12 A gazdaságok tulajdonosainak legelterjedtebb felfogására az inter vivos örökléssel kapcsolatban 
az 1930-as és 1940-es években különböző svájci régiókban vö. Hauser 1984: 185. kk. 

13 Volt azonban néhány feltűnő kivétel. Néhány, a 19. század végén bevándorolt tehetős gazdának 
sikerült egymás után több gazdaságot felvásárolnia, melyeket a későbbiekben házasuló fi aiknak 
juttattak.
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vagy munkásai. Több tényező játszhatott ebben szerepet. Egyszerűen lehetett egy 
bizonyos tehetetlenségi nyomaték, a hosszú megszokása annak, hogy csak ezt az 
életformát ismerték. Már iskolás koruktól fogva rendszeresen segíteniük kellett 
a családi gazdaságban, ami sok fárasztó feladattal járt együtt, az iskola befejezése 
után pedig elvárták tőlük, hogy folytassák korábbi szerepvállalásukat. Az első 
világháború előtt született és a két világháború közötti időszakban felnövekedett 
nemzedék számára ez egy recesszióval és a birtokok eladósodásával terhes, nehéz 
időszakot jelentett. Ekkor általános volt, hogy a teljes családi munkaerő-állo-
mányt mozgósították, hogy amennyire lehetséges elkerüljék külső bérmunkások 
alkalmazását.

Egy másik meghatározó tényező, hogy a mezőgazdaság erősen korlátozott fog-
lalkozási lehetőségeket kínált, s ez inkább azt erősíti, hogy nem igazán volt más 
alternatíva a nem öröklő testvérek számára. Willisau-Landban kevés rendelkezésre 
álló munkalehetőség volt más gazdasági ágazatokban is. Az 1920-as népszámlálás 
szerint az aktív népesség több mint 70%-a még mindig a mezőgazdaságban dol-
gozott, és az összeírt háztartások mintegy 30%-os mintája alapján a háztartások 
33,9%-a alkalmazott családon kívüli, nőtlen munkást. A második világháború 
előtt született generációk gyászjelentéseiből rekonstruálhatók az elhunytak élet-
útjai, s ezek azt támasztják alá, hogy a tulajdonos gazdák fi ainak és lányainak nem 
volt lehetőségük más szakmát tanulni, mint amelybe beleszülettek.

Miért nem kerestek a fi atal, nőtlen férfi ak máshol munkalehetőséget? Vajon 
azért vonakodtak elhagyni a családi otthont, mert egészen addig, amíg apjuk át 
nem adta a birtokot egyik testvérüknek, továbbra is abban reménykedtek, hogy 
ők öröklik majd a gazdaságot? Azoknak a nős férfi aknak, akik nem kerültek be 
sem a gazdaság vezetői, sem annak potenciális örökösei közé, kicsi esélyük volt 
a megkapaszkodásra, sorsukat jól példázzák a mezőgazdasági napszámosok élet-
útjai. Az anyagi források hiánya arra kényszerítette őket, hogy állandóan ván-
doroljanak a Willisau-Landot övező régióban megfelelő megélhetést keresve.14 
Gyermekeik különböző születési helyei tanúskodnak arról a bizonytalan meg-
élhetésről és életformáról, amelyre családjukkal együtt kényszerültek, s melyet 
gyakran csak a közösségi segélyek révén tarthattak fenn. Az 1860-as években 
a helyi társadalom mintegy 30%-a szorult állandóan vagy ideiglenesen segélye-
zésre, többek között jelentős számú, átlagosan öt főből álló családok is. A 19. 
század utolsó évtizedében még mindig nagy volt a segélyre szoruló személyek ará-
nya (mintegy 15%), és még az első világháború időszakában, valamint a húszas 
és harmincas években is 10–12%-ot tett ki. Ilyen körülmények között kérdé-
ses, vajon azoknak a sorsa, akik elhagyták a családi gazdaságot és megházasod-
tak anélkül, hogy bármilyen birtokhoz juthattak volna, nem elbátortalanította-e 
inkább az otthon maradókat példájuk kövesétől. 

Erre a lokális társadalomra az is jellemző volt, hogy a leányok sokkal inkább 
hajlandóak  voltak elhagyni a települést, mint a nőtlen férfi ak. A nemekre jellemző 

14 Head-König 2005: 171. kk.
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specifi kus magatartásformák nagy egyensúlytalanságot okoztak a házassági pia-
con, és egyúttal  magyarázatul is szolgálnak arra, hogy miért volt sokkal magasabb 
a 45–49 éves nőtlen férfi ak aránya, mint a hasonló korcsoportbeli hajadonoké.

Feltehetjük azt a kérdést is, vajon azokat, akik nem örököltek, nem kezel-
ték-e már a kezdetektől másként, és ez nem korlátozta-e munkalehetőségeiket 
és munkahelyválasztásukat? Két fontos szakasza volt a gazdaság öröklésének: az 
egyik, a szembetűnőbb, a gazdaságnak és tartozékainak átadása, amely egy hosszú 
időszak tranzakcióival ért véget. De az öröklésnek volt egy megelőző szakasza is, 
amely a készségek, a tudás, a tapasztalat és az értékek átadását foglalta magában. 
Miután a gazdákkal nem készültek interjúk, nem tudjuk, hogy az idősödő tulaj-
donosok körében elterjedt volt-e, hogy az örököst már életének korai szakaszában 
kiválasszák és felkészítsék a gazdaság vezetésére. A hivatalos szakképzés szintén sze-
repet játszhatott az örökös tudásának és képességeinek fejlesztésében. Vajon a szü-
lők szívesebben küldték-e el a gazdaság jövőbeli tulajdonosát egy mezőgazdasági 
szakiskolába, mint azokat a fi ú utódokat, akiknek a birtokon kellett maradni, 
hogy segítsenek apjuknak a gazdálkodásban? Természetesen egy ilyen döntés azt 
feltételezi, hogy az örököst már idejekorán kiválasztják. A helyi mezőgazdasági 
szakiskola 1920 és 1943 közötti tanulóinak adatai megerősítik ezt a feltevést, még 
akkor is, ha a családi gyakorlatok jelentős eltérést mutattak. A 61 gazdasághoz 
tartozó 103 fi atal férfi  harmadának fi vére is szerepel az iskolai anyakönyvekben. 
Néhány esetben az összes fi vér elvégezte az iskolát (hét fi útestvér volt a legtöbb). 
A gazdaságok kétharmadából azonban mindössze egy fi ú járt a szakiskolába, ami 
arra utal, hogy az örökös kiválasztása már fi atal korában megtörtént és nem bízták 
a véletlenre, mint Svájc néhány más régiójában. Amdenben például ( Szentgallen 
kanton) a gazdag parasztság körében a birtok átadásánál eléggé meglepő gyakorla-
tot követtek, melynek demográfi ai következményei is voltak. A 20. század közepén 
még mindig az volt a szokás, hogy a szülők az utolsónak megházasodott fi uknak 
adták át a gazdaságot, melynek eredményeként nagy volt azoknak a férfi aknak az 
aránya, akik nem házasodtak meg. Ők voltak az úgynevezett  „vénlegények” (die 
Altledigen), akik arra vártak  – a szokások ismeretében kevéssé meglepő módon 
–, hogy utoljára ők házasodjanak meg és örököljenek. A nem házasulók aránya 
magas volt, és a férfi ak átlagos első házasságkötési életkora az 1880–1900 közötti 
28,9 évről az 1950–1970-es időszakra 32,5 évre emelkedett.15

A harmadik tényező, amely korlátozta annak a lehetőségét, hogy egy fel-
nőtt gyermek függetlenné váljon, és önálló háztartást alapítson, az az apa gazda-
ságában végzett munka pénzbeli ellentételezésének nehézsége vagy hiánya volt. 
A svájci polgári törvénykönyv életbe lépését megelőzően már hosszú viták foly-
tak azon felnőtt gyermekek érdekei biztosításának szükségességéről, akik a családi 
házban éltek, és munkájuk ellenértéke, az általuk megtermelt jövedelem a gazda-
ság költségeinek fedezését szolgálta. Az 1912. évi polgári törvénykönyvben súlyt 
helyeztek arra, hogy ezek az utódok némi kárpótlást kapjanak, az úgynevezett 

15 Wegmann 1971: 35. kk.
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Lidlohnt.16 A parlament belátta annak szükségességét, hogy ezt az összeget akkor 
fi zessék ki, ha az apa/tulajdonos meghalt vagy ha a gazdaság csődbe jutott, de 
nem fogadta el azt a cikkelyt, hogy ez akkor is megillesse őket, ha a gazdaság 
tulajdonosa megváltozott. Ez a döntés ellentétes volt a polgári törvénykönyv 
atyja, Eugen Hubernek az ajánlásaival, aki kitartott amellett, hogy a kizsákmá-
nyolás gyakran megfi gyelhető a mezőgazdasági régiók paraszti társadalmában. 
Voltak olyan esetek, amikor néhány gyermek a gazdaságban maradt, és minden 
kárpótlás és fi zetség nélkül dolgozott, míg testvéreik egy része elment vagy meg-
házasodott, ahogy az a leányoknál gyakori volt. Néha, amikor a tulajdonos apa 
közeledett a nyugalomba vonulás idejéhez, úgy döntött, hogy eladja a gazdaságot 
fi gyelmen kívül hagyva azokat a fi ait, akik ott éltek és dolgoztak.17 

A társadalmi következmények nyilvánvalóak voltak azon gyermekek szá-
mára, akik egy bizonyos ideig vagy élethossziglan a családi gazdaságban dolgoz-
tak. Meg voltak fosztva attól a lehetőségtől, hogy önállósuljanak, hisz nem volt 
olyan szabályozás, amely egy vonakodó apát arra kényszeríthetett volna, hogy 
halála előtt kifi zesse örökrészüket. Csak a két világháború közti időszak törvény-
hozása írta elő, hogy ezt a kompenzációt akkor is ki kell fi zetni, ha a gazdaság az 
örökös (új tulajdonos) kezébe kerül, de a kifi zetéskor fi gyelembe kellett venni 
a gazdaság anyagi helyzetét. A svájci gazdaszövetség több alkalommal is ered-
mény nélkül próbálta elérni, hogy azok a gazdafi úk, akik nagykorúvá válásuk 
után legalább 10 évet az apjuk gazdaságában dolgoztak, s a harmincas éveikben 
jártak, szintén kapjanak kárpótlást, hogy elhagyhassák a szülői gazdaságot, és ön-
álló háztartást alakíthassanak.18 Miután a kompenzációt akkor kellett kifi zetni, 
amikor a gazdaság az örökösre szállt, ezért ez gyakran a felnőtt gyermekek életé-
nek késői szakaszában történt meg, amikor az inter vivos birtokátadás már nem 
volt tovább halasztható. A fi zetség azonban nem volt összehasonlítható a családi 
gazdaságon kívül végzett munkáéval, amelyet a „méltányos kárpótlás” néhány 
említése is tanúsít, s a lányokat megillető összeg mindig sokkal alacsonyabb volt, 
mint fi véreiké. Az érv, miszerint nem volt lehetséges elegendő tőkét felhalmozni 
egy gazdaság megvásárlásához, Willisau-Land példáján igazolható. Az 1860-as 
években a mezőgazdasági kisüzemi termelés, s a parasztgazdaságok még több-
nyire a helybeliek kezén voltak. De a nagyszámú csődbe jutott birtok miatt és 
az 1870-es és 1880-as évek mezőgazdasági reformjai nyomán a földbirtokpiac 
megélénkült, különösen a vállalkozó szellemű, fi atal emmentali gazdák hatására. 
A közeli Emmental régióban a törzsöröklés volt gyakorlatban, és a gazdaságokat 
gyakran a legkisebb fi ú örökölte, de az örökségből kizárt testvérek kárpótlására 
kifi zetett összegek lényegesen nagyobbak voltak, így a fi atal emmentali férfi ak 

16 Egészen jól megvilágítja a fogalom tartalmát, hogy Ausztriában ugyanezt a kifejezést cselédek 
bérére alkalmazták. A francia fogalom  – indemnité equitable  – kevésbé pejoratív. 

17 Message 1904: 42; valamint a törvényelőkészítés a polgári törvénykönyvhöz (342. és 627. cik-
kelyek).

18 Die Entschuldung 1934: 6.
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meg tudták szerezni azokat a birtokokat Willisau-Landban, amelyek nem hely-
beli családok kezén öröklődtek.19

A GAZDASÁG POTENCIÁLIS ÖRÖKÖSÉNEK POZÍCIÓJA

Ameddig az előző tulajdonos  – az apa  – nem kötött adásvételi szerződést, mind-
egyik potenciális örökös státusa törvényileg biztosítva volt. Miután ebben a régi-
óban a helyi szokásjog alapján sem kényszerült arra a vonakodó apa, hogy a gaz-
daságot az egyik, vele együtt dolgozó fi ának adja el, ezért a potenciális örökös 
alkupozíciója nem volt szükségszerűen kielégítő, különösen, ha több, még nőtlen 
fi vére élt a szülői házban. Az apa mindig dönthetett úgy, hogy egy másik fi ával 
egyezik meg vagy akár egy harmadik félnek is eladhatta a gazdaságot.

Másrészről a gazdaságnak biztosítania kellett az öreg gazdának és feleségének 
a – társadalmi helyzetüknek megfelelő  – nyugalomba vonulás anyagi feltételeit 
a birtokon. Az 1970-es évekig, mindössze néhány kivétellel, az inter vivos öröklés 
tartalmazott egy nyugalomba vonulási szerződést, amelynek kedvezményezettje 
az idős pár vagy az özvegy szülő volt. Ezek a szerződések meghatározó befolyást 
gyakoroltak a családi kapcsolatrendszerre, hisz ki kellett elégíteni az idős pár igé-
nyeit, és ugyanakkor biztosítani az örökösnek és családjának az életképes gazda-
sági kisüzemet. 

Feltehetjük a kérdést, hogy a potenciális örökös más foglalkozásra való fel-
készültségbeli hiányosságai nem szolgálhatnak-e magyarázatul arra az egyenlőt-
len alkupozícióra, melyet a gazdaság tulajdonosa és örököse között olykor meg-
fi gyelhetünk, amikor a nyugalomba vonulási szerződést megfogalmazták; vagy 
az örökös azon hajlandóságára  – még az 1960-as években is –, hogy elfogadja az 
aktuális feltételeket, még akkor is, ha azok némi bizonytalanságot tartalmaztak 
a gazdaság hosszú távú életképességének fenntarthatóságára vonatkozóan. 

A GAZDASÁG ÖRÖKLÉSE ÉS A NÕK HELYZETE

Nagyon kevés szó esett eddig a nők helyzetéről a családi gazdaságban  – jól 
indokolható okokból. Az esetek döntő többségében ugyanis a nők nem lehet-
tek a gazdaság tulajdonosai. Egy nő csak akkor örökölhette az apai birtokot, ha 
nem voltak fi vérei vagy a fi útestvérek közül egy sem akarta a családi gazdaságot 
továbbvinni. Csak ezekben a ritka esetekben fordulhatott elő, hogy az asszonyok 
vagy férjeik bejelenthessék igényüket a gazdaságra, de a törvény hangsúlyozta, 
hogy ez csak akkor lehetséges, ha  „képesek megfelelően vezetni azt”. Ez azt is 
jelenti, hogy az elhunyt gazda özvegye nem volt jogosult arra, hogy a gazdaság 

19 Svájc sok más régiójában találhatunk gazdaságokat az emmentali nem örökös utódok kezén. 
(Head-König 2004: 106. kk.)
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tulajdonosává váljon egészen addig, amíg a fi ú vagy leány utódok képesek voltak 
a birtok irányítására.

Egy figyelemreméltó kivétel létezett azonban ez alól a szabály alól, és ez 
azokra a férfi akra vonatkozott, akik örökösnőket vettek feleségül. A mezőgaz-
dasági sajtóban gyakran kihangsúlyozták, hogy egy vő, aki házasságának egész 
időtartama alatt a felesége  – vagy az apósa  – gazdaságában dolgozott, nem volt 
jogosult arra, hogy feleségének halála után a birtokot örökölje, s az örökös  – 
saját gyermeke  – kitehette a gazdaságból. Az ilyen özvegy férfi  számára az egye-
düli lehetőség, hogy továbbra is a családi gazdaságban maradjon, amikor más 
felnőtt leszármazottak voltak jogosultak a gazdaság öröklésére, az volt, ha az el-
hunyt tulajdonos végrendeletet készített a tulajdonlásból kizárt házastársa javára, 
amelyben biztosította számára a gazdaság haszonélvezetét. Hasonló helyzettel jel-
lemezhető a túlélő özvegy is, de a törvény szerint ő a haszonélvezeti jognak csak 
a felére volt jogosult. Egy kivételt tettek ez alól a merev szabály alól, amikor is 
a tulajdonos halálakor az özvegyen maradt házastársnak még kiskorú gyermekei 
voltak. Ebben az esetben az özvegy férfi  vagy az özvegy nő gazdasági és társadalmi 
okok miatt igényt tarthatott a gazdaságra. Úgy tartották, hogy ebben az esetben 
igen kockázatos lenne, ha az özvegyen maradt házastárs elegendő anyagi forrás 
nélkül maradna, hisz az elhunyt tulajdonosnak gyakran a kisgazdaság jelentette 
az egyedüli vagyonát, melyet olykor az éves bevétellel egyenértékű adósság ter-
helt. Két érvet szoktak felhozni az ilyen birtokátadás igazolására. Az első érv az 
volt, hogyha a gazdaságot az egyik gyermeknek juttatják, akkor a többiek fel-
tehetően a település segélyére fognak szorulni. A másik érv szerint lehetetlen 
a gazdaság örökösének előírni, hogy vállalja fi vérei és leánytestvérei eltartásának, 
s későbbi önállósításának költségeit.

Eltekintve ezektől a különleges helyzetektől, a nőket kevésbé tekintették 
lényegesnek a gazdaság vezetése szempontjából, mint fi véreiket. A nők tehát 
nagyobb számban vándoroltak el szülőhelyükről endogén vagy exogén okokból, 
ahogy az a nemek arányának egyensúlytalanságából is kitűnik (4. táblázat).

4. táblázat
A nemi arányok egyensúlytalansága Willisau kerületben a 20. század elején20 

Korcsoport Ezer férfi ra eső nők száma
1900 1910

15–19 éves 875 849
20–29 éves 872 896
30–39 éves 941 888

Az endogén tényezők között kell megemlíteni, hogy a nők jelenlétét a gaz-
daságban nem feltétlenül nézték jó szemmel, amikor az örökös megházasodott. 

20 Forrás: szövetségi népszámlálások.



24  KORALL 34. 

Fiatal korukban cselédként vagy napszámosként szolgáltak Willisau-Landban, 
de akik idősebbek voltak és hajadonok maradtak, nehezen találtak megfelelő 
munkát, s kisgazdaságok tulajdonosaival házasságot kötvén, a korábbi cse-
lédek és napszámosok élete a továbbiakban is kemény munkával telt.21 A női 
migráció tendenciáit befolyásoló exogén tényezők közé tartozott a kiterjedtebb 
munkaerőpiac  – jóllehet még mindig a szolgáltatások szektorában –, amely jobb 
lehetőségeket is kínált a mezőgazdasági kisüzemben végzett munkánál, ebben 
a tekintetben különösen a városi munkát és a rendszeres bérfi zetség lehetősé-
gét kell kiemelnünk. Miután a helybeli munkalehetőségek korlátozottak voltak, 
jelentős számú, elsősorban hajadon nő inkább máshol keresett munkát, gyakran 
mint házicseléd Luzernben vagy a régió más kisvárosaiban. Még a közepes és 
a nagyméretű gazdaságok esetében is csak nagyon kevés leány maradt otthon. 
Lehetséges, hogy a család maga is ragaszkodott ahhoz, hogy munkát vállaljanak 
háztartási cselédként, mert így jövedelmüket felhasználhatták a családi gazdaság 
költségeinek kiegyenlítésénél.

Valószínűleg jól reprezentálja ezt a helyzetet egy gazdálkodó család, F. G. 
példája. Az apa, aki a 20. század elején vett egy gazdaságot Willisau-Landban, 
1941-ben hunyt el, 61 éves korában. Özvegye és kilenc gyermeke, négy fi a és 
öt leánya maradt halála után a településen. Azok a megfontolások, amelyek az 
örökös kiválasztására vonatkoztak, lehetővé teszik, hogy meghatározzuk az el-
hunyt apa leszármazottainak lakóhelyét, foglalkozását és családi állapotát. Az öt 
leány közül az örökös kiválasztásakor már egy sem élt Willisau-Landban. Két 
leány férjnél volt, az egyik (32 éves) egy szomszédos településen, a másik (28 
éves) Bern kantonban. A legidősebb leány (33 éves) Luzernben volt cseléd, a két 
legfi atalabb (21 és 22 évesek) pedig Schwyz kantonban dolgozott cselédként, de 
különböző településeken laktak.

* * *
Willisau-Landban a kisüzemi termelés alapjául szolgáló mezőgazdasági birtok csa-
ládon belül tartása a vizsgált időszakban feltételezi, hogy mindig volt elég fi ú utód, 
aki át szerette volna venni a családi gazdaság irányítását. Azt is feltételezhetjük, 
hogy sok esetben a család mérete lehetővé tette a szülők számára, hogy kijelöljék 
azt az örököst, aki megítélésük szerint a legalkalmasabb volt arra, hogy átvegye 
a gazdaságot. De felhasználva Yvan Droz megfogalmazását, aki a Jura kantonbeli 
családi gazdaságokat elemezve azt találta, hogy a gazdaság családon belül tartása 
azt is jelenti, hogy a gazdaság kielégítő működéséhez szükség volt arra, hogy szá-
míthassanak a család összes tagjának támogatására.22 Először is a családi gazdaság 
értékbecslésének tekintetében, hisz azt nagyon sok esetben alulértékelték.  Szükség 

21 A szövetségi kormányzatnak készült jelentésben még 1940-ben is azt a tényállást hangsúlyoz-
ták, hogy a kisgazdaságok tulajdonosai agyondolgozzák magukat, de ez még inkább igaz volt 
feleségeikre. („Le surmenage use prématurément les paysans, et notamment les femmes.”)  

22 Droz 2002: 214.
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volt a leánytestvérek hozzájárulására, vagyis inkább kettős pénzügyi áldozatára: 
amikor kárpótlásuk kérdése napirendre került, az ő érdekeiket alig vették fi gye-
lembe a második világháborúig, és több mint valószínű, hogy a családi gazdaságon 
kívüli keresetük egy részét a birtok költségeinek fedezésére fordították. A fi vérek 
beleegyezését szintén meg kellett szerezni, hisz számukra a birtok örökléséről való 
lemondás igen szigorú társadalmi következményekkel járhatott, gyakran elveszí-
tették korábbi társadalmi státusukat. Az öregedő gazda segítő szándékára is szük-
ség volt, mert ragaszkodása egy túlságosan nagyvonalú visszavonulási szerződéshez 
meghiúsíthatta a gazdaság továbbörökítését. Ezek a tényezők megmagyarázzák, 
hogy miért kellett néhány gazdaságot eladni az 1930-as években, miután az örökös 
képtelen volt a felhalmozódó adósság kamatait kifi zetni.

Az utóbbi harminc esztendő folyamán, ellentétben a fentebbiekben elem-
zett gazdasági-társadalmi helyzettel, számos alapvető változás történt az agrárgaz-
dálkodók családi kapcsolatrendszerében. A növekvő mértékű állami beavatkozás 
azt jelenti, hogy ez már nem pusztán a gazdának és családjának a „magánügye” 
volt. Három különleges jelentőségű döntés említhető a családi kapcsolatrend-
szerrel összefüggésben. A szövetségi kormányzat azon döntése, hogy megszün-
teti mindazon mezőgazdasági tulajdonosok támogatását, akik 65 éves korukban 
nem vonulnak vissza, felgyorsította az inter vivos birtokátadás folyamatát. Jelen-
tős változás az is, hogy kibővült a gazdaság potenciális örököseinek köre, amely 
most már magában foglalja az özvegy házastársat, s fi gyelemreméltó módon az 
özvegyasszonyt is. Az 1970-es évekig a törvényhozás és a jogtudomány az özvegy 
férfi akat és még inkább az özvegyasszonyokat  – amennyiben felnőtt gyerme-
keik is voltak  – kizárta a gazdaság tulajdonlásából,. Először az 1971-es törvény-
hozás erősítette meg az özvegy jogait a gazdaságra, és még azt is elismerte, hogy 
a korábbi szabályok  „nagyon szigorúak és igazságtalanok” voltak.23 A törvény 
hangsúlyozta, hogy  „természetesen a képességet, az életkort és az özvegy házas-
társat, valamint más körülményeket szintén fi gyelembe kell venni”. És végül 
a fi atalabb generációnak a gazdaságban végzett munkájáért járó, a tulajdonos 
által fi zetendő kárpótlást is módosította a törvény néhány fontos vonatkozásban. 
Egyrészről a kedvezményezettek körét kiterjesztette az unokákra is, s így az már 
nemcsak a házaspár gyermekeire korlátozódott. Másrészről, s ez döntő különb-
ség, a kárpótlást akkor is ki kellett fi zetni, ha a kedvezményezett úgy döntött, 
hogy nem él a tulajdonossal közös háztartásban.

Nem szabad alábecsülnünk e a fenti jogi változások jelentőségét, annál is 
inkább, mert ezeket fontos változások követték a társadalombiztosítás rendsze-
rében is. Az 1947-ben bevezetett állami öregségi nyugdíj következményeként 
a visszavonulási szerződés vesztett valamennyit a jelentőségéből, még akkor is, 
ha az 1960-as években szerkesztett szerződéseknek néhány szakasza még mindig 
súlyos terhet rakott a fi atal gazdák és feleségeik vállára, különösen, ha fi gyelembe 
vesszük a megnövekedett várható élettartamot. E szerződések egy részében még 

23 Message complémentaire […] 8 mars 1971: 764.
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mindig szerepelt az örökös azon kötelezettsége, hogy  „gondoskodjon szüleiről 
a könnyű és nehéz időszakokban egyaránt”, a betegség és a kórházi kezelés költ-
ségeit még az 1980-as években is neki és családjának kellett viselnie.

Manapság azonban az agrártársadalomra nehezedő gazdasági nyomás, 
a paraszti család átalakulása a hivatalos képzésben bekövetkezett változások és 
a kibővülő munkaerőpiac következményeként, és végül, de nem utolsósorban 
a családi kapcsolatrendszer megváltozása az állami beavatkozás következtében át-
alakította az öröklési kultúrát és a családi gazdaság szerepét. Napjainkban már 
nem az a kérdés, hogy melyik gyermek örökli a gazdaságot, hanem az, hogy 
vajon van-e a gyermekek közül olyan, aki kész elkötelezni magát (legyen fi ú vagy 
lány utód), hogy folytatja a gazdálkodást a családi birtokon, és vállalja az azzal 
járó felelősséget is,24 valamint a svájci törvények követelményei szerint birtoká-
ban van a „képesség”-nek, azaz a megfelelő szakmai képesítésnek.
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