
Szederjesi Ce cí lia

Mivé let tek a tarjáni pa ló cok?
Sal gó tar ján ős ho nos la kó i nak pár vá lasz tá si és há zas ság kö té si

szo ká sai a 19. szá zad de re ká n és a 20. szá zad for du ló ján

Be ve ze tés

S
ALGÓTARJÁN tár sa da lom tör té net ének egyik leg iz gal ma sabb kér dé se, hogy
va jon mi lett az ere de ti leg itt élő ma rok nyi pa lóc sor sa, mi u tán fa lu juk ba bá -
nyá szok, gyá ri mun ká sok ez rei özön löt tek. El na gyolt meg ál la pí tá sok kal

zár ja rö vid re a té mát a vá ros máig egyet len, 1972-es mo nog rá fi á ja: „A tár sa da lom
struk tú rá já ban vég be ment dön tő vál to zás el le né re a pa raszt ság ha tá sa na gyobb volt, mint
arra szá má ból kö vet kez tet ni le het. Az el sze gé nye dett pa rasz tok és utó da ik to vább ra is itt él -
nek Sal gó tar ján ban, mint mun ká sok, nap szá mo sok, fu va ro sok, szol gák stb.”1 A pa raszt -
ság má sutt is a régi la kók szi no ni má ja ként sze re pel – erő sen re du kál va ez zel
utób bi ak va lós kö rét –, s rá mu tat fel tett kér dé sünk meg vá la szo lá sá nak leg ko mo -
lyabb ne héz sé gé re: egy tár sa dal mi ré teg ző dé sét te kint ve he te ro gén cso port meg -
ra ga dá sá nak prob lé más mi volt ára. A tős gyö ke res, év szá zad ok óta kon ti nuus
kö zös ség sor sát csak olyan for rá sok se gít sé gé vel si ke rül het nyo mon kö vet ni, ame -
lyek ben nagy tö me gük meg bíz ha tó an fel is mer he tő, és ame lyek emel lett kel lő kép -
pen adatgazdagok. Más fé lék ugyan is szük ség kép pen, de az e fel té te lek nek megfe- 
le lők is gyak ran csak eset le ges, tö re dé kes in for má ci ó kat szol gál tat hat nak ró luk.
„… ma már a nagy köz ség la kos sá gá nak mint egy 95%-tólija – te hát majd nem összes sé ge –
bá nyá szok ból, gyá ri mun ká sok ból, kéz mű ipa ro sok ból, ke res ke dők ből, vas úti al kal ma zot tak -
ból s a vál la la tok nál al kal ma zot tak ból, va la mint tör vény ha tó sá gi és köz sé gi tiszt vi se lők ből
és al kal ma zot tak ból áll, s még a volt úr bé res csa lá dok sem te kint he tők ki zá ró lag földmíve-
lés sel fog lal ko zók nak, nem csak azért, mert a […] még meg ma radt szán tó föld és rét oly cse -
kély, hogy a rend sze res mű ve lés re alig al kal mas, de azért is, mert a földmívelésből ere dő jö -
ve de lem ből meg él he té sük nem biz to sít ha tó” – jel le mez te a csoport hely ze tét a kép vi se -
lő tes tü let 1897-ben.2 A köz ség ál tal se gé lye zen dő sze gé nyek név jegy zé ke in jó részt 
ők sze re pel nek,3 s a kép vi se lő-tes tü let össze té te lé ből vi lá go san ki de rül, hogy mi u -
tán a szá zad for du ló ra el te met ték az élet fogy tig vá lasz tott ős ho nos köz sé gi tiszt vi -
se lő ket (bíró, jegy ző), fon tos sze re pet töb bé nem ját szot tak a köz ség ve ze té sé ben.
(Rend re a me ző rend őrök ke rül tek ki so ra ik ból.) A virilisek kö zött, pon to sab ban
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1 SZABÓ Béla, 1972. 122.
2 NML V.171.a 170/1897. na pi ren di pont.
3 NML V.171.a 348/1896. és 434/1897. na pi ren di pont.



első pót tag ként egyet len ős ho nost ta lá lunk a szá zad for du ló tá ján, s a vá lasz tott
kép vi se lők ren des tag jai közt is csak ket tőt (ugyan ab ból a csa lád ból).4

Ta nul má nyom, amely a Sal gó tar ján tár sa dal má ban 1850 és 1910 kö zött be kö -
vet ke zett vál to zá so kat a há zas ság kö té se ken ke resz tül vizs gá ló dol go zat ré sze, a
tős gyö ke res sal gó tar já ni ak há zas sá gi, pár vá lasz tá si gya kor la tát igyek szik be mu -
tat ni két ki vá lasz tott idő szak ban (1850–1860 és 1896–1906). Bár a há zas sá gi anya -
köny vek csak a né pes ség egy tö re dé ké ről tar tal maz nak in for má ci ó kat, a tör té ne ti
sta tisz ti kai elem zé se ken messze túl mu ta tó kö vet kez te té sek le vo ná sá ra nyúj ta nak
le he tő sé get. Noha fel dol go zá suk idő- és mun ka igé nyes, nagy elő nyük, hogy sok -
fé le ér té kes adat együt te sen ta lál ha tó meg ben nük. „Be jegy zé se ik alap ján a tár sa dal -
mi ré te gek kö zöt ti moz gás ra, érint ke zés re, a be ván do rol tak kü lön bö ző cso port ja i nak be -
il lesz ke dé si le he tő sé ge i re, azaz a tár sa dal mi mo bi li tás szá mos as pek tu sá ra is fel vi lá go sí tás
nyer he tő.”5 A lak- és szü le té si he lyek be jegy zé sé ből a föld raj zi mo bi li tás ra, a te rü le -
ti exo gá mia mér té ké re, for má já ra kö vet kez tet he tünk, a há zas sá gi ta núk ne vé nek
és fog lal ko zá sá nak is me re té ben pedig a tár sa dal mi kap cso la tok ra, egyes ré te gek
zárt sá gá ra vagy nyi tott sá gá ra. A há za su lan dók, kü lö nö sen a vő le gény élet ko ra a
csa lád ala pí tá si fel té te lek meg te rem tő dé sé nek kö rül mé nye it, míg az es ke té sek sze- 
zonalitása, pon to sab ban an nak vál to zá sai a pa lóc ha gyo má nyok ere jét – to vább -
élé sét vagy ele nyé szé sét – jel zik.

A ki vá lasz tott kor szak ok kö zül a ko ráb bi a még érin tet len pa lóc fa lu utol só év ti -
ze de (a Szent Ist ván Bá nya tár su lat ép pen 1861-ben ala kul), s eb ből a szem pont ból
sze ren csés, jól le het a Bach-kor szak ne héz vi szo nyai kö zött kö tött há zas sá gok igen
nyug ta lan tár sa da lom ról árul kod nak. Ké sőb bi kor sza kunk idő ha tá ra it a for rás -
adott sá gok szab ták: ér té kel he tő ada tok ban ek kor bő vel ked nek ugyan is leg in kább
az ál la mi anya köny vi be jegy zé sek. Az el telt fél év szá zad alatt alap ve tő vál to zá sok
áll tak be a po li ti kai, tár sa dal mi, gaz da sá gi rend szer ben, és nagy mértékben mó do -
sult a de mog rá fi ai trend is – na gyot for dult a vi lág, s ben ne Sal gó tar ján.

808 la kó ja 1850-ben zöm mel a me ző gaz da ság ból élt, s 1900-ban, az im már
13 552 fős né pes sé gen be lül nagy já ból ugyan ennyi en, 743-an (tíz év el tel té vel
mind össze 481-en) kö tőd tek a ter mő föld höz – jó részt cse léd ként, nem pe dig önál -
ló gaz dál ko dó ként. A bá nyá szat ban és ipar ban fog lal koz ta tot tak ará nya az el tar -
tot tak kal együtt 72,9%, a leg ma ga sab bak közé tar to zik az or szág ban. Sal gó tar ján
lé lek szá ma ek kor tájt te tő zik, friss be ván dor lók már nem gya ra pít ják. A szá zad for -
du lón a Sal gó tar já ni Kő szén bá nya Rt. va ló ság gal szár nyal, ám a köz ség te rü le té re
eső bá nyák ki me rül nek, és mun ká sa i val együtt a kö ze li fal vak ba he lye ződ nek.
A má sik nagy vál la lat, a Rimamurány-salgótarjáni Vas mű Rt. stra té gia vál tás foly -
tán Tarjánból Ózd ra te le pí ti az acél gyár tást, itt pe dig a vas ön tés re he lye zik a hang -
súlyt. Az 1890-es évek az ipa ro sí tás má so dik nagy hul lá mát hoz zák: ek kor in dul
be a gép gyár és az üveg gyár. A kis ipar fej lő dé se te tő zik, a ke res ke dők és az ér tel -
mi sé gi ek ará nya azon ban a vá ro sok át la gá tól jócs kán el ma rad. Sal gó tar ján nagy -
köz ség vá ro si as funk ci ói bő vül nek: a kor szak ban hó dít ja el a já rás szék hely Fü lektől a
já rás bí ró sá got és az adó hi va talt.6 Új óvo dák és ele mi is ko lák lé te sül nek, il let ve bő -
ví tik a meg lé vő ket. Az igé nyek hez meg kés ve iga zod va ki bő ví tik a ka to li kus
temp lo mot és a plé bá ni át, im po záns zsi na gó gát emel nek. Vil la mo sít ják a te le pü lés 
köz vi lá gí tá sát, új (rö vid éle tű) he ti lap ok lát nak nap vi lá got, ki nyit ja ka pu it a mozi.
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4 NML V.171.a 1/1897., 6/1897. és 33/1897. na pi ren di pont. Virilisjegyzék az 1897. évre, va la -
mint az 1897–1899-re vá lasz tott kép vi se lők név so ra.

5 BÁCSKAI, 1979. 50.
6 Bő veb ben lásd SZABÓ Béla, 1972. 99–176.; DUPÁK, 1996. 43–61.



Ám a fej lő dés még sem za var ta lan és egy ér tel mű. A já rá si hi va ta lok ide köl tö zé sé -
nek pél dá ul a fe le ke ze ti nép is ko lák köz sé gi tá mo ga tá sá nak meg vo ná sa, ez zel né -
hány éven be lü li el le he tet le ní té se, vé gül államosítása az ára. Az egyéb ként is
ma gas köz sé gi pót adók egy re emelkednek, és csak a vizs gált tizenegy év so rán há -
rom igen ko moly sztráj kot szer vez nek a bá nyá szok – mun ka kö rül mé nye ik ja ví tá -
sá ért és meg él he té si ne héz sé ge ik eny hí té sé ért.

Ter mé sze te sen nem cé lom, hogy össze ha son lít sam a neo ab szo lu tiz mus éve i -
nek és a 20. szá zad for du ló já nak há zas ság kö té si, pár vá lasz tá si szo ká sa it, s ez zel
ba ná lis meg ál la pí tá sok so ka sá gá hoz jus sak, mint ahogy – bár fon tos és hasz nos cél 
le het – az sem, hogy a szá zad for du ló tá ján kö tött sal gó tar já ni há zas ság- kö té sek
összes sé gét ele me zzem. A századközepi (pa lóc) szo ká sok vizs gá la ta el ső sor ban
azt szol gál ja, hogy tra di ci o ná lis, akár az új vi szo nyok közé is át örö kít he tő min tá kat
ha tá roz zak meg (pél dá ul há zas ság kö té se ik szezonalitásában vagy a nász nagy vá -
lasz tá si szo ká sok ban), ame lyek nek nyo ma it ke re sem az tán le szár ma zot ta ik pár -
vá lasz tá si, há za so dá si szo ká sa i ban.  Emel lett azt pró bá lom fel tár ni, újon nan
fel vett szo ká sa ik va jon mi lyen ha tá sok men tén for má lód tak, tel je sen egye di ek-e,
vagy má sok (és kik) min tá it kö ve tik.

Az anya köny vi ada tok ki gyűj té sét kö ve tő en min de nek előtt két mód szer ta ni
prob lé mát kel lett meg ol da nom. El ső ként az anya köny vi ke rü let ben kö tött es kü -
vők kö zött a sal gó tar já ni ak meg kü lön böz te té sét, majd a tős gyö ke re sek kö ré nek
de fi ni á lá sát és vissza azo no sí tá sát.

1. táb lá zat: A há zas ság kö té sek, egyút tal a dol go zat alap ját ké pe ző adat bá zis ok eset szá mai

1850–1860 1896–1906

Anya köny vi ke rü let egé sze 264  1338

Sal gó tar já ni ese tek 80 1158

Sal gó tar já ni ese tek leg alább egy
tős gyö ke res há za so dó fél lel

73   194

Tős gyö ke re sek egy más köz ti
sal gó tar já ni há zas ság kö té sei

47     30

1896 és 1906 kö zött 244 tős gyö ke res sal gó tar já ni há za so dott, 127 nő és 97 fér fi.
Sal gó tar já ni há zas ság kö tés nek azo kat te kin tet tem, ame lyek ben va la mely vagy
mind két há za so dó fél sal gó tar já ni lak hellyel sze re pel, ak kor is, ha a má sik fél
szintúgy az anya köny vi ke rü le ten be lül élt. Né hány eset ben, ahol a meny asszony
és a vő le gény sem az anya köny vi ke rü let la kó ja, a ta núk lak he lye dön tött: ha leg -
alább egyi kük sal gó tar já ni, az ese tet is an nak vet tem. Az ős ho nos, tős gyö ke res sal -
gó tar já ni ak kö ré nek meg ha tá ro zá sa kor és ki szű ré se kor az aláb bi mó don jár tam el: 
első lé pés ként ki gyűj töt tem a csa lád ne ve ket a job bá gyok és zsel lé rek 1726-os és
1771-es he lyi össze írá sá ból, az 1859-es te lek könyv ből, s eze ket ki egé szí tet tem
azok kal a ne vek kel, ame lyek az 1850-es év ti zed há zas ság kö té si anya köny ve i ben
ezen felül sal gó tar já ni szü le té sű ek hez tar toz tak. Így össze sen 60 té te les lis tá hoz ju -
tot tam. Vissza azo no sí tá suk, pon to sab ban az 1896–1906-os adat bá zis ból való ki -
szű ré sük nem egy sze rű en név azo nos sá guk (édes ap juk és/vagy édes any juk
csa ládne vé vel való egye zé sük) alap ján tör tént, a szű rés fel té te lé ül ad tam a sal gó -
tar já ni lak- és szü le té si he lyet is. Ős ho nos nak te kin tet tem te hát azt, aki nek leg -
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alább egyik szü lő je tős gyö ke res volt, és föld raj zi lag im mo bil nak mu tat ko zott.
A 60 csa lád név kö zül 51 sze re pel a szá zad for du lós adat bá zis ban, ami igen te kin té -
lyes szám, kü lö nö sen, hogy az csak az ép pen ak kor há za so dó fér fi a kat és nő ket
tar tal maz za. (A tarjániak esze rint va ló ban nem hagy ták el ipa ro so dó fa lu ju kat, ha -
nem meg pró bál tak a meg vál to zott kö rül mé nyek kö zött ér vé nye sül ni.)

A há zas ság kö té sek di na mi ká ja

A há za so dá si kedv ala ku lá sa

A Sal gó tar ján tör té ne té ben for du ló pon tot je len tő bá nya ala pí tás előt ti7 nép moz gal -
mi ada tok meg le he tő sen nyug ta lan tár sa da lom ról árul kod nak. 1850-ben, a sza -
bad ság harc mi att el ha lasz tott es kü vők meg tar tá sá ra al kal mas első esz ten dő ben
ki ug ró an ma gas há za so dá si kedv ta pasz tal ha tó,8 az az évi za var gá sok, tö me ges
el köl tö zé sek ha tá sá ra azon ban (a föld bir to kos újra kö ve te li az el tö rölt job bá gyi
szol gál ta tá so kat, a ha za tért hon vé dek és ge ril lák a meg tor lás elől el buj dos nak) a
vi dék rossz föld jé től füg gő falu la kó i nak szá ma ala po san vissza esik, a há zas ság -
kö té se ké pe dig szél ső sé ge sen in ga do zik.9

A kö vet ke ző fél év szá zad alatt a né pes ség meg ti zen hét sze re ző dött Sal gó tar -
ján ban, és át la go san ti zen öt ször több es kü vőt tar tot tak éven te. Az olyan ese tek,
ame lyek ben leg alább az egyik há zas fél tős gyö ke res tarjáni volt, évi át lag 7-ről
17-re emel ked tek, míg eze ken be lül az olya nok ará nya, ame lyek ben a ős ho nos ok
egy más közt há za sod tak, 4/6-ról 1/6-ra csök kent.

Sal gó tar ján sze re pe a szom szé dos fal vak hoz ké pest mér he tet le nül meg nőtt, s
ez a nép moz gal mi ada tok ban is tük rö ző dik. Mi köz ben az anya köny vi ke rü le ten
be lül10 Sal gó tar ján ban 1850–1860 kö zött a lag zik alig har ma dát (1852-ben mind -
össze 14,81%-át) tar tot ták, ad dig 1896–1906 kö zött már kö zel 90%-át.

Noha, mint lát tuk, a szá zad for du ló kö rü li évek sem mond ha tók ese mény te len -
nek, s az itt élők há za so dá si ked ve az or szá gos nál mér sé kel tebb (vá ro si a sabb),
még is meg le he tős nyu gal mat su gá roz.11 Az ese tek évek kö zöt ti el osz lá sa egyen le -
tes, ki egyen sú lyo zott a megnövekedett lé lek szá mú, kel lő nő- és fér fi kí ná la tot fel -
vo nul ta tó, s a rossz ter mő föld től, idő já rástól im már alig füg gő Sal gó tar ján ban.
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7 Je len ték te len bá nya fel tá rá sok már 1855-től foly tak, de a Sal gó tar já ni Kő szén bá nya Rész vény -
tár su lat jog előd je 1861-ben ala kult. Bá nyász es kü vőt ezt meg elő ző en egy ál ta lán nem tar tot tak
Sal gó tar ján ban és kör nyé kén.

8 Az ezer la kos ra jutó há zas ság kö té sek szá ma (nyers há za so dá si arány szám) 1850-ben 23,51 ez -
re lék (!), míg pél dá ul 1857-ben csu pán 6,75.

9 A sal gó tar já ni né pes ség 1850-ben 808, 1851-ben 611, 1857-ben 741 fős. Az 1850–1860 közt kö tött 
há zas sá gok egy adott évre eső arány szá mai 2,5 és 23,75% kö zött, az anya köny vi ke rü let egé szé -
ben 3,79 és 21,21% kö zött in ga doz nak.
10 Al só- és Felsőpálfalva, Andrásfalva, Baglyasalja, Zagy va ró na és So mos(kő)új fa lu, me lyek ké -
sőbb mind Sal gó tar ján ba ol vad tak. 1901-ben a pálfalvai anya köny vi ke rü let ki vált a tarjániból. –
Sal gó tar ján azon ke vés von zás kör ze tek közé tar to zott, ame lyek kör nyé kén fo lya ma to san gya ra -
po dott a né pes ség. (DARÓCZI, 2002. 149.) A lát szó la gos fur csa ság ma gya rá za ta ab ban rej lik, hogy
a bá nya, rit káb ban a gyár ipar a szom szé dos fal vak ban is meg te le pe dett.
11 A nyers há za so dá si arány szám az 1894-es, 1900-as és 1910-es ada tot is mer ve, a né pes ség
egyen le tes gya ra po dá sát fel té te lez ve kal ku lált ér té kek alap ján át la go san 7,87 ez re lék, és egye dül
az 1903. évi üt el je len tő sen a töb bi től (6,47 ez re lék). Az or szá gos ér ték 1900-ban 9,1, 1910-ben
8,6 ez re lék. KLINGER, 1996. 224. 



Ugyan ak kor ezen be lül a tős gyö ke res tarjániaké erő seb ben in ga do zik (évi szá za-
lékos ma xi mum- és mi ni mum ér té ke ik kü lönb sé ge 8,25% a sal gó tar já ni 2,68%-hoz
ké pest), de sok kal egyen le te sebb, mint a szom szé dos fal va ké (19,44%).

1. ábra: A há zas ság kö té si kedv ala ku lá sa (az ese tek évek kö zöt ti meg osz lá sa)

A há zas ság kö té sek szezonalitása

A 19. szá zad de re ká nak pa lóc fa lucs ká já ban egy nagy (no vem be ri, ará nya át lag
62,50%) és egy ki sebb (ja nu ár–feb ru á ri, ará nya át lag 20%) há za so dá si csúcs volt a
jel lem ző, va gyis – a pa lóc vi dé ki szo ká sok nak meg fe le lő en – az es kü vők „ren de -
sen… az új bor ra s far sang ele jé re es nek”.12 Et től való el té ré se ket csak olyan esz ten dők -
ben ta pasz tal ni, ame lyek ben „jött men tek” há za sod tak.13 Je len tős vál to zás nak
le he tünk azon ban szem ta núi a kor szak utol só éve i ben: 1858-tól kezd ve az ad dig

SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009) 45

MIVÉ LET TEK A TARJÁNI PA LÓ COK?

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906

salgótarjáni esetek

salgótarjáni esetek őshonos házasféllel

szomszédos falvak

12 RÉSŐ, 2000. 215.
13 1852-ben pél dá ul, ami kor tős gyö ke res tarjáni egy ál ta lán nem há za so dott, feb ru á ri, áp ri li si és
jú ni u si ese tek kel ta lál koz ha tunk, 1859-ben pe dig májusiakkal és júliusiakkal.



tel je sen mel lő zött má jus is a pre fe rált hó na pok közé ke rül, mi több, ked vel tebb
lesz a tél vé gi idő szak nál.14

A no vem be ri, ja nu ár–feb ru á ri és má ju si, tra di ci o ná lis há za so dá si csú csok, il let ve 
a már ci u si és de cem be ri apá lyok (Sal gó tar ján ban nem tar tot tak es kü vőt nagy böjt
és ad vent ide jén), ame lyek or szág szer te jel lem zők vol tak a 19. szá zad kö zepén,15 a
kö vet ke ző em ber öl tő alatt el si mul tak. A sal gó tar já ni trend – leg erő tel jes eb ben a
tarjáni vő le gé nyek 44,13%-át ki te vő mun ká sok ál tal meg ha tá ro zot tan – ek kor már
egye ne sen vá ro si as: több pon ton ha son lít a bu da pes ti, mint az or szá gos min tá hoz. 
Egye dül a de cem be ri és már ci u si ta buk em lé kez tet nek még a fél szá zad dal előb bi
szo ká sok ra. A val lá si ha gyo má nyok vissza szo ru lá sa te hát csak mér sé kel ten tör -
tént meg, a me ző gaz da sá gi cik lus nak vi szont – la kói iparvá ro si as idő gaz dál ko dá -
sát je lez ve – már szo kás gya kor ló ha tá sa is tű nő ben van.

2. ábra: A há zas ság kö té sek szezonalitási min tái a szá zad for du ló tá ján16

Jól le het a Sal gó tar ján ban há za so dók csu pán ti ze de szár ma zott vá ros ból, min den 
har ma dik pe dig olyan te le pü lé sen szü le tett, amely nek lé lek szá ma még a szá zad for -
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14 1858–1860 közt a má ju si es kü vők ará nya 32,86%, a késő té li e ké pe dig (a feb ru ár tel jes vissza -
esé sé vel) csu pán 6,67%. A hir te len be kö vet ke zett szezonalitási min ta vál to zás a kör nye ző fal vak -
ban is meg fi gyel he tő, mi köz ben nem állt be vál to zás sem a há za so dó fe lek családiállapot-
össze té tel ében (nincs arány ta la nul sok öz vegy há zas ság, ame lyek re a min ta kö ve tés ke vés bé jel -
lem ző), sem szár ma zá sá ban.
15 FARAGÓ, 1994. 246.
16 Sal gó tar já ni ak és tős gyö ke res sal gó tar já ni ak: 1896–1906, Bu da pest: 1909–1913, Ma gyar or szág:
1910. Utób bi ket tő for rá sa: FARAGÓ, 1994. 244. és 246.



du ló tá ján sem érte el a 2000-et, Sal gó tar ján ba, a „pol gár ság nél kü li vá ros ba” ke rül -
ve nyom ban ma guk ra vet tek egy ur bá nus min tát, s vá ro si as mó don há za sod tak.17

Kü lö nö sen fi gye lem re mél tó, hogy azok ban az ese tek ben, ame lyek ben az egyik
vagy mind két há za so dó fél tős gyö ke res tarjáni, a bu da pes ti szezonalitási gör bé vel 
való ha son ló ság még szem be öt lőbb; s a kö rük ben leg gya ko ribb fog lal ko zá sok
min tái kö zül egyik kel sem ro ko nít ha tó.18

Egé szen egye di ké pet fest a leg erő sebb tarjáni gyö ke rek kel bíró vizs gá la ti cso -
por tunk há zas ság kö té si szezonalitása. Ab ból a 30 eset ből, ame lyet tős gyö ke res
nők és fér fi ak egy más kö zött kö töt tek, 8 a jú ni u si, 5–5 az au gusz tu si és az ok tó be ri; 
a tra di ci o ná li san ked velt hó na pok ban (no vem ber, ja nu ár–feb ru ár, má jus) azon -
ban össze sen csu pán 5-ször es küd tek. (De cem be ri eset egy ál ta lán nem volt, már ci -
u si is mind össze 2.)
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3. ábra: A főbb fog lal ko zá si cso por tok há zas ság kö té se i nek szezonalitása Sal gó tar ján ban
(1896–1906)

17 Sa ját szo ká sa it a be ván dor ló „igen rö vid idő alatt le ve ti és al kal maz ko dik az ot ta ni, sze rin te ura sabb,
va gyis vá ro si a sabb szo ká sok hoz”. NOSZKY, 2007 [1931]. 50.
18 Fog lal ko zá si meg osz lá su kat lásd a kö vet ke ző fe je zet ben.



A há zas ság kö té sek meg osz lá sa a hét nap jai sze rint

1850 és 1860 kö zött Sal gó tar ján ban a há zas sá gok 90%-át (6 év ben tel jes egé szét)
hét főn kö töt ték, s mel let te a va sár nap szá mí tott még ked vel tebb nek (6,25%). Há -
rom al ka lom mal há za sod tak szer dán (a tész ta na pon), a hét töb bi nap ján azon ban
soha.

A szo ká sok ala po san át ala kul tak a szá zad for du ló ra: A há zas ság kö té sek hé ten
be lü li el osz lá sa va la me lyest egyen le te seb bé vált: a va sár nap ked velt sé ge ma radt a 
hét fő sze re pét vi szont egy re in kább a kedd, de kü lö nö sen a szom bat vet te át. (Leg -
utób bi – a bér ből és fi ze tés ből élők ará nyá nak nö ve ke dé sé vel  a sza bad nap hoz iga -
zod va – or szá go san csak a múlt szá zad kö ze pén ter jedt el.) A szer dán, csü tör tö kön 
és pén te ken tar tott há zas ság to vább ra sem volt gya ko ri, a tra di ci o ná lis ka to li kus
min tá ból ezek ta bu ja to vább örö kí tő dött, kü lö nö sen a tarjáni gyökerűeknél.

4. ábra: A há zas ság kö té sek meg osz lá sa a hét nap jai sze rint Sal gó tar ján ban (1896–1906)

A leg zár tabb kör, az egy más közt há za so dó 30 ős ho nos pár a hét főt, szer dát és
pén te ket so ha sem vá lasz tot ta, s a csü tör tö köt és va sár na pot is mind össze 1–1 al ka -
lom mal. Ennyi ben te kint he tők csu pán ha gyo mány kö ve tőbb nek a tarjáni át lag nál,
ugyan is há rom ne gyed rész ben szom ba ton, egy ötöd rész ben ked den há za sod tak.

Tár sa dal mi ré teg ző dés – a vő le gé nyek és meny asszony ok fog lal ko zá sa

A fe u dá lis vi szo nyok meg szűn te kor (Sal gó tar ján ban 1859-ben ké szült el a ta go sí -
tá so kat tar tal ma zó első te lek könyv) a vő le gé nyek 8/10 -e, a tős gyö ke re sek 9/10 -e a
me ző gaz da ság hoz kö tő dött, fe le rész ben (a tős gyö ke re sek közt va la mi vel ki sebb
arány ban) önál ló gaz dál ko dó ként, fe le rész ben pe dig me ző gaz da sá gi cse léd ként,
nap szá mos ként, il let ve zsel lér ként. A szel le mi fog lal ko zá sú ak (ér tel mi sé gi ek és
hi va tal no kok, hi va tal szol gák együtt) 2–3%-ot tesz nek ki, az ipa ro sok (pa raszt ipa -
ro sok) ará nya az ős la ko sok kö ré ben az or szá gos át lag nak nagy já ból meg fe le lő,
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Sal gó tar ján egé szé ben azon ban, te hát a friss be há za so dó-be ván dor lók nak kö szön -
he tő en ki csi vel ma ga sabb.

Az ipa ro so dás nak az tán szé les kö rű tár sa dal mi mo bi li tás volt a ve le já ró ja. A
20. szá zad for du ló já ra az 50 év vel ko ráb bi hoz ké pest Sal gó tar ján vő le gény tár sa -
dal ma az önál ló ipa ro sok és a szű kebb ér tel mi sé gi ré teg szin te vál to zat lan ará nya
mel lett ala po san át for má ló dott: föld ből, me ző gaz da ság ból csu pán alig 4%-uk élt
(kis bir to kos föld mű ves már csak ép pen annyi akadt köz tük, mint ér tel mi sé gi), s
nagy já ból 70%-uk a gyá rak ban, bá nyák ban, il let ve a vas út nál al kal ma zott mun kás 
és bá nyász volt. A hi va tal no kok és a ke res ke dők ará nya, akárcsak a salgótarjáni
társadalom egészében, jóval elmarad a városokra jellemző értékektől.

2. táb lá zat: A sal gó tar já ni vő le gé nyek fog lal ko zá si meg osz lá sa (%)

Fog lal ko zás/
jog ál lás

1850–1860 1896–1906

Sal gó tar ján 
egé sze

Ős ho nos ok
Sal gó tar ján 

egé sze
Ős ho nos ok

Egy más sal
há za so dó

ős ho nos ok
(eset szám)

Föld mű ves19 41,25 40,98   1,55 14,43 2

Zsel lér 28,75 36,07 – – –

Cse léd20   6,25   6,56   1,81 – –

Ci gány21   5,00   4,92   1,30   5,15 2

Iparos   8,75   3,28 11,05   5,15 4

Nap szá mos   3,75   3,28   0,86   3,09 –

Ér tel mi sé gi   1,25   1,64   1,55   1,03 1

Hi va tal szol ga   1,25   1,64   1,12 – –

Mun kás22 – – 44,13 38,14 13  

Bá nyász23 – – 24,18 25,77 6

Hi va tal nok – –   5,35   3,09 1

Ke res ke dő – –   3,02 – –

Munkáselit24 – –   2,68   3,09 1
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19 Rend sze rint kis bir tok kal bíró önál ló gaz dál ko dó.
20 Me ző gaz da sá gi, rit káb ban házi cse lé dek.
21 Az ál la mi anya köny vek ből a ci gány ság nak csak egy ré szét, a ci gány ze né sze ket le het sé ges ki -
szűr ni.
22 A gyá rak és a vas út, va la mint a bá nyák nem bá nyász ként al kal ma zott egy sze rű mun ká sai (pl.
bá nya la ka tos, bá nya ács stb.).
23 Az SKB Rt., va la mint a Rima bá nyá i ban egy sze rű bá nyász ként al kal ma zot tak.
24 A gyá rak, bá nyák és a vas út al tiszt jei: elő mun kás ok, mű ve ze tők, bá nya mes te rek stb.



Fog lal ko zás/
jog ál lás

1850–1860 1896–1906

Sal gó tar ján 
egé sze

Ős ho nos ok
Sal gó tar ján 

egé sze
Ős ho nos ok

Egy más sal
há za so dó

ős ho nos ok
(eset szám)

Egyéb25 – –   1,21   1,03 –

Is me ret len   3,75   1,64   0,17 – –

A tős gyö ke res fér fi ak kö zött egy ál ta lán nem volt pél dá ul cse léd és ke res ke dő.
Az összes vő le gény hez mért ará nyuk nak (8,38%) meg fe le lő en for dul nak elő a bá -
nyá szok kö zött (8,93%), va la mi vel ki sebb mér ték ben vol tak mun ká sok (7,27%), és
jó val cse ké lyebb arány ban ér tel mi sé gi ek (5,56%), hi va tal no kok (4,84%), il let ve
iparosok (3,91%). Né mi kép pen fe lül rep re zen tál tak a munkáselitben (9,68%), je -
len tő seb ben a ma gán zók (12,50%), a nap szá mo sok (30%), a ci gány ze né szek kö zött 
(33,33%), vé gül leg in kább a föld mű ves kis bir to kos ok kö ré ben (az összes föld mű -
ves 77,78%-át ők tet ték ki).

*

A meny asszony ok fog lal ko zá sá ra vo nat ko zó in for má ci ók csak az 1896–1906 kö zöt ti 
idő szak ból áll nak ren del ke zés re. A leg erő sebb gyö ke rek kel bí rók (egy más közt há -
za so dó tős gyö ke res pá rok meny asszo nyai) mind, az ős ho nos meny asszony ok
87,40%-ban, de a tarjániak összes sé gé ben is 82,56%-ban ház tar tás be li ként sze re pel -
nek az anya köny vek ben. Míg a 127 ős ho nos nő közt csak 2 házi cse léd (fér je ik mun -
ká sok), va la mint egy-egy nap szá mos, gyá ri mun kás és nyug dí jas akad (fér je ik
mun ká sok, il let ve a mun kás nőé – je lez ve ala csony tár sa dal mi stá tu sát – nap szá -
mos), ad dig Sal gó tar ján egé szé ben va la mi vel szí ne sebb a meny asszony ok fog lal ko -
zá si meg osz lá sa. Van köz tük önál ló ipa ros (pl. var ró nő), szel le mi fog lal ko zá sú
ér tel mi sé gi (óvó nő, ta ní tó nő stb.) és ke res ke dő, bár a ház tar tás be li ek és házi cse lé -
dek (6,91%) ará nya együtt itt is kö zel 90%-ra rúg.

A tős gyö ke res sal gó tar já ni ak tár sa dal mi (intergenerációs és há zas sá gi)
mo bi li tá sa

Az 1850–1860 kö zöt ti idő szak anya köny vei csu pán a há zas sá gi mo bi li tás ku ta tá -
sá ra al kal ma sak: a vő le gény és a meny asszony (va ló já ban a meny asszony apja)
fog lal ko zá sát, jog ál lá sát van mód össze vet ni. Az ered mény szin te tö ké le tes zárt -
ság ra, ho mo ge ni tás ra utal: az 57 ér té kel he tő sal gó tar já ni eset ből 48-ban, a tős gyö -
ke re sek nél 47-ből 40-ben ta pasz tal ha tunk immobilitást: va gyis pél dá ul ipa ros
csak ipa ros lá nyát, ho no rá ci or csak ho no rá ci or lá nyát ve szi el. A he te ro gén há zas -
sá gok is csak kvá zi mo bi lak: mind a me ző gaz da ság ból élők, leg gyak rab ban föld -
mű ves fér fi ak és zsel lér nők kö zött köt tet nek.

50 SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009)

SZEDERJESI CE CÍ LIA

25 Ma gán zó, ka to na és ven dég lá tós.



Az ál la mi anya köny ve zés be ve ze té sé vel a mo bi li tás-ku ta tás le he tő sé gei ki tá -
gul nak: a vő le gény fog lal ko zá sa össze vet he tő az édes ap já é val (ez zel az interge ne -
rá ci ós tár sa dal mi mo bi li tás vizs gál ha tó) és a meny asszo nya ap já é val, sőt az apák
stá tu sát is ha son lít hat juk egy más hoz.

Az alap ada tok ará nya i ban igen ha son ló ké pet mu tat nak a tős gyö ke res vő le gé -
nyek összes sé ge és a kö zü lük ős ho nos nőt vá lasz tók kö ré ben, va gyis egy mér sé -
kel ten és egy fo ko zot tan szű kí tett vizs gá la ti cso port ban. Tarjáni gyö ke re ik erős sé-
ge alig befolyásolja mobilitásuk fő irányait.

3. táb lá zat: A tős gyö ke res sal gó tar já ni vő le gé nyek tár sa dal mi immobilitása (1896–1906, 
eset szá mok)

Fog lal ko zás Vő le gény
A vő le gény és
apja fog lal ko -
zá sa azo nos

A vő le gény és
apó sa fog lal -

ko zá sa azo nos

Az apák
fog lal ko zá sa

azo nos

Mun kás 37 14 14  10  

Bá nyász 25   6 7 2

Föld mű ves 14 14 3 5

Ipa ros   5   2 0 0

Ci gány ze nész   5   5 3 3

Nap szá mos   3   2 1 2

Hi va tal nok   3   1 0 0

Elő mun kás   3   1 1 1

Ér tel mi sé gi   1   0 0 0

Ma gán zó   1   0 0 0

Össze sen 97 45 29  23  

Egy más közt há za -
so dó tős gyö ke re sek 
kö ré ben össze sen

30 13 10  8

*

A rész le tes mo bi li tás-vizs gá lat előtt szük sé ges né hány meg jegy zést fűz ni az ada -
tok ér tel me zé sé hez. A mo bi li tás irá nyát (ha úgy tet szik, az egyes fog lal ko zá sok
presz tí zsét) meg ha tá roz ni nem könnyű fel adat, gyak ran már csak a ho ri zon tá lis és 
ver ti ká lis mo bi li tás meg kü lön böz te té se is prob lé más. Ne he zí ti, hogy nem is mer -
jük a fog lal ko zá sok ko ra be li meg be csült sé gét, kü lö nö sen az ős ho nos tarjániak ér -
ték rend jét. Az egyes ré te gek he te ro ge ni tá sa mi att, bár több jel va ló ban erre utal,
két sé ges pél dá ul fenn tar tás nél kül el fo gad ni a köz ke le tű vé le ke dést, mi sze rint a
bá nyá szok tár sa dal mi meg be csült sé ge el ma radt a mun ká so ké tól, s to vább ku szál -
ja a szá la kat a föld tu laj don (ez zel a me ző gaz da ság) von ze re je. A mo bi li tás irá nyá -
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nak meg ha tá ro zá sá hoz rész ben ezért, rész ben pedig a szel le mi dol go zók nak a
fi zi ka i ak hoz ké pest el ha nya gol ha tó ará nya mi att a fog lal ko zá sok ha gyo má nyos
hár mas fel osz tá sa (szel le mi–fi zi kai–me ző gaz da sá gi) sem cél ra ve ze tő. To vább bo -
nyo lít ja a mo bi li tá si min ták ér tel me zé sét, hogy vizs gált kor sza kunk ban az
intergenerációs mo bi li tás je len tős há nya da volt struk tu rá lis, va gyis nem más,
mint a tár sa dal mi szer ke zet meg vál to zá sa, az apák és fiúk fog lal ko zás be li össze té -
tel ének el té ré se mi att szük ség kép pen be kö vet ke ző vál to zás. Így pl. a me ző gaz da -
ság ból a nem me ző gaz da sá gi fog lal ko zá sok ba irá nyu ló moz gás ma gá tól ér te tő dő, 
de ép pen ek kor zaj lik az a fo lya mat is, mely nek so rán a tarjáni bá nyá szat je len tő sé -
ge (ez zel a bá nyá szo ké) a bá nyák ki me rü lé se, kö ze li fal vak ba köl tö zé se mi att
vissza szo rul, a gyá rak sze re pe (s ez zel mun ká sa i nak ará nya) pe dig nö vek szik.
A tősgyökeres sal gó tar já ni vő le gé nyek konk rét pél dá ján: 93 fér fi kö ré ben (akik nek 
fog lal ko zá sa össze vet he tő az apá ké val) 51,61%-os (!) mo bi li tást mér he tünk a
3. táb lá zat tíz fog lal ko zá si ka te gó ri á ját véve ala pul, amely ből 35,48% a struk tu rá lis 
– szük ség kép pen be kö vet ke ző –, és csu pán 16,13% a cir ku lá ris – egyéb – mo bi li tá si 
ese tek ará nya.

Intergenerációs tár sa dal mi mo bi li tás

Az ős ho nos vő le gé nyek több mint fe lé nél ta pasz tal ha tunk te hát intergenerációs
tár sa dal mi mo bi li tást, leg ke vés bé azon ban a tra di ci o ná lis fog lal ko zá sú ak nál: a
föld mű ve sek nél egy ál ta lán nem, és a nap szá mo sok nál is alig. Ám emel lett a
34 mun kás kö zül csak 14 kö vet te az apja fog lal ko zá sát, 25 bá nyász ból pe dig mind -
össze 6-nak volt az édes ap ja is bá nyász. A stá tus vál tó – mo bil – vő le gé nyek a tár sa -
dal mi mo bi li tás fő irá nyá nak meg fe le lő en nagy já ból fe le rész ben ap juk mezőgaz-
dasági lé tét cse rél ték fel mun kás- vagy bá nyász lét re.

4. táb lá zat: Fog lal ko zá si cso por tok az on nan ki lé pők, il let ve az oda be lé pők szá ma sze rint 
(intergenerációs tár sa dal mi mo bi li tást mu ta tó ős ho nos vő le gé nyek – 48 fő)

Fog lal ko zás Be lép Ki lép

Mun kás 22  7

Bá nyász 19  4

Ipa ros 2 8

Munkáselit 2 3

Hi va tal nok 1 1

Ma gán zó 1 0

Ér tel mi sé gi 1 1

Kis bir to kos 0 17  

Nap szá mos 0 3

Cse léd 0 4
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Há zas sá gi mo bi li tás

Fi gye lem re mél tó, hogy a bá nyász- és mun kás fe le sé gek ap já nak fog lal ko zá sa
ugyan olyan arány ban egye zett meg a vő le gé nyé vel, mint a vő le gé nyé a sa ját ap já -
é val, s az ese tek kö zel har ma dá ban összes sé gé ben is meg fi gyel he tő az ef fé le há -
zas sá gi immobilitás: vő le gény és apó sa azo nos fog lal ko zá si cso port hoz tar to zott
(lásd 3. táb lá zat). Az apák és fiúk ge ne rá ci ó ja köz ti alap ve tő fog lal ko zás szer ke ze ti
vál to zá sok mi att még is cél ra ve ze tőbb nek tűnt a vő le gé nyek és az apó sok fog lal ko -
zá sa he lyett rész le te seb ben az apá két ele mez ni, jól le het ez zel – a nagy mér té kű
intergenerációs mo bi li tás mi att – va ló já ban a há zas ság ra lé pők tár sa dal mi szár ma -
zá sá ról nyer he tünk in for má ci ó kat, és nem fel tét le nül ar ról, hogy há zas sá ga ré vén
va la ki el moz dult-e a tár sa dal mi rang lét rán. (A há zas sá gi mo bi li tás szociológiai fo -
gal mát fedő vizs gá lat, va gyis a vő le gé nyek és meny asszony ok fog lal ko zá sá nak
össze ve té se a szá zad for du ló éve i ben tel je sen értelmetlen lenne.)
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5. táb lá zat: Sal gó tar já ni vő le gé nyek és meny asszony ok szár ma zás be li kü lönb sé gei az apák fog lal ko zá sa alap ján (tős gyö ke re se ket érin tő
há zas ság kö té sek eset szá mai)

Fog lal ko zás

A B C

Tős gyö ke res fér fi ak há zas ság kö -
té sei (97 eset)

Tős gyö ke res nők há zas ság kö té sei 
(127 eset)

Tős gyö ke re sek egy más köz ti há -
zas ság kö té sei (30 eset)

Vő le gény Meny asszony Vő le gény Meny asszony Vő le gény Meny asszony

apja

Kis bir to kos 31  10  26  30  10  6

Mun kás 23  27  18  38  5 7

Bá nyász 10  14  9 20  4 6

Munkáselit 4 2 7 1 2 0

Cse léd 4 12  12  5 1 1

Nap szá mos 6 9 10  10  1 3

Ipa ros 10  10  20  5 3 2

Ér tel mi sé gi 0 0 1 0 0 0

Hi va tal nok 1 0 4 0 1 0

Hi va tal szol ga 2 0 3 1 1 0

Ven dég lá tós 0 1 1 0 0 0

Ci gány ze nész 5 4 6 8 2 2

Ma gán zó 0 3 3 4 0 1

Ka to na 0 0 1 0 0 0

Is me ret len 1 5 6 5 0 2



*

Min den ne gye dik eset ben – fő ként azok kö ré ben, ahol a fog lal ko zá si zárt ság
egyéb ként is erő sebb – meg egye zett a két há zas fél ap já nak fog lal ko zá sa, azaz a vő -
le gény és a meny asszony azo nos tár sa dal mi hely ze tű csa lád ból szár ma zott. A mo -
bi li tás ra haj la mo sabb cso por tok kö zül (ahol a vő le gény és az apák fog lal ko zá sa is
na gyobb va ló szí nű ség gel el tér) ez jel lem ző a mun kás há zas sá gok ra, de a bá nyász -
es kü vők re nem (lásd 3. táb lá zat).

A tős gyö ke res tarjáni fér fi ak csak har mad rész ben vá lasz tot tak tős gyö ke res
párt, s meny asszo nya ik – jó részt migránsok vagy azok lá nyai – gyak ran ala cso -
nyabb stá tu sú csa lád ból va lók (ez akár ván dor lá suk in dí té ka is le he tett). A vő le gé -
nyek és a meny asszony ok csa lád já nak tár sa dal mi hely ze te szem lá to mást el té rő
(lásd kü lö nö sen a cse lé dek, nap szá mo sok, kis bir to kos ok, szel le mi fog lal ko zá si ka -
te gó ri ák ada ta it az 5. táb lá zat A osz lo pá ban). Eb ből kö vet ke ző en a tős gyö ke res
tarjáni fér fi ak egy ré sze ha tá ro zot tan előnytelen há zas sá got kö tött. Bir to kos csa -
lád ból való fér fi például 7 al ka lom mal há za so dott cse léd csa lád ból, míg en nek for -
dí tott já ra nincs pél da; bá nyász fiú pe dig négy szer vett el napszámoslányt,
mi köz ben nap szá mos fiú-bá nyász lány es kü vő re nem ke rült sor. Leg több jük nél
azon ban – a fen tebb ki fej tet tek mi att – igen ne héz el dön te ni, hogy mely há zas ság
szá mít ha tott előny te len nek. Az iméntieken túl a leg gya ko ribb ese tek (vő le gény
apja – meny asszony apja sor rend ben): föld bir to kos – mun kás: 9 (for dí tott já ra
egyszer került sor), földbirtokos – bányász: 4 (bányász – földbirtokos: 0), iparos –
munkás: 4, munkás – iparos: 4, munkás – bányász: 4 (bányász – munkás: 1).

*

A 127 tős gyö ke res meny asszony kö zül csak 30 há za so dik tős gyö ke res fér fi val,
dön tő há nya du kat te hát nem ős ho nos fér fi ve szi el. Pár vá lasz tá si szo ká sa ik ban
alap ve tő en nincs szo kat lan je len ség, vő le gé nye ik fog lal ko zás sze rin ti meg osz lá sa
né hány ki vé tel lel meg egye zik az el várt (az ős ho nos és a töb bi vő le gény ará nyá nak 
meg fe le lő sú lyo zás sal kal ku lált) ér té kek kel. Ke res ke dők kel, akik jó részt zsi dók
vol tak, egy ál ta lán nem há za sod tak, ipa ro sok kal és bá nyá szok kal azon ban a várt -
nál na gyobb arány ban, ha úgy tet szik: szí ve seb ben.26 Kö rük ben af fé le je len sé get
(kény sze rű en előnytelen há zas sá go kat) nem ta pasz tal ha tunk, mint az ős ho nos
vő le gé nyek nél, ho lott ők na gyobb arány ban men tek férj hez be ván dor ló hoz (lásd
5. táb lá zat B osz lop). Szár ma zá su kat te kint ve min de nek előtt az öt lik sze münk be,
hogy a nők sok kal ho mo gé nebb cso por tot ké pez nek: 69,29%-uk bá nyász-, mun -
kás- vagy föld bir to kos csa lád ból szár ma zott, míg vő le gé nye ik re nem jel lem ző
sem ilyen mér té kű, sem ilyen tí pu sú szár ma zá si kon cent rált ság: föld bir to kos ok,
ipa ro sok és mun ká sok gyer me kei vol tak leg gyak rab ban, s e kör ből 50,39%-uk
szár ma zott. A kü lön bö ző ség ma gya rá za tát a nők és fér fi ak el té rő föld raj zi szár ma -
zá si jel lem ző i ben ér de mes ke res nünk (a meny asszony ok ki sebb há nya da migráns, 
és azon be lül is in kább kö ze leb bi vi dé kek ről szár ma zott – bő veb ben lásd a lo ká lis
en do gá mi á ról szó ló fe je ze tet).

SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009) 55

MIVÉ LET TEK A TARJÁNI PA LÓ COK?

26 2%-nál na gyobb el té rést csak az ipa ro sok és a bá nyá szok ese té ben ta pasz tal tunk. A kal ku lált
ér ték az ipa ro sok nál 9,66%, mi köz ben a va ló sá gos ará nyuk 11,81%; a bá nyá szok nál ezek az ada -
tok: 24,56 és 27,56%.



A há za so dó fe lek szár ma zá sa az ér té kel he tő há zas ság kö té sek 3/4 -ében tér el
egy más tól. E 88 ese ten be lül a pá rok össze té te le 34 kü lön fé le va ri á ci ót mu tat, ame -
lyek kö zül csak né hány emel ke dik ki gya ko ri sá gát te kint ve. Kis bir to kos apa lá nya
9 al ka lom mal há za so dik mun kás csa lád ból szár ma zó fi ú val, 6 eset ben pe dig bá -
nyász fi ú val. (Csu pán 6 eset ben há za so dik egy más sal kis bir to kos lá nya és kis bir to -
kos fia.) Ugyan csak 6-szor há za sod nak össze ipa ros csa lád ból va lók mun kás-
fi úk kal, va la mint nap szá mo sok lá nyai önál ló gaz dál ko dók fi a i val (for dí tott já ra
két szer ke rül sor). Eze ken túl 5-ször iparoslány megy bir to kos fi ú hoz, vé gül
ugyan ilyen gyak ran munkáselitből szár ma zó meny asszony mun kás apa fi á hoz.

*

Vá ra ko zá sa ink nak meg fe le lő en a leg szű kebb vizs gá la ti cso port ban nin cse nek az
imént lá tot tak hoz fog ha tó kü lönb sé gek. A vő le gé nyek csa lád já nak hely ze te
összességében nem ne vez he tő rosszabb nak vagy jobb nak a meny asszony oké nál,
és ki ug ró össze té tel be li el té ré sek sem ta pasz tal ha tók (bár ter mé sze te sen a cso port
kis lét szá ma hoz zá já rul eh hez – lásd 5. táb lá zat C osz lop).

A 28 ér té kel he tő eset kö zül 20-ban fi gyel he tő meg el té rés a nők és fér fi ak tár sa -
dal mi szár ma zá sá ban (fi gye lem re mél tó, hogy bir to ko sok gyer me kei mind össze
két al ka lom mal kel tek egy be), és ezen be lül ez út tal is igen sok fé le (14) va ri á ci ó val
ta lál koz ha tunk. Né mi képp (3–3 eset tel) ki emel ke dő a bá nyász fi úk és napszá-
moslányok, va la mint kis bir to kos fiúk és mun kás lány ok há zas ság kö té sei, ér de kes
ugyan ak kor, hogy munkás- és bányászcsaládok gyermekei sohasem házasodtak
egymással.

Tár sa dal mi kap cso la tok – a há zas sá gi ta núk

A 19. szá zad kö ze pén a pa lóc fa lu nász nagy vá lasz tá si szo ká sai lát vá nyo san pél -
dáz zák a föld (ha nem túl nagy és nem túl ter mé keny is), il let ve az azt bir tok ló
önál ló gaz dál ko dók presz tí zsét. (A há zas pár ta nú já ul ugyan is rend sze rint tár sa -
dal mi lag ki emel ke dőbb, va gyo no sabb sze mélyt, vagy kö ze li jó ba rá tot vá laszt.)
A pár vá lasz tá si gya kor la tá ban a fog lal ko zá so kat te kint ve erő sen zárt kö zös ség
csak va la mi vel több, mint fe le rész ben kért fel az övé vel meg egye ző fog lal ko zá sú a -
kat nász na gyul: a tarjániak 56,10, ezen be lül a tős gyö ke re sek 59,49%-a.27 Az ese tek 
kö zel 2/3 -ában fo ga dott a pár föld bir to kost nász nagy nak (a vő le gé nyek közt a
föld bir to kos ok ará nya alig több 40%-nál), míg pél dá ul cse lé det és nap szá most
soha, ci gányt sem szí ve sen. Szel le mi fog lal ko zá sút is alig, en nek oka azon ban in -
kább le het a ho no rá ci or-ré teg zárt sá ga. A vő le gé nyek közt ta pasz tal ha tó ará nyuk -
nak meg fe le lő mér ték ben sze re pel tek vé gül a ta núk kö zött a zsel lé rek, hi va tal-
nokok és az ipa ro sok.28
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27 A vő le gény és a két tanú ada ta i nak össze ve té se alap ján.
28 El té rő fog lal ko zá sú vő le gény–nász nagy min ták Sal gó tar ján ban 1850–1860 kö zött (54 eset):
zsel lér–föld mű ves 21 eset, föld mű ves–zsel lér 8, ipa ros–föld mű ves 5, cse léd–föld mű ves 3, ci -
gány–föld mű ves, ci gány–zsel lér, cse léd–zsel lér, nap szá mos–föld mű ves, zsel lér–ho no rá ci or, hi -
va tal szol ga–ipa ros, ipa ros–ho no rá ci or, ipa ros–zsel lér 2–2 eset, cse léd–hi va tal nok 1 eset.



A he lyi kö zös ség ben be töl tött ter mé szet sze rű sze re pük fon tos sá gát jel zi, hogy
a há zas sá gi ta núk 88,75%-a, azok ban az ese tek ben, ame lyek ben va la mely há zas fél 
ős ho nos volt, 90,41%-a tős gyö ke res sal gó tar já ni, sőt a há zas ság kö té sek 2/3 -ában ez 
mind két ta nú ról el mond ha tó (mi köz ben ará nyuk a vő le gé nyek közt 76,26%).29

Ez idő tájt a nász nagy ság 2/3 rész ben je len tet te a ro ko ni kap cso la tok bő ví té sét,
mű ro kon sá got, az ese tek 1/3 -ában pe dig a há zas pár leg alább egyik ta nú ja fel té te -
lez he tő en vér ro kon volt.30

6. táb lá zat: A há zas sá gi ta núk köz ti vér ro kon ok ará nya (%)

Vér ro kon
ta núk

1850–1860 1896–1906

Sal gó tar ján 
egé sze

Leg alább
egy há zas fél 

ős ho nos

Sal gó tar ján 
egé sze

Leg alább
egy há zas fél 

ős ho nos

Mind két
há zas fél
ős ho nos

Egyik 28,75 31,51 21,85 31,44 50,00

Mind ket tő   1,25   1,37   3,54   9,79 13,33

Egyik sem 70,00 67,12 74,61 58,76 36,67

A szá zad for du ló ra ala po san át ala kult, ide ge nek kel telítődött, evé gett a tár sa -
dal mi kont roll vesz tés ve szé lyé vel fe nye ge tett Sal gó tar ján ban ugyan ak kor a vér -
ro kon ság nö vek vő je len tő sé gé ről árul kod nak az ada tok. A há zas sá gi ta núk kö zött
ará nyuk a „jött ment-vá ros” egé szé ben néz ve is meg őr ző dött az 50 év vel az előt ti
ál la po tá ban, és mi nél erő sebb gyö ke rek kel bíró cso por tot vizs gá lunk, a nász nagy
in téz mé nye an nál erő tel jes eb ben fordult át műrokonságból a valódi rokoni kap-
csolatok megerősítésének esz kö zé vé .

Ab ban a 194 eset ben, ami kor leg alább az egyik há zas fél ős ho nos tarjáni volt,
6 leg ked vel tebb nász na gyot si ke rült ki mu tat nunk.31 Ők az es kü vők 1/5 -ében ta -
nús kod tak, és csak 1/2 rész ben vol tak tős gyö ke re sek, mind hár man mun ká sok (Föl -
di Já nos 9, Borsovitz Jó zsef 8, Ponyi Fe renc 5-szö rös nász nagy). Mel let tük egy
ci pész mes tert (Skolnik Dá ni el – 5 eset) és két bá nyászt (Sza bó Jó zse fet és
Kamenyik Mi hályt 5–5 eset ben) kér tek fel több ször is há zas sá gi ta nú nak. Akár -
csak a 19. szá zad de re kán, a szá zad for du lón is vol tak olyan fog lal ko zá sok, ame -
lyek űző it az ős ho nos tarjániak egy ál ta lán nem, vagy csak el vét ve vá lasz tot ták
nász nagy nak. Ilyen cso port pél dá ul – bi zo nyá ra ala csony presz tí zse mi att – a nap -
szá mo so ké és a cse lé de ké, va la mint – zárt sá ga okán – a ke res ke dő ké és az ér tel mi -
sé gi e ké. A mun kás nász nagy ok ará nya nagy já ból meg fe lel a vá ra ko zá sok nak, a
bá nyá szo ké azon ban jó val el ma rad at tól. Az önál ló ipa ro sok, a föld mű ve sek (kis -
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29 Ha son ló vizs gá lat ra a szá zad for du lós ada tok nem ad nak mó dot, mi u tán a ta núk kö zül csak
két sé ges ered ménnyel szűr he tők ki az ős ho nos tarjániak (nem is mer jük szü le ik ne vét és szü le té si 
he lyü ket sem).
30 A vő le gény és any ja, a meny asszony és any ja, va la mint a ta núk csa lád ne ve i nek össze ve té se,
egye zé se alap ján fel té te le zett vér ro ko ni kap cso la tok ról van szó.
31 Ne vük, ko ruk és fog lal ko zá suk alap ján meg bíz ha tó an be azo no sít ha tók az 1896–1906-os adat -
bá zis ból. A ko ráb bi idő szak ban erre ke vés bé van mód, az azo nos nevű, de el té rő sze mé lye ket – a
szük sé ges ada tok, pél dá ul élet kor hí ján – nem le het meg kü lön böz tet ni.



bir to kos ok), és kü lö nö sen a hi va tal no kok presz tí zse a leg na gyobb, fő ként a leg erő -
sebb gyö ke rek kel bíró pá rok kö ré ben.32

A ta núk át lag élet ko ra Sal gó tar ján egé szé ben a leg ma ga sabb, és a vizs gált cso -
port szű kí té sé vel, a tarjáni gyö ke rek erő sö dé sé vel egy re csök ken. (Az összes eset -
ben 36,9 év, azok ban az ese tek ben, ame lyek ben va la mely há zas fél ős ho nos, 35 év,
ahol pe dig mind ket tő tős gyö ke res, 34,3 év.) Ez nem ön ma gá ban az élet kor tisz te le -
té nek el té rő mér té ké vel van össze füg gés ben, ma gya rá za ta fel té te lez he tő en ab ban
rej lik, hogy az ide ge nek (le he tő sé ge ik ből adó dó an) in kább kér ték fel ta nú nak te -
kin té lyes kol lé gá i kat, mes te re i ket, fe let te se i ket, akik szük ség sze rű en idő seb bek.
Ezt a fel té te le zést erő sí ti, hogy mi nél gyen géb bek a vizs gált cso port he lyi gyö ke -
rei, an nál fon to sabb szem pont tá vá lik az em be ri kap cso la tok ban, a kap cso lat épí -
tés vagy -erősítés e for má já ban a fog lal ko zá si azo nos ság.33

5. ábra: A sal gó tar já ni vő le gé nyek és a há zas sá gi ta núk fog lal ko zá sa
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32 A vő le gé nyek közt a bá nyá szok ará nya 24,18%, míg ará nyuk az ős ho nos há zas fe let tar tal ma zó
há zas pár ok ta núi közt 16,24, s az egy más sal há za so dó ős ho nos ok ta núi közt csak 11,67%. Ezek a
szá mok az önál ló ipa ro sok nál: 11,05%, 11,86% és 13,33%; a föld mű ve sek nél: 1,55%, 5,41% és
6,67%; vé gül a hi va tal no kok nál: 5,35%, 9,54% és 16,67%. – Az anya köny vi be jegy zé sek ből nem
de rül ki egy ér tel mű en, hogy ki a vő le gény és ki a meny asszony nász na gya; ta pasz ta la ta im sze -
rint a két tanú kö zül a te kin té lye sebb (ran go sabb, idő sebb) ke rült az első hely re.
33 Szám ta lan va ri á ció mu tat ha tó ki az ős ho nos vő le gé nyek és a ta núk fog lal ko zá sá nak össze ve té -
se kor, ame lyek kö zül mind össze ket tő emel ke dik ki lát vá nyo san: a bá nyász vő le gény – mun kás
tanú, va la mint a mun kás vő le gény – (rend sze rint a vő le génnyel azo nos mun ka he lyen fog lal koz -
ta tott) hi va tal nok va ri á ció.



Át la gos há zas ság kö té si élet kor ok

A 19. szá zad de re ka és a szá zad for du ló kö zött el telt évek alatt lát vá nyo san ki -
egyen sú lyo zot tab bá vált a fér fi ak nő sü lés hez vá lasz tott élet ko ra, át la gos és leg -
gya ko ribb ko ruk jócs kán kö ze le dett. A tős gyö ke res nők nél ha son ló je len sé get
fi gyel he tünk meg, a kö zel 90%-ban nem ős ho nos meny asszony ok összességénél
azon ban ez zel el len té te set, ami jel zi a ván dor ló fér fi ak és nők el té rő há za so dá si le -
he tő sé ge it, gya kor la tát.

7. táb lá zat: Át la gos és leg gya ko ribb há za so dá si élet kor ok (év)

1850–1860

1896–1906

Sal gó tar ján
egé sze

Leg alább egy
fél ős ho nos

Mind két fél
ős ho nos

át lag módusz át lag módusz át lag módusz át lag módusz

Fér fi ak 27,5 20 28,7 25 26,4 23 24,5 21

Nők 22,4 19 24,0 18 19,3 18 18,7 17

Kor kü lönb ség   5,1   2   4,7   5   6,5   4   5,8   7

A há zas ság kö tés hez, ez zel a csa lád ala pí tás hoz szük sé ges eg zisz ten cia meg te -
rem té sé nek idő pont ja a fél szá zad dal ko ráb bi hoz ké pest összes sé gé ben te hát ki to -
ló dott va la me lyest a migránsokkal teli köz ség ben (és né mi leg ma ga sab bak az
élet kor ok az or szá gos át lag nál is),34 azon ban mi nél szű kebb, mi nél erő sebb gyö ke -
rek kel bíró cso por tot vizs gá lunk, a ten den cia an nál in kább meg for dul.35

A há zas ság kö té si élet kort alap ve tő en be fo lyá so ló csa lá di ál la pot ra vo nat ko zó
in for má ci ó ink az ál la mi anya köny ve zés be ve ze té sé től kezd ve nin cse nek, ehe lyett
(de hang sú lyo zot tan nem ezt ki vált va) vá lasz tottam há rom má sik elem zé si szem -
pon tot. Az egyik, hogy él nek-e a há za so dó fél szü lei, a má sik az il le tő mű velt sé gi
vi szo nya i ra utal (alá tud ja-e írni az anya köny vet, va gyis leg alább a sa ját ne vét le
tud ja-e írni), a har ma dik pe dig, hogy tör vé nyes há zas ság ban szü le tett-e.
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34 Az át la gos há zas ság kö té si kor a fér fi ak nál 28, a nők nél 23,5 év volt az or szág ban. KLINGER, 1996. 
225.
35 Ez ta pasz tal ha tó az ős ho nos ok min den tár sa dal mi ré te gé ben. A bá nyá szok ese té ben az át lag -
élet kor Sal gó tar ján egé szé ben 28,2, a tős gyö ke re sek kö ré ben 25,3 év; a mun ká sok nál 28,3 és 25,1;
a kis bir to kos ok nál 33 és 32,5 év. Az egy más közt há za so dó ős ho nos pá rok meny asszo nyai át la -
go san több mint 5, s vő le gé nyei is több mint 4 év vel fi a ta lab bak a sal gó tar já ni át lag nál.



8. táb lá zat: A há zas ság kö té si élet kor ok át lag tól való el té ré se (év)36

Sal gó tar ján 
egé sze

Leg alább egy
ős ho nos há zas fe let
tar tal ma zó ese tek

Egy más közt
há za so dó

ős ho nos ok
Ős ho nos ok

fér fi nő fér fi nő fér fi nő fér fi nő

Apja nem él -0,5 0,8 1,2 1,5 -1,1 0,7 0,9 -0,3

Any ja nem él -1,7 0,5 -1,6 1,6 -1,3 -0,6 -0,8 2,3

Árva 4,8 6,7 4,8 10,5   7,9 6,9 1,5 1,8

Írás tu dat lan 3,6 4,5 4,6 5,1   8,0 2,6 1,9 -0,7

Tör vény te len -0,6 0,3 -1,7 2,2 -3,4 (1 eset) -0,7 – -0,7

Az át la gos tól való leg ki sebb el té ré se ket a leg szű kebb cso port ban ta pasz tal hat -
juk, pár vá lasz tá si gya kor la tu kat a vizs gált té nye zők ke vés bé be fo lyá sol ták. Egye -
dül azok nak a nők nek tér el, emel ke dik ko mo lyab ban az élet ko ruk, akik any ju kat
már el ve szí tet ték, de édes ap juk még élt. (Ta lán ap juk mel lett ra gad nak há zi -
asszony sze rep ben?) Az, hogy – el té rő en a töb bi vizs gált cso port tól – az ár va ság
sem eme li je len tő sen a há zas ság kö té si élet ko ru kat, egy faj ta tár sa dal mi vé dő há ló
lé tét sej te ti, amely a ko rán elárvultakat az egy más kö zöt ti há zas ság gal igyek szik
óvni az ide ge nek kel teli köz ség ben.

Ha tő lük el te kin tünk, azt ta pasz tal hat juk, hogy a vizs gált té nye zők hat nak a
há za so dá si kor ra: az ár va ság mó do sít ja azt a leg erő seb ben, az írás tu dat lan ság a
má so dik té nye ző, a har ma dik az édes anya hi á nya, majd az apa hi á nya kö vet ke zik. 
Vé gül összes sé gé ben – s ez igen fi gye lem re mél tó – a leg ke vés bé az van ha tás sal a
há zas ság kö té si élet kor ra, hogy a há za so dó fél tör vé nyes vagy tör vény te len ágy ból 
szár ma zott-e. (Ez egye dül a tős gyö ke res nők ko rát eme li je len tő seb ben, mond hat -
juk úgy is, hogy ront ja tör vé nyes pár kap cso la ti esé lye i ket.)

Az ár va ság és az írás tu dat lan ság min den eset ben je len tő sen ma ga sabb kor ral
tár sul. Előb bi ma gá tól ér te tő dő, hi szen az idő seb bek na gyobb va ló szí nű ség gel te -
met ték már el szü le i ket. A rosszabb mű velt sé gi vi szo nyok ugyan csak jel le mez he -
tik az idő sebb kor osz tályt, ám amíg az ár vák és az írás tu dat lan ok hal ma za a nők
ese té ben va ló ban nagy arány ban fedi egy mást (az írás tu dat lan ok ará nya az ár vák
kö zött há rom szo ro sa az át lag nak), ad dig a fér fi ak nál ilyen je len tős egy be esés
nincs (25,28 és 10,62%). To váb bi fi gye lem re mél tó tény, hogy e két, igen erős be fo -
lyá so ló té nye ző a tős gyö ke res há zas fe lek kö zül a fér fi ak ra hat job ban (kü lö nö sen
az írás tu dat lan ság), míg a sal gó tar já ni ese tek összes sé gé ben a nőkre.

Ér de mes meg fi gyel ni, hogy a tör vény te len ség, il let ve az apa vagy az anya hi á -
nya jel lem ző en az élet kor csök ke né sé vel jár a vő le gé nyek kö ré ben, míg emel ke -
dés sel a meny asszony ok nál, va la mint hogy a vizs gált té nye zők a fér fi a kon be lül
leg in kább a tős gyö ke re sek re, a nők kö zött vi szont a hoz zá juk férj hez menő, jó részt 
nem ős ho nos meny asszony ok élet kor ára van nak ha tás sal.
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36 Min den cso port nál a sa ját kö rük ben szá mí tott át lag kor tól való el té rés.



A há zas sá gok fe le ke ze ti en do gá mi á ja

Míg a 19. szá zad kö ze pén ki zá ró lag ró mai ka to li ku sok házasodtak Sal gó tar ján -
ban,37 ad dig a szá zad for du ló tá já ra va la me lyest szí ne sedett az itt élők és – a fe le ke -
ze tek össz né pes sé gen be lü li ará nyá nak szin te tö ké le te sen meg fe le lő mér ték ben –
a há zas pár ok fe le ke ze ti meg osz lá sa. Ne men ként ki egyen- lítettnek mond ha tó a
meg osz lá suk: ró mai ka to li kus a fér fi ak 79,19, a nők 81,35%-a, az evan gé li ku sok nál 
ará nyuk 10,19 és 9,93%, iz ra e li ta a vő le gé nyek 7,08, a meny asszony ok 7,51%-a, re -
for má tus a fér fi ak 2,68, a nők 1,04%-a, vé gül a gö rög ka to li ku sok ará nya a fér fi ak
kö ré ben 0,86, a nő ké ben 0,17%.

Pár vá lasz tá si szo ká sa ik ra to vább ra is a fe le ke ze ti be zár kó zás jel lem ző, s az
összes há zas ság kö tés majd 3/4 -ében volt mind két fél ró mai ka to li kus. A tős gyö ke -
res tarjániak ese té ben (ahol ter mé sze te sen leg alább az egyik, az ős ho nos fél ka to li -
kus), az en do gá mia 89,69%-os, s kü lö nö sen erős az ős la kó fér fi ak pár vá lasz tá si
min tá já ban: ará nya ik hoz ké pest is rit káb ban vesz nek fe le sé gül pél dá ul pro tes táns
nőt, mint ahány tős gyö ke res tarjáni meny asszony megy férj hez pro tes táns fér fi hoz.

6. ábra: A ró mai ka to li kus há zas fe let tar tal ma zó ve gyes há zas pár ok Sal gó tar ján ban
(1896–1906)
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37 A ka to li kus anya könyv ben re giszt rál ták a más fe le ke ze tű ek há zas ság kö té se it is, 1850 és 1860
kö zött azon ban nem akadt ilyen.



Lo ká lis en do gá mia

A vő le gé nyek és meny asszony ok lak he lyei

A vő le gé nyek és meny asszony ok lak he lye sze rin ti te rü le ti endo-, il let ve exo gá mi -
át te kint ve – bár mind két vizs gált kor sza kunk ban igen erős, a nők nél a fér fi ak hoz
ké pest is na gyobb mér té kű zárt sá got ta pasz tal ha tunk – kü lö nös nek tűn het, hogy a 
századközepi pa lóc fa lu tár sa dal ma he te ro gé nebb nek mu tat ko zik a szá zad for du -
ló városodó-városiasodó Sal gó tar já né nál. (Azon ese tek ará nya, ame lyek ben a vő -
le gény és a meny asszony is Sal gó tar ján ban la kott, 70%-ról 80,48%-ra emel ke dett.)
A lát szó la gos el lent mon dás ma gya rá za ta a te le pü lés lé lek szá má nak idő köz ben
be kö vet ke zett je len tős gya ra po dá sá val ma gya ráz ha tó – a né pes köz sé gen be lül
bár ki könnyeb ben ta lált ma gá nak való tár sat –, il let ve az zal, hogy a nö ve ke dés ek -
kor ra te tő zik, már nem szá mol ha tunk friss be ván dor lók tö me ge i vel. A har ma dik
ma gya rá zat, hogy amíg a pa lóc fa lu ba szin te ki zá ró lag a szom szé dos fal vak ból há -
za sod tak be a fér fi ak és a nők, va gyis – mi u tán Sal gó tar ján egé szen egy sze rű en
mé re té nél fog va sem le he tett vol na endogám38 – a kör nye ző te le pü lé sek ha tá rai
szab tak egy zárt há zas sá gi pi a cot. A szá zad for du ló Sal gó tar ján já ra már nem ez jel -
lem ző. Mi köz ben a nők közt alig akadt ide gen, a be há za so dó fér fi ak kö zel olyan
arány ban ér kez tek tá vo lab bi te le pü lé sek ről (40%-ban vá ros ból, kö zel ugyan -
annyi an kis köz ség ből, de 3/4 rész ben vas út tal bíró hely ről), mint ami lyen mér ték -
ben ko ráb ban Sal gó tar ján leg szű kebb kör nye ze té ből.39
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7. ábra: A vő le gé nyek és meny asszony ok lak he lye

38 A szak iro da lom sze rint csak leg alább 1000 fős kö zös ség ké pes 85%-nál na gyobb mér té kű en -
do gá mi á ra. A 85%-os kü szöb el éré sé től be szél he tünk ál lan dó né pes ség ről egy adott te rü le ten. Fi -
gye lem re mél tó, hogy Sal gó tar ján ezt igen csak meg kö ze lí ti a szá zad for du lón! ÖRSI, 1983. 35.
39 A te le pü lé sek ada ta it hely ség név tá rak ból gyűj töt tem össze (JEKELFALUSSY, 1895.; Hely ség név tár
1907.).



A szá zad for du lón a há zas pár ok lak hely sze rin ti össze té te le ter mé sze te sen tük -
rö zi a há za so dó fe lek lak he lye i ben be állt vál to zá so kat. Azok nak az ese tek nek az
ará nya, amely ben va la me lyik ük (kö zel azo nos arány ban a vő le gény és a meny -
asszony) egy szom szé dos fa lu ból jött, kvá zi im mo bil volt, 21,25-ről 5,36%-ra csök -
kent, azo ké pe dig, ame lyek ben (ez út tal csak rit kán a nő, meg ha tá ro zó an a fér fi)
tá vo labb ról ér ke zett, 8,75-ről 14,21%-ra nőtt.

Kö vet ve a ván dor lás szak iro dal má ban hasz nált ka te gó ri á kat,40 és kvá zi mo bil -
nak ne vez ve a Nóg rá don be lül ről, mo bil nak pe dig a más me gyé ből ér ke ző ket, el -
mond ha tó, hogy a 101 mo bil vő le gény huszonegy kü lön bö ző vár me gyé ből
szár ma zott. Kö zü lük Pest-Pilis-Solt-Kiskun (36 fő) és az ipar köz pont Bor sod (22
fő) emel ke dik ki leg in kább, majd a szom szé dos He ves (9 fő), va la mint az ugyan -
csak bá nya- és ipar vi dék Gömör és Szepes (6–6 fő). Bu da pes tet le szá mít va, ahol 34
fér fi la kott, alig ta lá lunk ki emel ke dő en fon tos ki bo csá tó-te le pü lést. A Nóg rá don
túl ról ér ke zők közt egye dül a Rima má sik te lep he lyé ről, Ózd ról, va la mint a szin t-
úgy vas gyár tó Di ós győr ből való fér fi ak van nak na gyobb szám ban (7 és 4 fő). A
nóg rá di ak kö ré ben is (43 fér fi) igen nagy a szó ró dás: a leg töb ben a kö ze li
Karancsalján lak tak (5 fő), majd 3 fő vel kö vet ke zik Etes, Fü lek, Szécsény és Lo sonc
(kö ze li bá nyász fal vak, já rás köz pon tok és a me gye egyet len vá ro sa).

Az 1158 meny asszony kö zül mind össze 10-en kvá zi mo bi lak, s csak 12-en mo -
bi lak. Ők tu cat nyi an hét kü lön bö ző me gyé ből ér kez tek (Bars, Bi har, Gömör, He -
ves, Jász-Nagykun-Szolnok, Zemplén, Zólyom).

A 127 ős ho nos nő kö zül mind össze 16 ment férj hez nem tarjáni fér fi hoz – 4-en
va la mely szom szé dos fa lu ból, 3-an Bu da pest ről va lók, a töb bi ek öt kü lön bö ző me -
gyé ből, de mind más-más te le pü lés ről. A 97 ős ho nos vő le gény pár jai kö zül mind -
össze 8 nem la kott Sal gó tar ján ban: 5-en a szom szé dos fal vak ban, 3-an más
nógrádi községben éltek.

Szü le té si he lyek

Ha a lak he lyek után most a há za so dó fe lek szü le té si he lyei sze rint vizs gá ló dunk,
az 1850–1860-as kor szak ban a két fé le ala pon szá mí tott endo- és exo gá mia közt el -
té ré se ket alig ta pasz tal ha tunk. A vő le gé nyeknek kö zel, a meny asszony oknak
pon to san 80%-uk volt sal gó tar já ni, és a be há za so dók zöme a szom szé dos fal vak -
ból ér ke zett, mi köz ben más nóg rá di te le pü lés ről, s kü lö nö sen a me gye ha tá ro kon
túl ról alig jöt tek (csu pán egy ci gány em ber He ves ből, va la mint egy ho no rá ci or lá -
nya Szepesből és egy ju hász lá nya Zó lyom ból). Míg a há zas ság kö té sek te rü le ti en -
do gá mi á ja a pár lak he lye it te kint ve 70%-os (ennyi eset ben volt mind két há zas fél
tarjáni), a szü le té si he lyek alap ján sem sok kal ke ve sebb: 61,25%-os. A há zas sá gok
85%-ában egyik fél sem szü le tett a szom szé dos fal vak ha tá ra i nál tá vo labb.

Ez zel szem ben a két fé le (a lak he lyek és a szü le té si he lyek sze rin ti) lo ká lis en do -
gá mia mér té ke ha tal mas kü lönb sé ge ket mu tat a szá zad for du lós Sal gó tar ján ban.
Míg a lak he lye ket vizs gál va az 1850–1860-as ada tok hoz ké pest is na gyobb zárt sá -
got ta pasz tal tunk (80,48%), ad dig a szü le té si he lyek sze rint szá mí tott ada tok igen
nagy mér té kű he te ro ge ni tás ról árul kod nak. Jól le het a friss be ván dor lók ará nya el -
ha nya gol ha tó (egyéb ként is va ló szí nű, hogy a fe lek elő ször be köl töz nek va la ho vá, 
az tán há za sod nak, te hát nem rög tön be há za sod nak), szár ma zá suk rend kí vü li vál -
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to za tos sá got mu tat a ma gas ipar for gal mi né pes sé gű köz ség ben.41 Mind össze a há -
zas ság kö té sek 6,65%-ában volt mind két fél sal gó tar já ni szü le té sű, és ará nyuk
azok ban az ese tek ben is alig ha lad ta meg az 1/4 -et, ame lyek ben va la mely há za so -
dó fél ős ho nos tarjáni volt. El vét ve for dult elő, hogy a vő le gény és a meny asszony
egyéb azo nos te le pü lé sen szü le tett (mind össze sen 29 eset ben az 1158-ból), és az is
mind össze 15%-ban, hogy a há zas fe lek azo nos szom szé dos fa lu ból, me gyé ből
vagy kül ho ni or szág ból ér kez tek.

8. ábra: A sal gó tar já ni vő le gé nyek és meny asszony ok szü le té si hely sze rin ti össze té te le (%)

Csak az ese tek 42,75%-ában volt va la mely há zas fél sal gó tar já ni szü le té sű, és a
pá rok össze té te le rend kí vü li vál to za tos sá got mu tat asze rint, hogy Sal gó tar ján ban, 
a szom szé dos fal vak ban, más nóg rá di te le pü lé sen, a me gye ha tá ron túl, eset leg
kül föld ön, azo nos vagy el té rő te le pü lé sen szü let tek-e. A 28 elő for du ló va ri á ció kö -
zül csu pán ket tő emel ke dik ki: a Nóg rá don túl ról, de el té rő me gyék ből szár ma zók 
há zas sá ga (14,68%), va la mint azé a ka te gó ri áé, amely ben mo bil fér fi im mo bil nőt
vesz fe le sé gül (14,08%).
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41 Az im mo bil né pes ség és az ipar for gal mi né pes ség nagy sá gá nak for dí tott ará nya ál ta lá ban is
jel lem ző. A té tel ről bő veb ben lásd DÁNYI, 2000. – A szü le té si he lyek alap ján szá mí tott ér té kek nél
szem előtt tar tan dó, hogy csak a szü le tés ko ri és házasságkötéskori lak he lyek össze ve té sé re van
mó dunk, s a két idő pont kö zöt ti ván dor lás nem zár ha tó ki.



A sal gó tar já ni szü le té sű ek, va gyis leg alább má so dik ge ne rá ci ós tarjániak az ős -
ho nos ok kal ha son ló arány ban ta lál nak tár sat a szom szé dos fal vak ból, de az erő -
sebb tarjáni gyö ke rek kel bí rók ezen felül szí ve seb ben há za sod tak a me gye ha tá ron
be lül ről, tá vo labb ról ér ke zők kel pe dig ke vés bé.42

Kö zel azo nos arány ban szár ma zott vá ros ból a tarjániak egé sze és a tős gyö ke re -
sek kel há za so dók cso port ja (ará nyuk az összes mo bil és kvá zi mo bil va la mi vel
több, mint ti ze de). Kis köz sé gek ből azon ban lát vá nyo san szí ve seb ben vá lasz tot tak 
párt az ős ho nos ok, s kü lö nö sen a tős gyö ke res fér fi val há za so dó, nem sal gó tar já ni
nők közt ma gas a há nya duk (ép pen 2/3 -os, míg a tel jes adat bá zis ban nem éri el az
1/2 -et). A lak he lye ket te kint ve a be há za so dók 3/4 -e vas út tal bíró te le pü lés ről ér ke -
zett, ad dig ez az arány a szü le té si he lyek ese té ben (ugyan csak a szá zad for du lós
vas út-el lá tott sá gi ada to kat véve ala pul) alig ha lad ja meg az 1/3 -ot.

A sal gó tar já ni vő le gé nyek 49 (!) vár me gyé ben szü let tek, va la mint 18 kü lön bö -
ző or szág ban, a meny asszony ok pe dig 42 me gyé ből és 15 or szág ból szár maz tak.
A leg fon to sabb ki bo csá tó he lyek ipar- és bá nya vi dé kek vol tak, s emel lett jó részt
szom szé do sak is Nóg rád dal.43

9. táb lá zat: A sal gó tar já ni vő le gé nyek és meny asszony ok szü le té si he lyei (n>10 fő)

Vár me gye Fér fi ak Nők

Gömör és Kis hont 87 100  

Zó lyom 71 61

He ves 50 49

Szepes 40 28

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 30 25

Bor sod 27 22

Hont 22 11

Bars 14 11

Abaúj-Torna 13 –

Jász-Nagykun-Szolnok 12 –

Turóc 12 –

Or szág Férfiak Nők

Cseh or szág 45 20

Mor va or szág 16 –

Gácsország 15 –

Stá jer or szág 14 –

Krajna 13 –

Szi lé zia 12 –
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42 A kvá zi mo bi li tás ról úgy tart ják, hogy na gyobb va ló szí nű ség gel de mog rá fi ai, s ke vés bé gaz -
da sá gi, szo ci á lis in dít ta tá sú. DÁNYI, 2000. 40. Kér dés azon ban, hogy ez a té tel mennyi ben áll ja
meg a he lyét a Sal gó tar ján ba ván dor lók ese té ben.
43 Nóg rád köz vet len szom széd jai He ves, Gömör és Kishont, Zó lyom, Hont, va la mint Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vár me gyék vol tak, de a kes keny el vá lasz tó sáv mi att akár Bor so dot is ide so rol -
hat juk.



A tős gyö ke res nők Nóg rád mel lett még 19 vár me gyé ből (10 eset ben Gömörből) 
és 3 or szág ból való fér fi ak kal há za sod tak, a tős gyö ke res vő le gé nyek nem nóg rá di
meny asszo nyai pe dig (17-en) 9 kü lön bö ző me gyé ből va lók (köz tük 5 a gömöri).

10. táb lá zat: A sal gó tar já ni há zas sá gi piac mé re te az érin tett ma gyar vár me gyék szá ma
alap ján (1896–1906, Nóg rá dot is be le ért ve)

Összes sal gó tar já ni eset
Az ős ho nos há zas fe let

tar tal ma zó ese tek

vő le gény meny asszony vő le gény meny asszony

Lak hely 22   8   6   1

Szü le té si hely 49 42 20 10

A ki bo csá tó me gyék de kon cent rált sá gát lát va nem meg le pő, hogy alig né hány
kulcs te le pü lést mu tat ha tunk ki. Bu da pest mel lett, ahon nan 12 fér fi és 14 nő szár -
ma zott, a fér fi ak nál két bá nya vá ros: Breznóbánya (13), va la mint Sel mec bá nya (10) 
emel ke dik ki, a nők nél pe dig Sumjác (Királyhegyalja, 12) és a me gye ha tár men tén, 
He ves ben fek vő Pász tó (14). Nóg rád ban erő sebb kon cent rált sá got fi gyel he tünk
meg, kü lö nö sen a já rá son be lül. Fü lek ről 19 fér fi és 16 nő szár ma zott, Fülekpilisről
11 fér fi, Lo sonc ról 11 fér fi és 18 nő, a bá nyász Kisterenyéről 14 fér fi és 21 nő, ezek
mel lett Szécsényből 11 fér fi, Ecsegről és Karancskesziből 11–11 nő.

A há za so dó fe lek föld raj zi mo bi li tá sa

A 19. szá zad de re kán Sal gó tar ján ban há za so dó fér fi ak és nők 3/4 -e (63–63 fő) la kott 
és szü le tett is a fa lu ban, és mind össze 3 olyan vő le gény és 6 olyan meny asszony
akadt, aki nek lak he lye nem volt azo nos a szü le té si he lyé vel. (A 6 nő mind egyi ke
Tarjánban élt már férj hez me ne te le kor.)

A Sal gó tar ján ban élők és ott is szü le tet tek ará nya a szá zad for du ló ra je len tő sen
mó do sult, s egye dül a tős gyö ke res fér jet vá lasz tó nők kö ré ben ma radt az imént lá -
tot tak hoz ha son ló an ma gas. Im mo bil volt, va gyis Sal gó tar já non szü le tett és lakott
min den ha to dik vő le gény, min den har ma dik meny asszony , az ős ho nos nő vel há -
za so dó fér fi ak kö zül min den má so dik , ará nyuk pedig az ős ho nos fér fi val há za so -
dók nál meg kö ze lí ti a 3/4 -et.

A há zas ság kö tés ük kor már Sal gó tar ján ban élők csak el vét ve szü let tek a szom -
szé dos fal vak ban, nagy já ból ötöd rész ben pe dig a me gye más te le pü lé sein, s aho -
gyan azt már sejt het jük, az en nél tá vo labb ról be köl tö zők ará nya Tar ján egé szé ben, 
ezen be lül is a vő le gé nyek kö ré ben a leg ma ga sabb. A be ván dor ló fér fi ak mér sé -
kel ten, az ide gen nők azon ban jel lem ző en csa lád juk kal, szü le ik kel együtt köl töz -
tek Sal gó tar ján ba. Erre ju tunk, ha össze vet jük az itt la kók kö zül a sal gó tar já ni
szü le té sű ek ará nyát azo ké val, akik nek az édesapjuk is a köz ség ben élt. (A je len -
ség, mi sze rint a szü lők na gyobb arány ban él nek a te le pü lé sen, mint ami lyen
arányban a felek ott születtek, az őshonosokkal házasodók körében a szomszédos
falvakra is jellemző.)
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9. ábra: A há za so dó fe lek édes ap já nak lak he lye a há za so dó fe lek szü le té si he lyé hez
vi szo nyít va (Sal gó tar já ni lak he lyű ek)

Összeg zés

E „tá jon nyílt vol na al kal ma a föld jük ből meg él ni nem tudó ré te gek nek arra, hogy a pa -
raszt ság ból ki ta szít tat va más osz tály ba lép je nek s ne csak szét szó ród ja nak víz ben meg ál la -
pod ni nem tudó por sze mek ként a ma gyar tár sa da lom ban” – véli Sza bó Zol tán.44 Bár erős 
túl zás len ne azt ál lí ta ni, hogy az ős ho nos tarjáni vő le gé nyek a szá zad for du lón ho -
mo gén tár sa dal mi ré te get ké pez tek, s kollektíve pro le ta ri zá lód tak, az ipar ban és
bá nyá szat ban való kon cent rált sá guk va ló ban je len tős, alig gyen gébb a tarjániak
összes sé gé nél (mun kás és bá nyász a tarjáni vő le gé nyek 68,31%-a, az ős ho nos vő -
le gé nyek 63,91%-a). Jól le het az önál ló gaz dál ko dók dön tő több sé gét (több, mint
3/4 -ét) ők te szik ki, apá ik kis bir to kos lé tét már zöm mel fel ad ták, s szem mel lát ha -
tó an nem is eről tet ték ezt az életformát – egy más kö zött csak el vét ve há za sod tak.
Olyan fog lal ko zá si cso por tok ba, ame lyek ne he zeb ben meg kö ze lít he tők (pél dá ul
fe le ke ze ti zárt sá guk >ke res ke dők< vagy ma ga sabb is ko lá zott sá guk >szel le mi fog -
lal ko zá súak<  mi att) nem, vagy alig ju tot tak be. Tár sa dal mi kap cso la ta ik ban (a vő -
le gé nyek és a há zas sá gi ta núk ki lét ének, fog lal ko zá sá nak, élet ko rá nak össze ve té se
alap ján) alap ve tő en el té rő je len sé ge ket fi gyel tünk meg a tarjániak és az ős ho nos ok 
kö ré ben: előb bi ek ese té ben a tár sa dal mi hely zet, azo nos fog lal ko zás, utób bi a ké -
ban a vér ro ko ni szá lak ere je na gyobb. Az ide ge nek nyil ván va ló an rit káb ban te het -
ték vol na meg, hogy ro kon sá guk ból vá lassza nak nász na gyot (hi szen tő lük elván -
dor lá suk okán el sza kad tak), ám az ős ho nos ok nak lett vol na arra mód juk, hogy
kol lé gá i kat fo gad ják há zas sá gi ta nú ul.
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Mind ed dig nem esett szó ar ról, va jon mi ből adó dott és mi vel járt az ős ho nos
vő le gé nyek és meny asszony ok arány ta lan nemi össze té te le (43,30% – 56,70% a
nők ja vá ra). Ma gya rá za tul szol gál hat, hogy a szá zad for du lón – a je len tős fér fi be -
ván dor ló-több let mi att – Sal gó tar ján ban még min dig 766-tal ke ve sebb nő élt (ez zel 
a ne mek ará nya 55,65% – 44,35% a fér fi ak ja vá ra), s így a (tős gyö ke res) nők iránt
szük ség sze rű en na gyobb ke res let mu tat ko zott. (A tős gyö ke re sek egy más köz ti
há za so dá sa nem túl jel lem ző, csu pán 30 ilyen eset tel szá mol ha tunk.) Bi zo nyá ra
össze függ mind ez zel a há zas ság kö té sek vizs gá la tá nak igen csak meg le pő ered mé -
nye, az ős ho nos fér fi ak és nők há za so dá si gya kor la tá nak, esé lye i nek kü lön bö ző sé -
ge. A ne mek imént vá zolt egyen lőt len sé ge mi att a fér fi ak ele ve ne he zebb fel té te lek 
kö zül in dul tak. 3/4 -ük vett el a sa ját já nak nem meg fe le lő szár ma zá sú nőt, és sok -
szor ha tá ro zot tan előny te le nül há za so dott, ná lá nál ala cso nyabb sorú csa lád ból.
(A tős gyö ke res nők há zas ság kö té se i nél ilyes mit nem ta pasz tal tunk, noha ugyan -
csak 3/4 részben há za sod tak az övék től el té rő tár sa dal mi hely ze tű fér fi ak kal.)
Több ször ta lál tunk arra uta ló je let, hogy az ős ho nos fér fi ak pár vá lasz tá sa me re -
vebb. Így pél dá ul a fe le ke ze ti zárt ság az ő kö rük ben erő sebb, és át la gos há zas ság -
kö té si élet ko rukat (a csa lád ala pí tás hoz szük sé ges eg zisz ten cia meg te rem té sé nek
idő pont ja) is ér zé ke nyeb ben befolyásolták bi zo nyos té nye zők . Mű velt sé gi vi szo -
nya ik, tör vé nyes szár ma zá suk vagy az, hogy szü le ik él nek-e még, nem csak a tős -
gyö ke re se ken be lül hat nak job ban a fér fi ak házasságkötése (ami ter mé sze tes,
hi szen csa lád fő vé ők vál nak), de a tarjáni vő le gé nyek kö zül is a tős gyö ke res eké re
gya ko rol ják a leg erő tel je sebb ha tást, míg a nők kö zül az ő (zöm mel nem ős ho nos)
meny asszo nya i ké ra.

Há zas ság kö té se ik szezonalitását ele mez ve azt ta pasz tal tuk, hogy az ős ho nos
tarjániak igen rö vid idő alatt le ve tet ték szo ká sa i kat, és noha a ka to li kus ha gyo má -
nyo kat az át lag nál né mi kép pen erő seb ben őriz ték, tra di ci o ná lis me ző gaz da sá gi
idő gaz dál ko dá su kat fe led ve még a tarjáni át lag nál is vá ro si a sabb min tát kö vet tek.

Össze gez ve Sal gó tar ján leg ré geb bi la kó i nak há za so dá si sa já tos sá ga it, egye di, a 
töb bi e ké től el ütő vo ná sa it, leg főbb meg ál la pí tá sa ink az aláb bi ak le het nek:
A szá zad for du lón Sal gó tar ján há zas sá gi pi a cá nak már nem a szom szé dos fal vak
ké pez ték a leg fon to sabb ré szét (az ős ho nos ok szá má ra sem), a vő le gé nyek és
meny asszony ok szü le té si he lyei azon ban nem tá maszt ják alá azt a köz ke le tű vé le -
ke dést, hogy míg ko ráb ban tá vo labb ról, ad dig ek kor tájt már el ső sor ban a me gye -
ha tá ron be lül ről ér kez tek a be ván dor lók. Az ős ho nos tarjániak az át lag nál szí ve-
seb ben há za sod tak ugyan Nóg rád ból, más me gyék (azok nak vi szont az át lag hoz
ké pest ke vés bé a vá ro sai, in kább a fal vai) még is kö zel ugyan olyan fon tos sze re pet
töl töt tek be a há zas sá gi pi a con.

A tős gyö ke res fér fi ak, de kü lö nö sen a nők a tarjáni át lag nál évek kel ko ráb ban
há za sod tak (a tarjáni és az ős ho nos meny asszony ok át lag élet ko ra közt kö zel öt év
a dif fe ren cia, ennyi vel ha ma rabb el kel tek). Gon dol hat nánk, hogy e mö gött a
migránsok és a hely ben élők el té rő le he tő sé gei hú zód nak meg, e fel té te le zés lét jo -
go sult sá gát azon ban két sé ges sé te szi, hogy a tős gyö ke res há za so dó fe lek élet ko ra
még az öt ven év vel ko ráb bi hoz ké pest is je len tő sen csök kent.

Et nog rá fi ai mun kák ban egy más sal el len ke ző vé le mé nye ket ol vas ha tunk a vi -
dék (ál ta lá ban nem konk ré tan Sal gó tar ján) pa lóc sá ga és az „ide ge nek” kap cso la tá -
ról, ar ról, hogy ke ve red tek, há za sod tak-e egy más sal. A Rá ko si-érá tól erő sen
mé te lye zett Sal gó tar ján kör nyé ki bá nyász folk lór já ban Dö mö tör Tek la még a mo -
bi li zá ló dó pa raszt sá gon be lül is át hág ha tat lan kor lá to kat lát(tat): „Hi á ba lett gyá ri
mun kás vagy bá nyász le gény a föld te len zsel lér fi á ból, gaz da le ányt ak kor sem kap ha tott fe -
le sé gül. Ózd és Sal gó tar ján kör nyé kén a 20. szá zad első fe lé ben a leg több fa lu ban kü lön fo -
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nó ba jár tak es tén ként a pa rasz tok le á nyai, s kü lön fo nó há zat tar tot tak fenn a be já ró
mun ká sok, a bá nyá szok le á nyai. Egyi ket a gaz da le gé nyek, a má si kat a mun kás sá lett le gé -
nyek lá to gat ták.” A bir to kos pa raszt ság el len ki he gye zett ál lí tá sa, mint lát tuk, már a 
19. szá zad kö ze pén sem áll ja meg a he lyét.45 Sok kal in kább ad ha tunk iga zat a két
vi lág há bo rú köz ti nép raj zos nak – Noszky Je nő nek –, aki a sal gó tar já ni vi szo nyo -
kat il le tő en így fo gal ma zott: „Egy sa ját sá gos nép raj zi tí pus ala kult ki, amely ben egy re
job ban el mo sód nak a pa lóc vo ná sok és va la mi ke vert, vá ro si as, in ter na ci o ná lis jel leg fej lő -
dött ki nyelv ben és szo kás ban is.” Kö zöt tük „erős ke ve re dés folyt és fo lyik to vább egy re
erő seb ben”.46
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