
73. (2021) 111–126.

Koloh Gábor

Hagyatéki vásárlók Vajszlón és Páprádon 
(1821–1836)*

Háttér

A z ormánsági születésszabályozás, az úgynevezett egykézés, Andorka 
Rudolf szociológus, a jelenség egyik vezető kutatójának megfogalmazása 
szerint „az első társadalmi problémák és demográfiai jelenségek közé tartozik, ame-

lyek a közvélemény és a társadalomtudomány érdeklődését felkeltették”.1 A dél-dunántúli 
régióban jelentkező, a 18. század végétől datált, sokszorosan összetett gyakorlatot 
csak a minél több forrástípus bevonásával megvalósuló, sokoldalú elemzési eljá-
rással lehet feltárni. Az inventáriumok eddig javarészt a tárgyi kultúra felől érkező 
kutatók számára voltak fontos források, pedig a kiskorú árvák szüleinek halálakor 
készült hagyatéki összeírások éppúgy árulkodnak egy-egy család anyagi körülmé-
nyeiről, mint például a hagyatéki vásárlók vásárlási indíttatásáról és anyagi hátte-
réről. A családtörténeti megközelítés szempontjából így ezek a források lehetősé-
get nyújtanak a családi vagyon részleges feltérképezésére, de a hagyatéki vásárok 
során megjelenő vásárlók személyének szorosabb vizsgálatával, a rokon és nem 
rokon vásárlók elkülönítésével, a családi vagyon egyben tartásának igényéről is 
árnyaltabb ismereteket szerezhetünk. 

A hagyatéki összeírások elterjedtségükben, szerkezetükben és céljukban 
Európa-szerte ismertek és az 1950-es évektől egyre több kutató használja őket. 
Az Annales köréből induló, hagyatéki összeírásokkal dolgozó kutatások 1990-re 
már Németországban, Angliában és Észak-Amerikában, de ugyanígy az olasz és 
a spanyol történészek körében is elterjedtek.2 Ez a terjedés, amelyet a számítógé-
pek fejlődése is jelentősen gyorsított, közel sem homogén folyamatként, hanem 
az egyes országok történetírói hagyományaihoz, ezek kérdésfelvetéseihez illeszke-
dett: a franciák a hagyatéki rendelkezés gyakoriságára, az amerikaiak a társadalom 

*A tanulmány az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Program Közösségépítés: család és nemzet, 
hagyomány és innováció kutatás Kutatócsoport támogatásával készült.
1 AndorkA, 2001. 13.
2 BendA, 1990. 54.
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egészére való vonatkoztatására, a németek pedig a jogi és írásbeli gyakorlat fel-
tárására helyezték a hangsúlyt.3 A forrástípus vizsgálatának nemzetközi felfutása 
hamarosan Magyarországon is fokozottabb érdeklődést váltott ki az arra fogékony 
társadalomtörténészek köréből, és feltárult a mindennapok történetének megisme-
réséhez vezető egyik, mellőzhetetlen út. Árva Judit és Granasztói Péter megfogal-
mazása szerint az „eredmények azt mutatták, hogy az addig nem gyűjtött és nem elemzett 
levéltári források alapján új eredmények születhetnek a gazdaságtörténet, az agrártörténet, 
a társadalomtörténet, az anyagi kultúra vizsgálata s végül, de nem utolsósorban a mű-
velődéstörténet területén”.4 A nagy mennyiségű leltárfeldolgozások további fontos 
következményévé a tárgyi kultúrában végbemenő fi nom változások nyomon kö-
vethetősége vált.5

A hagyatéki kutatások felívelésének a technikai lehetőségek adta hátterét 
pontosan mutatja az a tény, hogy már Magyarországon is korábban felfedezték 
a forrástípusban rejlő lehetőségeket – utalok itt Hofer Tamásnak az Agrártörténeti 
Szemlében 1957-ben megjelent, Jobbágy hagyatéki leltárak és becsük a keszthelyi 
Festetits-uradalomból című tanulmányára –, de a manuális feldolgozás erősen be-
szűkítette a kiaknázás lehetőségeit.6 A Magyar Tudományos Akadémia anyagi 
támogatásával és kutatási iránymutatása mentén 1978-tól kezdődött meg a ha-
gyatéki iratok tömeges gyűjtése és feldolgozása, amely munka helyévé a Néprajzi 
Múzeum, tudományos szellemi műhelyévé pedig a rendszerváltást követően az 
ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéke vált. A kutatóhelyek közötti 
kapcsolatot Benda Gyula személye biztosította, aki országos felmérést is végzett 
a hazai levéltárakban fellelhető dualizmuskori inventáriumokról.7 Vitathatatlanul 
Benda jutott el legmesszebb a hazai inventáriumkutatások terén, de Kocsis Gyula 
a ceglédiek tárgyellátottságának megállapításakor, Tóth Zoltán a szekszárdi lakás-
kultúra tanulmányozásakor, Gyáni Gábor a fővárosi lakáskultúra vizsgálata során, 
Granasztói Péter pedig a kiskunhalasiak tárgykultúrájának alakulásának feltárása-
kor aknázta ki körültekintően a hagyatéki összeírásokat.8 A forrástípus és kutató-
inak köre érzékletes példája a néprajzi és a társadalomtörténészi megközelítések 
szoros összefonódásának, még ha ritka is e két diszciplína képviselőjének egy sze-
mélyben való találkozása. 

3 BendA, 1990. 55.
4 ÁrVA–GrAnASZTÓI, 2000. 697−698.
5 keMeCSI, 2015. 120.
6 ÁrVA–GrAnASZTÓI, 2000. 698.
7 ÁrVA–GrAnASZTÓI, 2000. 698; 701; GÜnTner, 2000. 287; keMeCSI, 2015. 120.
8 A sort hosszan lehetne folytatni: Györffy Lajos és Gönczi Ferenc, majd Hofer Tamás említett for-
rásközlése után Jakó Zsigmond 112 leltár, Askercz Éva 34 leltár felhasználásával vizsgálta a kora 
újkori lakáskultúrát. Kocsis Aranka vizsgálatai a 17–19. századot fogják át a vajkai szék nemeseire 
vonatkozóan, míg Szabó Sarolta a szatmári háztartást, Balázs Kovács Sándor pedig a decsiek va-
gyonleltárát vette alapos vizsgálat alá. Horváth József a 17. századi győri otthonok berendezését, 
Kemesi Lajos a paraszti járműkultúrát, Güntner Péter pedig a soproni polgárság vagyoni körül-
ményeit vizsgálta, míg Mészáros Balázs a 20. század első évtizedeinek pécsi leltárait dolgozta fel. 
Erre vonatkozóan lásd: GÜnTner, 2000. 286−287; HorVÁTH, 2001. 331.
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Kérdés

A fentiekben többnyire a forrástípus jellegéből következett a kérdésfelvetés, azaz 
egy adott területre vonatkozó jó minőségű anyag tette lehetővé azt, hogy az adott 
településen megvizsgálásra kerüljenek a tárgyi kultúra lokális jellemzői és elegen-
dő irat esetén annak az idő előre haladtával bekövetkező fi nom változásai. Ez az 
eljárás – a számítógépes feldolgozásnak és a statisztikai lekérdezéseknek köszön-
hetően – máris sokkal több, mint a téma korai publikációinak egy-egy, inkább ku-
riózumként feltűnő megjelenítése, hiszen összetett kérdések sorára nyerhetünk így 
választ. Még ebben az esetben is ritkán kerül sor azonban bonyolult társadalom-
történeti folyamatok megközelítésére. Ha viszont a problematika felől közelítünk 
a forráshoz, a feltehető kérdések köre szűkül, hiszen a következőkben az ormán-
sági családok élete megismerésének részeként a tárgyi világ sorsa, a hagyatékok 
háramlásának útja válik a legfontosabb kérdéssé, még ha maga a forrás módot is 
adna a használati tárgyak számbavételére, a szelektálódásuk, azaz inventáriumba 
kerülésük mérlegelésére, becsült és licitált értékükre, de a megnevezésük szeman-
tikai elemzésére is. 

Az ormánsági születéskorlátozás jelensége összetett, számos társadalmi és gaz-
dasági szállal összefonódó demográfi ai folyamat. A hagyatékok transzgenerációs 
háramlása ugyancsak társadalmi és gazdasági vonatkozásokban gazdag, ezért el-
várható, hogy a forrásadottságokhoz mérten bevonjuk a vizsgálatba. A társadalmi 
rétegződésre is fi gyelő egyke-vizsgálat során így elsőként adódik a kérdés, hogy 
kik voltak a hagyatékok vásárlói. Mit tudhatunk meg róluk nemük, koruk, vallási 
és státuszuk szerinti megoszlásuk alapján? Ennek megválaszolása során várható, 
hogy ha volt, kirajzolódik egy szorosabb, ám nem összezárt és kizárólagos vásárlói 
kör, akiknek a magatartása további következtetések megfogalmazását teszi lehető-
vé a helyi viszonyokra vonatkozóan. 

A kérdés ugyanakkor szervesen feltételezi annak a megvizsgálását is, hogy a vá-
sárlók milyen motivációból vásároltak. Továbbá: jelentkezik-e itt is a családi vagyon 
egyben tartásának szándéka, ahogy azt korábban a földek megtartására működés-
be lépő, ám már gyengülő nagycsaládi mechanizmus esetén láttuk?9 Miként jelenik 
meg tehát maga a közelebbi rokonság a hagyatéki felvásárlás során, vagy széthul-
lik-e a családi vagyon?

Forrás, adat, módszer

Forrás

A hagyatéki leltárak a 17. század második felétől keletkeztek nagyobb számban, 
elsősorban a hagyatéki perek, illetve az árvaügyek kapcsán hangsúlyossá váló 
nagyobb anyagi értékek (például a szőlő, az állat vagy a pénz) számontartására. 
A jobbágyok árváira is vonatkozó leltározási kötelezettséget Mária Terézia ren-
delte el. Innentől kezdve tehát az ország minden nagyobb részére vonatkozóan 

9 koLoH, 2018.
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találhatunk pontosságra törekvő10 hagyatéki összeírásokat, amelyek nem feltétle-
nül csak az árvákra vonatkozóan, hanem jobbágyi végrendeletek mellékleteként is 
keletkezhettek. Az inventáriumok elterjedtsége természetesen helyi variánsokat is 
szült, amelyek esetében a 

„becslési, számbavételi eljárást 1848 előtt mindenütt a helyi gyakorlat határozta meg. Az 
összeírás szempontjait, teljességét pedig az öröklési rend, a parasztság és az uradalom ér-
dekei együttesen befolyásolták. Lényegében a hagyatéki és vagyonösszeírások (összefogla-
lóan inventáriumok) olyan sajátos forrástípusnak foghatók fel, amelyek legalább részben 
mentesek lehetnek a feudális társadalom, az uradalom szemléletének torzító hatásától.”11

Mindezeket fi gyelembe véve megállapítható, hogy a hagyatéki leltár – amint neve 
is tükrözi – az elhunyt vagyonát képező aktívumok, így ingó és ingatlan tárgyak 
tételes felsorolása, többnyire becsült árukkal ellátva, amely egyben azt a célt is 
szolgálta, hogy az árverés során mérlegszerűen rögzítsék a becsérték mellett az 
eladási árat is. A felsorolásban helyet kaptak a kiegyenlítésre váró passzívumok 
és általában a vevők nevét is rögzítették.12 Ahogy Granasztói rámutat, a forrástí-
pus „egyik kiemelkedő sajátossága, hogy egyéni eseteket és helyzeteket őriztek meg. Ezt 
az alaptulajdonságukat a forrást használó kutatók alig használták ki, ami különösen igaz 
a kvantitatív elemzésekre.”13 E megközelítés a tárgyhasználat szintjén alkot társadal-
mi csoportokat és így vizsgálja meg azokat, mintegy függetlenítve a klasszikus fog-
lalkozási és vagyoni kategóriáktól, habár ezzel nem magát a vagyoni különbségek 
szerinti, amúgy is prosperáló14 eljárás jogosságát vitatja, hanem a vagyont képező 
tárgyakkal kifejezett önreprezentáció feltárása útján, tehát módszertanilag új meg-
közelítéssel nyúl azokhoz. 

Adat

A hagyatéki leltárak adatai, bár értékes forrásai az egyes családok, háztartások 
eszközhasználatának, Balassa Iván megfogalmazása szerint meglehetősen „keveset 
mondanak annak, akit az eke alakja, a vele végzett munka érdekel”.15 A rendelkezése álló 
másfél évtized vajszlói és a szomszédos páprádi árvaszéki iratanyaga16 dinamikus 
eszközhasználati vagy akár öltözködési változásokat időbeli szűkre szabottsága 
miatt nem jelöl, de számolnunk kell azzal a szakirodalomban rég jelzett problé-
mával is, amely szerint az érdektelenségből vagy fi gyelmetlenségből kimaradt 

10 HorVÁTH, 2001. 329.
11 BendA, 2006. 379.
12 HoFer, 1957. 285−286; GÜnTner, 2000. 285–288.
13 GrAnASZTÓI, 2005. 59.
14 SZŰCS, 1998. 629; HorVÁTH, 2001. 329−330; keMeCSI, 2015. 126−127.
15 BALASSA, 1973. 15.
16 MNL BaML XI. 605. O. 100. Itt szeretném megköszönni Borsy Juditnak, hogy a Baranya Megyei 
Levéltár Rét utcai részlegében található anyagra felhívta a fi gyelmemet és a vajszlói és környéki 
inventáriumok kiválasztását lehetővé tevő informatív táblázatát a rendelkezésemre bocsátotta.
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tárgyak későbbi revízióval sem feltétlen kerültek be, továbbá könnyen találkozha-
tunk hiányosan kitöltött, befejezetlen vagy sérült iratokkal.17 

Összesen tizennyolc inventáriumot vizsgáltam, amelyből tíz esetben tudtam 
minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy a hagyaték kié volt. 

Név Lakhely Vallás Státusz/
foglalkozás

Becsű
(Ft)

Eladás
(Ft)

Tétel
(db)

Egersdorfer Antal (1784−1819) Vajszló r. kat. zsellér − 80 84
Fóris Mihályné (?−1826) Vajszló ref. lelkészné − 291 174
Jézsik József (1786−1821) Vajszló r. kat. kocsmáros 543 645 197
Kapinya Dávid (1791−1836) Vajszló ref. gazda 533 412 82
Kapinya Dávid (1809−1834) Vajszló ref. gazda 578 − 28
Kaszás Sámuel (1795−1832) Vajszló ref. gazda 111 295 68
Naszvadi Katalin (1782−1826) Vajszló ref. gazda neje 154 79 143
Tóth János (1792−1826) Vajszló ref. kovács − 976 48
Váczi János (1798−1826) Vajszló ref. gazda 487 − 77
Varga Sándor (1791−1813) Páprád r. kat. zsellér 68 − 10

1. sz. táblázat. A vajszlói és páprádi árvaszéki iratok örökséghagyóinak adatai
(Forrás: MNL BaML XI. 605. O. 100.)

Az 1. táblázatban közöltek szerint az árvaszéki iratok közt lelt vajszlói és egy páp-
rádi inventárium esetében – Fóris Mihálynét kivéve – nem felekezeti vagy státusz-, 
illetve foglalkozásbeli hasonlóságot vélünk rögvest felfedezni, hanem az elhuny-
tak korát: húszas-harmincas éveikben meghalt fi atal férfi ak sorakoznak előttünk, 
akik negyed- vagy féltelekkel bíró gazdák, házas és háznélküli zsellérek, illetve 
kisiparosok/kiskereskedők voltak. Nemcsak Fórisné, Naszvadi Katalin is kilóg 
a sorból annyiban, hogy férje, Böbék János még élt a felesége halálakor, de bör-
tönfogságban volt, így szükségessé vált a vagyon szétosztása. Továbbá Naszvadi 
Katalinnak az első házasságából is született gyermeke, akinek a jussát külön kel-
lett választani a Böbékkel szerzett közös vagyontól. A hagyatéki tételek számát 
tekintve a kocsmáros Jézsik József esetében találkozunk a legtöbb tárggyal: ösz-
szesen több mint 370 tárgyat adtak el a hagyatékából. Ugyanakkor ennél is na-
gyobb értéket képviselt Tóth János vajszlói kovácsmester vagyona, akinek az 1000 
forintot megközelítő hagyatéka Jézsikéhez képest meglehetősen kevés, mindössze 
ötven tárgyból állt. A különbség abból adódott, hogy Jézsik vagyonának legna-
gyobb tételét, 399 forintot a zsellérháza és a hozzá tartozó istálló képezte, míg 
Tóth esetében a házhoz ősi jusson járó és szerzett istállók, kamrák, továbbá ökrök 
és egy tehén is tartoztak, a ház értékét pedig jelentősen emelte a kovácsmester 
teljesen felszerelt műhelye. A táblázat egyértelműsíti, hogy az árvaszék a törvényi 
feltételek szerint – tehát teljes árvaságra jutott gyermek esetén az elhunyt vagyo-
nának nagyságára való tekintet nélkül – lefolytatta a hagyatéki eljárást, elkészítette 
az elhunyt ingó és ingatlan vagyonának listáját, többnyire annak értékbecslését 
is, és ha sor került rá, rögzítették az eladási árakat. A becsérték és az eladási ár 

17 U. kerÉkGYÁrTÓ, 1984. 77−81; BendA, 2006. 379; keMeCSI, 2015. 120−121; HoFer, 1957. 286.



koLoH GÁBor

116 73. (2021)

összevetésére több esetben van lehetőségünk, ahol a becslések és az eladási érté-
kek különbözeteinek negatív vagy pozitív előjele mögött több ok is meghúzódhat. 
Naszvadi Katalin háza, féltelke, istállója, pajtája és kamrája – amelyek mind ősi 
anyai jussát képezték – ekkor „Ki vagynak külön contractus mellett arendába adva”, 
ezért nem kerültek eladásra, de a Naszvadi Katalin első házasságából született 
árvának további 9 forint 43 krajcáros követelése is fennállt még rokona, Simon 
János felé. Kapinya Dávid hagyatékából számos értékbecsült tárgy végül nem kelt 
el, hanem az „árva leánynak hagyatott”, de az elkelt tárgyak közül sem mindet vitték 
a becsült árnál magasabban, sőt: 13 forinttal kevesebbért kelt el az ökör, 3 forint 30 
krajcárral kevesebbért a tehén. 

A tíz inventárium közül hét esetében ismerjük a vásárlók neveit (az 1. sz. táblá-
zat eladási árral feltüntetett esetei). Neveik mellett olykor csak az életkorukra tör-
tént utalás (öreg, ifjú), viszont segítség – a szűk vizsgálati időintervallum mellett – 
a vevők lakhelyének feltüntetése több összeírásban, így például Jézsiknél vagy 
Kaszásnál. Összesen mintegy 700 nevet jegyeztek fel a tíz összeírásban, akik közül 
jelentős arányú az ugyanazon személyek ismétlődése (Jézsik József hagyatékából 
Zsír János 27, Naszvadi Katalin hagyatékából Varga István 16, Kaszás Sámuel ha-
gyatékából Pallag Erzsébet 14 tételt vásárolt). A korábbi vizsgálatok során felépí-
tett adatbázisom hét településre, Vajszlóra, Besencére, Hiricsre, Kisszentmártonra, 
Lúzsokra, Páprádra és Vejtire terjed ki, ezért azokat a vásárlókat azonosítottam, 
akik ezen települések valamelyikén éltek. Így sikerült összesen 109 vásárlót beazo-
nítanom, akikről azt is tudjuk, hogy összesen 153 alkalommal vásároltak.18 

Módszer

Hagyatéki vizsgálatom a Vajszlón és környékén gyakorolt születéskorlátozás tör-
ténetének átfogó feltárása részeként a vásárlói és családi mechanizmusok elemzé-
sére vállalkozik. Nem célom tehát a tárgyak tételes vizsgálata vagy a használati 
sajátosságaik feltárása, még ha tény, hogy leginkább ezek használatával kapunk 
képet a fentiekről. 

A források összevetése során a hagyatéki vásárlók kiemelésével egy kvantitatív 
áttekintés után kifejezetten a felvásárlókra kívánok koncentrálni. Így különösen 
azokra, akik nem egy-egy hagyatékból vásároltak sok tárgyat, mint a fent említett 
Zsír János vagy Pallag Erzsébet, hanem akik több hagyatéki vásáron is megfordul-
tak és vásároltak. Esetükben ugyanis feltételezem, hogy nem az elhunyt személyé-
hez vagy családjához való erősebb kötődés vagy a foglalkozási azonosság, hanem 
a használt tárgyak olcsóbb megszerzési lehetősége volt a motiváció: az egyes sze-
mélyekig hatoló mikroelemzés a fentiekben megfogalmazott kérdéseket kívánja 
ekképp megválaszolni.

Az ősi jószág jussa azonban a család szerepét is hangsúlyossá teszi. Vajszlón 
a korábbiakban már tapasztaltuk, hogy a vők öröklése elhunyt feleségük után ko-
rántsem volt magától értetődő: a század közepére már meggyengült nagycsalá-
di együttélés nyoma látható abban, ahogy az ősi telkek öröklésénél a közvetlen 

18 koLoH, 2018.
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rokonság is kifejezésre juttatta és érvényesíteni tudta birtokigényét.19 Ugyancsak az 
egyedi példák segítenek megérteni, hogy árvák esetén hogyan működött a koráb-
ban feltárt rokonsági mechanizmus.

Eredmények

A hagyatéki vásárlók

A hagyatéki vásárlókra vonatkozó főbb statisztikai adatokat a 2. sz. táblázatban 
foglalom össze. Ennek vizsgálatával megállapítható, hogy a hagyatéki vásárlók 
túlnyomó többsége a férfi ak közül került ki, arányaiban a tizedét sem érte el a női 
vásárlók aránya. Az elhunyt neme és a vásárlók neme között sem fi gyelhetünk 
meg a nemi azonosságból fakadó korrelációt: Naszvadi Katalin hagyatéki vásár-
lói között mindössze egy asszonyt találunk, Mecskey Jánosnét, aki vaseszközöket 
(vasas ferkéncz, ferhénes szeg) vásárolt. Kaszás Sámuel hagyatéka volt a női vásárlók 
számára a leginkább értékes: Bíró Miklósné cseréptányérokat és egy tepsit (tepszi), 
Kálmán Éva pörgő rokkát és viselt zsákot, Lukáts Istvánné feiszét és skatulát, a fent 
említett Pallag Erzsébet pedig bőven vásárolt: fazekakat, teknőt, korsót, szánt, jár-
mot, vánkost, lepedőt, abroszt. Ez nem meglepő, ha tudjuk, hogy az augusztusban 
megrendezett, kótya-vetyeként is nevezett hagyatéki vásárra egy hónappal az el-
hunyttal vélhetőleg rokon Kaszás Sámuellel kötött házasságát követően került sor, 
mikor még új asszonyi háztartásába szüksége lehetett számos tárgyra. Így azon-
ban adódik a kérdés, hogy Pallag Erzsébet miért leánynéven és nem asszonynevén 
szerepel, vagy miért nem a férje vásárolta meg a hagyatéki tárgyakat. Ennek oka 
lehet, hogy a házassági szerződések tanúsága szerint a házasfelek vagyona a közös 
gyermekkel, illetve az évek múlásával fokozatosan olvadt egybe, így a házasságkö-
tést követő első idők vásárlásai során még nem meglepő ez a típusú elkülönítés.20

Férfi ak és nők hagyatéki vásáron való vásárlási szokásait összevetve esetiként 
jelenik meg a Pallag Erzsébetnél megállapított motiváció. A nőknél ugyanis a le-
ánykorukra koncentrálódott a vásárlás, a 45 és 55 év közötti időszak újabb – al-
kalmi – megjelenése mögött megözvegyülés állhatott. A nők vásárlása esetén nem 
érvényesülnek sztereotip elképzelések: nem kizárólag ruhákat és konyhai eszközö-
ket vásároltak, hanem bármit, amire egy háznál szükség lehetett. A férfi ak körében 
a 35 és 39 éves koruk között lévők aránya a legmagasabb: erre a korra egyrészt 
a női vásárlás is többnyire a férfi  neve alá sorolódott, másrészt ez az a korosztály, 
amelynek már házasságra érett gyermeke lehetett. 

A vásárlás felekezeti vonatkozásait tekintve nem meglepő, hogy a reformátusok 
száma magasabb a katolikusokénál. Vajszló és különösen Páprád kálvinista telepü-
lések voltak, de Vajszlón említésre méltó a római katolikusok aránya is: külön kö-
zösséggel, templommal rendelkeztek. Ludovicus Nagy és Fényes Elek értékeinek 
pontossága vitatott,21 de az, hogy a katolikusok a települések lakosainak 12–16%-át 

19 koLoH, 2018. 
20 koLoH, 2020.
21 BendA, 2006. 113−129.
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adják, arra enged következtetni, hogy valamelyest aktívabbak voltak a hagyatéki 
vásárokon, mint a reformátusok. Az esetek alacsony száma és a különbség csekély 
mértéke azonban nem engedi általános következtetés megfogalmazását.

Más a helyzet, ha a vásárlók státuszát vizsgáljuk. Önmagában az, hogy a job-
bágyok száma magasabb, kézenfekvő, hiszen általában jobb anyagi háttérrel ren-
delkeznek, mint a zsellérek. Ehhez képest viszont az azonosítottak majd negyedét 
mégis a zsellérek alkotják, amely mögött a státusz által elfedett foglalkozásbeli 
eltérés jelentkezik. A vizsgált bő másfél évtizedben még messze vagyunk attól 
az anyakönyvezés szempontjából már ideálisnak tekinthető, a század közepétől 
jelentkező gyakorlattól, hogy a születési, házassági és a halálozási eseményeknél 
a személyekre vonatkozó státuszadatokat rögzítsék, így aztán a foglalkozásmegje-
lölés is esetleges. Szeicz Jakabról viszont, – aki a kocsmáros Jézsik hagyatékának 

2. sz. táblázat. Hagyatéki felvásárlók Vajszlón és Páprádon (1821−1836)
(Forrás: Hivatkozott anyakönyvi, árvaszéki és birtokiratok)

 Férfi Nő Összesen
Nem 99 10 109
Életkor    
15−19 év 4 2 6
20−24 év 3 3 6
25−29 év 6 2 8
30−34 év 6 0 6
35−39 év 17 0 17
40−44 év 9 0 9
45−49 év 10 1 11
50−54 év 9 1 10
55−59 év 6 0 6
60−64 év 8 0 8
65−69 év 5 0 5
70−74 év 2 0 2
Nem ismert 14 1 15
Felekezet    
református 73 6 79
római katolikus 20 3 23
nincs adat 6 1 7
Státus    
örökös jobbágy 30 − 30
zsellér 9 − 9
nincs adat 60 − 60
Örökös jobbágy telekmérete   
3/4 telkes 5 − 5
2/4 telkes 11 − 11
1/4 telkes 10 − 10
nincs adat 4 − 4
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egyik vásárlója – kiderül az anyakönyvekből, hogy asztalosmester, aki a Jézsik-
hagyatékból egy 1 forintra becsült viselt jankelt vásárolt 1 forint 30 krajcárért, amely 
nem lévén sem férfi , sem hagyományos ormánsági viselet, minden bizonnyal 
Szeiczné Skrobot Terézia számára került megvásárlásra (nem tudok róla, hogy szü-
letett volna lányuk). Pohn Miklós asztalos és egyben – mint Szeicz – házas zsellér 
Egersdorf Antal hagyatékából vásárolt egy nagy keszkenőt, Szilágyi József lakatos-
mester pedig Kaszás Sámuel és az idősebb Kapinya Dávid hagyatékából is vásá-
rolt: előbbiből egy nagyobb mosdót, utóbbiból egy akós etzetes hordót fa abrintsok alatt. 
Összességében tehát státuszukban a jobbágyok és azok a zsellérek voltak a hagya-
téki vásárlók, akik foglalkozásukat tekintve kisiparosok, kiskereskedők voltak. 

A jobbágyok telekméret szerinti megoszlását tekintve észrevehető, hogy bár je-
len vannak a tőkeerősebbnek tekintett nagyobb telkesek is, mégsem kerülnek több-
ségbe. Ha arányosítanánk a számukat a településeken élő jobbágyok telekméret 
szerinti megoszlásához, a felekezetnél látottakhoz hasonló eredményt kapnánk, 
azaz az aránybeli eltérések nagyságrendjükben a településen való megoszláshoz 
igazodnak. Nem mondható tehát, hogy a hagyatéki vásárlók köre akár felekeze-
tileg, akár státusában vagy teleknagyságában egy jól megragadható, a többiektől 
különváló egységet alkotna: az igazi különbségek a nemi és az életkori eloszlás 
során rajzolódtak ki. 

Vásárló Gyerek Tétel Tétel/gyerek

3 0 6 0,00
6 1 6 1,00
2 2 2 0,50
10 3 20 0,66
1 4 1 0,25
4 5 5 0,25
1 7 1 0,14

3. sz. táblázat. A hagyatéki vásárlók vásárlása és felnőttkort megért gyermekeik száma
(Forrás: Hivatkozott anyakönyvi, árvaszéki és birtokiratok)

A hagyatéki vásárlók felnőttkort megért gyermekei (27 vásárló esetén volt ehhez 
elég adatunk) és a vásárolt tételek számát összevetve, valamint az eddigieket mér-
legelve valószínűsíthető, hogy a hagyatéki vásárlók esetében a gyermekük kiháza-
sítása céljából való vásárlás nem lehetett gyakorlat, hiszen csupán az egygyerme-
kesek esetén érte el az átlag az egy hagyatéki tételt. Így viszont a fi atalabb lányok 
vásárlásai sem feltétlenül a házasságra való készülés, csupán egy-egy fontosabb 
használati tárgy könnyebb, olcsóbb beszerzési módjai voltak. Pallag Erzsébet ese-
tében így tehát már a Kaszásékkal való rokonságra lépés jelenthette a fő vásárlási 
motivációt, azaz, hogy innen szerezze be a használati tárgyakat. 

Más motiváció húzódhatott meg tehát a vásárlások mögött. Ehhez nézzük meg, 
mit tudhatunk meg a legtöbb alkalommal vásárlókról.
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Hány alkalommal 
vásárolt? Hány fő?

1 78
2 21
3 8
4 1
5 1

4. sz. táblázat. A hagyatéki vásárlók megoszlása a vásárlási alkalmak szerint
(Forrás: MNL BaML XI. 605. O. 100.)

A fenti táblázatban aszerint összegeztem a vásárlókat, hogy hány hagyatéki vá-
sáron jelentek meg. A legtöbbjük csak egyen volt jelen és ott vásárolt egy vagy 
több tárgyból álló, egy vagy több hagyatéki tételt. A vásárlók ötöde két ilyen alkal-
mon is megjelent, ez már inkább az egyes tárgyakhoz, mint az elhunyt személyhez 
való kapcsolatot jelöli. A további tíz esetben egyértelműen egy vásárlási késztetés 
jelenthette a motivációt olyanok számára, akiknek valamennyi tőkéjük és sok el-
szántságuk is volt az efféle vásárhoz. 

Csöme Samu ideális vajszlói volt: református, féltelkes, helybeli család gyerme-
ke, akárcsak felesége, Simon Katalin, akit 1800-ban vett el. Hét gyermekük szüle-
tett, de csak kettő érte meg a felnőttkort: fi uk 1832-ben, lányuk 1834-ben házaso-
dott. Csöme a többiekétől el nem térő élete – a családi és közösségi viszályokról 
a korban még beszámoló presbiteri jegyzőkönyvek nem őrizték meg a nevét – 1848 
júliusában ért tragikus véget, amikor 68 éves korában „kotsi törte össze”. Hagyatéki 
vásárlásai 1825-re és 1826-ra koncentrálódtak. Egersdorf hagyatékából 56 krajcárért 
vásárolt nyoszolyát, gyékényt és egy skatulyát, Fórisné hagyatékából asztal fi ókot 
jó nagyot 17 krajcárért, Jézsik hagyatékából 1 forint 42 krajcárért egy vaiört (ennek 
értelmét nem sikerült felfejtenem) és 1 forint 6 krajcárért egy szekerczét. Tóth János 
hagyatékából már 4 forint 51 krajcárért vásárolt egy fa abrintsos egy fenekü 5 akós 
hordót és egy lántzot, de komolyabb kiadása csak Naszvadi Katalin inventáriuma 
szerint volt, amikor több kisebb tárgy mellett egy minden megjelölés nélküli, 20 fo-
rintra becsült tehenet vásárolt 21 forint 45 krajcárért. A tehénen és a hordón kívül 
Csöme kis tételben, krajcáros apróságokat vásárolt. 

Tóth Dániel négy vásáron vett hagyatéki tételeket. Vajszlói református jobbágy 
volt és helyben nősült, akárcsak Csöme. Hat gyermekéből három érte meg a fel-
nőttkort, akikről azonban nem derült ki, hogy megházasodtak-e. Tóthnál nem volt 
egy olyan szoros vásárlási periódus, mint Csöme Sámuelnél, ő a vizsgált periódus 
elejétől a harmincas évek elejéig vásárolt. Egersdorf hagyatéki vásárán egy három 
krajcáros vass rostára ruházott be. Utólag rekonstruálva vásárlói magatartását, itt 
még egyértelműen a tájékozódó attitűd jellemzi azt. Tóth János hagyatékából vi-
szont egy 12 forint 12 krajcáros réz bográcsot és 4 forint 12 krajcárért egy hoszszú 
vasalt oldalt vásárolt. Kaszás Sámuel hagyatékából az 1 forintra becsült fenyőfa asz-
talt 24 krajcárért vitte el, és vett hozzá két darab három ágú villát, valamint egy ko-
csi hátsó tengelyét 7–11 krajcárért. Kapinya Dávid hagyatékából szintén nagyobb 
összegért vásárolt, a megvett tételek az inventárium szerint: „szekér, 2. singes, 2 
pedig fakó, kerékkel, 3. vass, és 1 fa kávás lőtsökkel, s két egyenes oldallal együtt” összesen 
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15 forint 36 krajcárért. Összességében Tóth egy sokkal tudatosabb vásárlónak tű-
nik Csöménél: nemcsak tájékozódott és kivárt, de az esetek többségében valóban 
nagyobb értékű tárgyakat szerzett meg, akár a becsült érték alatt. Mindkettő eseté-
ben egy tudatos vásárlói magatartással találkozunk, hiszen tisztában voltak azzal, 
hogy ezeken az alkalmakon olcsóbban juthatnak hozzá nehezebben, drágábban 
megszerezhető tárgyakhoz. Ha hozzávesszük, hogy cselekedetükben a közösség 
már nem feltétlenül az árvák segítésének a szándékát, hanem az egyéni haszon 
előtérbe kerülését láthatta, akkor inkább erősebb lehetett az elhatározásuk, hisz 
a közösség integráns tagjaiként felvállalták ezt a haszonszerző vásárlásra törekvő 
attitűdött. A kettejük között húzódó különbség mégis nagymértékű: Csöme sokkal 
inkább a gyors, így akár kicsi haszonra játszott, míg Tóth egy higgadtabb, átgon-
doltabb stratégiát követett. 

Az ősi jószág

Volt viszont a hagyatéki vásárlások esetén még egy stratégia, és ez már nem a tár-
gyakhoz, hanem az elhunyt személyéhez, szorosabban a családjához kötődött. 
A feudális jogrend egy család közös örökségét ősi jószágnak tekintette, amely 
a szülőről gyermekre száll.

„A lényeges különbség ősi és szerzeményi jószágok között az öröklési jog területén lépett 
előtérbe. Mig ugyanis az ősi jószágról, ideértve még az ingókat is, a birtokos törvényes 
örökösök létében nem intézkedhetett, addig a szerzeményekről mindenki teljes szabadság-
gal rendelkezett.”22

Az inventáriumok vezetői Naszvadi Katalin, Tóth János és a fi atalabb Kapinya 
Dávid esetén akkurátusan elkülönítették az ősi jószágot a szerzett javaktól, mivel 
ezekben az esetekben komplikáltabb öröklési rend lépett életbe. Elvileg felvető-
dik annak a lehetősége, hogy Kaszás Sámuel hagyatékából valamely rokoni kap-
csolatra való hivatkozással Pallag Erzsébet is az ősi jószághoz sorolt ingóságokat 
vásárolt, mivel azonban Kaszás inventáriumában nem volt elkülönítve az ősi juss 
a szerzettől (nem volt indokolt, hiszen egy, már elhunyt felesége volt és gyermekei 
csak tőle születtek). 

Naszvadi Katalin Simon Dáviddal 1804. január 10-én esküdött Vajszlón, majd 
1811. február 6-án Böbék Jánossal ugyanott. Simon 1810 novemberében halt meg 
csontbetegségben, a házasságukból a háromból egy gyermek élte túl apját, majd 
érte meg a felnőttkort: a másfél éves János. A Böbékkel kötött házasságot sem ke-
rülte el a gyermekáldás, itt már négy gyermekből kettő, Péter és Zsuzsanna is elér-
te a nagykorúságot. Így Naszvadi hagyatéka három részre osztódott: az Anyai ősi 
jószág egy része, 179 gyümölcsfa (több alma-, körte-, szilva- és diófa is) az inven-
tárium szerint az ekkor 17 éves Simon Jánost illette meg, másik, külön megjelö-
lés nélküli részét pedig részint a Simon- és Naszvadi-rokonok vásárolták meg. Az 
árendába kiadott ház, istálló és kamra sorsát illetően nem történt változás. A nem 
rokonok által megvásárolt tárgyak tekintetében két katolikus zsellér státusú férfi , 

22 MÁrkUS, 1904. 790.
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Kozári Ignác és Kratki Antal voltak a legnagyobb számban vásárlók, míg a 21 fo-
rint 45 krajcáros tehenet innen vásárolta meg Csöme Sámuel. A rokonok vásárlása 
szerint nem határolódott el az ősi vagyon a szerzett vagyontól (amelynek pontos 
megnevezése: „Böbék Jánossal, mint második Férjével való Szerzeménye az Özvegynek”), 
utóbbiból is vásároltak rokonok és előbbiből is vásároltak olyanok, akik nem vol-
tak sem Simon Dávidnak, sem Naszvadi Katalinnak, sem a fogságban ülő Böbék 
Jánosnak rokonai. Bizonyos tárgyak esetén, mint egy hátos szék vagy egy butélia 
példája kapcsán sejthető, hogy az akár egy generációk óta hagyományozódó, így 
még talán egy rokonnak is kedves emléktárgy lehetett, míg a szintén ősi jószághoz 
sorolt hitván kapa már igazán lehetett Kozári Ignácé. 

Tóth János hagyatéki vásárára 1831-ben került sor, amikor Tóth már öt éve ha-
lott volt, a felesége pedig három éve újraházasodott. Alapvetően erre nem került 
volna sor, de Tóth édesanyja 1828-ban, megözvegyült menye újraházasodásakor az 
úriszéknél kérvényezte, hogy a fi ának adott 224 forintot menye kifi zesse, mert az 
új házasságot követően

„most többé nem betsültettnék, és azért a’ meg holt fi a vagyonából ki menvén, tett 
Testamentomi Rendelését is szóbeli kinyilatkoztatása szerint meg semmisétené. Melly 
után Ns Gál Jósef Felesége nevében is folyamodását bényújtván, magát a’ Felesége első 
férje t. i. Ifi ú Tóth János paraszti Gazdaságában meg hagyatni könyörgött.”

Tóthné ugyanis korábban eltartási egyezséget kötött a fi ával és menyével, ezért 
adta nekik a pénzét, de fi a halála után sem menye, sem annak új férje nem tartották 
magukat ehhez az egyezséghez: így „a’ vértől idegen Vejénél, Ns Gál Jósefnél többé 
nyugodalmas meg maradását nem lelvén, de holtig való tartását és el takaríttássát azoktól 
nem is kívánván”, maga kérte az egyezség felbontását. Nem kerülhetett azonban az 
ősi jószág, de különösen az ingatlan Gál József kezére, ezért kellett megtartani a ha-
gyatéki vásárt. A házat, „mely egy szobábúl, és ifi ú Tóth Samuvel közös konyhából áll”, 
elővásárlási joga érvényesítésével 164 forint 15 krajcárért Ifjú Tóth Sámuel vette 
meg. Gálné megvásárolt az ősi jószágból egy szekrényt, egy láncot és egy 60 forin-
tos ökröt, a szerzeményekből pedig a másik ökröt, a tehenet, egy keményfa asztalt 
és egy szitát, összesen több mint 155 forintot költve el. Kifi zették tehát Tóth János 
özvegy édesanyját, a fennmaradt összeg pedig az árva tartására került, míg Tóth 
János fertálya – az ősi telek! – testvéréhez, a másik fertályt is bíró Tóth Sámuelhez 
került, az úriszék döntése értelmében. Gál József fellebbezett, de a vármegyei tör-
vényszék helybenhagyta az úriszék ítéletét. A rokonok itt is megjelentek, de ért-
hetően Tóth Samu volt a leginkább aktív. Említésre méltó a családi Biblia mint 
ősi jószág sorsa, amelyet Tóth János a testvérével közösen bírt. Ez Bagi Samué lett 
6 forint 3 krajcárért, akiről nem állapítható meg, hogy közelebbi rokona lett volna 
a Tóth-testvéreknek.

A fi atalabb Kapinya Dávid esetében nincsenek hagyatéki vásárlók felsorolva, 
csupán az értékbecslés készült el. Az ő esete annyiban komplikált, hogy a vagyon 
származtatása apjától, Kapinya Istvántól ered, akinek az első házasságában a hét-
ből két gyermek maradt életben, Sámuel és Dávid. Mindkettő megházasodott és 
mindkettőnek születtek gyermekei, és mindketten fi atalon meghaltak. Kapinya 
István második házasságából egy lány született, aki túlélte testvéreit, ezért Dávid 
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halálakor szükséges volt a vagyoni állapot tisztázása. Nincs nevesítve ősi vagyon, 
habár a ház családi közös vagyon: „Kapinya András Házával egy födél alatt, Zsuppal 
lefödött, Ház, melly áll egy Szobából és a nevezett Kapinya Andrással közös Konyhának fele, 
s a Házhoz, mellyhez 2/4 jobbágyi sessio vagyon foglalva, járuló gyümölts fák.” Az irata-
nyag hiánya miatt nem tudjuk meg, hogy a becsűérték alapján mikor került sor 
vásárra és kihez vándoroltak az ingóságok. Az említett Kapinya András unokaöcs-
cse volt Istvánnak, a féltelken pedig később Sámuel és Dávid fi a osztozik, de csak 
utóbbi tartotta meg, előbbi – a birtokiratok tanúsága szerint – 1855-re eladta azt.

Az ősi jószág kérdésében tehát a vajszlói nagycsaládi összetartás a tárgyak szint-
jén bár megjelent, mégis kevéssé érvényesült. Az ingóságok nem képviselnek olyan 
eszmei értéket, amelyet ne lehetne a családhoz nem tartozó, akár nem is református 
és akár nem is helyi lakos kezére átengedni. A telek sorsába nem volt beleszólásuk, 
arról hagyományosan az uradalom döntött, de az ingóságok kapcsán is javarészt 
csak belelátni lehet az esetleges megőrzési szándékot a rokoni vásárlásokba. 

Összegzés

A hagyatéki iratok vizsgálatának több évtizedes hagyománya van a hazai szakiro-
dalomban. Az eddigi kutatások a javarészt szakterületi kérdéskörökből indulnak 
ki, maga a forrás is többnyire önállóan kap értelmezést, még ha igazán csak több 
forrással együtt szólaltatható meg. A Néprajzi Múzeum inventáriumgyűjteménye 
és a ráépülő egyetemi és múzeumi műhelyek irányt mutattak és terepet adtak, ad-
nak a hazai kutatásoknak, mindemellett, ahogy ezt a vajszlói és páprádi vizsgálat 
is mutatja, kerülnek még elő inventáriumok, amelyeket egy bonyolult történe-
ti problematika felfejtése során érdemes megszólaltatni. Az ormánsági családok 
szempontjából a hagyatéki iratok vizsgálata itt kevésbé a helyi eszközhasználati 
kultúra miatt releváns (erről amúgy is csak egy statikus képet lehetne alkotni az 
időbeli korlátok miatt), hanem a vásárlói attitűdök azok, amelyek relevanciát nyer-
nek. A hagyatéki vásárok ugyanis nemcsak az árvák gyámolítását, támogatását 
elősegítő közösségi együttműködések voltak, hanem egy primitív piac, ahol ki-ki 
képességei szerint gyarapodhatott. Ahol a legjobban az járt, aki kivárt és rutinosan 
cselekedett: akár mint fi atal feleség vagy mint a vásárlás mechanizmusaiba bele-
tanuló férfi . A hagyatéki vásárok és ezáltal az inventáriumok a paraszti világban 
létezett korai pénzgazdálkodás lenyomatai. A vajszlói és páprádi inventáriumok 
ugyanakkor arról is meggyőznek, hogy a nagycsaládi együttélés bomlása során 
a családi örökség részét képező tárgyak kevésbé jelentettek megőrzésre érdemes, 
eszmei értéket és a telkek egyben tartása is csupán az uradalmi megkötés miatt 
érvényesülhetett.
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