
ADALÉKOK A XX. SZÁZAD ELEJI FELSőHÁROMSZéKi 
PEREFERNUM 1.) KéRDÉSÉHEZ 

(kisérleti kutatás recens és okirat anyag ·feldolgozásának segítségável) 

HASSZMÁNN PÁL- KóSA-SZÁNTHÓ VILMA 

A falusi közösségekben a leány c:::aláda:lapításkor, nászajándék, ho
zomány vagy perefernum elnevezéssel kapta meg szüleitől azokat az anya
gi javakat, amelyek a mindennapi élethez szükségesek voltak. Ezeknek a 
tárgyaknak az összetétele· társadalom- és családszervezet valamint gaz
dasági heil.yzettől függöen koronként és tájegységenként változott. E dol
gozatban éppen ezzel a kérdéssel foglalkozunk, azaz : a század első évti
zedében, felsőháromszéken mit tartottak a batalak életkezdé:::éhez 
feltétlenül szükséges tárgyi tartozékoknak 

A perefernum al,aposabb vizsgálatára a XIX. és XX. századból irásos 
dokumentumok, un. perefernum-levelek hívták fel a figyelmünket Fel
sőháromszék nyolc falujából (Szászfalu, Sárfalva, Felső-és Alsócsernáton, 
Zabo}:l, Páva, Bélafalva, Mátisfalva, Dalnok) huszonkét levé!l került a 
cs·ernátoni múzeum birtokába, a legkorábbi 1802-ből a legkésőbbi 1945-
ből. Nem rendelkezünk olyan bőséges forrásanyaggal, amely megengethet
né az alapos történet'i vizsálatot, s így dolgoZJatunkban csak a XX. század 
e~ső évtizedére korlátozodunk. amely időszakból öt levéllel rendelkezünk. 
Éppen ~azért választottuk ezt az évtizedet, mert a szegényes irásos forrást 
kiegészíthettük szóbeli adatokkal. Az idős emberek - akiket kissé lélek
telen, s ezért nem szívesen használt kifeje2Jéssel, adatközlőknek neveznek 
- segítsége nélkül nehez·en boldogultunk volna, mert a levelekben talál
ható tárgynevek jelentésének egy részét nem ismertük, és a perefernum
levél iráskörülményeiről és sz·empontjairól is ők informáltak 

A tanulmány során először az irogatást megelőző eseményeket, majd 
a perefernum tárgyi összetételét ismertetjük. Mindezek az adatok szigo
rúan az 1900-1910. időszakra vonatkoznak. Történeti összehaiSonlítást az 
1802--1945.-ből származó dokumentumok alapján végzünk, amire mindig 
külön felhívjuk a figyelmet. 

1) A PEREFERNUM szóhasználatra nemcsak a népi iDásbeliség felsőháromszéki 
dokumentumaiban s·z•erepló perefemáliS-Ievél rerminus késztetett, hanem a népi 
ir'áls- és s:zl6belri hasznáolaJttal me;g,~gy•ezó, múl>t sz,ázad végi jogi ért:e:lmezés is : , a 
perefernum a római jogban a férjes nö külön vagyona, melynek kizárólagos tulaj
dona a nöt Hleti s a férj cs,aJk kezelte" (Pallas L.). 



Á PEREFERNUM LEVÉL LtTREJÖTTÉNEK KÖRVLMENYEI 

A perefernum levelet a házasság hiViata•los vagy egyházi megkötése 
Plőtt irrták. A Hatalok egybekelését előkészítő első lépés a leány és le
gény családjának ismerkedese volt, amely a háztüznéző, vagy háztűzlátó . 
során történt. A legény szülei meglátogatták a lány szüleit, akik majd 
később visszaadták a látogatást. A háztűznéző készítette elő a leánykérésL, 
s tulajdonképpeni céljra a házasukmdó fiatalok családjainak barátkozása, 
valamint a ház·asság anyagi feltételeinek kitapogatása volt. 

A háztűznéző után került sor a ieánykérésre vagy kikérésre, s ugyan
azon este, a kikérés szertartásának befejeztével az irogatiisra is. Erré az 
alkalomra hívtak egy írni-olvasni jól tudó embert, a bírót v.agy jegyzőt, 
t''s két tanut. A lány ingrat1an javait bevitték a tisztaszobába, egy helyre 
rakták, majd sorrendbe és számozva f·elírták. Az irom.ánynak felírták a 
címét", amely, 1900-1910 között legtöbbször "Perfernális javak össze
írása", ritkán "nászadomány összeírat volt". A fE.üí.rat után következett 
az a12bbi szöveg : ,.melyben foglaltatik (pl.) K. Sárf.aJvi Bíró Pál és neje 
született Konráth Agnes édes leányok Márinak férjhez menetelle alkal
mával Bereczki lakás .Kalit Ignáczhoz ingó és ingatlan javainak felírata 
felett az alábbi rendel": Az idézett szöveg alá került a táblázatfej : sor
szám, tárgyak megnevezése, becsértek (ko.rona fillér, forint). 

Az adatközlők emlékezete szerint a J.egény is vitte a maga perefre
num levelét, viszont iyen írás nem került elő. Írás nélkül is közölték, 
hogy a leendő férj milyen vagyonnal indul majd a házasságba. 

A perefernum-levél írás nem minden társadalmi és vagyoni rétegre 
volt jellemző, csak a jobbmódú házaknál készítették, ahol volt, amit fel
írni. A rendelkezésünkre álló korbeli levelek mind a katonarészen való 
leányoknak íródtak. A mt:üt század végétő'l kezdődően a lány nászaján
dékába szülői .adományként bejegyeztek azokat a Javakat is, amelyeket 
ö maga szolgálással sz·erzett. Az elszegődés célja is ez volt. 

A perefernum-levelet két pé],dányban írták, s ennek megf.elelően 
kettős céllal : egyik példányt a fiatalasszony őrizte, s arra szogált, hogy .a 
saját szüleit kötelezze a levélbe diktált javak maradéktalan kiadására ; 
a másikat a fiatalasszony szülei tartották meg, amely alapján a leány a 
házasságba vitt javait, válás esetén, a férjtől visszakövetelte. A bíróság 
jogerős aktánrak ismerte el a perefernurn-.levelet. 

A PEREFERNUM ÖSSZETÉTELE 

A hozomány összetételére vonatkozó szó- és írásbeh adataink lénye
gében azono·sak, ugy,anazt a sorrendet, tárgyi összetételt és elnevezést 
követik. A hiteliesség kedvéért mi az írásbeli dokumentumokat elemez
zük és a szóbeli közléseket magy,a:ráz·atként használjuk fel. .A század
eleji, m:ír említett levelek az 1904., 1903., 1906. és 1907., 1910. esztendők
b51 valók, a már megnevez'ett falvakból. Az 1906-ból származó, felsőcser
r.étoni, Rákosi Róz.a levelét, noha tárgycsoportokra bontv.a., de azért 
egészében i: mertetjük. Választásunk azért esett erre a levélre, mert tárgyi 
összetételben gazdag és az t't j divatot követi. A többi levelekből összeha-
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soniitó anyagként részieteket idézü11k. A továbbiakban ú]keietünek vagy 
divatúnak nevezünk minden olyan tárgy,at vagy tárgycsoportot, amely az 
előző korok leveleiben, tehát 1802-1900-i.g nem szerepelt s századunk el
ső évtizedében jel~ent meg; régiesnek pedlig azok,at, amelyek 19.00-ig 
előfordult:ak s az 1910-es esztendőktől kezdve maradtak ki. Szükség volt 
c·rre a katégóriazálásr.a, mert különben nem tudtuk volna az esetlegesen 
előforduló tárgyaka,t a szokásostól a hagyományostól megkülönböztetni. 

A leány hozomán)11át tá,rgycsoportokba osztva gyűjtötték, kezelték és 
írták fel. A háZlasságba vitt javakat jelentőségük szerint két nagy cso
portba oszthatjuk : 

a) a létfenntartás forrásául szolgáló javak (föld, jószág, pénz) ; 
b) a leány használati tárg)11ai (bútor, textilneműk, háztartási eszközök). 
A föld- és jószág-adomány az általunk ismert huszonkét levél egyiké-

ből sem hiányzik, szerepel 1802-ben. és 1945-ban is. Ennek ellenére "ki
lóg'· a hozomány-levélből mert minden más adomány sorszámozva . és 
egy meghatározott, a tov-ábbi,akban majd i~sme:rtetett rendben írták fel, 
a föld viszont hol a levél legelején, hol a legvégén szerepe'l (a közepén 
sohas-em), előfordul, vagy utóíratképpen, sorszám nélkül jegyezték meg, 
hogy az illető leány melyik dűlőben, kinek a szomszédságában mekkora 
Jö:det kapott. A hozomány összértékéhez viszonyítva a léUenntartás for
rásául szolgá:ló jav:ak értékének aránylfl az 1802-1945 időszakban nem 
változott és kb. a felét alkotta. Az 1900-1910 időszakban az-ingaUan a 
hozomány összértékének 41 o;0-49%-át teszi ki. Ebben az időszakban az 
adományozott föld nagy9ága öt-hat véka féréje helytől öt hektárig válto
zott, a cs.a:lád anyagi erejétől függően, Többnyire szántóföldet · jutattak 
a leánynak, nagyon ritkán szere;pelt házhely, legelő vagy szénahely, eset
leg erdő. A jószágok közül a tehén (tinó), juh, malac, híz.ottdisznó for
dul elő a levelekben. A szájhagyomány szerint tyúkot és libát is adtak a 
i e::~nynak, de nem illet azokat felü·ni. A jószág elmaradhatatlan, ha .a 
szülő valami oknál fogva nem tudott adni, akkor megjegyezte, hqgy te
hén vagy tinó helyett mennyi készpénzt juttat. 

A leány :ingatlan javainak felírását a száz·ad első évtizedében a bú
torokkal ke~dtJék, a textitlneműkkel folytatták és háztrar-bási eszközökkel 
fejezték be. Egészen a múlt száZ'ad utolsó harmadáig a peref,ernális ja
vak leírását a viselet dal'tabokkial, esetleg az ágynemükkel indították. Ez 
a sorrendváltás kapcsoiratban 'lehet azzal a ténnyel, hogy a rendelkezé
sünkre álló dokumentumokban .a XIX. század első felétől a XX. század 
d.erekéjg haladva a hozomány összértékében folytonosan növekedett a bú
torok értékének aránya, nem a föld és jószág, sem a háztartJáiSi javak, ha
nem a textilneműk arányának róvására. Százalékban kifejezve adataink 
szerint 30/0-ról (amely 1830-ig jellemző), 4%-ra (amely 1870 és 1890-ig 
jellemző), majd a század fordulón és száz-ad elején lOD/0-ra emelkedett, az 
1910. évek után 15%-ra. 

1) A hozomány egy részét a leány éd< sanyjától. esetleg nagyanyjától is örököl
bette. más részét újonnan éillitottáJ~ elö vagy szerezték be. Az örökölt tá r·gyak 
többnyire ágy- és < • sztalneműbul ál lotta k amelyek az elö::ö J:c·mzedék hozmná
nyainak legszecb és legértéi:c~;ebb darabj::i voltak. 



í. BlrTORÖK 

A század elején a bútorok száma, elneve"'ése és fajtá]a szinte pere...: 
fernum leve'lenként változik. Mindegyikben előfordul .a.zonb;:m : ágy (egy 
vagy két darab); asztal (egy vagy két darab); szék (4-8 drb.) tükör és 
varrógép. Ugyanígy a levelekben az edényféleségek tárolására szolgáló bú
tor darab is szerepel, amely lehet üveges vagy kredenc, ,a ruhaféléknek 
pedig kaszten, láda vagy sifon (ruhaszekrény). Ahol kettő vagy négy 
szék van, ott ülő alkalmatosságként a kanapészék is előfordul. A bútor
darabok közt régiesnek számít a kaszten, a tükör, a láda és a kanapészék, 
új divatunak a divány, a kredenc és varrógép. Ebben az időben is a 
,.pullitéros" szababútor a divat (amely 1872-ben szerepelt először), mel
lette a festett konyhaberendezés a 'réglies stílust őrizte meg. A levelekben 
nem választják külön a konyha- és szobabútort, viszont ez jól kivehető 
a bútorok leírásábóL Összetétel szerint tehát egymás mellett jelentkeznek 
kü:önböző korok bútordarabj,ati, az újat ünnepinek - szababútornak 
ha ·ználják, s a jómódúak szerúk be. Például az 1906-beli perefernum
levélben a leány 8 hold földet, 10 hold ·erdőt, egy bennv.aló he~y2t 

·2s szénahelyet kapott. Emellé egy tehenet, egy szekeret, ké t láncot, 
két tinót, egy juhot és egy malacot. Bútorai is új stílusnak. A régimodi 
bú 'orokat is férjhez vivő leány (1904-ben) gyengébb módú ; pevefernum
levélben egy db., hat éves svájcer tehén, egy da:r:ab süldt5 malac és a 
::zénarét dűlőbeli tagból l hold szántóföld s:nerepel .adományként. 

Szószerint idézzük a perefernum leveJekben előforduló bútorokat 
az eredetivel azonos sorrendben : 

1906-beli levél bútorai 

egy varrógép 28 frt. 

két sifon 40 frt. 

egy üveges 13 frt. 

két ágy 16 fr t. 

egy divány 18 fr t. 

négy szimpla szék négy más 15 frt. 

egy láda 2 frt. 

tükör 3 frt . 
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1904-beli levél bútorai 

két db. ágyak festettek 16 kor. 
két db . .asztalok egyik pul
litéros kerek a más f.es.tett 18 kor. 
egy db. pullitéros kaszten 16 kor. 
két db. kanapé székek .14 kor. 
egy db. pullitéros sifon 26 kor. 
egy db. festett láda 7 kor. 
négy db. ülő szlékek 10 kor. 
egy db. festett kredenc 9 kor. 
egy db. varrógép 40 kor. 
egy db. falraVJaló nagy 
tükör 4 kor. 



2. ÁGYNEMÖK 
.. -. . · ; -.-· ~ 

A textil nemüket, mint az irásofban is, tárgycsoportonként küion 1s
trert2tjük, betartva a felírás sonr~ndjét. 

Másfélszázados idős:zlakban, az ágynemű összetétele, elnevezése és 
felírasi sorrendje is alig változott. Az 1904-beli Sárfalvi prefernum-le
vélbei1! ugyanazokat a da·rabok~a~t, ugy:anabban a sorrendben és darab
számban találjuk meg, mint amelyek az összes megelöző és utánna kö
veik2ző dokumentumokhan szaibálypzeTűen megvannak, éspedig : "két 
derekaij 1-1 hajjal; tizenkét db. párnák két, két hajjakkal ; két db. pap
lanak lepedőkkel együtt ; egy db. cserge ; két db. ágytakarók, tiz db. le
pe-dők, ebből hat gyolcs és négy kender"'. 1802-től 1900-ig ,a, ;paplanok 
száma egyről ket'tőre szaporodott, az ágytaka,róké kettőről négyre. A cser
ge régiies ágyneműnek számít a század elején, 1897 után nem is fordul 
elő. Más régi textíliáv:al nem ta~~álkozunk. A "rúdravoló festékes'· 
1835-'ig van jelen. A szalmazsák "kilog" az ágyiruhák sorából, hol elől, 
hol hátul, hol középen van, ennek magyarázatát abban látjuk, hogy nem 
vr1lt megfelelö hagyományos helye - ugy,anis 1870-es években olvas·tunk 
róla először - is így mindenki belátása szerint sorolta be. A párnák és 
lepedők száma változó, nincs meg mindenhol a 12, amelyet rendjén való
nak tar~ottak. A párnák számát a lakodalom alkalmáv'a~ a nagyanyáktól és 
násznagytól kapott darabok egészíteték ki 12-re, a lepedőket pedig .a vég
w1szonban felírt anyagok pótolták. 

Az új bolti anyagok megjel-enése s a hozzávaló anyagi mód me,gléte 
együttesen megbontj.a a tucat-szám szabályt, mert a meglévő tizenkettő
höz hozátesznek még ilyen. rangosnak számító darabokat is. Ismét az 
1906-bell:i újszerü és 1903-beli régies ö~szetétel példaként: 

1906-os levél ágynemüi 

három derek,alj négy héjjal 36 frt. 
tizenkét párna két-két héjjal 20 frt. 
egy sejern két ször paplan 
lepedöstől . . . . . 20 frrt. 
egy boti ágyterítő és egy 
asztaltertítő 8 frt. 
h.'lét-két fiehér ágyterítő klét 
szöttes 15 frt. 
egy bolti lepedő és 8 házi-
szött 10 f.rt. 
két szaLmazsák, 50 sing 
gyócs, 50 keskeny 12 frt. 

1904-beli levél ágynemüi 

két derekal y h:ajakkal 32 

ki l ene dr b. párnak 2 két 

hajjal 54 
j 

két dr b. papl.anok 15 

egy drb. cs·erge u 

két dr b . szalmazsákok 15 

tinenkét dr b . lepedők 25 

3. ASZTALNEMÜK ÉS 1EGYÉBB GAZDASAGI TEXTÍLIÁK 

kor. 

k()lr. 

kor. 

kor. 

kor. 

kor. 

Az étkezéshez szükséges vá~zonholmik sn~:ma és alaptnyaga nagyon 
változatos, bár itt is .a féltucat és tucat volt a szabályszerű. A nem kerek 
számok a köVE<kező megkötésekből erednek : a leánynak kellett hogy le-



gyen egy hosszú. 24 személyes ahrosza, egy kék színü, amelyet teme
teskor lerített az asz~alra és egy •tíznyüstös díszes f·ehér abrosz. Ezeket, 
attól függően, hogy milyen anyagi erővel bírták, vagy beleszámították a 
12-be, vagy külön hozzát•erttélc Az abroszokat vi:előre és ünneplőre osz
tották. A hétköznapi kenderből készülhetett és tarka, veres v:agy kék 
színü, az ünnepi gyapotból szótrt fehér színű volt. Az abrosz előfordul 
mind a huszonkét dokumentumban, az lél/Sztalkendővel együtt, ez utóbbi 
1870 után a "szelvét" vagy "s:Dervlét" nevet ·is kapta. Az évtizedek so:rán 
az asztalneműk száma. növekedett : 1802-1930-ig 6 darab szerepeJ, majd 
fokozatosan 12, 18 ; az asztalkendők száma általában az ahroszok szé:má
nak kétszerese. 

Ugyanúgy, mint az abroszok száma, a törülközöké is megnövekedett. 
A í.()rüiköző kifejezés 1972-ben fordul elő először, addig kendező-kendő
nek hivták; 1872 után váltakozva szerepel mind a két elnevezés. Az el
nevezés-ek és pizonyos tárgyak elterjedésének ideje függ a falu helyzeté
tól i·s Köztudott, hogy egyazon táj·egységen belül egyik :f,a,lu hagyomány
örzöbb, mint a másik, mert zártabb a település, ross~ak a köz1eketlési 
viszonyok stb. Ennélfogva ilyen szórványadatokból, mint a mienk nem 
vonhat.unk le messzemenő következtetéseket, csupán a tényeket közöl
hetjük 

Az asztalnemükhöz tartozó takaróruha és tánylértönlő hiányzik a XX. 
század el ::ő évtízedéből szérmazó levelekből, ezt a hiányt esetlegesnek is 
vé'lhetjük, ugyanis 1870-töl kezdődően adták a leánynak ezeket a dara
bokat. s 1910 után is szerepelnek. Előfordul az is, hogy az asztalkendők 
töltötték be ezek szerepeit. 

A gazdasághoz szükséges szőttesek közül a perefernumba 12: zsák, 
egy ponyva és 5--6 tarisznya került. A zrsákok és tarisznyák különböző 
nagyságuak. 

1906-beli levél asztalnemű gazd, 
textilliái 

egy tuoat tiz nyüstös hrá rom 
hosszú abrosz . 25 frt. 
egy tarka négy vastag 
kettő bara.cmagos abrosz 
huszonnégy aszta~keszkenö 
1~ele i.ízn(YÜ3tös . 7,30 irt. 
hus~mnnégy asztalkeszkenő 
fele tiznyüstös kisebb 2.40 frt. 
harminc kendöző kendők 9 frt. 
husz zsák fele gyapjú. fele 
kender két kisebb 20 frt. 
egy ponyva 2 frt. 
két pokros egy kenyeres 
Lari·sznya 9 frt. 

1904-beli levél asztalneműi gazd, 
textilliái 

tbenkét drb. abroszok 
ebből egy drb tiz 

nyüstös 30 kor. 

tizenkét drb. szelvétek 7.20 kor. 

tizennyolc kendők ebből 

12 gyocs, hat gapot . 

tizenkét drb. kender

zsákok 

öt drb. tarisznyák, 

kisebb nagyobb . 

14.40 kor. 

12 kor. 

. 3.20 kor. 

Az 1903-as perefernum-levélben tizennégy abroszból 4 veres, hat kék, 
8 fehér és a hozzáva1ó szervétekből 12 f·ehér, 6 piros, 10 kék. 
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4. A VISELET DARABJAI 

A perefernum tárgycsoportjai közül, a század elején, a viselet a leg
szegényesebb. A vis·elet összetétele szltnte húsz évenként á•tstrukturálódik, 
helyesehben a strúktúra megmarad de elemei : a viselt daraJbok egyike, 
vagy másika változik meg. Például a XIX. első f1elének iköpenyegei, sub'ái, 
bundái, condrái helyén a XX. század elején felső téli kabát szerepel. A 
gyolcs-, fejtő-, tarka-, patyolat-, karton rokolva ; a hozzávaló sejern és 
ujjas lajbli és mejjrevaló valamint a sejem-, tarka-, patyolat-, gyolcs 
előruha he~yén a rendruha található. Ez a viselet is rakolyából áll, amihez 
felső. azaz blúz társul és eléje kötény. Tizenkét v;agy hat renddel ruházták 
ki a leányt. Unnepl'le kasnérból, bolti gyapjú szövetből, készítették, hét
köznapra szőttesbő[, kia1rtonból, vagy posztóból. A viseletet 12 fehér ing, 
két nagyruha (kendő) és két hárászk•endő egiészítette ki. 

1906-beli levél viselet darabjai 1907 -beli levél viselet darabjai 

egy felső (kabát) 14 frt. tizenkét drb ingek 15.60 kor. 
h:at rend ször gunya és egy 

két nagy ruha egy hérász 10 frt. fehér szokny.a 88 kor. 
egy rend posztó egy rend 

h.at rend boti három rend szöttes egy rend posztó 
kétt drb kabát 20 kor. 

szöttes ruha 45 frt. egy nagy kendő két hárász 
.k;endők .. 15 kor. 
tJizenkét főrevaló kendők 
hat ször hatt karton 12 kor. 
husz drb zs,ebb kendők 15 kor. 

1907 -beli levélből (Szá·sz.faluból) a viselet dar:albjai öt tételből állnak : 
., tizenhárom rend rokolyák felsejikkelegyütt ; egy posztó kabát ; egy ma
gyar bunda; két posztó ruha nagy (kendő), 8 kisebb ; egy nagy posztó 
kendő". A fejrevaló ruha, más szóval fejkfendő a vi!Selet elmarardhatatian 
kelléke, minden időben rriegtaláljuk. 

A viselet fontoságának osökkenését mutatja az 1910-beli perefernum
levd, amelyből teljesen kima:rta!dt. 

Az összes textilneműk a per·efernum értékének átlag 220í 0-át ,al]kotják 
a szüzad eLején, legértékesebb köztük az ágynemű darabjai. 

5. HÁZTARTÁSIESZKÖZÖK 

Az asszonyi munka ellátásához szükséges eszközök és kellékek a pe
refernum-lev:é~ végére kerültek, ,értékük is .a legkisebb, a hozomány 
összértékének átlag 6°ío-át képezik. Sok apró darabból áll a háztartás el
látásához szükség.es perefernum-Dész, s a dar.abok három funkció köTÜl 
csoportosulnak : főzéshez és táLaláshoz v.alő darabok ; 

mosá.shoz és vasaláshoz való darabok ; 
kenyérsütéshez való darabok, 



-fözéshez és tálaláshoz .szügséges perefernális javak 

megszaporodtak az évtíz·edek során. Míg 1802-ben · 12 bokályt és cse
réptányért k1apott a Leány s os·ak 1830 után kést, villát és kanalat, 1870-
ben már tál1arkat i•s. A század elejére k·ibővül a l1edtár. Idézzük az 1906-bé~ i 
levelet : 
egy tuc21at poreellán egy tucz.at kisebb csésze (?) 
egy zöLdséges egy leveses két smtes tál 
kávés ibrik, két f.eketekávés f;indsza, egy tej forráló 
egy tucz,:lt kés villa, egy tuczat a kalány, egy tuczat kicsi 
kalány, két leve:ses ka1lány, egy kávé örlő -
egy tuczat boros pohár egy tucl'lat kávés 

5 frl. 
3 frt. 
1.50 frt. 

7 
4 

fr t. 
fr t. 

A főztéshez szükséges eszközök közül minden perefernum-lev€!lben 
megtalálható az éncedény, pléh kászló (edény), reszelő, szűrő, tölcstSr, ká
védaráló, maktörő és szita. Ugyancsak az 1906-béli levélben : 

két J.apiltó 1 frt. 
egy érc fazék egy pléh 3.50 frt. 
eg·y érc lábos. egy tátl, hat tángyér pléh, két kászló . 2 frt. 
egy tor:más csésze, tO'rma res21elő, téglá'Zló masina 2 ftrt. 
szürő szita, töksér, litres kanna 2 frt. 
egy rézmozsár, mosdótál 1.50 frt. 

Az 1907-bél'i szerényebb levtélben is megtalájuk a "egy kávédaráló; 
egy ér·ctfazék, egy tuczat két viiHájával; egy tuczat pléh kanál; tiz·enkét 
kávéskanál; egy tucz·at porcelán tányér, egy leveses. egy sültes. 2 tor
m ós tál; 8 boro:s pohár, 6 kávés pohár, egy tormaörlő". 

- A mosást un. lúgzórakás alkalmával Vlégleszték, amelyhez nagy 
faedények voltak szükséges. 

-.a mosáshoz szükséges perefernális javak ;-

A ruhaneműket lúggrcü ~isz~tftották ún. "_lngzó-rakás" eljtfü·Msal. 
I~hhez a munkafolyamathoz nagy fa1edények kellettek. Minden asszony 
igyekezett leányát ellátni ezekkel a tárgyakkal is. A hagyományőrzőbb 
perefernumokban minden tá1rgy szerepei; az új divatúban elmarad egy 
részük. PL 

1906-béli .levél mosó eszközei 11UO-béli levél mosó eszközei 
(eg káposztás k8d), egy vi:t.".::!s k~~rtya . 4 kor. 
lugzó cseber 8 frt. ruhaszáraztó gyeplő 4 kor. 
tiszta cseber, két kártya l frt. egy kötés csiptető 1 kor. 
egy kisebb és egy lugzó kád 8 kor. 
nagyobb üst 2.80 frt. törzsölő cseber 3 kor. 

A kenyérsütés, úgy mint a mo:sás, szintén nagyobb faedényeket Ige
nyel ; .az 1906-os levél egy.eUen t1ételének sorolja fel : egy szita, ké t rosta, 
három tekerrő ,,az 1903-béLi levélben teljesebb a feLs:zJerelés" : egy sütő 
tekienyő és egy gyuró tekenyő .. . 02 korona; egy gyLr szita . . . 60 kor. 
egy dagasztószék, érték nélkül. 
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A felsőháromszéki perefernum-'levelek elemzések végére érve a kö
vetkező észrevételeinket rögzíthetjük : 

1. Háromszék nem minden helység1ében volt szokásos a fiatatokat 
földdel eHátni. Ismereteink alapj.án éppen azáltal válik a felsőháromszéki 
peref~ernum sarjátossá : az új házasoknak biztosítja a létfentsrtás for
rásait. A szóhagyományban is így érvelnek : "a:oért adják a perfernumot, 
hogy legyen amiből megélniök a fiataloknak". 

2. A perrefernum-leveLek összetételében .a tárgycnoportok szabálysze
rűen megtalállhatók, ezen belül is köVletnek egy bizonyos sorrendet, vi
szont mincs olyan elvárás, él'mely kötelezővé tenné bizonyos funkciójú, 
minőségű és darabszámú tálrgyak meglétét. Más szóval, élve : "ha nem 
volt valami meg a perefernumban és észrevettek, megszólták~ de azért 
nem dől t össze a világ". 

3. A hozomány jav.ainak nagyon kis hányada ház:H.ag •elöállított szőtt, 
vagy fanemű, lllagyebb rész·e boltból vá'séÍirolt, vagy bolti alapanyagból 
készült, (nem elhtany:agolhotó a helyi mesterek által készíteitt eszközök 
aránya s·cm). 

4. A perefernum ös.szetéte(lében a l1egtöbett a bútorok és viselet da
rabjai változtak. A bútorokra a század el•ején több gondot fordíto-ttak, 
mint a megelőző 1Jdöszakokban, a viseletre kevesebbet. Mindkét térgy
csoport esetében követiJék a divatot. Bútorral egy élebve ellátták magukat, 
ruházata nem, mert abban az időközben változó divathoz i.gazodtak. Ér
dekes, hogy olyan vidéken, .ahol a hozományban hagyományos népi bú
torok és népviseleti darabok szerepelnek. a peref•ernumot nyüvánosan 
viszik a f.ailu szeme láttára, pl. Kalotaszeg, V!agy a századeleji Fe·lsőrákos. 
Felsőháromszéken azonban letakarva vitték, i'lletlenség lett volna mu
togatni. 

Végezetül még annyit teszünk hozz<.i, hogy megfigyeléseink alapjén 
a peref.ernumban azok a térgy.csoportok manadtak változatlanok, ame
ly·ek az élet a:lapszükségleteit szalgálják (alvás. étkezés, mo:sás, tisztálko
dás), amelyek tehát nem látványosak és nem mindekinek a szem2 előtt 

7aj11anak le. 

Az itt felsorolot elemzés egy jövendóbeli gyűjtő- és kutatómunka 
alapjául szolgát ismertetését azért tartottuk közlésre érdemesnek, hogy 
felhívjuk a szakemberek figyeimét a perefernum-levelekben rejlő- for
rások értékére. Ismerve ezeket a leveleket, alapos gyűjtés után felmér
hetetlen fontosságú forrásértékként szolgáilhat a néprajz- és gazdaságtör
ténet valamennyi ágának. Következeteséinkiet éppen az anyag hiányos 
volta miatt cs:1k a legszigorúabban bízonyítható megá~lapításokra kor
látoztuk. 
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