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NAGY JANKA TEODÓRA 

„SZÁRNYUK ÉS GONDVISELÉSSEK ALATT 
HOLTOM ÜEDEJÉIG LAKVÁN..." 

A CSALÁD ÉS JOGSZOKÁSAI: AZ IDŐSEKRŐL GONDOSKODÁS 
SZOKÁSRENDJE A KÉTVÍZKÖZÉN1 

A család, a munka témaköréhez a tanulmány egy sajátos szempontrendszerrel kíván-
ja gazdagítani. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy az életkor előrehaladtával a 
munkaképességben és a munkához való viszonyban bekövetkező változások milyen 
autonóm szabályozási gyakorlatot alakítottak ki a paraszti társadalmon belül. Vizs-
gálódásunk fókuszába a családot helyezzük, megközelítésünk jogi néprajzi, azaz 
interdiszciplináris. A kutatás tárgya egyrészt hagyományosan néprajzi (a Duna-
Tisza közötti területen, azaz a Kétvízközén élő nemzetiségek és népcsoportok szo-
kásrendjét vizsgálja), másrészről azonban kifejezetten jogi néprajzi, mert elsősorban 
a témát érintő jogszokások vizsgálatát tűzi célul. Tagányi Károly szavaival a 
„megíratlan, jogi alakba nem öntött jogszokások" vizsgálatára irányul, de a vizsgált 
csoportok társadalmi-gazdasági differenciáltsága miatt szükségszerűen magában 
foglalja a szokásnormák, jogi népszokások, jogi néphagyományok mellett a szokás-
jog és a jogi norma körét is.2 A kutatás a komplex módszert alkalmazva túlmutat a 
klasszikus néprajzi strukturáltságon,3 a források között a néprajzi gyűjtések adatai 
mellett a levéltári dokumentumokat és a jogszabályokat is használja.4 Mivel a pa-
raszti társadalomban a közösség tagjai munkához való viszonyulásában bekövetkező 
változások színterei elsősorban a családok voltak, e színtéren vesszük számba a 
speciális helyi kisközösségi autonóm szabályozások, azaz élő jogszokások minden-
napi gyakorlatát. 

A téma kapcsán nem kerülhető meg az érintett három fogalom meghatározá-
sa, illetve egymáshoz való viszonyuk pontosítása a család - munka - idős ember 
hármas kontextusában. 

Családon a továbbiakban annak rendkívül gazdag kontextus rendszerére csak 
utalva a feudális gazdasági kötöttségek alapján szerveződő, mezőgazdasági terme-
lést folytató nagycsaládot értjük. A magyar történelem során szembetűnő, hogy bár a 
feudalizmus időszakában is általánosabb volt a vagyonnal nem rendelkezők magas 
száma és az alacsony átlagéletkor miatt a nukleáris, azaz kiscsalád, mégis a paraszti 
társadalom sajátos, a középkorban is meghatározó családtípusaként a nagycsaládot 
tartjuk számon.5 Ez a nagycsalád azonban nem azonos a honfoglalás kor nagycsalád-

1 A tanulmány az OTKA A jogtörténet új forrásai: a Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Digitális Adat-
tár (DDFL) 109191. sz. pályázat támogatásával készült. 

2 TAGÁNYI Károly 1919.3. 
3 TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1981. 
4 A néprajzi források között hangsúlyos szerepe van a helyszíni adatközlések mellett a konferenciasorozat 

korábbi ülésein elhangzott gyűjtéseknek, illetve az előadók által jegyzett monográfiáknak: BÁRTH 
János 1997.; BEREZNAI Zsuzsanna - SCHŐN Mária 2013. 

5 FARAGÓ Tamás 2000.; TÁRKÁNY SZŰCS Ernő 1981. 
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jávai, noha számos hasonló vonást mutat. A feudális kor nagycsaládjának alapja is a 
közös vagyon, de már nem a nemzetségi szervezet elsősorban állatokból álló, majd 
az azt kiegészítő földterületek osztatlan közös tulajdona, hanem a feudális rend alap-
ját jelentő földtulajdon közös birtoklási formája, megélhetési kerete. A középkorban 
ugyanis a jobbágyok esetében a jobbágytelek nagycsalád által történő közös birtok-
lása, művelése biztosított megélhetést az egyén számára. A jobbágyfelszabadítást 
követően a paraszti magántulajdon megjelenése és szétöröklése után a feudális tár-
sadalom felszámolásával maga a nagycsalád is felbomlott.6 Az új társadalmi rend új 
családmodellt alakított ki: megjelent a feudalizmus időszakában domináns tradicio-
nális családtól határozottan különböző modern család, amelynek sajátos jellemzői a 
XIX. században Európa szerte lezajló társadalmi-gazdasági átalakulások során mind 
nyilvánvalóbbakká váltak.7 A család alapvető funkcióiban is változás következett 
be: a biológiai (utódnemző), a társadalmi reprodukció mellett továbbra is meghatá-
rozó a gazdasági funkció, de tartalmuk erőteljesen módosult. A biológiai funkció a 
gyermekhalandóság csökkenésével, a népességszám növekedésével és a társadalmi 
ellátórendszerek kiépítésével átformálódott (kevesebb gyermeket vállalnak a csalá-
dok), a társadalmi reprodukció az organizált szervezetek kiépülésével (iskola, egész-
ségügyi, szociális intézmények) redukálódott. A gazdasági funkció is átértelmező-
dött: a termelés, a szolgáltatás családi közössége helyett mindinkább a fogyasztási -
anyagi szükséglet kielégítésének dominanciája vált jellemzőjévé.8 

A munka fogalmának meghatározása során fontos leszögezni, hogy a paraszti 
társadalom alapegységének, a tradicionális családnak az alapja a munkaközpontú 
értékrend volt. A lokális közösségbe a családon keresztül beilleszkedő egyén szocia-
lizációs folyamatának lényege a munkára nevelés, a munkába nevelődés volt. Az 
egyén értékét közösségi hasznossága, az által elvégzett munka szabta meg. Ki mihez 
értett a legjobban, abban „első, a közösség által megbecsült" lehetett: a legjobban 
kaszáló kezdte az aratást, a legszebb hangú indította a nótát, mindenkinek megvolt 
az a tánc, amit ő tudott a legjobban, különleges becsülete volt a kiváló főzőasszo-
nyoknak.9 A munkába nevelődés folyamata a paraszti életforma teljes tudásának 
birtoklásával és ennek bizonyításával fejeződött be, ettől kezdve vált közösségének 
teljes értékű tagjává a fiatal. 

Az idős kor, az öregség10 rendkívül összetett és differenciált kontextusban ér-
telmezendő fogalmának a néprajz által történő meghatározása a paraszti társadalom-

6 NAGY Janka Teodóra 1998. 
7 CSEH-SZOMBATHY László 1995.; TOMKA Béla 2000.; SPÉDER Zsolt 2005.; BÁNLAKY Pál 

2011.; SOMLAI Péter 2013. 
8 BÁNLAKY Pál 2011. 45.; SOMLAI Péter 2013. A gazdasági funkció változását egy mai példával 

szemléltetve: a munkát a családtagok munkahelyükön külön-külön végzik, jövedelmüket viszont 
együtt költik el a szupermarketekben, illetve a közösen töltött szabadidőben igénybevett szolgáltatások 
alkalmával. 

9 Erdei Ferenc éppen ennek ellentéteként jellemzi a polgári társadalom városi emberét, a „nadrágos 
embert", aki pozícióba beülve kétségbevonhatatlan tudás birtokosainak is tekinti magát. ERDEI Ferenc 
1974. 

10 Tanulmányunk az idős kor kérdéseit csak érintőlegesen tárgyalja, ezért nem tér ki az öreg és az idős 
fogalmi különbözőségeire, nem foglalkozik magának az öregségnek interdiszciplináris meghatározása-
ival, sem a definíciós vitákkal. A munkatevékenységi kör megváltozásának azonban különös jelentősé-
get tulajdonítunk tanulmányunk tárgya szempontjából (TURAI Tünde 2009. 35-39.). A témával fog-
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ban elválaszthatatlan a munkavégzési képességtől, annak állapotától. A paraszti 
munkák katalógusának az életkor változásával vagy az egészség romlásával történő 
csorbulása ugyanis az egyén személyes életében magával hozta az öngondoskodási 
képesség korlátozottságát (amely inkább egyénileg és implicit módon értelmezve a 
XX. század első felében leginkább a 60 év körüli időre esett), illetve a családon 
belüli szerepváltás igényét (a gondoskodói helyett a gondozotti szerepbe kerülést)." 

A tradicionális család életét jogszokások, szokásnormák szabályozták, és 
ezek határozták meg az idősekről, betegekről gondoskodás rendjét is (egyfajta 
komplementer viszonyrendszerben értelmezve az öngondoskodási képesség csökke-
nést). Tanulmányunk elsősorban a jogszokásokra alapozza az ismertetni kívánt mo-
dellezhető példák sorát - tudva azt természetesen, hogy a vizsgált csoportok társa-
dalmi-gazdasági differenciáltsága szükségszerűen magában foglalja a szokásnor-
mák, szokásjog, jogi normák, jogi népszokások és jogi néphagyományok körét is. 

Az idősekről gondoskodásnak a tradicionális családoknál térben és időben el-
térő formái alakultak ki, amelyek közül a tanulmányban a Kétvízköze nemzetiségi és 
népcsoportjaihoz kötődően a teljesség igénye nélkül négy, különböző időszakokban 
megvalósuló modellértékű gyakorlatot kívánunk röviden bemutatni. 

1. A családon belüli idősekről gondoskodás korai parasztpolgári gyakorlatát 
(XVIII. század vége - XIX. század eleje) Kalocsa és a Kalocsai Sárköz Bárth János 
által közzétett, a korabeli katolikus magyar közösség jogéletéről tudósító levéltári 
forrásai alapján tekintjük át.12 

2. A hagyományos nagycsaládi szervezetben megvalósuló gondoskodási 
formát a délszláv zadruga példáján keresztül mutatjuk be (XIX. század végéig). 
Röviden szólunk az idősekről, betegekről gondoskodás keretéül szolgáló házközös-
séget meghatározó gazdasági, történeti és társadalmi feltételekről is." 

3. Az idősek helyzetét, a családban róluk való gondoskodás sajátos vonásait, 
annak egy népcsoport változó külső körülmények között is megőrzött tradicionális 
jellemzőit vesszük számba a bukovinai székelyek intenzív vérségi rokonsági rend-
szerében (XX. század első fele).14 

lalkozó rendkívül gazdag szakirodalomból néhány: HAMAR Anna 1982.; SZABÓ László 1993.; 
PALÁDI-KOVÁCS Attila 1996.; JÁVOR Kata 2000.; TURAI Tünde 2004. 

" A hajósi svábok semmit nem értékeltek többre a jól és szépen elvégzett munkánál. Arra a kérdésre, 
hogy mi volt a legnehezebb munka a hajósi ember számára, egy idős parasztgazda ezt válaszolta: 
„Olyat én nem tudok mondani." BEREZNAI Zsuzsanna - SCHON Mária 2013. 192. „Az idős asszo-
nyok a rossz lábukkal is mentek napszámba dolgozni. A korlátozott munkaképességükért kapott 
»mozgássérültpénz«-t valaki el is nevezte csúfosan 'bukdácsolópénznek' (Hupsrgealt)." BEREZNAI 
Zsuzsanna - SCHON Mária 2013. 195. Egy hajósi parasztember akkor érezte magát öregnek, ha már 
nem tudott dolgozni. BEREZNAI Zsuzsanna - SCHÓN Mária 2013. 359. 

12 BÁRTH János 1997. Nem teszünk különbséget - ahogyan a szerződő felek tekintetében a forrásokat 
közreadó Bárth János sem tett - etnikai, illetve felekezeti hovatartozás szerint, hiszen szempontunkból 
az a meghatározó, hogy a mezőváros és az érseki uradalom privilégiumai határozták meg a jogélet 
mindennapi kereteit a források által kijelölt időintervallumban. 

13 A zadruga kifejezést Vuk Karadzic néprajzos használta először 1818-ban megjelent szótárában 
(Karadzic, Vuk Stefanovic 1818.). A hivatalos magyar nyelv, így jogszabályaink is házközösségnek 
nevezik, míg a köznyelv gyakran csak nagycsaládnak hívja. A tanulmányban szinonim kifejezésekként 
használjuk a zadruga, a házközösség és a délszláv nagycsalád megjelölést. 

14 A szociális gondoskodás hagyományait kutatták a bukovinai székelyek körében a Pécsi Tudomány-
egyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociálpolitikai Tanszékének hallgatói Felsőnánán (1999/2000). 
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4. A sváb falvak már modernizálódó családjaiban az idősekről gondoskodás a 
szülőhazában kialakult és évszázadokon keresztül megőrződött jogszokásait mutat-
juk be elsősorban a hajósi közösség Bereznai Zsuzsa és Schőn Mária által össze-
gyűjtött rendkívül gazdag szokásanyagára építve (XX. század közepéig).15 

1. A feudális időszaknak a jobbágytelek közös birtoklásán alapuló nagycsalád 
modelljétől jelentős mértékben különbözött a városban élő parasztság, illetve az 
egyházi uradalmi vagy magánföldesúri szerződéses parasztok helyzete. Kalocsán és 
a Kalocsai Sárköz falvaiban is egy kisebb létszámú, az oldalági rokonok együttélését 
nélkülöző család dominanciáját láthatjuk már a XVIII. század utolsó harmadától. A 
generációk közötti gondoskodási kötelezettség erkölcsi szabálya általánosságban 
garanciát jelentett ugyan a közösségen belül az idősek, betegek gondozására, de a 
gondozási kötelezettség akadályozottságának váratlan eseteire igyekeztek a szokás-
jog írásbeliség biztosította keretei között előzetesen felkészülni.16 

Egy korai híradás az öngondoskodás változatos formáiról Holler Józsefné 
Mészáros Anna kalocsai özvegyasszony 1764. november 12-i keltezéssel írott 
kontraktuális levele. Megszületését az indokolta, hogy az özvegyasszony fiai, akik-
től öreg korára a gondoskodást elvárta volna, „érdemtelenekké" váltak. István és 
József „tuelem el menvén egyeduel mint a meg szedett szoeloetoett hattak volna". 
Ezért Mészáros Anna kalocsai házát eltartásért és gondviselésért veje számára átad-
ja: „az házam némely részeiben meg rongyolódván, ugy annyira, hogy én annak 
szuekséges igazétását most sem tehetem, annyivalis inkább, hogy ha ennekutánnais 
igazéttás nélkül maradna, toebbruel toebb koeltségemben essnék, ugy nem 
kueloemben a szoeloemis sok helyeken soraiban hibát szenvedd toeke nélkuel lévin, 
mellyeket a fiaim velem lakván alégséges képpen hellyre hozhatták volna, de mivel 
édes Annyai szeretett bennek nem volt, és igy nem akarván vélem tuernyi, szenved-
ni, kénszeréttettem más meg mozdétható jovaimbol részenkint el adván oeket ki 
fizettni; melly igy lévén, mivel naponkint végsoe napjaimhoz jobban, és jobban 
koezelitek, azértis az foellyebb meg nevezett fogyatkozást sem házamban, sem 
szoelloemben magam helyre nem állithatom, hanem meg gondolván mind ezekben 
gyámoltalan szeginy el hagyatott sorsomat, kinszeríttettem azon házamat ára szerint 
Nyitrai Jóseff csizmadia mesterségben lévő Voemnek, és nála lévoe édes Leányom-
nak [...] átal adnom, hogyis ezek mindennémue szükségiben helyre hozván, vélek 
edgyuet szárnyok, és gondvisseléssek alatt holtom uedejeig lakván le koetoett, és 
meg igért fogadássok mellet békességessen lakhassak, és igy Istenemnek, és nem 
másnak élvén meg nyughassak".17 Azért Mészáros Anna özvegységében, Istenben 
bízása mellett maga is előre gondolkodik: a szekszárdi szőlőt, amely „Szexárd Privi-
legizált Boetsueletes Városnak határjában" fekszik, a „hozzá tartozandó préss-
házzal, préssel, pinczével, kádokkal, és hordokkal" rendkívül méltányos áron eladja 
vejének, aki a vételárat, 300 forintot két részletben adja anyósa kezébe, amikor an-

15 Németkér vonatkozásában az 1939-1948. évi jogi népéletkutatás gyűjtése. Hajós tekintetében: 
BEREZNAI Zsuzsanna - SCHŐN Mária 2013. 

16 BÁRTH János 1997. Nagy Janka Teodóra Makó mezőváros népi jogéleti kutatásainak forrásául szintén 
a városi protocollum judiciale szolgál alapjául 1781-1821 között. NAGY Janka Teodóra 2012/b. 

17 BÁRTH János 1997. 352-353. 
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nak szüksége lesz rá. Ezért cserébe a gondoskodási és tartási kötelezettség teljesíté-
sét várja el: „valamint egisséges lévin gondomat visellék, ugy szintén nyavalámban 
esvén az szerint edgyuett lakván mindenekben visellyék, valaminek csak illik, és 
szuekséges".18 Egy másik, további kutatásra és elemzésre váró esetben 1816-ban 
Úszódon Benedek Pálné, aki menyével és unokájával maradt magára férje és fia 
halála után, a gazdaság működőképességének megőrzése érdekében menyét, Nagy 
Erzsébetet férjhez adta Poroszka Józsefhez, akit jó magaviselete esetén fiává fogad 
és halála esetén unokájával együtt rájuk hagyja vagyonát.19 

2. Az öregekről gondoskodás hagyományos nagycsaládi keretek között meg-
valósulását tanulmányunkban a délszláv zadruga, azaz házközösség példáján mutat-
juk be a XIX. század második felében. A társadalom egyik alapegységét Szerbiában, 
Horvátországban, a katonai határőrvidéken, Bosznia Hercegovinában és Bulgáriában 
még a XIX. században is a nagycsalád képezte, amelyet több, általában egymással 
közeli rokonságban álló felnőtt és családja alkotott. Tagjainak száma akár a 80-100 
főt is elérhette,20 az átlagos méret azonban 15-30 fő körül mozgott (2-5 házas fiú-
testvér és családjai). A közös háztartás nem feltétlenül jelentette azt, hogy a zadruga 
tagjai egy házban éltek, inkább egy közös udvarban, gazdaságban, gyakran egymás-
tól távolabb eső épületekben, vagy akár tartósan távol éltek (pl. kertészek, téglaége-
tők, egyéb mesterek vagy kereskedők voltak), illetve a katonai szolgálatot teljesítő 
házközösség tagok sem vettek részt a mindennapokban. A földrajzi és közlekedési 
elzártság, a transzhumáló pásztorkodás, mint meghatározó gazdálkodási- és létfor-
ma, valamint a központi igazgatás távolsága az önellátó élet-, munka- és gazdasági 
közösségek kialakulásához már a bizánci birodalom időszakában kedvező feltétele-
ket teremtett, az oszmán uralom pedig továbbéléséhez, amely szórványosan egészen 
napjainkig megfigyelhető.21 A hierarchikus módon felépülő házközösség élén álló 
stafesina a legtekintélyesebb, sokszor a legöregebb férfi volt, személyét nagy tiszte-
let övezte. A házközösségben több generáció élt együtt munka-, élet- és vagyonkö-
zösségben. Ez nemcsak a munkamegosztás egy sajátos, alapvetően a nem, a családi 
állapot és a kor szerint elkülönülő formáját valósította meg, de a mindennapok szer-
ves részévé tette a nők számára a gyermeknevelés mellett az idős- és beteggondozó 
tevékenységet is. A tehetetlenné vált, a nők által elgondozott öregek a házközösség-
ben nem maradtak magukra, de kiszolgáltatottságuk mértékéhez igazodóan a közha-
szonhoz hozzájáruláson alapuló értékrend alapján helyzetük megváltozott, a ranglét-
ra legalsóbb fokára kerültek.22 

A zadruga sui generise az egymást követő generációk számára a kötelezett-
ségek (katonáskodás, hadimunka) teljesítését és a megélhetést biztosító vagyonkö-
zösség megőrzése volt osztatlan és oszthatatlan közös tulajdon formájában. Ennek 
megvalósulását szolgálták jogszokásai is. A fentiek tükrében magától értetődő, hogy 

18 BÁRTH János 1997. 353. 
19 BÁRTH János 1997. 354-355. 
20 Koszovóban 1975-ben például néprajzosok egy 104 főből álló nagycsaládtól gyűjtöttek. SCHUBERT, 

Gabriella 1996. 
21 SCHUBERT, Gabriella 1996. 
22PENAVIN Olga 1981. 
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a magántulajdon eredendően idegen volt a zadrugától. A házközösség tagjainak 
kezdetben még személyes tulajdona sem lehetett, csak jóval később alakult ki a saját 
használatú tárgyakon az egyén tulajdonjoga.23 A vagyonközösség értelmében a 
használat és a birtoklás joga megillette a tagokat, de a közös vagyonról kizárólag a 
házközösség fennmaradásának stratégiáját kőkeményen érvényesítő zadrugatanács 
rendelkezhetett. A tanács pedig minden döntését annak tudatában (és felelősségével) 
hozta, hogy a házközösség fennmaradásának záloga a közös tulajdon megőrzése a 
következő generáció számára.24 

Valtazar Bogisic a délszláv jogi néprajz jeles kutatója a zadrugák jogszokása-
it a városi kiscsaládokkal összehasonlítva foglalta össze. Ahogyan említettük, a 
zadruga feje nem rendelkezhetett szabadon a közösség vagyonával, a vagyon nem 
volt felosztható, a házközösség nem volt megszüntethető. A kiscsaládban az apa 
korlátozás nélkül dönthetett a család vagyonáról, akár végrendelkezhetett is saját 
akaratának megfelelően, viszont a vagyon felosztását követően a kiscsalád gyakorla-
tilag akár meg is szűnhetett. A zadrugában a fiúnak a házasságkötés után nem kellett 
elhagyni a családi házat, nem kellett hosszú éveken át azért dolgoznia, hogy családot 
alapítson, sőt a gazdasági szempontok miatt a legényeket még inkább ösztönözték a 
közösség gazdasági erejét ily módon is növelő korai házasságra. A zadruga biztosí-
totta a házközösségi tagok és gyermekeik ellátását, biztonságot jelentett az idősek és 
munkaképtelenek számára is.25 

A zadrugák szerepének változását, felbomlásukat a jogalkotás oldaláról is 
nyomon követhetjük. A jogszabályok mind szerb, mind horvát területen már a 
XVIII. századtól a központi hatalom, majd a XIX. század második felétől kiépülő 
modern államszervezet érdekeinek megfelelően hol a házközösségek fennmaradását, 
hol megszüntetését támogatják - elsősorban a tulajdonjogi és az öröklésjogi kérdé-
sek rendezésének tükrében. Ebből a szempontból számunkra kitüntetett jelentőség-
gel bír a polgárosított magyar határőrvidéken fennálló házközösségi intézménynek 
megszüntetéséről rendelkező 1885. évi XXIV. törvénycikk, majd az azt módosító és 
kiegészítő 1898. évi XII. törvénycikk. E jogszabályok sorra vették a házközösségek 
megszüntetésének, illetve a közösségi vagyon felszámolásának legfontosabb terüle-
teit és eljárási szabályait. Az 1898. évi XII. törvénycikk már az 1885-ben megalko-
tott részletes szabályozás buktatóinak ismeretében folytatja a házközösségek felszá-
molási folyamatát. Sajátos paradoxon, hogy jogalkotásunk egy jogszokást éppen 
megszüntetése kapcsán ismer el jogintézményként (a szokásjog részeként, illetve 
jogi normaként) és tesz a hivatalos jogrend részévé. A polgári jogrend kialakításá-
nak, a polgári tulajdonviszony változásnak folyamatában bekövetkező erőteljes 
változások kikényszerítette helyzetben a jog hivatalosan megszünteti a házközössé-
geket, illetve az ezek alapjául szolgáló vagyoni viszonyokat, az osztatlan közös 
tulajdont. A házközösségek a mindennapokban viszont továbbra is fennmaradtak, 
léteznek. A jogszabályi funkciókorlátozási kísérletek a betegek és az idős családtag-
ok, valamint a gyermekek ápolását, gondozását nem érintették, a családon belüli 
munkamegosztásban továbbra a nők feladatának tekintették. 

23 SCHUBERT, Gabriella 1996. 
24 BÍRÓ László 2000. 
25 BOGISIC, Valtazar 1884. 
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3. A bukovinai székelyek rendkívül erős rokonsági rendszerében az idősekről 
gondoskodás kötelezettsége még a XX. században is fontos szerepet kapott.2f'A 
Bács-Kiskun és Baranya megye mellett Tolnában is nagy számban élő bukovinai 
székelység életében bekövetkezett erőteljes változások a közösségi gondoskodást 
sajátos, egymástól karakterisztikusan elkülönülő szakaszokra osztották.27 

A perifériális fekvésű, kevéssé polgárosodott Bukovina öt magyar falujában 
hosszú ideig megőrződött a zárt, szigorúan tradicionális társadalomszerkezet, ame-
lyet a család- és rokonságközpontú gondoskodás jellemzett.28 A család kötelezettsé-
ge volt az idős emberről gondoskodás. Idősnek, öregnek egyesek szerint 50 év felett 
öregnek számított valaki, mások viszont a 60. évhez kötötték azt a váltást, amely új 
helyzetet és feladatot jelentett a családban. Ettől kezdve már nem az idős emberé 
volt a gazdálkodás terhe, az ő feladata az állatok ellátására korlátozódott, az idős 
asszonyok esetében a kisgyermekek gondozására. Még eltettek-vettek a ház körül, a 
nannyók a bálba nézőként eljártak, az öregembereknek néha kikérték véleményét, 
tanácsát a mindennapi élet ügyes-bajos dolgaiban. Ha azonban az idős ember egész-
sége megromlott, „magatehetetlenné, nyomorékká vált", azaz képtelen volt dolgozni 
és önmagáról gondoskodni, a család egyik nőtagja látta el. Ha idős asszony esett le a 
lábáról, a férje legfeljebb apróbb feladatokat végzett körülötte (egy pohár vizet 
adott, betakarta). Ha öregember betegedett meg, természetes volt, hogy a felesége, 
ha özvegy volt, legfiatalabb fiának családja „gondozta el" (cserében ő örökölte a 
házat). Ha nem volt az öregeknek családja, a testvérek vagy a távolabbi rokonok, 
legvégső esetben a község gondoskodott róla. Ilyen esetre azonban nem emlékeztek 
Hadikfalván, mert azok az idős házaspárok, akiknek nem volt gyermekük vagy eltar-
tójuk, még ideje korán „elfogadtak egy gyermeket", aki öreg korukban gondozta 
őket a ház fejében. Ha az idős ember meghalt, eltemettetéséről a család, illetve a 
fogadott gyermek volt köteles gondoskodni, miként a megtartandó torról is.2<) 

4. A sváb falvak már modernizálódó családjaiban az idősekről és betegekről 
gondoskodás modelljeinek vizsgálata a XX. század közepén, illetve második felé-
ben, ismét új tapasztalatokkal gazdagíthatja a kutatást/0 A német nemzetiségű tele-
pülés leírásokban a XVIII. század végétől megjelennek az ott lakók sajátos, a szülő-
hazából hozott értékrendjével összefüggő mentalitásbeli jellemzések. Ezek között 
elvétve és inkább implicite találkozunk a jogi mentalitásra, jogszokásokra vonatkozó 
adatokkal. Mattyasovszky Miklós a Duna-Tisza közére vonatkozó elemzései az 

26 A kutatás eredményeiről szóló első beszámoló a Bukovinai Székelyek Országos Találkozóján hangzott 
el (Szekszárd, 2000. augusztus 19.), a kutatási eredmények közlésre kerültek: NAGY Janka Teodóra 
2006. 

27 A témához kapcsolódó rendkívül gazdag irodalom megtalálható: FOKI Ibolya - SOLYMÁR Imre -
SZŐTS Zoltán (szerk.) 2000. 

28 A bácskai és a Tolna megyei évtizedek mellett alapvetően ezen 1930-1941 közötti időszakra vonatko-
zóan sikerült a kérdőíves kutatás során adatokat gyűjteni a kutatás helyszínén, Felsönánán. A gyűjtés 
során megkérdezett 15 adatközlő közül 11 Hadikfalván született. 

29 Ezúton mondunk köszönetet a kutatás támogatásáért a Bonyhádi Székely Körnek, a dr. Németh Kálmán 
Alapítványnak, a felsőnánai asszonykórusnak, a felsőnánai általános iskola honismereti szakköre tagja-
inak, valamint Fábián Józsefné Dávid Erzsébetnek és id. Fábián Józsefné Fábián Erzsébetnek. 

30 Források Németkér: ZNAKOVSZKY József 1941., Hajós: BEREZNAI Zsuzsanna - SCHŐN Mária 
2013. 
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öröklési szokásokról,31 továbbá az 1939-1948. évi jogi népéletkutatás adatai, aho-
gyan ezekről korábbi tanulmányunkban részletesen szóltunk, e szempontból is hi-
ánypótlóak lehetnek.32 Mattyasovszky például a németek esetében 45 helység szoká-
sait vizsgálta és felhívta a figyelmet arra, hogy a bácskai németek öröklési szokásai 
nem követik a Dunántúli németeknél jellemző törzsöröklés szokását. Azaz nem 
egyetlen gyermek, egy fiú örököl náluk.33 Ezt egészítik ki azok az adatok, amelyek 
arra hívják fel a figyelmet, hogy az 1900-as évek elején a bácskai németeknél -
miként egykor szülőföldjükön - a szülő már 40-50 évesen elrendezte az osztályt 
gyermekei között - leggyakrabban az egyenlő osztály vagy a fiú ági örökösödés 
elvét követve. „A háztelek utca felőli másik sarkában sűrűn láthatunk apró kis házi-
kókat, rendesen egy szobával, konyhával és éléskamrával. Ez a német 
»Pensionshaus«. Ide vonul nyugalomba az öreg német feleségével, ha már nem 
dologra valók s a vagyont gyermekeik közt felosztották. "34 Jellemző volt továbbá, 
hogy az életben történő osztály esetén az adásvételi szerződéssel egyidejűleg életjá-
radéki szerződést is kötöttek a szülők tartásának rendezésére. Hídvégen például a 
német lakosok 40-50 évesen szinte kivétel nélkül átadták ingatlanaikat gyermekeik-
nek. A szülők életjáradéka a birtokátvevőt vagy átvevőket terhelte.3' Az életben 
történő átruházás a németeknél volt a leggyakoribb.36 

Hajósról a közelmúltban megjelent nagyszerű monográfia jóvoltából az idő-
sekről gondoskodásnak rendkívül gazdag adatolása ismert. A településen a munka-
központú értékrendnek megfelelően mindenki dolgozott, részt vett a nemek és korok 
szerinti munkamegosztásban. A család időskorú tagjainak, a nagyszülőknek is meg-
volt a maguk feladata. A nagymamák délutánjaikat nyáron és ősszel az utcán üldö-
gélve töltötték, a különféle termények feldolgozásával, varrogatással, kötögetéssel 
(kesztyű- és pacskerkötés), unokákra vigyázás, ülőmunka (pl. babfejtés). Férfiaknak 
udvarsöprés, télen játékkészítés az unokáknak, kisétálás a fiúunokával a határba.37 A 
nagypapák délelőtt a szőlőben dolgoztak, ott példás rendet tartottak, a pince hűvösé-
ben ebédeltek, lepihentek, majd a szomszédos gazdákkal kvaterkáztak. 

A hajósi parasztemberek is 50-60 éves koruk között adták át a gazdaságot 
felnőtt gyermekeiknek egy kisebb birtokrész (általában szőlő) kivételével. A megél-
hetést vagy a járadékföldből, vagy az örökösök által fizetett terményjáradékból biz-

31 MATTYASOVSZKY Miklós 1904. 
32 Jogi és mentalitásbeli sajátosságok a német nemzetiségiek mindennapjaiban a Duna-Tisza közén 

címmel a VIII. Duna-Tisza közi nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencián (2011.07.14. -
2011.07.15.) Baján elhangzott előadás. NAGY Janka Teodóra 2012/a. 

33 Már a Mattyasovszky gyűjtését követő generációban is előfordult a dunántúli németek között is eltérő 
gyakorlat. A szokásasszimiláció jegyeit mutatja, hogy Németkéren a szülők még életükben, leggyak-
rabban a gyermekek kiházasítását követően a vagyont osztály útján egyenlő arányban osztották fel. A 
házban maradó gyermek a szülök gondozásáért egy fél házrészt kap, egyébként ugyanannyit örököl, 
mint a többi. Viszont az elaggott szülők tartásáról minden gyermek volt köteles gondoskodni az általa 
kapott örökrész ellenében. A tartásdíj nem haladta meg a szülők rendes megélhetéséhez szükséges mér-
téket. ZNAKOVSZKY József 1941.4. 

34 FRANKL István 1896. 383. 
35 MATTYASOVSZKY Miklós 1904. 347-348. 
3'' A szerbeknél ennél ritkábban, a magyaroknál pedig csak elvétve fordult elő. 
37 BEREZNAI Zsuzsanna - SCHÖN Mária 2013. 359-360. 
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tosították.38 dédnagyapám 1930-ban adta át a gazdaságot a nagyszüleimnek. [...] 
És akkor nem is írták a nevükre, hanem csak szétosztották a gyerekek között, ahány 
gyerek volt. Az egyik gyerek ott maradt a házban az öregekkel. Az öregek visszatar-
tottak maguknak egy kis földet, szőlőt. És amikor már nem tudták megdolgozni, mert 
olyan öreg volt, akkor az utána következő generációé lett, aki elvállalta őket. Ha 
több gyerek volt, akkor úgy volt, hogy mindegyik gyereknek kellett adni annak a 
szülőnek valamit, mert az a földet szétosztotta közöttük, a nevükre adta. Ez az én 
férjem családjánál úgy volt, hogy minden héten egy másik fiú hozott egy öt liter bort 
a nagypapának. Adtak neki gabonát, krumplit, kukoricát, hogy tudjanak baromfit 
nevelni az öregek. Ez volt a Depadat, a járadék. A házat úgy örökölték, hogy a bent-
lakó, a Baisitzr örökölte a fél házat. A többiek kaptak földet vagy pincét, a ház érté-
kének megfelelően öt-tíz hold földet, egyenlő arányban szétosztva mindent. Ezt az 
öregek előre elrendezték. Mert az öregek azt mondták, hogy akkor vetkőzzön le az 
ember, amikor aludni megy. Mert ha már elalszik az ember, akkor nem tud levetkőz-
ni... Előrelátóak voltak."3q Ha nem volt gyermek, akkor „kölcsönadtak egy gyere-
ket."40 

A leírtakat összegezve megállapítható, hogy a nagycsalád jogszokásainak sa-
játos területét jelentette az idősekről való gondoskodás hagyományos rendje. A 
közösség tagjainak kifejezetten jogi jellegű, a társadalom kisebb-nagyobb közössé-
geinek vélt vagy létező autonómiája alapján alkotott, a közösség által elismert, a 
hagyomány és a szokás erejénél fogva megtartott és öröklődő, szükség szerint azon-
ban a közösség által kikényszerített szokásszerű gyakorlata elsősorban a megíratlan, 
jogi alakba nem öntött jogszokásokat, szertartásokat és jelképeket foglalta magában. 
A nagycsalád jogszokásai között néprajzi adatgyűjtésekre, szakirodalmi és levéltári 
forrásokra alapozva szóltunk a Kétvízközén élő nemzetiségek és népcsoportok közül 
elsősorban a németek, a délszlávok, a bukovinai székelyek továbbá Kalocsa és a 
kalocsai Sárköz lakóinak a családban az idősekről gondoskodást meghatározó szo-
kásrendjéről. A hivatkozott példák jól tükrözik a paraszti társadalom közösségeinek 
mindennapi gyakorlatát a XVIII. század végétől a XX. század közepéig terjedően. 
Az is észrevehető, hogy az általános szokásrendet - a család közösségén belül törté-
nő gondoskodást - jelentős mértékben árnyalták és differenciálták a közösségi ha-
gyományok, stratégiák. Bízunk abban, az idősekről való gondoskodás hagyományos 
formáinak jogszokásairól szólva a paraszti közösségek által megkövetelt magatartás 
szabályok a mindennapokban érvényesülő sajátos jellemzőire is sikerült felhívni a 
figyelmet. 

38 BEREZNAI Zsuzsanna - SCHŐN Mária 2013. 380. 
39 BEREZNAI Zsuzsanna - SCHŐN Mária 2013. 381. 
40 BEREZNAI Zsuzsanna - SCHŐN Mária 2013. 389. 
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