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ELŐSZÓ 

Tisztelt Olvasó! 

Jelen kötettel a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület már 
18. konferencia-kötetét bocsájtja útjára. Elképzelésünk eredetileg az volt, 
hogy a múlt év végére ki-ki karácsonyfája alá teheti a művet, tervünket azon-
ban - főként anyagi okok miatt - sem akkor, sem a Kör 2007. évi nyári kon-
ferenciájára nem tudtuk megvalósítani. 

Kötetünk a 2004. augusztus 27-28-án Pápán tartott, A fogyasztás társa-
dalomtörténete c. konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatát 
tartalmazza. A szerkesztés során a tanulmányok lábjegyzeteit, bibliográfiai és 
levéltári hivatkozásait lehetőség szerint egységesítettük. 

A kötetben olvasható tanulmányok a program szerkezetét tükrözik. Katus 
László előadását a plenáris ülés nyitó előadásaként terveztük, de az a profesz-
szor úr váratlan betegsége miatt elmaradt - szövegét azonban megkaptuk és 
közöljük. A megnyitó délelőttjén A mértéktartó háztartás éthosza és az ak-
kumuláció c. szekcióban (elnök: Bácskai Vera) hangzott el Szatmári Judit, 
Bánkiné Molnár Erzsébet Völgyesi Orsolya, Dobszay Tamás és Csóti Csaba 
előadása. 

Augusztus 27-én délután két szekcióban folytatódott az ülésszak. Az „osz-
tályok" és „nemek" a fogyasztás (tárgyi) világában c. szekcióban (elnök: 
Hudi József) hangzott el Bilkei Irén, Jeney-Tóth Annamária, Benda Borbála, 
Balogh Judit, Dusnoki-Draskovich József, Csorna Zsigmond [„Luxusfogyasz-
tás..." c.], Hudi József és Granasztói Péter előadása. Benda Gyula Keszthely 
mezővárosáról tervezett előadását („Kézműipar és fogyasztás") súlyos beteg-
sége miatt nem tudta megtartani. Dusnoki-Draskovich József „Főúri életmód 
és reprezentatív fogyasztás Gyulán és Nagykárolyban a XVIII. század köze-
pén" c. előadása Gyulára szűkítve elhangzott, annak szövegét azonban ismé-
telt kérésünkre sem küldte meg. 

A Jövedelmek - költségek - konzumálás. Az élelmiszerfogyasztás mintái 
c. délutáni szekcióban (elnök: Gyáni Gábor) Halmos Károly, Csekő Ernő, 
Nagy Marianna, Vári András, Kövér György, Csorna Zsigmond [,,A borfo-
gyasztás..." c. előadással] és Császtvay Tünde szerepelt. 

A konferencia nyitónapjának végén az egyesület éves közgyűlésére, egyút-
tal tisztújításra is sor került. Az elnöki tisztséget a hét év után leköszönő 
Kövér Györgytől Gyáni Gábor vette át. Alelnökké Hudi Józsefet és Tilcsik 
Györgyöt, titkárrá Tóth Árpádot választották. A választmány tagja lett: Á. 
Varga László, Bácskai Vera, Benda Gyula, Bódy Zsombor, Kapiller Imre, 
Kövér György, Ö. Kovács József, Sasfi Csaba és Szilágyi Márton. A számvizs-
gáló bizottságba Gajáry István, Halmos Károly és Klement Judit került. 
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A konferencia második napján a Kereskedelem - reklám -
szociokulturális „terápia" c. szekcióban (elnök: Juliáné Brandt) Szakái Gyu-
la, Vörös Boldizsár, Szabó Dániel, Bódy Zsombor, Hámori Péter mutatkozott 
be. A hiánygazdasáptól a „torlódott fogyasztási struktúráig" c. szekcióban 
(elnök: Tyekvicska Árpád) hallhattuk Apor Péter, Héjj Csaba, Valuch Tibor, 
Szécsényi Mihály, Karlaki Orsolya és Jávor Kata előadását. (Szécsényi Mihály 
„Egy állatfarm modernizációja az 1970-es évek elején" c. előadásának szöve-
gét nem kaptuk meg.) 

A konferenciának a Pápai Református Gyűjtemények adott otthont; a 
vendéglátásért köszönet illeti Köntös László gyűjteményi igazgatót és a gyűj-
temények dolgozóit. Köszönjük szerzőink türelmét és támogatóink segítsé-
gét! 

Az Olvasónak hasznos és tartalmas időtöltést kíván: 

Pápa, 2007. november 

a szerkesztő 
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Katus László: Az 1863-64. évi aszály és éhínség az Alföldön 

KATUS LÁSZLÓ 

Az 1863-64. évi aszály és éhínség 
az Alföldön 

Az Alföld a 19. század folyamán 28 ínséges esztendőt élt meg. Ezek közül 22-t a szá-
raz forró nyár okozott s csak 6-ot a túlságosan csapadékos időjárás.1 A legnagyobb szá-
razság 1863-ban sújtotta az Alföldet, különösen annak keleti felét, a Tisza mentét, a 
Tiszántúlt és a Temesközt. 

Már a század közepén élénk vita folyt a mezőgazdasági szakemberek, a földrajz-
tudósok és a vízügyi szakértők között arról, hogy mi okozza ezt a rendszeresen, általában 
4 évenként visszatérő aszályt. Sokan a török hódoltság korának erdőpusztításait tették 
felelőssé ezért, mások a vízszabályozási munkálatokat: a belvizek, mocsarak, „posvá-
nyok" lecsapolása megzavarta a „természeti erők súlyegyenét". A Tisza és mellékfolyó-
inak kiöntései évente kb. másfél millió holdat borítottak el vízzel, s e vizek párolgása 
eredményezte a helyi esőket. A vízszabályozással megszűnt e „posványoknak" a konti-
nentális klíma szélsőségeit mérséklő, kiegyenlítő hatása. A posványok kiszárításával 
bizonyos fafaj ták kivesztek, a csökkenő vízfelület kevesebb párolgást, ez pedig kevesebb 
csapadékot eredményezett, így jobban érvényesültek az időjárás szélsőségei. 

Mások kétségbe vonták „a posványok tetemes vízgőzt szolgáltató és a légköri víz-
gőzt sűrítő képességét". Rámutattak arra, hogy néhány évben az aszályt nagy áradás 
előzte meg, amikor az árvíz csak júniusra húzódott le. Az Alföldön uralkodó északi és 
keleti szelek nem hoznak esőt, a nyugati szelek páratartalma pedig nagyrészt elenyészik, 
mire ideérnek. „Nem a szárazföldi égalj excessivitásával járó szélsőséges évekről van itt 
szó, hanem a mezőgazdaságunkat és állattenyésztésünket majdnem folyvást kisebb na-
gyobb mértékben sújtó szárazságról, melynek oka az, hogy általjában véve, különösen 
pedig az Alföldön kevés, nem elegendő légköri csapadékkal bírunk." A kortárs szakem-
berek többsége úgy látta, hogy a nagyszabású folyószabályozási, ármentesítési és víz-
rendezési munkálatokat - amelyek egy fél évszázad leforgása alatt 3,8 millió hektár 
(azaz több mint 6 millió katasztrális hold) területet tettek művelhetővé, de már bizonyos 
negatív hatásaik is mutatkoztak - ki kell egészíteni és teljessé tenni csatornák építésével 
és öntözéssel. Úgy vélték, hogy ezzel az Alföld mezőgazdaságát függetleníthetik az 
időjárás mostoha szeszélyeitől.2 

Az 1863-as aszály 14 megyében és szabad kerületben (Tiszántúl, Bácska, Bánát) 519 
községet és 1,7 millió lakost érintett. Ezen a területen 2,8 millió hold szántót, 800 ezer 
hold rétet és 1,4 millió hold legelőt, azaz összesen 5 millió hold mezőgazdasági területet 
sújtott a szárazság. A 2,8 millió hold szántóföldön normális években átlagosan 37,6 

1 FODOR Ferenc: Magyarország gazdasági földrajza. Budapest, 1924. 26. 
2 Az alföldi aszály okairól kialakult vitát ismerteti ÉRKÖVY Adolf: Az 1863. évi aszályosság a magyar al-

földön. Pest, 1863. 
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millió pozsonyi mérő gabona, kukorica és repce termett, 1863-ban azonban ennek tizede 
sem: mindössze 3,4 millió mérő, ami a 8,3 millió mérőnyi minimális évi szükségletnek 
(a helyi lakosság fogyasztása és vetőmag) csak 40 %-át fedezte. A hiány csaknem 5 
millió pozsonyi mérőre rúgott, 15,4 millió forint értékben. A normális évek átlagos ter-
mésének értékét 137 millió forintra becsülték, az 1863-as termés értékét csak 11,9 milli-
óra. A kár a királyi biztos becslése szerint 126 millió forintra rúgott.3 

Az aszály nemcsak az embereket sújtotta, hanem a takarmányhiány és a legelők ki-
égése miatt az állatállományt is. Részletes adatokkal rendelkezünk a Nagykunság 6 köz-
ségének (Karcag, Kunhegyes, Madaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunszentmárton) állat-
pusztulásáról. 1861-ben a 6 község állatállománya a következő volt: 30 593 szarvasmar-
ha, 15 190 ló, 245 340 juh, 26 100 sertés. Ez 1863 nyarára leolvadt 6 057 szarvasmarhá-
ra, 8 470 lóra, 47 362 birkára, 7 010 sertésre. A szarvasmarha- és juhállomány vesztesé-
ge 80 %, a sertéseké 73 %, a lóállományé 44 % volt. Számosállatra átszámítva az állo-
mány 76 ezerről 21 ezerre, vagyis 73 %-kal csökkent az aszály következtében.4 

Az országos demográfiai adatokban is megfigyelhető az ínség hatása: a halálozási 
arány emelkedett, a születési arány pedig - főleg az aszályt követő évben, 1864-ben -
jelentősen csökkent. A megelőző 5 év (1858-1862) átlagában a halálozási arányszám 
35,4 ezrelék volt, ez 1863-ban 39,3 ezrelékre emelkedett, s 1864-ben is 37,8 ezrelék volt. 
Ez azt jelenti, hogy ebben a két évben a szűkebb Magyarországon (Erdély, Horvátország 
és a Határőrvidék nélkül) kb. 65 ezerrel többen haltak meg, mint a „normális" években. 
A születési arányszám pedig a megelőző 5 év 44,5 ezrelékes átlagáréi 1864-ben 42,9 
ezrelékre csökkent. Ha országos viszonylatban nem is mutatkozott halálozási többlet, de 
az aszály által érintett alföldi megyékben vagy 1863-ban, vagy 1864-ben, némelyikben 
mindkét évben többen haltak meg mint születtek.5 

Az aszálytól sújtott Tisza-menti községek közé tartozott Szegvár is. A községnek ak-
koriban 5300 lakosa volt, két harmad részt nincstelen agrárproletár, aki cselédként vagy 
napszámosként kereste kenyerét. Mint az érintett községek legtöbbjében, Szegváron is 
megalakult a „segélyező bizottmány", amelynek Körrey Ferenc római katolikus plébá-
nos lett az elnöke (a község lakossága 99 %-ban katolikus volt). Körrey plébános hóna-
pokon át fáradhatatlanul levelezett a megyei és az országos hatóságokkal, s mindenkivel, 
akitől bármiféle segélyt remélhetett a község éhező szegényei számára, majd gondosko-
dott a beérkező segélyek szétosztásáról. A História Domus bejegyzéseiből, valamint a 
plébános levelezéséből és jelentéseiből drámai részleteiben kibontakozik ennek az ín-
ségkatasztrófának és az elhárítására irányuló segélyakciónak a története.6 

Körrey a História Domusban így kezdi az ínséges év leírását: „Az 1863. év szomorú 
év volt nem csak a községre, hanem az egész Alföldre a rendkívüli szárazság miatt, 
melynek majdnem az országnak 1/3-a áldozatul esett. Már tavaszkor mutatkozott a ter-
méketlenség az eső hiánya miatt." Az aszály hatását jól érzékelteti a plébános kimutatása 
az 1863 nyári aratás eredményéről a 7537. holdas szegvári határban, szembeállítva a 
szükséglettel, azaz egy normális év termésével. E szerint a község szükséglete gaboná-

3 Adatok az 1863-diki ínségről. Statistikai Közlemények VI. 1864. 284-289. 
4 ÉRKÖVY: i. m. 3. 
5 A népmozgalom főbb adatai községenként 1828-1900. V-VHI. kötet. Budapest, 1975-1980. 
6 A História Dómus és az 1863. évi ínségakcióra vonatkozó iratok megtalálhatók a szegvári római katoli-

kus plébánia irattárában. 
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ban 57 788 pozsonyi mérő volt, 1863-ban azonban csak 12 218 pozsonyi mérő termett, a 
hiány tehát 45 570 mérőt, azaz 28 ezer hektolitert tett ki. Ami a takarmányt illeti, a szo-
kásos 26 862 mázsa lucerna helyett csak 3000 mázsa termett. 

,JE roppant különbség, mely a termett és a szükségelt gabonanemekben és takar-
mányban mutatkozott okozta: miként lakosaink 2/3 része, kik csak részességből és nap-
számból élnek, vég ínségre jutottak, és igen nehéz napokat valának kénytelenek látni. De 
a.földes gazdának is meggyültek gondjai: mert ha családjával meg is élhetett volna szűk 
terméséből - de akkor vetőmag nélkül maradván, jövő évi kilátásai sem lehettek kecseg-
tetők. E mellett szénája sem lévén, igavonó marhái részint elestek, részint messze földre 
hajtotta eladás végett, ahol is ezeket minden áron, értékének felébe, harmadába, sőt még 
azon alul is kénytelen volt elvesztegetni, rendezett gazdaságának nagy kárára, s így a 
gazda is, mint a zsellér aránylagos segély nélkül tönkrejut." 

1863 végéig a bizottmány 164 családot segélyezett 298 gyermekkel. Télen azonban a 
helyzet súlyosbodott: a napszámosok nem jutottak munkához, élelmiszertartalékaik 
teljesen elfogytak. „Ezen egészséges, munkabíró és munkálni szerető napszámosokkal 
most mintegy permanens ostromállapotba van helyezve a bizottmány; - százanként 
jelennek meg hetenként a községháznál, s munkát vagy kenyeret kérnek, - pedig e bi-
zottmány sem ezt sem azt nem adhatja nekik" - jelenti 1864 január 5-én a főispáni hely-
tartónak Körrey. A kormány azt javasolta, hogy a község vegyen fel kölcsönt, erre azon-
ban egyelőre nem nyílt lehetőség. „E nép helyzeténél fogva csak két pénzforrásra van 
utalva, és ez a gabonatermelés és baromtenyésztés; ha e két forrásból nem meríthet min-
den egyéb kereset zárva van előle. A múlt sanyarú évvel pedig mind a két pénzforrás 
bedugult számunkra. Legtöbb gazdának földje még a szükséges vetőmagot sem adta 
meg, és a m. kormány gondoskodása nélkül sok föld bevetetlen maradt volna. Barmait 
pedig, sőt még igavonó marháit is a múlt évi aszály miatt kénytelen volt elvesztegetni." 
Eladnák házaikat, földjüket is, de a körülmények miatt nincs rájuk vevő. Ezért szegényes 
bútoraikat, az ágyneműt és ruháikat adják oda egy falat kenyérért. Február elején már 
1412 embert segélyezett a bizottmány. Akadt olyan is, akinek rejtett készletei voltak 
otthon, mégis kért segélyt, s a kapott kenyerekkel kutyáját tartotta. Február végére elfo-
gyott a szegvári bizottmány rendelkezésére álló gabona és pénz, nem tudtak további 
segélyeket adni. 

Körrey kemény harcot vívott a megyei és az országos bizottmánnyal, míg végre elér-
te, hogy a község nagyobb összegű állami kölcsönt kapott, amelyből aztán 2600 véka 
gabonát vásároltak. Inségkonyhát állítottak fel, ahol 170 személynek osztottak ingyen 
levest. A pesti központi bizottmány a tavasz folyamán 5500 darab háromfontos (kb. 
másfélkilós) kenyeret küldött. A gabona- és kenyérsegélyben csak a földnélküli, vagy 
csak 1-2 holdas családok részesültek, vagyis az egykori házas és házatlan zsellérek. A 
földbirtokos parasztok, azaz az egykori telkes jobbágyok (436 család) vetőmag-segélyt 
kaptak és holdanként 2-3 forint kölcsönt a kormány segélyalapjából. Májusban végre 
megkapta a község az igényelt 5000 forintos kölcsönt a Magyar Földhitel Intézettől. A 
költségek levonása után maradt 4801 forintot 80 földes gazda között osztották szét. 

Áprilisban és májusban ijesztően megnőtt a betegek száma, különösen a skorbutos 
megbetegedések növekvő számáról számol be a plébános. Az ínség hatása egyébként az 
anyakönyvek adataiból is jól kiolvasható. A demográfiai adatok jól mutatják, hogy az 
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igazi katasztrófa az aszályt követő évben, 1864-ben bontakozott ki. 1864-ben a halálese-
tek száma az előző öt év átlagához képest 73 %-kal, 269-ről 464-ra emelkedett, s a halá-
lozási arány meghaladta a 63 ezreléket, ugyannyi volt, mint az 1855. évi nagy kolerajár-
vány idején. Születés is jóval kevesebb volt, mint normális években: az előző öt év 370 
fős átlagával szemben 313-ra csökkent (52 ezrelékről 43-ra), majd a következő évben 
ismét 391-re ugrott. 1864-ben a halálesetek száma 114 fővel haladta meg a születésekét. 

Körrey plébánosnak az 1863-64. évi segélyakciót lezáró jelentésében ezt olvashat-
juk: „Szegvár községének sorsa a múlt évi aszály miatt azzá lett, ami e megyének egyéb 
községeié, mert a közös ínség közös eredményt is szült mindenhol. Azonban Szegvár 
községére nézve különösen kiemelendőnek vélném azon körülményt miként községünk-
nek 2/3-a mint házas és házatlan zsellér, csak részességből és napszámból keresi élelmét; 
de ezen keresetforrását is kiapasztotta a múlt évi nagy szárazság. A gazdának nem lévén 
termése, a zsellér sem kereshette meg részességből szükséges élelmét, hanem ő is, a 
gazdával együtt részesse lett a nyomorúságnak. Népünk második kereset forrása a nap-
szám. A múlt évben folyamatban is voltak a tiszai munkálatok; - de az idén innen is 
kiszorította őket a Tiszának rendkívüli kiáradása, miáltal községünk igen válságos hely-
zetbe jutott, melyből azt csak a sok nemes keblek önfeláldozása, csak a tevékeny feleba-
ráti szeretet volt képes kiragadni... Szegényeink száma, kik könyöradományra vagy 
közvetlen élelmezésre igényt tartottak, felrúgott 442 családra, öszvesen 1862 egyénre." 

A segélyakció eredménye a következő volt: pénzadomány beérkezett összesen 2322 
forint. Ennek nagy része, 1700 forint, a megyei segélyező bizottmánytól. Körrey maga 
65 forintot adott, többet mint a földesúr, gróf Károlyi Sándor a saját magánpénztárából. 
Természetben érkezett 260 pozsonyi mérő gabona, 16500 font kenyér, 443 font aszalt 
gyümölcs. A pénzsegélyekből a község 982 véka gabonát vásárolt és osztott szét az éhe-
ző családok között. A beérkezett adományokból és segélyekből ingyenes segélyezésben 
részesült 358 család, összesen 1332 személy. A kormány által nyújtott 7630 forint köl-
csönből vett 1300 pozsonyi mérő gabonából későbbi visszatérítés kötelezettsége mellett 
részesült 354 család. Vetőmag-segélyt kapott az őszi vetésre 1947 pozsonyi mérőt 417 
család, a tavaszi vetésre 1423 pozsonyi mérőt 436 család. Az állam által nyújtott 7051 
forint kölcsönből részesült 215 család (ezt birtokosoknak adták, holdanként 2-3 forin-
tot). A Magyar Földhitelintézet által nyújtott 4801 forint kölcsönből részesült 80 család. 

Az aszályos évek sorozata azonban tovább folytatódott. 1865-ben minden kút kiszá-
radt, ezért a plébános a parókia udvarán 7 öl mély kutat ásatott. 1866-ban „május hó 24-
én oly nagy hideg volt országszerte, hogy nem csak a gyenge kerti növények, hanem a 
szöllő és kukorica és rozs tökéletesen, a búza és árpa pedig legnagyobb részben elfagyott 
- és talán az 1863. ínséges évnél is nagyobb szükségnek nézünk elébe... Az előre látott 
ínség borzasztó módon bekövetkezett, az aratás annyira silány volt, hogy... ez évben 
ismét könyör-adományra szorulunk." A bizottmány ismét megalakult, ismét Körrey 
plébános elnökletével, akinek felmérése szerint az ínséget szenvedők ellátására legalább 
5000 forintra lenne szükség. A gyenge termés miatt az 1866 őszi és az 1867 tavaszi ve-
tést a gazdák ismét csak úgy tudták elvégezni, hogy állami kölcsönből vetőmagot vásá-
rolt a község 8912 forint értékben. Hogy a kubikus családok munkához és keresethez 
jussanak, novemberben megkezdték a földmunkákat a Csongrád közelében lévő 83. 
számú tiszai átvágáson, s ott 200 szegvári férfinak is jutott munka. Azaz csak jutott vol-
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na, mert 200 helyett csak 47-en jelentek meg, a többinek „nem kellett a munka". Január 
végén a Tisza áradása miatt ez a munkalehetőség is megszűnt. Tavasszal az alföld-fiumei 
vasút építése nyújtott némi munkaalkalmat, de ott csak 19 szegvári lakos kapott kereseti 
lehetőséget. 1867. január és februárban 244 család, 672 családtaggal részesült élelme-
zésben. Ezt részben országos segélyből, részben a gróf Károlyi család adományából 
fedezték. 1864-hez hasonlóan most is jelentkeztek segélyért olyanok, akiknek volt miből 
megélniük. Az ínség méreteit mutatja az a tény, hogy 1867-ben az anyakönyvek ismét 
több temetést tartalmaznak, mint keresztelést, s a halálozási arányszám a normális 39-40 
ezrelékről felugrott 54 ezrelékre. 

Ezután negyedszázadon át nem találunk utalást a História Domusban ilyen természeti 
és népesedési katasztrófára. Az utolsó nagy demográfiai katasztrófa, az 1873. évi kolera-
járvány Szegvárt kevésbé sújtotta, mint az ország egyéb vidékeit, mert halálozási többlet 
nem mutatkozott, s a halálozási arányszám „csak" 49 ezrelékig emelkedett, szemben az 
országos 62 ezrelékkel. 1894-ben azonban ismét azt olvassuk a plébánia történetében, 
hogy „ez az év népünkre igen lesújtó volt, mert a megelőző évi gyönge termés után 
1894-ben a tavaszi és nyári aszály folytán oly silány volt a termés, de különösen a tava-
sziak, hogy részben az 1863. és 1866. évinél is rosszabb volt". 1895 januárjában már 
nagy ínség mutatkozott a községben. Károlyi Sándor adományából a Szent Vince nővé-
rek két hónapon át 1000 személy részére levest osztottak, tavasszal pedig a gróf vetőma-
gotjuttatott a szegényeknek. 
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SZATMÁRI JUDIT 
A 

En senkinek, sem boltokban, sem mester 
embereknek adós nem vagyok..." 

Báthori Gábor pesti református pap 
háztartása 1796-1839 

Báthori Gábor a Türelmi Rendelet után újjáalakuló pesti református egyház első lel-
kipásztora volt 43 éven keresztül. E négy évtized alatt a jórészt cselédekből, mesterlegé-
nyekből és a Pesten székelő kormányhivatalok néhány református vallású tisztviselőjéből 
alakuló eklézsia a református egyház első nagyvárosi gyülekezetévé fejlődött. A magyar-
országi reformátusság döntő többségét jobbágyparasztok és nemesek tették ki, a hívek 
életformájából következően a lelkészek túlnyomórészt falusi eklézsiák papjai voltak. 
Jövedelmük alapját az eklézsia földje, a hívek adója (párbér), valamint a stóla tette ki. A 
pesti prédikátorság ebből a tekintetből unikumnak számított. 1796-ban világi urak alapí-
tották meg az eklézsiát, melynek lelkészi fizetését a négy református egyházkerület, Te-
leki József és Ráday Gedeon ajánlották fel.1 Az újonnan megválasztott pesti prédikátor, 
Báthori Gábor 1796. november 13-án tartotta meg beköszöntő prédikációját. Az egysze-
rűen berendezett, bérelt imateremben mintegy 150 fős hallgatóság alkotta meg a majdan 
népes gyülekezet magját. 

Tekintsük át Báthori életének főbb állomásait pesti papsága előtt.2 Báthori Gábor 
1755. január 26-án született Solton nemesi családban. Apja, Báthori Gábor Solt mezővá-
ros főjegyzője volt, aki Szabolcsból települt át Pest megyébe s itt nősült meg, feleségül 
véve a solti Pintér Juditot.3 Báthori Gábor alap- és középfokú tanulmányait a helybéli 
iskolában illetve Kecskeméten végezte el. Majd a debreceni kollégiumban folytatott 
filozófiai és teológiai tudományokat, 1782-ben az ifjabb tanulók oktatója lett, majd 
1785-ben a kollégium seniora.4 A hazai tanulmányok befejezése után következett Báthori 

1 A pesti református egyház történetére lásd FARKAS József: A pesti református egyház 101 éves történe-
te. Kecskemét, 1898. Kálvin téri tanulmányok. Tanulmányok a Budapest, Kálvin téri Református Gyülekezet 
történetéhez. Budapest, 1983. Legutóbb több tanulmány a Protestáns Szemle 2003/4. számában látott napvilá-
got. 

2 Báthori pesti papságára újabban lásd SZATMÁRI Judit: Báthori Gábor, a gyülekezetalapító és templom-
építő prédikátor. In: Protestáns Szemle 2003/4. 174-183. 

3 A család történetére lásd BENKÓ Imre: Nemes családok Nagykőrösön 1848 előtt leszármazási táblákkal 
és czímerekkel. Nagykőrös, 1908. 37-40. 

4 Báthor Gábor életrajzát 50 éves papsága, 25 éves püspöksége jubileumi ünnepére 1839-ben Tóth Ferenc 
dunántúli szuperintendens állította össze, akit egykor Báthori szentelt fel. Ráday Levéltár D/7 Pesti egyház 
iratai. Varia sorozat, 1. doboz; Nyomtatott források: SZ. KISS Károly-KÁLMÁN Farkas-BIERBRUNNER 
Gusztáv: Új Magyar Athenás. Újabbkori magyar protestáns egyházi írók életrajz-gyűjteménye. Bp. 1882. 36-
38.; POLGÁR Mihály-TATAI András-FINTA Pál: Halotti beszédek, mellyek néhai főtiszteletü idősb Báthori 
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peregrinációs útja a külföldi egyetemekre. Életrajzai másfél esztendő külföldi tartózko-
dást emlegetnek, németországi és svájci egyetemek látogatását.5 Sajátkezű életrajzi fel-
jegyzése szerint 1786. októberében indult Bécsből több társával Marburgba, ahol csak-
nem egy évet eltöltött „a léleknek nagy gyönyörűségével".6 Hollandiai terveinek megva-
lósítását a belgiumi politikai zavarok akadályozták meg,7 így 1787. szeptemberében 
Erlangenbe utazott, ahol 1788. májusáig időzött. 

Külföldi egyetemjárása után hazatérve Báthori szülővárosa közelében Tason lett pré-
dikátor. Az életrajzírók szerint az 1788. decemberi tasi gyűlésben tette le a papi vizsgát, 
s jóllehet maga is a lelkészjelöltek sorába tartozott, tudását elismerve felkérték a többi 
jelölt vizsgáztatására. Ezzel szemben az egyházi levéltári források másról tanúskodnak. 
A tasi eklézsia az 1789. április 13-i áporkai egyházkerületi gyűlésen kérte, hogy az ideig-
lenesen odahelyezett Vetsei István helyett Báthorit hívhassa meg lelkészének, és kérése 
teljesült.8 Az egyházkerületi jóváhagyás után 1789. áprilisában kezdte meg Báthori tasi 
szolgálatát, amint ezt aláírása is bizonyítja a solti egyházmegyei protokollumban.9 A papi 
vizsgát az 1791. június 21-i fülöpszállási egyházkerületi gyűlésben tette le, ahol jelölt 
létére valóban bevették a vizsgáztatók (cenzorok) közé.10 

Báthori a tasi évek alatt házasodott meg. Hajós Évát, Hajós László és Sárközi Judit 
leányát vette el 1793. januárjában.11 Lelkészi pályáján előrelépést jelentett, hogy ugyan-
ebben az évben a népes, 3500 fős dunapataji eklézsia hívta meg pásztorának. Eddig a 
pontig tipikusnak tekinthetjük Báthori életútját: kisnemesi származás, helybéli iskolák, 
majd az egyik református kollégiumban eltöltött esztendők, külföldi peregrinációs év, 
falusi papság előbb kisebb, majd népesebb-rangosabb eklézsiában, házasodás szintén 
kisnemesi családból. 

Az 1796-os esztendő azonban nagy változást hozott Báthori életében. Pesti papságra 
történő meghívásában kitűnő teológiai felkészültsége, nyelvtudása, prédikátori talentuma 

Gábor úrnak ... utolsó tisztességtételekor N. Kőrösön 1842-ik évi Télutó 15-én tartattak. Kecskemét, 1842.; 
Tatai András beszéde csekély változtatásokkal megtalálható még az Egyházi Névtár 1848-dik évre. A Helv. 
vallástételt követő dunamelléki egyházkerület megbízásából szerkesztette Báthory Gábor egyházkerületi 
főjegyző. Kecskemét, 1848. 88-98.; DOBOS János: Gyászemlék néhai főtiszteletű Báthori Gábor 
superintendens és a pesti ref. egyház lelkésze koporsója felett ... Pesten július 17-dikén 1842. Kecskemét, 
1842. 

5 Báthori nevét nem találjuk meg a magyar diákok svájci peregrinációját feldolgozó kötetben. Vö. HEGYI 
Ádám: Magyaroszági diákok svájci egyetemeken és akadémiákon 1526-1788 (1798). Bp. 2003. 

6 Báthori sajátkezű életrajzi feljegyzése RL C/8. Báthori család iratai. 1. doboz, nr. 1. Báthori Gábor al-
buma peregrinációs útjáról 3. lap: „Hic magna cum animi delectatione annum ferme unum transegi." 

7 Uo. „Moturo mihi in Hollandiam obstinerunt motus intestini in Belgio grassantes." Valószínűleg az 
1787-es osztrák-németalföldi zavargásokat érti alatta Báthori. 

8 RL A/l .a egyházkerületi közgyűlési jegyzőkönyvek. 5. kötet 1786-1795 448. p. „Tass. Dimissio ex 
ratione sibi nota Interimali Ministro, Reverendo Dfomino] Stephano Vetsei, pastorem petit Gábrielem Báthori, 
et impetrat." 

9 RL A/9. Solti egyházmegye iratai. 1. kötet, 54. p. „Gábriel Báthori ab A[nn]o 1789. d. 28. Április mpp." 
10 RL A/l.a 5. kötet 626-627. p. 
11 Báthori sajátkezű életrajzi feljegyzése RL C/8. 1. doboz, nr. 1. Báthori Gábor albuma 2. lap: „A[nn]o 

1792. 19. Nov. Eljegyzettem házastársul N. Hajós Évát, Nemes és Nemzetes Hajós László Úrtól és Nemzetes 
Sárközi Judit Asszonytól született leányát Dömsödön; kivel 1793. 15. Jan. a házasság kötele által egybe köttet-
tem." 
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mellett bizonyára szerepet játszott Ráday Gedeonnal való személyes ismeretsége is.12 

Benda Kálmán kiemelte még, hogy Báthori kiválasztásában hasonló súlya lehetett kon-
zervativizmusának, mely közvetlenül a jakobinus összeesküvés után (református lelké-
szek, tanárok is belekeveredtek), igencsak jó ajánlólevél volt.13 Az eklézsiát megalakító 
világi urak felkérését először krónikus nyavalyája miatti erőtlenségére14 hivatkozva még 
visszautasította Báthori, ám a Ráday által megismételt felkérésre - „a pesti prédikátor-
ságra való meghivattatását úgy nézze, mint parancsolatot"15 - igennel válaszolt.16 

A megtisztelő felkérés elfogadása Báthori számára érdemei elismerése mellett egyben 
az anyagi biztonság feladását is jelentette. A biztos jövedelmű pataji eklézsiát hagyta ott 
az immár családos lelkész,17 hogy a sem templommal, sem paróchiával, sem biztos ala-
pon nyugvó fizetéssel nem bíró pesti egyháznak újjáalakulása utáni első prédikátora 
legyen s e tisztet 43 esztendőn át töltötte be hűséggel. A több, mint négy évtizedes szol-
gálat alatt „láttam - írja Báthori - a 112 esztendeig hamuban feküdt Pesti Ekklézsiának 
megelevenedését, ennek az eleinte 150-160 lelkekből állott kicsiny gyülekezetnek növe-
kedését, terjedését, puszta helyeinek épüléseket, azokon ennek az ékes templomnak fel-
épülését, melyet a mi szokott rendtartásunk szerént én magam szenteltem fel; midőn 
láttam ennek a város különböző vallású lakosainak a szeretet által lett egybeköttetésöket, 
magyar nyelvünknek, mely itt csak nem esmeretlen volt, csak nem közönségessé vált 
lételét."18 

Hová érkezett meg 1796-ban Báthori? Az eklézsia vezetősége Győrfi szabómester li-
pótvárosi házát bérelte ki október 1-vel.19 Ide érkezett meg október 8-án az új prédikátor. 
A leendő imaterem tágasabbá tételére kibontottak két közfalat, a lelkész és családja szá-
mára pedig négy szoba rendeltetett. Alig két év után ismét költözött a prédikátor és a 
gyarapodó gyülekezet, 1798-ban Schorendorfer órásmester házát bérelték a Korona 
utcában, szintén a Lipótvárosban. Végleges megoldást csak az eklézsia telekszerzése s 
azon történő építkezése jelenthetett. 1798-től több éven át folytak a tárgyalások a város 
vezetésével alkalmas fundus kijelöléséről.20 A mai Kálvin téri telek 1801-ben történt 

12 RL C/64. Ráday család levéltára 7. Egyházi és iskolai iratok, nr. 2010. Báthori Gábor levele Ráday 
Gedeonhoz. 1796 jan. 18. Pataj. Említi pesti tartózkodását és Rádayval történt találkozását, küldi a kért prédi-
kációkat. 

13 BENDA Kálmán: A pesti gyülekezet újraéledése. In: Kálvin téri tanulmányok. 25-37., itt 29-30. 
14 A pesti lelkészkedéssel járó „szakadatlan munka és elfoglaltatás magának Báthori Gábornak is annyi-

ban hasznára volt, hogy a még Patajból elhozott nyavalyája, mely az ülő életet szokta követni, elmaradt. RL 
D/7. Varia sorozat, 1. doboz. „Báthori Gábor Bíográphiája Tóth Ferenctől". 

15 RL D/7. Varia sorozat, 1. doboz „ Pesthi Reformáta Ekklésiának rövid Históriája". 
16 RL C/64. 7. nr. 2017. Báthori Gábor levele Ráday Gedeonhoz. Pataj, 1796 márc. 6. 
17 RL C/8. 1. doboz, nr. 1. Báthori Gábor albuma 2. lap: Julianna leánya 1794-ben született (1813-tól 

Tormássy Lajos, Békés vármegye főorvosának felesége), Mária leánya 1795-ben, akit 1798-ban Pesten teme-
tett el. Két fia, Gábor (1798-1872) dunaszentgyörgyi, fülöpszállási, nagykőrösi lelkész és István (1802-1837) 
dömsödi lelkész, kecskeméti teológiai tanár már Pesten születtek, valamint második Mária leánya (1799— 
1811), ki szintén korán elhalt. 

18 Egyházi beszédek, énekek, és imádságok, melyek főtisztelendő Báthori Gábor úrnak ... félszázados 
öröm-ünnepén ... mondattak a pesti reform, egyházban 1839. auguszt. 25-kén. Pest, 1839. 11.; Pest-Buda 
elmagyarosodásáról lásd KÓSA János: Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig. Bp. 1937. 

19 RL D/7 Egyháztanácsi jegyzőkönyvek 1. k. 1796-1826. A jegyzőkönyv az 1796. november 1-i gyűlés-
sel kezdődik, mely hivatkozik a házbérlésre vonatkozó szeptember 8-i határozatra. 

20 FARKAS: i. m. (1898) 27. sköv., Kálvin téri tanulmányok, 31. sköv., RL D/7. „Egyveleg". 1. doboz, nr. 
97. 1799. köt. I. 
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kimérése után az egyház egyemeletes épületet emelt fel: az emeleten lelkészlakást alakí-
tott ki, a földszinten imatermet, iskolát és tanítói lakást. Az építkezés megkezdésével 
egyúttal megkezdődött az adománygyűjtések több évtizedes korszaka. A pesti lelkész 
egyik fontos feladatává vált, hogy a folyamatos építkezés számára történő adománygyűj-
tés (pénzben, természetben, szolgáltatásokban) eredményességét elősegítse. 1804 őszén, 
nyolc évvel Pestre érkezése után Báthori családjával végre beköltözhetett az eklézsia 
első saját tulajdonú otthonába és a gyülekezet is birtokba vehette az imatermet. Jóllehet a 
lelkészlaknak, iskolának21 egyaránt otthont adó épületben lévő imaterem csak ideiglenes 
megoldást jelentett - a gyarapodó városban gyarapodott a reformátusok száma - , a napó-
leoni háborúk, devalváció miatt hosszú ideig még nem is gondolhattak templomépítésre. 
1816-ban kezdődött meg a templomépítés másfél évtizedes munkája22, s annak 
befejeztéig, egészen 1830-ig a szerény imaterem szolgált a gyülekezet otthonául. 

Az előzmények, külső keretek felvázolása után nézzük meg közelebbről Báthori pesti 
háztartását. A források, melyeket használtam: Báthori Gábor, aki életvitelében a protes-
táns puritán elvekhez szigorúan ragaszkodott, jövedelmét-kiadásait pontosan számon 
tartotta. Bevétel-kiadási könyvei alapján rekonstruálható a takarékos, ám rangnak megfe-
lelő életvitel.23 

A naplókban 1802-1838 közötti jövedelméről folyamatosan szerepelnek a bejegyzé-
sek. A kiadások többféle csoportosításban következnek a naplókban: „Költség Magamra" 
címszó alatt Báthori saját célra történő kiadásai 1803. októberétől 1805. októberéig. 
„Közönséges költségek" megnevezéssel szintén ebből az időszakból a háztartás napi 
kiadásai. Ezeken a főbb csoportokon kívül sokféle vegyes feljegyzés szerepel a kötetek-
ben: pl. a ruházkodásra történő kiadások, fiai neveltetésének költségei, az 1824-1836 
között vásárolt sertések súlya (hús, zsír), felesége és annak hét testvére megosztozása 
édesanyjuk halála után - az ingóságok felsorolása (1823), Báthori ruhatárának összeírása 
1802-ből, „Interesen lévő Capitalisaim", vagy éppen 1776-1783 közötti legációi színhe-
lye. A naplókon kívül bőven nyújtanak információt Báthorinak fiához, ifjabb Gáborhoz 
írott levelei - előbb a debreceni kollégiumba, majd Bécsbe, végül a szintén lelkészi pá-
lyára lépő fiúhoz Dunaszentgyörgyre, Fülöpszállásra, Nagykőrösre.24 

E szekció címe: A mértéktartó háztartás éthosza és az akkumuláció. Ezt a két alapel-
vet szó szerint kiolvashatjuk Báthori atyai tanácsaiból, melyet fia számára állított össze 
annak házasságkötésekor.25 Élettapasztalatait 28 pontban összegezte a gyermekei „javát, 

21 A református iskola kezdeteiről lásd FARKAS: i. m. (1898) 70. sköv., Kálvin téri tanulmányok, 33. 
22 Templomépítésről lásd FARKAS 1898. és Kálvin téri tanulmányok idézett műveken túl 

PRUZSINSZKY Pál: A budapesti Kálvin-téri templom. Bp. 1931., SCHOEN Arnold: A pesti Kálvin-téri 
templom. Bp. 1939. 

23 RL C/8. I. köteg, 3. sz. „Series Librorum Secundum Litteras Alphabeticas deducta". Báthori eredetileg 
könyvei összeírására használta a kötetet, mely később bevétel-kiadási naplóvá alakult át, ebben szerepel pl. 
1802-1838 közötti jövedelme. C/8. I. köteg, 5. sz. Eredetileg Báthori iskolai jegyzete, melyben később 1803-
1805 között kiadásait vezette. 

24 RL C/8. IV. köteg. Báthori Gábor levelei fiához 1^178. sz. 1808-1838. 
25 RL C/8. IV. köteg, 476. sz. ,Atyai tanács-adások, melyeket Báthori Gábor és Nagy Juliánná kedves 

gyermekeinek mindjárt a házasság által lett öszvekelések alkalmatosságával szívekre kötött Báthori Gábor 
Theol. Dr. Superintendens." Pest, 1824. szeptember 25. 
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boldogságát buzgón kívánó atya". Első helyen természetesen az istenfélelem szerepel -
„reformáta okos vallásotokhoz ragaszkodjatok" a vallás törvényei szerinti életvitel, 
ezáltal is történő példamutatás. 

Második pontban az egymás iránti szeretetet köti szívükre a gondos apa. Ezután kö-
vetkeznek az életvitelre vonatkozó gyakorlati tanácsok. Idején feküdni, idején felkelni, 
kinek-kinek a maga dolgát szorgalmatosan végezni. Mértékletes fogyasztás az étkezés-
ben, tisztességes, illő ruházat, kerülve a luxus minden megnyilvánulását, illik a reformá-
tus lelkészhez - vallotta Báthori. Az esztendei jövedelmet soha nem szabad egészen 
elkölteni, hanem abból mindenkor maradjon a jövendő időre. ,A szegénység amellett, 
hogy terhes és kislelkűvé teszi az embert, ki van a mások megvettetésének is téve. Igye-
kezzetek hát egész erővel, hogy szegénységre, szükségre ne jussatok. Ifjúságotokban 
igyekezzetek szerezni, mert az öregség ideje erre alkalmatlan. Ami a seprején van, az 
kevés is, rossz is." A cél eléréséhez a kiadások naponkénti diáriumban történő vezetését 
javasolta Báthori, a költség ne legyen nagyobb a bevételnél, mert különben az 
„oeconomia zűrzavarba jő" és kölcsönre kell szorulni, attól pedig inkább őrizkedjenek, 
mint a haláltól. 

Báthori Gábor életútja azt mutatja, hogy a fenti útmutatást saját magán alkalmazva 
valóban tisztes karriert futott be, mind hivatását, mind anyagi helyzetét tekintve szép 
eredményt mutathatott fel. Elete az önerőből való boldogulást, előbbrejutást példázza. A 
kiindulópontot debreceni tanulmányait megkezdő fiának tanulságul írta le: „ N e k e m , 

amint tudod, idvezült Atyámtól semmi, tsak egy, pénz is nem maradott, de mivel annak 
idejében egész szorgalmatossággal tanultam, azon igyekeztem, hogy életem feddhetetlen 
legyen: Nem tsak a magam papi statusomban nyertem becsületet, hanem, amint tudod, az 
országnak legfőbb rendei előtt is mind különös becsületem, mind kedvességem vagyon; 
még olyanok előtt is, akik vallásokra nézve tőlünk különböznek. Az én boldog emlékeze-
tű Atyám betsületes ember volt ugyan, de notariusi statusa szorosabb határok közé szorí-
totta, minthogy esmerettsége és tekintete messze terjedhetett volna, és így nekem is 
fellyebb menetelre utat készíthetett volna. Egyedül magamnak kellett hát utat tsinálnom, 
azonban a szűkölködés sok gátakat vetett elömbe."26 

Báthori, mivel saját magának köszönhette az elért társadalmi elismerést, hivatalbani 
előrelépést, anyagi gyarapodást, ezeket megbecsülte, s takarékosan élt. Ugyanakkor súlyt 
fektetett a tisztességes megjelenésre, életmódra és értelmiségi hivatásához illően igen 
fontos volt számára a művelődés, folyamatos önképzés. Fiához írott leveleiből lássunk 
néhány példát e négy alapelvre. 

Megbecsülni a javakat: Báthori leveleiben rendszeresen fia lelkére kötötte, hogy vi-
gyázzon holmijára, gondozza ruháit. A küldött frack, leibli, nadrág igen szép és drága 
posztóból készült, hétköznap eltépni igen nagy kár volna, vasárnap és elmenetelkor visel-
je.27 Vigyázzon az új kalapra, az iskolában a székek könyöklője zsíros, el ne mocskolja.28 

A már nagydiák fia egyik alkalommal sötétkék vagy kávészín kaputrockot kért. Apja ezt 
ellenezte, a praktikus szürke színtől nem akart eltérni, hiszen különösen a sötétkéken 

26 RL C/8. IV. köteg, 1. sz. Pest, 1808. október 15. 
27 RL C/8. IV. köteg, 10. sz. Pest, 1809. március 20. 
28 RL C/8. IV. köteg, 8. sz. Pest, 1809. január 1. 
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azonnal látszik minden szennyeződés. Végül felesége kérésére mégis kék kabátot csinál-
tatott, egyúttal próbára téve fiát, hogy a vakációra hazatértekor milyen állapotban látja 
viszont rajta az új ruhát.29 Nem maradhatott el a figyelem felhívása a lábbeli gondos 
ápolására, a schuchwichs küldés Debrecenbe (mint Nyilas Misinek). Báthori saját holmi-
jával is igen gondosan bánt: amikor 26 éves papi mentéjén a prém már egészen megvere-
sedett, a szűccsel a nyestprémet újrafestette, illetve kijavíttatta a mentét (1831-ben).30 

Selyem palástja baranyai útjában a rossz pakolás miatt tönkrement (nyilván nem Báthori 
csomagolta be), ezért volt kénytelen újat csináltatni 1821-ben.31 

A takarékoskodás a tisztes vagyonszerzés útja, ezt már diákévei alatt fia lelkére kötöt-
te: „Soha gazdag ember a könnyen költőből nem lesz. Magnum est vectigal parsimonia 
[nagy bevétel a takarékoskodás], ezt Cato szava volt, de úgy nézd, mintha az égből mon-
dódott volna. Amid van, azt megtakarítsd, másnak ne add: tudod, tapasztalod, hogy ne-
ked más semmit sem ád. Azonban nagy bosszúságomra kellett hallanom, hogy bundádat, 
úti tarisznyádat sat. másoknak adtad bitangolni."32 

A későbbi években is gyakran kitért a takarékoskodás hasznára: „Hogy valakinek va-
lamije legyen, arra egyedül való út az, hogy minél kevesebbet költsön, ami nélkül pedig 
el lehet, arra semmit. így lesz költeni, ahova kell."33 Báthori elítélően szólt azokról, akik 
nem tudtak a pénzzel bánni - Cleymann pesti német pap társa 16 évi prédikátorság után 
sem tudott felmutani semmit, jóllehet mindig „másutt élődött" (a gróf Teleki család biz-
tosított számára szállást 1816-1832 között).34 Szilárdan hitt abban, hogy takarékosko-
dással az ember boldogul a világban: „E volt mindenkor a symbolumom: Minél keveseb-
bet költeni. Erre pedig a szegény ember legkönnyebben rá mehet, és ha ezt gyakorolja, 
szemlátomást megy elő." Gróf R-t (valószínűleg Ráday grófot) emlegeti, akinek hiába 
van szép jószága és nevezetes jövedelme, soha nincs pénze, mert sokat költ.35 

A kiadások szoros korlátok között tartása nem jelentett végletekig történő takarékos-
kodást, fukarságot, zsugoriságot. A „Költség Magamra" kiadásai között rendszeresen 
szerepelnek adakozások, keresztyéni erény a rászorulók megsegítése. így az ünnepi legá-
tusnak, égett embernek, obsitos katonának, peregrinusnak, koldusnak, az újévet köszöntő 
cigányoknak, kéregető kárvallottnak, vagy akár „két szegény gyermeknek". 

A takarékoskodás jól összefért Báthori háztartásában a társadalmi álláshoz illő tisz-
tességes megjelenés, megfelelő életmód költségeivel. Fiai neveltetése, tisztességes felru-
házása, az életben elindítása komoly anyagi terhet rótt az apára. Mind kiadási naplóiban, 
mind fiának írott leveleiben jelentős részt foglalnak el a ruházkodással kapcsolatos fel-
jegyzések, észrevételek, tanácsok. Báthori a tisztaságra különösen nagy hangsúlyt helye-
zett: „magadat, ágyadat, ruhádat mindenkor tisztán tartsd, mintha szüntelen szemem előtt 
volnál: előtted legyen állandóan, mely gyomorból utálok minden tisztátalanságot."36 A 

29 RL C/8. IV. köteg, 80. sz. Pest, 1819. május 14. 
30 RL C/8.1. köteg, 4. sz. 3. p. 
31 RL C/8.1. köteg, 3. sz. 142. p. 
32 RL C/8. IV. köteg, 65. sz. Pest, 1816. szeptember 17. 
33 RL C/8. IV. köteg, 356. sz. Pest, 1832. augusztus 21. 
34 Uo. 
35 RL C/8. IV. köteg, 163. sz. Pest, 1826. február 5. 
36 RL C/8. IV. köteg, 60. sz. Pest, 1815. december 1. 
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diákoknak legyen asztalkendője - régen így volt, ma gulyás módjára esznek, régen csino-
sak voltak a diákok, ma sordidusok [piszkosak].37 

Az anyagiak megbecsülése, azokkal való felelőséggel történő bánás nem jelentette a 
szellemiek háttérbe szorítását - egy lelkésznél különösnek is hatna ez. Báthori igen fon-
tosnak tartotta a művelődést, az iskolában és azon kívül megszerezhető tudás gyarapítá-
sát, a folyamatos önművelést. Szoros figyelemmel kísérte fiai tanulmányi előmenetelét, a 
latinos műveltségű apa három évig latin nyelvű leveleket írt Debrecenbe, hogy fia latin 
tanulását ezzel is ösztönözze. A nyelvtudás a műveltség, olvasottság elengedhetetlen 
feltétele. 

Báthori maga is alapos latin tudással rendelkezett. Elöljárói, diáktársai ítélete szerint, 
ha Vergilius vagy Horatius valami módon elveszett volna, Báthori képes lett volna azo-
kat emlékezetből újra leírni. Emellett németországi tanulmányainak köszönhetően olva-
sott és beszélt németül. Erre szüksége is volt a német nyelvű hívek közötti szolgálat ellá-
tásában, valamint a nádor hitvesével, előbb a rövid életű Hermine, majd Mária Dorottya 
főhercegnővel való kapcsolat fenntartásában. Fiának is lelkére kötötte bécsi tartózkodása 
alatt, hogy minél többet gyakorolja a német beszédet, olyan helyen szálljon meg, ahol 
csak németül beszélhet - erre kitűnő alkalmat nyújtott a „három vénleánynál" kivett szál-
lás, mivel az „ilyenek természettel fecsegők lévén a legjobb nyelvmesterek."38 Helyesel-
te, amikor fia debreceni évei alatt franciát és olaszt tanult - ő maga pl. 1804-ben vásárolt 
Tasso kötetet és olasz szótárt, ám a spanyol tanulást ellenezte: ,Nohát meg ne merd pró-
bálni, hogy annak az utálatos bigott nemzetnek nyelve tanulásával drága idődet veszte-
gesd."39 Haszontalannak ítélte a spanyol tudást, mivel szerinte valamirevaló irodalmat 
ezen a nyelven nem lehetett olvasni. Ez nem jelentette, hogy Báthori könyvlistáján csak a 
klasszikusok vagy német teológiai művek szerepeltek volna. 1805-ben Rousseau Emile-
jét vásárolta meg, 1804-ben Bonaparte életét stb. A könyvvásárlások szerves részét al-
kották kiadási feljegyzéseinek, fia bécsi tartózkodását is felhasználta könyvbeszerzésre. 

A továbbiakban Báthori Gábor pesti háztartásának konkrét bevételeit-kiadásait ve-
szem számba nagy vonalakban. Báthori jövedelmének alapja prédikátori fizetése volt, 
előbb 800, majd 1000, végül 2000 Ft - ez utóbbi összeget a templomot építő eklézsia az 
1820-as években sokszor késéssel, a következő évben fizette ki. Ehhez járult a stólapénz: 
keresztelési, házassági (kihirdetés, összeadás), temetési illeték. 

A stólajövedelmek nagy eltéréseket mutatnak: „Beleznay Generálisné felett prédikál-
tam 4. Nov. 1803. oly nagy megelégedésével a publikumnak, hogy annak a prédikáció-
nak híre magához a Palatínushoz elment; azonban nagy gazdagságába succedalt haeresei 
adtak gyalázatjokra 36 Ft."40 Összehasonlításul: nevezetesebb halottak feletti prédikáció-
ért akár 100 Ft stólát is adtak a gyászolók. Ez nem véletlen, mert Bátori prédikációi igen 
népszerűek voltak. Életrajza szerint a református lelkész prédikációi eseményszámba 
vétettek Pesten - a város minden részéről sereglettek hallására, felezeti különbség nélkül, 
„az utazók pedig ha vasárnap volt, Báthorit meg nem hallgatni véteknek tartották vol-

37 RL C/8. IV. köteg, 84. sz. Pest, 1819. november 26. 
38 RL C/8. IV. köteg, 95., 97., 98. sz. Pest, 1821. július 18. , szeptember 16., november 16. 
39 RL C/8. IV. köteg, 67. sz. Pest, 1817. április 9. 
40 RL C/8.1. köteg, 3. sz. 149. p. 
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na."41 Báthori nevezetes halotti prédikációi kötetben is megjelentek.42 A nádor hitvese, 
Mária Dorottya főhercegnő egy alkalommal elmondta Báthorinak, hogy a Temető kertet 
és a Toleranciáról írt prédikációit németre lefordíttatta és naponta olvassa.43 

Visszatérve a stóladíjakhoz: A Teleki, Ráday, Wartensleben családok gyermek ke-
reszteléséért is adtak 20-30-50 forintot. Az ilyen főrangú, főúri stólák mellett szerepel-
nek az 1-2 forintos keresztelések vagy akár néhány krajcárosak. A pesti prédikátori szol-
gálatához tartozott, hogy a Pest vármegyei börtönben lévő rabok között a lelkészi felada-
tok ellássa, melyért a vármegyétől kapott fizetést. Ahogyan Báthori emelkedett a hivatali 
ranglétrán - 1798-ban helyettes egyházkerületi főjegyző a dunamelléki egyházkerület-
ben, 1808-ban főjegyző a szuperintendensi successio jogával, 1814-ben szuperintendens 
- , nemcsak elfoglaltságai szaporodtak, de napidíj (diurnium) és postapénzt (postaié) is 
járt a tisztségekkel. 

A dunamelléki egyházkerületben ő volt az első püspök (szuperintendens), aki 
generális visitátiot tartott, 1816-1820 között a Dunakanyartól a Délvidékig végiglátogatta 
az eklézsiákat.44 A Báthori vizitáció forrásértékére a Hajnal István Kör első konferenciá-
ján Kis Z. Géza hívta fel a figyelmet.45 A vizitáció tekintettel az utazás költségeire -
közlekedés, szállás, étkezés - megfelelő díjazással járt. A papszentelésért, papi bizonyít-
vány kiadásáért szintén honoráriumot kapott. 1805-ben Báthori töltötte be Pozsonyban 
az országgyűlési prédikátor tisztségét hét forintos napidíjjal harminc napon át (1830-ban 
fia szintén diétái prédikátor lett). Trattner Mátyás nyomdász több éven át a pesti parókián 
tartotta a kinyomtatott Bibliákat, a „Bibliára való vigyázásért" a lelkésznek szintén fizet-

- • -< 46 
seg jart. 

A fentieken túl Báthorinak milyen nem lelkészi bevételei voltak? Felesége öröksége a 
Hajós-családból a bócsai birtokrész volt, ennek árendáját 1823-tól élvezték. Ennél jelen-
tősebb volt a Báthorinak a pénzkölcsönzések után járó kamatjövedelme. Véteknek tartot-
ta a pénzt otthon heverni hagyni, a megtakarítást minél előbb ki kell adni interesre, a 
törvényes hat százalékos kamatra. Kik szerepeltek az interest fizetők között? Gr. 
Beleznay Sámuel, gr. Teleki László, Péchy Imre vicepalatinus, Patay József, Wattay 
György, Bernáth György, Szüts István bécsi ágens, Karats Ferenc, Kandó Gábor stb. -
református köznemesi, főnemesi családok, mellettük köztestületek: Kecskemét és Pataj 
városa. „Interesen lévő Capitalisaim" című listáján írta Báthori az előadás címéül vett 

41 RL D/7. Varia sorozat. 1. doboz. „„Báthori Gábor Biográphiája Tóth Ferenctől". 
42 Emlékezet kövekkel megrakott Temető kert - avagy oly halotti prédikációk, melyek különféle helyeken 

s időben elmondott Báthori Gábor a Theológia Doctora, a Helvét vallástételt tartó Dunán innen lévő Megye 
Superintendense, a Pesti Eklésiának lelki pásztora. 1-2. kötet 1820-1821. 

43 RL C/8. IV. köteg, 342. sz. Pest, 1831. december 23. 
44 RL A/l.b Püspöki levéltár 1790-1849. G osztály. Báthori Gábor-féle canonica visitatio iratai 1816— 

1820. 
45 KISS Z. Géza: A dunamelléki református egyházkerület 1816-1819. évi püspöklátogatási iratainak for-

rásértéke és ezek történeti tanulságai. In: Rendi társadalom - polgári társadalom I. Társadalomtörténeti mód-
szerek és forrástípusok. Salgótarján, 1987. 19-25. 

46 A főváros tisztviselő rétegének jövedelmi viszonyairól összehasonlításul lásd BÉLAY Vilmos. Adalé-
kok az ár és bérviszonyok történetéhez Pest-Budán (1790-1848). In: Tanulmányok Budapest múltjából. XTV. 
(1961) 363^407., TÓTH Árpád: Hogyan fér meg egymás mellett a hivatali szakszerüsödés és a rendi minták 
követése. In: Tanulmányok Budapest múltjából XXV. (1996) 27-60. Báthori éves jövedelme - lelkészi és 
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szavakat: „Én senkinek, sem boltokban, sem mester embereknek adós nem vagyok, min-
dent, valamit vettem, csináltattam, mindjárt készpénzzel fizettem, kivévén a patikát, 
melyet esztendő végével szoktam fizetni, de minden esztendő végével, egy esztendőről 
másra soha nem maradt."47 

A városi tisztviselők fizetésük kiegészítésére gyakran tartottak kosztos diákot, albér-
lőt,48 nem volt ez másképp a pesti lelkésznél sem. Érdekes, hogy azoknak a családoknak 
a gyermeki szerepelnek a kosztosok között (pl. Bernáth, Kandó), akik az interest fizetők 
között. További feltárást igényel Báthori Gábor és a gróf Beleznay család kapcsolata.49 

Gr. Beleznay Sámuel két nagyobbik leánya, Ersus és Susika, éveken át Pesten nevelő-
dött, a gróf rendszeresen fizetett a koszt-kvártélyért. A leányok pesti neveltetése rendsze-
res volt a korban, akár „cseregyerekként" is. Amikor ifjabb Báthori Gábor 1808-ban 
megkezdte debreceni tanulmányait, Simonffi Sámuel debreceni szenátornál volt 
kosztosgyerek. Simonffiék leánya, Eszterke viszont a Báthori családnál töltött el egy 
esztendőt Pesten német szón. A nyelvgyakorlás céljából Báthori Juliska mindig németül 
beszélt Eszterkével, aki „gömbölygeti nyelvét a német szóhoz", sőt szebb a kiejtése 
Beleznay Ersusnál. Ezekben az években vidám élet folyt a pesti parókián, amit Báthori 
levelei is tanúsítanak. Eszterke táncolja már a „mennef'-et és a „Langausz"-t, „Gábor 
Báttya Ura minden vasárnap eljő hozzánk, itt mulatnak és táncolnak a nagy ebédlő-
ben."50 Nem csoda a vidámság, eladó lány volt a háznál, Julianna 1813-ban lett 
Tormássy Lajos, Békés vármegye főorvosának felesége.51 

A nagy vonalakban vázolt bevételek után tekintsük át Báthori pesti háztartásának ki-
adásait. Jelen esetben a háztartás élelmiszerre vonatkozó kiadásait vizsgáltam meg, mit 
vásárolt a városi pap, akinek fizetése nem a természetbenin alapult s az alapvető élelmi-
szerek beszerzése is vásárlás útján történt. Míg a bevételi naplót 1803-1808 között fo-
lyamatosan vezette Báthori, a háztartási kiadásoknál a „közönséges költségek" cím alatt 
1803-1805 közötti feljegyzéseket, illetve más szórványos bejegyzéseket, kimutatásokat 
vettem alapul. 

A vásárlások a helybéli, fővárosi piacról, üzletekből illetve vidékről történtek. Külön 
kategóriát képeztek az ún. ajándékok, egyes hívek, az eklézsia nemesi támogatóinak 
adományai. A gabona- és lisztvásárlások, valamint a bor beszerzése nagytételben történt. 
Hasonlóan az őszi, savanyítás céljára történő káposztavétel - pl. 1803. októberben „A 
káposzta a hallatlan szárazság miatt példa nélkül drága volt, vettem száz főt Fóton, mely-
ből lett másfél akónál valamivel több" 10 Ft-ért.52 1823-ban 200 fő (per 3 Ft 30 xr53), 

egyéb bevételei - naplója szerint a következően alakult: 1800-1810 között kb. 2500-3000, 18KM820 között 
kb. 4500-5000, 1820-1830 között kb. 5500-6000 forint. 

47 RL C/8.1. köteg, 3. sz. 245. p. Ismeretlen évből tizennégy kölcsön összeírása 53026 Ft értékben. 
48 A budai polgárság vonatkozásában erről lásd BÁCSKAI Vera (szerk.): Család, háztartás, társadalom 

Budán a 19. század elején. Történeti Statisztikai füzetek 11. Bp., 1992. 28. 
49 Arról a Beleznay Sámuel grófról van szó, akit fia, ifjabb Sámuel 1818-ban agyonlőtt, miért halálra ítél-

ték és kivégezték 1819-ben. NAGY Iván: Magyarország családai. I. Pest, 1857. 281-284. 
50 RL C/8. IV. köteg, 4. sz., 5 sz. Pest, 1808. november 12., november 28. 
51 Fiuk, Tormássy János az országgyűlési ifjak egyikeként került börtönbe 1836-ban, Báthori Gábor- jó l -

lehet elítélte az ifjú magatartását, szerető nagyapaként minden kapcsolatát felhasználta annak kiszabadítására. 
52 RL C/8.1. köteg 3. sz. 115. o. 
53 xr = krajcár; 1 váltóforint 60 krajcárt tett ki. 
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1826-ban 300 fő hévízi káposzta (százát 5 Ft-tal), 1827-ben 200 fő (per 6 Ft 30 xr), 
1828-ban 400 fő hévízgyörki (per 2 Ft 30 xr), gyalulás és eltapodás költségei. Hasonlóan 
a többi zöldségféléből is az ősz folyamán történt meg a vásárlás: 1826. október 200 zel-
ler, 30 kötés petrezselyem. Burgonyavásárlásról 1828-ban találtam feljegyzést: 3 zsák 
krumpli.54 A burgonyát a szegények eledelének tartották, mint Báthori szintén 1828-as 
levelében a szűk terméssel kapcsolatban kifejtette:,,Még az az egy java a szegénységnek, 
hogy a kukoricák mindenfelé jók, amint mondják: ily sok esőzéssel jónak kell lenni a 
krumplinak is."55 

Az őszi zöldségvásárlásokat a téli sertésvásárlások követték. 1821-1836 között 
Báthori évről évre feljegyezte, hol (általában Kecskeméten, Cegléden) mennyiért vett 
sertést, mennyi volt annak húsa, szalonnája. Fiának, aki fiatal házasként először vásárolt 
sertést - az apa ítélete szerint drágán - , a következőt tanácsolta: „tanuld meg, hogy soha 
atyafitól semmit pénzen ne végy; mert azzal az ember alkudni restell."56 

A nagyobb tételben történő beszerzések után nézzük végig a napi háztartási kiadáso-
kat 1803-1805 között, csak felsorolásszerűen. Fűszeráru: bors, gyömbér, magyar bors, 
köménymag, sáfrány, fahéj, citrom, tovább rizskása, aprókása, borsó, lencse, bab szere-
pel a listán. Zöldségfélék: petrezselyemgyökér, veres- és fokhagyma, kerek répa, sárga-
répa, zeller, karalábé, júliusban ugorka. 

Gyümölcsöt idénynek megfelelően vásároltak: október-novemberben gesztenye, má-
jusban cseresznye, júliusban meggy, augusztusban körte, dinnye, szeptemberben szőlő, 
alma, szilva. Tejtermék csak néhány esetben szerepel a naplóban (sajt, túró), ezt nyilván 
máshonnan szerezték be. Viszont rendszeres a péktől történő zsemle, szarvas/kifli vásár-
lás, melyre a kávézással kapcsolatosan még visszatérünk. A mészárszékből marhahús, 
juh került az asztalra. Halról a kiadási naplóban nincs feljegyzés, viszont rákvásárlás 
több ízben is szerepel. Halféle a levelekben tűnt fel többször - „minap 14 fontos fogas 
halat kaptam".57 Gábor fia Fülöpszállásról rendszeresen küldött csíkot, ezzel kapcsolato-
san említette meg Báthori, hogy a pesti piacon idén -1829 februárjában - még nem lá-
tott.58 

A húsfogyasztáshoz kapcsolhatjuk a hívektől, az eklézsia nemesi pártfogóitól kapott 
adományokat. Egy 1814-ből származó listán a következőket sorolta fel Báthori: Kováts 
Moses úr egy hízott sertést, Gróf Ráday Pál úr egy hízott sertést, Csötönyi Márton egy 
hízott esztendős disznót, a monoriak két pulykát, a pataiak 26 font jó halat, ráckevi 
nótárius úr egy nyulat, Vég Andrásné két ludat, tekintetes Tomka Miklós úr 6 butellia 
aszú szőlő bort, tiszteletes Szeles Sámuel úr 100 tojást és almát, Konta István egy bá-
rányt d. 8. Febr. 1814., méltóságos Consiliarius Kis Károly úr 30 fenyőmadarat, továbbá 

54 A burgonya hazai elterjedéséről lásd KÓSA László: „Búza szükségben felsegéllő jegyzések". A burgo-
nya a magyarországi táplálkozásban a XVm. század végén és a XIX. század elején. In: Uő.: Nemesek, polgá-
rok, parasztok. Bp. 2003. 127-141. 

55 RL C/8. IV. köteg, 242. sz. Pest, 1828. augusztus 5. 
56 RL C/8. IV. köteg, 128. sz. Pest, 1825. februárl7. 
57 RL C/8 IV. köteg, 267. sz. Pest, 1829. március 16. 
58 RL C/8. IV. köteg, 263. sz. Pest, 1829. február 6. 
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túrót, tekintetes Tomka László úr egy öl fát, tekintetes Tomka László úr egy hordó mis-
kolci bort, 9. Febr. Kecskeméti Tóth János két ludat, a pincét árendáló Rátz 4 akó bort.59 

Az élvezeti cikkek közül a dohányzásra és a kávéfogyasztásra, illetve a csokoládéra 
térjünk ki egy kicsit részletesebben. Báthori 1803-1805 közötti „Költségek magamra" 
feljegyzéseiben rendszeresek a dohányra történő kiadások, pipa, pipakötésre drót, pipa-
szár vásárlása. Ugyanakkor Báthori óvott a túlzott dohányzás ártalmaitól, a mellbajtól. 
Jóllehet fiainak a tubák és dohány elkerülését tanácsolta, miután azok debreceni diákként 
rászoktak a pipázásra, legalább mértéktartásra intette őket, délelőtt egy, délután két pipá-
nál több ártalmas az egészségre.60 István fia rekedtségét, gyenge hangját, ami egy lel-
késznél igen nagy hátrány, a túlzott dohányzásnak tulajdonította. 

A Báthori család rendszeres kávéfogyasztó volt - általában együtt szerepel a kávé- és 
cukorvásárlás.61 Feltételezhetjük, hogy Báthori a kávézás szokását németországi 
peregrinációjáról hozta haza. Igen valószínű, hogy a rendszeresen vásárolt zsemle a 
reggeli kávéhoz járt, illetve egyik levélben a kávé mellé fogyasztott pirított kenyérről 
esett szó: Báthoriné a menyének kiflit küld - „és nem a kávé mellett pirított kenyeret nem 
szerető fijának - mert ahhoz szokjék hozzá - hanem a menyének 10 kiflit".62 

Csokoládéról nem a háztartási naplóban, hanem levélben, egyéb feljegyzésben talál-
tam említést. 1795-ben még dunapataji lelkész korában Báthori Pesten járt Cseh Szom-
bati doktornál, a pesti út költségeinél szerepel egy font kávé, egy uncia cukor és két uncia 
csokoládé vásárlása.63 Valószínűleg nemcsak otthonra vásárolt, hanem fogyasztott is 
Pesten csokoládét, mivel az egyik kiadás így szerepel: „egy szarvas [kifli] chocoladehoz" 
A későbbi években, amikor falusi pap fia és közte rendszeres „cserekereskedelem" folyt 
- a fülöpszállási eklézsiáról Pestre disznótoros, sonka, tojás, vaj - , Pestről csokoládét, 
cukrot küldött Báthori.64 A csokoládé mint női ital szerepelt, erősítőszer:65 „Az én jó 
Juliskám a chocoládét igya, van Pesten elég, míg pedig itt lesz, addig lesz neki."66 Vá-
randós menyének 3 font csokoládét és egy csokoládé-keverőt küldött a használati utasí-
tással: , főzni és keverni kell ezt mindaddig, míg jól megsűrűsödik, mert a híg csokolá-
dénak kevés erősítő ereje van. De már ezt osztán igya ám a Juliska, és ne álljon azzal elő: 
Nem szeretem. Nincs olyan orvosság, melyet az ember gyönyörködve inna, de azért 
bevesszük, mivel haszna van."67 

Összegzésül tekintsünk Báthori pesti papságának, életútjának utolsó éveire. A sors-
csapások - nem anyagi téren - őt sem kerülték el. 1836-ban Tormássy János unokája az 
országgyűlési ifjak egyikeként került börtönbe. 1837-ben ifjabbik fia, a kecskeméti pro-

59 RL C/8.1. köteg, 3. sz. 237. o. 
60 RL C/8. IV. köteg, 71. sz. Pest, 1818. április 9. 
61 A kávé hazai elterjedéséről, a polgárság kávézási szokásairól lásd KISBÁN Eszter: A kávé bevezetése 

Magyarországon. In: Ethnographia 1988/2. 149-177. 
62 RLC/8. IV. köteg, 160. sz. Pest, 1825. dec. 21. 
63 RL C/8 m. köteg, 7. sz. „Die 15, 16, 17, 18 Jan. 1795. Elmenteni Pestre Dr. Szombati József úrhoz, 

hogy állapotomról neki referáljak, ezeket költöttem .. ." 
64 RLC/8. IV. köteg, 354. sz. Pest, 1832. augusztus 10. 
65 Montanarinál a kávé, mint az értelmiség és a polgárság itala szerepel, a csokoládéivás ezzel szemben az 

arisztokrácia köreiben terjedt el. MONTANARI, Massimo: Éhség és bőség. A táplálkozás európai kultúrtörté-
nete. Bp. 1996. 152. 

66 RL C/8. IV. köteg, 358. sz. Pest, 1832. szeptember 7. 
67 RL C/8. IV. köteg, 241. sz. Pest, 1828. július 26. 
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fesszor, István koporsója mellett kellett megállnia. Ugyanebben az évben veszítette el 
feleségét, negyvennégy éve hü társát.68 A családi bajok után 1838-ban meg kellett látnia 
lelkészi munkájának pusztulását, eklézsiája anyagi javainak rombadőltét. Az 1838-as 
márciusi árvíz elérte a pesti református egyházat is. A 84. évében járó Báthori így emlé-
kezett vissza arra a napra: ,A Parochiális házat öszveomlással fenyegetett árvíz 
kénszerített engem legelőször arra, hogy az ablakon által lajtorján való lemászással, majd 
azután a toronyba való menetellel s lakással kerüljem el az utolsó veszedelmet."69 

A parókia és az iskolaépület összeomlott az áradatban, s a templomba menekült lako-
sok, tartva a víz további emelkedésétől, félreverték a harangokat. Ám a falak ellenálltak 
az árvíznek, jóllehet a víz betört a kriptába. Az idős, hajlék nélkül maradt prédikátort fia, 
ifj. Báthori Gábor nagykőrösi lelkész vette magához. Báthori kora, egészségi állapota 
miatt nem tudta tovább ellátni a pesti lelkészi teendőket, lemondott a pesti papságról 
(szuperintendensi tisztét haláláig, 1842. febr. 12-ig töltötte be) és szép gesztusként hátra-
lévő papi fizetését, 2000 forintot, az újjáépítésre ajánlotta fel.70 Pesti szolgálatának az 
1839. augusztus 25-én rendezett jubileumi ünnepség (ötven évi papi, huszonöt évi szu-
perintendensi szolgálat) adott méltó befejezést.71 

Báthori életútja, mint utaltam már rá, bizonyítja, hogy a jó talentumú, feltörekvő ifjú-
ból megfelelő iskolázottság és némi jószerencse révén magas pozícióba eljutó, általános 
tiszteletnek, megbecsülésnek örvendő férfi lett. Világi elismerései között szerepelt, hogy 
I. Ferenc császár 1815-os budai látogatásakor az uralkodó színe előtt képviselhette egy-
házkerületét, 1831-ben József nádor Pest vármegye táblabírájává nevezte ki. Teológiai 
ismeretei elismeréseként a göttingeni egyetem a reformáció háromszázados évfordulóján 
1817-ben a teológiai tudomány doktorává nyilvánította.72 

Vagyoni gyarapodásáról 1840-ből származó végrendelete adott számot, amely 47 201 
forint váltócédulában lévő összegről rendelkezett.73 1842-ben bekövetkező halála után 
pedig az osztálylevél az örökösök között - Tormássy Lajosné Báthori Julianna, Báthori 
Gábor és néhai Báthori István árváinak gyámja, Maller Ferenc - 45 501 forintot váltócé-
dulában osztott el egyenlőképpen.74 

68 POLGÁR-TATAI-FINTA: i. m. (1842) 40-42. 
69 RL D/7. .Egyveleg". 1. doboz, nr. 125. 1839. köt.l. Báthori Gábor levele a pesti egyház konzisztóriu-

mához. Nagykőrös, 1838. június 30. 
70 RL D/7 .Egyveleg" I. doboz 56. 1838. Köt.l. Báthori levele. Nagykőrös, 1838. október 1. Báthori le-

mondásáról lásd még FARKAS: i. m. (1898) 91-92. 
71 Egyházi beszédek, énekek, és imádságok, melyek főtisztelendő Báthori Gábor úrnak ... félszázados 

öröm-ünnepén, s azzal egybekapcsolva nagytiszteletű Török Pál úrnak pesti papi hivatalába lett beigtatása 
alkalmával mondattak a pesti reform, egyházban 1839. auguszt. 25-kén. Pest, 1839. 

72 RL D/7. Varia sorozat, 1. doboz. „Báthori Gábor Biográphiája Tóth Ferenctől". 
73 RL C/8. m. köteg. Nagykőrös, 1840. ápr. 6. 
74 RL C/8. ÜL köteg. Nagykőrös, 1842. márc. 17. 
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BÁNKINÉ MOLNÁR ERZSÉBET 
Parasztpolgári mentalitás a Jászkunság 

redemptusainak fogyasztásában 

A Jászkun Kerület sorsfordító eseménye az 1745-ben engedélyezett redempció volt. 
A kerület népe Mária Terézia királynő kiváltsága alapján saját pénzén visszaválthatta a 
Jászkun Kerületbe tartozó földet, valamint a jászok és kunok által az idők során elnyert 
jogokat. 1745. május 6-án a Jászkunság népe megszabadult a jobbágyi alávetettségből. A 
személyes szabadság kiteljesítésére autonóm közigazgatási és jogszolgáltatási egységü-
kön belül helyi szabályaik szerint nyílt mód. E szabályozás meghatározó eleme a föld-
váltáshoz való anyagi hozzájárulás mértéke lett. 

A szabad Jászkun Kerület lakója a redempcióba befizetett pénzéért földtulajdont és 
ahhoz kapcsolt politikai jogokat kapott. A szabadság mértékét a földtulajdon nagysága 
szabta meg. Azok, akik bizonyos nagyságrend feletti földet váltottak teljes jogú 
redemptusok lettek. Mások, akik a meghatározott limitnél kevesebb földet váltottak az 
irredemptusok közé soroltattak, s a jogokból is kevesebbet kaptak. A Jászkun Kerület 
legalsó rétegét a zsellérek képezték, ők csupán a személyes szabadságot nyerték el. 

A megváltott föld minden röge redemptus tulajdon lett, amit különböző birtoklás-
formában használtak. Nemesi földtulajdon a Jászkun Kerületben nem lehetett. Azok a 
nemesek, akik a kerületben éltek vagy redemtus földet váltottak s így redemptus-
nemesek voltak, vagy birtokaik a kerület határain kívül helyezkedtek el. 

A helyi társadalom hierarchiájában a legfelső fokon a redemptusok és a redemptus-
nemesek osztoztak. Előadásomban e különleges társadalmi rétegek fogyasztási mentali-
tását vizsgálom. Kísérletet teszek arra, hogy bemutassam fogyasztási szokásaik néhány 
jellemző vonását. 

Az 1760-as évekre lezárult a redempció. A megváltásra felvett kölcsönöket visszafi-
zették. Stabilizálódtak a tulajdonviszonyok, és a különböző társadalmi réteghez, cso-
porthoz tartozás feltételei, jellemzői. 1762-ben a Jászkun Kerület közgyűlése elfogadta, 
hogy ezentúl azt tekintik redemptusnak, akinek 25 redempciós forint értékű földtulajdo-
na van.1 A közgyűlés tett némi engedményt, s adott csekély lehetőséget, az elszegénye-
dett redemptusoknak jogaik megtartására, illetve a beházasodottaknak a megszerzésükre. 
Az alapvető törekvés mégis a Jászkun Kerület fennállásáig (1876-ig) a szükséges földte-
rület megszerzése, megtartása maradt. Az előbbiekben taglalt alapelvekből fakadt, hogy 
a célszerű paraszti fogyasztás következtében keletkezett megtakarítás felhasználása 1762 
után is az állatvagyon gyarapítására, illetve ennek jövedelméből a földvagyon gyarapítá-
sára irányult. A többletjövedelemből keletkezett pénztőke hasznosítását szolgálta a pénz 
apróbb-nagyobb kölcsönökben történő kamatoztatása. 

Kutatásaim azt igazolják, hogy a Jászkunság redemptus társadalmában a paraszti, 
némely vonásaiban parasztpolgári életmód, a takarékos életvitel és a célszerű fogyasztás 
tekinthető általánosnak. A kiskunfélegyházi Horváth család több generációjának életvi-

1 A redempciós forint eszmei érték. Értékét az határozta meg, hogy az adott településen a redempcióban 
befizetett egy rajnai forintért a földváltó mekkora földet kapott. A redempciós forintért elenyerhető terület 
helységenként változott. 
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telét és vagyoni helyzetét elemeztem.2 A mikrotörténeti kutatás hívta fel a figyelmem 
azokra az életmódbeli elemekre, amelyek a redemptus családokat bizonyos mértékű 
presztízsfogyasztásra késztették. Ez a fogyasztás alkalmakhoz kötött volt, s mindenkor 
túlnőtt a szükséges és elégséges fogalmakkal jellemezhető fogyasztáson. A paraszti 
célszerű fogyasztás ezeken az alkalmakon költekezésbe csapott át, melynek oka legtöbb-
ször a kialakult társadalmi mentalitásban lelhető meg. 

A vizsgált család redimáló ősatyja, Horváth Mihály Jászfényszaruból érkezett 
Félegyházára 1743-ban. Akkor mindössze két lova és két tehene volt. A redempcióban 
fél telket váltott (70 kh), amit később tovább gyarapított. Halála előtt már egésztelkes 
gazda volt. A földet egyetlen fia, Horváth Imre örökölte. Horváth Imre tovább növelte a 
vagyont, s mellé közéleti pozíciókat szerzett. Többször megválasztották főbírónak. Ne-
véhez fűződik Félegyháza vásártartási jogának megszerzése. Főbírósága idején formáló-
dott ki a település városias arculata. Viselkedése életmódja és gazdálkodása mintaadó 
lett gyermekei és környezete számára. Horváth Imre a földtulajdon gyarapításán túl 
1789-ben új, 230 Ft-os házat vett. Ekkor már 5/4-ed telek földje volt. Egy negyed sessiót 
maga vásárolt meg 1771-ben 450 Rft-ért.3 Az új ház a rangot is kifejezte. Horváth Imre 
1793-ban halt meg, négy fiú és egy leány örököse közül a legidősebb fiú, Mihály nem 
tudta apja sikereit folytatni. 

Horváth Mihály gazdasági helyzete valójában csak éppen elfogadható takarékos 
életmódot tett lehetővé. Mégis nála jelenik meg elsőként a presztízs okokból való túlköl-
tekezés. Adósságot, adósságra halmozott, hogy megőrizze a jómód látszatát. A leánya 
lakodalmára felvett 50 forint kölcsönből csak 20 Ft 29 krajcárt költött Veronika szüksé-
ges ruházatára, a többi pénzből magának és feleségének vásárolt mutatós, irigyelni való 
ruhadarabokat.4 Mihály magának új kalapot vett, feleségének drága anyagokból készült 
új ruha. A női öltözetben a kölcsönpénzből megvásárolt aranycsipke és fekete fátyol a 
módos redemptusok és redemptus-nemesek viseletének kellékei voltak. A rangos lako-
dalmat 1791-ben tartották, 1797-ben bekövetkezett halálakor Mihály 700 Ft adósságot 
hagyott hátra. Temetése szegényesen zajlott, mindössze 15 Ft 23 krajcárba került. 

Mihálynál sokkal jobban gazdálkodott testvére Antal, akit az apjuk taníttatott, de ő a 
tanítóságot gazdálkodásra cserélte. Antal apjához hasonló életpályát futott be. Naplója 
tanúskodik gazdálkodásáról.5 

Horváth Antalt 1793-tól szenátornak választották, a szenátorság és a gazdálkodás 
mellett különféle fizetéses tisztséget is ellátott. 1802-ben új, igen nagyméretű házat épí-
tett. Ekkor városi adószedő volt. Adószedői fizetése évi 59 Ft volt, a házhoz vett 8000 
égetett tégláért 40 Ft-ot fizetett ki.6 A ház egyébként vályogból készült, a tégla az alapo-
záshoz kellett. A négyszobás házat a hagyatékban több mint 3000 forintra értékelték. 
Sajnos a berendezés listája nem maradt meg. 

Horváth Antalt öregségében leánya, Terézia gondozta, akire apja az ápolásért külön 
2000 Ft-ot hagyományozott. Mind Horváth Antalnak, mint a nála korábban meghalt 
feleségének költséges temetést rendeztek. A két temetés összesen 488 Ft 5 krajcárba 
került. Ez az összeg több mint ötszöröse volt a gazdaságában ugyanabban az évben al-

1 BÁNKINE Molnár Erzsébet: Redemptusok. Gazdaság és életmód Kiskunfélegyházán a redempció első 
évszázadában. Debrecen, 2000. 

3 Bács-Kiskun Megyei Levéltár. Kiskunfélyegyháza Levéltára. (A továbbiakban: BKML. Kf. lt.). Arc. 28. 
Caps. 1. Fasc. 3. No. 29./1771. - Rft = rénes, másként rajnai forint. 

4 BKML. Kf. lt. Arc. 18. Caps. 2. Fasc. 9. No. 13./1797-98. 
5 A napló a Kiskun Múzeum könyvtárában található, leltári száma 5988. A napló elemzését lásd 

BÁNKINÉ: i. m. 
6 BKML. Kf. lt. A. 18. C. 3 F. 2. No. 3./1801-2. 
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kalmazott összes cseléd éves bérének. A gazdasághoz tartozó földvagyon ekkor 200 kh 
volt, jelentős állatállománnyal és egy szárazmalommal. A lakásberendezési tárgyakat és 
a textileket három leánya örökölte, kivéve a tizenkét személyes ezüst asztali étkészletet 
és a cin (ón) edényeket. Ez utóbbiból mind a hat gyermeke egyenlően részesült. 

Nem kívánom itt a teljes család fogyasztását elemezni, csupán a redemptusok presz-
tízsfogyasztási mentalitására emelek ki még egy példát, nevezetesen Horváth Antal 
említett Terézia leányának temetését. 

Horváth Terézia elvált a férjétől, aki szíjgyártó mester volt. Gyermeke nem született, 
maga gazdálkodott. Az osztozkodáskor a ház berendezését is kettéosztották. A Teréziá-
nak jutott mobiliák listájából7 a Horváth Antaltól örökölt ingóságok hiányoznak, hiszen 
ekkor még élt az édesapja. A teljes felsorolásból a luxusfogyasztásra utaló tárgyakat 
emelem ki. Ezek: 

7 cin kanál 
2 festett nyoszolya 
1 fönnálló almárium 
1 keményfa asztal 
3 nagy és 4 kisebb keményfarámájú kép 
1 festett diószín fogas 
2 kávés fíndzsa két kandlival 
2 porcelán pohár 
4 ezüst evőkanál 
1 diószín térdeplő 
rézedények 
réz gyertyatartó 
1 új vas kávédaráló 

A teljes lista nélkül is látható Terézia olyan edényeket, berendezési tárgyakat tudha-
tott magáénak, amilyenek nem a parasztok, inkább a nagyobb városok polgárainak laká-
sából ismertek vagy általában a nemesi életmódhoz tartoztak. A legszembetűnőbb költe-
kezést a temetésére tették. Terézia 1831-ben halt meg. A végtisztesség több mint 200 Ft-
ba került, tehát szinte ugyanazzal a pompával zajlott, mint az 1825-ben elhunyt édesap-
jáé. A temetési költségek részletes elszámolásából kitűnik a koporsó különlegessége. A 
tafotával behúzott koporsót 1500 db sárgafejű szöggel verték ki, hogy kellően csillogjon. 
Ezen a temetésen mindent megtettek azért, hogy a külsőségek megfeleljenek a helyi 
társadalom elvárásának. Terézia temetése a város életében vezető szerepet betöltött 
redemptus család rangját szimbolizálta. 

Felmerül a kérdés, általánosíthatók-e a Horváth család bemutatott reprezentánsainak 
költekezési szokásai a redemptusokra? Ugyanezek a fogyasztási szokások megtalálha-
tók-e más jászkun településen, vagy csupán félegyházi és eseti érdekességként kell ke-
zelnünk a mikrotörténeti kiemeléseket? 

Egyértelmű választ csak a teljes körű kutatás adhat. Az egész redemptus társadalom 
fogyasztási szokásait talán egy munkacsoport által végzett átfogó kutatás deríthetné fel. 
Magam mintegy köztes megoldásként a mintavételhez folyamodtam. A kiskunfélegyházi 
levéltár hagyatéki, árvaügyi és végrendeleti iratai mellett néhány jász és nagykun telepü-
lésen is betekintettem a vonatkozó fondokba és állagokba. 

7 BKML. Kf. lt. Arc. 16. Caps. 1. Fasc. 5. No. 4/1820. 
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Figyelmem a lányok esetében a kiházasítás költségeire irányult. Kiemelten kutattam 
a nők és férfiak vonatkozásában is a lakodalom és a temetés költségeit és arányát a csa-
lád vagy személy általános vagyoni helyzetéhez.8 

A Jászkunságban a férjhez adandó leányt szerencsevárónak nevezték. Talán éppen 
azért igyekeztek kicsit többet költeni rá, hogy nagyobb szerencséje legyen. A legszüksé-
gesebb, amit egy leánnyal adott a redemptusgazda az ágy és ágybéli, a láda, és benne az 
öltözet ruha, hétköznapi és az ünnepi, s az asszonyok által hordható mente. A mente a 
legköltségesebb ruhadarab volt, készülhetett drága bársonyból, rókaprémmel, ezüst vagy 
akár arany gombokkal, de készülhetett egyszerű posztóból is. A 18. században 20 Ft elég 
volt a legszükségesebbekre. A lányok a jászkun jog szerint földet nem örököltek, legföl-
jebb kifizették őket. A kiházasítás viszont minden leányt megilletett. A végrendeletek 
visszatérő mondata, hogy az örökösök vagy közülük megnevezetten valaki köteles a 
hátrahagyott kiskorú leányt sorsához illő módon kiházasítani. 

Azt, hogy mi tartozott a sorsához illő módba a helyi szokás szabta meg. A házasság-
gal kapcsolatos kiadások elszámolása, az eseményt követően évtizedek múltán is beszéd-
téma volt. A házastársak egyikének elhunyta után az örökség elosztásában gyakran ütkö-
zési lehetőség volt, hogy ki fizette a lakodalmat, vagy éppen a jegyruhát, kinek a pénzén 
vásárolták a ládabeli ruhaneműt. 

Kisújszálláson Kürti Mihály halála után perben vizsgálták, mit költött az elhunyt első 
feleségére és házasságára.9 Az egyik 72 éves tanú elmondja, hogy ő Kürtinél szolgált 
amikor az házasodott, s tudja, hogy volt egy tehene, amit eladott és az árából jegyruhát 
vett. „Tudja, hogy nem Kürti Mihály vitte haza a feleségét, hanem néhai Mihály János 
házához ő vitetett feleségétül haza Mihály Judittul és a lakodalmat is feleségének szülei 
tették meg." A másik hetvenéves tanú szerint, amikor Kürti felesége meghalt, s a két 
leány árvaságra jutott azokat szolgálni adta, „hanem házasságokkor mind két leánynak 
vett egy mentécskét és valami csekély ágyacskát egyebet semmit sem adott." Kürti 
redemptus volt, de a földet feleségével közösen vette. A perben éppen a föld közszerze-
mény voltával kapcsolatban vizsgálták a család életében jelentős házassági költségeket. 

A túlköltekezést mutatja Kisznér András redemptus, malmos gazda Erzse lányának 
kiházasítása. Az árván maradt gyermekek és az özvegy évi összes jövedelme 80-100 Ft 
volt. Az apa 1770-ben halt meg, s az 1773-ban férjhez ment Erzse ruházata 30 Ft-ba 
került. Ebből a mentéért 15 forintot fizettek. 10 Surányi György !4 telkes redemptus 
árvájának, Rózsinak a kiházasítására 44 Ft 36 krajcárt költöttek, a család egész évi jö-
vedelmének 1/10-ét. A jászberényi Ratzki Anna11 éves jövedelme 1801-ben 104 Ft 59 xr 
(krajcár) volt. 1805-ben férjhez ment, a kiházasításra vásárolt ruhaneműi 74 Ft 49 xr-ba 
kerültek. A számlán azonban csak ruhaanyagok és ruházati kellékek szerepeltek, a var-
rónő számlája még nincs az összegben. Ugyancsak jászberényi redemptus volt Német 
Ferenc.12 Német Ilona árvára és az édesanyára az eladott javakból 222 Rft tőke maradt, 
de Ilona kiházasítása olyan sokba került, hogy bár évi 6 %-os kamatra volt kiadva a 
pénz, a tőkéből is költöttek, s az 174 Ft-ra apadt. 

8 A temetési szokásokról lásd NÓVÁK László: Temetés és sírjelölés Magyarországon különös tekintettel a 
fejfákra. In: Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Szerk.: Balassa Iván-Ujváry Zoltán. Debrecen, 
1982. 739-792. 

9 SzML. Kisújszállás lt. Protocollum Inquisitionalia 1767-75. 33. p. - 1772. január 13. 
10 BKML. Kf. lt. No. 18. Caps. 2. Fasc. 2. No. 19. 
" SzML. Jászberény Caps. 32. Fasc. 8. No. 8. Ratzki Anna árvaszámadása. A jászberényiek életmódjához 

a testamentumok közlésével nyújt adalékokat CZEGÉNY Istvánná: Jászberényi végrendeletek a 18-19. szá-
zadból. Szolnok, 2000. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei, 4.) 

12 SzML. Jászberény lt. Caps. 31-32. Német Ferenc árvája számadása 1767-70. 
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A Jászapátiba való Zsemberi István13 három gyermeket, két fiút és egy leányt hagyott 
hátra halálakor. Katalin 1801-ben ment férjhez. Mielőtt a kiházasítási vásárláshoz hozzá 
kezdett volna a gyámsági feladatokat ellátó nagybátyja, számba vették a ruházatát. Ösz-
szeírták az örökölt ruha- és ágyneműit. 
A számbavétel szerint Katalinnak ágyneműje volt: 1 dunna, 1 derékalj, 3 vánkos, 2 lepe-
dő, összesen: 10 Ft értékben. Ruhaneműje: 1 kecskeprémes kismente (8 Ft), 1 teveszőr 
szoknya (anyjáé volt, 4 Ft), 1 kopott rása szoknya (2 Ft), 1 veres selyemkendő (1 Ft 15 
xr), 3 tarka kendő (1 Ft 30 xr), 2 viselt főkötő (3 Ft), 1 veres selyemkötő (3 Ft), 1 selyem 
pruszlik (2 Ft 16 xr), 1 közönséges pruszlik (54 xr), 1 pár fehér ruha (1 Ft), ami összesen 
26 Ft 55 xr-t tett ki. 

A szükséges ágyneműi és ruhái tehát megvoltak. Mégis 1801-ben egész évben vásá-
rolnak és készülnek a novemberi házasságra. Először júliusban a helyi görög boltosnál 
vesznek 42 Ft 36 xr árú portékát: duplavirágos zöld selymet, aranycsipkét, selyem virá-
gos keszkenőt, 3Á rőf pántlikát és 1 kék kendőt. Az anyagokból - a jász viseletet ismerve 
— egy ünnepi öltözet elkészíttetésére lehet következtetni.14 

Októberben tovább folytatják a vásárlást. Csupa luxus holmit vesznek: 8 rőf habos 
matériát, sok fehér és kék gyolcsot, 4 kendőt. Különösen drága három féketöt varratnak, 
amihez csak az ezüst- és az aranycsipke valamint a fátyol 14 Ft 18 xr-ba került. Csinálta-
tott még egy mentét, egy szoknyát és egy pruszlikot is. Kapott 2 új pamukos párnahajat 
és egy új derékaljat, továbbá 3 forintért pelyhet is vettek. A kiházasításhoz vásárolt ru-
hadarabok a jászkunsági redemptusok ünnepi ruháinak a polgári ruházkodáshoz való 
hasonulását bizonyítják. A drága kelmék és kellékek az ünnepi öltözetek annak a pa-
rasztpolgári mentalitásnak a bizonyságai, amit a Jászkunság redempció utáni életében 
más vonatkozásban is kimutathatunk. 

Kósa László megállapítása, amit a 19-20. század fordulójára tett, a 18-19. századra 
is helytálló. „A munka és gyarapodás kultusza a polgári értékrend felé mutat, amire 
költik és ahogyan teszik ezt, sokszor a nemesi presztizsképzésre emlékeztet".15 Azaz a 
Jászkunságban a redempció lezárulását követő gazdasági fellendülés során a 18. század 
utolsó évtizedeiben kezd kibontakozni a polgári értékrendhez igazodó életvitel. Ennek az 
életvitelnek középpontjában a munka és gyarapodás, elsődlegesen a földszerzés kultusza 
állt. Az eseti költekezéseken a redemptus-nemesek mintaadó hatása tükröződik, s alakul 
presztízsképző tényezővé. A folyamat legszembetűnőbben az ünnepi öltözködésben 
követhető. A kiházasításokhoz elkészített ládabeli elemzése állításunkat támasztja alá. 

Zsemberi Katalin lakodalma 1801. november 25-én zajlott. A lakodalmi költségek 
közül a kiadó költségei terhelték a lányos házat. Kiadóra vettek 1 akó bort, 2 icce pálin-
kát, egy pár juhot. A kiadó összesen 19 Ft 18 xr-ba került. 1806-ban megnősült Katalin 
testvére, István. A két házasság közvetlen költségét összehasonlíthatjuk. István esküvője 
is ősszel volt. Október 23-án kezdték meg a vásárlást. Vettek mentének, lajbinak, nad-
rágnak való posztót, a mentére két rókaprémet, 21 rőf zsinórt és 12 gombot, a lajbira 30 
gombot. Kapott új kalapot, két kendőt, közülük a drágább selyemkendő 3 Ft-ba került, és 
kapott egy pár sarkantyút, valamint két pár csizmát 16 forintért. A varratásra külön 
fizettek 4 Ft 45 xr-t. A férfiak ruházkodására a katonai öltözet hatott legerősebben. Eb-
ben a katonáskodás kiemelt megbecsülése, a vérrel szerzett jász és kun szabadság nim-
busza is érződik. 

13 SzML. Jászapáti lt. Árvaszámadások Caps. 47. Fasc. 18. No. 4./1801-1812. 
14 BATHÓ Edit, H.: Korszakváltás a jász viseletben. In: Jászkunság kutatása 2000. Szerk. Bánkiné Molnár 

Erzsébet-Hortiné Bathó Edit-Kiss Erika. Jászberény-Kiskunfélegyháza, 2000. 119-134. 
15 KOSA László: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). 

Debrecen, 1990. 123. 
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Zsemberi István lakodalmi költségét nem ismerjük pontosan, mert a kiadások közül 
hiányzik az elfogyasztott bor ára. Nagy lakodalom lehetett, csak a mészárszékből 10 Ft 
értékű húst vettek. A görög boltjából vásároltak egy font rizskását és borsot. Pálinkáért 5 
forintot, a muzsikusoknak 13 forintot fizettek. A költekezés mértékét akkor érzékelhet-
jük igazán, ha tudjuk, hogy a teljes felhasználható vagyon, amit örököltek 566 Ft 20 tá-
volt. Ebben a bérbe adott föld árendájából befolyt jövedelem és az eladott ingók ára is 
benne foglaltatott. Az árvák a tőkéjük kamatát, indokolt esetben a pénztőkét fogyaszthat-
ták. Földet nem bocsáthattak áruba a nagykorúságuk, vagy a házasságuk előtt. A harma-
dik Zsemberi gyermek insurgens katona lett. Ő 1811-ben még készíttetett egy 16 gom-
bos lajbit, de további sorsáról nem tudunk. 

A lakodalmak nem csupán ünnepi étkezésből és a két család közös mulatságából áll-
tak. Az egész helyi közösség különleges társadalmi eseménye volt egy-egy lakodalom. 
Az esemény több napig tartott, bőven fűszerezve utcai lövöldözésekkel, tobzódásba 
lendült mulatságokkal. A Jászkun Kerület vissza-visszatérő tiltásaiból arra következtet-
hetünk, hogy a több napos lakodalmak olyannyira hagyománnyá váltak, hogy azokat 
még akkor is megtartották, ha a kerület tiltotta, vagy ha a családot anyagi romlásba, 
adósságokba sodorta a rendkívüli költség. Jelentőségét mutatja, hogy az eseményt köve-
tően évtizedek múltán is vizsgálat tárgya lehetett ki fizette a lakodalmat vagy a jegyru-
hát, hiszen ezek a kiadások egy esetleges osztozkodásnál, vagyon megosztásnál beszá-
mítandók voltak. 

Jászjákóhalmán 1790-ben jutott árvaságra Csöke János. Eves jövedelme az eladott 
felesleges ingók árából keletkezett tőke kamata, és az örökölt föld árendája volt, össze-
sen 560 Ft 30 xr. János árvaságának hetedik esztendejében házasodott meg, a lakodalom 
és a házasság egyéb költsége összesen 197 Ft volt. A mente, a nadrág és a lajbi anyaga 
azonban hiányzik a költségek közül, csak a varratás szerepel. A nagy lakodalmat a meg-
vásárolt hét akó bor mutatja, ami majdnem 12 forintba került, 9 forintért egy vágni való 
marhát is vásároltak. 

A lakodalmi költségek rendkívüli nagyságát mutatja, hogy a következő évben a far-
sangi háromnapos ünneplésen Csöke János 18 krajcárt, húsvétkor 34 krajcárt költött. 
Mindkét jeles ünnep olyan alkalom volt, amikor lehetőség nyílt a nagyobb mulatozásra. 
Ilyenkor a cselédek külön költőpénzt kaptak, de a Horváth-napló tanúsága szerint csupán 
néhány krajcárt. Talán éppen a lakodalmi túlköltekezések fékezését szolgálta az a Jász-
kun kerületi rendelkezés, amely „a legjobb gazdáknak 2 nap, a közönségeseknek 1 nap" 
engedélyezte a lakodalom megtartását.16 

A félegyházi Horváth család temetési költségei szintén nem egyedi elhajlások voltak, 
bár a náluk ismertetett kiadások nagyságrendjét nem sokan érték el. A temetések de-
monstratívan nagy pompája számos példával igazolható. Visszautalok Horváth Terézia 
temetésére, ahol 1500 sárga szöggel verték ki a koporsót. A csillogó sárgaszeges kopor-
só Halason is szokásban volt.17 A rangot azonban nem csupán a temetési kellékek mutat-
ták, hanem a harangszó mennyisége, sőt a búcsúztató vers hosszúsága is. Kunszentmár-
toni példánkban Bíró Istvánné nemes Lajkó Katalin18 temetésén húsz búcsúztató vers 
hangzott el, minden vers 2 Ft 40 xr-ba került. A temetés teljes költsége meghaladta a 200 
forintot, a tor nélkül. Lajkó Katalin elárverezett ingóságaiból 1590 Ft 50 Vi xr bevétel 
lett, de a kiadások (értsd alatta, pl. a temetést is) és hagyományok (többnyire ájtatos 
hagyományok) kifizetése után csak 418 Ft 30 xr maradt. 

16 SzML. Jászberény lt. Publikációk 1797-1816. Hirdetés, 1805. január 13. 
17 ÖRSI Julianna: Népélet Halason a 18. században. In: Ö. Kovács József-Szakái Aurél (szerk.): Kiskun-

halas története 2. Kiskunhalas, 2001.457-458. 
18 SzML. Kunszentmárton, Inventáriumok, 1819. 
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A mintaadó redemptus és redemptus-nemes családok fogyasztási szokásaiba a tágabb 
környezet éppen e neves alkalmakon, a házasodáskor vagy a haláleset következtében 
nyert betekintést. 

A temetési szertartás gazdagságát és fényét emelte a pénzért fogadott diákok éneke. 
Amikor a céhek lobogóikkal kivonultak, nekik is fizetni kellett. 1819-ben Lajkó Katalin 
temetésére három céh vonult ki, ami céhenként 15 forintba került.19 Katalin számára 
nem sárga szögekkel kivert koporsót csináltattak, hanem festettet. A koporsóról maga a 
készítője írta le: „csináltam sötét kék festékre mellyhez Bötüknek sárga festéket és a 
virágokhoz minden némű festékeket a magamét adtam, így az festékeim, és egy kifara-
gott tölgy fa kereszt az koporsóval egyben foglalva", mindez 12 forintba került. 

Félegyházán hasonló koporsóba temethettek egy 21 éves korában elhunyt szűcsle-
gényt, akinek hozzátartozói 10 forintot fizettek „egy becsületes festett koporsóért."20 

Festett koporsókat a Hajdúkerületből is ismerünk. Hajdúböszörményben a koporsó fede-
lére rózsa, tulipán, gyöngyvirág, levél és koszorú mintát pingáltak. „A tehetősebbek 
nevét, évszámait fehér porcelán, vagy sárgafejű rézszegekkel verték ki. Ugyanilyen 
szegekkel rögzítették a gazdagabbak koporsóján az öregebbeknél fekete bársony, fiata-
loknál fekete gyolcs, fehér selyem, kék bársony koporsóbehuzatot."21 Ez a szokás ad 
magyarázatot a Félegyházáról ismert költséges temetések számláiban előforduló sok rőf 
fekete gyolcs és tafota előfordulására is. A kendők és keszkenők száma szintén rangjelző 
lehetett, amint a felhasznált nagy mennyiségű fátyol és pántlika. 

A szegényebbek is arra törekedtek, hogy gondoskodjanak a majdani temetésük látvá-
nyossá és emlékezetessé tételéről. Számtalan példát hozhatunk arra, hogy a kevésbé 
tehetős család eladósodott, mert túl költséges temetést rendezett elhunyt tagjának. 
Félegyházán az 1816-ban elhunyt irredemptus Tábi Józsefnek csupán százforintos háza, 
csekély szőlője és 100 forint készpénze maradt. Ebből a csekély vagyonból négy kiskorú 
árvát kellett felnevelni, a temetésre mégis 50 forint adósságot halmoztak fel.22 

Szombati András lA telkes félegyházi gazdának öt fiú gyermeke, két lánya és a fele-
sége maradt hátra. Bizonyára félt, hogy a csekély vagyon nem teszi majd lehetővé a 
redemptus gazdához méltó temetést. Végrendeletében ezért kikötötte, hogy Szilaj és 
Bodor nevű két ökre eladasson temetése költségeire.23 

Jászberényben keltezetlen 18. századi peres iratokban olvasható, hogy házasságköté-
se után egy évvel elhunyt Tóth Jakab,24 aki még a lakodalmára felvett kölcsönt sem 
fizette vissza. Tisztességes eltemetésére egyetlen tehenének ára „el is költ". A szegények 
etetésére azon felül egy malacot is vágtak. 

Rangjelzőnek bizonyult, hányszor és melyik harangot húzták meg a halott tiszteleté-
re. Kunszentmártonban 1817-ben kihirdették, hogy a nagy harangot csak az öreg 
redemptus halottaknak húzhatják meg, irredemptusnak csak a másodikat.25 

Amint a lakodalmakon nagymértékű eszem-iszom zajlott, úgy a temetések torozásai 
is számottevőek. A többször említett Lajkó Katalin torához marha- és juhhúst, rizskását, 
fehér cukrot, borsot vásároltak. Nincs temetés tor nélkül, és nagy mennyiségű italfo-
gyasztás nélkül. Egyesek a mészárszékből vettek húst, mások marhát, malacot, s mellé 

19 SzML. Kunszentmárton, Inventáriumok, 1819. 
20BKML. Kf. lt. Lad. 88. Cs. 1. Sz. 2./1809-1822. 
21 KUNT Emő: Az utolsó átváltozás. Bp„ 1987. 147. 
22 BKML. Fh. lt. Lad. 88. Cr. 2. Sz. 6./1816. 
23 BKML. Kf. lt. No. 18. Caps. 1. Fasc. 2. No. 5/1766. 
24 SzML. Jászberény lt. Rsz. 433. 
25 BAGI Gábor: A Jászkun Kerület társadalma a redempciótól a polgári forradalomig. Szolnok, 1995., to-

vábbá DÓSA József-Szabó Elek: Kunszentmárton története. Kunszentmárton, 1936. 67-68. 
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esetleg baromfit vágtak. A torozást éppúgy hiába tiltották, mint a többnapos lakodal-
mat.26 

A temetés olyan társadalmi eseménynek számított, ami hétköznapon is alkalmat adott 
az ott megjelentek számára a drága ruhák felöltésére. A temetésekre azokban a ruhákban 
mentek, amelyeket vasárnap a templomban viseltek. 1778-ban a jászkiséri tanács egy 
bizonyos fékető után nyomozott. A fékető a jász viselet talán legpompázatosabb darabja 
volt, s csak asszonyok viselhették. Az egyik tanú elmondta, hogy az anyósa temetésén 
Kun Sára fején fényes csipkéjü fékető és keményített kendő is volt, igen hátra kötve.27 

Egy másik tanú a vasárnapi istentiszteleten látta Sára fején ugyanazt a ragyogó arany-
csipkés féketőt. 

A házassági és temetési költségek mellett arra is kíváncsi voltam, vajon a lakásokba 
milyen luxustárgyakat vásároltak. A megmaradt hagyatéki leltárak mutatják, hogy a 
jászsági települések módos és kevésbé módos házaiban, és a redemptus-nemesek házai-
ban is feltűnően sok képet találunk. Üvegre festett szentképeket, papírképeket, nem 
egyszer keményfa rámában. Általában tíznél több kisebb-nagyobb képet vesznek, szám-
ba, de találtam olyan hagyatéki leltárt, amelyikben negyven képet írtak fel. 

A jászberényi Balajti Anna28 1800-ban licitált javai között húsz megnevezett és nem 
tudni hány „aprólék képek" voltak. Félegyházán, Köllér Mihály özvegyének, Szabó 
Annának29 inventáriumában, az első szobában 17 kisebb-nagyobb képet írtak össze. 
Móczár Gergely30 egésztelkes redemptus 1803-ban elkótyavetyélt javai között négy 
üvegkép 2 kiskép és 6 nagykép volt. 

Mihalovits Márton 100 zsákos földet birtokló redemptus 1822-ben készült inventári-
umában négyszobás ház berendezését sorolták fel.31 Az első szobában 19 kép, a máso-
dikban 13 kép, a harmadikban 12 kép volt. Mindhárom szobában volt nagyobb tükör. Ez 
utóbbival Félegyházán csak a legmódosabbak házában találkozhatunk. A kivételek közé 
tartozott a tanító. Lipczky Mihály „normális professzor" 1795-ben Csongrádon belefúlt a 
Tiszába. Megmaradt holmija között tíz kép, és egy fennálló tükör is volt.32 Csipkó Ist-
ván33 gazda egész életét a földért folytatott harc töltötte be, de csak zálogos fél telket 
tudott szerezni. Városi kétszobás házában öt nagyobb képet jegyeztek fel. 

Herédi Szabó Illés 1/16-od kertföldet szerzett.34 Városi házának egyetlen szobájában 
9 kép volt. Karsai Ferenc35 irredemptusnak, mindössze egy háza és öt pászta szőlője 
volt. Házában 27 db kisebb-nagyobb üvegképet írtak fel. A képek a katolikus lakosság 
vallásosságát demonstrálták, de díszítő funkciójuk sem elhanyagolható. Különösen a 
rámába foglalt drágább képeknek volt a vallásosságon túlmutató szerepük. 

Figyelemre méltó az irredemptus, de jómódú mesteremberek hagyatéki leltárának la-
kásra vonatkozó része. Ezekben a leltárakban olyan berendezési tárgyakat fedezhetünk 
fel, amilyenek csak a vezető redemptusok vagy nemesek lakásában fordultak elő. Közü-
lük is azoknál, akik valamilyen hitvatali tisztséget töltöttek be. 

26 SzML. Jászberény lt. Publikációk 1797-1816. 1800. decemberében 24 órás „árestom" büntetést helyez-
nek kilátásban a mértéktelen torozásért. 

27 SzML. Jászkisér, Acta inquisitionalia, 1778. máj. 21. 
28 SzML. Jászberény lt. Caps. 32. Fasc. 5. No. 8. 
29 BKML. Fh. lt. Lad. 88. Caps. 1. Sz. 6./1811. 
30 BKML. Fh. lt. No. 18. Caps. 2. Fasc. 9. No. 1. 
31 BKML. Fh. lt. L. 88. Caps. 3. Sz. 4./1822-31. 
32 BKML. Arc. 16. Caps. 2. Fasc. 1. No. 37/1795. 
33 BKML. Arc. 18.Caps. 2. Fasc. 9. No. 14/1798. 
34 BKML. No. 18. Caps. 3. Fasc. 11. No. 2/1799. 
35 BKML. No. 18. Caps. 3. Fasc. 11. No. 9/1800. 
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Pasky János36 félegyházi asztalos hagyatéki leltára 1794-ben készült. Róla tudjuk, 
hogy ö készítette a Félegyházán éppen ez időre újraépített Kiskun Kapitányság székhá-
zának asztalos munkáit, köztük több berendezési tárgyat, bútort. Halálakor a kerület még 
tartozott neki az elvégzett munkákért 252 Ft 12 krajcárral. Néhány különlegesebb bútor a 
házából: 1 kirakott almárium (27 Ft), 1 pulpitusos almárium (10 Ft), 3 nyoszolya (7 Ft), 
óra tokostul (20 Ft), nagyobb, köszörült tükör (2 Ft), 25 db könyv (10 Ft 30 xr). Itt is 
összeírták a képeket, volt 4 nagyobb, 8 középszerű és 24 kisebb, összértékük a tíz forin-
tot közelítette. Pasky szerette a szép lakásberendezési tárgyakat. Halála előtt nyolc évvel 
egy másik félegyházinak „kezes lámpást"37 adott el, ami tölgyfával és réz vasalással 
készített kék festésű üveglámpás volt. A különleges lámpásért egy borjút kapott cserébe. 

Félhelyes gazda volt Mák István.38 1812-ben összeírt javai között, a városi , jól ké-
szült" házában 40 db kisebb-nagyobb képet jegyeztek fel. Hagyatékában szalma és fa 
karosszékek, több hosszú lóca, karoslóca és 2 db bőrszék is volt. A bőrszék és a kerek 
kisasztal szintén a jobb módú redemptusok rangjelző berendezési tárgyai közé sorolható. 
Bőrszékeket a 18. században általában a nemesek és a papok39 hagyatékában találhatunk. 
A 19. század elején jelenik meg a redemptusok és a módosabb irredemptus mesterembe-
rek lakásában. 

Halas (Kiskunhalas) lakberendezését Granasztói Péter vizsgálta.40 Félegyházán, Ha-
lashoz hasonlóan megkülönböztethetők a jómódú mesteremberek, értelmiségiek lakásbe-
rendezési szokásai a mezőgazdaságból élő redemptusokétól. A paraszti gazdálkodást 
folytatók lakásának berendezése általában puritán, s több generáción át öröklődő min-
dennapi használatra való tárgyakból állt. Ettől eltérést azoknak a lakásában mutathatunk 
ki, akik hivatalviselésükből, külső kapcsolataikból eredően nemesi mintát, vagy a na-
gyobb városokban látott polgári mintát próbálták követni. Az ő hagyatéki leltáraikban 
találhatunk porcelán és cin (ón) edényeket, üveges almáriumokat, kerek asztalokat és 
karosszékeket. A falakon elhelyezett, részben díszítési célt is szolgáló tárgyak között a 
redemptusoknál figyelhetjük meg a puskákat, pisztolyokat. Ez összefügg azzal, hogy 
vadászati joguk csak nekik volt, katonáskodni is ők tartoztak elsősorban. A katonai fel-
adat vállalása privilegiális kötelezettség volt a Jászkun Kerületben. 

A családi élet fordulóihoz - házasság, temetés - kapcsolt fogyasztási szokásokról 
folytatott kutatásaim alátámasztják a nevezett alkalmak presztízsképző szerepét. Azt is 
nyugodtan kimondhatjuk, hogy a kiváltságolt Jászkunság vezető társadalmi csoportjai az 
1760-as évektől bizonyos mértékben meghaladták a paraszti célszerű fogyasztást, bár ez 
csak részterületeken és alkalmakhoz kötötten nyilvánult meg. Ha arra keresünk választ, 
hogy a létfenntartás és a földszerzés mellett mire költöttek, elmondhatjuk azokra a tárgyi 
és szellemi javakra, amelyek a helyi közösség szemében presztízsnövelők voltak. Azok-
ra, amit a módos redemptusok a számukra mintaadó nemesekkel történt kapcsolattartás 
során követésre méltónak találtak. 

36 BKML. No 18. Caps. 2. Fasc. 8. No. 4/1794. 
37 BKML. Fh. lt. No. 19. Caps. 1. Fasc. 8. No. 10/1782. 
38 BKML. Fh. Arc. 18. Caps. 3. F. 15. No. 79/1812. 
39 BKML. Fh. No. 18. Caps. 2. Fasc. 9. No. 6/1797. 
40 GRANASZTÓI Péter: Az ágyszéktől a selyemkanapéig. A kiskunhalasi lakáskultúra változása. In: Ö. 
Kovács József-Szakái Aurél (szerk.): Kiskunhalas története 2. Kiskunhalas, 2000. 471-494. 
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VÖLGYESI ORSOLYA 
A gazdálkodó költő 

(Kisfaludy Sándor gazdasági följegyzései)1 

A Dunántúlon egykor jelentős vagyonnal és befolyással rendelkező Kisfaludy család 
a 18. században a javak elaprózódása miatt már csak igen csekély fekvő birtokkal ren-
delkezett. Kisfaludy Sándor szüleinek, Kisfaludy Mihálynak és Sándorffy Annának a 
házasságából kilenc gyermek született, közülük nyolc érte meg a felnőttkort: Sándor, 
Boldizsár, Dániel, Teréz, Mihály, Anna, János és Károly. Kisfaludy Sándort apja hivatali 
pályára szánta, az irodalom iránt érdeklődő fiatalember azonban nem fejezte be jogi 
tanulmányait, 1792-ben jelentkezett a Sándor Lipót-huszárezredbe, majd nyolc hónap 
után felvételt nyert a bécsi magyar testőrségbe, ahonnan 1796-ban távozni kényszerült, 
és katonatisztként szolgált tovább. Eletét alapvetően befolyásolta, hogy még 1795-ben 
megismerkedett a badacsonyi szüret alkalmával Szegedy Ignác Zala megyei alispán 
lányával, Rózával. Kisfaludy néhány hónap múlva megkérte a lány kezét, aki azonban 
ekkor elutasította a fiatalembert. Ezek után Kisfaludy nem tehetett mást, csapatával 
Itáliába indult. 1799-ben aztán lemondott tiszti rangjáról, és ismét megkérte Szegedy 
Róza kezét. A komoly örökséggel és befolyásos rokonokkal rendelkező lány ekkor már 
igent mondott kérőjének. A négy, árván maradt Szegedy-testvér (Ferenc, Rozália, Antó-
nia és Katalin) között 1800-ban megkötött osztályegyesség szerint Róza valóban jelentős 
vagyont vitt a házasságba:2 az osztálylevél szerint a lány birtokrészekkel rendelkezett, 
Kámban, Zalaszentpéteren, Alsó- és Felsőaranyodon, Zalaszegen, őt illette a szentpéteri 
malomvám, az erenyei, kis-badacsonyi és pakodi hegyvám is. 421 forint értékben mar-
hát, valamint némi aranyat és jelentősebb ezüstöt is juttatott neki az egyezség.3 Szegedy 
Róza sógora, Bezerédj György az ásszony 1832-ben bekövetkezett halála után visszakö-
vetelte az osztály alkalmával neki juttatott ezüst egyharmadát. Ekkor kiderült, hogy 
Szegedy Róza betegsége idején több ezüst tárgy, így csaknem valamennyi ezüstkanál 
elveszett, megmaradt viszont két nagy és két kisebb gyertyatartó, néhány kanál, egy 
nagy kávéskanna, két nagy, gömbölyű sótartó.4 

Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza 1800. január 20-án Gógánfán kötött házasságot. 
Mivel azonban Kisfaludy és menyasszonya rokonok voltak, az esküvő kánonjogilag 
érvénytelen volt, ezért diszpenzációt kellett kérniük. Végül május 17-én újból összeadta 
őket Szegedy János prépost, Róza nagybátyja és gyámja.5 Kisfaludy Sándor és Szegedy 
Róza a házasságkötés után a Szegedy-család eötvösi, majd kámi birtokán telepedett le 

1 Az előadás elkészítéséhez nyújtott segítségéért Kapiller Imrének tartozom köszönettel. 
2 Az 1800. augusztus 16-án kelt osztálylevél másolatát lásd: OSzK Kt. Fol. Hung. 1386. 
3 Kisfaludy, felesége halála után arra hivatkozott, hogy sógora, Szegedy Ferenc becslése szerint a Rózának 

juttatott bútorok az ezüsttel együtt kb. 4600 forintot tesznek ki. MARÓTHI Rezső: Kisfaludy Sándor levelei 
Bezerédj Györgyhöz. In: ItK 1905. 472. 

4 MARÓTHI: i. m. 479. 
5 GÁLOS Rezső: Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza házassága. In: ItK 1934. 83-87. 
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Vas megyében, öt év elteltével aztán a Zala megyei Sümegre költözött át a házaspár. A 
lakhelyváltoztatás okáról Kisfaludy a következőket írta Kazinczy Ferencnek: "Szüntelen 
betegeskedő Feleségemnek a' Kámi levegő ártalmas lévén nedves helyheztetése miátt, itt 
telepedtem le boldogúltt Anyámnak jószágán, és itt is fogok maradni, valamig Atyám 
él . . ."6 Kisfaludy azonban apja 1825-ben bekövetkezett halála után is Sümegen maradt, 
sőt, első feleségének, Szegedy Rózának elvesztése után sem változtatott lakhelyet, és 
végül őmaga is itt halt meg 1844 őszén. Kisfaludy egyébként 1834-ben újra nősült, de 
második, nála jóval fiatalabb nejét is elvesztette. Kisfaludynak egyik feleségétől sem 
született gyermeke. 

Szegedy Rózával kötött házassága első évtizedében Kisfaludy elsősorban arra töre-
kedett, hogy a használatában lévő, ekkor még osztatlan családi birtokrészeket új szerze-
ményekkel gyarapítsa, s az ott található lakóházak és gazdasági épületek értékét növelje. 
Miután 1816-ban a Kisfaludy-testvérek közül többen is azt szerették volna elérni, hogy 
az anyai örökséget osszák fel, Kisfaludy a következőket írta apjának: „Én nékem, már 44 
esztendős ember, és 16 esztendős házas létemre, csak ugyan minden emberi tekintetből, 
physice, moraliter, és civiliter fészekre kellett verődnöm. Én akkor szükségből Szala 
Vármegyébe, Sümegre telepedtem. Itten házasságbéli nexusom, magam viselete, és 
szerzeményeim által olly tekintetbe és rangba helyheztettem magamat, melly egész 
Nemzetségemnek becsületére válik; a' Sümegi ház-funduson hat annyira megyen 
épületem, jobbíttásom, mint a mennyire a' régi dűledék épület becsültetett: a' Várkertben 
az idén tett épületem már 10,000 frtba került; Feleségemnek, ki Familiámtól csakugyan 
tekintetet érdemel azért, mivel én az ő javaiból szerzek nemzetségemnek, Sümeg a' 
legalkalmatosabb lakhely; itt már földeket, réteket és szőllőt is szereztem, 's mindent 
előbbi csekély birtokunk' szomszédságában: - azért méltán kívánhatom, és azt csak az 
irigység ellenezhetné, hogy a' Sümegi ház, a' Sümegi szőllővel, 13 hold földdel, réttel és 
várkerttel egygyütt imputative az enyim maradgyon, annyival is inkább, mivel hogy ez 
elesvén tőlem, sehol sem lakhatnám, és szerzeményeimet el kellvén vesztegetni, nem 
csak magamnak tenném a' kárt, hanem, gyermekeim nem lévén, mind névre, mind érték-
re nézve az egész Familiának."7 

Kisfaludy levelében arra is kitért, hogy ő építette a bodorfai majorsági épületeket és a 
hányi birkásházat, továbbá Bodorfán nagy költséggel nyár- és fűzfaerdőt is telepített. 
Kisfaludy saját bevallása szerint mindig arra törekedett, hogy az épületeket ne felesége, 
hanem családja birtokain építse fel, s éppen ezen kiadások miatt adósodott el az évek 
során. Kisfaludy vagyonának gyarapodásáról egyébként alapos képet kaphatunk az általa 
1830-ban készített végrendeletből is. Itt ugyanis részletesen felsorolta azokat a befekte-
téseit, amelyekkel az ősi javak értéket gyarapította, majd számba vette azokat a szerze-
ményeket is - szántóföldeket, réteket, szőlőket - , amelyekről a törvény szerint szabadon 
tehetett rendelést.8 Itt fogalmazta meg egyébként Kisfaludy azt is, hogy a sümegi ősi 

6 Kisfaludy Sándor Kazinczy Ferencnek. Sümeg, 1808. szept. 14. In: Kisfaludi Kisfaludy Sándor minden 
munkái Vm. kötet. Kiadja Angyal Dávid (A továbbiakban: KISFALUDY 1893.) 154. 

7 Kisfaludy Sándor Kisfaludy Mihálynak. Sümeg, 1816. szept. 16. In: KISFALUDY 1893. 319. 
8 Az első osztályegyezség alkalmával Kisfaludy teljes egészében megkapta a sümegi, bodorfai és hányi 

birtokot, valamint a felpéci, kispéci erdőnek és a felpéci malomnak egyheted részét. Boldizsár testvérének 
halála után az ő birtokába jutott a sárosdi majorsági föld és rét is. Ezeket aztán részben eladta, részben elcserél-
te Oszterhueber Györggyel. Boldizsár halála után aztán elcserélte még Mihály testvérével egy Mészáros János 
nevü jobbágyért a felpéci és kispéci erdő, meg a felpéci malom immár egyhatod részét. A végrendeletben 
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birtok, amely mindössze 15 4/8 hold és 11 négyszögöl volt, önmagában nem biztosíthat-
ja a megélhetést mivel „Sümeghen hol becsületes házat kész pénzért eltartható piacz 
nincsen, csak az lakhatik alkalmatosan, ki első szükségeinek pótlására helyben valamelly 
nagyobb gazdasággal is bir,"9 

Kisfaludy több alkalommal is hangsúlyozta, hogy felesége segítsége nélkül nem tud-
ta volna vagyonát gyarapítani,10 végrendelete elején így fogalmazott ezzel kapcsolatban: 
„kijelentem végső akaratomat, és megteszem végső rendelésemet azon csekély Javak 
eránt, mellyeket, csekély tehetséggel bírván, s ezen a földön senki által, sem Hazám és 
Nemzetem, sem Királyom által, sem a' Szerencse és kedvező Környülállások által, ha-
nem egyedül kedves Feleségem által segíttetvén, nagy gonddal, bajjal, és fáradtsággal 
szereztem."11 

A fiatal pár egyébként házasságuk kezdetén értékeik eladásából is igyekezett bevétel-
re szert tenni: 1800-ban Kisfaludy ékszereket (igazgyöngyöt, gyűrűket, arany fülbevalót, 
aranyozott nyakcsatot, törött aranydarabokat), Róza pedig egy öltözet selyemruhát adott 
el. 1801-ben a férj 3 gyémánt gyűrűt értékesített, az asszony pedig 5 rőf finom csipkét és 
a neki juttatott porcelánt tette pénzzé. 1803-ban pedig arról értesülhetünk, hogy Róza 
eladta testvérének, Antóniának 150 forintért a „brilliant rózsát". Az asszony tehát nem-
csak a neki juttatott birtokrészek jövedelméből, hanem a különböző értéktárgyak eladá-
sából is megpróbált pénzt előteremteni. 

A háztartási bevételek és kiadások alakulásáról meglehetősen pontos képet kapha-
tunk Kisfaludy 1800-1844 között vezetett három kötetes gazdasági naplójából.12 A gaz-
dasági naplót árnyalja és kiegészíti a Szegedy Róza konyhai kiadásait és bevételeit rög-
zítő kéziratos könyv, amelyet az asszony az 1820-as évek elejéig vezetett.13 A továbbiak-
ban tehát Kisfaludy háztartásának legfontosabb kiadásait veszem számba, egy meghatá-
rozott időmetszetben: az 1810-es 1820-as évek fordulóján. 

A különböző típusú kiadások közül először vegyük szemügyre az élelmiszerekkel 

Kisfaludy felsorolta azokat a beruházásokat, javításokat, amelyeket a neki juttatott ősi birtokokon megvalósí-
tott. A szabad rendelkezés alá eső szerzemények között szerepelnek a Sümegen vásárolt szántóföldek, rétek és 
szőlők, a Csabrendeken lévő két kúria, az egyik Kisfaludy birkás majorja, a másik Récsei Farkas nevű zsidó 
árendás háza és olajütő malma volt, amely után egyébként évente két arany járt Kisfaludynak. A szerzemények 
közé tartozott még Gyömörőn a testvérektől megvásárolt egész anyai ősi részjószág, az ott található épületek-
kel együtt, továbbá a Gógánfán lévő szántóföldek és rétek, és a badacsonyi szőlő. Ugyancsak szerepelt a 
felsorolásban a dobosi, diszeli, bácsi porció „a' hozzá tartozandó mintegy 10 hold földdel, réttel, 
malomrészszel, hegyvámmal, erdő jussal, szóval minden hozzá tartozandó haszonvételekkel egygyütt." (Kisfa-
ludy Sándor 1830. szeptember 12-én, Sümegen kelt végrendeletét lásd: MTAK Kt. K 379/35.) 

9 Bácskai Vera és Nagy Lajos vizsgálatai szerint Sümeg a 19. század első felében a piacközponti funkciót 
be nem töltő települések között szerepel. BÁCSKAI Vera-NAGY Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és 
városok Magyarországon 1828-ban. Bp., 1984. 354. 

10 1816-ban erről így írt apjának: ,,A' mi keveset magamnak eddig szereztem, az valóban nem a' Bodorfai 
jószágból került ki, hanem Feleségéméből, és többnyire adósságból. 'S ha testvéreim talán irigységből előre 
megakasztanak és megrontanak, tehát azt nyerik vele, hogy egész szerzeményemet, sőt még jövendőbéli 
örökömet is előre Creditoraim' kezeikbe játszák, a' helyett, hogy, gyerekem nem lévén, ő nékiek kivált, Miska' 
gyermekeinek hagyhatnám utóbb. " - Kisfaludy Sándor Kisfaludy Mihálynak. Sümeg, 1816. szept. 11. In: 
KISFALUDY 1893. 311. 

" Uo. A szakirodalom Kisfaludynak egy későbbi, második feleségével való házassága idején keletkezett 
végrendeletéből szokott idézni. A Szegedy Rózára való megjegyzést ez a későbbi végrendelet is gyakorlatilag 
változatlan formában tartalmazza. Vö. VÁRADI Antal: Kisfaludy Sándor végrendelete. In: Uő.: Elmúlt idők-
ből. Bp., 1917. 232-241., feleségére utalás: 233. 

12 Kisfaludy Sándor gazdasági naplója. OSzK Kt. Fol. Hung. 1725. 
13 Szegedy Róza mindennapi kiadás- és bevétellajstroma. OSzK Kt. Oct. Hung. 1170. 
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kapcsolatos bejegyzéseket. Ezekből az adatokból természetesen nem következtethetünk 
arra, hogy Kisfaludy háztartásában miből mennyit fogyasztottak. Nem vonhatunk le 
egyértelmű következtetést az étrendre sem. Azt viszont megtudhatjuk, hogy miből meny-
nyit szereztek be a szükségletek kielégítésére. 

Szegedy Róza napi kiadásainak állandóan ismétlődő eleme volt a hús és a zsemle. 
Ehhez jöttek még a nyári és kora őszi hónapokban a különféle gyümölcsök (eper, cse-
resznye, körte, berkenye, gesztenye), tavasszal pedig a különböző palánta-félék (zeller, 
fejes káposzta, karalábé palánta), valamint a répamag. A konyhai kiadások között a leg-
jelentősebb tételt a hús jelentette, a legnagyobb mennyiséget tehénhúsból vásároltak, 
ezután következett a borjú-, bárány- és a disznóhús. 1820-ban pl. 1066 font tehénhúst, 
241 font borjúhúst, 13 font bárányhúst és 7 és fél font disznóhúst szereztek be, ez az 
arány a vizsgált időszakban egyébként nagyjából állandó maradt.14 Ez pedig azt jelentet-
te, hogy évente általában 160-180 forintot fizettek a tehénhúsért.15 

Az évi kiadások között természetesen szárnyasok is szerepelnek: réce, csibe, csirke, 
tyúk és lúd, ezeket azonban nem biztos, hogy azonnal el is fogyasztották. Kisfaludy 
gondoskodott vásárok alkalmával a szalonna és a háj beszerzéséről, 1821 májusában pl. 
50 font szalonnát, októberben pedig 28 font szalonnát és 3 font hájat vásárolt. Kisfaludy 
gazdasági naplója szerint rendszeresen vették és fogyasztották a különböző kásaféléket: 
köleskását, rizskását és hajdinakását, ritkábban darakását. A kását húshoz való köretként, 
vagy édességként, tejjel és mazsolával fogyaszthatták.16 A feljegyzések arról is tájékoz-
tatnak, hogy Kisfaludy csaknem minden hónapban költött kávéra és cukorra; alkalman-
ként 1-2 font kávét, illetve cukrot vett: egy font kávé általában 3 forint 12 krajcárba 
került.17 A 18-19. század fordulóján egyébként a kávét tejeskávé formájában elsősorban 
a reggelihez fogyasztották.18 

Szegedy Róza bejegyzése szerint a fentieken kívül minden évben kisebb-nagyobb 
mennyiségben tojást, zöldséget, fokhagymát, tormát, sörélesztőt, mézet, rákot, piskótát, 
tortát is beszereztek, a mézet édesítőszerként használták, így pl. befőzéshez is. Néhány 
alkalommal pedig ecetet, édesköményt, vaníliát, citromot és medvecukrot is vettek, 
1821-ben a kiadások között szerepel a savanyú víz és herbatea. Ezek valószínűleg 
gyógyászati célt szolgálhattak, hiszen Róza ebben az évben súlyos beteg volt.19 Az asz-

14 1821-ben 1068 font tehén-, 250 font borjú-, 13 és fél font disznó- és 1 font bárányhúst vettek. 1822-ben 
ugyanez a következőképpen alakult: 1094 és fél font tehén-, 149 és fél font borjú-, 13 és fél font disznó- és 10 
és fél font bárányhús. 

15 Tudjuk azt is, hogy pl. 1820-ban, a badacsonyi szüret alkalmával még plusz 26 font, 1821-ben pedig 34 
és fél font tehénhús fogyott el. 

16 Vö. KNÉZY Judit: Mit ettek eleink, hogyan sütöttek-főztek Somogyban a XVIII. században? In: So-
mogy 1980. 5. sz. 57-60., hivatkozott rész 59. 

17 A kávéfogyasztás európai hátteréhez lásd Wolfgang Schivelbusch: Das Paradies, der Geschmack und 
die Vernunft. Eine Geschichte der Genussmittel. Frankfurt am Main, 1997. 25-95. 

18 Vö. KISBÁN Eszter: Étkezések, ételek - új formák és intézmények az újkori magyar táplálkozáskultú-
rában. In: A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. Szerk.: Romsics Imre-Kisbán Eszter. Kalocsa, 
1997.9-24., hivatkozott rész 16-17. 

19 „Rozinak allapottya ollyan, hogy azt sem leimi, de egészséges embernek még megfogni sem lehet. A' 
görcsök fojtogattyák, és természet szerint lankasztyák, 's végtére egész tetemét desorganisállyák. Még ennyire 
soha sem volt. Fenn van ugyan mindég: de csak mint az árnyék. Talán az időnek kinyiltával jobban megerősül, 
és egy ideig jobban lessz. De a' Doctornak, és nem csak a' Sztamborszkynak, hanem mindeniknek, a' ki még 
látta, Ítélete szerint, az ő nyavalyája gyógyithatatlan, noha tartása bizonytalan. " - Kisfaludy Sándor Szegedy 
Ferencnek. Sümeg, 1821. márc. 14. GÉFIN Gyula: Kisfaludy Sándor kiadatlan levelei. In: Győri Szemle 1933. 
203-217., 271-292., idézet 273. 
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szony betegségével lehet összefüggésben az a következő évi kiadások között feltüntetett 
15 forintos patikai számla is. Kisfaludyék egyébként bizonyos esztendőkben tejterméket 
is kénytelenek voltak vásárolni: sajtot és tejfölt, időnként tejet. Évente visszatérően sze-
repel Kisfaludy feljegyzései között a só, amelyet természetesen nemcsak saját használat-
ra szereztek be, hiszen - mint a bejegyzések is tanúsítják - a só a megállapodás szerint 
hozzátartozott a gazdasági személyzet járandóságához is. 

A háztartási, konyhai eszközök felfrissítésére, pótlására Kisfaludy vásárok alkalmá-
val rendszeresen vásárolt főzőfazekat, tejesfazekat, fedőket, vasserpenyőt, szürőszitát, 
kanalakat, poharakat. 1821-ben a feljegyzések szerint 1 levesestálat, 2 szószostálat, 4 
mélytálat, 2 gömbölyű tálat, 2 lavórt, valamint kőedényeket szereztek be 30 forint 48 
krajcárért. A háztartás alapvető szükségleteihez tartozott a gyertya, a szappan. 1818-ban 
a mindennapi használati cikkek közül varrótűt, ollót, köszörűkést, kávéőrlőt, ásót és egy 
vékát szereztek be. 

A textíliák közül 1821-ben 2 rőf bélésvászon, 5 1/4 rőf bélésvászon „lajbi alá", 7 rőf 
selyempántlika, 4 1/2 rőf szürkeposztó, gallérnak való bársony, 55 és fél rőf gatyának 
való vászon jelentették nagyrészt azokat a kiadásokat, amelyek a ruhatár felfrissítésére 
szolgáltak. Ugyanebben az évben Kisfaludy 7 pár cipőt vett magának, felesége ekkor 4 
pár cipőt kapott. A gazdasági feljegyzések szerint Kisfaludy több pár kesztyűt és 1 kala-
pot is csináltatott magának az 182l-es esztendőben. A vizsgált időszakban egyértelműen 
kiderül, hogy Kisfaludy évente több, általában 4—5 pár cipőt, és ugyancsak több pár 
kesztyűt is vásárolt. 1822-ben ezeken felül Kisfaludy 6 forintért vásárolt egy fekete 
selyem nyakravalót, valamint egy selyemkalapot 3 forint 12 krajcárét. A kiadási tételek 
között ugyanakkor nem jelöli, hogy melyek azok a ruhaneműk, amelyeket kifejezetten 
feleségének, Rózának a ruhatárát gyarapították, így csak feltételezhetjük, hogy a se-
lyempántlikát, csipkét, selyemkeszkenőt vagy éppen a fejkötőnek való tüllt Szegedy 
Róza kapta. Ugyancsak az ő számára varrhatta a szabó 11 forintért azt a selyem felső-
szoknyát, amely az 1822-es év kiadási között szerepel. Komolyabb kiadást jelentett a 
gazdaság számára minden évben a cselédek, béresek és szolgálók ruházkodására fordí-
tott összeg is. Tudjuk azonban, hogy Róza szívesen varrt, kézimunkázott, ezért is szer-
zett be rendszeresen Kisfaludy varróselymet. 

Kisfaludy gazdasági naplója szerint 1820-ban az összkiadás 5355 forint volt, 1822-
ben pedig 7391 forint, figyelemre méltó azonban, hogy 1821-ben a kiadási oldalon 
18925 forint szerepelt. Ebben az évben Kisfaludy kifizette sógorának, báró Taxis Pálnak 
adósságát, amely az évi kamattal együtt 9540 forint volt. Ugyancsak adósság fejében 
fizetett másik sógorának, Szegedy Ferencnek 500 forintot, majd újabb 168 forintot szin-
tén neki a szentpéteri malom előző évi javításáért. Az említett 9000 forintos adósság 
kifizetése azonban nem készpénzben történt, annál is inkább, mert ez az év Kisfaludy 
gazdasága számára igen rosszul kezdődött. 

Kisfaludy a szentpéteri malom javításával kapcsolatban 1821 elején Szegedy Ferenc-
nek írt levelében lehetetlennek tartotta, hogy újabb pénzt áldozzon erre a célra: ,,A' Sz. 
Péteri malom' megcsináltatásának szükségét általlátom; de a' Sorsnak forgó kerekét meg 
nem tartóztathatom. A' jégverés miatt egy szem gabonát az idén el nem adhatván, birká-
im, talán mind elveszvén, ezen esztendőre annyi jövedelmet sem reményihetek, hogy 
házomat becsülettel eltarthassam. Pénzt pedig sehol nem kaphatok; és így ha csak Te 
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módot nem mutatsz, én részemről, noha az Interest örömest megfizetném, semmit nem 
tudok."20 Ezért választhatta Kisfaludy és felesége azt a megoldást, hogy 1821-ben átad-
ták a zalaszentpéteri, alsó- és felsőaranyodi, valamint zalaszegi birtokokat Szegedy Fe-
rencnek, aki ennek fejében vállalta, hogy átveszi a házaspár 9000 forintos adósságát, 
amellyel a másik sógornak, báró Taxis Pálnak tartoztak.21 

Az éves kiadásokban általában is jelentősebb tételt képezett az adósságok kamatainak 
törlesztése, valamint az árendák lefizetése. Állandó kiadást jelentettek a gazdasági épüle-
tek javítására, karbantartására fordított összegek. Kisfaludy 1820-ban a szentpéteri 
kocsma fedelének megcsináltatásáért az ácsoknak fizetett 75 forintot, a kéményhez be-
szerzett tégláért pedig 9 forintot. 1821-ben szobameszelésért, istállófedél készítésért 
fizetett kisebb összegeket, majd 1822-ben a szendeki pajtához Vett 10 szál lécet. 

Évente visszatérő tételként szerepelt a kiadások között a kémény tisztítók kifizetése, a 
különböző napszámok (krumpliszedés, kapásnapszám, szőlőnapszám), valamint a bá-
rány- és birkanyírás kiegyenlítése. 1820-ban 317 birka nyírásáért 15 és fel krajcárt adott 
ki, 1821-ben pedig 202 birka nyírásáért 10 forint 6 krajcárt, 47 bárány nyírásáért pedig 2 
forint 36 krajcárt fizetett. Gyurcsek mészárosnál a disznóölés 1821-ben 2 forintba került. 
A gazdálkodáshoz szükséges eszközök és állatok beszerzése is rendszeresen szerepel a 
kiadási oldalon. 1818-ban 4 ekevasat, 1820-ban gyűjtővillákat, 4 lapátot, 1 köpűt, 4 lóra 
való lószerszámot vett, ez utóbbi 130 forintba került. 1821-ben 2 taligakerék, 1 fejsze és 
3 eke készítéséért kellett közel 14 forintot kiadni. Kisfaludy 1821-ben két ökröt is vett 
Bodorfára 210 forintért, majd egy Káró nevű lovat 140 forintért. 

Természetesen a régi eszközöket is karban kellett tartani, adott esetben meg kellett 
javíttatni, így Kisfaludy rendszeresen fizetett kisebb összegeket a különböző mesterem-
berek munkájáért: beretvaköszörülésért, keréktalpalásért, a kávéskanna forrasztásáért 
vagy éppen a rokkák megigazításáért. Az 1810/20-as évek fordulóján a veszprémi, zala-
egerszegi, téti és füredi utak költségei árulkodnak arról, hogy Kisfaludy milyen utazáso-
kat tett ebben az időszakban: Téten például apját látogatta meg, Zalaegerszegen a megye 
politikai központját kereste fel. 

Kisfaludy Sándor jelentős könyvtárral rendelkezett, éppen ezért nem meglepő, hogy 
a gazdasági napló szerint a könyvkontó kiegyenlítése, könyvek bekötése, kalendárium 
vásárlása és a budai német újságra (Ofner und Pester Zeitung) való előfizetés képezte a 
kulturális jellegű kiadásokat. A Sághy Ferenccel folytatott levelezéshez mellékelt elszá-
molások azonban ennél többet is elárulnak. A budai egyetemi nyomda felügyelője, aki 
Kisfaludy műveinek megjelentetését intézte, ugyanis a Himfy és a Regék kiadásai és 
bevételei között feljegyezte, hogy 1813 és 1816 között megvásárolta Kisfaludy számára 
Berzsenyi, Csokonai, Kazinczy, Friedrich Maximilian Klinger és Friedrich Ludwig 
Zacharias Werner munkáit, nemcsak Kisfaludynak, de Rózának is gondoskodott kalen-
dáriumról, a továbbá beretvát, csokoládét, kölni vizet, írópapírt, levélpapírt és kottapapírt 
is beszerzett az írónak. Tudjuk, hogy Kisfaludy szívesen hegedült, kedves hangszerét a 
sümegi emlékmúzeum őrzi.22 

A gazdasági napló szerint a vizsgált időszakban a legjelentősebb bevétel a gyapjú 

20 GÉFIN: i. m. (1933) 272. 
21 Uo. 281-282. 
22 Sághy Ferenc levelei Kisfaludy Sándorhoz. MTAK Kt. K/377 87-112. 
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értékesítéséből származott: 1818-ban a 4660 forintos bevételnek csaknem az egynegyede 
származott gyapjúeladásból, hasonlóképpen alakult ez az arány 1819-ben is, sőt 1822-
ben ez a szám már az egyharmadhoz közelített, 1820-ban és 1821-ben mindez a bevéte-
lek egy hatodát, egy ötödét jelentette. 

Ugyancsak számottevő jövedelem folyt be a borok eladásából is: Kisfaludy Sümegen 
és Badacsonyban rendelkezett szőlővel. A gabonafélék közül elsősorban rozs, kisebb 
mennyiségben árpa, kukorica és búza piacra viteléből származtak bevételek.23 Csak 
csekély jövedelmet jelentett a bodorfai dohányért befolyó összeg, jelentősebb volt azon-
ban a széna eladásból származó bevétel: 1819-ben pl. 4 öl szentpéteri szénáért 300 forin-
tot kapott. Kisfaludy alkalmanként élőállatokat is pénzzé tett: 1819-ben pl. egy pejló 
eladásából 200 forint származott, 1820-ban „két sümegi vén ökör" értékesítéséből 260 
forint folyt be, 1821-ben két ökörtinóért 140 forintot kapott, 1822 augusztus 3-án pedig a 
törött szarvú Virág ökröt sikerült 90 forintért eladni a mészárosnak. 

Az 1810/20-as évek fordulóján állandó jövedelmet biztosított, pl. a szentpéteri kocs-
ma árendája, amely évente kétszer, Szent György és Szent Mihály napján 200-200 forin-
tot jelentett, ugyancsak biztos jövedelemforrás volt a szentpéteri földekből és rétek bér-
letéből származó bevétel is, a birtokrész átengedése után, 1821-től Szegedy Ferenc 400 
forintot fizetett egy félévre. Szegedy Róza már korábban, 1810-ben férje rábeszélésére 
átadta sógorának, Bezerédj Györgynek a kámi birtokrészt, amelynek fejében Bezerédj 
1811-ben 2000 forintot fizetett az ott lévő ingóságokért, majd ettől kezdve évi 375 forint 
árendát adott Szent György és Szent Mihály napján. Kisfaludyéknak. Az írói tevékeny-
ségből származó rendszeres jövedelmekről majd csak az 1830-as években beszélhe-
tünk.24 

Szegedy Róza az ún. aprólékos vagy konyhabeli bevételekből évente csak kisebb, ál-
talában 100 forint alatti összeget tudott előteremteni a háztartás számára. A dió, alma, 
egyéb gyümölcsök (egres, ribizli), vöröshagyma, érett sajt, zöldség, sárgarépa, zeller, 
savanyú káposzta, savanyú répa, tojás, túró, tej, tejföl eladása arra utal, hogy az asszony 
nyerstermékeket és feldolgozott konyhai termékeket is megpróbált értékesíteni.25 

Szegedy Róza azonban nemcsak takarékos feleség, de jószívű és adakozó természetű 
nemesasszony is volt, ezt bizonyítja többek között 1821-ben keletkezett végrendelete is. 
Ebben az asszony 1000 forintra becsült értékes gyöngyeinek eladásából jótékony célú 
alapítványt tett, amelynek kamataiból a rászoruló sümegi szegényeket, az elhagyatott 
betegeket és az arra méltó jó tanuló és jó erkölcsű gyermekeket kellett volna támogat-

23 Fényes Elek szerint Zala megyében elsősorban rozsot és kukoricát termesztettek, de megtermett a búza, 
árpa, zab, a hajdina és a köles is. FENYES Elek: Magyarország leírása. Pest, 1847. 82. 

24 1832 és 1835 között szerepel a bevételek között a Magyar Tudós Társaság rendes tagjának járó tisztelet-
díj, Kisfaludy azonban 1835-ben lemondod a rendes tagságról, így az innen kapott évi 750 forint is elmaradt. 
1833-ban kezdte meg viszont Wigand Ottó Kisfaludy összes műveinek kiadását: a kiadó a Himfy és az Új 
regék után 2500 forintot fizetett. Wigand pesti vállalatait hamarosan Heckenast Gusztáv vette át, aki 1835-ben 
egyezségre lépett Kisfaludyval. Ennek értelmében az író eladta a kiadónak már elkészült műveinek kiadási 
jogát 400 forintért, kinyomtatott műveinek példányait 2200 forintért, továbbá átadta még csak ezután készülő 
munkáinak tulajdonjogát is. Az itt említett 2200 forintot Heckenast 1837-ig a pesti vásárok alkalmával részle-
tekben fizette ki Kisfaludynak. GÁLOS Rezső: Kisfaludy Sándor levelei Heckenasthoz. In: ItK 1930. 218-
221. 

25 Kisfaludy jövedelmeiről lásd legutóbb ÁCS Anna: Kisfaludy Sándor mint gazda. In: Veszprém megyei 
honismereti tanulmányok XVI. Veszprém, 1996. 117-122. 
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Az 1835-ös Zala megyei nemesi jövedelmeket számba vevő összeírás szerint Kisfa-
ludy nem rendelkezett jelentős ingatlan vagyonnal a megyében: mindössze 360 holddal 
bírt, ebből 130 hold volt a kaszáló rét.27 Ezek a földek is hat faluban feküdtek: Bodorfán, 
Gógánfán, Gyömörőn, Hanyban, Rendeken és Sümegen.28 

Az összesítés szerint a legjelentősebb jövedelem Gógánfáról származott, ezt követte 
Gyömörő, Sümeg, Hany, s legvégül Rendek. Az első pillantásra megállapítható, hogy a 
felsorolt helyeken a különböző kategóriákból - szántóföldből, rétekből, szőlőkből, mal-
mokból valamint a jobbágyok tartozásaiból - származó bevételek csak egy részét tehet-
ték ki a gazdasági naplóban feltüntetett éves jövedelemnek. 1835-ben Kisfaludy nemesi 
és földesúri jövedelmei 1011 pengőforint körül voltak, ez 2545 váltóforintot jelentett. 
Összehasonlításképpen: ugyanekkor Deák Antal és Ferenc éves jövedelme 3600 pengő-
forint volt, azaz 9000 váltóforint. Kisfaludy gazdasági naplója 1835-ben ugyanakkor 
7700 (váltó)forintos bevételt tüntetett fel.29 

Mindenesetre ebből a rövid áttekintésből is nyilvánvaló, hogy a Kisfaludy gazdasá-
gára vonatkozó különböző típusú és eltérő időben keletkezett források csak igen alapos 
és körültekintő elemzéssel adhatnak hiteles képet a gazdaság szerkezetéről és a tényleges 
jövedelmi viszonyokról. Ugyanakkor talán az itt elmondottak alkalmasak arra, hogy 
betekintést nyerjünk Kisfaludy Sándor gazdálkodási stratégiájába, amely megkísérelte a 
kiadásokat és bevételeket viszonylagos egyensúlyban tartani s ezzel párhuzamosan az 
immár elaprózódott ősi javakat újabb szerzeményekkel gyarapítani. 

26 Szegedy Róza végrendeletét lásd OSzK Kt. Fol. Hung. 1386. Szegedy Rózához hasonlóan Kisfaludy 
második felesége, Vajda Amália is támogatta az arra rászorulókat, legalábbis erről tanúskodik a költő 1841-
ben, második felesége halála után keletkezett egyik levele: „Istenben boldogult mindkét feleségem által, a' 
második az elsőnek tanítványa lévén, a ' Sümeghiek már megszokták, tőlem segedelmet várni, miért most 
ostromoltatom; és most legnagyobb szükségökben nem tudok nékik segedelmet nyújtani... " Kisfaludy Sándor 
Szegedy Ferencnek. Sümeg, 1841. ápr. 9. GÉFIN: i. m. (1933) 291. 

27 Az 1835-ös Zala megyei nemesi vagyon- és jövedelemösszeírásról lásd SIMONFFY Emil: A zalai ne-
messég jövedelmei 1835-ben. In: Szabó István-emlékkönyv. Kovács Ágnes közreműködésével szerkesztette 
Rácz István. Debrecen, 1998. 406-420. Az 1835-ös összeírás alapján a Deák-család jövedelmi viszonyait 
elemezte MOLNÁR András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdet évei 1803-1833. 
Budapest, 2003. 112-114. 

28 DEGRÉ Alajos: Kisfaludy Sándor szerepe Zala megye politikai életében. In: ItK 1974.342-348. 
29 Molnár András szerint a Deák család jelentős jövedelemmel rendelkezett Zala megyében, a vezető tiszt-

ségviselőket adó nemesi családok éves bevétele ugyanis az 1835-ös összeírás szerint ezer és háromezer forint 
között mozgott, a legtöbb esetben azonban kétezer forint alatt maradt. MOLNÁR: i. m. (2003) 113. 
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DOBSZAY TAMÁS 

Széphalom -
Kazinczy életforma- és lakhelyválasztása 

Előadásom a fogyasztás egy elemével, a lakással, helyének megválasztásával, a lakás 
fekvésével, s a fogyasztás problematikájának ehhez kapcsolódó járulékos kérdéseivel 
foglalkozik. Elsősorban törekvéseket, elképzeléseket szeretnék felvázolni, amelyek azu-
tán ténylegesen csak részben valósultak, valósulhattak meg. 

Az 1790-es évek első fele fordulatot hozott Kazinczy életében. 1791-ben felmentet-
ték az állami oktatásügyi igazgatásban betöltött hivatalából, s a Felső-Magyarország 
központjának számító Kassáról vidékre költözött, hogy értelmiségi és hivatalnok helyett 
gazdálkodó nemesként éljen. Az utóbb Széphalomnak elnevezett bányácskai prédiumon, 
saját tervei szerinti házépítésbe fogott, megkezdte beilleszkedését a megyei közéletbe. 

Az életformaváltás egyik okaként - a házasodási tervek mellett1 - lehetne említeni 
elbocsátatását. Elmozdítása, majd újbóli pályázatainak sikertelensége után tett le ugyanis 
végképp arról, hogy állami hivatalra jelentkezzen. Ezután láthatóan gyökeresnek tekin-
tette szakítását korábbi életmódjával, és komolyan felkészült arra, hogy vidéki birtokos 
nemesként rendezze be életét. Akár úgy is tűnhetne, hogy a váltás a külső körülmények 
változásának következménye, s a költő csak karrierjének kudarca után keresett utólagos 
igazolást abban, hogy a vidéki életformát ő választotta. A hivatali életben való csalódás 
azonban más értelemben játszik szerepet a döntésben. A hatalom jellegének és a politika 
légkörének változása, a felvilágosodás-ellenes szándékok mind határozottabb érvényesü-
lése nem tették többé olyan kívánatossá a hivatal-vállalást Kazinczy számára, mint ko-
rábban.2 

Mégsem lehet ennek a problémának döntő szerepet tulajdonítani az elhatározásban. A 
korábbi felvilágosult légkörben Kazinczy ugyan szívesen dolgozott volna előző posztján 
mint mondja, haláláig, az állásszerzési kísérletekre - főként az új helyzetben - mégis 
elsősorban anyja kérésére vállalkozott, aki a kiterjedt család presztízsén, de legalább 
ennyire jövedelmén szeretett volna javítani a hivatallal járó 1500 forintos fizetés segítsé-
gével.3 Ugyanakkor lakhelye megválasztása Kazinczy emlékezése szerint kamaszkori 
vágy eredménye; Széphalmot már gyermekkorában kinézte magának.4 Az elképzelés 
még a váltást megelőzően határozottabb körvonalat öltött: mint majd látni fogjuk, a 

1 CZEIZEL János: Kazinczy Ferenc élete és működése. I. Budapest, [1930.] 200-201. 
2 SZAUDER József: Bevezetés. In: Kazinczy Ferenc válogatott művei. Válogatta Szauder József, s. a. r.: 

Szauder Józsefné. Budapest, 1960. (Magyar klasszikusok) XXXVIII. p. 
3 KAZINCZY Ferenc: Autobiográfíai mozaik. [1786-1794]. In. Uő: Az én életem. Budapest, 1987. Ösz-

szegyűjtötte, kiadta: Szilágyi Ferenc. 133-134., 142. (A továbbiakban: KAZINCZY 1987.) 
4 NÉGYESY László: Kazinczy pályája. Budapest, 1931. 88. KAZINCZY Ferenc: Széphalom és házi dol-

gaim. [1801-1810.]. A Dékáni Kálmán által közölt szövegeket a Szilágyi Ferenc által összeállított említett 
kiadványából használtam: KAZINCZY 1987. 478. 
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hivatali előmenetel szempontjából sikeresnek értékelhető életszakaszban is nyoma van 
annak, hogy Kazinczy kifejezetten tervezte a vidéki letelepedést. Amikor 1790 szüretjén 
anyja kijelölte a neki szánt birtokrészt a házépítéshez, egy régóta érlelődő elhatározás 
megvalósítását kezdhette meg. 

Nem lehet döntő indíték a várossal és a polgári életformával szembeni idegenkedése 
sem. Kazinczynak kétségtelenül voltak fenntartásai a városokkal kapcsolatban: elsősor-
ban morális szempontból, kifogásolta pl. a rendi polgárság „magába zsugorodó", bezár-
kózó anyagias életformáját.5 Saját személyes tapasztalatai alapján is osztotta a gyakori 
vélekedést a városokban a fiatalokat fenyegető erkölcsi veszedelmekről, azoktól gyer-
mekeit óvni akarta. Nincs szó azonban a keletkezőben lévő városi civilizáció nemesi 
gyökerű elutasításáról. Későbbi kritikus észrevételei dacára, a város értékes, inspiráló 
közegként jelenik meg írásaiban. Kassai, pesti és bécsi városélményének legfontosabb 
eleme a város művelődési és irodalmi központ-funkciója volt, s ezzel szoros összefüg-
gésben mintaadó szerepe a jobb ízlés, a civilizáltabb viselkedés térhódításában. De felje-
gyezte a központi szerepkörből fakadó forgalomának, a nyüzsgés látványának, az emberi 
kapcsolatok sűrűbb szövetének, a találkozások, ismeretségek gyakoribb, sokrétűbb és 
sokszínűbb lehetőségeinek inspiráló hatását is. S természetesen becsülte a civilizáltabb 
és kényelmesebb életformát kiszolgáló berendezések, infrastruktúra (közvilágítás, köve-
zet) kialakításának kezdeti lépéseit, a házak csinosabb és kényelmesebb megjelenését, 
bár nem kerülték el figyelmét e téren a hiányosságok sem.6 

Kazinczyt nem tekinthetjük a vidéki életforma kritikátlan magasztalójának, valamifé-
le bukolikus idill dicsőítőjének sem. A vidék ténylegesen elmaradott állapota hangsúlyo-
zottan és találó képekben jelennek meg Kazinczy tollán. A sár és por miatt lehetetlen 
útviszonyok, az ebből adódó elzártság, a művelődéshez való hozzáférés korlátozott lehe-
tőségei, az ingerszegénység, az emelkedettebb társasági élet és a társalkodás hiánya, az 
ebből eredő faragatlan, vagy éppen félszeg viselkedés, az egyetlen mulatságul szolgáló 
bárdolatlan szilajkodás mind említésre kerülnek Kazinczy írásaiban.7 S végül a városi 
civilizáció előnyeihez szokott Kazinczynak személyesen is különösen fájt, amikor csa-
ládja elegendőnek látta, ha neki a falusias lakásviszonyok alacsony anyagi civilizációs 
szintjén álló „paraszt formájú nedves viskót" ajánl fel lakhatásra fogsága után.8 

Mit kínálhatott hát a művelt értelmiséginek a vidéki élet? Egyrészt kezdettől nyil-
vánvaló Kazinczy fogékonysága a természet, méghozzá nem a vadon, hanem az ember 
által kultúrtájjá alakított természet iránt.9 További előny a tevékeny élet lehetősége: Ka-

5 A város erkölcsi veszélyeire: Kazinczy Ferenc saját kezével írt autobiográfiája (1781-1785). In: KA-
ZINCZY 1987. 115. Kazinczy Wesselényi Miklósnak. Széphalom, 1814. december 25. Kazinczy Ferenc 
levelezése I-XXI. Kiadta Váczy János. Bp., 1890-1911. (A továbbiakban: KAZINCZY 1890-1911.) XII. 
279-280. és Dessewffy Józsefnek. Széphalom, 1815. március 30. Uo. 472. A városiak rideg anyagiasságára: 
KAZINCZY Ferenc: Erdélyi levelek. 10. In: Uő: Versek, műfordítások, széppróza, tanulmányok. Vál.: 
Szauder Mária. Budapest, 1979. (A továbbiakban: KAZINCZY 1979.) 645., 646. 

6 Kazinczy Orpheus-beli útleírásai Kassáról: 1789. jún. 20. Uo. 546-547. jún. 22. 549. és köv. KAZIN-
CZY Ferenc: Autobiográfiai mozaik. [1786-1794], In: KAZINCZY 1987. 141. KOVÁTS Miklós: A Város és 
az író. Kazinczy Kassája és Kassa Kazinczyja. Madách, 1994. Kazinczynak a vidékről alkotott véleményét és 
városélményét más helyen dolgozom fel. 

7 Kazinczy Ferenc: „Az én életem". In: KAZINCZY 1987. 104. és „Az én naplóm". [1801. június-1804. 
május], Uo. 208., 212., 234. 

8 Kazinczy Ferenc: „Második fogságom". [1801-1806.]. In: KAZINCZY 1987. 411-412. 
9 Z. SZABÓ László: Kazinczy Ferenc. Budapest, 1984. 90. 
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zinczy láthatóan ambicionálta az anyagi értéket teremtő aktivitást, élvezte az építkezés 
és a kertépítés nyújtotta sikerélményt, azt, hogy a ház - anyja szavai szerint - „az ő fan-
taziaja által"10 épül, hogy fáit nagyrészt maga ülteti, hogy a semmiből, a nevetlen 
prédiumból falucskát hoz létre. Az elbocsátatás után félreszorított helyzetéből is kiutat 
kínálhatott a birtokos életforma.11 

A legfontosabb indíték azonban a saját birtok nyújtotta remélt anyagi és személyes, 
morális függetlenség. Mint utóbb fogalmazta: „az vala minden óhajtásom, hogy minél 
előbb ide költözhessem, s magamnak élhessek, nem ragyogva ... hanem boldog függet-
lenségben."12 Ezen részben anyagi biztonságot értett, hiszen a városban lakás, a könyv-
és képgyűjtemény folyamatos gyarapítása, saját irodalmi ambícióinak finanszírozása, az 
irodalomszervezéssel együtt járó költség a birtokok jövedelemforrásait is igényelték - a 
hivatali fizetés mellett, utóbb ahelyett. A fogság után még inkább szerette volna „érzeni, 
hogy végtére magamtól függök, hogy végtére igazán szabad vagyok."13 Ez a magyaráza-
ta annak is, hogy nem fogadta el anyjától az évi 1000 forintos apanázst, amellyel akár 
városban is élhetett volna; az inflációs időszakban ez éppen nem lehetett hosszabb távon 
is stabilnak mondható egzisztenciális alap, s főleg önállóságot nem biztosított. 

A függetlenséget nyújtó földesuraság viszont törődést kívánt, megkövetelte a leg-
alább részleges személyes jelenlétet és részvételt, hiszen a birtok méretei igazgatási 
apparátus tartását sem nem indokolták, sem lehetővé nem tették. A családjával fogsága 
után kialakult konfliktusának egyik forrása is éppen az volt, hogy a Kazinczynak juttatott 
birtokrészek és a számára kijelölt lakhely olyan távol estek egymástól, hogy az a gazdál-
kodás vezetését lehetetlenné tette. Ahogyan Kazinczy fogalmazta: anyja vádjával ellen-
tétben nem kicsinyellte a kapott birtokot, de „nem ott lévén, ahol laknom kellett, vesze-
delmesnek néztem", hiszen „a gazdálkodás nem mehet ottan jól, ahol a gazda nem la-
kik".14 

Ugyanakkor, mint majd látjuk, legalább ennyire fontos volt, hogy a saját birtok nyúj-
totta függetlenség kényelmes, autonóm - mind az összezárt rendi városi társadalom, 
mind a vidéki nemesi család kicsinyes ellenőrködésétől mentes - életforma kialakítását 
tehette lehetővé. Az érkeserűi viskót fogsága után azért volt hajlandó átmenetileg elfo-
gadni, mert így remélt önállósághoz jutni. Amikor Dénes fivére tiltakozására elállt a 
különlakástól, s a valamivel jobb semlyéni kúria egyik szárnyába költözött, ismét szinte 
gyámság alá került. Kazinczy akkor vitte törésre a dolgot és kérte levélben önállósítását, 
amikor anyja, aki József öccsét fényesen indította a házasságnak, őneki már postaköltsé-
geibe is beleszólt.15 A saját vidéki kúria viszont a maga választotta életvitelnek adhatott 
teret. 

10 Kazinczy Ferenc: „Második fogságom". [1801-1806.] In: KAZINCZY 1987. 418., 420. 
11 így értelmezi az életformaváltást és az építkezés lendületét Szauder József is. SZAUDER: i. m. (1960) 

XLVI. p. 
12 Kazinczy Ferenc: Autobiográfiai mozaik. [1786-1794]. In: KAZINCZY 1987. 145 
13 Kazinczy Ferenc: „Második fogságom". [1801-1806.]. In: KAZINCZY 1987. 365-366. 
14 Uo. 366., 419-420. 
15 A nemesi osztályától való elkülönülés vágyát is érzi az életformaváltás hátterében Z. SZABÓ: i. m. 

(1984) 110. Kazinczy Ferenc:,Második fogságom". [1801-1806.]. In: KAZINCZY 1987. 410-412. 
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Számolnunk kell továbbá a minták hatásával is. A ház „delineációját" Kazinczy 
Radvánszky Teréz tanácsára a petőszinyei Szerencsy-kúria „után tette meg",16 de leg-
alább ennyire imponálhatott neki a példaképként tisztelt hivatali elöljáró életformája. 
Török Lajos gróf szolgálati helyétől, Kassától mintegy harminc kilométerre, Kázméron 
építette fel egyemeletes kastélyát,17 amelyre tömegelrendezésében, földszintes volta 
ellenére sokban emlékeztet a széphalmi kúria. A szépreményű fiatal értelmiségi úgy 
látta, méltó életviteléhez nem elegendő a szép fizetés és a városi lakás, ezek mellé a 
további jövedelmet, s a nyugalmat, elvonulást lehetővé tevő vidéki birtok és ház is szük-
séges. 

Mindezeken túlmenően a vidékre telepedés a civilizációs szintemelésben és a nemze-
ti kultúra megteremtésének folyamatában is szerepet kínálhatott a felvilágosodás, utóbb 
a rendi nacionalizmus propagálójának. A városi szűkkeblűség elutasítása és a vidéki 
kedélyesség igenlése mellett leginkább e szempont magyarázza a városokkal szembeni 
fenntartásait. A városokkal, jelesül a szászsággal szembeni kritika lényeges eleme, hogy 
a városokra korlátozódó kultúra a nemességnek is otthont adó vidéket így kevéssé hódít-
hatja meg. A civilizációs fejlődés elszigetelt állapotban maradása, egyoldalú kapcsolat-
rendszere, a környezetre gyakorolt hatás elmaradásának veszélye elfogadhatatlan volt 
Kazinczy számára; úgy érzi, a városok így szinte kisajátítják annak előnyeit, ugyanakkor 
nem jól sáfárkodnak lehetőségeikkel. „E gondolatok támadtak fel újra lelkemben, midőn 
e helyeken [a szász székekben] keresztülmenék, s Fehéregyházakat [azaz a kultúrának 
helyet adó nemesi lakokat - utal a nemrég látott Haller-kastélyra] sehol nem találtam, 
sehol nem oly szép kertet, sehol nem oly szép lakot, oly széplelkű lakót. Ez a csak szán-
tó-vető népből álló föld, hol minden kultúra a városokba szorult, hasonlónak látszott 
nekem a homok-síkhoz, hol az utas fél napig is mehet anélkül, hogy embert találjon. -
Kultúrát mind a földesúrnak, mind a köznépnek [tehát a vidéki lakosság két fő elemé-
nek], s jó lesz minden."18 

Kazinczyt tehát egy civilizációs zárványhelyzet kialakulásának veszélyérzete is vi-
dékre szólította. Úgy érezte, hogy a vidék nélkülözne minden kultúrát a vidéken élő 
értelmiség és nemesség nélkül. A birtokos nemességnek vagyona lehetővé teszi a kultúra 
támogatását, a civilizáltabb életforma megteremtését, vidékhez kötött megélhetése révén, 
mintaadó jelenlétével pedig közvetítő szerepet játszhat a vidék civilizálásában. Noha a 
koncepció tudatos megfogalmazása csak később születik meg, ez is belejátszhatott a 
döntésbe, főként pedig majdani életvitelének megszervezésébe.19 

16 Kazinczy Ferenc: „Széphalom és házi dolgaim". [1801-1810.]. In: KAZINCZY 1987. 479. CZEIZEL: i. 
m. (1930) 200-201. VÁCZY János: Kazinczy Ferenc és kora. I. Budapest, 1915. 412-413. BAROS Gyula: 
Kazinczy Ferenc és Radvánszky Teréz. Budapest, 1908. 12. 

17 KOVÁTS Dániel: Kazinczy hétköznapjai. In: Kazinczy Abaújban és Zemplénben. Szerk.: Kováts Dáni-
el. Sátoraljaújhely, 1978. Zempléni Füzetek 1. Széphalom térképe és a kúria alaprajza a 17. oldalon. Török 
Lajos gróf kastélya Kázméron (egyemeletes, héttengelyes [2+3+2] épület, enyhén kiugró, timpanonnal lezárt 
középrizalittal) ugyanott a 21. oldalon. 

18 Kazinczy Ferenc: Erdélyi levelek. 10. In: KAZINCZY 1979. 648-649. 
19 A szász városokkal szembeni morális fenntartásokra KULIN Ferenc: Kazinczy emlékezete. In: Uő: Kö-

zelítések a reformkorhoz. Budapest, 1986. 27-29. (Elvek és utak). - Az idézett hely általa adott értelmezése a 
mi véleményünkkel is kiegészíthető. A kultúra városokban összpontosulását, majd későbbi decentralizálődását 
a vidéken Szauder József viszont a jozefinista centralizációval, illetve a nemesség ezzel szembeni fellépésével 
magyarázza. Vö. SZAUDER: i. m. (1960) XXXVIII. p. 
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De milyen lehetőségei vannak a vidéknek és lakosainak a városokban sűrűsödő és 
kumulálódó civilizációs és kulturális eredmények, teljesítmények és javak élvezetére? A 
legkézenfekvőbb megoldás, az említett kétlakiság. Kazinczy korán felfigyelt e lehetőség-
re, Török Lajos gróf, Ráday Gedeon, Orczy generális, vagy Szerencsy József és 
Radvánszky Teréz életvitelének erre a jellegzetességére, s eredetileg maga is erre töreke-
dett.20 A kúria mellett rendes városi lakás fenntartása azonban csak igen tehetősek szá-
mára volt megvalósítható. 

A második lehetőség a városi élet előnyeinek vidékre telepítése: a ház és környezete 
polgáriasabb igények szerinti alakítása. Ezért nem fogadhatta el Kazinczy a családja által 
lakhelyül kínált nedves érkeserüi parasztházat, sem a régi Bossányi-kúriát, amely igen 
rossz állapotban volt, s „két szoba, egy pitvaros konyha s egy kamra mindöszve is", azaz 
kevéssé haladja meg a paraszti szintet.21 Hajlandó lett volna ugyan - lemondva Bá-
nyácskáról - ott, Semlyénben letelepedni, ha saját elképzelése szerinti házat építhet. 
Mivel azonban anyja, ígérete ellenére sem jelölt ki neki helyet az építkezéshez,22 Kazin-
czy ragaszkodott az általa tervezett, esztétikai és kényelmi - de elsősorban nem repre-
zentációs - megfontolások alapján kitűzött széphalmi ház birtokához, amelynek nyolc 
szobája kellő felszereltség elhelyezésére, s így értelmiségi életvitelre is módot adhatott. 

Kazinczy törekedett a lakás használatának polgári igények szerinti megszervezésére, 
a gazdasági tevékenység és a lakóhely közvetlen összefüggésének megszüntetésére is, 
igaz, kellő anyagiak híján csak korlátozott sikerrel. 1807-ben még Sophie asszony a 
kúria ablakából etette a baromfiakat, de 1808-ban már tyúkól épült, s a cselédséget is 
sikerült távolabb, két, az országúinál fekvő házban elhelyezni. A főzést szintén igyeke-
zett kivinni a ház falai közül.23 

Nagyobb eredményt ért el az életvitel átalakítása, a kulturális élet termékeinek és pi-
acainak elérése tekintetében. A folyamatosan gyarapított könyvtár, képgyűjtemény, a 
hírlevelek, folyóiratok járatása és a kiterjedt levelezés segítségével nemcsak benne ma-
radt az információáramlásban, hanem az irodalom művelésében és a kulturális élet szer-
vezésében is sikeresen részt vehetett. 

Maga és felesége személyes részvételével, házitanító és „klavírmester" alkalmazásá-
val és gyermekeinek - más jóravaló gyermekekkel együtt történő - házi alapoktatásával 
igyekezett a vidéki élet egyik nagy veszélyét, az elégtelen iskoláztatást kivédeni: „Napó-
leon látta, hogy egy gyermek nem tanul annyit, mint iskolákban lehet, s a Hortensia fiát 
úgy taníttatta, hogy mellé gyermekeket vett. Én is azt fogom tenni, de megválogatva, 
hogy a rühes juh el ne rontsa az épet; s szemmel tartván mind a tanulókat, mind a tanító-
kat. ...Lesz muzsikát és festést tanító is. ... "24 Mások gyermekeinek az övéivel együtt 
történő igényesebb nevelésben részesítése útján egyben alkalmat talált a magasabb 
kulturális igények terjesztésére is: „a publica nevelés Vortheiljait úgy egyesítem a privát 

20 Czeizel János idézett helyen szintén úgy értelmezi a döntést, hogy Kazinczy a kassai lakás megtartásá-
nak szándékával kezdett építkezésbe. Z. SZABÓ: i. m. (1984) 46-47. A kétlakiságra: BAROS: i. m. (1908) 
12-13. 

21 Kazinczy Ferenc: „Második fogságom". [1801-1806.]. In: KAZINCZY 1987. 419^420. 
22 Uo. 366. 
23 Kis Jánosnak, Széphalom, 1807. július 22. KAZINCZY 1890-1911. V. 98-99. Horváth Ádámnak, 

Széphalom 1814. október 27. Uo. XH. 145. Kazinczy Ferenc: Széphalom és házi dolgaim. [1801-1810]. In: 
KAZINCZY 1987.486-487. 

24 Wesselényi Miklósnak, Széphalom, 1814. december 25. KAZINCZY 1890-1911. XII. 279. 
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nevelés szerencsivel, hogy idegen gyermekeket veszek ide. Bónis Sámuel és Bekény 
János úrnak két-két, öszveleg négy kisasszonykáik itt vannak, s felségem a két Bónist 
annyira vitte, hogy már franciául folyvást olvasnak és értenek ... Bécsből hozott neve-
lőnk március 1-én méne el. Most egy mást várok Bécsből; egy kálvinista ifjú itt van, s 
magyarban ád leckéket a négy idegen gyermeknek, de a feleségem szüntelen jelen van a 
leckén, én a szomszéd szobában vagy éppen ott. Most várok egy muzsikust is, 
fortepiánóm excellens van."25 

A polgáriasabb civilizáció és kulturális élet teljes kínálatának élvezetét azonban a fő-
úri kastélyok többsége sem biztosíthatta, annál kevésbé egy mégoly igényesen és ügye-
sen megszervezett, berendezett életű falusi kúria. Sem a város információs, kapcsolati és 
anyagi kínálatának nagysága és sokrétűsége, sem az általa nyújtott élmények intenzitása 
nem volt pótolható ilyen eszközökkel. Kazinczy a birtokos nemesi életforma olyan min-
táit kereste, amelyeket egy művelt, igényes értelmiségi is elfogadhat és megvalósíthat 
anélkül, hogy a vidéki nemesség provinciálisabb műveltségi színvonalának engedmé-
nyeket kelljen tennie. Ehhez - a kétlakiság lehetősége híján - szükségesnek látta azt is, 
hogy a függetlenséget biztosító, s kényelmet, nyugalmat adó vidéki birtok és lakhely a 
város közelében helyezkedjen el. Ez lehetővé teszi a közéletben való részvételt, a kultu-
rális kínálat élvezetét, a gyermekek magasabb oktatásban való részesítését anélkül, hogy 
messzi kollégiumokba kelljen őket küldeni. De megkönnyítheti a piacon való megjele-
nést, az értékesítést és a házilag meg nem termelt fogyasztási javak beszerzését is. 

Ezt - a város és a vidék előnyeit egyaránt nyújtani tudó lakhelytípust, a városhoz kö-
zeli kúriát képzelte el Kazinczy már a 80-as években, s ezt igyekezett utóbb megvalósí-
tani a bányácskai prédiumon. E minta keresése jelent meg már az Orpheusban, 1789-ben 
közölt útleírásban, amikor a Miskolcról Kassára futó utat jellemezte. Nem egész két 
órányira Miskolctól „előttem feküdt rétes völgyben a kálvinista Szikszó... boldog szőlő-
hegyeivel, melyek dél és nyugot felől nem magas hegyeit egészen elborították. Jobbkéz 
felől ... a hegyaljai hegyek széleit, balkéz felől a kázsmárki és forrai termékeny szántó-
földeket; középen pedig azt a zöldellő rétet láttam, melyből néha a Tiszába siető Hernád 
csillámlott. Bőséget mutatott mind a már sárgulni kezdő vetés, mind a föld fekete anyag-
ja, s ehhez hozzájárulván a környék szépsége, leginkább pedig Miskolc szomszédsága 
[kiemelés tőlem] azt óhajtottam, hogy bárcsak ennek a la Rousseau lakosa lehetnék."26 

Hogy az esetleg kihallható irónia ellenére valós kívánság is megfogalmazódott a sorok-
ban, igazolja a helyzetleírás ismétlődése: „ Z s e b e s n é l , Kassához három fertálynyira már 
kezdődik a chaussée, s egyenes lineában megyen szinte a városig. Balkéz felől emellett 
nyugodalmasan, de minden ékesség nélkül fekszik foltozott zsindelyzetű épületeivel, az 
agg diófák árnyékában Bárca, ... Kívánnám, hogy Bárcát Kassához ily közel bírhatnám, 
s Bárczaynak hívnának."27 

S mert nem gazdasági udvarban álló, ódon, vidékies földesúri hajlékot, hanem ké-
nyelmes, felvilágosultabb civilizációs igényeknek megfelelő házat szeretne, a kritika 
sem marad el: „kő ugyan bőven nem maradna épületeiben [azaz mindent átépítene], de 

25 Kölcsey Ferencnek, Széphalom, 1816. április 14. KAZINCZY 1890-1911. XIV. 129. NÉGYESY: i. m. 
(1931)90. 

26 Az Orpheusban megjelent útleírás. Miskolcról Kassára, 1789. június 19. In: KAZINCZY 1979. 543-
544. 

27 Uo. 545. 
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kevés vén diófáim úgy maradnának, mint most állanak, akármiként aberozna is kerté-
szem, utat mérő zsinórjával".28 Az elképzelt épületet tehát esztétikai és kényelmi igé-
nyeknek megfelelő angolkert körítené. Széphalmon már fogsága előtt „haszontalan" 
hársfákból ültetett allét, s anyja azért irtatott, hogy Kazinczynak angol kertje lehessen.29 

Utazásainak - kertje rendeződéséig, a tízes évekig - visszatérő eleme volt az angolkert-
minták és növények-fák gyűjtése. A főúri kertek (Hotkóc, Tata), s az Orczyak városszéli 
parkja mellett megszemlélte az almási, az aszódi, a zsibói „ángoly ízlésű" kerteket,30 

Rádayéknál pedig a „kertrajzolóval" akart egy szobában aludni, „hogy tőle, ... új gondo-
latokat vehessek."31 A várossal való folyamatos kapcsolattartásra korai mintául szolgált a 
Ráday-család, amelynek péceli lakából az esti színházi előadásra Pestre jártak be a fiata-

E koncepció megvalósítása lett volna Kazinczy reményei szerint Széphalom. Az el-
képzelt életforma fő tényezői gyakorta szerepelnek írásaiban. 1791-hez ezt jegyzi le: 
„Epületem talpköve Széphalmon - ... csak egy órányira a Zemplén gyűléses helye, 
Újhely, s két órányira Patak felett, átellenben Toronyával, mely utolsó a tokaji bort termő 
hegyek közt - , ... 1791 májusában téteték le."33 A minden bizonnyal eredetileg tervezett 
városi célpont, Kassa helyére elbocsátatása után két kisváros lépett, amelyek együttvéve 
némi részben pótolhatták a vidéken hiányzó közéleti-társasági és kulturális közeget. 

Amikor fogsága után átmenetileg úgy tűnt, hogy Széphalom birtoklása elérhetetlen 
lesz számára, Kazinczy megkísérelte megvalósítani elképzelésének egyes elemeit má-
sutt. Semlyénben próbált berendezkedni, ott ház építéséhez kért helyet anyjától, s két 
városi központot is rendszeresen felkeresett. A megyében kisebb szerepet vállalva be-
kapcsolódott most Bihar közéletébe, gyakorta jelent meg Váradon a megye gyűlésén, 
valamint Debrecenben a vásárokon. Hamarosan a környék társaséletének egyik központi 
alakjává vált. Amikor 1802-ben eljött Félixfürdőről egy ottani ismerőse szintén távozott 
mondván: „Uram, Te valál a társaság lelke, lehetetlen volt tovább kitűrnünk a feredőt."34 

Kazinczy emlékezése, naplója, levelei rendszeresen beszámolnak tervezett életvitel-
ének, lakásviszonyainak mikénti megvalósulásáról. „Széphalmon vevém lakásomat, 
Újhelyhez egy, Patakhoz két órányira ... de Kázmér is csak két órányira fekvén tőlem, 
... szeretett ipam, Újhelyben némely barátaim életet adának magányomnak, s ha dolgo-
zásaimban elakadtam, a pataki kollégium bibliothékája s a széles és mély tudományú 
Kövy s a deák nyelven szerencsésen verselő Sípos és Kézy, Somosi bibliotekárius társá-
val s a szeretetre oly igen méltó Vályi-Nagy készek valának könyveikkel, felvilágosítá-
saikkal segélleni."35 

28 KAZINCZY: i. m. (1979) 545. 
29 Kazinczy Ferenc: „Széphalom és házi dolgaim". [1801-1810.]. In: KAZINCZY 1987. 482. De gazdasá-

gi célú kertjeit is angol ízlésben ültetné: Uo. 480. 
30 „Az én naplóm". [1801. június-1804. május]. In: KAZINCZY 1987. 274. (A téglási angol ízlésű kertről 

nála érdeklődnek) 278. (A tatai angolkert) 310. (Az aszódi angolkert) 269. (Az Orczy-kert). 
31 Uo. 313. 
32 Pályám emlékezete. In: KAZINCZY 1979. 309. 
33 Kazinczy Ferenc: Autobiográfiai mozaik. [1786-1794], In: KAZINCZY 1987. 145. 
34 Kazinczy a megyegyűlésben: „Diárium". In: KAZINCZY 1987. 354. és „Az én naplóm". [1801. június-

1804. május]. In: KAZINCZY 1987. 262., 314. A vásáron: uo. 206. A fürdőn: uo. 234. 
35 Kazinczy Ferenc: Élet és literatúra [1806]. In: KAZINCZY 1987. 500. és levele Kis Jánosnak. 1806. jú-

nius 16. KAZINCZY 1890-1911. IV. 198-199. 
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A politika megyei keretei biztosították, hogy a közélettől se kelljen elszakadnia: az 
újhelyi gyűlésbe „bémegyek, s néha keveset, de bátran szólok is. De ebéd után már jö-
vök haza, s a harmadik nap itthon ülök."36 Az élet áramában maradást ezen túl segítette a 
postaforgalom, amely szabadulása után Kazinczy költségeinek tekintélyes részét (az 
1800-as évek elején mintegy hatodát)37 teszi ki. „Távoly literatúrai barátaimtól, leveleik 
örökös összefüggésben tartanak velek, s a posta nekem rakással hozá a Kis, ... Révai, 
Virág, Dezsőffy, Pápay, Fabchich s a nagy Révai nagy tanítványa Horváth István és a 
még addig nem látott Szemere leveleit, s nem ritkán a szép Niniét. Ha a cseléd hozta 
postatáskámat, elébe mentem le a dombon, s ha asztalnál vevém a csomót ... az újságot 
tekintém meg, vagy a tudományos naplók mutatóit..."38 

A vidéken lakás ugyanakkor megadta az autonóm életvitel lehetőségét:, A falusi élet-
nek nagy gyönyörűségei vannak, csak tudjunk vele élni. Mely szerencse már az is, hogy 
itt úgy élhetek, ahogy magamnak tetszik, s nem tartozom pillogni." S hogy ehhez a gaz-
dálkodásban való személyes részvétele is szükséges volt, eleinte nem tekintette tehernek. 
Reményei szerint kellő bázist teremthet ahhoz, hogy ne váljon ugyanakkor rabjává a 
földjének, noha ennek veszélyét idővel tudatosítania kell: „Gazdaságom nem foglal el 
annyira, hogy elég időm ne légyen írnom, s magam ültetém kertemet, magam oltottam 
fáimat ... vendégem többnyire ott talált sáros kezekkel."39,A parasztok azt hiszik, hogy 
aki olvas és ír, az nem lehet gazda. ... Kombinálni, plánumot csinálni, azt kivinni, ebből 
áll a gazdaság. Én, botránkoztató író s olvasó, én néha csillagos éggel jövök haza, s 
egész napot töltök a mezőn, vagy kertemben ... De kiszabott órára felkelni, lefekünni, s 
azt nézni mindég, ha lovaim meg vannak-e vakarva, tehenemet megfejték-e - az 
servitus."40 E felvetés azonban már jelzi, hogy mégiscsak kellett „pillogni" a környezet-
re, csak épp most egy paraszti környezet véleményére. 

A kúriaépítkezéseknek Badál Ede által megállapított 18. századi fő indítéka, a társa-
dalmi emelkedés és reprezentáció célja mellé41 tehát a századfordulótól némely esetben 
oda kell sorolnunk egy másik indítékot: egy újfajta civilizáltabb, bizonyos értelemben 
polgáriasabb életvitel vágyát. A gőgös pompa helyett ennek a feltételeit volt hivatva 
biztosítani a vidéki élet: „érdemmel ragyogni, s annyival bírni, a' mi elég ... független, 
szabad, eszes életet élni, ezt kellene irigyelnünk, nem a csillogást." Független élet fény, 
de egyben gondok nélkül - ez a polgárosodni kezdő nemesség életforma-ideálja. Kazin-
czynál ezt fejezte ki Horatius kultusza, az amor mediocritatis, amelyet gyermekeinek is 
át akart adni.42 Kazinczy számos esetben névvel vagy motívumokkal szintén Horatiusra 
utalva jelemtette meg ezt az ideált. 

36 Levele Berzsenyinek, Széphalom, 1809. február 14. KAZINCZY 1890-1911. VI. 226. 
37 Kazinczy anyja azzal ad leendő menyének pénzt kikészítésül, hogy ne adja fiának, „mert mind postára 

megyen", testvére pedig postaköltségei visszafogására akatja rávenni. A postaköltsége 1805-ben február 
elejétől június elejéig, negyed év alatt 25 ft: Diárium [1804. jan. 1.-1806. május 30.]. A Dékáni által közölt 
szöveget itt is Szilágyi Ferenc összeállításából használtam. KAZINCZY 1987. 360. Bevételeire: „Második 
fogságom". [1801-1806.]. In: KAZINCZY 1987. 367. Ekkoriban a kólyi szőlő évi mintegy 300 forintja szinte 
az egyetlen pénzjövedelme. 

38 Kazinczy Ferenc: Élet és literatúra [1806], In: KAZINCZY 1987. 501. RÁCZ Lajos: Kazinczy és a pa-
taki főiskola. Debrecen, 1931. 

39 Uo. 
40 Pataki Mózesnak, Széphalom, 1814. december 6. KAZINCZY 1890-1911. XB. 231-232. 
41 BADÁL Ede: Kastélyok, kúriák Pest, Heves és Nógrád megyében. Budapest, 1987. 83., 93. és 99. 
42 Lásd a Pataki Mózesnak írt idézett levelet. 

50 



Dobszay Tamás: Széphalom - Kazinczy életforma- és lakhelyválasztása 

Az általa kiadott Wieland-jegyzetek elejére metszetett kép, a falusi egyszerűségben 
az eke szarvát fogó költő képe azonban mai szemmel megtévesztő. A klasszicizmus 
deákos szimbolikájában kevésbé jártas utókornak azt sugallhatja, mintha a választott 
életforma színtere a gazdaságot a lakhellyel összekapcsoló major, a villa rusticana vol-
na, noha a metszet inkább az ízlés kiművelésén munkálkodó költőt jeleníti meg.43 A 
Kazinczy által eredetileg elképzelt életvitel azonban úgy viszonyul a gazdálkodás reali-
tásához, mint Horatius, a népszerű és gazdag költő életformája az általa megénekelt (de 
soha meg nem élt) falusi egyszerűséghez. Egy másik villa-típusról van itt szó: a villa 
suburbana, az előkelő, kényelmes vidéki ház, de falusi jelleg nélkül. A római antikvitás-
ban ez a lakás díszkertekkel, márvány műalkotásokkal, könyvtárral épül, s ha kapcsoló-
dik is hozzá villa rusticana, attól elkülönül - azaz nem paraszti, hanem kifejezetten urbá-
nus épülettípus, a városi civilizációhoz kötött életvitelű értelmiségiek, politikusok lakhe-
lye.44 Erre utalt Kazinczy amikor megjelölte mintáját: „A birtok kicsiny, de szép. 
Horácnak szavai ... egészen ezt a kis birtokot festik. Tibur és Praeneste nem lehetett 
szebb." Amikor a lakatlan prédiumnak nevet keresett, először szintén Prénesztének akar-
ta hívatni az épülő kúriát.45 Az antik Tibur és Praeneste azonban elsősorban nem villa-
gazdaságoknak, hanem elegáns és divatos nyaralóknak adtak helyt. 

Kazinczy eredetileg nem elsősorban birtokos nemesi életvitelt képzelt el, hanem a 
hivatalnoki-értelmiségi élet szuburbánus színterének szánta kúriáját.46 Csak utóbb, hiva-
talvesztése után egészült ki, majd helyettesítődött ez az életforma gazdálkodással, s vált 
Széphalom valóban vidéki lakhellyé. E kúriát azonban más kastélyépítők céljaitól a 
reprezentációs törekvések hiánya vagy épp gyökeresen eltérő jellege határozottan meg-
különbözteti. 

Vágyott életformája miatt a költőt nemesi környezete luxusköltekezéssel vádolta. 
Kazinczy felháborodottan tiltakozott e vád ellen. Ha a terv megvalósulását látjuk, való-
ban nem lehet fényűzésnek tekinteni a kívülről vakolatlanul maradt, zsúppal fedett kúri-
ában folyó napokat.47 A polgáriasabb életvitel azonban olyan költségekkel járt, amelye-
ket a hirdetett szerénységgel és igénytelenséggel a kor nemessége nem látott egyeztethe-
tőnek. Kazinczy a többiek által űzött kártyajáték, vadászat, utazgatás, avagy cifra ház és 
öltözék nélkül is messze túllépte az egyszerű falusi élet kereteit. De gyakran saját lehető-
sége határait is: kép-, könyv-, hírlapvásárlásai, hatalmas levelezése költségei, utóbb 
tanító és klavírmester fogadása szokatlan volt környezetében. Életvitele ilyen értelemben 
luxus, de nem úri-nemesi, hanem értelmiségi jellegű fényűzés - amennyiben a gazdálko-
dó szemszögéből végső soron maga az értelmiségi lét is luxusnak tekinthető. 

Hogy azután - kellő erőforrások híján - miként mutatkoztak meg mindinkább a vi-
déken lakás hátrányai, az már más kérdés, s így más előadás tárgya kell legyen. 

43 BEÖTHY Zsolt: Horatius és Kazinczy. Budapest, 1890. 47^48. 
44 Röviden utal erre Beöthy is, de csak költői programot, ízlésreformot, s nem életforma-modellt lát benne. 

Uo. 33-35. 
45 Idézett levele Kis Jánosnak. 1806. június 16. KAZINCZY 1890-1911. IV. 198-200. 
46 Lásd Praznovszky Mihály megállapítását a kúriák út vagy városokhoz közeli elhelyezkedéséről: 

PRAZNOVSZKY Mihály: A Nógrád megyei nemesség lakóviszonyai a XIX. század első felében. In: A Nóg-
rád megyei múzeumok évkönyve VB. Salgótarján, 1981. 131. 

47 Kazinczy kiadásai s tiltakozása a luxusköltekezés vádja ellen: .Második fogságom". [1801-1806.]. In: 
KAZINCZY 1987.435. 

51 





Csóti Csaba: A „józanság" hagyománya 

CSÓTI CSABA 
A , józanság" hagyománya 

A felhalmozás és a fogyasztás kultúrája 
egy vidéki vállalkozó családjában 

az 1920-1940-es években 

1. A felhalmozás és a fogyasztás „személyes története" 

A társadalomtörténet és rokontudományainak kutatói számára afféle ironikusan em-
legetett közhely, hogy a társadalomtörténet terminológiai meghatározása rendkívül hosz-
szas magyarázatot kíván, mely magyarázat azonban egyáltalán nem kielégítő a fogalom 
meghatározására.1 A Hajnal István Kör 2004. évi „Hírlevele", melyben közzétették a 
fogyasztás társadalomtörténetével kapcsolatos konferencia megrendezéséről szóló felhí-
vást, újabb bizonyítéka annak, hogy mennyire nem könnyű a társadalmi jelenségek, 
egyszerűbben szólva az emberek tevékenységeinek, köztük a „fogyasztásnak" a katego-
rizálása.2 

Ha végigtekintünk a történeti és szociológiai irodalmon, akkor elmondható, Ma-
gyarországon körülbelül az 1970-es évek óta születnek olyan, a fogyasztást változatos 
módszerekkel vizsgáló tanulmányok és közlemények, melyek a „ki mit fogyaszt" kér-
déskör köré szerveződnek.3 Az utóbbi másfél évtizedben pedig - elsősorban a szocioló-
gusok - már azt is vizsgálat alá vonták, hogy mi motiválja a fogyasztást, illetve a fo-
gyasztói viselkedést - bármit is jelentsen a „fogyasztás" fogalma.4 

Történeti szempontból vizsgálva ez utóbbi kérdést, úgy vélem, hogy a fogyasztás 
mennyiségi vizsgálata mellett nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy miként és 
miért úgy fogyaszt valaki vagy valakik, ahogy az emlékeikben avagy a róluk készült 
feljegyzésekben ránk hagyományozódik. Az, hogy milyen módon éli meg valaki a min-
dennapjait, végeredményben példa (pozitív vagy negatív) és hagyomány az utódok szá-
mára. Mivel hagyományozódó példa, így mítosz is, mely segíthet az utódok számára 
saját életstratégiájuk kialakításában.5 

Az alábbi esettanulmányban egy, családjában mintateremtőnek bizonyult személy-
nek a felhalmozás-fogyasztás kérésében vélelmezhető álláspontját próbálom meg bemu-
tatni, az utód (fiú) emlékezetén keresztül. Vagyis célom nem a fogyasztási javak szám-

' A definiálási kétségek egész tárháza gyűjthető össze a jelenleg forgalomban lévő „társadalomtörténeti 
kézikönyvek" első oldalain. A teljesség igénye nélkül lásd KÖVÉR György: Magyarország társadalomtörténe-
te a reformkortól az első világháborúig. In: GYANI Gábor-KÖVÉR György: Magyarország társadalomtörté-
nete a reformkortól a második világháborúig. Bp„ 1998. 13-168., különösen 13-26. VALUCH Tibor: Ma-
gyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp., 2001. 13-15. BÓDY Zsombor-Ö. KO-
VÁCS József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Bp., 2003. 8. 

2 Hírlevél-Newsletter. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület Hírlevele. Budapest-
Szombathely. 2004/1. 1-4. sz. 

3 Lásd LOSONCZI Ágnes: Életmód az időben, a tárgyban és az értékekben. Bp., 1977. 
4 Lásd Replika 21-22. (1996. május): Fogyasztás és kultúra. 
5 A személyes múlt hagyományozódásának kérdését, illetve a múlt eseményeinek relativitását strukturális 

szempontból elemzi GYÁNI Gábor: A napló, mint társadalomtörténeti forrás. A közhivatalnok identitása. In: 
Uő.: Émlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp., 2000. 145-160. 
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bavétele, illetve a felhalmozás technikájának bemutatása, hanem egy felhalmozási és 
fogyasztási életszemlélet, illetve ennek a szemléletnek, mint hagyománynak a vizsgálata. 
Ennek kapcsán megpróbálom feltárni azt is, hogy a példateremtő személyiség milyen 
korábbi hagyományokból alakította ki saját életszemléletét. Vagyis megpróbálom re-
konstruálni azt, hogy a fogyasztási javak és a befektetések tekintetében miért a megélt 
(hagyományozódott) életvitelt folytatta. 

A vizsgálathoz felhasznált forrásanyag meglehetősen szubjektív, így elemzésem 
szigorúan esettanulmány jellegű. Részben a források jellege, részben a vizsgált személy 
tipikusnak sem lokális, sem országos szinten nem tekinthető életútja miatt léptékváltásra 
nem alkalmas. Leginkább talán egyfajta, nyilván nem egyedi, mentalitás az, ami a sze-
mélyes történelmen túli dimenziókat adhat az elemzésnek. 

A felhasznált forrásanyag személyes, írott és - előzetesen egyeztetett tematika alap-
ján - hangszalagra rögzített, vagyis konstruált visszaemlékezés.6 A visszaemlékezés 
megfogalmazásának és az interjúkészítésnek természetesen nem a fogyasztási kérdések-
re koncentráló elemzés volt a célja. A fogyasztási szemlélet vizsgálata akkor került ér-
deklődésem középpontjába, amikor a családi értékek felsorolásakor vissza-visszatérő 
témaként bukkant fel a takarékosság, illetve - mint bemutatni kívánom - a mértékletes-
ség. 

2. Egy nagyatádi „selfmade men" és családja 

1919-ben Budapesten egy munkát kereső, felsőkereskedelmi végzettségű, vallásos 
neveltetésű, vidéki középosztálybeli fiatalember, Burits Pál (1893-1964), átmeneti tö-
megszálláson húzta meg magát. Munkája nem lévén, nyomora növekedvén, saját szavai-
val szólva: „lélekben nagyon közel került a kommunisztikus eszmékhez."7 

Az 1930-as évek második felére a Somogy megyei Nagyatádon8 az egyik helyi taka-
rékpénztár igazgatója, a település talán legjelentősebb vegyes- és építőanyag-
kereskedője, számos más vállalkozás elindítója és (rész)tulajdonosa, Burits Pál, társaival 
szilvaaszaló létesítésébe, majd 1939-ben a helyi - 1945 után komoly vállalattá nőtt -
konzervgyár megalapításába fogott. 

A két időpont között számos esemény történt, melynek köszönhetően az 1919-ben 
még kilátástalan helyzetben lévő fiatalember 1939/40-re gyártulajdonossá válhatott. 
Nem gyakori és nem tipikus karrier volt ez sem Nagyatádon, sem a korabeli Magyaror-
szágon. A felületes szemlélő szánmára akár úgy is tűnhet, hogy nem történt más, mint 
az, hogy valaki egyszerűen „megcsinálta" a szerencséjét. Úgy vélem, nem csupán erről, 
nem a véletlenről volt szó. Sokkal inkább arról, hogy Burits, egy a helyi közösségen 
belül addig nem létező életszemléletet tett a magáévá. Lényegében menedzser volt, a szó 
mai, hétköznapi értelmében. Fia visszaemlékezése szerint vállalkozásaiban nem annyira 

6 Somogy Megyei Levéltár XIV. 63. Burits Oktáv iratai. Kollégámmal, dr. Gyenesei Józseffel 2003. máju-
sa óta készítettünk interjút Burits Oktávval (1921-2005). Az interjú készítése előtt megkaptuk fénymásolatban 
interjúalanyunktól írásos visszaemlékezését maga és családja történetére vonatkozóan. Az interjúk során a 
visszaemlékezések és egyes levéltári, a családdal kapcsolatos források alapján előzetesen egyeztetett tematika 
szerinti beszélgetéseket folytatunk. Bár az interjúk készítésekor, illetve a gyűjtött anyag rendszerezése során 
nem kívántunk olyan szervezett és ellenőrzött munkát végezni, ami véleményünk szerint az oral history sajátja, 
jelen közlemény esetében is célszerű a forrásbázisként használt gyűjteménnyel szemben az oral history forrás-
kezelési tapasztalatait felhasználni. Az oral historyról röviden a legújabban lásd VERTESI Lázár: Oral history. 
A szemtanúként elbeszélt történelem lehetőségei. In: Aetas XIX (2004) 1. sz. 158-172. 

7 SML XIV. 63. 1. sz. hangkazetta. 
8 A település helytörténeti feldolgozását lásd BŐSZE Sándor (szerk.): Nagyatád monográfiája. I-n. Na-

gyatád, 2001-2002. 
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a „szakma", sokkal inkább a vállalkozás maga, a „gründolás", a szervezés érdekelte.9 

Ehhez a mentalitásához kapcsolódva válik igazán érdekessé a felhalmozás és a fogyasz-
tás vizsgálata, mind személye, mind családja vonatkozásában. 

Burits Pál, egy elszegényedő csizmadiamester gyermeke, 1920-ig kísérletezett önál-
ló alkalmazotti egzisztencia megteremtésével a Baranya megyei Sellyén éppúgy, mint 
Budapesten.10 Ezek a törekvései - részben az 1918-1920 közötti zűrzavaros közállapotok 
miatt - sorra kudarcot vallottak. Mivel nősülni készült, a biztos egzisztencia megterem-
tése 1920-ra még fontosabbá vált. Ezért elfogadta sógora, Szabó Kálmán ajánlatát arra 
vonatkozóan, hogy társuljon be szülőhelyén, Nagyatádon a családi vállalkozásba, az 
egyik helyi szatócsüzletbe. A vállalkozást még Burits Pál édesanyja, egyben Szabó Kál-
mán anyósa, indította el akkor, amikor 1915-ben felszámolta férje gazdaságtalanná vált 
csizmadia üzletét és vegyes kereskedést nyitott. Az ugyancsak kereskedő Szabó Kálmán 
házassága Burits Etelkával mind anyagilag, mind szakmailag megerősítette az üzletet.11 

Burits Pál volt azonban az, aki emelt szintű tudását (felsőkereskedelmi végzettség) 
és - ezt talán már akkor is érzékelték rokonai - agilitását hozta a vállalkozásba. Néhány 
év alatt a törekvő üzletember a szatócsüzletet háttérként maga mögött tudva, jelentős 
építőanyagfa-kereskedővé nőtte ki magát, sőt Kft-t gründolt az erdőgazdálkodás, ponto-
sabban a fakitermelés nyereségesebbé tételére.12 E gazdasági sikerei után érte el - rész-
ben személyes kapcsolatai, vagyis „hálózati tőkéje" révén - hogy a Nagyatádi Járási 
Takarékpénztár igazgatói posztját is betölthesse. E mellett létrehozta a Rosarium Kft-t, 
mely egyházi kegytárgyak (később gyermekjátékok) készítésével és értékesítésével fog-
lalkozott, egy vállalkozása pedig Angliába exportált a Nagyatád környéki halastavakból 
kifogott halat.13 Végül Matán István, tönkrement terménykereskedő és gazdálkodó szil-
vaaszaló ötletébe betársulva, majd azt továbbfejlesztve létrehozta a Nagyatádi Konzerv-
ipari Kft-t, a Nagyatádi Konzervgyár jogelődjét.14 

Természetesen a vállalkozási tevékenység bővülésével együtt járt a családi vagyon 
gyarapodása is. Fia, Burits Oktáv15 visszaemlékezései szerint azonban a nyereség és a 
megtakarítások növekedése egyáltalán nem okoztak a család életében jelentős életmód-
változást. 

A továbbiakban, a Burits-család fogyasztási szokásainak két területét, a lakókörül-
ményeket és az üdülési szokásokat bemutatva azt kívánom megvizsgálni, hogy az életke-
retek kialakításában milyen felhalmozási/fogyasztási gyakorlatot követtek. Ezt követően 

9 SML. XIV. 63. 3. sz. hangkazetta. 
10 BŐSZE: i. m. (2002) II. 6-10. és SML XIV. 63. 5. pallium: Burits Oktáv Burits Pál című visszaemléke-

zése 1-4. 
11 SML XTV. 63. 5. pallium. 3-5. és 19. pallium: Burits Oktáv 2003. július 29-én, előzetesen feltett kérdé-

sekre adott írásbeli válaszai. 5. pont. (19. pallium: „Ott akkor az az igazságtalanság foglalkoztatta, hogy 
becsülettel végigharcolta a háborút a hazáért és a haza képtelen gondoskodni arról, hogy legalább munkát 
kapjon. És a kommunisták ennek a társadalmi igazságtalanságnak a megszüntetését hirdették, amin elgondol-
kodott. De a kommunizmus a maga egészében nagyon távol állt tőle...") 

12 Az Erdőbirtokosok Fáit Kitermelő Kft. a visszaemlékező szerint a tulajdonostársak érdektelensége miatt 
megbukott. SML. XIV. 63. 19. pallium, 17. pont. 

13 SML. XIV. 63. 19. pallium, 17. pont. 
14 A már idézett források mellett lásd. SML. VB. 12. f. Kaposvári Magyar királyi Törvényszék iratai. Cég-

bírósági iratok. 60008. Nagyatádi Konzervipari Kft. 
15 Burits Oktáv 1921-ben született Nagyatádon és 2005-ben hunyt el Kecskeméten. Közgazdasági egyete-

met és konzervmesteri tanfolyamot végzett. 1948-tól dolgozott a Kecskeméti Konzervgyárban, mint segéd-
munkás. Később különböző szintű vezetői pozíciókat töltött be, számos szakkönyvet írt. 1968-tól a budapesti 
székhelyű Hungarofruct, export-import vállalatnál volt szakértő, majd nyugdíjazásáig gazdasági tanácsadó. 
Széles körű nyelvtudása miatt számos nemzetközi szintű élelmiszeripari tárgyaláson vett részt. A SML. XIV. 
63. fondjában őrzött dokumentumok és hangfelvételek átadásáért, illetve a fond korlátozásmentes kutathatósá-
gának engedélyezéséért ez úton mondunk köszönetet. 
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arra keresek választ, hogy fogyasztási szokásaikkal kapcsolatban milyen motivációk 
irányíthatták a családot. 

3. Lakókörülmények változása 

A fogyasztási szokások közül a leglátványosabb a lakóhely megválasztásának kér-
dése.16 Bár a lakóingatlan egyaránt tekinthető befektetési jószágnak és fogyasztási cikk-
nek, mint majd láthatóvá válik, a nagyatádi vállalkozó szemléletében vélelmezhetően a 
lakás inkább az utóbbi kategóriába tartozott. 

Mint a felvázolt üzleti karrier mutatja, az 1919/1920-ban nehéz anyagi helyzetbe ke-
rült, a deklasszálódás felé sodródó Burits Pál anyagi helyzete 10 év alatt megnyugtatóan 
stabilizálódott. 1930-ra sógorával közösen immár három vállalkozást is vezetett, és -
jelentősnek mondható részvénytulajdon birtokában - ő töltötte be a Járási Takarékpénz-
tár igazgatói tisztét is. A család társadalmi emelkedését mutatja, hogy ekkorra a Burits-
család (vagy ahogy a családi hagyomány emlegeti: a Szabó-Burits család), a nagyközsé-
gi jogú Nagyatádot öntudatosan „kisvárosként" emlegető helyi „társasági élet" egyik 
meghatározó elemévé vált.17 

Ehhez képest saját lakóingatlan építésébe csak 1933/35-ben fogtak, az építkezés el-
húzódása miatt azonban végül is 1942-ig nem rendelkeztek saját házzal! Burits Pál és 
felesége 1920-ban jó ismerősüknél, Berényi Sáránál kapott egy szűk szobát, ahol az első 
gyermek születéséig, egy évig éltek. A szoba ugyan a település centrumához közel he-
lyezkedett el, mint azonban Burits Oktáv visszaemlékezéséből tudjuk, ez „egy picike 
szoba volt. Két ágy és éjjeliszekrény, egy szekrény és egy mosdóállvány."18 Az 1920-as 
évek a Burits-család „felhalmozásának évei" voltak. így a lakáscseréknél - Burits Oktáv 
emlékei szerint - szülei „anyagi lehetőségei és a praktikusság játszott elsősorban szere-
pet."'9 Nem meglepő tehát, hogy az egy szobás szállásról 1921-ben, hangsúlyozottan 
csupán a család első gyermekének, Oktávnak a születése, illetve Burits Pál feleségének 
Weigl Jolánnak a kialakuló betegsége (tbc) miatt költöztek el. Abban, hogy ekkor Burits 
Pál sógorához, Szabó Kálmánhoz költöztek, még nyilván komoly szerepe volt annak, 
hogy egy év alatt saját, önálló tőkére nem tehettek szert. (Lényegében ebben az évben 
indul el a „vállalkozó Burits", ekkor fektetett be - hitelből - először az építőanyag ke-
reskedésbe.20) 

Az 1920-as évek lakásváltásainak pontos dátumát nem ismerjük.21 Első önálló, bé-
relt lakásuk, az egykori nagyatádi kaszárnyában nem volt különösebb komforttal beren-
dezve. A bérházzá átalakított épület lényegében klasszikus „gangos" ház volt. A folyosó 
végén WC, a szoba mellett egy fürdőszobának nevezett helység, melyben egyetlen kád 
állt, amelyet felmelegített vízzel töltöttek fel.22 Ezt követő bérleményük, az 1924 körül 
elfoglalt, úgynevezett Wolf-ház, már kis kertel rendelkező lakóépület volt. Nem egyedül 

16 A kereskedő-iparos társadalom lakáskörülményeihez összehasonlításként röviden lásd L. NAGY Zsu-
zsa: A haszonból élő kispolgár. Debrecen, 1997. 32—48. és GYANI Gábor: Magyarország története a Horthy-
korban. In: GYANI Gábor-KÖVER György: Magyarország története a reformkortól a második világháborúig. 
Bp„ 1998. 169-356., hivatkozott rész 311-314. 

17 SML. XIV. 63. 1. pallium: BURITS Pál: A Burits-család 1822-1841. és 19. pallium, 14. pont. 
18 SML. XIV. 63. 19. pallium, 11. pont. 
19 SML. XIV. 63. 19. pallium, 11. pont 
20 SML. XIV. 63. 1. pallium, 108-109. p. 
21 Tekintettel arra, hogy az adatközlő 1921-ben született, a pontos dátumokra nem emlékezhet. Mivel ezek 

a lakóépületek kivétel nélkül bérlemények voltak, a telekkönyvi iratanyagban nincs nyoma a Burits család 
költözéseinek. 

22 SML XIV. 63. 1. pallium, 127. p. 

56 



Csóti Csaba: A „józanság" hagyománya 

éltek ott, ma úgy mondanánk, hogy egy „házrész" bérleményéhez jutottak. A visszaem-
lékezés szerint: „A Wolf-féle ház a Zrínyi utcában egy „L" alakú épület volt, ahol az 
utcai front két szobája és a derékszögbe csatlakozó részből a konyha és a spájz volt a 
miénk. A hosszabb rész mellett egy nyitott tornác húzódott végig, a végén WC-k. A belső 
rész nagy, virágos kert volt s e mögött következtek a gazdasági épületek, szérűskert, 
stb."23 Nincs arról információnk, hogy menyi időt töltöttek itt. Valószínűleg a ház kibér-
lésében komoly szerepe lehetett Weigl Jolán betegségének. Az is feltételezhető, hogy a 
„kertes ház" bére nem lehetett túl magas, hiszen a nagyközség északi szélén, lényegében 
a helyi „ipari körzetben" feküdt. (Itt volt a Nagyatádi dohánybeváltó és a település akko-
riban egyetlen gyára, a Mez, Vater & Söhne Cérnagyár.) 

A következő lakásuk, kb. 1931/33-tól a cérnagyár melletti villa - épület volt, szintén 
bérlemény. Ez a lakás tekinthető a fordulópontnak Buritsék életében, mivel ekkortól 
fogadtak vendégeket, éltek társasági életet. Vagyis a cérnagyár melletti villa már megfe-
lelt azoknak az igényeknek, amit a korabeli, helyi társasági élet megkívánt.24 Érdemes 
azonban megjegyezni, hogy ez az „első villa" is távol volt a településközponttól, igaz, 
innen már „egyenes út" vezetett a centrumba, ellentétben a Wolf-házzal, ahol a „külterü-
leti jelleg" talán érzékelhetőbb volt. A saját házba költözésig következő újabb tíz év alatt 
a család még kétszer váltott lakást. Ezek komfortfokozata a „cérnagyári villáéval" meg-
egyező volt. Vagyis két szoba, mellékhelységek és kert.25 

A lakáskörülmények kapcsán a lakberendezésről Burits Oktávnak különösebb emlé-
kei nem maradtak fenn, ami feltehetően arra utal, hogy korabeli, átlagos középpolgári 
berendezéssel rendelkezhettek, ami nem ütött el a baráti társaság lakáskultúrájától. Ta-
núságos azonban, hogy már a kaszárnya-lakásban, vagyis az 1920-as évek elején is ren-
delkezett a család rádiókészülékkel.26 Burits Oktáv ennek magyarázatát elsősorban édes-
anyja betegségében látja. E mellett azonban érdemes figyelembe venni, hogy a Burits 
házaspár mindkét tagja irodalombarát volt, a rendszeres regényolvasás mellett napi és 
hetilapokat járattak, méghozzá valószínűleg anyagi helyzetüktől függetlenül, hiszen fiuk 
emlékei az újság és regényolvasó édesanyjáról és édesapjáról óvodás koráig nyúlik visz-
sza, tehát kb. 1924-ig, amikor a család még csupán a konszolidáció kezdetén járt.27 A 
rádió beszerzésével tehát a praktikussági szempont mellett feltehetően szerepet játszott a 
szülőknek a kultúra iránti elkötelezettsége is. A családban tehát - ennek később is jelét 
adták - a lakáskultúra fejlesztése mellett, néha talán a helyett is, a kulturális fogyasztásra 
helyezték a hangsúlyt. 

4. Üdülési szokások 

A módos emberé váló Burits Pálnak a luxusfogyasztás iránt nem volt különösebb 
vonzalma. A kor luxustermékét, a személyautót társadalmi és vagyoni gyarapodásához 
képest késő, 1935-ben vásárolta.28 Addig sem csekély számú üzleti útjait vonattal bonyo-
lította le. 

A családi kikapcsolódásra, az üdülésre azonban már az 1920-as években is költöt-
tek. Ennek voltak kimondottan „olcsó" formái, mint a rokonlátogatás, elsősorban a bara-

23 SML. XIV. 63. 19. pallium, 11. pont. 
24 SML. XIV. 63. 19. pallium, 11. és 14. pont. 
25 SML. XIV. 63. 19. pallium, 11. pont. 
26 SML XIV. 63. 1. pallium, 45. p. 
27 SML XIV. 63. 2. hangkazetta. 
28 NAGYNE Gyánó Ágota (szerk.): A nagyatádi konzervgyár és alapítói. In: Múltidéző X. Nagyatád, 

2001. 18. 
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nyai Sellyén a Weigl-családnál. Valamivel költségesebb lehetett a siófoki nyaralás, te-
kintettel azonban, hogy a fürdőélet még csak ekkor volt kialakulóban, ez sem tekinthető 
jelentős kiadásnak az időközben azért stabilizálódó kvázi „kereskedőcsaládnak".29 

Az első (és utolsó), a korabeli magyar vidéki középosztály számára luxusnak számí-
tó utazásra 1933-ban került sor. Erre Burits Oktáv így emlékezik: „Ugyanekkor hét év 
megfeszített munka és sok izgalom után édesapám rászánta magát, hogy végre kikapcso-
lódik, pihen, de úgy, hogy se telefonon, se levélben elérhető ne legyen. Befizetett egy 
Földközi-tengeri utazásra az Óceánia nevű gőzössel, amely Genovából indulva az olasz 
partok mentén, majd Szicíliát érintve a görög partok s végül Afrika érintésével fejezték 
be sok érdekes és szép élménnyel."(sic!)30 Érdemes megjegyezni azt is, hogy a szülők 
tengeri utazásával párhuzamosan fiukat, az ekkor 12 éves Oktávot, elsősorban nyelvta-
nulási céllal, Ausztriában üdültették. Vagyis a lehetőségek és a prakticizmus összekap-
csolása, melyre az emlékező a lakáskörülmények megválasztásakor már utalt, ismét 
szerephez jutott. 

Azt, hogy a Földközi-tengeri utazás milyen különleges fényűzésnek számított Burits 
Pál és felesége számára, mi sem szemlélteti jobban, mint az, hogy a visszaemlékezések 
szerint minden más üdülésre nehéz csomagokkal, sőt gyakran élelmiszerrel felpakolva 
érkezett a család. „Mindig sok és nehéz csomaggal utaztunk, mert étkezéshez vittük a 
hazai szalámit és egyebeket". - Olvasható a már többször idézett visszaemlékezésben.31 

Márpedig gyakran utazott a család hegyi és tengeri levegőjű helyekre, attól függően 
választva meg az üdülés színhelyét, hogy Weigl Jolánkának éppen melyik megoldást 
javasolták az orvosok. A családfő azonban ezeken a Crikvenica-i, majd mátraházi, stb. 
kirándulásokon csak egy-két napig vett részt, utána visszatért a munkájához. Igaz ugyan-
akkor, hogy abban a néhány napban, amit együtt töltöttek, Burits Pál „munkába" kezdett 
és „hagyományos" nyaralási túrákat, kirándulásokat szervezett a család számára az üdü-
lőhely környékén. 

Ha számba vesszük a Burits-család tagjainak utazásait, jelentős számú és változatos 
összetételű hazai és belföldi utakat gyűjthetünk csokorba. Az említett tengeri körutazá-
son kívül azonban minden út esetében feltűnő, hogy a családfő nem „szabadságolta 
magát" erre az időre sem, valamint, hogy ezeknek az utaknak a pihenésen kívül egyéb 
célja is volt. (Egészségügyi vagy oktatási. Utóbbira példa, hogy Burits Oktáv érettségi 
után Svájcba utazhatott, de ezt a lehetőséget összekötötték azzal, hogy egy ottani gazda-
sági kiállítást is meg kellett tekintenie.)32 Az egészségügyi előírásokhoz kötődő nyaralá-
sok elve olyan mértékig érvényesült, hogy 1935-től a külföldi nyaralások megszűntek, 
mivel Weigl Jolánnak az orvosok már a hegyi levegőt, elsősorban a mátraházi pihenést 
ajánlották. A horvát utak megszüntetése semmiképpen sem anyagi nehézségekre vezet-
hető vissza, hiszen ebben az évben vásárolta Burits Pál már említett személyautóját. 
Ráadásul az 1935-1940 közötti évek azok, melyekre a család, mint a família „fénykor-
ára" emlékezik vissza.33 

Elmondható tehát, hogy az üdülés, mint fogyasztási cikk igénybevétele nem önma-
gában a pihenési lehetőség miatt vált fontossá a Burits-család számára. Éppen úgy, aho-
gyan a lakáskörülmények kialakítása esetében sem csupán az anyagi lehetőségeket tar-
tották szem előtt, hiszen legkésőbb 1930-ra anyagi viszonyaik már semmi képen sem 
indokolták, hogy bérlakásban éljenek. Lényegében mind az alapvető életkörülmények-

29 SML. XIV. 63. 
30 SML. XIV. 63. 19. pallium: 16. pont. 
31 SML. XIV. 63. 1. pallium 155. és 19. pallium: 10. pont. 
32 SML. XIV. 63. 4. hangkazetta. 
33 SML. XIV. 63. 19. pallium: 20. pont. 
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hez kapcsolódó javak beszerzése, mind a kikapcsolódási szokások egy józan számítás 
keretébe voltak beilleszthetőek. Ennek a számításnak az alapelve talán az lehetett, hogy 
az ember az élete során a rendelkezésre álló időt hasznosan töltse el. Ez a szemlélet 
pedig Burits Pálnak a munkával kapcsolatos meggyőződéséhez kapcsolódott. 0 maga, 
erről így írt a fiának: „Élvezd sokszor a jól végzett munka jóleső érzését, a teljesített 
kötelesség jóérzését..." és „az a boldog érzés, ha érzem, hogy mindaz, amit gyűjtöttem, 
kerestem a becsületes, bár fáradtságos munka eredménye, igazán az enyém.. ,"34 

5. A „józanság" eredete 

Azok után, hogy a fogyasztás tárgyának vizsgálatával megpróbáltam bemutatni a 
Burits-család fogyasztási kultúráját, felmerül a kérdés, hogy mi és miért alakította ki ezt 
a véleményem szerint takarékosnak, pontosabban fogalmazva mértékletesnek nevezhető 
életszemléletet? Honnan ered a munka ethoszának rendkívül magas értéke, illetve a 
fogyasztásnak, mint öncélnak korlátot állító szemléletnek a szokása? Természetesen 
ezekre a kérdésekre csupán megkísérelhetjük a válaszadást, az egykori személyiség 
motivációinak pontos feltárása nem áll módunkban. 

Az egyik momentum kétség kívül a jelen közlemény elején említett 1919. évi ta-
pasztalat. A deklasszálódás veszélye, a munka és jövedelemnélküliség állapota olyan 
mély nyomokat hagyott Burits Pálban, hogy 1938-tól, amikor már a Nagyatádi képvise-
lőtestület tagja is volt, folyamatosan kiállt a szociális gondoskodásra vonatkozó elképze-
lések mellett, sőt, a Nagyatádi Konzervipari Kft-nek volt olyan éve, amikor a teljes nye-
reség több mint 70%-t munkásjóléti intézkedésekre fordította.35 Ezzel a szemlélettel 
nyilvánvalóan nem fért össze sem a fokozott fogyasztás gyakorlata, sem a mindennapok 
„szolid jólétének" meghaladása. Úgy vélem azonban, hogy Burits Pálnak a fogyasztási 
szokásokat befolyásoló gondolkodásmódjának gyökerei nem 1919-ben, sokkal inkább a 
családi mitológiában megőrzött hagyományban keresendők. 

A Burits-család 1822 óta bizonyíthatóan csizmadiamesterséget űzött Nagyatádon. 
Mint láttuk, a família utolsó csizmadiájának, Burits Pál apjának, Burits Lukácsnak a 
műhelye nem sokkal az első világháború előtt hanyatlásnak indult. Az addigi jómódú 
mesterember és családja számára a gyáripar teremtette verseny recessziót hozott. A vál-
toztatni már nem képes Burits Lukács felesége, Toponári Magdolna, felszámolta a mű-
helyt, iparigazolványt kért és elindította a már említett szatócsboltot, ahol a sok innen-
onnan beszerzett termék mellett a maga sütötte kenyeret árulta. Burits Lukács azonban 
nem vett részt az üzlet vitelében és bár személyisége „kedves gavallérként" maradt meg 
a családi hagyományban, árulkodó, hogy Burits Oktávot apja gyakran így intette: „Ne 
légy lusta Burits!".36 

Vagyis Burits Pál számára a bevallottan példaképül szolgáló Toponári Magdolna 
megélt tapasztalata a kemény munka embert és családot „mentő" képességéről már a 
szülői házban beleivódott a későbbi vállalkozóba. Ugyanakkor kétségtelennek tűnik, 
hogy az apa személyén keresztül az iparos-hagyomány is része lett a család önmagáról 
alkotott mítoszának. A maga erejéből boldoguló, független iparos ethosza is az önfegye-
lem, a mértékletesség eszméjét erősítette. Burits Pál a fiához írt intelmeiben ezt így fo-
galmazta meg: „Tudj uralkodni indulataidon, az emberi gyarlóság eme legundo-

34 SML. XIV. 63. 13. pallium: Burits Pál levelei 1942-1951. Levél Burits Oktávhoz. é. n. 2. p. 
35 NAGYNÉ: i. m. (2001) 42. 
36 SML. XIV. 63. 19. pallium: 1. pont. 
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kabbikán, aminek annyi gyarlóság esett már áldozatul."37 A családi tapasztalatokat 
erősíthette meg az is, hogy a bajor származású, református vallású Weigl-család, Burits 
Pál „felesége révén szerzett rokonsága", ugyancsak úgy határozta meg önmagát, mint 
akik a „bajor takarékosságnak" köszönhetik felemelkedésüket.38 

Végül nem hagyható figyelmen kívül, hogy Burits Pál számára az üzleti, pontosab-
ban a menedzser-tevékenység egyfajta szeretetteljes szenvedély lehetett, annak ellenére, 
hogy ezt így ő maga valószínűleg sohasem fogalmazta volna meg. Amikor a konzerv-
gyár fejlesztése kapcsán a gyárat egy gondoskodást váró „tehénkéhez" hasonlította, 
akkor két dologra utalt. Egyrészt a jószág hosszú távú kihasználására, másrészt mértékle-
tes „fejésére". Mivel azonban Burits Pál számára az üzleti és a magánszféra rendkívül 
erősen összekapcsolódott, hiszen első vállalkozását is sógorával közösen indította el, 
nem meglepő hogy az üzleti tevékenység és a magánéleti tevékenység sok hasonlóságot 
mutatott. Ahogyan gyárát egyfajta patriarchális módon, erőteljes munkásgondoskodási 
szemlélettel vezette, úgy családi háztartásukban is fellelhetőek a költség és a haszon 
viszonylatának állandó figyelembevétele. 

A Burits család takarékossági és fogyasztási szokásai tehát nem kizárólag anyagi le-
hetőségeik függvényében szemlélhetőek, sokkal inkább teljes életszemléletükön keresz-
tül érthetőek meg. így a fogyasztással kapcsolatos vélemények eredete a Burits-
családban nem elsősorban a kínálat, illetve nem kizárólag a „társadalmi" minták követé-
se felől közelíthető meg, hanem általános világszemléletükből eredeztethető. 

Mivel a katolicizmus iránti elkötelezettség megélt, mindennapi kötődést jelentett 
Burits Pál és családja számára, életszemléletük elsősorban a megélt hithez köthető. A 
vallás nem vált külön az élet egyéb tevékenységeitől, mindennapjaik nem szekularizá-
lódtak teljesen. Ilyen közegben talán nem túl merész feltételezés az, hogy Burits Pál 
világképében a nagycsaládi keretben sok segédet is ellátó iparosmester-hagyományból 
fakadó szociális érzékenység, megerősödve az 1919. évi személyes tapasztalattal, teoló-
giai jellegű megalapozottságot nyert. Ha pedig ez így van, akkor a személyes fogyasztás 
mértékletességét, a luxustól való tartózkodást nem elsősorban és nem kizárólag a fel-
halmozás, a befektethető vagyon növelésére való eltökéltség motiválhatta. Sokkal inkább 
az „erkölcsös élet" - bármit is jelentett ez - ethosza jelölte ki annak határait, hogy a 
rendelkezésre álló javakból milyen mértékben fogyasszanak a személyes szükségletek 
kielégítése céljából. 

Összességében tehát, szemben azzal a fogyasztói szemlélettel, melyet elsősorban a 
megszerezhető javak bősége motivál, a vizsgált személy és családja esetében a fogyasz-
tás lehetőségének növekedése nem adott erkölcsi igazolást magára a fogyasztás növelé-
sére. Vagyis a javak megszerzéséhez kapcsolódó döntés esetében olyan „gazdálkodási 
tevékenységen kívüli" értékek, mint az „erkölcsiség", a „becsületesség", a „kötelesség", 
jóval nagyobb szerepet játszottak, mint amit a fogyasztói szemléletnek a vizsgált kor-
szakkal kapcsolatban más forrásokban tapasztalt előretörése alapján feltételezhetnénk. 

Kérdéses, hogy a Burits család komplex világképébe illeszkedő fogyasztói magatar-
tás egy, a konzumálásra épülő gazdaság-szerkezetre alapozódó társadalomban lehet-e, 
lehetett-e a helyi közösségben (Nagyatád) normateremtő? Vagyis az ilyen életvezetési 
minták követése csak „zárt" rendszereken (pl.: családi hagyomány) belül képzelhető-e 
el? Ezeknek a kérdésnek a vizsgálata már nem a történettudomány, hanem a szociológia 
és az antropológia vizsgálati tárgyába sorolható. 

1 SML. XIV. 63. 13. pallium:. Levél Burits Oktávhoz. 1942. ül. 19. 2. p. 
'SML. XIV. 63. 1. pallium. 
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BILKEI IRÉN 

Fényűzés a 16. századi dunántúli nemes-
asszonyok öltözködésében 

„A nőben - rendeltetésénél fogva - a tetszeni vágyás sokkal inkább ki lévén fejlődve, 
mint a férfiaknál, ennek egyik hatalmas eszközét, az öltözetek választékossága által 
elérhető külső csínt a régi időben sem mulasztották el lehetőleg kizsákmányolni."1 

Radvánszky báró 110 évvel ezelőtt leírt szavai valószínűleg ma is érvényesek, a női 
öltözködés története ezért bármely korszak kutatójának hálás téma lehet. A történészek 
az elmúlt évszázadnyi időben sokféle módon közelítették meg ezt a kérdést. A divat, a 
viseletek, a velük kapcsolatos mesterségek, a kereskedelem, a gazdaságtörténet, élet-
módtörténet stb. kutatói a maguk szemszögéből vizsgálták ezt a szerteágazó kérdéskört. 
Ehhez csatlakozva a társadalomtörténet művelői is felfedezték maguknak az anyagi 
kultúra ezen sajátos területét. 

A továbbiakban nem a viseletek története lesz a téma, jóllehet ez látványos és csábí-
tó, mégsem csak a ruhákról, hanem inkább a viselőikről lesz szó. 

A ruházat mindig a személyes reprezentáció eszköze volt, első látásra mutatta viselő-
je társadalmi és vagyoni helyzetét. A ruhadarabok szabása és színe jelezte a társadalmi 
különbségeket, az újabb kutatások pedig arra mutattak rá, hogy az öltözék az adott társa-
dalmi csoport közös tudatának jelzője is lehetett.2 

Braudel szerint „a ruházat... az az egyik terület, ahol találkozik és kerül szembe 
egymással szünet nélkül a szükséges és a felesleges."3 Ezzel egy újabb szempont vonha-
tó be az öltözködés történetének vizsgálatába, rajta keresztül az adott korszak ill. társa-
dalom fogyasztási szokásai is tanulmányozhatók. A divatos és drága ruhadarabok mindig 
a presztízsfogyasztás tárgyai voltak, egy részük státuszszimbólummá vált. 

A tárgyi kultúra és ezen belül az öltözködés történetének a kutatói számára meglehe-
tősen szerteágazó forrásanyag áll rendelkezésre. Radvánszky Béla hatalmas anyaggyűj-
tésen alapuló műve óta a téma klasszikus forrásai a végrendeletek, hagyatéki leltárak, 
kelengyelajstromok stb. A kora-újkori ruházkodás kutatásához azonban jól használható 
levéltári források a hiteleshelyi oklevelek is. 

Jelen előadás forrásanyagát a zalavári és a kapornaki hiteleshelyek Mohács utáni ok-
levelei adták, amelyek között a hatalmaskodási, kisebb részben a zálogügyletekről, hit-

1 RADVÁNSZKY Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVŰ. században I. Bp., 1895. Reprint: 
Bp„ 1986. 79. 

2 MEDICK, Hans: A megbecsülés kultúrája. A ruhák és színeik Laichingenben 1750-1820 között. Korall 
10 (2002. december) 20. 

3 BRAUDEL, Fernand: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVIII. század. Bp., 1985. 185-188. 
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bérről és jegyajándékokról, valamint további különböző jogügyletekről szóló oklevelek-
ben fordulnak elő a tárgyi kultúrára és a ruházkodásra vonatkozó adatok.4 

Az oklevelekből nyert adatokat a korszak régészeti anyagával és természetesen a 
végrendeletekkel, ingóságjegyzékekkel lehet összevetni. A tárgyi kultúra kutatói előtt 
már régóta ismert az a tény, hogy az írott forrásokból és a régészeti leletekből ismert 
tárgyak köre nem teljesen fedi egymást. Különösen jól látszik ez a végrendeleteknél, 
leltáraknál, amelyeknél egy bizonyos értékhatár alatti tárgyakat nem tartottak szükséges-
nek megemlíteni. Ezzel szemben a hatalmaskodásokról szóló oklevelek bizonyos spon-
taneitást mutatnak, az erőszakos cselekményeknek értékesebb és értéktelenebb tárgyak 
egyaránt áldozatul estek, a hatalmaskodók minden mozdíthatót (omnia mobilia) elvittek, 
ahogy szinte már közhelyszerűen panaszolják az oklevelek. Természetesen nem minden 
tárgycsoportot lehet régészeti adatokkal összeverni, hiszen a szerves anyagok nem őr-
ződtek meg, csak különleges körülmények között, pl. ruhadarabok 16. századi kriptalele-
tekből.5 

Mint mindenütt a hiteleshelyi levéltárakban, a zalai oklevelekben is a megye, illetve 
a környező megyék nemeseinek különböző jogügyletei tükröződnek. Megyénkben kevés 
volt a főúri család, adott korszakunkban az Alsólendvai Bánffyak mellett a Gersei Pethő, 
a Kanizsai, a Batthyányi, a Guti Ország, a Zrínyi családok tagjai fordulnak elő a vizsgá-
lódásba bevont oklevelekben. Mellettük a megye középbirtokos nemesei, a Csébi Po-
gány, a Szentandrási Párisz, a Kávási, az Ákosházi Sárkány, a Pölöskei Ördög, a 
Szenterzsébeti Térjék, a Háshágyi, a Vasonkői Horváth, a Hetyei, a Csányi és a Szántói 
Botka famíliák szerepelnek, akik közül egyébként a megye hivatalvállaló nemesei is 
kikerültek.5 

A hiteleshelyi oklevelek a korabeli zalai birtokos köznemesség asszonyai ruházkodá-
si szokásaihoz ill. ruhadarabjaiknak az ingóvagyonban betöltött szerepéhez nyújtják a 
legtöbb adatot. Annak a már említett ténynek, hogy a ruházat minden korban a társadal-
mi hierarchia jelzője volt, mentalitásbeli következménye az lett, hogy az emberek leg-
alább öltözködésükben szerettek volna hasonlítani a náluk feljebb levő társadalmi osztá-
lyokhoz, ami többnyire felesleges fényűzésben nyilvánult meg. 

A mhaviseletet a 15-16. században egy kivételtől eltekintve (a Budai Jogkönyv ren-
delkezései a prostituáltak és a zsidók sárga darabjairól) Magyarországon nem szabályoz-
ta sem törvény, sem rendelet. Az öltözködés módját kizárólag az illető anyagi helyzete 
döntötte el. Braudel véleménye szerint a fényűzésellenes törvények nem annyira bölcs 
takarékossági intézkedések voltak, hanem a legmagasabb társadalmi osztályok afeletti 
méltatlankodását jelezték, hogy az újgazdagok utánozták őket.7 

4 A zalavári és a kapomaki konventek hiteleshelyi levéltárai. Zala Megyei Levéltár XII. 1. (A továbbiak-
ban: hh. fasc. Nr.). Regesztákban eddig megjelent: BILKEI Irén: A zalavári és a kapomaki konventek 
hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541. Zalaegerszeg, 1999. Zalai Gyűjtemény 47. 1-198. 
regeszta., Uő.: A zalavári és a kapomaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. 
Zalaegerszeg, 2002. Zalai Gyűjtemény 54. 199-248. regeszta., Uő.: A zalavári és a kapomaki konventek 
hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548. Kézirat. 249-560. regeszta. 

5 BILKEI Irén: A zalai köznemesség tárgyi kultúrája, életmódja a XVI. századi hiteleshelyi oklevelek alap-
ján. Levéltári Szemle 52. 2002/1. 10-22. - további irodalommal. 

6 BILKEI Irén: Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához. Levéltári Szemle 54 (2004) 1. sz. 39-
57. 

7 BRAUDEL: i. m. (1985) 313. 
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A továbbiakban látni fogjuk, hogy a nyugat-dunántúli arisztokrata és köznemes nők 
által hordott ruhadarabok legfeljebb csak mennyiségben különböztek egymástól. Házas-
ságok révén a jómódú köznemesség lányai bekerülhettek a főrangúak közé és fordítva is. 

A Királyi Magyarország e területének a családjai részben egymás között házasodtak, 
így a nők ruhái és ékszerei rendszeresen útra keltek. 

1548-ban Nádasdy Tamás országbíró mandatumot intézett a kapornaki konventhez, 
amely szerint Lónyai Borbála nemzetes és nagyságos úrnő egy zalai köznemes, a vitézlő 
Pölöskei Ördög László özvegyétől, Katalintól nem kisebb, hanem egészen nagy vagyont 
érő ingóságokat kér vissza, amiket egyébként 23 sorban sorol fel az oklevél.8 Borbála 
asszony édesanyja, Csapi Erzsébet testvére volt Ördög László első feleségének, Csapi 
Ilona nemzetes asszonynak. A téma szempontjából most nem a jogi eljárás érdekes, 
hanem a Pölöskei Ördög család kezében felhalmozódott óriási értékű ingóvagyon, ami 
valószínűleg többszöri házasságok miatt vált ilyen tekintélyessé. Az oklevél egyébként 2 
gyémántos násfát, gemmákat, gyémánt, rubin és smaragdkövet, 2 arany nyakéket, 2 
gyöngyös pártát, 12 köves aranygyűrűt, 2 nyest subát, 1 gyöngyös atlaszselyem, 1 másik 
zöld atlasz, 2 taft, 3 kamuka és 3 bársonyszoknyát sorol fel ezüstkanalak, kupák, poha-
rak, szőnyegek, kárpitok, baldachinok, selyem lakástextíliák stb. társaságában. Mindez 
egy olyan nemesasszony birtokában volt, aki az 1549-es portális összeírás szerint Zala 
megyében alig 25 portát birtokolt.9 

Egy másik oklevélben 1559-ben Bátori András országbíró intézett mandátumot a 
kapornaki konventhez, amely szerint Bakics Péter özvegye, Orsolya és Tóth Tamás fele-
sége, Zsófia nemzetes asszonyok kérik vissza gyermektelenül meghalt testvérük, 
Ákosházi Sárkány Margit jegyajándékát annak férjétől, Mezőlaky Ferenctől.10 Ez ugyan 
„csak" 14 sort tesz ki az oklevélben, de felsorol két aranyláncot, egyikük 20 aranyból, 6 
aranygyűrűt, 3 gyöngyös fejéket, három arannyal átszőtt fátylat, 5 prémes subát, 6 taft, 
damaszt, tabit és itáliai szövet szoknyát mellettük pedig a szokott lakástextíliákat. 
Mezőlaky Ferenc, a köznemes férj ekkortájt már a kortársak által is gátlástalan rablólo-
vagnak tartott katona, a zalavári apátság világi kormányzója volt. Margit asszony hozo-
mányát bizonyára gyarapították a főrangú édesanyától, Alsólendvai Bánffy Petronellától 
örökölt holmik is. 

Az előbbi két példa azt valószínűsíti, hogy a Mohács utáni évtizedek nemesasszonya-
inak ruhatára és ékszerei több nemzedéken át több házassággal gyűltek össze.11 

Röviden tekintsük át a kor legjellegzetesebb női ruhadarabjait! 
A későközépkor-koraújkor zalai okleveleiben is legtöbbször előforduló darab a mind 

női-, mind férfiviseletként előforduló suba. Ez kabátszerű, prémmel bélelt, változatos 
felsőruhát jelentett, a korszak minden ingóságjegyzékében szerepel. Pölöskei Ördög 
László feleségének, Ősi Katalinnak 2 nyest subáját említi 1548-ban az oklevél. Ákosházi 
Sárkány Margit hozományában összesen 6 subát említenek: damasztszövet többféle 
szőrmével, két taft hermelinprémmel vörös és szürke színben, egy aranyszínű hermelin-
béléssel és egy fekete bársony hermelinbéléssel. 

8 Z M L X ü . l . h h . nr. 537. 
9 MAKSAY Ferenc: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Bp., 1990. H 995. 
1 0 ZMLXn. l .hh. nr. 1933. 
" BILKEI Irén: Nemesasszonyok a XVI. századi Zalában. In: Női sorsok a történelemben. Szerk.: Mózer 

Ibolya. Partes populorun minores alienigenae 7. Szombathely, 2002. 119-132. 
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A suba egyébként a nemesség minden rétegénél használt ruhanemű volt, értéke ter-
mészetesen a felhasznált anyagok, különösen a prém értékétől függött.12 Az értékes 
prémből készült suba jellemzően presztízsértékű ruhadarab volt. Nádasdy Tamás - aki az 
országos ügyek mellett felesége ruháival is foglalkozott - egyik levelében írta 1554-ben 
Kanizsai Orsolyának Bécsből: ... „Csaknem elfeledtem, ezennel küldd fel az te 
nyuzsubádat, hogy ahhoz képest tudják megcsinálnyi az új subát, és ugyanitten 
megbéllenyi, hogy készülhessen meg az innepre, és írd meg Sárkánynak, ha hosszúban 
vagy rövidben csinálják, és az ujját is mint csinálják, mert Sárkányt csak ezért hagyom 
itt, azvagy, ha tetszik, hogy hazavügyő mind az nyusztot s mind az bársonyt, és otthon 
csinálják meg."13 

Több oklevél említ felsőruhát, amit különböző módon neveznek meg: toga seu vestis 
superioris kewnthews vocata, vestis superior, pallium. 

Ákosházi Sárkány Margit kelengyéjében különböző anyagokból készült, gazdagon 
díszített ruhák voltak: aranyszínű tabitszövet vörös bársony szegéllyel (ex tabyth aurei 
coloris fimbriata veluto rubeo), vörös olasz posztó fekete bársony szegéllyel (ex panno 
italico rubeo fimbriata purpureo nigro), fehér damaszt fekete bársony szegéllyel (ex 
domasto albo fimbriata purpureo nigro). 

Ősi Katalintól egy-egy gyöngyökkel díszített atlasz, egy zöld atlaszselyem, 3 kamu-
ka, 2 taft és egy bársonyszoknyát perelt vissza Lónyai Borbála. 

Okleveleink a női fejdíszek sokaságát regisztrálták. A leggyakoribb a peplum, a fá-
tyol. Sárkány Margit ruhái között tria pepla, auro ornata volt, ezenkívül említettek egy 
gyöngyös pártát (parta gemmata), a középkor és az újkor legismertebb női fejdíszét. Osi 
Katalinnak 2 gyöngyös pártája volt. A pártáknak sokféle változata létezett, a gyöngyös, a 
fémszálas és ékköves díszítés is megőrződött a köznemesi családok régészeti hagyatéká-
ban. 

Forrásaink szinte mindig megnevezték a ruhaneműk anyagát, különösen, ha értéke-
sebb fajtáról volt szó. Ezek alapján bőrből, szövetből és selyemfélékből készült ruhákat 
soroltak fel. A subák bélése a drágább nyestből (mardurina), hölgymenyétből 
(hermelina) és petyvetből, az olcsóbb róka (volpina) és bárány (aqnina) subáig terjedt. 

A szövetek és posztók között a kor ismert anyagai fordulnak elő: skarlát, gránát, 
stamét, karasia és porgomál. 

A jó minőségű selyemszövetek sokszor önálló felsőruhaként, sokszor pedig a suba 
külső anyagaként jelentek meg. A bársony, a damaszt, az atlasz, a tabit, a taft és a 
tarzolán anyagok ismerősek egyébként a későközépkor-koraújkor öltözködésében az 
egykorú ingóságjegyzékekből az egész korabeli Dunántúlon. 

A ruhaneműk ebben a korszakban nagy értéknek számítottak, a jobb darabok nemze-
dékről nemzedékre öröklődtek, és többször is átalakították őket. Mivel a levéltári forrás-
anyag a 17. századból sokkal gazdagabb, mint a 16.-ból, így nyomon követhető a női 
ruhák divatjának változása, mondhatni, változatlansága. Ezekben az évtizedekben 
ugyanis csak lassan változott a divat. A 17. század elejéről származó női ingóságjegyzé-

12 KUBINYI András: Főúri és nemesi végrendeletek a Jagelló-korban. Soproni Szemle 53 (1999) 331-342. 
13 VIDATivadar (szerk.): „Szerelmes Orsikám..." A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése. Bp„ 

1988. 106. 
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kek a korábbiakkal teljesen megegyező ruhadarabokat sorolnak fel, erre sok példát le-
hetne hozni.14 

Ami a felsőruhák színét illeti, a mai ízlés szerint egymáshoz nem illő élénk színek 
uralták a nemesség öltözködését. Megjegyzendő, hogy a kor polgári viseletét ugyanek-
kor a fekete, barna és sötétkék színek jellemezték.15 

A nemesasszonyok ruhái háromfélék voltak, viselő, ünneplő és díszruhák. A közép-
kori és kora-újkori Magyarországon nem jött létre jelentős textilipar, ezt az ország 
nyersanyagbázisa sem tette lehetővé. Az itthoni textilek csak a mindennapi igényeket 
tudták kielégíteni, az ünneplő és díszruhákhoz szükséges fényűzést szolgáló szövetek és 
selymek külföldről érkeztek.16 

A bizánci és itáliai kereskedőktől származó bársony és brokát, damaszt, atlasz, taft és 
tabit többnyire Bécs piacain talált gazdát. A dunántúli nemesség - és nemcsak a főrangú-
ak - , amit Bécsben nem lehetett megvenni, Velencében szerezte be. Nádasdy Tamás 
ismét a példa, aki servitorát, Sárkány Antalt rendszeresen odaküldte vásárolni. Sárvárról 
egyébként két hét alatt meg lehetett fordulni Velencéből. 

„Az bárzsony felől írtam vala az te subád fölinek, de az kalomár megvallá, hogy nem 
tartja meg az szünyét, és úgy hagyám. Ha igaz, megvettem volna is, sem készülhetett 
volna meg ez innepre, de ezt végeztem, hogy mindjárást böjtre kelve Sárkányt Velencébe 
bocsássam, és mind neked s mind nekem valót egyszersmind meghozassam; azért bizon 
mindkettőnknek rongyoskodnunk kell ez jövendő húsvétig, kit ha az kegyelmes Úristen 
érnünk hágy, akkor felöltözünk."17 

A fényűzés másik látható viseleti eszköze az ékszer. Az ékszer személyes viseleti 
tárgy, de mivel nagyrészt értékes nemesfémből készült, a reprezentáció és az értékmeg-
őrzés eszköze is. Az ingóvagyon azonnal felhasználható része, szükség esetén értékesít-
hető, elzálogosítható - ez utóbbiról sok oklevél tanúskodik. Nemzedékről nemzedékre 
öröklődött, így nagy értékű ingóvagyonok halmozódtak fel a nemesi famíliáknál. A már 
többször említett, Ősi Katalintól visszakövetelt ingóságok között 3 gemma, l - l nagy 
gyémánt, rubint és smaragdkövet említettek több ezer forint értékben, amik mellett csak 
ráadásnak tűnik a két arany nyakék és a 12 darab köves aranygyűrű. Sárkány Margit 
csak 2 aranylánccal és hat aranygyűrűvel dicsekedhetett. 

A tárgyak értékét több esetben feltüntették, de sokszor csak egy összegben adták meg 
a hagyaték, hozomány vagy az elrabolt holmik értékét. Ez utóbbiak esetében feltételez-
hető, hogy a ténylegesnél nagyobb értéket tüntetett fel az illető oklevélben a hatalmas-
kodás áldozatául esett nemesúr. 

A középnemesi ingóvagyon, ezen belül a ruhák és ékszerek összegszerű megjelölé-
séhez csak szórványos adatok vannak. 1579-ben Horváth Kata nemeshölgy és testvére 
ingóságokon osztozkodtak, így ismerjük néhány holmi értékét. Idézzük: „Kata asszony-
nak jutott az anyai ruha. Egy fekete bársony haczoka kötése hatvan forintért; egy fejér 
atlasz szoknya, harmincöt forint; egy szederjes bársony szoknya hatvanöt forint; egy 

14 RADVÁNSZKY: i. m., MOJZSIS Dóra (szerk.): Régi magyar öltözködés. Viseletek dokumentumok és 
források tükrében. Bp., 1988. 

15 SZENDE Katalin: Otthon a városban. Társadalom és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsony-
ban. Bp., 2004. 145-171. 

16 ENDREI Walter: Patyolat és posztó. Bp., 1989. 157. 
17 SINKOVICS István: Európai műveltség a magyar végvárak mögött. Századok 77 (1943) 154-172. 
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szederjes atlasz nyest suba, százhuszonöt forint; egy sárga vont arany szoknya, kilencven 
forint; egy sárga atlasz szoknya harmincöt forint; egy veres bársony kis suba, nyesttel 
béllelt, nyolcvankilenc forint; egy vont arany szoknya százharmincegy forint hatvan 
hetedfél pénz; egy sárga dupla tafota nyest suba hatvanöt forint; egy fekete bársony 
nyest suba harmincnyolc forint; egy fekete bársony gyöngyös szoknya kilencven forint; 
egy felzer [?] bársony kis köntös tizenhét forint; fél fertály híján kilenc sing gránát."18 

Az árakat nagyon nehéz viszonyítani. Az 1560-as évekből származó soproni adatok 
szerint az alapvető élelmiszerek körül 1 mérő búza kb. 61,5 dénár, 1 pint bor 5-6 dénár, 
1 font marhahús 2,5 dénár volt, 1 ökör pedig kb. 6 forintba került.19 A kutatás további 
feladata, hogy a század közepének árjegyzékeit, a hatalmaskodási oklevelekben megne-
vezett kárértékeket, az ingóságjegyzékekben feltüntetett összegeket stb. összehasonlítsa. 
Mindenesetre, ha a korszak gazdasági életének egyik legfontosabb értékmérőjét, a vá-
gómarhát vesszük hasonlítási alapnak, egy nemesasszony, - nemcsak mágnásasszony -
ünneplő és díszruhája közel egy marhacsorda árának felelt meg. Fokozottan áll ez a 
nemesfém ékszerekre. 1 aranygyűrű 100 forint alatti, 1 aranylánc néhány száz forintnyi, 
l - l drágakő (rubint, smaragd, gyémánt) pedig több ezer forintnyi értéket képviselt. 

Világosan látható, hogy a közepes vagyonnal rendelkező nemesség nőtagjai is drága, 
fényűző ruhákat és ékszereket viseltek egy-egy nevezetes alkalommal. A kor gondolko-
dásmódja szerint a nemesi életideál megkövetelte a presztízsfogyasztást, a gazdagság 
nyilvános mutogatását, amit a mai értékrend már felesleges hivalkodásnak tart.20 Minden 
társadalmi réteg arra törekedett, hogy a valóságos helyénél többnek mutassa magát, erre 
a női ruhák és ékszerek különösen alkalmasak voltak. Mint már többször látható volt, a 
köznemes asszonyok ruhatára nem sokban különbözött az arisztokrata hölgyekétől. 

Szende Katalin szerint a középkori (s tegyük hozzá: a kora újkori) ember számára 
igen fontos volt, hogy hatalmának, befolyásának ténye megjelenjen tárgyi környezeté-
ben. 

A luxus láthatóvá tételének legegyszerűbb módja az öltözködés volt. Az Európa kü-
lönböző országaiból származó drága textilanyagok státusszimbólumot jelentettek a ne-
mesasszonyok számára, elmosva a különbséget a nemzetes és nagyságos úrnők között.21 

18 MÓJZSIS: i. m. (1988) 280. 
" KENYERES István: Ár-, és bérviszonyok. In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon I. Bp., 2003. 134-

140. 
20 MAKSAY: i. m. (1990) I. 42. 
21 SZENDE Katalin: A luxus fogalma és a luxusigények kielégítése a középkorban. In: Luxusiparok. Válo-

gatás a IX. Kézművesipartörténeti Szimpózium előadásaiból. Szerk.: Horváth Sándor-Szulovszky János. Bp. -
Veszprém, 1997. 13-23. 
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JENEY-TÓTH ANNAMÁRIA 

Kereslet és kínálat, fogyasztási szokások 
a koraújkori kolozsvári polgárok 

mindennapj aiban 

De még az is, hogy az ember eszik és iszik, és jól él az 5 egész munkájából, az Istennek ajándéka. 
(Prédikátor 3:13) 

Az alábbiakban vázolni kívánt kép igen mozaikosan mutatja be Erdély első váro-
sának, Kolozsvárnak és polgárságának — mindenekelőtt a kézműveseknek - mindennapi 
fogyasztási szokásait. Jerzy Ballaban lengyel királyi követ naplójában így jellemezte 
város lakosait: „A lakosság büszke, és majdnem mindenki kereskedelemmel és vásárlás-
sal foglalkozik".1 

A korszak forrásai által a kínálat sokkal jobban bemutatható, megismerhető, akár a 
limitációk, vagy a céhek articulusai által, a mindennapi kereslet azonban ennél jóval 
nehezebben rekonstruálható. Ehhez a polgárok számadáskönyveit, naplóit használhattuk, 
amelyek által vázlatosan reprezentálható a városi társadalom különböző rétegeinek a 
fogyasztása, valamint annak lehetséges szinterei. 

A fogyasztás - kínálat szinterei: 
„boltok, színek" 

A kincses város főterén a 17. század elejére a templom körül, a Nagypiacon, számos 
„bolt" épült, ami egyházi tulajdonban volt. Az egyházfiak 1600. évi számadásában több-
féle szerepelt közöttük: fakamrák, kőkamrák, új- és öregboltok. A fakamrákban pogácsa-
sütők, kereskedők árulták portékáikat, a húsz kőboltban és 14 kőkamarában többek kö-
zött ifjabb Heltai Gáspámé a nyomda termékeit kínálhatta, szűcsmesterek, lakatosok, 
ötvösök, kereskedők feleségei pedig a férjeik által behozott vagy előállított árukat. De 
nyírok „boltja", mészárszékek is voltak itt, valamint a városba 1599-be betelepedett 
chirurgus is itt bérelt helyiséget. 

Az üzlethelyiségek évi bére a minőségtől függött, a kőboltókért 8 forintot, a kőkam-
ráért 6 forintot, a fakamráért 3 forintot kellett fizetni, amit az egyházfiak gondosan fel is 
jegyeztek. A bérlők között az asszonyok (feleségek) voltak többségben (67 fő) mellettük 
mindössze 9 férfi volt, akik között kereskedő, (posztó)nyírő, pogácsasütő, chirurgus 
fellelhető.2 Más céhek mesterei együttesen árultak, pl. a csizmadiák színt építettek, ami-

1 II. Rákóczi György esküvője. (Régi magyar történelmi források 2. kötet) Összegyűjtötte és sajtó alá ren-
dezte, a a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta, a mutatókat készítette: VARKONYI Gábor Budapest, 1990. 
43. 

2 KvSzám 9/XI. 15-19. 
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nek a használatért a mesterek l - l forintot fizettek.3 A kötélverők mestertársaikat 
kötelezték, hogy a piacon a számára kijelölt helyen áruljon.4 1640-ben az ötvösök napló-
jának bejegyzése szerint a céh „áruló szín"-t építetett a Piac téren: „az vásári míves 
mesterek számokra egy áruló hellyet az cintteremben, [...], hogy ők az ő míveket 
sokadalmakon és vásámapokon az szárazon árulhassák, mivel hogy annak előtte itt alatt 
az földön igen alkalmatlan hellyek volt, sok károkat is vallottak, mely áruló hely építetett 
Linczigh Dániel és Illyefalui István céhmesterségében, az céhnek közönséges javaiból. 
Végeztek azért őkegyelmek egész céhül, hogy minden ötves az ki oda felmegyen árulni 
az céh szükségére adgyanak öt-öt forintot, fr 5 d - , mivelhogy jövendőben is azt az 
hellyet fedéllel és egyéb költséggel s gondviseléssel, az közönséges céh javaiból kell 
építeni és gondgyát viselni, mely deliberátiónakez üdőbeli vásári míves mesterek [...], 
sőt ugyan confirmálák is, hogy mind ők s mind pedigh ő utánnok következendőktől 
megtartassák, ez illyenekre penigh az céhmestereknek szorgalmatos gongyok legyen, 
hogy ez végezés szerént az céh szükségére felszedgyék. Ez üdőben ezek voltak vásári 
öttvesek: úgy mint Minerker Mihály maior, Zeler István, Kerekes Péter alias Fleischer, 
Zicharter János, Vegh János, Lutsch Mihály, Gyulai Sámuel, Minerker Mihály junior, 
attak be őkegyelmek az céh ládájában nyolc personak forint 40 d - 5 Számadásaikban 8 
évvel később is rögzítették, hogy mestertársuk, „Verner Mátyás ment fel az színben 
árulni vásári mívet, fizetett az céhnek f 5 d - " . 6 A felső tanács 1653-ban határozott, hogy 
a „kenyérsütőknek alkalmatos szint" készítenek „a közönséges piacon ".7 

Ezek mellett a polgárok a város forgalmasabb helyein fekvő házaik alsó helységeit 
kiadták, ahogy Balásfi Bálint ötvösmester is leíija számadásai között: „1626 13 Februarii 
az szegeleten az jó bátyánk házánál való boltos után Benedek deáknak esztendigh nyotz 
forintban, az másik boltot attam Gáspár deáknak, az ki az kapu közé nyílik, tíz forinton 7 
April, esztendeigh." A kereskedők és városi polgárok által behozott termékekről a nem-
régen kiadott harmincadjegyzékek hű képet festenek.8 

A kézművesek többsége azonban saját házában, műhelyében értékesítette termékeit. 
A szabócéh 1561-ben keletkezett szabályzatában kimondta „hogy vasárnap napon egy 
mester se merészeljen akárminemű ruhát is ajtajára avagy háza falára kifüggeszteni jelül, 
ötven pénz veszteség alatt".9 

Piac - vásár 
A kolozsváriak 1514 óta már 3 napon tarthattak heti piacot: hétfon, csütörtökön és 

szombaton.10 A piacon az árusítás a sorokon vagyis a búza-, hagyma-, szappan-, szíj-
gyártószeren folyt.11 

3 KmOL Céhiratok, Csizmadiacéh nr. 4. 4V., 6. 1657-ben már említik a számadásokban a „szín pénzt". 
4 JakabOkl II. 141.(1585) 
5 KmOL Céhiratok, Ötvöscéh nr. 49. 
6 KmOL Céhiratok, Ötvöscéh nr. 49. 
7 KvTanJk 1/7. 54. 
8 Kolozsvári harmincadjegyzékek 1599-1637. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közreadja: PAP Fe-

renc. Bukarest-Kolozsvár. 2000. 
9 JakabOkl II. 62. 
10 JAKAB Elek: Kolozsvár története I. Buda, 1870. 
Jakab 1870. 579. 
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A piacok tartásának rendjéről 1584-ben a város vezető testülete így rendelkezett: 
„Minden vásárok napján az vásárbíráknak szorgalmatos gongyok legyen minden mérték-
re, ejtelre, singhre, vékára, mind a mészárosok, halárossok, kalmárok, posztómetők, 
vidék nép és korcsomássok közt, egyebek közt is akik valamith mérve adnak és árulnak, 
az vétkeseket megbüntessék, tudniillik az hamis singöt és fontot így büntessék, hogy 
valamennyiszer benne kapják, az vásárbírák mindenszer egy forintot vehessen rajta, az 
singet penig és fontot elvegyék tőlük. Ha mikor penigh sós halat hoznak szekéren, az 
vásárbíró egynél többet ne vehessen, se penigh az nagyobbikját, se az kisebbiket, hanem 
közép szerénth vegyen egyet-egyet egy szekértől. Egy hordó csíkból egy ejtelt vehesse-
nek, ne többet. Hogy penigh az látómesterek is szorgalmatosak legyenek az ő tisztekbe, 
az vásárbírák vigyázzanak az mészárszékre is, hogy jó és ételre elegendő húst áruljanak. 
Ha mi fogyatkozást látnak penigh, incsék megh az látómestereket, és ha nem 
fogaggyják, bíró uramnak tanácsával egyetembe tegyék hírré."12 

„Az hal dolga" után a „hús dolga" következett, igen röviden: „az disznó húsnak más-
fél fontját pro d 2, az juh húst másfél fontjával, aggyák d 1, azonképpen aggyák az ürü 
húst is."13 A hús limitációkat megtaláljuk a közgyűlési jegyzőkönyvekben évről évre. Az 
árakat elemezve kitűnik, hogy az átlagárak a század első felében nagyjából azonosak, a 
tehén-ökörhús fontja, 1,5 dénár, a disznóhúsé 2,4 dénár, a juhhúsé 1,3 dénár, a húsipari 
termékek közül a 10 dénáros felsál mellett még a kolbász fontja 3,5, a májasé 2,5 dénár 
volt.14 

A törvénykezési jegyzőkönyvekben egy sor per árulkodik arról, mennyire igyekeztek 
a mészárosokra, a hentellérekre vontakozó végzéseket betartani. Páztor István külső 
mészárossal, azaz hentellérrel fordult elő több esetben is, hogy nem megfelelő minőségű 
húst árult, erről több tanú is beszámolt az 1597. február 3-i tárgyaláson: „Tummes 
Wendler hiti után vallja: mikoron az látómester uraim Páztor Istvántól elvötték vala az 
húst, akkor megyek vala által az mészárszéken, szólítanak vala engemet az látómester 
uraim, hogy lássam, micsoda húst árul Páztor István. Nézem az húst, de oly vala, hogy 
nem embernek való volna. Mégh én mondám az látómester uraimnak, kegyelmetek 
lássa, mit cselekszik kegyelmetek velle, mert ez bizony nem embernek való hús, ha 
kegyelmetek hozzá nem nyúl is, de minthogy én is hitös ember vagyok, én magam elvé-
tetem tőlle, [...] nem méltó hogy az mészárszéken illyen húst árroljanak. Akkor Páztor 
István eléggé szabódék, hogy jó hús, de látni való dologh vala, hogy dögh volt, megh azt 
is mongya vala, hogy pro ff 4 vötte volt, de azután egyebektől hallottam, hogy némely az 
mondotta, hogy egy forinton huszonöt pénzen vötte volt Grúz Márton hiti után vallja: 
Láttam az húst, hogy egy rossz hús vala, ugyan nem embernek való volt, azelőtt Fodor 
Györgyné engemet is kénált velle, hogy meghvegyem az tehenet, de én nem akarám 
meghvenni, mert meghmondá, hogy aláesett volt az ganéról15 s meghszakatt volt. Ha-
nem azután úgy vötte volt megh Páztor István, az aszszony azt is mondotta énnekem, 
hogy per ff 1 d 25 kérték tőlle, de most nem akarják egy forintnál feljebb elvenni Fodor 

1111 KOVÁCS KISS Gyöngy: Pletyka, becsületsértés, rágalmazás a fejedelemség kori Kolozsváron. In: 
Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 2003. 276-277. 

12 Liber-Decreta 6-7. (1584. március 1.) 
13 Uo. 8. 
14 Az összegeket számítási, vagyis kamarai dénárban és forintban közlöm, a források is így használják. 
15 áthúzva: az hídról 
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Györgyné hiti után vallja: Én attam vala el az Páztor István szolgájának az tehenet per ff 
1 d 25, de mégh ennek egy pénzét sem atták megh benne, egyéb nyavalyáját én nem 
láttam, hanem hogy meghszakadott vala, úgy adám el, sőt ugyan meghmondottam 
nekiek, hogy úgy vegyék megh, ha jó leszen megh vágni, ha peniglen jó nem leszen, 
inkább akarom, hogy az ebek egyék megh." 16 Az is előfordult, hogy a cigányok nem 
fizették ki a piacon egy süldő árát, amiért a tulajdonos, Ferenczy Péter később a bíróság 
előtt pereskedett.17 

A vásárnapokra vonatkozó bejegyzések között az élelmiszerek (gabonák, tyúk, lúd, 
barmok) mellett egy sor más termék: süveg, kés, gyolcs, bársony, vászon, olasz és se-
lyem marhák, arany és ezüst fonál szerepel a vásárbírói instrukciók szövegében.18 Az 
utasítás további részéiben leginkább a csütörtöki vásárra találunk utalást. Figyelmeztet-
ték a kolozsváriakat arra is, hogy mikor tilos az árulás: „vasárnap és nagy innepnapokon 
prédikáció és az ceremóniák ellvégzéséigh semmi felett ne legyen szabad árulni, és az 
kaputh megnyitnia, hanem ha valami főember be akarna jönni, avagy valamely városi 
személy szükséges útára menne, akkor is bíró uram hírével legyen."19 „Vasárnapon, 
vagy egyéb nagy innepnapokon, bolthját senki nyilván és árulásnak okaiérth ne nyissa 
megh. Az kalmároknak se legyen szabad semmit azon az napokon árulni, se boltokat 
megnyitni, égett bort se árulhassák."20 

Sokadalom 

Az országos vásárok, vagyis sokadalmak idején eltérő szabályok vonatkoztak az áru-
sításra, mint egyébkor, ekkor idegen iparosok (más városbeli céhekhez tartozók) is kí-
nálhatták portékáikat. Ehhez hasonlóan a törvénykezési terminusok, valamint a fejedel-
mek városbeli tartózkodásakor léptek életbe különleges szabályok. Szent Gergely, Szent 
Antal, Szent Lőrinc, Mindenszentek napján tartottak vásárokat Kolozsvárt. Ezen napok -
március 12., június 13., augusztus 10., november 10. - alkalmával 14 napig tartott a 
szabad kereskedés.21 

A céhek szigorúan szabályozták, milyen keretek között adnak lehetőséget tagjaiknak 
és az idegeneknek a kereskedésre. Az ötvöscéh 1627-ben összeállított szabályai szerint 
„Mikor sokadalom vagyon is szabad legyen az idegen emberek mívét megpróbálni, 
mindenét."22 A csizmadiák kimondták 1650-ben keletkezett szabályzatukban, hogy 
városi kalmárnak és kalmárasszonynak tilos a szabad sokadalmak és terminusok idején 
kívül máshonnan idehozott csizmát, deli sarut árulni.23 Az asztalosok a céhtagok árusítá-
sát a sokadalom idején ellenőrzés alatt tartották, ugyanis a céh sátorán kívül tilos volt 
árulni.24 

16 KvTJk II/9. 6. 1597 Die 3 Februarii Testimonia directorum contra Stephanum Paztor coram Thomae 
Masas et Laurentio Filstich 

17 Kiss András 2003. 251. 
18 Liber-Decreta 4-5. 
19 Uo. 5. 
20 Uo. 6. 
21 Jakab 1888. 87., Pap 2000. 79. 
22 JakabOkl II. 271. 
23 Uo. 328. 
24 JakabOkl II. 347. 
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A kötélverők 1585-es szabályzata szerint a kolozsvári kötélverőmestereknek tilos 
volt a sokadalomra máshol előállított istrángokat behozni, ha mégis megtették, akkor 
elvették tőlük és az árú értékének 1/3-a a céhé, 2/3-a a városé lett.25 A tímárok 1644-es 
articulusa kimondta: „Az egész céhtől szentül végeztetett, hogy amelly mester árulni 
akar sokadalom idején, mind a sokadalom előtt két nappal, mind pedig az sokadalom 
után két nap legyen szabad árulnia nyilván."26 

A vásározás előfeltétele volt, hogy a kézművesek elegendő raktárkészlettel rendel-
kezzenek, ezért fogadott el pl. az olvasztótégelyről szóló végzést az ötvöscéh 1649-ben. 
„Eodem. Végezték ő kegyelmek céhül, mivel értik az tégely dolgából való panaszol-
kodásokat, hogy némely uraink sokadalmas üdőben az téglyet ketten-hárman magoknak 
foglalnak és kufárságot indittanának velle, hogy jövendőben az téglyet senki, egy mester 
is maga számára egyedül be ne vegye, mivel hogy az céh könyveiben írást is találtunk 
rólla, hogy régentenn is céh számára szették be, és egyaránt osztoztak fel velle, az kinek 
szüksiége volt reá. Ennek utánna az kolcsos mester gondgya legyen, hogy sokadalmas 
üdőben vitesse fel az színben lévő kamarában, és oszlodgyék egyaránt fel, kinek szüksé-
ge leszen reá, ha pedigh valaki ez végezés ellen vakmerőségre vemé magát az céh levele 
tartása szerént meghbüntethessék, és az tégelyt is tőle akkorbéli bírák erejével el vehes-
sék, és pénze is el veszen.27 

A fazekas céh szabályzata szerint a mesterek kötelesek voltak a sokadalom idején 
„idegen mestertől" vásárolt kályhaszemekből a kályhákat összerakni.28 

Korcsma 

A szőlőskerttel bíró kolozsvári polgárt megillette a borárusítás joga, idegen bor be-
hozatalát a városba már Luxemburgi Zsigmond, majd Mátyás király is megtiltotta.29 A 
bort a polgárok saját házaikban kimérhették a város törvényei értelmében. A borgazdá-
nak nevezett kolozsvári polgár csak úgy árulhatta saját borát, ha csapiárt is alkalmazott. 
A „hites csaplár" kritériumai :„aki igazán mér, igazán árul, és igazán megadja a bor árát 
a gazdának".30 

A borkimérés elkezdése előtt a borgazda a korcsmaházra kifüggesztette a cégért. Le-
hetett cégér nélkül is árulni, de a cégér alatt senki sem adhatta drágábban a bort az elő-
írtnál. A jó bor után tilos volt rosszabbat árulni, ha pedig kifogyott a korcsmáltató bora, 
köteles volt a cégérét bevenni, és csak egy óra múlva kezdhetett új hordót vagyis „más 
bort".31 

Arról, hogy a városban egyszerre hány korcsmaház működhetett általában a város 
vezető testülete, a százférfiak tanácsa hozott határozatot. 1578-ban a szüret előtt naponta 

25 Uo. 141. 
26 KmOL Céhiratok, Tímárcéh, nr. 1. 
27 KmOL Céhiratok, Ötvöscéh nr. 49. 
28 JAKAB Elek: Kolozsvár története II. Budapest, 1888. 538. 
29 KOVÁCS KISS Gyöngy: Rendtartás és kultúra. Századok, mindennapok, változások Erdélyben. Maros-

vásárhely, 2001. 14-15. 
30 Uo. 
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csak három helyen lehetett borkimérést működtetni, nehogy a város bora elfogyjon, 
mielőtt a fejedelmet vendégül látták volna. 

A város éberen vigyázott arra, hogy falai között idegen bort ne fogyaszthasson senki 
sem, ez alól a fejedelmi vendégek sem képeztek kivételt, pl. Báthory Boldizsár, a fejede-
lem unokabátyja sem: „Báthory Boldizsár hozatott volt Vz hordó bort Monostorra, melyet 
ide az városba akart volt hoznia. Bíró uram vetetett velem ezen két hordó borért, most 
hogy mivel az városba be ne hozhassa, úgy vettem Éppel Péter uramtól egy hordó bortt 
Báthory Boldizsárnak f 36 d -."32 

Balásfi Bálint ötvösmester fennmaradt feljegyzései alapján saját borainak árusítása 
1626-ban a következőképp alakult: „1626 6 Julii Kétt általag borból árultunk ff 27 d 50, 
az előtt is egy fenesi borból ff 21 d - , egy általag kőmáli óbort ff 14 d én magam is 
szürettől fogva ittam meg, az mint eszemben vehettem Nro 7 vedrett mellet d 8 számlál-
va, teszen fr 44 d 80. Summa tavaly szürettől fogva az mennyi bort ki árultunk [...] és az 
menyit meg ittam, teszen egy summában ff 228 d 3."33 

Korcsmaházakban tilos volt hitelre (ad dicam = rovásra) kiszolgálni, ezt a tilalmat 
már az 1519. évi városkönyv is tartalmazta. Rovásra egyedül lakodalomban vagy a 
lövőhelyen volt megengedett a borfogyasztás. 

Amikor a fejedelem vagy annak valamelyik családtagja érkezett a Szamos parti vá-
rosba, másfajta szabályok léptek életbe. A fejedelmi konyha ellátására már napokkal 
korábban készült a város hús és egyéb alapanyagok, valamint borok vásárlásával. 1605-
ben, Bocskai István fogadását megelőzően, így határozott a közgyűlés: „Miérthogy 
érthjük Urunknak Őfelségének jövetelit, tudván penigh ennek előtte való üdőkben vá-
rosul mint fogattuk fejedelmünket, bíró uram tanácsával legyen azon, minél nagyobb 
böcsülettel és tisztességgel fogadjanak őfelségét, igyekezzék azon, hogy az gazdálko-
dásban megh ne fogyatkozzék, [,..]."34 

A fejedelem személyes ellátása mellett nagy terhet rótt Kolozsvárra az „udvari né-
peknek való gazdálkodás". Számukra egyfajta fejadagot állapítottak meg, amely étkezé-
senként l - l font húst és 2-2 „fejér vagy abrakcipót" jelentett, a katonai alakulatok tagjai 
esetenként kétszeres mennyiségét is kaphatták. A bor fejadagonkénti kimérésé már na-
gyobb és összetettebb feladat volt. Erről tanúskodik ifjabb Heltai Gáspár egy 1596. má-
jus 2-i dátummal keltezett - az átlagosnál sokkal hosszabb - számadáskönyvi bejegyzé-
se: „Bort 2 általaghba kezdettem vala megh, mely két általagh tött 85 vedret, minthogy 
őnekiek borkóstolójok vagyon, egyiket Christoph deáknak, komornikoknak és több több 
fő-fő szolgáinak, asztalnakoknak, doctoroknak, papnak, borbélynak, Hozzútótinak, 
Hopmester, leányasszonyok és vénasszonyok számára; másikat szakácsoknak, mészá-
rosnak, lovászoknak és egyéb inassoknak. Az egyikben maratt, pünköstre tartottuk az 
maradékját. Tött azért 85 veder f 21 d 25, 80 pro f 20. Nem ítélem penigh, hogy kegyel-
metek ez sokalta, azért mert Szent Antal nap van az kamara ispán számára, afféle bort f 
22 attam eggyet, és az seprejét is nekem engette, méghpenigh bíró uram áruitatott egy-
ben, mert 24 forintnál különben nem akartam adni. Három bort vöttek tőllem 
Aszszonyunk számára és egyikkel egy nap megh nem érék, maga csapiárt és gyalui 

32 1593. október 20. - KvSzám 5/XXIII. 92'. 
33 KvTJk 11/18. 296. 
34 KvTanJk 1/5. 266. (1605. augusztus 4.) 
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hütös polgárokat vetettek vala melléje, és János deák, az kamaraispán, panaszolt vala 
Christoph deáknak, hogy el nem érték velle, és másnap rendet szaba Christoph deák, 
hogy kinek-kinek mennyit agyjanak, mellyért bizony sok bestelenséget montanak, és egy 
napnál tovább nem állhatták az rendtartást, azért az főszakács felment Aszszonyunk 
eleibe és búcsúzott, hogy nem akarja tovább szolgálni, mert Christoph deák zabola által 
akarja itatni. Aszszonyunk az komornyikokat megkérdezte, és azok inkább confirmálták, 
és Aszszonyunk Őfelsége nagy haraggal szólott volt ő magával Christoph deákkal. 
Mihelt penigh eljött Aszszonyunk elől, mingyárást meghatták Pál polgárnak, az 
gyalainak, hogy ne legyen rovásra, hanem az előbbi mód szerént vagyon, ha mind téko-
zolják az fejedelemét is. No avval nem érék az borral, hanem Gyaluból házamhoz hoztak 
egy hordó bort, és mind az négy hordó bor el költ vala az 5. nap. Énnekem peniglen ily 
káros volt, mindennap Aszszonyunknak újabb-újabb hordó borból vöttek, csak az csap-
ról bocsátottak az palackba, és úgy válogatták nagy kártétellel boraimat. 

Ezeket, tisztelendő uraim, nem egyébért számlálám elé, hanem hogy nagy tékozláso-
kat meghércse kegyelmetek. Az mikor penigh az város gazdálkodott, nemhogy azt mégh 
Christoph deák is keveselette volna. [...] s mind szolgái és tékozlották az városét. "35 

A kereslet, a különböző fogyasztói kosarak és lehetőségek alapján 

Arra vonatkozóan, hogy a céhbe tartozó inasoknak és legényeknek milyen igényeik 
és lehetőségeik voltak, a szabályzatokban találunk utalásokat. Az inasok általában a 
mesterek háznépével együtt étkeztek. Azt a szabó inast, aki „éhségért meg nem marad-
hatna az ő uránál, [...] esztendeit ki nem tölthetné, és az céhmesterek előtt bizonyságot 
is állat," más mesternél helyezték el.36 Az ötvös legények 159l-es szabályzatának 11. 
pontja kimondta: „az mesterek a legényeknek nemcsak fizetéssel és asztal tartással, 
hanem minden oltalommal is tartoznak."37 

Az inasok számára, ha nem is a tanuló esztendők mindegyikében, de legalább a má-
sodik felétől már ruházatot kellett biztosítani a mestereknek, így a szabóknál38 és az 
ötvösöknél.39 A lakatos mesterek 1620-ban 2 forint értékű ruhával tartoztak ellátni inasa-
ikat,40 az ács mesterek tanítványaiknak 1625-től kötelesek voltak két inget, lábravalót 
adni, valamint a 2. év végén munkaeszközöket (egy faragó és egy kötő fejszét) is,41 a 
kovács inasok 1640-től évente egy kendervászon inget s lábravalót, a tanulmányi idő-
szak végén egy bokor sarut,42 a szappanos inasok 1641-től lábbelit, majd felszabadítás-
kor egy vég aba posztót,43 az asztalos inasok pedig évente egy kender szál inget, lábra-
valót kaptak.44 A szabó inasok, ha apród idejüket kitöltötték, két forint ára posztóban 

35 KvSzám 6/XXIX. 149-150. 
36 JakabOkl II. 63. 
37 Uo. 163. 
38 Uo. 63. 
39 Uo. 271-272. 
40 JakabOkl II. 249. 
41 Uo. 264. 
42 Uo. 306-307. 
43 Uo. 311. 
44 Uo. 356. 
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részesültek mesterük jóvoltából,45 a csizmadiák pedig két inghez, két lábravalóhoz, egy 
szorító ködmönhöz, egy fekete száras csizmához jutottak hozzá,46 az asztalosok pedig a 
4. év végén mívelő ködmönhöz és elégséges lábbelihez.47 

A -legények már nem kaptak teljes ellátást, a szabóknál a céhapa tartozott 3 pénzért 
egy ételt adni,48 a kötélverőknél az ifjúmester házánál kaphattak ellátást 6 dénárért.49 

Érdekes adalék e tekintetben egy kolozsvári vándorló legény ellátásáról fennmaradt 
jegyzék, amelyet a rozsnyóbányai Méhes Ambrusné Anna asszony levele őrzött meg. Az 
asszony kérésére ugyanis városának tanácsa levelet Íratott a kolozsvárinak, felkérve, 
jáijanak utána, hogyan lehetne felelősségre vonni Kolozsvári Zygyártó Istvánt, mivel 
tulajdonképpen házasság szédelgés bűnébe esett. A levél szerint Méhes Ambrusné „há-
rom holnapig tartott asztalt nekie, sőt nemcsak magának hanem hol harmad, hol ötöd 
magával is szállott az aszszonyhoz [...], de egy-egy hétre csak 50 dénárt tud, f 6 d 60, 
ennek summája teszön f 56 d 54."50 Ennek a legénynek elég olcsón számították ki az egy 
napra jutó étkezési költségét, hiszen heti 7 nappal számolva, figyelembe véve, hogy akár 
többed magával is költötte el ebédjeit és vacsoráit, mégis mindez, átlagot véve, mindösz-
sze 7 dénárba került. Ezzel szemben 1585-ben a kolozsvári kötélverők megszabták, hogy 
„idegen legény tartozzék az ifjú céhmester házánál az ételért és az italért deponálnia 
dénár 6".51 

A 17. század 1620-as éveitől kezdődően keletkezett szabályzatok tartalmazzák a le-
gények bérét is, az ács legények bére az első esztendőben 35 dénár, a második esztendő-
ben 40 dénár volt.52 A szappanosok a heti bért 1641-ben 50 dénárban állapították meg,53 

az asztalosoknál 1659-ben a társlegény heti bére 25 dénár, az apró béres legényé pedig 
20 dénár volt.54 

A kincses város számadásaiból mindössze az ács és a kőműves legények, inasok ke-
resetére találunk adatokat. Az 1627. október 22-i gyulafehérvári országgyűlés limitációja 
szerint meghatározott bérek nagyjából érvényesek voltak Kolozsváron is. Az árszabás 
szerint a kőműves legénynek étellel 20 dénár volt a bére, a tanuló legénynek 14, ellátás 
nélkül 28 dénár, az inasnak pedig 21 dénár járt.55 Az ácsokra esetében hasonló bérezést 
állapított meg az limitáció. A számadáskönyv 1629-i elszámolása szerint a Szabók tor-
nyának (Bethlen bástya) építkezésén munkálkodó legények és inasok 24 dénárt kaptak, a 
mesterek pedig 38 dénárt és ellátást nem.56 Ugyanekkor a Monostor kapu padimentumát 
javító kőművesek napi bére 25 dénár volt, de ahogy a sáfár hja „ételt is attam ketten 
nekiek, mind az három napra, mind ebédre, flöstökömre, mivelhogy nagy köveket emel-

45 Uo. 63. 
46 Uo. 326. 
47 Uo. 356. 
48 Uo. 20. 
49 Uo. 140. 
50 KvFasc. II. 105. 2. 
51 JakabOkl II. 140. 
52 JakabOkl II. 264. 
53 Uo. 311. 
54 Uo. 348. 
55 EOE VIII. 463. 
56 KvSzám 18a/II. 605-606. 
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gettek, melynek az ára teszen, attam ff - d 60."57 Összehasonlításként lássunk néhány 
adatot a városi keresetekre: a vincellérek napszáma (férfié) 12 dénár, asszonyé pedig 10 
dénár volt.58 Jóval korábbi és véletlenszerűen fennmaradt adat, 1592. június 27-éről, 
amikor a sáfárpolgár elbocsátott a városi alkalmazásból egy Istók nevű szakácsinast. Az 
éves bére ruhaneműkön kívül 5 forint lett volna, amiből félévre 3 forintot kapott meg.59 

A lakatosok még 1620-ban kimondták, hogy „az legényeknek a borra való pénzt fel 
ne vehessék semmi úton az ő urok híre nélkül."60 Munkaidő után vagy a borravaló révén 
akár munkaidőben is lehetséges volt tehát a legények számára a mellékkereset, arról 
hogy ez milyen mérvű lehetett, nem szólnak a források. A borravaló helyett Kolozsváron 
a kézművesek általában bort kaptak, a közületi megrendelésnek számító városi építkezé-
seken legalábbis minden bizonnyal.61 

Hogy a legények bére mire volt elegendő? Ahogy az előbb már említettük, cipó da-
rabja egy dénárba, a hús fontja általában 2 dénárba került. A bor pl. pedig 1631-ben, 
mivel , jó bor termett ebben az esztendőben [...] ha egy ember egy ejtelt megivutt benne, 
megérzette az fejében",62 ejtelét 6 és 8 dénárért adták. Máskor 3-4 dénárért már lehetett 
egy ejtel bort kapni, sőt ha nagyon sok termett, mint pl. 1608-ban mindössze egy dénár-
ba került ejtele.63 

A fogyasztás legalacsonyabb értékét jelenthették az ispotály lakói számára kimért 
adagok. 1605. decemberében a Szent Lélek ispotályban lakó öt fő részére a főzéshez egy 
hétre nyolc apró kenyeret, főzni való szalonnát, káposztát, kását, vajat és egy tál aszú 
gyümölcsöt biztosítottak.64 

Az étkezés terén a fogyasztási maximum érzékeltetésére néhány adattal rendelkezünk 
a polgárság köréből. A már említett Szíjgyártó Tamás ügyében írt levélben találunk 
utalást arra, hogy 1632-ben „az leánykérésekor és koszorúadáskor költött az asszony az 
leánykérőkre, ételökre és italukra f 10 d - . Ugyan akkor áz leánykérőknek attak 4 kesz-
kenőt f 1 d - , " valamint 2 forint 5 dénárt kapott még a legény ekkor Anna asszonytól.65 

A jegyzék tételesen felsorolja, hogy mennyit költött 3 hónap alatt Méhes Ambrusné a 

57 Ugyanezen két kőműves későbbi munkavégzéséről és ellátásáról szóló bejegyzés: „1629 Die 3 Julii 
Padimontomoztak Híd kapuban Pálfi Bálint s Forgáez Márton, attam nekik flestekömre cipót 3, pro tt fr - d 3, 
sajtot attam pro tt fr - d 2. Ebédre is attam nekik cipót 4 pro tt fr - d 4, carni libr. 2 pro tt fr - d 4, bort attam 
nekik, mivelhogy az darabantok is fizettek, pro d 10." KvSzám 18a/II. 537-538. 

58 JAKAB: i. m. (1888) 545. 
59 „27 Junii Bocsátottam el bíró uram akarattyából, az fél esztendőre fizettem neki f 3. Vöttem egy véget 

egy gatyát neki Másás Pétemétől fl 0 d 63, egy cepelüst vöttem neki f 0 d 20, egy sarut bíró uram akarattyából, 
f 0 d 55, egy bélett mentét meghattam nekie f 2 d 0, az bélésre f 1 d 35, az nadrágot és az dolmánt az másfél 
esztendőre tuttuk." KvSzám 5/XIV. 180. 

60 JakabOkl II. 251. 
61 Pl.: „1604 19 Maii Voltak ugyan ezen kőmíesek az hídon, meghfogadván hozzájuk Téglás Antalt, heten 

voltak, attam mindenkinek harminchárom három pénzt, tt fl 2 d 31, az inasnak attam külön tizennégy pénzt fl -
d 14, attam nekik bíró uram hagyásából két ejtel bort, tizenhat pénzest, tt fl - d 32." KvSzám 11/XVII. a. 134. 
- P l . : „1602 10 Octobris Hántattam fel bíró uram hagyásából az alsó tanács házba való tűzhelt Diózegi István-
nal, csinált bele 2 darab követ újat, attam f 1 d 25, item vágattam az falba ülehelt, attam munkaikért f 2, 4 
napszámosnak ugyanakkor d 48, az kőmíeseknek 2 ejtel bort d 24, hozattam 2 szekér fövént d 50, meszet 
városét, attam magam téglámat d 40." KvSzám 9/XXX. 106. 

62 Kolozsvári emlékírók 1603-1720. Válogatta Pataki József. A bevezető tanulmányt írta Bálint József. 
Bukarest, 1990. 162. (Segesvári Bálint történeti feljegyzései) 

63 Uo. 139. 
"KvSzám 12a/I. 17. 1605. december4. 
65 KvFasc. II. 105. 3. 
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szíjgyártó legényre - az eljegyzésen, valamint a mindennapi kiadásokon kívül - az ösz-
szeg 25 forint 54 dénárra rúgott. Ez magába foglalta egy ezüst gyűrű árát, dolmánya 
kibéleltetését, az aranyfonálra elkért, de másra költött 1 forintot, 4 „imög"-öt, 2 ruhát, 2 
lábravalót, 6, az otthoniaknak ajándékba vitt keszkenőt, 9 dénár értékben puskatisztítást, 
öv- és késvásárlást, valamint 4 forint 40 dénár értékű kölcsönt és 2 forint útravaló költ-
séget. Ezek felett az asszonytól kért a legény még 11 forintot kölcsön, hogy a céhbe 
remeklésre be tudjon jelentkezni, valamint a hozzá szükséges alapanyagok (bőr és arany-
fonál) árát is. Az itt felsorolt összeg 3 hónap leforgása alatt került kiadásra. Más legény 
kiadásai is lehettek házasságszédelgés nélkül is átlag felettiek. 

Az előbb már utaltunk egy kézfogó kiadásaira, most íme összehasonlításul egy má-
sik, mely valószínűleg Balásfi Bálint kolozsvári ötvösmester Sophia nevű lányának 
1610. augusztus 1-én tartott kézfogójának költségeit tartalmazza. Az összeg 17,025 
forint volt, a november 22-i menyegzőkor pedig 14 forint 73 dénár. Az apa így jegyezte 
fel: „vásárlás, az mit az én magam pénzéből vásárlottam", tehát nem az összes kiadáso-
kat rögzítette az ötvös, például a fűszerek ára mind a két alkalommal hiányzik.66 

A városi élet reprezentatív étkezései voltak a számvevők év végi vagy a vonásigazí-
tók év eleji étkezései, munkaebédjei és vacsorái. Tanulságosak az étrendek, ugyanis 
évenként és részletesen jegyezték fel őket az 1580-as évektől kezdődően. A tanulmány-
ban vizsgálni kívánt étkezések 1605. december 19 és 23. között zajlottak le, az ebédeken 
általában csak a 8 számvevő, a vacsorákon pedig már az alsó tanács tagjai, az esküdtek is 
részt vettek a bíró vezetésével. Az étkezések közül a két vacsorán 20 fo vett részt, a 
többin pedig csak 8 fo. Ennek megfelelően alakult a költségvetés is. Előzőleg 12, 25 
forint értékben már megtörtént a borjúhús, a fűszerek, méz, vaj vásárlása. Az ebédek 
kiadásai 3,25 és 0, 95 forint között váltakoztak, a vacsoráké magasabb, 8,2 és 8,89 forin-
tot tettek ki. A legkisebb ebédköltség annak köszönhető, hogy az előző napi maradékot 
is újra felszolgálták. Az ételek száma az ebédeken elérte a 3 tálat-fogást, a vacsorákon 6, 
í 11. 8 tál volt a jellemző. 

Az élelmiszerek mellett a tartós fogyasztási cikkek keresletének alakulásáról más 
típusú források állnak rendelkezésünkre. Régeni Asztalos János számadáskönyveiből 
kapunk képet arról, hogyan alakultak egy kézműves és megrendelői üzleti kapcsolata az 
1650-es években Kolozsvárt. Régeni Asztalos János már legényként (1647-ben) dolgo-
zott a Farkas utcai templom szószékének alabástrom faragványain, s igen jó nevű aszta-
lossá vált. Feljegyzései alapján elmondhatjuk, hogy dolgozott Bek János ötvös, Tatár 
Mihály és Hajdú György kereskedők megrendelésére, akiktől fizetésképpen ötvöstár-

66 TörvJkv 11/18. 117-118. „Anno 1610 1 die Augusti az kézfogáskor mint költöttem, így következik rend 
szerént: húst vöttem libr. 33 d 1 'A facit fr - d 4916, tyúkfiat No teszen 37 d 5 ff 1 d 85, ludat No teszen 11 
étekvei ff 3 d - , malac, bárány teszen 8 ff - d 56, cipótt no 200 ff - d - , bélesnek való szép tiszta búzát vöttem 
öt vékát No teszen f - d 12, sáffány libr. 'A, bors libr. 1, gyömbér libr. 14, tengeri szőlő libr. 1, rizskása libr. 1, 
nádméz libr. 14, körtvélyt, almát vöttem ff - d 50, halatt azaz pisztrángot, rákot ff 1 d 50, lemoniát vöttem ff -
d - , az két kérőnek 2 keszkenőt ff 1 d 50, az mely keszkenőt az mátkájának adott Softa [...] f 5 d 25, gyertya 
viasz gyertya f - d 25 

Anno 1610 22 Novembris az mennyegzőre való vásárlás, az mit az én magam pénzéből vásárlottam: 
vöttem másfél száz káposztát f i d - , tormát vöttem f - d 3, az kád kötéstől attam f - d 24, egy általagh víz f -
d 10, veres hagymát f - d 25, mézet hat ejtelt, ejtelét d 12 ff - d 72, vajat hét ejtelt, ejtelét d 20 f 1 d 40, ecet 
húsz ejtel f 2 d - , [...] hasznátt vöttem f d 60, diót vöttem sásához 3.nap f - d 12, sáffány 14 fontot, szalonát % 
fontot, sót 2 kövei. Az vőlegény ingétt, az kit az menyegzőkor attunk skofiom varássával egyetemben, aranyos 
fonalával teszen ff 4 d 50, egy szederjesses skofiomos aranyas keszkenőt attunk ugyan akkor fr 3 d 50." 
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gyakat és ruhaanyagokat vásárolt. Tatár Mihálynak 1650-ben 31 forint értékben készített 
ajtókat, fogasokat, padokat és javított régi bútorokat, valamint egy szobát kékre festett. 
1651-ben a megrendelés 11,35 forint értékű volt, az elkészített termékek között találunk 
pántos tornácba való ládát, ablakrámát, kerek asztalt, ecettartó ládát. Tatár Mihálytól 
1652-ben érkezett a nagyobb étékü megrendelés - 70,52 forint - , bölcsőt, koporsót, 
fekete ládát, pohárszéket, padot, fogast, almáriumot, szuperlátos nyoszolyát, székeket, 
borsoló ládát készített érte a mester. 

A bútorokért cserébe az asztalos a kereskedőtől különféle anyagokat, posztókat vett. 
Számadásai alapján jól követhetőek vásárlásai. 1650-ben 27,82 forint értékben kamukát, 
pramét, bársonyt, legényének pozsonyi süveget vásárolt, valamint 13 forint készpénz 
kifizetésére került sor. Ez az összeg ugyanakkor meghaladja az asztalos által elkészített 
bútorok árát, következő, 1651. évből nem szerepelt vásárlás a számadásokban, de ahogy 
már korábban említettük asztalosmunka elszámolása igen. 1652-ben 37 forint 22 dénár 
összegű volt a vásárlás, bársonyt, dupla bársonyt és perpetát vásárolt az asztalos. 1654-
ben Hajdú György kereskedő mindössze 4 forint értékben rendelt az asztalostól javításo-
kat és apróbb dolgokat, közöttük kenyértartó-ládát, kalácssütő-nyársat, képrámákat. 
Későbbi bejegyzés alapján feltételezhető, hogy még évekig készített bútorokat a család-
nak, „Anno 1656 die ultima Novembris vásárlottam Hajdú György uramtól egy végh 
gallér gyolcsot, jövendő mívelésre, facit f 10 d - . " 1655-ben Szebeni István megrendelé-
sére készített Régeni János szekrényes rejtekes asztalokat, karszékeket, egyes székeket, 
mintegy 24,5 forint értékben, ezért cserébe vasat, süvegeket vásárolt. 1656-ban Fecsi 
Györgynek készített közel 35 forint értékben szekrényes asztalt, tornyos nyoszolyát, 
valamint végzett kisebb javításokat. Ugyancsak 1656-ban készített Bek Márton 
ötvösmesternek 20 forintot meghaladó értékben pohárszéket, mosdószéket, bölcsőt, 
kenyeres-ládát, padokat. 1653-ban szerepeltek az asztalos vásárlásai között Bek Márton-
tól: kapcsok, arany gyűrű és egy hüvelyre való lánc.67 

1603-tól vezetett osztálylevelek közül néhány kiadott révén bepillanthatunk milyen 
egyéb tartós fogyasztási cikkekkel rendelkeztek a kolozsvári polgárok. Az ingó- és in-
gatlan vagyont örökösönként, vagyis juttatott személyenként tartalmazzák ezek a leve-
lek. Az osztálylevelekben az örökségekből csoportokat képeztek, néhány közülük: 
aranyforintok; pénz; arany és ezüstmüvek; ónszerszám, rézmű; fegyverek; örökségek 
(ház, major, kert, szőlő, szántóföldek); ágyszerszámok; faszerszámok; könyvek; bor és 
búza; férfi és asszonyruhák, fehérruhák; egyéb holmik. 

A házak, örökségek értéke 125 forinttól a több ezer forintos nagypiaci lábas házig 
igen változatos volt.68 Ugyanígy az ötvöstárgyak értéke is igen sokféle lehetett, néhány 
forintos gyűrűtől egészen a 400 forintos aranykeresztig, mely Stenczel Imre hagyatéká-
ban szerepelt 1637-ben. Az ötvöstárgyak egy része külföldi eredetű, más részük viszont 
kolozsvári mesterek keze alól került ki. 

A mesterek jócskán kaptak városi és fejedelmi megrendeléseket a 17. század első fe-
lében. Egy-egy ajándékba készített portai kupa, mosdókancsó és tál értéke gyakran meg-

67 KmOL Céhiratok, Asztalos céh jegyzőkönyve nr. 1. 50-59v. 
68 A témára vonatkozóan: JAKÓ Zsigmond: Otthon és művészete a XVI-XVII. századi Kolozsváron. In: 

Kelemen Lajos Emlékkönyv. Bukarest, 1957., Uő: Társadalom egyház, művelődés. Tanulmányok Erdély 
történelméhez. Budapest, 1997. 326. - utalás Viczey Máté Széna utca sarkán levő házára, melynek értéket 
3200 forintra becsülték. 
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haladta a 100 forintot.69 A mestereknek így módjában állt az udvari igényeket is kielégí-
tő technikák elsajátítása, amit bizonnyal más munkáik elkészítésekor is alkalmaztak. Az 
osztálylevelekben felsorolt kupák, serlegek, kannák, „virágos pohárok, udvari pohárok", 
különféle párták és övek, nyakláncok, kösöntyűk, gyűrűk, kapcsok sokfélesége tanúsko-
dik erről. A sokféle női és férfi viseleti darabokról is igen hosszan lehetne szólni, ezek 
feldolgozása elkezdődött, amit ugyanakkor nehezít a levéltári anyag részleges kutatható-
sága is.70 Nem lehet kihagyni a hagyatékokban fellelhető könyveket sem, melyek a város 
kiemelkedő szerepét jelzik a 17. századi erdélyi kultúrában.71 

A források ismeretében megállapíthatjuk, hogy Kolozsvár városa valóban megérde-
melte a kincses jelzőt a 17. század első felében is, és lakóira érvényes Szamosközy Ist-
vánnak a századfordulón tett megállapítása: „gyűjtő és szerző szorgalmukra és lakásuk 
kinézetére Erdélyben nincs páijuk".72 A tizenötéves háború igen nagy anyagi áldozatot 
követelt a városlakóktól, ám szorgalmas munkával, megtakarításaikkal újra kincsessé 
tették a Szamos parti várost, a további gyarapodást az 1650-60-as évek viszontagságai 
és újabb sarcadók nehezítették. 

R O V I D I T E S E K , L E V E L T A R I F O R R Á S O K 

EOE = Erdélyi Országgyűlési Emlékek III.-X. (Szerk. Szilágyi 
Sándor) Budapest, 1877-1884. 

JakabOkl = Jakab Elek: Oklevéltár Kolozsvár története második és har-
madik kötetéhez. Második kötet. Budapest, 1888. 

KmOL 

KmOLCéhiratok 

Kv 
KvFasc. 
KvLt 
KvSzám 
KvTanJk 
KvTJk 
Liber decreta 

= A Román Országos levéltár Kolozs megyei Igazgatósága, 
Kolozsvár (Archivele Nationale, Directia judeteana Cluj) 
= Céhiratok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárának gyűj-
teményéből, jelenleg a KmOL őrizetében (Colectia Bresle): 
- Asztalos céh jegyzőkönyve,(1644-1690) 
- Csizmadiacéh nr. 4. (1652. január - 1777. március 3.) 
- Ötvöscéh nr. 49. Ötvösök jegyzőkönyve. 
= Kolozsvár 
= KvLt Fasciculi 
= KmOL Kolozsvár város levéltára 
= KvLt Számadáskönyvek 
= KvLt Közgyűlési jegyzőkönyvek 
= KvLt Törvénykezési jegyzőkönyvek 
= KvLt Diversa ÍII/1. Liber decreta huius civitatis de necesariis 
ac utilibus negotiis, communibus dominorum senatorum ac 

69 KvTJk 11/18. 163., 232., 272. 
70 A témára vonatkozóan lásd KOVÁCS KISS Gyöngy: Polgári viselet és ékszerek a 17. századi Kolozs-

váron. In: KOVÁCS KISS: i. m. (2001) 40-47. 
71 A témára vonatkozóan lásdbővebben: KOVÁCS KISS Gyöngy: Könyvek a kolozsvári polgárok 16-17. 

századi hagyatékában. In: KOVÁCS KISS: i. m. (2001) 48-59. 
72 SZAMOSKÖZY István: Történeti maradványai 1566-1603. III. Budapest, 1877. 79. 
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centumpatres suffragiis confirmata, perpetuisque semper 
futurus observanda continens Anno Domini MDLXXXIII. 
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BENDA BORBÁLA 
Társadalmi különbségek a főúri udvarokban 

élők fogyasztási szokásaiban 
a 17. században 

A kora újkori magyar főúri udvarok társadalmának szerkezete1 alapvetően két részre 
osztható: az egyik csoport a főúr közvetlen környezetét alkotó, korabeli szóhasználattal 
élve az ún. „udvar népe" volt, a másik pedig a „várbeliek,"akiket mai kifejezéssel talán a 
kiszolgáló személyzetnek nevezhetnénk. Ez utóbbiak mindig helyhez, egy adott várhoz 
vagy kastélyhoz kötődtek, szemben az „udvar népé-"vei, amely a főúr személyéhez 
kötődött és őt követte. A 17. században pedig a magyar főurak nem rendelkezetek állan-
dó, hanem csupán úgynevezett központi szerepű rezidenciákkal. Ez azt jelentette, hogy a 
főuraknak volt egy-két olyan váruk, kastélyuk, ahol többet időzött egy évben és voltak 
olyanok, ahol kevesebbet. 

Az „udvar népe" nagyrészt az úr familiárisaiból („u") állt, akik rangjuk és feladataik 
szerint különböző csoportokba szerveződtek. E csoportok között lovaik és szolgáik szá-
ma alapján rangsor állapítható meg. A legelőkelőbb csoport az ún. , főember szolgáké", 
más néven főuraiméké volt (3 vagy több lóval szolgáltak),2 őket követték a viceuraimék 
(1-2 lóval szolgáltak). A familiárisok („uraimék") e két csoportjának egy része állandóan 
(continuus) az úr mellett tartózkodott, más részük viszont saját házánál lakott („házi 
uraimék") és hívásra csatlakozott az úr kíséretéhez vagy tett neki valamilyen szolgálatot. 
Az „uraimékat" az udvari rangsorban a lovas ifjak vagyis az étekfogók (2 lóval szolgál-
tak) követték. Ők nem annyira rangban mint éveik számában különböztek az 
„uraiméktól", ami egyben azt is jelentette, hogy bizonyos kor vagy szolgálati idő után az 
„uraimék" közé léphettek elő (hacsak el nem hagyták közben az udvari szolgálatot). Az 
udvari rendben az étekfogók után az inasok következtek, akik természetesen nem voltak 
azonosak a familiárisok közrendű származású inasaival. 

Ezeket a nemes inasokat, vagyis tizenéves jómódú birtokos családokból származó 
gyermekeket - az étekfogókhoz hasonlóan - , nevelődni, tanulni adták be a főúri udva-
rokba. Némely inasok ugyancsak lóval szolgáltak, mint az étekfogók és csupán feladat-
köreikben különböztek azoktól: míg az étekfogók egyik fontos kötelessége az asztali 
szolgálat volt, az inasok elsősorban az úr körüli belső szolgálatot látták el. Erdélyben a 
fejedelem körüli személyes szolgálatot az ún. bejárók látták el, akik között inas éppúgy 
volt, mint lovas ifjú. 

1 Erről részletesebben lásd KOLTAI András: Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek 1617— 
1708. (Milleniumi Magyar Történelem, Források) Budapest, 2001. 7-57. 

2 A lovak száma mindig eggyel több volt, mivel a szolgák lovain kívül a familiáris saját lovát is beleszá-
molták az összeírásokba. 
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A magyar főúri udvarban az „udvar népe" közé sorolták még a szakácsokat, a muzsi-
kusokat és néhány mesterembert, csatlósokat, lovászokat, kocsisokat, udvari lelkészeket 
és az orvost. Ők azonban többnyire nem voltak nemesi származásúak és funkcionálisan 
inkább a kiszolgáló személyzethez tartoztak, de mivel többnyire együtt mozogtak a főúr-
ral az „udvar népének" többi csoportjaival együtt, így odatartozónak számítottak.3 

A várbelieket két, jól elkülöníthető csoportra lehet osztani: az egyik tagjai az úr gaz-
daságában dolgoztak (uradalmi alkalmazottak), a másiké pedig a várak őrzésével voltak 
megbízvá. Az előbbiek az uradalmi tiszttartó vagy birtokigazgató (prefectus bonorum) 
alá tartoztak, az utóbbiak pedig a vár kapitánya vagy porkolábja alá. 

Az „udvar népe" és a várbeliek természetesen több szálon is kapcsolódtak egymás-
hoz. Egyrészt az „udvar népe" azokban a várakban, kastélyokban lakott, ahol az azokat 
gondozó és fenntartó várbeliek, másrészt olyan vezető tisztviselői, mint a tiszttartó és a 
porkoláb, sokszor a familiárisok közül kerültek ki. 

Nehéz meghatározni az udvarban élő női szolgálók helyét. Batthyány I. Ádám össze-
írásaiban az „udvar népe" között szerepelnek fraucimerek csoportnév alatt és itt éppúgy 
szerepel az úmő kíséretéhez tartozó előkelő nemes kisasszony mint a dajkák, a szakács-
né vagy a házsöprőlány. Ugyanakkor általában külön, a várbeli nép között sorolták fel a 
vénasszonyt és a fonólányokat is. Mindenesetre a női alkalmazottak száma jóval keve-
sebb volt, mint a férfiaké. 

F O R R Á S O K 

Étrendek 

Az egyik legfontosabb forráscsoport e témában, az étrendek, amelyek az elkészített 
és feltálalt ételekről tájékoztatnak. Érdekes módon a ma ismert étrendek nagy része 
(négyből öt) a Nádasdi udvarból származik. Ezek különböző időben és helyen készültek 
és időtartalmuk is eltérő. A legkorábbi és egyben a leghosszabb Csejtén készült Nádasdi 
Pál idejében 1623. november 1. és 1625. augusztus 31. között. A majd két évet felölelő 
étrend a feltálalt ételek mellett tartalmazza az étkezéseken résztvevők névsorát, amiből 
kitűnik, hogy a csejtei várbeliek alkalmazottak étrendjéről van szó.4 (A továbbiakban: 
csejtei várbeliek étrendje.) 

Az időben következő, három hónapos étrend valószínűleg 1650-ből való (október 1-
december 31.) és Nádasdi III. Ferenc valamelyik rezidenciáján (talán Sárvár) étkező 
familiárisok és várbeliek által elfogyasztott ételeket sorolja fel (ezentúl Nádasdi familiá-
ris étrend).5 Ugyancsak Nádasdi Ferenc idejére esik az a Kapuvárról származó egy, a 

3 Lásd erről KOLTAI András: Batthyány Ádám és udvara (1625-1659). Doktori disszertáció. Bp. 1999. 
Várak, kastélyok, rezidenciák c. 3. fejezetét. 

4 Lelőhelye: Magyar Országos Levéltár (MOL) E 185. Nádasdi Levéltár. Számadások, vegyes anyag. Eb-
ből az étrendből már megjelent három hónap. (Uradalmi étrend Csejtéről 1623-1625-ból. In: Történelmi 
Szemle 36 (1996) 2-3. sz. 77-314. 

5 A három hónapot tartalmazó étrendből először egy, az októberi hónap jelent meg. Vö. BELENYESI 
Márta: Egy 16. századi főúri étrend kultúrtörténeti tanulságai. In: Néprajzi Értesítő 1958. 133-153. Az étren-
den sem évszám, sem helymegjelölés nincs, így csak közvetett adatokkal határozható meg a körülbelüli kelet-
kezési ideje és helye. Belényesi Márta rosszul datálta az étrendet. Ennek bizonyítását és a legvalószínűbb 
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többiekhez képest kissé egyhangú étkezést bemutató étrend6 (1661. augusztus 1 -
november 19.), amelyet főleg egy ott raboskodó török illetve ott időnként megszálló 
kocsisok fogyasztottak el.7 (A továbbiakban: kapuvári étrend.) 

Az egyetlen nem Nádasdi udvarból származó étrend abban is különleges, hogy az 
egyetlen főúri étrend, vagyis az egyetlen olyan, amiben azt követhetjük nyomon egy 
hónapon át, hogy milyen ételek kerültek egy főúr, nevezetesen Thurzó Szaniszló asztalá-
ra,8 egyben ez a legkorábbi étrend is, mivel 1603-ból való. Ez a januárban készült étrend 
az elfogyasztott ételek nevei után felsorolja a felhasznált alapanyagok mennyiségét is. (A 
továbbiakban: Thurzó főúri étrend).9 

Szakácskönyvek 

A fennmaradt 16-17. századi szakácskönyveink szerzői különböző olvasóközönség 
számára készítették müvüket. A fejedelmi szakácskönyv szerzője az erdélyi fejedelemnél 
szolgálván, külhoni uralkodói konyhákon is forgolódván10 a legfelső társadalmi réteg, 
főleg az előkelők számára kínál recepteket. Ez tükröződik abban például, hogy számos 
olyan receptet közöl, melynek alapanyaga csak az előkelőbbek számára volt elérhető: 
így vadhúsok vagy az osztriga. Ez az egyetlen szakácskönyv, amely ír az ételek aranyo-
zásáról, festéséről, ami a korszakban nagy divat volt a gazdag és előkelő udvarok leg-
rangosabb asztalaira kerülő ételeknél. Az is jellemző rá, hogy egy-egy receptnek a sze-
gényebbek számára is megvalósítható változatát is leírja.11 

A csáktomyai szakácskönyv már címében is jelzi, hogy ,fcöz-étkeknek" (közönséges, 
általánosan ismert) receptjeit írja le és arra is utal, hogy nem jutott főszakácsi pozícióba. 
Iskolázottságára utal, hogy latinul is tudhatott valamelyest, melyre az egyes ételek mellé 
írt latin kifejezések okán gondolhatunk. Állítása szerint csupán azért jegyezte le ezeket a 
recepteket, hogy ne felejtse el őket. A kolozsvári szakácskönyv írója nem a főúri nagy 
konyhák számára főző szakácsoknak, hanem „becsületes közrendeknek" számára kívánta 
megmutatni, ,/niképpen kellessék két vagy három tál étket készíteni" Csak elvétve jegyzi 

dátum és hely magyarázatát lásd BENDA Borbála: Nádasdy-alkalmazottak étrendje a 17. század közepéről. In: 
Századok 2004. 4. sz. 931-956. 

6 Leginkább tehénhús szerepel valamilyen ízesítéssel. 
7 MOL E 185. Nádasdi levéltár. Gazdasági iratok. Kapuvár. 
8 Azért az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Thurzó Szaniszló nem töltötte ehelyütt az egész hónapot, felje-

gyezték, amikor Bécsbe távozott. Ilyenkor a feltálalt ételek száma látványosan kevesebb. 
9 Thurzó Szaniszló étlapja Galgóc várában 1603. januárjából. RADVÁNSZKY Béla (közli): Az erdélyi fe-

jedelem udvari szakácskönyve a XVI. századból. Régi magyar szakácskönyvek. Bp., 1893. 323-397. 
10 „Ezt én keresztény fejedelmeknél így láttam..." RADVÁNSZKY: i. m. (1893) 66. Megnevezi például a 

lengyel udvart, ahol is azt látta, hogy „egy elméjében megfordult ifjút az lengyel király doctora evvel gyógyítót 
vala meg." (uo. 233) Járt Rudolf császár udvarában: Játtam, hogy Rudolfus császárnak egy hétig mind fel 
vütték az asztalára." (uo. 63.) De a német császár „étrendjét" illetőleg is tájékozotnak mondja magát, ameny-
nyiben az ulipotreda (olla) nevű levesételről tudni véli, hogy egy esztendőben háromszor főzik meg a német 
császár számára (uo. 243). 

11 Lásd például ,fia penig csak kőz-úrnak akarod megfőzni, savanyú borban is meg lehet, ecetben is, ha 
nemes embernek, csigerben is. ... szegény embernek főzni csak sós vízben is jó... Ez kis jedzésből főzhetsz 
fejedelmi, köz és úri rendeknek." RADVÁNSZKY: i. m. (1893) 66-67. 
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meg például, hogy „ha udvari módon akarod feladni"12 vagyis azért ismerte az udvari 
szokásokat is, de nem az udvari módi szerinti recepteket adott ki.13 

A harmadik fontos forráscsoport a praebendás listák, amelyeken az udvarban folya-
matosan vagy időszakosan ott élőket írták össze meghatározván, hogy kinek mennyi 
kenyér, bor, hús és egyéb természetbeni járandósága van. A legteljesebb ilyen listák 
Batthyány I. Ádám udvaráról (1634-1655) maradtak fenn.14 

Asztali rendtartás 

A főúri udvarok étkezéseinek alapvető sajátossága volt az ún. asztali rendtartás. Ezt a 
kifejezést ők maguk nem használták ugyan, de ez illik a legjobban arra a szokásra, hogy 
mindenhol, ahol főztek vagyis asztalt tartottak (rezidencián, uradalmi központban), 
meghatározták, ki melyik asztalnál eszik, vagyis ki kivel eszik együtt. Az asztali rendtar-
tások összeállításakor arra törekedtek, hogy egy asztalhoz egyenrangúak kerüljenek, 
legyenek azok az „udvar népéhez" vagy akár várbeli szolgarendhez tartozóak. így pél-
dául a Nádasdi udvarban a porkoláb a hopmester asztalánál ült együtt olyan főrangú 
familiárisokkal, akik nem fértek el a főúr asztalánál. Az asztali rendtartásban meghatáro-
zott asztalok száma nem volt azonos a tényleges asztalok számával, mivel ezek az aszta-
lok inkább elméleti fogalmak voltak. Gyakran előfordult, hogy például az uraimék aszta-
la tulajdonképpen két-három valódi asztalt jelentett, mivel olyan sokan étkeztek aznap 
éppen az udvarban. De az úr asztala is állhatott két-három valóságos asztalból. Ugyan-
akkor voltak olyan asztalok, ahol csak néhány ültek. A hangsúly tehát nem a személyek 
számán volt, hanem azon, hogy az egy asztalhoz rendeltek mind azonos minőségű és 
mennyiségű ételt kapjanak. 

Közös vonása volt az asztali rendtartásoknak, hogy mindenhol az úr asztala volt az 
első, a legrangosabb asztal, ahol a legelőkelőbb familiárisok együtt étkezhettek urukkal. 
Az úr asztalához be nem férő familiárisok számára külön asztalt tartottak fel többnyire 
uraimék asztala néven. Ezenkívül általában a fraucimereknek, a zenészeknek és a kony-
hamesternek (szakácsokkal) tartottak külön asztalt. Az étkezés alatt szolgálatott teljesítő 
étekfogók és inasok vagy uruk étkezése előtt vagy után ettek és többnyire az uruk aszta-
lán megmaradt ételek kapták jobbítva vagyis kiegészítve és felmelegítve. Asztalukat 
például Batthyány I. Ádám vagy Nádasdi III. Ferenc rendtartása sem említi.15 

Mint már utaltunk rá, a különböző asztaloknál különböző számú étkező foglalt he-
lyet. Pontos számot leginkább az első számú asztalról mondhatunk: ennél az asztalnál a 
legtöbb udvarban 12-en ültek, néhány udvarban, ahol már a nyugat-európai szokásokat 
kezdték átvenni, ennél kevesebben. Legismertebb példa erre Zrínyi Miklós, akinél 
nyolcan ültek és a kortársak ezt németes szokásnak tartották. Minden udvarban az 
uraimék asztala volt a legnépesebb asztal és ráadásul ez volt a legbizonytalanabb létszá-
mú asztal minden udvarban: mindig az éppen az udvarban jelenlévő familiárisok számá-

12 KIRÁLY Erzsébet (szerk.): Szakács mesterségnek könyvecskéje. Budapest, 1981. 305. 
13 Uo. 67. 
14 A németújvári illetve a rohonc-szalónaki prebendások conscripióinak könyve 1634-1655. MOL P 1322. 

Batthyány levéltár. A Batthyány család körmendi központi igazgatósága iratai. A földesúri famíliára, illetve az 
uradalmi alkalmazottakra vonatkozó iratok (A továbbiakban: FöldFam). No. 352., 354. 

15 KOLTAI: i. m. 2001. 102-104. 
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tói függött. Batthyány maga 44-re becsülte azok számát, akik ennél az asztalnál esznek, 
de hozzá tette, hogy ez a legbizonytalanabb létszámú asztal, mivel attól függött hányan 
tartózkodnak éppen az udvarban az uraimék közül. Például volt olyan hónap, hogy átlag 
huszonheten voltak ennél az asztalnál.16 

Batthyány udvarában saját asztalnál étkeztek a deákok, a fraucimerek, a konyhames-
ter a szakácsokkal és a muzsikusok (síposok, dobosok, hegedűs és cimbalmos) is. Bat-
thyány udvarában 6 deák intézte az írásos ügyeket, asztaluk létszáma is általában ennyi 
volt (természetesen közülük is lehetet valaki éppen távol). Az asszony udvartartásához 
tartozó fraucimerek asztalához 22 személy tartozott, de a már említett egy hónapban 14-t 
számoltak.17 A konyhamester asztalára Batthyány hat személyt számolt, mégis ennél az 
asztalnál voltak 11 is. A muzsikusok asztala pedig elméletileg 15 főből állt, az adott 
hónapban pedig 11-ből. 

Az asztali rendtartásban meghatározott asztalokra különböző számú tál étket rendel-
tek. Ez azt jelenti, hogy mindegyik asztalra bizonyos számú, egymástól különböző ételt 
kellett készíteni. Minél rangosabb asztalról volt szó, annál több fajtát, természetesen. 
Gyakorlatban ez úgy nézett ki például, hogy Batthyány II. Ádám által a saját asztalára 
ebédre rendelt 16 tál étel közül l - l tál ételt kellett főzni tehénhúsból, pacalból, káposz-
tás tehénhúsból, 2-2 borjúhúsból, vadhúsból (vagy ennek hiányában pirított húsból) és 
bárányhúsból és 4 tál étket valamilyen baromfihúsból (tyúk, lúd, pulyka, kappan vagy 
réce). 

Általában jellemző, hogy a főurak saját asztalára jóval több tál ételt rendelt mint a 
rangban utána következő uraim asztalára. Az előbb említett Batthyány II. Ádám (1691) 
ebédre 16, vacsorára 12 tál étket rendelt saját asztalára ha nyilvánosan étkezett és 10 
illetve 8 tálat ha magántermében,18 az uraimék asztalára ebédre 7, vacsorára 6 étket 
szánt, az étekfogóknak 5-5 tálat szánt minden étkezésre.19 Nagyapjának, Batthyány I. 
Ádámnak konyhamestere, Pulya György 1651-ben arra panaszkodik, hogy az uraim több 
mint 6 étket kémek tőle minden étkezéskor, pedig ő nem tud többet adni.20 A Nádasdi 
familiáris étrendben átlagosan 5 tál (4 és 6 között váltakozik) étel a jellemző. A csejtei 
várbeliek étrendjében pedig az étkezésenkénti 3 tál (2 és 6 között váltakozik). 

Csáky István (1643) pedig napjában (vagyis a két étkezésre összesen) saját asztalára 
50 tál étket rendelt, az udvarbíróéra, ahová az uraimék is tartoztak az aznap ott étkezők 
számától tette függővé, a legelőkelőbb női asztalra (öregasszony és leányasszonyok) 12 
tál étel járt, muzsikusoknak 12 jól megrakott tál (mivel, hogy sokan vannak). 

Hasonló mennyiségű tálat rendelt I. Rákóczi György fejedelem fia, a későbbi II. Rá-
kóczi György fejedelem számára, amikor az váradi főkapitány lett: ebédre 24, vacsorára 
20 tálat. 

16 Ez egy 1642. decemberében készült borszámadás töredékből derül ki, ahol is az ordinarum (rend) szerint 
kiadott bort asztalonként írták föl azt is odaírva hányan ültek az adott asztalnál. MOL P 1322. Batthyány 
levéltár. Számadások. 

17 Igaz a borszamádás külön asztalhoz ír föl 7 házsöprő és mosólányt, akikkel együtt viszont 21 személy 
jön ki. 

18 Ekkor már néhány magyar főúr, a nyugat-európai szokásnak megfelelően, visszavonult saját magánter-
meikbe étkezni, ahelyett, hogy az ebédlő palotán evett volna. 

19 MOL P 1322. Batthyány levéltár. Instrukciók. 
20 MOL P 1322. Batthyány levéltár. Tiszttartókkal való levelezés. No. 86. 

85 



Benda Borbála: Társadalmi különbségek a főúri udvarokban... 

A tálak száma tehát az asztalnál ülők rangjától függött és az előkelőbbeknek több tál 
járt. Ez egy nagyon jelentős alapvető különbséget eredményezett: a magasabb rangúak 
asztalára változatosabban formában elkészítve kerültek a húsból és a halból készült éte-
lek (a zöldségeket ugyanolyan egyhangúan elkészítve ették). Például a legnagyobb 
mennyiségben fogyasztott húsfajtát, a marhahúst az étrendek közül a legalacsonyabb 
rangúak számára készült csejteiben leginkább simán megfőzve tálalták vagyis csak annyi 
áll az étrendben, hogy főzettem tehénhúst. Ezenkívül még pecsenyéjét megsütve fo-
gyasztották.21^ jegyezném meg, hogy a baromfi és a halak elkészítésénél már nagyobb 
a változatosság.) A Nádasdi familiáris étrendben már jóval nagyobb a változatosság: 
főleg kukrejttel, tormával, kisebb arányban petrezselyemmel főzték, ezenkívül gyakran 
sütöttek itt is marhahús pecsenyét.22 A kukrejt egy fűszeres (zsálya, tárkony, borókabo-
gyó) mártás, amelynek tehénhússal való elkészítési módját mind a három szakácskönyv-
ben leírják: eszerint a megsütött tehénhúst feldarabolták majd a zsályás, tárkonyos, ece-
tes, borókás (fenyőmagos) lében tovább főzték.23 A Thurzó-féle főúri étrendben a kukrej-
tes tehénhús nem fordul elő, viszont a tormával és a petrezselyemmel elkészített igen és 
itt pecsenyeként fogyasztották legnagyobb arányban.24 A petrezselyemmel elkészített 
tehénhúst Bethlen Miklós is mint jó magyar ételt emlegeti naplójában25 és a csáktornyai 
szakácskönyv is „igen szokott étek"-nek tartja. A kapuvári étrendben pedig az ottani 
török rabnak a tehénhúsos ételek több mint felét (57%) ilyen módon készítette el a sza-
kács. Ezért is különös, hogy a csejtei étrendben nem szerepel. 

A két rangosabb étrend több hasonlóságot mutat a tehénhúsos ételeket illetőleg. A 
Nádasdi familiáris étrendben ebédre mindig egy ételt készítettek tehénhúsból, vacsorára 
pedig mindig kettőt. E kettő közül az egyik szinte mindig tehénhús pecsenye volt. 
Ugyanez a helyzet a Thurzó-féle főúri étrendben is: ebédre egyfajta, vacsorára kétfajta 
tehénhúsos étel és ezek közül az egyik pecsenye. Abban is egyezik a két étrend, hogy 
mind vacsorára, mind ebédre készítettek egy-egy zöldséges (káposzta vagy répa) ételt 
tehénhússal. Úgy tűnik, hogy ez a szokásrendszer a század végéig nem sokat változott, 
mivel Batthyány II. Ádám (I. Ádám unokája) hasonlóan rendelkezett: saját asztalára 
ebédre és vacsorára is egy-egy tehénhúsos ételt rendelt és egy-egy zöldségeset tehénhús-
sal. Ugyanennyi járt az uraimék és az étfogók asztalára is. Ezenkívül borjúhúsból is 
rendelt ebédre és vacsorára saját asztalára 2-2 ételt sütni és főzni vagyis nála borjúhúst 
sütöttek és nem tehénhús pecsenyét készítettek. Ha elég borjúhús állt rendelkezésre, 

21 Elvétve készítették kukrejttel (egyszer 1624. júniusában), vadalmával (négyszer 1624. júliusában) 
22 A pecsenye részben sült húst jelent, részben a marhának a csípője és combja hátsó részéből lemetszett, a 

többi résznél fehérebb húsdarabot. 
23 A Csáktornyái recept: „Az tehenhúst megsütni és levesen felmetélni, hagymát bőven belé (némelyek al-

mát is adnak hozzá). Zsályát, tárkont, bort, ecetet, vizet, amennyi elég, fenyőmagot is hozzá adni egy keveset, 
és jól megfőzni, némelyek borsot, sáfránt vetnek belé." A kolozsvári: ,A nyers tehénhúst szépen mosd meg, 
nyárson süsd meg, jó levesen vond le a nyársról, metéld fel darabonként, rakd fazékba, azután metélj veres-
hagymát, zsállyát és egy darab fejér kenyeret kocka módon, borral, ecettel (ha borecet nincs, vízzel tedd fel, 
főzd meg. Egy kevés fenyőmagot is megtörvén, ruhácskába kötik, és úgy főzik benne, és amikor fel akarja adni, 
akkor kiveti. Ezek így meglévén, bors, gyömbér, sáfrány, s add fel." KIRÁLY: i. m. (1981) 148., 282.) Az 
erdélyi fejedelmi szakácskönyvben a tarpecsenyéből készített változata szerepel, amely hasonló a fenti kettő-
höz. RADVÁNSZKY: i. m. (1893) 14-15. 

24 Magyar Nyelvtörténeti Szótár V. Bp. 1961. 695. 
25 Bethlen Miklós Önéletírása. Kiadta Windisch Éva. Budapest, 1955.1. 183. (A továbbiakban: BETHLEN 

1955.) 
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akkor az uraimék asztalához is jutott belőle l - l tál étek, ha nem, akkor bárányhús járt 
helyette.26 A csejtei várbeliek étrendje nagyon eltér az itt felvázolt rendszertől, amennyi-
ben egyrészt nem került mindennap tehénhúsos étel az asztalra, másrészt, ha került, 
akkor is csupán egyfajta ebédre vagy vacsorára (a káposztát és répát, pedig mint említet-
tem, szalonnával készítették). 

Nemcsak az elkészítési mód volt változatosabb a magasabb rangúak számára, hanem 
a felhasznált alapanyagok is. Például a halak esetén jól illusztrálja ezt Batthyány I. Ádám 
böjti limitációi (1646., 1651., 1652., 1653., 1656.). Ez asztalokra lebontva határozza 
meg, hogy kinek mennyi hal jár böjti időszakban. Eszerint csak az úr asztalára jutott friss 
hal és olyan különleges tengeri halak mint plataicz, habarnyica, stockfish. Természetesen 
ide jutott a legtöbb a sózott vizából is: 13 libra (kb 6,5 kg) - 1656-ban már csak 8 libra. 
Sózott viza egyébként mindegyik asztalra jutott különböző mennyiségben, hering 
viszont csak a rangosabb asztalokra, így az uraimék, a deákok és az étekfogók asztalára. 

Ugyancsak előjött a társadalmi különbség a húsfogyasztásban a húsfajták tekinteté-
ben. A vadhús például, bár egyértelmű, hogy a korszakban igencsak bővelkedek vadak-
ban, kifejezetten úri eledelnek számított. Jó példa erre Batthyány II. Ádám udvara, ahol 
(1692) „az magunk asztalára" (ebédre és vacsorára is), „uraimék és secretariánusoknak" 
és ,&sztalnok úr és étekfogók asztalára" járt vadhúsból ebédre egy-egy tál étek. Ez pers-
ze nem azt jelentette, hogy minden nap mindegyik asztalra került vadhús. Az étrendek-
ben leginkább vadmadár és nyúl szerepel. Az őzhús egyértelműen ünnepi eledelnek 
számított: többnyire ünnepnapokon találkozhatunk vele. Természetesen máskor is fogy-
asztották, amikor vadászsákmányként rendelkezésükre állt. 

Ez mondható el a vaddisznóról is. A disznófő különleges helyet töltött be a korszak 
étkezésében, ahol az ételeknek reprezentáció szerepük is volt. Az erdélyi fejedelem fő-
szakácsa például azt ajánlja, hogy az egészben az asztalra helyezett disznófőnek a fogát 
aranyozzák be.27 A disznófejet gazdag úrnak édes borban, ,Jcöz úrnak" savanyú borban, 
az egyszerű ,/iemes embernek" pedig csigérben megfőzve tálalták. Ez jól tükrözi azt, 
hogy feltehetőleg ünnepi alkalmakkor az alacsonyabb rangúak asztalára is jutott vad-
disznófő, másrészt ismét tetten érhető az a jellegzetesség, hogy a felhasznált alapanyag-
ban különbözött a rétegek étkezése. 

A főúri udvarokban élők étkezését vizsgálva további szembetűnő különbségként fi-
gyelhető meg, hogy a szalonna, vagyis a vele ízesített zöldségek az alacsonyabb rangú 
réteg táplálkozására jellemző. A csejtei várbeliek étrendjében például szalonnával ették a 
káposztát és répát, míg a Nádasdi familiáris és a Thurzó-féle főúriban tehénhússal. Az 
egri várban az 1594/95-ös gazdasági évben összesen 75 és fél darab szalonna kelt el, 
ebből főkapitány konyhája 9 db jutott, a többi praebendás pedig 43,5 db-ot fogyasztott 
el. (Az arányok kedvéért: ugyanakkor a főkapitány konyhájára 203, a praebendásokéra 
204 bárányt vágtak le.) 

Ugyancsak alacsonyrangúak számára szolgált étkezésül a sódar.28 A murányi szám-
adásokban szerepel, hogy a cselédségnek adták a konyhára (de még így is csupán 19 db 

26 KOLTAI: i. m. (2001) 204-205. 
27 RADVÁNSZKY: i. m. (1893) 66. 
28 Sódar: a disznó mellső combja, sonkája, illetve lapockája. 
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fogyott a 462 darabból egy év alatt), az egri várban pedig mind a 38 darabot a prae-
bendások fogyasztották el. 

A hús és halfogyasztásban a minőségi különbségek dominálnak. Amennyire ez meg-
állapítható, az egyfőre jutó húsfogyasztásban nem volt jelentős különbség, legfeljebb a 
hiaerhcia két végén állók között. 

Az egyik legalapvető élelmiszemek számító kenyér fogyasztásában csupán minőségi 
különbségek voltak: fejadag tekintetében ugyanis nem volt eltérés az udvarban prae-
bendát kapó különböző társadalmi rétegek között: Batthyány I. Ádám udvarában például 
a napi kenyéradag fejenként két cipó volt mindenki számára, a legelőkelőbb familiáristól 
a házsöprögető leányig. Ugyancsak két cipó járt mindenkinek Nádasdi III. Ferenc 
(1657), Wesselényi Ferenc (1663) és Rákóczi Erzsébet udvarában is.29 E két cipó azon-
ban eltért minőségében attól függően, hogy ki kapta őket. Batthyány Ádám udvarában 
például háromfajta cipót sütöttek: A, B és C jelűt. Az A jelű kenyér tiszta fehérkenyeret 
jelentett, a B az abajdócból30 való kenyeret, a C pedig rozskenyeret. Batthyány Ádám 
udvarában az évek során változott, hogy kik kaphattak az első sorban az úrnak és előkelő 
familiárisainak31 szánt tiszta fehérkenyérből (A jelű): a preabendás listák szerint viszont 
kezdetben az uraimék (mindenféle rangú), az étekfogók, inasok, deákok, zenészek, sza-
kácsok is A jelű cipót kaptak. A csatlósoknak, kocsisoknak, a familiárisok szolgáinak 
pedig C jelű járt, a fraucimereknek, vagyis az udvarban élő nőknek rangjuknak megfele-
lően A, B vagy C. Később viszont csak az uraimék kaptak A jelűt és az étekfogók, ina-
sok, muzsikások, szakácsok B jelűt. 

Thököly Imre udvarában is háromféle cipókenyeret sütöttek: uraim cipóját (főrendek 
részére), praebenda fehér cipót és köz-, vagy feketecipót. Tehát a harmadik kenyér itt is 
rozskenyér volt.32 Egyes udvarokban azonban csak kétfélét, fehérkenyeret és „abrak"33 

(„köz-" vagy „cseléd") cipót különböztettek meg. Murányban (1542-1572) csupán az 
1550-es években,34 Egerben (1594—95) egyáltalán nem sütöttek rozsból készült kenyeret, 
az ottani praebendásoknak csupán fehérkenyeret adtak. 

Minőségbeli és mennyiségbeli eltérés egyaránt jellemezte a korabeli italfogyasztást. 
Magyarországra ekkoriban a borivás a jellemző; vagyis ahol elegendő mennyiségű bor 
állt rendelkezésre, ott nem volt jelentős a sörfogyasztás a főúri udvarokban. Az uradal-
mak többsége rendelkezett a sörkészítés minden kellékével felszerelt ser-, sernevelő-
vagy serfőzőházakkal és többnyire tartottak külön serfőzőt is. Ezenkívül bőven tárolták a 

29 MOL E 185. Nádasdi levéltár. Utasítások. No. 68.; MOL E 156. Urbaria et conscriptiones. Fasciculus 
25. 108. ÖStA, HHStA, Familienarchiv Erdődy. Ladula 63. fasciculus 10. No. 4. 

30 Abajdóc vagy más néven kétszeres. A búza és rozs egyenlő vagy 1:2 arányú keveréke, melynek lisztje 
főképpen kenyér alapanyagául szolgált. 

31 1638-ban: az A jelűt saját maga számára, a B jelűt az uraim számára, a C jelűt pedig a közönséges cse-
lédek számára süssék. MOL P 1322. Batthyány levéltár. Instrukciók. No. 42. folio 226. Memóriáié az két 
várnál lévő praebendásokról. 1638. május 17. 

32 Gazdasági utasítás. Munkács, 1684. június 10. In: Gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem ura-
dalmaiban 1684-ben. In: Magyar Gazdaságtörténeti Szemle 1894. 254. 

33 Lásd például uo. 514. és BETHLEN: i. m. (1955) 321. 
34 SARUSSI KISS Béla: A murányi vár élelemellátása a 16. század második felében. In: Studia Agriensia 

22 (2001) 237-276., vonatkozó rész 242. 
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sörkészítés alapanyagait, az árpát és a komlót. Ez utóbbi egyes uradalmakban külön 
komlóskertekben termelték.35 

A sört nem tudták tárolni, így a leltárakban csupán nagy mennyiségű bort írtak össze, 
amely viszont néhány évig tárolható volt. Batthyány I. Ádám udvarában minden réteg 
bort kapott praebendában. Murányban (1664) viszont a többség sört kapott és csupán 
néhány kiváltságosnak jutott bor.36 Murányra már az előző század végén is inkább a 
sörfogyasztás volt a jellemző, mint a bor: a várban napi 2 pint ser járt a katonáknak.37 

Batthyány Ádám udvarában minden évben hozzáértő emberek kóstolták meg az évi 
termést, majd három kategóriába sorolták őket: korcsmai, praebendás (vagy abrakos) és 
a földesúri saját használatára való bora.38 A korcsmai bort árulták ki falun, a praebendás 
bort kapta a praebendások többsége és a harmadik, legjobb minőségi bort pedig az úr és 
az előkelőbb familiárisai. A praebendás bort az abrakos kulcsár felügyelte, az úr borához 
csak a főkulcsár férhetett hozzá. Más főurak udvarában is léteztek ezek a megkülönböz-
tetések.39 Nádasdi III. Ferenc a legrosszabb minőségű borát a praebendásoknak tartotta 
meg és az ennél jobbat áruitatta ki a kocsmákon.40 Természetesen nem minden 
praebendás bor volt a kocsma bornál rosszabb: familiárisainak Nádasdi is jobbfajta bort 
adott, és a kocsisok, csatlósok és lovászok kapták a kocsmára sem való, ún. „legalja-
sabb" minőségű bort.41 Azonban rosszabb évjáratú években, vagy borban szegényebb 
vidékeken az udvarban élő legalacsonyabb rangú réteg bor helyett lőrét vagyis törköly-
bort kapott. 

Batthyány I. Ádám udvarában eleinte, 1638-ig az uraimnak praebendában napi 1 
pint (1,6 liter)42 bor járt, aztán hol 0,75 pint (1,2 liter) hol még kevesebb, csupán 0,5 pint 
(0,8 liter), feltehetőleg összefüggésben az előző évi borterméssel. Az udvarban élő ala-
csonyabb rangú embereknek ennél kevesebb borpraependa járt. Pl. a kocsisoknak csupán 

35 Csupán egy példa: kapu előtt veteményes kert filegóriával. A major, benne a majorház, a sötfőzőház 
felszerelésével szintén közös... Külön jégverem és komlóskert." Csetneki uradalom 1636. Vö. MAKKAI László: 
I. Rákóczi György gazdasági iratai (1631-1648). Bp. 1954. 158. Ungváron (1668) külön felhívták a figyelmét 
az udvarbírónak, hogy , firpát penig bőven vetessen és pénzen vegyen. Komlóra is jó idején gondja legyen, 
hogy az szükségnek idején ne kellessék kétfelé kapni, az komlót penig nemcsak az ligeteken és füzeseken sze-
dessék, hanem mindenütt majorok mellett, s másutt is csináltassanak komlós-kerteket, hogy így szelíd komlóval 
jobb sert főzhessenek." Utasítás 1668-ból az ungvári udvarbíró és számtartó részére. In: Magyar Gazdaságtör-
téneti Szemle 1898. 157. 

36 MOL E 156. fasciculus 25. No. 5. Murányi cseléd praebendája. 1663. július 5. 
37 SARUSSI: i. m. (2001) 237-276. 
38 BÁN Péter: A nyugat-dunántúli Batthyány-uradalmak birtokigazgatási rendszere a XVII. század első fe-

lében. In: Agrártörténeti Szemle 21 (1977) 55. 
39 Például Thurzó György írja egyik levelében: ,flem árt hogy ha az tisztartók az korcsmákra mustot ho-

zatnak, de derekasképen bort ez után kell állandót venni Szent Márton után. Nyitra táján mondgyák hogy 
felette jóizű bor termett, olcsó is. Abrak-bornak jó válna ott is szerezni és venni. Az ó-borokat igen jó 
megkémélleni, mert ez idén nem lesznek oly jó borok mint tavaly. Itt is keves lett, mert kit az jegesesőrontott el, 
kit kedig az vitézlőnép hordott és ett meg szollőjében..." 1611. október 25. Tokaj vára. Thurzó György levelei 
nejéhez. Budapest, 1876. H. 295. 

40 MOL E 185. Utasítások. 56. sz. 174. folio. Utasítás sárvári kulcsár (claviger) számára. 1660. decembere, 
Pottendorf. 

41 MOL E 185. Utasítások. No. 68. Utasítás Svasics Luca szaibersdorffi kulcsár részére. 1657?. 
42 1 pint = 2 icce = kb. 1.6 liter 
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0,5 pint (0,8 liter).43 Ugyanennyi volt 1660-ban a szatmári várban a német dragonyosok 
napi adagja.44 

Ami a főúr saját adagját illeti Batthyány I. Ádám eleinte (1636) saját magának ebédre 
és vacsorára is 2-2 pint (3,4 liter) bort rendelt, feleségének l - l pintet (1,6 liter). 1643-
ben már csak 3 pintet (4,8 litert) rendelt a két étkezésre összesen.45 Az asztalánál helyet 
foglaló főurak (9-10 személy) étkezésekként 14 pint (22,4 liter) bort kaptak. Egy 1642-
ből származó számadásban viszont azt jegyezték fel, hogy ordinarium szerint 30 pint (48 
liter) bor fogyott naponként az úr asztalánál a két étkezés alatt. Ugyanakkor például egy 
nap, amikor „az úr vígan volt" ebédre 46 pint (73,6 liter), vacsorára 58 pint (92,8 liter) 
extra bor fogyott csak a saját asztalánál. Természetesen nem mindennap ittak meg ilyen 
mennyiségű „extra" bort az úr asztalánál, de mindig több fogyott az ordinarium szerinti 
mennyiségnél. 

A főúri udvarokban élők között nem csak az elfogyasztott ételek minőségében és 
mennyiségében volt különbség. A különböző asztalokra különböző teríték került. A 17. 
század folyamán a legtöbb főúri udvarban a hétköznapi étkezéseken is elterjedt, hogy a 
főúr saját asztalánál ezüsttel terítettek. Ez azt jelentette, hogy mind a saját tányér, mind a 
saját evőeszközök ezüstből voltak és lévén a teríték része, már nem kellett mindenkinek 
a saját evőeszközét használni. A legelőkelőbb asztalnál már a saját villahasználata is 
elterjedt. A rangban utána következő uraimék asztalánál ónedényekkel terítettek, leg-
alábbis a 17. században, ugyanis úgy tűnik, hogy az előző, a 16. században még faedé-
nyekkel terítettek ennél az asztalnál is. A 17. századra azonban a faedények már csak a 
legalacsonyabb rangú asztalokra szorul vissza. Természetesen előkelőbb udvarokban -
pl. Thurzó György nádor udvarában - , ahol nagyobb mennyiségű ónedény állt rendelke-
zésre, több asztalra jutott belőle, kisebb udvarokban viszont a faedény maradt uralkodó. 

Összefoglalólag megállapítható, hogy a 17. század sem különbözött sokban mai ko-
runktól a különbségeket nézzük: az előkelőek, a gazdagok színesebben, változatosabban 
étkeztek, megengedhették maguknak a drágább alapanyagokat (legyen az osztriga vagy 
drága bor), a drágább evőeszközöket. A különbség csak annyi, hogy felerősödött az 
egészséges táplálkozás igénye, ami például a kenyérfogyasztás terén felcserélte az érték-
sorrendet a fehér- és rozskenyér között. 

43 MOL P 1322. Batthyány levéltár. FöldFam. No. 352., 354. 
44 N. KISS István: Húsfogyasztás (katonai és közfogyasztás) a XVI-XVÜ. századi Magyarországon. In: 

Agrártörténeti Szemle 1973. 103. 
45 MOL P 1322. Batthyány levéltár. FöldFam. „1643. november 7.: „Az mint disponaltam az ó és új bor 

kiadasát arról való írásom". 
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BALOGH JUDIT 

,Náj modi" és Erdély — a tárgyak világa 
a 17. századi Erdély 

főúri udvaraiban 

Jelen dolgozat1 vizsgálódása elsődlegesen arra irányult, hogy fellelhető-e valamiféle 
párhuzam az Erdélyi Fejedelemségben a nemesség rétegződése és ezeknek a fogyasztási 
cikkekhez, használati tárgyakhoz való viszonya között. A kutatáshoz rendelkezésre álló 
források csak részben lehettek a különböző inventáriumok, hagyatéki leltárak, valamint a 
végrendeletek2, mert ezek csupán a felsorolás szintjén érintik az illető nemes tulajdoná-
ban levő tárgyakat, eszközöket. Vizsgálódásunk célja elsősorban annak kiderítése volt, 
hogy milyen szimbolikus jelentést nyertek a különböző tárgyak a fejedelemség nemesei-
nek az életében, milyen mértékben voltak fogékonyak a luxus - valamint az élvezeti 
cikkek iránt, mennyire voltak nyitottak a „divat" újításaival szemben, valamint, hogy 
ebben a viszonyulásban, elfogadásban, vagy visszautasításban mennyire játszott szerepet 
az illető nemesnek az erdélyi nemesi társadalom rétegződésében elfoglalt helye, nemesi 
státuszának viszonylagos régi vagy újabb volta. Éppen ezért a 17. század folyamán ör-
vendetesen megszaporodott naplók, emlékiratok, történetírói munkák, még inkább a 
meglévő levelezések, valamint a peres iratok szolgáltattak adatot, szempontokat ezekhez 
a kérdésekhez. 

Az Erdélyi Fejedelemség Tündérkert megnevezését, már amennyiben ezt a meglehe-
tős változékonyságra, szinte kiismerhetetlenségre értjük, nyugodtan alkalmazhatjuk a 
16-17. századi erdélyi nemesség esetében is, ugyanis elég nehezen megfogható. Rendi-
sége fejletlen, a társadalom csúcsán lévő családok pedig elég jelentős mértékben változ-
nak, még a 17. századon belül is. Mindehhez hozzátehetjük azt is, hogy a fejedelemség-
ben a vezető szereppel, a legnagyobb befolyással a politikai és egyéb eseményekre gya-
korta nem a történeti Erdélyben birtokos nemesek bírtak. Alig beszélhetünk olyan csa-
ládról, amely a fejedelemség fennállásának nagyjából másfélszáz éve alatt végig jelen 
lett volna a befolyásosok között. Apor Péter írja, hogy „Gyermekkoromban hallottam, 
hogy egy grófnak Magyarországon megvolt öt-hatszáz jobbágya, s azt tartották grófnak, 
mert Erdélyben, az mint odafel írám, több gróf nem vala gyermekkorban gróf Csáki 
Lászlónál, Erdélyben úrnak azt tartották, az kinek háromszáz, jó fő embernek, az kinek 

1 A tanulmány megjelenését a Bolyai Ösztöndíj támogatta. 
2 KmOL = A Román Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága, Kolozsvár. 

Udvarhelyszék levéltára, Székely Láda Fond m 16. Udvarhelyszék Protokollumok. 
1610—1633. IV/3. A témában mind vagyonleltárakat, mind pedig végrendeletek Tüdős S. 
Kingának a forráskiadásai tártak a nyilvánosság elé. In: TÜDŐSNÉ SIMON Kinga: 
Székely főnemesi életmód a XVII. század alkonyán. Kolozsvár, 1998. 
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száz ház jobbágya vagy ad minimum hetven, vagy hatvan, most némelyek, az kik az úri 
titulust könnyen felvesz, s ha valaki fel nem adja, megharagusznak, két-három jobbágya 
alig vagyon, az egyik bíró, az másik kulcsár, az harmadik szabados annyival adós az 
ilyen úr uram, ha meg akarnák venni rajta, bizony a dolmánya sem maradna meg."3 

„Gyermekkoromban pedig gróf több nem vala keresztszegi Csáky Lászlónál, nagysá-
gos urak penig voltanak ezek: Haller Pál és János testvér atyafiak, Haller György, Bánfi 
György, Gyulaffi László, Komis Gáspár, Kemény János, László és Simon testvératyafiak, 
Wesselényi Pál, Serédi Benedek és Orlai Miklós, de ez magyarországi úr volt. 

Legelsőbben azért Leopoldus császár érdemre adá az római sz. irodalombéli grófi ti-
tulust széki Teleki Mihálynak, az ország generálisának, több sok kegyelmességivel egye-
temben, azért, hogy az kereszténység győzedelmes lévén az pogányságon, Erdélyt vér 
nélkül az magyar korona alá visszaszerzé. Azután gróffá lön Pekri Lőrinc, azután rátóthi 
Gyulaffi László; bárókká lőnek altorjai Apor István és zabolai Mikes Mihály. Azután két 
esztendővel grófokká lőpek losonczi Bánfi György, az gubernátor, és az Bethlen-ház; 
ugyanakkor Bethlen Miklós, az erdélyi fökancellárius szerzette meg híre nélkül altorjai 
Apor Istvánnak az grófságot; ismét grófoká lőnek köröspataki Káinoki Sámuel és zabo-
lai Mikes Mihály, Petki Dávid; Száva Mihály ugyanaz tájban lőn báróvá."4 

A 16. századról szólva pedig így írt: „Gróf vala hajdan Zápolyai János, de negyven 
kővára vala az magyar korona alatt; gróf vala Homonnai Bálint, de fel mér vala tenni 
hadakozásból az erdélyi fejedelemmel; grófok valának az Báthoriak, de egész táborokat 
állítanak vala fel; hrf vala Rhédei Ferenc, az ki az máramarosi domíniumot bírta, mert 
egy szolgájának száz ház jobbágyot ajándékozott - de most olyan grófok is vágynák 
némelyek Erdélyben, hogy ha száz jobbágyot elajándékozna, alig maradna ötven magá-
nak - , azonkívül hintókra s aranyos kardokra fizet vala az udvari népének; ma sok báró 
vagyon Erdélyben, az kik magoknak is egy-két hintót alig tudnak tartani; nemhogy hin-
tóra s aranyos kardra fizetnének, hanem két-három rongyos szolgával alig koszognak."5 

Korának talán legszélesebb látókörű erdélyi nemese, az Európát végigjárt Bethlen 
Miklós, családjáról, azaz édesanyjáról szólva így fogalmazott: Jószága volt az erdélyi 
állapothoz képest úri". 

Az Erdélyben jelentősnek számító nemesi családok közül a 16. század folyamán nem 
vettek részt mindannyian egyformán aktívan a fejedelmi politikában, ami természetesen 
eredményezte, hogy mivel nem mindenki forgolódott folyamatosan a gyulafehérvári 
udvarban, a gazdagodás, presztízsnövekedés, karrierépítés számos lehetőségét is elmu-
lasztották. Ebben a fejedelmek sajátos viselkedésmódja és udvarépítése ís szerepet ját-
szott. Míg ugyanis öreg Rákóczi Zsigmond kifejezetten az erdélyi nemességre épített, és 
részben ezt tette az őt követő Báthori Gábor is fejedelemsége legelején, ám az 1610-es 
merénylet után a régebbi erdélyi nemesség tagjai - Kendi, Komis, stb. - váltak kegy-
vesztetté és tűntek el rövidebb-hoszabb időre a politikából és ezáltal kiestek a karrierépí-
tésből is. 

Bethlen Gábor udvara - ahogyan később maga íija - elsősorban a „saját creaturáin" 
nyugodott, ő emelte fel és adományozta meg a Mikó, a Tholdalagi, és más székely csa-

3 APOR Péter: Metamorphosis Transilvaniae. Bukarest, 1978. 71. 
4 APOR: i. m. 26. 
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ládokat is, akiket ezáltal legalább félig-meddig igyekezett felemelni a nemesek soraiba. 
A székely családok némelyikét (pl. Apor, Káinoki, Béldi, Lázár, Mikó, Mikes) a 17. 
század második felében-végén már szintén ott említették a fontosabb erdélyi nemesi 
családok között, ennek ellenére ezek a családok valójában anyagi erejüket tekintve meg-
lehetősen gyengék voltak, ami jobbágyaik és birtokaik számában is tükröződött. 

Rákóczi György voltaképp többnyire a korábban már felemelkedettekre épített, Apafi 
Mihály idején pedig újra megjelenik egy új vezető réteg Teleki Mihály, Bánffy Dénes és 
Béldi Pál személyében. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy a meglehetősen vegyes és kis anyagi erővel rendelkező erdé-
lyi nemesség számára mik jelképezik a gazdagságot, a fonemességhez tartozást, akkor 
először az épített környezet, a kastély vagy udvarház meglétét kell vizsgálnunk, noha a 
dolgozat ezt nem szándékozott túlzottan részletezni. Már a 16. század közepétől erőtelje-
sen folyt az udvarházak, várak átépítése, kibővítése reneszánsz stílusban. A Kendi család 
Morvécs várát modernizálta, az Apafiak Ebesfalvát építették ki, a Komisok Husztot. A 
Bethlenek Keresden, Bonyhán építkeztek.6 

A 17. század folyamán mindez tovább folytatódott. A Komisok szentbenedeki kasté-
lyukat építették, építkezett Bethlen Miklós, Haller Gábor, Teleki Mihály, a század végén 
Káinoki Sámuel, Béldi Pál, Bánfíy Dénes és mások is.7 Ezeknél az építkezéseknél azon-
ban mind pompájában, mind anyagi erejét, számát tekintve nagyobbak voltak azok az 
építkezések, amelyeket főleg I. Rákóczi György és Bethlen Gábor kezdeményeztek és 
vittek véghez. A kastélybelsőket elég jól rekonstruálhatjuk az inventáriumokból. Ezekből 
hatalmas különbség mutatkozik a fejedelmi építésű kastélyok, udvarházak és a többi 
nemesi udvarház között. Arra, hogy az építkezésre az Erdélyben található mesterek nem 
voltak felkészülve, jó példa Bethlen Miklós utalása, aki magáról azt írta, hogy „Az épí-
tésre nagy hajlandóságom vala... nagy bajom, sok gond és bosszúságom volt, jó ahhoz 
tudós mesterembereket nem kaphattam Erdélyben mert az igen szűk volt.8 

A székely nemesi családok udvarházainak inventáriumait részben még gondosan őr-
zik a romániai levéltárak, ám minthogy egyre több hozzáférhető, a családi vagyonleltá-
rakból és végrendeletekből az derül ki, hogy a nemesi - főképpen pedig a székely neme-
si - lakások berendezésüket tekintve kevéssé különböznek a paraszti lakásbelsőktől. 

Érdekes, hogy szinte alig találunk utalást még a 17. század legvégén is a leltárakban 
a csempekályhákról, jóllehet a Bethlen Gábor által betelepített és Erdélyben csak 
„újkeresztény"-ként emlegetett cseh-morva anabaptista kézművesek részben itt állították 
elő a kályhák hozzávalóit. Az embernek az a benyomása, hogy szinte az egyetlen meg-
rendelő a mindenkori fejedelem volt. Olyan „kézikönyvről", amely a korban divatos 
lakberendezési, mennyezetfestési szokásokat bemutatná, az egész 17. századból egyetlen 
helyről, az ifjú Rákóczi Zsigmond egyik leveléből értesülünk. 

5 APOR: i. m. 27-28. 
6 MAKKAI László-MÓCSY András: Erdély története. I. A kezdetektől 1606-ig. 

Bp„ 1986. 504. 
7 MAKKAI László-SZÁSZ Zoltán (szerk.): Erdély története II. 1606-tól 1830-ig. 

Bp., 1986. 931-935. 
8 Bethlen Miklós élete leírása magától: In: Kemény János és Bethlen Miklós mű-

vei. Bp., 1980. 502. 
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Az erdélyi magyar és székely nemességnek sem a levelezésében, sem naplóiban, em-
lékirataiban vagy úti beszámolóiban nincsen szó arról, hogy észrevették volna a modern 
építkezés vagy lakberendezés elemeit az egyetlen Bethlen Miklóst kivéve. Sem Haller 
Gábor, sem Kemény János, sem Tholdalagi Mihály, sem Mikó Ferenc, Boros Tamás 
vagy Komis Gáspár írásaiban nem bukkan fel egyetlen erre vonatkozó utalás. Ehhez 
képest meglepő, hogy a fejedelemmé lett családok tagjai - I. Rákóczi György, Bethlen 
Gábor vagy Apafi Mihály milyen örömét lelte lakókörnyezetének a szépítésében, még 
annak ellenére is, hogy tudjuk, például az Apafi család mindvégig jelen volt Erdély ne-
mes családjai között. 

A házak, lakóterek berendezésében az asztalok, székek és ágyak a leírások szerint 
„paraszt formán vannak csinálva" és csak rendkívül ritkán vannak beborítva. Üvegholmi 
vagy tükör már elég gyakran előfordul még a székely nemesek házainak a leírásaiban is, 
bár megint csak igaz az, hogy a 17. század második felében-végén szinte megnő a szá-
muk. A falak díszítése viszont eléggé elteijedt gyakorlat volt, a szőnyegek származási 
helye döntötte el az értékeket. A török követségben forgolódóknál viszonylag jelentős 
számú török eredetű szőnyeg található. A berendezési tárgyak közül szinte minden a 
praktikumot szolgálta, a divat vagy a „más" elfogadása az erdélyi nemesek esetében alig 
látható. 

A palota, kastély, vár vagy udvarház mérete tehát már lehetett némileg a főúri létmód 
valamiféle jelképe, bár tény, hogy a pompakedvelés a 17. század folyamán szinte kizáró-
lag a fejedelemmé lett családoknál jelenik meg Erdélyben. Ebben a tekintetben Bethlen 
Gábor állt az élen, ami azért figyelemre méltó, mert a három leginkább pompakedvelő 
fejedelem közül ő jött rangban a legalulról és nagyon hamar, ám elsősorban fejedelemmé 
választása révén jutott az előkelők sorába. Az érdekesség a hatalmas űr, ami a fejedelmi 
udvar fényűzése és az erdélyi főurak környezetének luxusigényei között volt. További 
érdekesség, hogy úgy tűnik, ezt tartották természetesnek. Aki megpróbálta felvenni a 
versenyt a fejedelemmel - mint a 17. század második felében Bánffy Dénes és Béldi Pál 
- azok az erdélyi társadalom bizonyos mértékű megvetésével találták szeme magukat, 
így írt Bánffyról Cserei Mihály, de ugyanígy értékelte a „cifraságokat" Apor Péter is. 
Cserei a históriájában azt írja, hogy Bánffy Dénes „ n a g y o b b nagyobb splendorral kezdé 
a maga udvarát szerelni úgy, hogy a fejedelem udvarát adresszálja oda, nem számol 
annyit pompával."9 

A főurak egyértelmű jellemzője, egyfajta státusz-szimbólum a levelek és önéletírások 
szerint hintó. A felfogásában erőteljesen konzervatívnak tekinthető Apor Péternél vagy 
Cserei Mihálynál éppen úgy, mint a luxus és új holmik iránt különösen érzékeny Bethlen 
Gábor vagy I. Rákóczi György esetében. Apor Péter szerint „az hintó igen ritka volt, 
hanem az közönséges fő embereknek nagy bőrös kocsijok volt, az hátulja mindenkor 
lógós, némelyiknek az elei is szintén olyan volt, mint az hintónak az dereka, csak fedele 
nem volt, egyéb minden alkalmatossága az egy fedelin kívül;... Vesselényi Opál uram 
ajándékozott volt Apaffi Mihály öreg fejedelemnek egy német hintót, jut eszemben, 
hogy Szebenben gyermekekül úgy jártunk nézni, mintha csudalátni mentünk volna, 
elmenvén az híre, hogy a fejedelemnek német hintaja vagyon... némelyeknek az belső 
borítékja volt; ... szattyánbőrből, némelyeknek gordoványból, némelyeknek karmazsin-
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ból, némelyeknek jóféle posztóból; az fejedelemnek bársonyból (az fejedelem hintajának 
az orsói is aranyosak voltanak".10 

Az a fajta alaposság és részletesség, amivel Apor Péter talán a legnagyobb teret szen-
teli a hintók leírásának, szintén sejteti az erdélyi nemesség szemében státusszimbólum-
ként elfoglalt helyét. Ugyanilyen részletességgel számolt be Kemény János is Bethlen 
Gábor hintójáról, amit Brandenburgi Katalinnal való házasságkötésére készíttetett a 
fejedelem. Kemény számára az elegancia és az előkelőség netovábbja a hintó jelenti a 
főúri pompát. Kemény János: „az hercegmenyasszony hintóban ültetteték, melyet készít-
tetett vala néki az fejedelem, veres bársonyos vala mindenütt az szokott helyeken és 
szkófiumarannyal gazdagon megvarrva, melyeket Konstancinápolyban varrottak vala; 
minden vaseszközzel az holott lenni szoktak, megaranyozott ezüsttel butítottak; hámjai 
az lovaknak veres bársonyosak és varrottak, hámhúzói hasonlóképpen, és mindazok 
aranyfonállal elegy selymes rojtosok;..."11 

Még I. Rákóczi György fejedelem is, családi levelezésében időről időre visszatér a 
hintóira; „Az én új hintómat, édesem ott hagyjad most Váradon jó gondviselés ott, pa-
rancsolván igen erősen Ibrányi uramnak felőle."12 Cserei azzal szemléltette Bánffy Dé-
nes fejedelmet is megszégyenítő urizálását „mikor utazott, nagy készülettel és sok hin-
tókkal, társzekerekkel járva." 

A főúri státusz egyik legfontosabb jellemzője a fegyver, méghozzá a díszesen kimun-
kált fegyver. Ez annyira fontosnak tűnik, hogy az egyetlen, ami Kemény János figyelmét 
külföldön igazán felkelti, olyannyira, hogy maga is fegyvert csináltat magának. Ugyan-
így Bethlen Gábor jellemzésében az egyik legfontosabb Kemény számára, hogy „katona 
szerszámokban gyönyörködő ember vala"13 

A hintó- és lófelszerelés, a ló és fegyver alapvető fontosságú és a főnemesi mivolt 
egyértelmű bizonyítéka. A Bethlen Gábor halálának körülményeiről megemlékező Ke-
mény János a Bethlen által eladományozott holmik között főképpen ezeket említi meg, ő 
maga is ezt kapja. Uzoni Béldi Pál fegyverkészletében is számos aranyozott gondos 
munkát igénylő fegyver volt található, szárhegyi Lázár Ferenc udvarházában az arany-
és ezüstneműs ládákban van jó pár díszfegyver. Káinoki Sámuelnek is sok fegyvere van, 
bár nagyon díszeset nem találunk az inventáriumában. 

A levelezésekből és emlékiratokból úgy tűnik, hogy az öltözködés szintén erősen 
konzervatív, mind a férfiaké, mind a nőké. Mind Apor, mind Bethlen Miklós, mind Ke-
mény János fontosnak tartotta megjegyezni azt az asszonyemberi öltözetet, amely a 
kebleket nem takaija. Kemény kedves adomát mesélt Mikó Ferencről, akit ez meglehe-
tősen megigézett. A köntösök és ruházati cikkek olyan jellegzetesek, hogy Kemény Já-
nos úgy ítélte meg, külföldön mindenki tudta a ruhájukról, hogy ők magyarok. 

A 17. század utolsó két-három évtizedéig alig van jelen, hogy bármilyen külföldi 
„módi" szerinti ruhadarab megjelenne; a külföldről hazatérőket, legyen az Haller vagy 
Bethlen, kigúnyolják, olykor meg is verik, vagy veréssel fenyegetik. Azt követően azon-

9 CSEREI Mihály: Erdély históriája. Bp., 1983. 112. 
10 APOR: i. m. 79-80. o. 
" KEMÉNY János önéletírása. In: Kemény János és Bethlen Miklós művei. Bp., 1980. 63. 
12 SZILÁGYI Sándor: I. Rákóczi György nejének Lorántfíy Zsuzsannának levelezése. In: Történeti Lapok 

111.(1876) 53. 
13 KEMÉNY: i. m. 123. 
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ban megállíthatatlanul tör előre a nyugati életmód és divat, amely előbb a főnemesek, 
majd az erdélyi társadalom alsóbb rétegeinek mindennapi életét is lassanként átformálja. 

A dolgozat elején feltett kérdésekre adható válasz tehát az, hogy az erdélyi társada-
lom legfelső rétege volt hallatlanul fogékony az újra, a luxusra, az akár külföldi divatok-
ra is. A nemesi társadalomnak azonban még ez a rétege is őrizte a konzervatív struktúrá-
hoz való alkalmazkodás képességét, hiszen mind a ruházat, mind a státuszszimbólumnak 
számító eszközök, tárgyak tekintetében maguk is a társadalom korábbi szokásait követ-
ték. Az egzotikumok iránt érdeklődő Rákóczi György és a divatot figyelemmel kísérő 
Lorántffy Zsuzsanna azonban éppen úgy belesimult a hagyományokat őrző Erdély szo-
kásvilágába, mint Kemény János vagy Apor Péter és a többiek. A legfogékonyabb az új 
iránt Bethlen Miklós volt, ő is elsősorban az építkezés tekintetében. Erdély bekapcsoló-
dása a Habsburg Birodalomba egy csapásra változtatta meg a korábbi bezártságból faka-
dó tradícionalizmust a tárgyakhoz való viszonyulás tekintetében is. A Bécshez kötődő 
karrierstratégiák a „náj módi"-nak a korábbi úzust gyökeresen átalakító megjelenését 
eredményezték, és ezáltal a tárgyak a korábbinál nagyobb mértékben váltak a társadalmi 
státusz kifejezőjévé is. 
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CSOMA ZSIGMOND 
Luxusfogyasztás — kertészeti növényfajták 

(Például a keszthelyi Festetics-uradalomban) 

A Festetics uradalmak közül különösen a keszthelyi uradalom a 18-19. század forduló-
ján mintauradalommá, „presztízs" uradalommá vált, ahol a Georgikon - Európa első felső-
fokú mezőgazdasági magánalapítású és fenntartású tanintézete - működése, ezt a fajta célt is 
szolgálta. Az oktatás, kutatás, kísérletezés mellett a grófi, majd hercegi kastély luxusfo-
gyasztását is részben biztosította az intézet. Az európai hatások mind a haszonkertészeti, 
mind pedig dísz-luxusigényeket is kiszolgáló hatásúak voltak. Hogyan mutatkozott meg a 
luxusfogyasztás a kertben, a kert körüli divatban, a kert, mint a rendi társadalom tagolódá-
sának, változásának tükörképében, különösen az eltelepített divatos kertészeti növényfajták 
tekintetében? Hogyan tükrözik a fajták, mint különleges élő történeti kordokumentumok a 
luxusfogyasztást, egyáltalán a grófi-földesúri fogyasztást? Ezekre a kérdésekre keresi a 
választ az alábbi cikk. 

A keszthelyi luxusfogyasztás példája nem csak az első pillanatban az ember gondolatá-
ban megjelenő díszkertre vonatkozhat, hanem minden kertészeti ágra, így a szőlő-, gyü-
mölcs-, de még a zöldség- és a dísznövénytermelésre is. 

A szőlő-bortermelési ismereteket, az európai kapcsolatokat fentartó georgikoni tanárok 
által megtartott órák tananyagait jegyzetelő egykori diákok által fennmaradt három 
georgikoni kéziratos szőlőtermesztési jegyzet szakanyaga is hűen tükrözi. A georgikoni 
hallgatók a legújabb eljárásokról, termesztési és termelési tapasztalatokról hallhattak. Egyes 
szőlőtermesztés-technológiai, borkezelési jelenség nyugat-európai szakirodalmi említése, 
hamarosan a georgikoni tananyagba is bekerült. Ezzel a szellemi tudással felvértezve hagy-
ták el iskolájukat, tangazdaságukat azok a hallgatók, akik később az uradalmakban példa-
mutató gazdálkodással jártak elől. A tömegtermesztés és a haszonelvűség mellett azonban a 
luxust jelentő különlegességeket is megismerték, részben tananyagként, részben pedig a 
georgikoni és a kastélykert példáin keresztül.1 

A szőlészeti-borászati gyakorlatokat a Georgikon cserszegi szőlőfajta-gyűjteményében 
és a keszthelyi uradalom ,,Dias"-nevű szőlejében tartották. Ez utóbbi 25,34 kh nagyságú 
területen feküdt, benne kevert fajtájú szőlőt 8,37 kh-t, Sárfehért 0,79 kh-t, Jahfarkut 1,77 kh-
t, Budai zöldet 3,54 kh-t, már Olaszrizlinget 5,15 kh-t, Fehér mézest 1,31 kh-t, már Oportot 
1,25 kh-t, asztali fajtákat 0,67 kh-t, már Burgundit 0,33 kh-t, Szlankamenkát 0,73 kh-t, 
Karait 0,21 kh-t és Kadarkát 0,21 kh-nyit telepítettek. Az Olaszrizling, az Oportó, a Bur-
gundi, mint új, divatos, nyugat-európai fajták ekkor jelentek meg és kezdtek elteijedni Ma-
gyarországon. Részben különlegességként, részben mint kipróbálandó új fajták természetes, 
hogy Keszthelyen is megjelentek a fajtagyűjteményben. De Nagyváthy János már a kézira-

1 A georgikoni mezőgazdasági szakoktatásról CSOMA Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. (Az euró-
pai szőlészeti-borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a Keszthelyi Urada-
lomban, 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig). Bp. 1997. (Centrál-Európa Alapítványi Könyvek, 6.) 
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tos gazdasági instrukcióiban a dunántúli aszúborok készítését is szorgalmazta, ami egyfelől 
a kastélylakók és vendégek luxusigényeinek kielégítését is szolgálta a Dunántúlon, ahol 
nem volt még általános az aszúborokra törekvés a 18-19. század fordulóján. 

A cserszegi szőlőfajta-gyűjteménnyel a keszthelyi Georgikonban Közép-Európa első 
jelentősebb szőlőfajta gyűjteményét hozták létre. A stájerországi János főherceg szőlőter-
mesztést fejlesztő intézkedéseit - köztük a fajtaazonosság és fajtatisztaság kérdését - figye-
lemmel kísérték a georgikoni professzorok, ezért a fajtagyüjteménynek nagy elméleti és 
gyakorlati jelentősége és szerepe volt a kuriozitás a luxus mellett. A georgikoni oktatás 
céljára 1799-ben berendezett gazdaságot 1802-ben szőlővel és erdővel egészítették ki, így 
543 hold lett a terjedelme. 

Asbóth János 1802. augusztus 12-én a 3 vágóba eltelepített szőlőről részletes kimutatást 
közölt. Feltüntette a fajtanevet, a vágókénti tőkeszámot és a fajtánkénti összesített tőkeszá-
mot. A georgikoni igazgató-professzornak ezek a vizsgálatai elsősorban a szőlőfajták ter-
mesztési értékére, használhatóságukra vonatkoztak, ami a Georgikon termesztését elősegítő, 
támogató szemléletét ebben a kérdésben is mutatja a túlzott elméletieskedéssel szemben. 

Nagyváthy János is említette, hogy a hazai szőlőfajták többségét begyűjtötték a Cser-
szegi szőlőbe. 1802 novemberében három vágásban még csak 20 fajta 20906 tőkéje képvi-
selte a fajtagyűjteményt. (így Tök szőlő 2775 db, Juhfarku 1808 tőke, Sárfehér 3127 tőke, 
Fehérszőlő 935, Karai 4483 db, Kadarka 582 db, Bákor 1734 db, Fekete bajor 989, Fehér 
bajor 869 db, Hamvas 253 db, Kéknyelű 829 tőke, Vékonyhéjú 1567 db, Vörösvállu 173 
db, Leányszőlő 28 tőke, Régnon 498 tőke, Ágasszőlő 93 db, Göndörszőlő 51 db, Kecske-
csöcsű 9 tőke, Hárslevelű 2 és a „Muskata" fajtából 1 tőke). 

Később már több száz külföldi és belföldi fajtát telepítettek el. A külföldi fajtákat a pári-
zsi luxenbourgi Pepin kertből (344 fajtát), Olaszországból 170 velencei fajtát, 22 raguzait, 
16 nápolyit, 9 sziciliait, 16 cattaróit, 27 firenzeit, 16 dalmáciait, 20 monzait (Milánó közelé-
ben), és 10 kimondottan asztali, étkezési csemegeszőlő fajtát telepítettek el. Mindezek a 
tudományos összehasonlítás és vizsgálat mellett a kiváncsi luxus igényeket is kielégítették. 

1803-ban már 20 hold szőlőterülettel rendelkezett a Georgikon. A szőlő kedvező fekvé-
sű, a Balaton felé lejtett, északi oldalát erdő védte a cserszegi hegyen. Külön telepítették el a 
nemes és híres külföldi fajtákat, a másikban pedig a környéken ismerteket és termesztette-
ket. A Georgikon és a keszthelyi uradalom külföldi kertészetekkel is kapcsolatot tartott 
fenn. így Joh. K. Rosenthal bécsi kertész növénykatalógusát is megkapták, amiben többek 
közt Vitis labruscát, arboreat, laciniatat és Vitis vulpinát ajánlott eladásra. 1814. május 7-én 
János herceg feldsbergi-eisgrubi és rabensburgi uradalmának katalógusa szintén eredeti 
amerikai magokból vetett, magonc Vitis labrusca és vulpina töveket ajánlott más szaporító-
anyag mellett. Mindez azért is érdekes, mert a filoxéra pusztítása előtt, majd 3/4 évszázaddal 
már amerikai, később alanyfajtáknak használt szőlőmagancokkal is kísérleteztek a 
Georgikonban. 1819. márc. 24-én Angyalffy Mátyás több külföldi (francia és olasz) szőlő-
fajtát írt le ampelográfiai részletezéssel (levél, fürt, szín, érésidő). 1837-ben a gróf tankertje-
iről azt írta Ploetz Venzel (Érkönyv Adolf), hogy: „...érdekes megemlíteni itt a szőllő külön-
féle nemeinek gyűjteményét, mely több százra megyen, s pontos vigyázat alatt e kertek egyi-
kébenfoganattal tartozik." 

A cserszegi szőlőt gróf Festetics Tasziló a Georgikon megszűnése után, 1851-ben eladta, 
majd a Keszthelyi Vincellér Képezde használta, és 1865-től a Gazdasági Tanintézet vásárol-
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ta meg. A fajtagyűjteménynek a Georgikon megszűnése utáni állapotáról Gaál Alajos fest 
lehangoló, elszomorító képet, a fajták nevei felsorolása után, mikor azt írta: „.. .a keszthelyi 
szőlőfajok neveit, mennyire a földön széjjelszórt, hentergő táblácskákról leírhattam." 1856-
ban a következő fajtákat tudta még összeírni, ami a külföldi szőlőfajták meghonosító kísér-
leteit mutatta: Avernas rous /zárójelben az ampelográfiai meghatározásom, azonosításom/ 
(Szürkebarát), Chasselas blane, Ch. musquat (Chasselas Musque, Passatutti), Ch. rouge, Ch. 
gris, Szekszárdi zöld szagos (Pécsi, decsi szagos), Musquat gris, M. blanc, M. violet, M. 
noir, M. rouge (Chasselas), Szagos sárfehér (Sárfehér), Cibebe sans peppin (Szultanina), 
Lachryma christi, Alexandriai muskotály, Grüne Seidentraube (Selyem szőlő), Decandolas, 
Burgundi (Kék burgundi, Pinot noir), Fürmöny (Gyöngyszőlő), Egyiptomi (Alexandriai 
muskotály), Zirfendler (Cirfandli), Genueser (Génuai zamatos), Le civtat (Kék malaga, 
Cinsaut), Pineau gris, Aramont (Aramon), Morillon panachée (Chardonnay), Oporto, Pineau 
franc (kisburgundi kék), Tenturier (Teinturier), Dattel-Traube (Rosaki), Clävner fekete 
(Kék barátcsuha), Lagler (Fehér gohér), Honigler (Mézesfehér), Bergamotti muskotály, 
Ciprusi, Izabella hosszúkás kék (Izabella), Smyrnaer muskotály (Alexandriai muskotály), 
Portugesi (Oporto), Blaustingler (Kéknyelű), Kadarka fekete (Kékkadarka), Kadarka fehér 
(Szürkekadarka), Zwetschken-Traube (Szilva-szőlő), Sárfehér, Sárfekete, Bajor arany 
(Sárgagohér), Bajor mák (Kékbajor), Bajor zöld (Zöldgohér vagy Fehérgohér), Bajor fekete 
(Feketegohér), Dinka zöld muskateller (Zöld dinka), Dinka fehér muskateller (Rakk-szőlő, 
Pozsonyi fehér), Dinka piros muskateller (Vörös dinka), Kecskecsöcsű görbe (Halhólyag), 
Kecskecsöcsű fehér és zöld (Kék kecskecsöcsű fehér változata), Kecskecsöcsű piros és 
fekete (Kék kecskecsöcsű), Silváni (Zöld szilváni), Aramont (Aramon), Weitelini (Zöld v. 
Piros veltelini), Rakszőlő silberweisz (Rakkszőlő), Hárslevelű, Rózsaszőlő, Jeruzsálemi 
(Szemendriai fehér), Kolontár, Furmint tokaji, Király édes (Királyszőlő), Czukor szőlő, 
Ködöskék (Ködös), Trevolte al anno, Magyarka (Fehér szlankamenka), Bambergi, Bibor, 
Somfehér (Badacsonyi somszőlő), Somvörös (Kék somszőlő Molnár szerint, Csepregi-Zilai 
nem találta meg, de a Furmintnak is volt Som elnevezése, és a Piros és esetleg a Változó 
Furmint is lehetett), Alattermő (Alanttermő), Langstingler (Hosszú-nyelű), Gyöngy 
(Gyöngyszőlő, Gyöngyfehér), Bánáti (Bánáti rizling), Risling le grand (Rajnai rizling). 

A fentebb említetteken kívül még más fajták is gazdagították az oktatást és a kísérlete-
zést szolgáló nagyszerű egykori fajtagyűjteményt, mert Gaál Alajos azt írta: „... és több el 
nem olvasható táblácskákat láttam széjjelszórva 1856-ban." Tehát a nyugat-európai fajta-
csoport minőségi borszőlőfajtái már megjelenték, és ismerkedtek velük a keszthelyi urada-
lomban. 

A gyümölcsfajták elterjedésében, megjelenésében és eltűnésében, a fajtaváltás törté-
netében a múló divatoknak és a luxusigényeknek is nagy szerepük volt.2 Egy-egy urada-
lom kertészetének történetét végigkísérik a fajták, a fajták változásának történetei. Sze-
rencsés esetben a levéltárak hűvösében megmaradtak az egykori fajtarendelések, az 
uradalmi tiszti jelentések a fajták rendeléséről, szállításáról és eltelepítésének körülmé-
nyeiről. Ha igazán szerencsés és kitartó a kutató, még korabeli terveket, térképrajzokat is 
találhat, amelyek fennmaradtak a különböző kertekről. Ezek pedig perdöntően bizonyít-
ják a kertek tulajdonosainak luxusigényét, az uradalmi kertészek munkáját, fontosságát. 

2 BELENYESSY Márta: Anyagi kultúránk a XV. században: a munkaközösség öt esztendeje. In: Agrártör-
téneti Szemle 1957. 1-2. sz. 73-79. 
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A Festetics család levéltárában 1758. október 30-i dátummal maradt fenn az első 
olyan gyümölcsfa fajtalista, ami az uradalomban megrendelt és eltelepített gyümölcsfá-
kat mutatja.3 Ez különböző korabeli divatos francia, főleg körte, alma, sárgabarack, 
mirabolán fajtát és közelebbről meghatározhatatlan fajt jelent. Az O. L. monogrammal 
jegyzett kertész, illetve kertészet az alábbi francia fajtákat tüntette fel: 

Körték: 
N2: 1. Laisse bonne 4. St: 

2. La viergolense 4. 
3. La viergolense Luisse 4. 
4. Bergamote d Ete 4. 
5. Bergamote d Luisse 4. 
6. Bergamote d Hollande 4. 
7. Bergamote ronde d hiver 4. 
8. Bergamote longue d hiver 4. 
9. Bergamote de france 4. 
10. Bergamote d musqué 4. 
11.Ambrette 4. 
12. Poire d annanas 2. 
13. Poire laierolly 2. 
14. Saint Germain 4. 

Almák: 
N2: 1. Taffentiner 4St: 

2. Limböss apfel 4. 
3. Renette grisse 4. 
4. Renette D or 4. 
5. Renette rouge 4. 
6. Renette d Perle 4. 
7. Passamaner 4. 
8. Pome Rosmarin blanche 4. 
9. Pome Rosmarin rouge 4. 
10. Pome d apies 4. 
11. Quitten apfel 4. 
12. Efogtopten 4. 
13. Pome de violette longue 4. 
14. Pom de Svisse 4. 
15. Pom de Hierusalem 4. 
16. Pom de Monsinore 4. 

Csonthéjasok: 
Ne: 1. Apricoss noire 2. 

3 Magyar Országos Levéltár (MOL) P 275. Festetics család levéltára. Birtokgazdálkodási iratok. Kertészet. 
356. cs. nr.9. 
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2. (...) volltragender 4. 
3. Mirabellen 2. 

Emellett még „Prunus bleany de Damascene" fajtából 4 darabot, „Prunus rouges de 
Damascene" fajtából 4 darabot, és a „La grandé Reine Claude" fajtából is 4 darabot írtak 
fel. 

A fentebbi adatok a Bergamote körte fajtacsoport, valamint a Renette, Rosmarin 
alma fajtacsoport kedveltségét, és valószínű régiségét is jelzi. Ugyanis a sok hasonló 
fajtanév - bár nem kizárt, hogy esetleg ugyanazon fajtákra.is vonatkozhatott a névadás -
a fajtakör termesztésének régiségére, korai voltára utal. Ezek a fajták a korabeli francia 
előkelő körök kertjeiben általánosan kedvelt gyümölcsfajták voltak, divatosak, és így a 
magyar nemesség előtt példaként álló francia nemesi igényeket másolva Magyarorszá-
gon is luxusigényt jelezve megjelentek. Ugyanakkor már távoli termesztő területek, tájak 
fajtái is megjelentek a magyarországi nemesi luxusigényeket kielégítve a francia fajták 
közvetítésével. Pl. a svájci, hollandiai körtefajták, a svájci, jeruzsálemi almafajták, vagy 
a damaszkuszi Prunusok, mint azt a fajtanevek jelzik is. Mindez persze a korabeli fajta-
azonosítást napjainkra megnehezítik, sőt szinte már lehetetlenné is teszik. 

1814-ben újabb gyümölcsfatelepítéshez a fajtákat, mint azt egy nyomtatott és utána 
kézírással kijavított, bővített megrendelőlap tanúsítja, Lichtensteini János fejedelem 
feldsbergi, eisgrubi és rabensburgi uradalmaiból rendelte meg a Festetics Uradalom. A 
megrendelt növényanyagot Bécsben a fejedelmi kancelláriában, a Herrengasse 260-ban, 
vagy a fejedelmi udvari kertésznél, Joseph Liefkánál, Eisgrubban lehetett kifizetni és 
esetleg utórendelést tenni. De más alkalommal a bécsi Johann. K. Rosenthal kertészetből 
rendeltek szaporító anyagot a keszthelyi uradalomba.4 1814-ben 60 fajta körtét, 15 fajta 
őszibarackot, 25 fajta szilvát, 2 cseresznyefajtát, 70 almafajtát, 300 db Celtic 
occidentalis-t (ostorfát), 300 db. Acer negundo-t (zöldjuhart) rendeltek meg, amely 
számlája részletezve október 26-án 533 forint és 30 krajcár értékben meg is érkezett. 

Az alábbi körtefajták érkeztek: 
„1. Colmai 
2. Vergouleus 
3. St. Germaine 
4. Eshassery 
5. Pocisans preu 
6. Doyonne gris 
7. Grand Bretagne gris 
8. Poir damande 
9. Pomme poie dautomme 
10. Ponchretien dhyrod 
11. Philippe Croté 
12. La fián Mosceau 
13. Culbas 
14. Merveille dhyver 

4 MOL P 275. A Festetics család levéltára. Birtokgazdálkodási iratok. Kertészet. 356. cs. nr. 10-12. 
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15. Gris bonne 
16. Verti longe pammache 
17. Rouschlet la Rheims 
18. Muscat verd 
19. Poir doeut de Ligre 
20. Bezid a la Mode 
21. Muscat Allemagne 
22. Martin Sére 
23. Martin See 
24. basler bim 
25. Vert longe 
26. Rousselet große Royal d étés 
27. große Muscat dett 
28. angelique de Rome 
29. Epnia dlajocz 
30. Orange d hymen 
31. Ponchretien d hyver 
32. Beural d angletern 
33. Louis bonne 
34. Scucrtevend 
35. decca foit par anne 
36. Verd longidete 
37. Orange Musqué 
38. Salviati 
39. Chait a dame 
40. Rouscelet dhyvas 
41. Bergamoth Cadethe 
42. Bergamoth Saleur 
43. Bergamoth de Paque 
44. Epergne 
45. Present Royal de Napoleon 
46. Mesiur grisa 
47. Suere gris 
48. Champeich d Italié 
49. Bergamoth dangletern 
50. Passe Colman 
51. Oignet 
52. Bergamoth d automme 
53. Bouville 
54. Quisce Madame 
55. Jinor d Septemper 
56. Treuvé la Montagn 
57. Bergamott de Hollande 
58. Bellistime d hyra 

102 



Csorna Zsigmond: Luxusfogyasztás - kertészeti növényfajták 

59. Bergamoth Crossard 
60. Jargonelli 

1. Madleine blanch 
2. Pourpre halive 
3. Chanreussi hation 
4. Bella garder 
5. Bella chenreusee 
6. Chanselied 
7. Pourdine 
8. Madlemé rouge 
9. - " - d miraben 
10. Pech de Malth 
11. Grosse Mignond 
12. Tenits dourd 
13. Transparentrond 
14. Vingysec de fromantin 
15. Belke Bouchi 

1. Royal 
2. Dames noir tartiva 
3. Rouge grasse figur 
4. Reniglotti Perdrigonne 
5. Jerien Szative 
6. Bamas de Tours 
7. dama d Cypre 
8. Pertrigen Szative 
9. Jinspezial violet 
10. Peieotte 
11. Große Dama du Tours 
12. Dama violett 
13. danger ville 
14. Dama d ronet 
15. Jacuithe 
16. Dama d Italié 
17. de Cupre 
18. Diapré rouge 
19. Dama rouge 
20. Drap Iber 
21. abricate 
22. Perdrégon blanc 
23. Priune Luisse 
24. II. verd 

Őszibarackok: 

Szilvafajták: 
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25. Dame petit 
Almafajták: 

1. Calville blance s hyren 
2. Le große Jaros 
3. Curpunded a pareil 
4. (•••) 
5. Gold Reinette 
6. (...) 
7. (...) Reinette 
8. Citron Apfel 
9. Gozge di Pigonne 
10.Calville dele 
11. (...) Apfel 
12. Reinette acoth 
13. Reinette rouge 
14. Pomme viollet 
15. Streifling 
16. Rosen Apfel 
17. Penicessen Apfel 
18. Reinette Tricotté 
19. Calville rouge d automme 
20. Calvill rouge Rayér 
21. Curpenda rouge 
22. Tomme astra came 
23. (...) Apfel 
24. (...) Goldenling 
25. Re valischer bim Apfel 
26. Reinette Holland 
27. (...) Reinette 
28. (...) Apfel 
29. Apfel Sedam 
30. Rosmarin blanch 
31. Reinette verd 
32. Reinette franc 
33. Großer Reinette danletter 
34. Reinette dorleans 
35. Reinette dorleans 
36. Pomme oignon 
37. Groser Porstorf 
38. Pomme annis 
39. Pomme dagat 
40. Roy Germanie 
41. Eindbrunn Apfel 
42. Pommé api 
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43. Grose api 
44. Goldreinette 
45. Pomme fres (...) 
46. (...) Reinette 
47. (...) 
48. (...) Goldmeling 
49. Sommer (...) Apfel 
50. Stettin blanch 
51. Orange Apfel 
52. Haute Ponté 
53. Rother Porstorf 
54. Rother Pepping 
55. (...) Apfel 
56. Basner Apfel 
57. Braunen Madapfel 
58. Rosmarin Apfel 
59. (...) Carolin 
60. Gräffensteiner Apfel 
61. Pomme annanas 
62. Stettin verd 
63. (...) Apfel 
64. Grosser Reihhard 
65. Oscen Apfel 
66. Adlas Apfel 
67. Monseéra Pomme 
68. Stettin gaune 
69. Reinett la chnie 
70. Nordreinette" 

Egy 1817-es kimutatás szerint 160 alma, 75 körte, 240 szilva, 22 cseresznye, 14 
meggy, 21 dió, és 27 naspolyafa volt a gyümölcsösben, nem véletlen, hogy folyamatosan 
emelkedő termésmennyiség jelezte is a gyümölcstermesztésre fordított figyelmet.5 A 
nagy fajtaszámban történő rendelések azonban nem jelentettek nagy mennyiségű rende-
léseket egy-egy fajtából; inkább luxusérdeklődést, fajtagyűjtést, összehasonlítást, és a 
georgikoni oktatás szemléltetésére szolgáló gyümölcsfajta rendelést. 

A Georgikonban található gyümölcsfák első pomológiai leírója Asbóth János volt. A 
főbb almafajta közül a „Pogácsa almát", az „Arany pépenyt, Reinette batard" fajtát, és 
többféle barackot, mint pl. a „Newingtoni"-t, valamint dió- és mandulafajtákat írt le.6 A 
fentebbi fajtatörténeti adatok jól mutatják, hogy mind a keszthelyi uradalom, mind a 
Georgikon a külföldi fajták meghonosításában, elterjesztésében nagy szerepet vállalt. 
Ugyanakkor a fajtaazonosítást és fajtaleírást is segítette a nagy fajtaszám. A fajták közt 
továbbra is nagy mennyiségű francia gyümölcsfajta található, ami nem meglepő, hiszen a 

5 SÜLE Sándor: A keszthelyi Georgikon 1797-1848. Bp„ 1967. 174-175. 
6 Uo. 
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bécsi udvar és a magyar arisztokrata körök ekkor a francia kultúra és műveltség erős 
befolyása alatt álltak. A barokk és a későbarokk korszakban épp a kertkultúra területén a 
francia nemesi minta és előkép, valamint a francia pompa és hivalkodó hatás a gyü-
mölcskultúrában is egyértelműen megmutatkozott. 

A zöldségtermesztés területén a luxusigényeket, mint a fogyasztás részét nehezebb 
behatárolni. Azonban az újdonságok, mint pl. a paprika, karfiol termesztése is jelezte, 
hogy a nemrég meghonosított új zöldségnövényekkel is kísérleteztek, üzemi szintű ter-
mesztésével próbálkoztak a Georgikonban, illetve a kastély konyháján az ezekből készí-
tett újfajta ételekkel. Nem véletlen, hogy 1817 májusában egy látogatás alkalmával a 
Georgikonban többek közt a burgonyatermesztésről is elhangzott egy előadás Nagy 
József georgikoni praktikánstól.7 A burgonya ebben az időben bizonyítottan ínségeledel-
nek kiválóan megfelelt, Thaer kimondottan élelmezésügyi, szociális meggondolásból 
javasolta fogyasztását a 19. század elején. Magyarországon ekkor azonban még kevéssé 
termesztették a burgonyát. 

Asbóth János 1818-ban már 17 fajta burgonya termesztéséről tesz említést a tangaz-
daságban. Az egyes fajtákat külföldről hozatták meg, előfordult, a hasonló gazdasági 
intézetekből, mint pl. Fellenberg híres svájci intézetéből.8 Zala megye közgyűlése 1817. 
december 15-én felkérte Festetics Györgyöt egy bizottság élén, hogy dolgozzanak ki 
javaslatot a burgonyatermesztés népszerűsítésére. A korabeli bécsi gazdaságpolitika a 
burgonya elterjesztését nagymértékben támogatta, éppen az ínségeledel jellege miatt, és 
az éhínségek pusztításai csökkentése érdekében.9 Többféle zöldségnövényt és burgonya-
fajtát tüntetett fel az az 1845. évi összeírás, amely számbavette ,Méltóságos Uraság 
Kastélyi Kertjeiben és Kerti magtárokban feltalálható mindennémű magvak, gumók, 
zöldségek 's a [többi] mennyiségéről szerkesztett Leltár" készletet.10 A magtárban sze-
mes termények voltak, az almáriomban pedig a következők: salátamag, kukoricafélék, 
különböző zöldségmagvak (borsó, bab, csicseri borsó, répa, mák, spenót, peszternák, 
zeller, retek, cikória, karfiol, káposzta, kelkáposzta, petrezselyem, és hagyma). Egy 
másik almáriomban: széleslevelü borsó, szegletes borsó, karós fehér borsó, keményhéjú 
borsó, kékszemű karósborsó, puhahéjú korai borsó, törpeborsó, felkaros borsó, burgun-
diai, fehér répa, veres burgundiai répa, mangold, törpe veresbab, törpe feketebab, tarka 
karósbab, karós vajbab, uborka, görög- és különféle sárgadinnye, lóbab. A 
zöldségmagvak mellett dísz-, illetve fűszernövény magvak is voltak itt: rezeda, ruta, 
különféle takarmányfű és díszfák magjai, mint pl. Amorpha fruticosa, Celtis sp., Morus 
nigra. (cserjés gyalogakác, keleti ostorfa, fekete eperfa). 

Ebben az 1845. évi összeírásban a következő burgonyafajtákat tüntették fel több 
köböl mennyiségben: Fekete, nagyobb sárga, kisebb sárga, sárga hosszúkás, mandula 
formájú. Pár darab mennyiségben pedig: Vanili, sárga burgonya, svájci, angol cukor, 
baraviai, jánosi, görbe, veres, ufenhaimi, barbanai, sárga barbanai, angol, brüsszeli, kék, 
kínai, cseh burgonya, tarka, göröngyös, valamint talán számmal jelzett kísérleti fajták: 
152, 105, 3, 214, 36, 154, 155, 60, 135, 23, 125, 121, 4, 86, 9, 120, 13, 5, 3, 10, 2, 126, 
8, 18, 94, 127, 152, 54,126, 85. Emellett a téli raktárban a következő tartósított, elrakott 

7 Nemzeti Gazda 1817.403. 
8 SÜLE: i. m. 167. 
9 MOL P 283. Festetics család levéltára. 7. cs. 
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zöldségek voltak ekkor: Káposzta fehér, vereskáposzta, petrezselyem, paszternák, sárga-
répa, cukorrépa, veresrépa, burgundiai répa, zeller, szilvatörköly 15 akónyi, 825 különfé-
le virágcserépben áttelelő virágok, 22 füzér pirospaprika, 700 fej cikória saláta, 600 db 
póréhagyma, 320 fej karfiol és 5 köböl retek. Mindezek 1845-ben a kastély konyhájának 
ellátását szolgálta. Azonban az étkezésre használt élelmiszerekkel együtt tárolták az 
átteleltetett, magnak tartott zöldségeket is, a fajtakísérletek eredményeivel, amely kísér-
letek tavasszal tovább folytatódtak.11 

Különösen a díszkertekben mutatható ki a luxusfogyasztás. Mindez egyértelmű a 
kastélyparkoknál, a park épített és ültetett környezetében. Itt lehetett leginkább a luxust, 
a hivalkodást, az egyedüliséget egyértelműen megmutatni, a kastélylakók gazdagságával 
együtt. A 18-19. század fordulója rendkívül jó alkalom volt erre, a barokk, 
architektónikus, a gazdagságot harsogó kertek pompájából a gazdag előkelő visszafo-
gott, emelkedett luxust bemutató új kertstílus, az angolkertek divatjának váltásakor. 

A kert ekkor, a növényeivel a külvilágtól való elfordulást, a meditációt segítette elő. 
A növényanyagában a kerteket a nagytermetű fák jellemezték, ekkor vált közkedveltté a 
platán, a vadgesztenye és a szivarfa. A 18. század végén terjedt el nagyobb méretekben 
az ezüstjuhar, mert a juharfákra a magas cukortartalmuk miatt ebben az időben figyeltek 
fel, mint a nádcukort pótló, helyettesítő növényekre. De a bálványfa, a fehéreper, a le-
pényfa, az ostorfa, a tulipánfa, a fekete dió, a japán akác, a fenyőfélék közül a görög 
jegenyefenyő, a páfrányfenyő, a simafenyő, a feketefenyő, a mamutfenyő, a tujafélék is 
ekkor terjedtek el. 

Ezek a nagytermetű fafajok kezdték uralni a tájképi kerteket. Az amerikai vadszőlő-
faj, a Parthenocissus inserta és a Vitis riparia is, mint kerti növényelem a tájképi kertek-
ben ekkortól kapott szerepet, persze a ritkaságuk és a kuriozitásuk a luxus fogyasztást, a 
luxus igényeket jelezték. 

A tájképi kertek következő szakaszában, a szentimentális kertekben már a pendula, 
csüngő fa, díszfa változatok terjedtek el, a melankóliát, az elgondolkoztatást sarkallva a 
látogatóban. így a szomorúfűz mellett a magas kőris, a fehér eper, majd a japán akác 
ilyen változatai jelentek meg. A művészi kontraszt, az ellenkező habitusú jegenyefenyő, 
a sudár, a magas fák, mint a jegenyenyár ültetésével az éles ellentétet akarták elérni, és a 
vagyoni korlátok legyőzhetőségét, a tulajdonos gazdagságát hangsúlyozták a parkok 
készítői. 

Az angolkertek divatja egész Európában elterjedt. A franciakertből angolkertté átala-
kítás Magyarországon nagyjában mindenütt egyszerre történt meg, mintegy negyed 
évszázad alatt, a 18. század utolsó negyedében. Az angolkertek a meditáció és a luxus-
igények helyei is voltak, ahol az emberi képzelet asszociációi előtérbe jöhettek egy-egy 
építmény, pl. barlang, épület, urna révén, amelyeket mesterségesen megépítve nagy 
költségekbe űzték a kertek, parkok tulajdonosait. 

A jelektől a gondolatokig vezetett az asszociáció. A kertben elszórt mesterkélten épí-
tett építmények, emlékművek így a gondolkodás, a bölcselkedés és ugyanakkor a luxus 
tudatosításának helyei is lettek. A barlangok, grották, hegyek a kertekben mind hozzájá-
rultak a filozofáláshoz, a filozófiai lelkesültséghez a szabad természet és a szabad képze-

10 MOL P 275. Festetics család levéltára. Birtokgazdálkodási iratok. Kertészet. 356. cs. nr. 5-9. 
11 Uo. 

107 



Csorna Zsigmond: Luxusfogyasztás - kertészeti növényfajták 

let nevében, ahol a természet megerőszakolását kitiltva a fák és cserjék formanyírását 
kitiltották a kertből. Ezzel elutasították a kertben, a tájba élesen, egyenes vonalként nyírt 
tereket, vonalakat. A kert így már nem hely többé, hanem a megélés és a megértés luxus 
környezete volt, ahol már nem az építészeké a fő szerep, hanem a filozófusoké, a művé-
szeké, és természetesen a gazdag megrendelőé. A festői kép túlhajszolása azonban már a 
vadromantika divathullámába merült el, oldódott fel. 

A tájképi, angol kertek elsősorban az angliai mikroklímának megfelelően a sok és 
kiegyenlített csapadékú területeken díszlettek. Magyarországon a kontinentális éghajlat, 
a szeszélyes, valamint a nem egyenletes alacsonyabb csapadék és a viszonylag meleg 
hosszú ősz az őszi lombszíneződést kedvezően segíti, így a tájképi kertek festői szépsége 
még inkább kidomborodott. Ez talán pótolta némelykor - a szárazságok miatt a nem 
éppen angol tájképi kertbe illő - , egyébként fontos elemnek, a nagy füves térségeknek, 
az egyenletesen nyírott pázsitnak a hiányát. 

A természetes eredésű vizekből, patakokból felduzzasztott tavak látványa is a luxust 
hirdette. Kompozíciós elemként ezekhez a kertekhez tartozott a kötetlenség, a szabad 
virág és facsoportok, valamint a növények különleges forma és színgazdagsága. Ugyan-
akkor a kisméretű, különböző kerti épületek bár megtalálhatók a magyarországi angol-
kertekben, de számuk kevesebb, mint Nyugat-Európában.12 

A Festetics uradalmakban, a keszthelyi uradalomban is ezekkel a jellemzőkkel talál-
kozhattak a parkokban sétálók, ezeket a fafajokat, díszbokrokat láthatták. Jó példa erre 
az 1807-ből fent maradt 5 hold és 520 négyszögöles erdei fás kert rajza, amelyet 
Szajdenschwartz János készített. A kert még barokkos elrendezést és átvezetést mutat, 
de már természetes, tájképi kertté alakították át. A számozott, kisebb egységekte felosz-
tott kertben több, mint 60-ra tehető a fafajok száma. A kertben szabadtéri színház, vala-
mint emlékoszlop állt. A fa és cserjeszint is megkülönböztethető, a fák többsége lomb-
hullató volt, csak kevés a fenyőféle. A kertet kétsoros cserjekerítéssel határolták. A kert 
rövidebb oldalán patak csorgodált, ez is egyféle védelmet jelentett. 

A díszfákat, cserjéket a 18. század végén Bécsből hozatták, Johann K. Rosenthal ker-
tészetéből. Egy fennmaradt jegyzék szerint az alábbi fafajokat árulták a bécsi kertészet-
ben, amelyekre a Festetics uradalom is igényt tartott:13 

12 ZÁDOR Anna: Az angolkert Magyarországon. In: Építés-Építészettudomány 1973. 1-2. sz. 1-199., kii-

13 MOL P 275 Festetics család levéltára. Birtokgazdálkodási iratok. Kertészet. 275. cs. nr. 23. 213-214. 

Acer campestre 
Acer negundo 
Acer platanoides 
Acer pseudo platanus 
Acer rubrum 
Acer saccharinum 
Acer tataricum 
Aesculus hippocastanum 
Aesculus pavia fl. flava 
Aesculus pavia fl. rubra 
Ailanthus glandulosa 

Bignonia radicans 
Buxus balearica 
Buxus sempervirens 
Calycanthus floridus 
Calycanthus praeva 
Carpinus betulus 
Carpinus astria 
Carpinus virginiana 
Ceanothus americanus 
Celastrus scandens 
Celtis australis 

lönösen 20. 
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Amorpha fruticosa 
Amygdalus communis 
Amygdalus communis fol. varrég 
Amygdalus communis flore pleno 
Amygdalus nanna 
Amygdalus pérsica 
Amygdalus pérsica flore pleno 
Amygdalus pumila 
Aralia spinosa 
Aristolochia sipho 
Atragena alpina 
Atragena occidentalis 
Atriplex halimus 
Atriplex purtulacoides 
Bacharis halimifolia 
Betula alba 
Bignonia catalpa 
Cornus sericea 
Cornus stricta 
Comtonia asplenifolia 
Coryllus avellana maxima 
Coryllus avellana cardinalis 
Coryllus columa 
Cratagus aria 
Cratagus terminális 
Cratagus coccínea 
Cratagus axiacantha 
Cupressus sempervirens 
Cytissus laburnum 
Cytissus nigricans 
Cytissus austriacus 
Cytissus hirsutus 
Cytissus sepsilefalius 
Cytissus purpureus 
Daphne mecereum 
Daphne lauréala 
Deucum aria barbara 
Diospyros lotus 
Diospyros virginiana 
Eleagnus angustifolius 
Eleagnus latifalius 
Evuonimus americanus 
Evuonimus airo purpurea 
Evuonimus verrucasus 
Evuonimus europaus 
Evuonimus latifalius 
Fagus castanea 
Fagus purpurea 
Fagus sylvatica 

Celtis occidentalis 
Celtic orientális 
Cephalanthus occidentalis 
Cereis canadensis 
Cereis siliquastrum 
Chionanthus virginica 
Clematis viticella fl. mbra 
Clematis viticella fl. pleno 
Clematis virginiana 
Clematis vitaiba 
Colutea arborescens 
Colutea orientális 
Cariaría myrtifolia 
Cornus alba 
Cornus sanguínea 
Cornus alternifolia 
Comus mascula 
Jasminum fructicans 
Jasminum humile 
Jasminus officinalis 
Ilex aquifolia 
Juglans alba 
Juglans cineria 
Juglans nigra 
Juglans regia 
Juníperas communis 
Juníperas sabina 
Juníperas virginiana 
Ligustram vulgare 
Ligustram italicum 
Liriodendron tulipifera 
Lonicera alpígena 
Lonicera caprifolium 
Lonicera coerulea 
Lonicera dier villa 
Lonicera periolimenum 
Lonicera symphoricarpos 
Lonicera tatarica 
Lonicera glauca 
Lonicera olyfasteum 
Lycium barbarum 
Meniopermum canadense 
Mespilus amelanchier 
Mespilus arbutifolia 
Mespilus canadensis 
Mespilus chamemespilus 
Mespilus cotoneaster 
Mespilus germanica 
Mespilus pyracantha 
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Fraxinus americana 
Fraxinus diversifolia 
Fraxinus erispa 
Fraxinus péndula 
Fraxinus mycrophylla 
Fraxinus exselsior 
Genista tinctoria 
Genista sibirica 
Gleditschia horida 
Hederá helix 
Hederá helix fol. varieg. 
Hederá quinquefolia 
Hamamelis virginica 
Hibiscus syriáca 
Hibiscus syriáca fol. varieg. 
Hibiscus syriáca flore albo pleno 
Hibiscus syriáca flore corulea pleno 
Hibiscus syriáca flore striato 
Hippopha rhamnoides 
Hydranchea arborescens 
Hypericum calyoinum 
Popolus hetrophylla 
Popolus trémula 
Popolus nigra 
Potentilla ffucticosa 
Prunus avium 
Prunus cerasus 
Prunus domestica 
Prunus domestica flore pleno 
Prunus cerasus 
Prunus lauro cerasus 
Prunus lusitanica 
Prunus mahaleb 
Prunus padus 
Prunus spinosa 
Ptelea trifoliata 
Ptelea spectabilis 
Ptelea coronarius 
Rhamnus catharticus 
Rhamnus frangula 
Rhamnus paliurus 
Rhamnus alpinus 
Rhus lyphinum 
Rhus radicans 
Rhus cotinus 
Rhus glabrum 
Ribes alpinus 
Ribes diacantha 
Ribes floridanum 

Morus alba 
Morus nigra 
Morus papyrifera 
Periploca greca 
Philadelphus nanna 
Philadelphus coronaria 
Philadelphus inodorus 
Pinus abies 
Pinus balsamea 
Pinus strobus 
Pinus larix 
Pinus pinaster 
Pinus picea 
Pinus picea 
Pinus sylvestris 
Platanus orientális 
Platanus occidentalis 
Popolus alba 
Popolus canadensis 
Popolus italica 
Popolus balsameal 
Rosa scandens 
Rosa unica 
Rosa muscosa 
Rosa moihata 
Rosa spinosa 
Rosa gallica flore atriato 
Rubus adoratus 
Rubus canadensis 
Rubus idaeus 
Rubus fructicosus pleno 
Rhuscus racemosus 
Rhuscus aculiatus 
Salix babilonica 
Salix purpurea 
Sambucus racemosus 
Sambucus nigra laciniata 
Sophora japonica 
Sorbus aucuparia 
Sorbus hybrida 
Spartium junceum 
Spartium scoparium 
Spirea apulifolia 
Spirea sorbifolia 
Spirea crenata 
Spirea hypericoides 
Spirea salioifolia 
Spirea laevigata 
Staphilea trifoliata 
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Ribes nigrum Syringa pérsica 
Ribes nigrum fol. vas. Syringa laciniata 
Ribes rubrum Syringa chinensis 
Ribes petreum Syringa vulgaris alba 
Ribes gropularia Syringa vulgaris caerulea 
Robinia carragana Syringa vulgaris grandiflora 
Robinia spinosa Tamarix gallica 
Robinia pseudo accacia Tamarix germanica 
Robinia hispida Taxus baccata 
Robinia viseosa Thuja orientális 
Robinia haladendron Thuja occidentalis 
Robinia frutescens Thilia europaea 
Robinia sibirica Thilia americana alba 
Robinia inermis Thilia caroliniana 
Rosa antifolia Ulex europaeus 
Rosa alba Ulmus campestris 
Rosa bicolor Viburnum opulus 
Rosa damascena Viburnum opulus rosea 
Rosa gallica Viburnum dentanum 
Rosa multiflora Viburnum prunifolium 
Rosa pimpinellifolia Viburnum lantana 
Rosa cuprea Vinca herbacea 
Rosa incamata Vinca minor 
Rosa semperflorens Vinca minor fol. varieg. 
Vinea major 
Vitea agnus castus 
Vitis arbórea 
Vitis laciniata 
Vitis vulpina 
Vitis labrusca 
Zanthoxilon clana herculis 

A fentebbi növényjegyzék jól mutatja, hogy milyen sokféle faj és fajta, valamint 
változat között választhattak az uradalmi kertészek amikor a megrendelőiknek a megfe-
lelő díszfákat, cserjéket ajánlották. A korabeli névírási szokások mellett a pontos fajlista 
a megbízható rendeléseket biztosította. A mai dísznövényjegyzékek alig-alig tartalmaz-
nak több fajt, esetleg az azóta kinemesített különböző díszváltozatok száma lehet na-
gyobb. 

Festetics György 1792-től már angolkertet, parkot építtetett, aminek területét ingat-
lancserével, vásárlással növelt meg. Virágágyat csak a bejáratok előtt lehetett az angol-
kertben elhelyezni. Az örökzöld bokrokat, a hosszan virágzó cserjéket és a színes termé-
sű növényeket kedvelték ezekben a kertekben. Szívesen ültették a termésükkel a mada-
rak eleségét szolgáló sűrű félcserjéket is, mert a kedvelt madárcsicsergés a természetes 
tájképi kert nélkülözhetetlen része volt. A sétálónak is kedves madárdal, szintén elme-
rengésre, elgondolkodásra serkentette a látogatót. A kertben a térfal a bokrok, cserjék és 
a fák együtteséből rajzolódott ki. A Festetics kastély díszkertjét a lakóudvartól szélesebb 
út mentén lehetett megközelíteni. Az eredetileg barokk kertben 1768-ban 2639 alacsony 
törzsű és 2165 magas törzsű fa ültetését tervezték. A főutat 202 db, két-két sorban ülte-
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tett hársfával szegélyezték. A későbbi angolkertben már a térszerkezet egyszerűbb volt, 
ami azt jelentette részben, hogy az új átvezetés révén a korábbi utak sérülhettek, egysze-
rűbb, áttekinthetőbb és tájképivé vált a kert. 

A tó mellől ma is jól látszik a kert legöregebb fája, a majd 400 éves kocsányos vagy 
mocsári tölgy (Quercus robur L.). A híd déli végénél a kocsányos tölgy jegenye változa-
ta, a híd másik végénél pedig egy japán akác (Sophora japonica L.) áll, amely mellett 
egy babérmeggy örökzöld bokra zöldell. A kertben kínai pálfányfenyő (Ginko biloba 
L.) majd kétszáz éves példánya áll, amelyet még Kitaibel Pál botanikus segítségével 
szerzett be Festetics György. Ezeket a fákat gondozta haláláig Dr. Frech' Miklós, aki 
féltő szeretettel ápolta az egykori uradalmi kertet. A könyvtár délkeleti sarkán áll az a 
kínai páfrányfenyő, amelyre Festetics György oly büszke volt, hogy a még a névjegyére 
is rárajzoltatta. Fia, Festetics László hozatta Keszthelyre azt a három fekete diófát 
(Juglans nigra L.), amelyet a könyvtári szárny mögött ültetett el. 

Mind a kert összhatásában, mind pedig a növényállományában, egyediségében is, és 
a magyarországi barokk, majd angol kertek is a főnemesi luxusfogyasztást példázták. 
Akár egy-egy különleges növényfajta, ritka alak-vagy színváltozat, kuriózum mind-mind 
a kertészeti növényfajtákon keresztül is a luxusfogyasztást tükrözték ezekben a kertek-
ben és tükrözik még ma is. 
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HUDI JÓZSEF 

A Pápai Casinó vendégei a reformkorban 

A történelmi levegőt árasztó pápai Főtér sarkán áll a Griff Fogadó, amelynek emeleti 
nagytermében néhány éve emléktábla hirdeti, hogy itt alakult meg 1834. január 6-án a 
város első kaszinója.1 

Az egyesület közvetlen előzménye egy olvasótársaság volt, melyet mintegy 20 előke-
lőbb, müveit úr hozott létre 1830-ban. Ennek egyik fő szervezője Vermes Illés pápai 
uradalmi ügyész volt, aki a liberális gróf Esterházy Károly támogatását megnyerve, a 
prefektusi lakás egyik szobájában biztosított helyet a társaságnak, amely folyóiratokat, 
hírlapokat járatott és kis könyvtárat is kialakított. 

Két év múltán, 1832-ben „közép sorsú polgárokkal" kiegészülve a Griff Fogadóban 
szerveződött a kaszinó, amely rendszabályokat alkotott, s minden magyar hírlap és folyó-
irat, továbbá néhány érdekesebb német folyóirat előfizetését, könyvek vásárlását határoz-
ta el.2 

Az 1834 elején mintegy 100 taggal, alapszabályszerűen megalakuló kaszinó a várme-
gyei és helyi elitből verbuválódott. A belépőket az a korábban meghatározott nemes cél 
vezette, hogy rendi („születési"), felekezeti és társadalmi („hivatali") különbség nélkül 
bármely becsületes férfiú tagja lehet a kaszinónak. Úgy gondolták ugyanis, hogy az „ em-
bernek nem születés, vagy vallás, hanem csak önviselete, 's műveltsége adhat mások előtt 
érdemet 's köztiszteltetést" ,3 

A köznemesi értelmiség és a honorácior réteg, a városi iparos és kereskedő polgárság, 
valamint a polgárjoggal nem bíró zsidó iparosok és kereskedők együttműködése azonban 
hamarosan konfliktust gerjesztett, mely 1837-ben a városi polgárság kiválásához, s a 
Polgári Kaszinó megalakulásához vezetett. A „válóok" valószínűleg a polgári elit tagjai-
nak sértettsége volt, mert a tisztikart a köznemesi elit uralta, polgár csak mutatóba akadt 
egy-egy alsóbb tisztségben. 

Ettől kezdve a kaszinó taglétszáma, anyagi helyzete stabilizálódott, működését csak 
1848/1849 háborús viszonyai zavarták meg. 

1 A helytörténeti irodalomban a 20. század végéig az a hagyomány élt, hogy a nagy jelentőségű egyesület a 
Pesti Kaszinó után másodikként vagy harmadikként jött létre, ami persze erős túlzás, de kifejezi, hogy a város 
kulturális identitása egyik fő komponensének számít a kisebb megszakításokkal 1944-ig működő egyesület. A 
legfontosabb irodalom: BOCSOR István: Apápai casinó története. In: Pápai Lapok 12 (1885) 1. sz. 1-2., 2. sz. 
5-6., 3. sz. 9-10. KÖVY Zsolt: A 150 éve alapított Pápai Kaszinó története. In: Veszprém Megyei Honismereti 
Tanulmányok XII. (Szerk.: Hadnagy László) Veszprém, 1986. 53-73. Kövy a vendégkönyvből néhány neve-
sebb vendéget is említett, (i. m. 71-72.) HUDI József: Pápa a reformkorban. In: Uő. (szerk.): Források Pápa 
város 1848/49. évi történetéből. Pápai Református Gyűjtemények, Pápa, 2001. 9-16. 

2 VERMES ülés: Előirat. In: A' Pápai Casino' részvényeseinek névsora betűrenddel, annak törvényei 's 
egyéb tudnivalói. Pápa, 1838. 3-6. 

3 VERMES: i. m. 
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1. sz. táblázat 
A Pápai Casino taglétszámának alakulása 

(1837-1849) 

Sorszám Év Taglét-
szám 

1. 1834 130 
2. 1837 -

3. 1838 102 
4. 1839 -

5. 1840 -

6. 1841 121 

7. 1842 115 

8. 1843 113 
9. 1844 106 
10. 1845 -

11. 1846 131 
12. 1847 -

13. 1848 154 
14. 1849 -

A 100-160 tagot számláló Pápai Casinó a reformkorban „részvényes társaságként", a 
közvetlen demokrácia játékszabályai szerint működött. Az egyesület évente három köz-
gyűlést tartott, amelynek határozatait a fő- és aligazgató, valamint a 12 tagú választmány 
hajtotta végre. Az írásbeli adminisztrációt a jegyző, a jövedelmeket a pénztárnok, a 
könyv- és irattárat a levéltárnok kezelte. 

A kaszinó a felnőttképzés esti iskolájának is tekinthető, melyben a rendi kötöttségek-
től megszabadulni igyekvő tagok a polgári értékrend és magatartásminta elsajátítását 
kísérelték meg. Előadásomban két kérdésre keresek választ: 

1.) Kik voltak a kaszinó vendégei? 
2.) Milyen szolgáltatásokat vehettek igénybe az egyletben és azon kívül? 

A vendégek szociológiája 

A kaszinónak rendes tagja az a férfiú lehetett, akit a választmány titkos szavazással 
felvett, s ezt a közgyűlés jóváhagyta. A tagsági jogviszony fenntartását az évente befize-
tett „részvénydíj" (tagdíj) garantálta. 

A tagoknak joga volt, hogy az általuk ismert és „mívelt férfiút" vendégként bevezes-
sék.4 A vendégek élvezhették a kaszinó , Jcellemeit", de szavazójoggal nem rendelkeztek.5 

A vendégekről külön nyilvántartást készítettek. 

4 A kaszinó törvényeinek VIII. cikkelye. 
5 A kaszinó törvényeinek IX. cikkelye. 
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Az első nagyméretű vendégkönyvét 1837. április 18-án kezdték el vezetni, de a kötet 
nem telt be, a feljegyzések sora a 74. oldalon, 1914. július 7-én megszakadt.6 A toll he-
lyét ismét a „kard" vette át. 

A ceruzával megvonalazott oldalakon három rovat szolgált a vendégek nyilvántartás-
ára: a sorszám mellett feljegyezték a dátumot, a következő rovatban a vendég nevét, a 
harmadikon a „bévezető tag" nevét. Szabályszerű kitöltés esetén a vendég is, a tag is 
saját teljes nevét írta be a maga anyanyelvén vagy latinul, gyakori azonban, hogy a tagok 
csak családnevüket jegyezték fel. 

A tagok - néhány kivételtől eltekintve - foglalkozásukat nem jegyezték fel, a vendé-
gek esetében viszont időnként a foglalkozás, illetve a lakóhely is szerepel. A fentiekből 
következik, hogy a forrás csak igen korlátozottan használható társadalomstatisztikai 
elemzésre. 

A kaszinóban 1848 előtti évtizedben megfordult és regisztrált közel 1200 vendég né-
hány kivételtől eltekintve a Habsburg birodalom területéről, többségében Magyarország-
ról érkezett. A katolikus, evangélikus és református falusi jegyzőtől, tanítótól, paptól 
kezdve a középrétegek széles tömege, s néhány főrendi is megfordult a kaszinóban. A 
nyilvántartás alapos áttanulmányozása után az az érzésünk támad, hogy az 1830—1840-es 
években divat volt kaszinóba járni; minél többen szerettek volna eldicsekedni azzal, hogy 
megfordultak a pápai kaszinóban. 

A vendégek földrajzi megoszlása a város kapcsolathálózatát tükrözte. Az itt állomá-
sozó katonatisztek szokás szerint bejáratosak voltak a kaszinóba, magatartásuk időnként 
felborzolta a kedélyeket s „párbajközeli" helyzetet teremtett. A Pápán rendszeresen meg-
forduló magyar színtársulatok tagjait is vendégként vitték az egyesületbe. 

Az uradalom, a helyi egyházak, egyletek kapcsolatai, a keresztény és zsidó tagok üz-
leti és baráti kapcsolatai mentén is kerültek vendégek a kaszinóba. A pápai református 
főiskola tanárai nemcsak a tudományos világ képviselőit, hanem saját tanítványaikat 
(joghallgatókat, papnövendékeket) is bevezették a kaszinóba. 

A legmesszebbről jött vendégnek Ludvigh Sámuel (1801-1869) számított, akit Woyta 
[József] építőmester 1847. december 21-én mutatott be tagtársainak. Ludvigh „Új York-
ból", vagyis New Yorkból érkezett. A kőszegi származású ügyvéd és író - egykor a pápai 
református kollégium növendéke - 1837-ben vándorolt ki Amerikába, s tíz év után rövid 
időre hazatért. Az esti beszélgetés során bizonyára szóba került, hogy amerikai úti élmé-
nyeit hamarosan nyomtatásban is olvasni lehet.7 

1840. április végén két angol úr: a londoni R. Bremner és a szintén angliai ,,N. P. 
Heszburn" járt a városban. Őket Frank [Ignác] vendéglős április 28-án vezette be a ka-
szinóba.8 Május 21-én bajor vendéget köszöntöttek: a müncheni Anton Jankovitzot 
Birtler mutatta be a társaságnak.9 1841 őszén a dániai Rabi Hirsch mnemonikus először 
bizonyára a zsidó hitközséget kereste fel, de november 30-án a kaszinót is meglátogat-

6 Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, Könyvtár Kézirattára (DREKK) 
0.794/519/3.a. „A Casinó Vendég Könyve" (1837-1915). 1852-1859 között a bejegyzések szüneteltek. 

7 SZINNYEI József: Magyar írók élete és munkái Vm. Bp., 1902. 79-80. Szinnyei tehát tévedett, amikor 
azt írta, hogy 1848. január 2-án tért haza. 

8 Vendégkönyv 1840. No. 240-241. 
9 Vendégkönyv 1840. No. 544. 
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ta.10 1842. június 25-én J. Kraus von Hofflangerton Theindl Bódog vendége volt Angliá-
ból.11 

Ugyancsak távoli vendég volt a Majna-Frankfurtból érkező Julius Lacrve [Laerve], 
akit 1846. január 2-án, első újévi vendégként mutatott be Szauer Miksa kereskedő.12 

1846. július 28-án a szászországi Chemnitzből hozott híreket Zimmermann János, aki 
később Pápa nagy jótevőjének bizonyult.13 Érdemeit utóbb a város díszpolgári címmel 
ismerte el s utcát nevezett el róla.14 

A pápai kereskedők távoli kapcsolatait mutatja, hogy Hirschler Samu 1844. január 
30-án úgy mutatta be: „M. Stern aus Bréslau".15 

Bécsből számosan érkeztek. A kapcsolatok egy meghatározó része a zsidók üzleti te-
vékenységéhez, egy másik része a bécsi tanulmányok során kialakult barátságokhoz 
köthető. A vendégek egy kis csoportja olyan magyar volt, aki Bécsben vállalt hivatalt. 

1847. december 28-án két német vendég érkezett az egyletbe: dr. Lamm Bécsből, 
Philip Stricker Strassburgból érkezett. Mindketten Schlesinger Sámuel kereskedőnél 
vendégeskedtek.16 

Vermes Ignác a magyar testőrség tagjaként 1842. június 13-án, Vermes Illés uradalmi 
ügyész vendégeként mutatkozott.17 1845. augusztus 6-án Frank vendéglős Friedrich 
Weiss és Róbert Streit bécsi vendégeit kísérte az egyletbe.18 

1845. szeptember 10-én Kassics Ignác udvari ágenset és rokonát, Kassics Béla me-
gyei aljegyzőt - aki 1849-ben Fiáth Ferenc cs. k. biztos titkáraként ismeretes - Eőri Sza-
bó Antal ügyvéd mutatta be.19 1846. január 20-án Herczfeld Adolf bécsi ismerősének, 
Boschau Augustnak mutatta meg, milyen is a báli szezon Pápán.20 

Erdélyből 1841 áprilisában érkezett egy baráti társaság, amelyet Széki Béla reformá-
tus főiskolai tanár április 13-án mutatott be. Ekkor Pap Ferenc, Ferenczy László, Zágoni 
Bodola Károly, Etédi Gothárd József ismerkedett az egyleti élettel. 

1844. nyárhó (július) 4-én a kolozsvári Szigethy István Tarczy Lajos főiskolai tanár 
vendégeként fordult meg a kaszinóban.21 1847. szeptember 24-én a holicsi Pick Dániel 
Kirchner Miksa vendégeként jelent meg a kaszinóban.22 

1840. június elején Thurzó Miklós Biharból, Kászonyi és Szolnoki Jármy Antal 
Gömörből érkezett a városba, s 10-én este a kaszinóban egymást is megismerhették. 
Thurzót Rába Antal ügyvéd, Jármyt Hoffelder József vármegyei orvos mutatta be.23 

10 Vendégkönyv 1841. No. 743.: „Rabi Hirsch Dänemark Mnemonikus". 
11 Vendégkönyv 1842. No. 804. 
12 Vendégkönyv 1846. No. 1116. 
13 Vendégkönyv 1846. No. 1091. Zimmermann „bevezetője" Ceitling volt. 
14 HORVÁTH Elek-TÓTH Endre: Pápa megyei város múltja, jelene és környéke. Pápa ismertető leírása. 

Pápa, 1936. 134. 
15 Vendégkönyv 1843. No. 907. 
16 Vendégkönyv 1847. 1191-1192. A bejegyzés szövege: „Stricker Fiilöpp Srassbur[g]bol". 
17 Vendégkönyv 1842. No. 799. 
18 Vendégkönyv 1845. No. 1022-1023. 
19 Vendégkönyv 1845. No. 1036. (Kassics Béla nem kapott sorszámot.) 
20 Vendégkönyv 1846. No. 1119. 
21 Vendégkönyv 1844. No. 938. 
22 Vendégkönyv 1847. No. 1159. 
23 Vendégkönyv 1840. Thurzó Miklós: No. 553. Jármy Antal: No. 554. 
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1847. augusztus 18-án Bischitzky Gyula Borsodból látogatott Pápára, s Rőszler Jó-
zsef vendégeként fordult meg a Griffben.24 

A főiskolának köszönhetően időnként Sárospatakról, Debrecenből, Kecskemétről is 
érkeztek vendégek. 1841. szeptember 24-én Bocsor István vendégeként tekintette meg a 
kaszinót Szűcs István debreceni professzor, aki magyar jogot tanított.25 1843. nyárutó 
(augusztus) hó 6-án Széki Béla Csobai Józsefet mint a sárospataki „Fő Iskola követét" 
mutatta be.26 

A kaszinó nyitottságát mutatja, hogy a zsidókat, továbbá a szerzeteseket is befogadta. 
1843. március 20-án páter „Hieronimus Aloysius Werdoliack", a boszniai (spalatoi) fe-
rences rendtartomány teológus licenciátusa és professzora Kregár Antal vendégeként 
mutatkozott be.27 

1843. szeptember 27-én a vaszari születésű Ihász György (1804-1880) cisztercita 
szerzetes, nyelvész - ekkor „teveli [nagyteveli] plebania igazgató", azaz plébános, majd 
az 1848/49-es szabadságharc alatt tábori lelkész - Páter Benedek ferences áldozópappal 
együtt, Zob Péter kíséretében érkezett a kaszinóba.28 

A környező Fejér, Győr, Somogy, Sopron, Tolna, Vas megyékkel igen szoros kapcso-
latot tartott a kaszinó. A vármegyei tisztek, az olvasótársasági és kaszinói tagok, ha Pá-
pán jártak, feltétlenül felkeresték az egyletet. 

A formálódó polgári nemzeti kultúra letéteményesei: a tudósok, írók, költők, zené-
szek, színészek egyaránt látogatták a kaszinót. A tudósok közül 1841. január 20-án 
Stettner György vendégeként dr. Moj'sisovics György bécsi cs. k. főorvos, továbbá dr. 
Zsigmondy Adolf mutatkozott be.29 1841 márciusában Lippay Gáspár országos szemor-
vos feltehetőleg gyógyítás céljából kereste fel a várost. 11-én a kaszinóban is megfor-
dult.30 1843. augusztus 13-án S. Strum „opticus et mechanicus" Birtler György vendége 
volt.31 

A legnevesebb író, aki kétszer is felkereste a kaszinót, Vörösmarty Mihály volt. 1839. 
augusztus 10-én és 1844. július 4-én barátja, Stettner György jogtanár vendégeként jelent 
meg a kaszinóban.32 Stettner baráti köréhez tartozott Bártfay László, aki 1840 nyarának 
végén látogatott Pápára. A két jóbarát augusztus 21-én mutatkozott együtt az egyleti 
székházban.33 A tanév kezdetén, október 1-én pesti barátját, Tóth Lőrincet mutatta be.34 

Zaborszky [Záborszkyl Alajos (1808-1862) író, szerkesztő és politikus, 1849-es 
kormánybiztos 1840. május végén járt a városban, 29-én Vermes Illés mutatta be a kaszi-

24 Vendégkönyv 1847. No. 1147. 
25 Vendégkönyv 1841. No. 720. 
26 Vendégkönyv 1843. No. 823. 
27 Vendégkönyv 1843. No. 863. 
28 Vendégkönyv 1843. No. 888-889. 
29 Vendégkönyv 1841. No. 644-645. 
30 Vendégkönyv 1841. No. 654. 
31 Vendégkönyv 1843. No. 885. 
32 Vendégkönyv 1839. No. 10. 1844. 
33 Vendégkönyv 1840. No. 579. 
34 Vendégkönyv 1840. No. 603. 
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nóban.35 1842. október 1-én Tarczy Lajos vendégeként mutatkozott be a népdalgyűjtő 
Erdélyi Jánost, október 6-án Vadnay Rudolf és Vachott Sándor író.36 

1846. október 5-e után érkezett a városba Vas Gereben író Pestről, akit a somogyi 
Bárány Pál, a zalai Bárány András és Kaiser Zsigmond társaságában ismerhették meg a 
kaszinó tagjai.37 

Teindl Bódog zenetanár, a helybeli zeneegylet alapítója a magyar zenei élet személyi-
ségeit hozta a kaszinóba. 1839. július 28-án Rózsavölgyi Márk „hangművész" (hegedű-
művész), 1843. őszelő (szeptember) hónap 29-én Stiegler Károly „hangművész" volt a 
vendége.38 Nem véletlen, hogy Rózsavölgyi később a „Pápai nóták" c. kinyomtatott mű-
vét a kaszinónak ajándékozta.39 Hasonlóképpen járt el a városban feltehetőleg többször 
megfordult Maszák Hugó, aki „Ugodi emlék" c. keringőjét ajánlotta a kaszinónak.40 Szíj 
György vendége volt 1841. tavaszhó (április) 24-én Proszt_János „hangmüvész".41 

A városban fellépő vándorszínészek ugyancsak bekerültek az emlékkönyvbe. Gál 
Mihály színész 1838. november 1-én Frank [Ignác] vendége volt.42 1842 május 22-én 
Martonfalvay Elek vendégeként Boér Gyula,43 25-én Berky László és Csengery Pál44 

június 8-án Stettner György vendégeként Egressy Gábor jelent meg a kaszinóban.45 

Végezetül szólni kell arról, hogy kis számban kísérőjük vagy férjük oldalán a lányok 
és asszonyok is látogatták a kaszinót. 1837-től évente 2-10 nőt jegyeztek fel a nyilván-
tartásban. Egy részük helybelinek számított, a többiek a Pápára látogató vendégek közül 
kerültek ki. A farsangi báli időszak vendégeit csak egy esetben, 1845-ben rögzítették: 
Polgár János február 1-én 10 nőt (Fördösnét és 9 lányt) kísért a kaszinóba.46 A kivétel 
erősíti azon szabályt, hogy a farsangi nővendégeket nem regisztrálták. Az ismertebbek 
közül Szalabéri Horváth Jánosnét említhetjük, aki 1838. június 14-én férjével együtt, 
Nagy Szabó Ignác kaszinói tag kíséretében látogatta meg az egyletet.47 1841 júliusában 
az egyik nagy vendégforgalmat bonyolító kaszinói tag, Szíj György Vida Lajos „segédpa-
pot" feltehetőleg testvérével, Vida Klárával, továbbá Kálmán Károly jogásszal (joghallga-
tóval) és Hajda Zsuzsanna kisasszonnyal együtt kísérte a kaszinóba.48 

35 Vendégkönyv 1840. No. 546. 
36 Vendégkönyv 1842. Erdélyi János: No. 825. Vadnay Rudolf: No. 826. Vachott Sándor: No. 827. 
37 Vendégkönyv 1846. Bárány Pál: No. 1103. Bárány András N. 1103. Kaiser Zsigmond: No. 1104. Vas 

Gereben. 
38 Vendégkönyv 1839. No. 436. 1843. No. 893. 
39 KÖVY: i. m. 69. 
40 JAKAB Réka: Az Ugod-vadkerti fürdő a reformkorban. In: Acta Papensia I (2001) 1-2. sz. 27-62., 

Maszákról 46. 
41 Vendégkönyv 1841. No. 671. 
42 Vendégkönyv 1838. No. 300. 
43 Vendégkönyv 1842. No. 793. 
44 Vendégkönyv 1842. No. 796-797. 
45 Vendégkönyv 1842. No. 798. 
46 Vendégkönyv 1845. No. 985-994. 
47 Vendégkönyv 1838. No. 186. 
48 Vendégkönyv 181841. No. 688-691. 
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A kaszinó szolgáltatásai 

Eredeti célja szerint a kaszinót a közhasznú ismeretszerzés, „mívelt és finom társal-
kodás" intézményeként hozták létre, de 3 teremből álló kaszinó ennél változatosabb 
szolgáltatást nyújtott. 

A füstmentes könyvtárszoba csendjében elmélyült olvasásra volt lehetőség. A legfris-
sebb hazai és a jelentősebb külföldi (jobbára német) hírlapok és folyóiratok, színvonalas 
és változatos összetételű, 800 kötetes könyvtár magas igényt elégített ki. Az újonnan 
érkező hírlapokat és folyóiratokat 8 nap múlva, a könyveket egy negyedév múltán - a 
kölcsönzés tényének rögzítésével - ki lehetett vinni. 

A játékteremben biliárdozni, sakkozni, kártyázni lehetett. A nagyteremben esténként a 
kaszinó saját zenekara szolgáltatta a zenét. Farsang idején bálok vonzották a tagokat és 
vendégeket. 

A két utóbbi teremben minden „nem tilalmas játékot" játszhattak és este 7 után vacso-
rázni is lehetett. Gyűlések idején a teremben tilos volt a dohányzás. 

A „míveltség és pallérozódás" előmozdítását több viselkedési szabály szolgálta. Meg-
tiltották a hazárdjátékot, eb és más állat behozatalát. Kimondták, hogy a társalgóban 
egyetlen részvényes sem követelhet „mások felett előjogot s kiváltságot".49 A „pallérozott 
társalkodás" békés, csendes és udvarias viselkedést követelt meg; a rendzavarókat vala-
mely választmányi tagnak kellett rendre utasítani, s ha ez sem használt, távozásra felszó-
lítani. Az engedély nélküli látogatókat a tagok valamelyike vagy a kaszinói szolga ille-
delmesen kitessékelte a helyiségből. 

A társadalmi ellenőrzést a nyilvánosság intézménye biztosította. A kaszinó törvényeit, 
rendeleteit, tagnévsorát kinyomtatták, a tagnévsort a kaszinóban is kifüggesztették. A 
közgyűlési, választmányi végzéseket, közérdekű hirdetményeket egy külön e célra elhe-
lyezett táblán bárki elolvashatta. 

A választmányi ülések is nyilvánosak voltak, azokon bármely tag hallgatóként részt 
vehetett. A bírálatok és javaslatok regisztrálására szolgált az „észrevételek könyve". A 
rendelkezések sajátkezű feljegyzést követeltek. 1848-ig csupán egy alkalommal fordult 
elő, hogy valaki e szabályt megszegte s Anonymusként tett egy - utólag alaptalannak 
bizonyuló kritikai - észrevételt. 

Az egylet rendezvényeiről az országos és vidéki (győri) sajtó is rendszeresen beszá-
molt. A hírlapok vidéki levelezési rovatában sokszor csípős kritikával illették az egyleti 
élet túlkapásait. Tudjuk, hogy az olvasószobában időnként megszegték a dohányzás 
tilalmát és hangoskodtak, a hírlapokat kivitték a játékterembe, ahol a jóízlésről megfe-
ledkezett tagok a nyári melegben félmeztelenül biliárdoztak. 

A tagok személyiségét abban az esetben korlátozott anonimitás védte, ha egymás el-
len tettek észrevételt. A „nehézséget" valamelyik igazgatónak kellett bejelenteni, az ügy-
ben a közgyűlés, mint bíróság döntött. Ha a panasztevő vesztett, nevét nyilvánosságra 
hozták. 

49 A kaszinó törvényeinek XD. cikkelye. 
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Summa summarum: a kaszinó a demokrácia nehéz iskolájának bizonyult, melyet a 
„tanulók" szorgalmasan látogattak ugyan, de az időközi vizsgákon egyesek gyengébben 
szerepeltek a kívánatosnál. 

Természetesen a kaszinólátogatás csak egy lehetséges formája volt a városi vendéglá-
tásnak. A piaci sokadalom, a vendéglők, kávéházak, vándor színtársulatok, az ugodi 
savanyúvizi fürdő,50 az öreghegyi présházaknál tett látogatások, zeneestek és egyéb tár-
sas összejövetelek, kedélyes bakonyi vadászatok, bakonyi és somlói kirándulások a 
hasznos és kevésbé hasznos időtöltés változatos formáit kínálták a kaszinó vendégeinek 
is. 

50 A kaszinó és az ugodi fürdő szoros kapcsolatát bizonyítja JAKAB Réka: i. m. 
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Granasztói Péter: Mindennapi tárgyak fogyasztásának rétegei... 

GRANASZTÓI PÉTER 
Mindennapi tárgyak fogyasztásának rétegei és 
jelentősége egy alföldi mezővárosban a XIX. 

század elején 

Előadásomban arra fogom keresni a választ, hogy egy átlagos alföldi mezővárosban, 
mint Kiskunhalas, a 18. század végén ill. a 19. század első felében mi jellemezte, milyen 
sajátosságai voltak a mindennapi tárgyak fogyasztásának.' A vizsgálat alapjául 200 da-
rab 1760 és 1850 között keletkezett inventárium szolgált. Az idő rövidsége miatt a vizs-
gálat módszereire, forrásokra nem fogok kitérni. Az elemzésben azokat a tárgyakat vet-
tem figyelembe, amelyek a lakóházban voltak megtalálhatóak; a gazdálkodási eszközök, 
szerszámok, továbbá a nagy gyakorisággal összeírt tárgyak (pl. ruhaneműek) nem szere-
pelnek az elemzésben. 

Beszélhetünk-e egyáltalán fogyasztásról egy ilyen tradicionális agrárvárosban, a tár-
gyak megszerzésének módja megengedi-e a fogalom használatát. Úgy gondolom min-
denképpen, bár a vásárolt tárgyak arányát nem lehet a rendelkezésünkre álló források 
alapján megállapítani. Az alapvető konyhai, lakáskultúra tárgyak többségét feltehetően 
iparosoktól, boltból, vásárokon, árverésen vagy házaló kereskedőktől vásárolták, ritkáb-
ban cserélték. A hozományul kapott tárgyak többségét is vásárolták. Ugyanakkor az 
elemzésbe nem vont textíliákat, valamint sok egyéb tárgyat maguk is elkészíthették. 
Például az „összeiszkábált" bútorok aránya a szegényebb rétegeknél jelentős lehet. 

Az első és legfontosabb kérdés az, hogy milyen volumene volt a mindennapi tárgyak 
fogyasztásának és főleg a közel 100 év alatt milyen jelentősebb változások figyelhetőek 
meg. 

Az vizsgálatba emelt tárgyak előfordulását négy időmetszetben számoltuk ki, de 
most elegendőnek éreztük az 1760-1790 és az 1821-1850-es időszakok adatainak ismer-
tetését. A változások bár sok esetben látványosak voltak, összességében igazán jelenetős, 
a tárgyi világ teljes átalakulását mutató elmozdulások nem történtek. Sok tárgy elterjedt-
sége a sokszorosára nőt a közel száz év alatt, de ezek nagy többsége természetesen azok 
közül került ki, amelyek alig vagy egyáltalán nem fordultak elő 1790 előtt, és amelyek 
előfordulási aránya még a 15-20 százalékot sem érte el a vizsgált időszak végére. Ezzel 
párhuzamosan bizonyos tárgyak fogyasztása vagy előfordulása már a kezdetektől na-
gyon jelentős volt, amit a 80-90 %-os elterjedtséggel bíró tárgyak bizonyítanak: bogrács, 
asztal, láda, tál, tányér. 

Minden tárgytípust érintettek a változások és nincsen mód ezeknek a részletes bemu-
tatására (a táblázat erről tájékoztat), csak azokat szeretnénk kiemelni, amelyek jelentősen 

1 A felhasznált levéltári állagok: Bács-Kiskun Megye Levéltára, Kiskunhalasi Levéltár V. 201. Kiskunha-
las város tanácsának iratai 1636-1848. B.) Közigazgatási iratok., 3. Árvaügyi iratok 1759-1800.; 4. Vegyes 
közigazgatási iratok 1764—1851. 
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változtak A bútoroknál nagy mozgások figyelhetőek meg, bár a láda, asztal, ágyak elter-
jedtsége a kezdetektől magas volt. Határozottan nőtt a székek, a karos- vagy hátaspadok, 
az almáriumok, sublótok, pohárszékek, fogasok, kanalasok elterjedtsége, míg az ácsolt 
ládáké csökkent. Az összes tárgy közül a tükrök elterjedtsége nőtt a legnagyobb arány-
ban, 12 %-ról közel 70%-ra. A tükör megnevezés azonban nagy rámás és kisebb kézitük-
röket is takar, ugyanakkor a fogyasztó szokások változásakor az egyik legjellemzőbb 
tárgyként szokták emlegetni. A tükrök, esetleg a gyertyatartók (és általában a világító-
eszközök) nagyon jelentős térnyerése mindenképpen figyelemre méltó, akár hétköznapi 
gesztusokra, új fogyasztási szokásokra is lefordítható változásokat jelez. 

Összességében a lakótereket alkotó bútúrok és kiegészítők előfordulási adatai ko-
moly változásokat sejtettek és széles körben megnyilvánuló, megújuló, újat kereső fo-
gyasztási szokásokról is tanúskodhattak. A luxus mellett a kényelem, a használat szem-
pontjait is sejtetik ezek a változások 

A konyhai-háztartási tárgyak körében is történtek komoly változások, de olyan ará-
nyúak itt sem, amelyek mélyreható és széles rétegeket érintő változásokra engednének 
következtetni. 

A lábosok hihetetlen nagy, valamint a tepsik valamivel kisebb térnyerése a sütés-
főzés átalakulását jelezheti. Az új, különösen fém edények (lábasok, tepsik, serpenyők) 
terjedése, nagyobb szerepe a fazekakkal, bográcsokkal szemben feltételezhetően egy 
változó megújuló, esetleg polgáriasodé konyhát is jeleznek. Tömeges jelenség az edény-
készletek differenciálódása, amit a bögrék, korsók, csészék, poharak előfordulási adatai 
bizonyítanak. 

Az egyéni pohárhasználat és főleg üvegpohár használat ritka volt a 18-19. századi 
közép-európai parasztság körében. Az üvegedények előfordulása még 1850-re sem ha-
ladta meg a 30 százalékot, ami mindenképpen jelzi a gazdagodás, differenciálódás társa-
dalmi határait. Ugyanakkor a cseréptálak térnyerése is egyértelműen megállapítható. De 
a fémedények reprezentációs szerepe sokkal jelentősebb volt; aki tehette inkább ónedé-
nyeket vett. De az ónedények felsőbb rétegeknél az asztalterítéket is meghatározták, 
hiszen az ebédlőasztalon a vendég elé nagy ón tálakra helyezték el a sülteket és egyéb 
finomságok sokaságát. A két funkció együttélése vagy csak a reprezentáció kizárólagos-
sága hasonlóan a többi tárgyhoz a hagyatéki leltárak alapján nehezen határozható meg. 

Miközben az igazán új hétköznapi gesztusokat, szokásokat jelző tárgyak előfordulása 
a sokszorosára nőtt, addig elterjedtségük nem vált számottevővé. Például a cukortartó és 
a porcelánedények elterjedtsége 6-7, a kávésedényeké 2-3 szorosára nőtt, de előfordulá-
suk így is jóval 20 százalék alatt, míg a legtöbb különleges tárgy elterjedtsége jóval 15 
százalék alatt maradt: pl. kanapé, óra, zsebóra, villa, bőrszék, speciális asztalok, árnyék-
szék, mosdó, vasaló, borhűtő stb. 

A bekövetkezett változásokat még hosszan és főleg részletesebben lehetne elemezni, 
adatokkal alátámasztani. Az igazán érdekes kérdés azonban az, hogy egy alföldi mező-
városban milyen társadalmi, kulturális hatások befolyásolták, határozták meg a különbö-
ző tárgyak fogyasztását, milyen jelenségekkel lehet magyarázni a bekövetkező változá-
sokat, például az új tárgyak választását, térnyerését, terjedését, ill. a változások ütemé-
nek határozott lassúságát. 
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A modernkori, de akár a 17-18. századi fogyasztási szokásokat sokan és sokféleké-
pen próbálták magyarázni, értelmezni, mozgatórugóit feltárni2. Egy még alapvetően 
tradicionális közösségben, mint például Kiskunhalason, a legkézenfekvőbb magyarázat, 
hogy a tárgyak többsége a vagyoni rétegződéssel összefüggő rang a társadalmi presztízs 
által meghatározott hierarchia szerint és azt követve terjedtek, jutottak el az alsó társa-
dalmi rétegekhez. A másolás és a vele összekapcsolódó divatkövetés sok szerzőnél sze-
repel magyarázatul, amikor akár a modem, akár azt azt megelőző korok fogyasztási 
szokásait próbálták értelmezni.3 

Az egyik legtöbbet idézett szerző Simmel, aki a divat jelenségének értelmezését tör-
téneti példákkal és részletekbe menően értelmezi. divat is egyfelől az azonos helyzet-
ben levőkhöz való csatlakozást az általa (a divat által) jellemzett kör egységét jelenti s 
éppen ezáltal egyúttal azt is, hogy e csoport elhatárolja magát az alacsonyabb helyzet-
ben levőktől"? A felső rétegek Simmel szerint, amint az alsó rétegek divatja megközelíti 
az övékét - átlépik a megszabott határokat - elhagyják azt, és új tartalmakat keresnek. 
Ugyanez a folyamat játszódik a felső rétegek különböző rétegei között is. 

Mennyire lehet ezt a sokat kritizált és sokat értelmezett magyarázatot Kiskunhalas 
fogyasztási szokásain igazolni, tesztelni? - Egy rendkívül részletes, és már részben pub-
likált elemzésben ezt vizsgáltuk a tárolóbútorok elemzésekor, amely tárgycsoporton 
belül komoly változások történtek 1760 és 1850 között. 

A tárolóbútorok tradicionális paraszti közösségekben fontos társadalmi megkülön-
böztető szereppel bírtak, amelyek társadalmi presztízst rangot, kifejező funkcióját szá-
mos néprajzi elemzés bizonyította.5 Ezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 
különféle almáriumok, állószekrények, sublótok, nagy ládák, a tányérokkal megrakott 
sok fogas a módos házakban voltak, vagy ott voltak először. Ezekkel a tárgyakkal a rang, 
a jólét, a presztízs kifejezése volt a legfontosabb, amit a szegényebbek, a 19. század 
második felében csak 20-30 éves késéssel tudtak követni, miközben a gazdagok már rég 
újabb, nagyobb presztízsű tárgyakat állítottak a szobáikba. 

A hagyatéki leltárakkal végzett elemzések alapján is egyértelműen megállapítható, 
hogy létezett egy folyamatosan gazdagodó-változó tárolóbútor-hierarchia, ami teljesen 
megegyezett bútorok értékhierarchiájával. Az új bútorok egyre különlegesebbek és drá-
gábbak lettek és mindig a hierarchia élére ugrottak (pohárszék, sublót, fennálló almári-
um, vagyis ajtós szekrény), míg mások veszítettek jelentőségükből (sok láda, egyszerű 
almáriumok). Mindezeket a jelenségeket egy-egy egyén tárgyegyüttese is jól tükrözte, a 
tárgyegyüttesek is egy egyértelmű hierarchiát alkottak. Ez azt jelenti, hogy a hierarchia 

2 APPADURAI, Arjun: Fogyasztás, időtartam, történelem. In: Replika 1996. 21-22. sz. 81-99., 
CAMPBELL, Colin: A 18. századi angol fogyasztói forradalom okai. In: Replika 1996. 21-22. sz. 99-117., 
Uő.: A modem fogyasztói étosz rejtélye. In: Replika 1996. 21-22. sz. 117-139., LEVI, Giovanni: Magatartá-
sok, erőforrások, folyamatok a fogyasztás „forradalma" előtt. In: Korall 2002. 10. sz. 96-114., ROCHE, 
Daniel: Histoire des choses bonales. Naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIle-
XlXe siècle). Paris, 1997., SIMMEL, Georg: A divat. In: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Buda-
pest, 2001. 180-201., VEBLEN, Thorstein: A dologtalan osztály elmélete. Budapest, 1975. 

3 SIMMEL: i. m., VEBLEN: i. m. 
4 SIMMELI: i. m. 182. 
5 K. CSILLÉRY Klára: Vázlatok a tiszaigari népi lakáskultúrából. In: Ethnographia LVHI (1952) SS-

II 1., Uő.: A lakáskultúra társadalmi rétegek szerinti differenciálódása. In: Ethnographia XCVI (1985) 173— 
212., Uő.: A kanapé és a köznépi lakáskultúra modernizálása. In: Ház és Ember 2002. 15. sz. 59-85. 
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tetején álló tárgyegyüttesekben voltak megtalálhatóak az egyes korszakoktól függően az 
értékes ajtós-fiókos bútorok, általában a sok fogas (3 vagy több) és a korszakunk elején 
még a sok láda (3 vagy több) társaságában. Ahogy haladunk a hierarchián lefelé úgy 
estek ki a tárolóbútor együttesekből a sublótok, pohárszékek, almáriumok, majd lecsök-
kent a ládák és fogasok száma, megjelent, jellemzővé vált az ácsolt láda és a kanalas 
(kanáltartó kis fogas). A divatot jelzi, hogy a sok láda és általában a láda jelentősége 
egyre lejjebb csúszott a hierarchián és a korszakunk végére már igaz ez az egyszerűbb 
almáriumokra is. 

Ujabb és újabb különleges bútorokat a 19. század elején a gazdag kereskedők, iparo-
sok, értelmiségi és nemes emberek hoztak divatba. A nemesek meghatározó és általában 
a redemptio kora elitjének szerepe az új és egyre költségesebb bútordivatok terjesztésé-
ben csökkenni látszik a korszakunk második felében. A nagygazdák közül csak a legva-
gyonosabb családok tagjai voltak képesek követni az új divatokat. Ezek között megtalá-
lunk több régi halasi redemptus családot is, de a legfeltűnőbbek, a legkülönlegesebbek a 
feltörekvő katolikus - több esetben nemes - juhtartó nagygazdák. Az új, vagy feltörek-
vő rétegek, akik a város növekedésével egyre nagyobb számban jelennek meg, mint a 
kántor, a céhmester, a redemptussá vált görög kereskedő, megbecsült és nagy presztízsű 
tagjaivá váltak a városnak, hiszen sok esetben városi tisztségeket is betöltöttek. A szegé-
nyebb gazdarétegek pedig egyre távolabb kerültek a tárolóbútor divatját diktáló és köve-
tő szűk rétegektől. 

A vázlatos ismertetés alapján talán nem annyira nyilvánvaló, de egyértelműen bizo-
nyítható, hogy létezett egy tárolóbútor-divat, aminek voltak diktálói és követői, és volt 
egy nagyon lassú üteme, amely tipikusan jellemző a tradicionális közösségek fogyasztási 
szokásaira, ellentétben a modem fogyasztás gyorsütemű divatjával. Ezzel függhet össze 
a tárgyak drágasága, pontosabban a drága tárgyakkal való divatozás is, hiszen minél 
gyorsabban változik a divat, annál olcsóbb tárgyak szükségesek hozzá. 

Végezetül fontos megjegyezni, hogy nem csak a tárolóbútoroknál létezett egy hierar-
chia és jól kimutatható divat, hanem más tárgyaknál is, mint például az ülőbútorok, az 
ágyak, az ónedények szerepe, valamint az általunk is részletesen vizsgált férfi felsőruha-
divat, amely pontosan párhuzamba állítható a tárolóbútorokéval. 

Az utóbbi években a másolás, a társadalmi versengés, társadalmi megkülönböztetés 
alapján magyarázott fogyasztást számos kritika érte, és több szerző arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a fogyasztás generációk, korosztályok társadalmi rétegek, életstílusok stb. 
szerint rendkívül differenciált volt, nem lehet akár a mi esetünkben egyként magyarázni, 
egy viselkedési modellre felfűzni minden réteg, a legszegényebbek vagy leggazdagab-
bak tárolóbútor divatját.6 

Igaz lehet-e ez a kritika pl. kimutathatóak elkülöníthető szférái, világai a fogyasztás-
nak a tárolóbútorokon belül? A válasz nem egyértelmű. És ez összecseng Simmel né-
hány megállapításával, ti. az alsó társadalmi rétegeknek ritkán van sajátos divatja. Pél-
dánkhoz visszatérve is fontos megállapítani, hogy még olyan tárgyak is mint a sok fogas, 
vagy sok láda a felső rétegek divatja volt egykor és úgy süllyedt évszázadokon keresztül 
egyre lejjebb (ez még az ácsolt ládára is igaz). De az is tény, hogy léteznek olyan tár-
gyak amelyek nem felülről érkeztek, mint az egyik legegyszerűbb fogasnak számító 
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bútor a kanalas amelynek sok esetben festett változata festett kanalaival kezdettől a 
szegényebb rétegek divatja lehetett, ritkán fordult elő módos házakban. 

A kritika jogosságát alátámasztja viszont ha megvizsgáljuk a módosak, középréte-
gek, szegények által választott bútorok értékét. Hihetetlen nagy különbségek léteztek 
már a közép és felsőrétegek által használt bútorok és főleg bútoregyüttesek értéke között. 
Míg például a korszakunk közepén egy pohárszék vagy egy sublót értéke elérhette a 30 
forintot, addig a legdrágább láda 6, a legdrágább fogas pedig 2 Ft-ot ért, de ez utóbbi 
tárgyak átlagértéke 1,6 ill. 0,6 forint, a kanalasé pedig 0,4 forint. Ezek az értékek a fo-
gyasztás teljesen különböző rétegeit, mintáit is sejtetik. Akiknek lehetősége sem volt, 
hogy akár a középréteg által használ 3-4 fogast vagy több ládát állítson a szobájába, örült 
ha egy használt átfestett ládát adott hozományul lányának miközben a nemesek lányai 
sublótot kaptak Vagyis hiába süllyedt le felülről szinte minden tárolóbútor, csak sokszor 
több mint egy évszázad alatt ért el a szegényebb rétegekhez feltehetően akkor amikor 
már a felsőrétegek divatja a lassú ütem ellenére is többször megváltozott.. Feltételezhet-
jük, hogy a szegényebb rétegek vagy akár középrétegek sem gondolkodtak olyan pazar 
almáriumos, sublótokra épülő szobabelsőkben (ha egyáltalán láttak ilyet) mint amilyen 
néhány nemesnek, a görög kereskedőnek esetleg egy-két nagygazdának volt, hanem a 
ládák-fogasok világában próbálták a tőlük telhető maximumot megvalósítani. 

A legtöbb fogyasztással foglalkozó szociológus, történész szerint mint már jeleztük a 
fogyasztás egy rendkívül differenciált jelenség Levi vagy Roche szavát használva kü-
lönböző szférái vannak pl. eltérő viselkedés modellek, életstílus, változó attitűtök, érté-
kek is okozhatják az egyes tárgyak beszerzését, a vásárlás intenzitásának a megváltozá-
sát7. 

Vajon a másolás mint magyarázaton kívül beszélnek e a tárgyak más okokról is ame-
lyek kiválasztásuk mögött meghúzódnak? A halasi inventáriumok-tárgyak elemzésekor 
áttételesen ezt is célunk volt vizsgálni. Csak a másolás állt a megszaporodott és viszony-
lag kismértékben terjedő új szokásokat is jelző tárgyak mögött vagy valami más is? 

Az ismertetésre nem kerülő elemzéseinkben egyrészt a lakótérhasználat másrészt a 
házbeli mindennapi élet-gesztusok elemzése alapján kerestük a választ a kérdésre.8 Az 
érdekelt bennünket hogy megállapíthatóak sajátos tárgyakkal és életmóddal rendelkező 
egyének, ami egyben sajátos fogyasztási szokásokat is jelezhet. 

A 19. század elején már egyértelműen leírható volt egy tipikus nagygazda, parasztos 
lakótér, amelyben a városi hétköznapi gesztusok vagy tárgyak alig, vagy egyáltalán nem 
jutottak el. Ezzel szemben létezet egy rendkívül differenciált gesztusokkal is bíró réteg, 
aki a házban intenzív életet élhetett: kávézott, uzsonnázott, vendégeket fogadott, aminek 
következtében asztali etikettje kifinomult volt, poharat használt, egyéni tányérból evett, 
kanalai, kései vagy pároskései, tükrei, világítóeszközei, képei nagyszámban voltak. 

A két, szélsőségekben megragadott csoport segít a típus jegyek meghatározásában, 
de természetesen az átmeneti vagy nehezen értelmezhető esetek mindig szép számmal 

6 CAMPBELL: i. m„ LEVI: i. m„ ROCHE: i. m. 
7 LEVI i. m„ ROCHE: i. m. 
8 GRANASZTÓI Péter: Társadalmi presztízs és hierarchia: tárolóbútor divat Kiskunhalason 1760 és 1790 

között. In: Korall 2002. 10. sz. 137-163., Uő.: Lakótérhasználat, házberendezési típusok egy alföldi mezővá-
rosban. Kiskunhalas, 1760-1805. In: K: Horváth Zsolt-Lugosi András-Sohajda Ferenc (szerk.) Léptékváltó 
társadalomtörténet. Tanulmányok Benda Gyula tiszteletére. Budapest, 2003. 395—415. 
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előfordultak. Ettől függetlenül mindenképpen tapasztalható, kitapintható egyfajta szaka-
dás, két lakberendezési, házbeli élet típus között, amely úgy gondolom az életmódból 
magyarázható, és ami két eltérő fogyasztási mintát és szokásokat is jelez. Az óriási mér-
tékű földaprózódás miatt egyre fogyó nagygazda rétegek közül csak az elitbe tartozó, 
legvagyonosabbak vették át az új tárgyakat, és valamennyire biztosan az új gesztusokat, 
fogyasztási szokásokat, ami nemesekre, kereskedőkre, értelmiségiekre és módos iparo-
sokra volt jellemző. A többség csak a reprezentálásra használta fel az amúgy is alapvető-
en a reprezentálásra szánt városias-nemesi rétegek által használt tárgyak egy részét: a 
pohárszéket és ónedényeket. 

Ezek a tárgyegyüttes-típusok a korszakunk végén az 1821-1850 közötti időszakban 
is egyértelműen felismerhetőek, sőt a vizsgálat alapjául szolgáló faktorelemzés szerint 
fokozódó jelleget öltöttek. Érdemes végignézni, hogy milyen tárgytípusok jellemzik a 
két csoportot a faktorelemzés szerint: 

A tárgyegyüttes típusok két nagy véglete a faktorelemzés alapján 
Új gesztusokat jelző, 

városias tárgytípusok 
Régies, hagyományos 

mezővárosi tárgytípusok 
Két vagy több paplan egy asztal 
Négy vagy több gyertyatartó 1-3 szék 
Borhűtő Egy kanalas 
Húsznál több porcelán edény Két bogrács 
Sok kávésibrik Két serpenyő 
Mosdótál 1-5 könyv 
Hétnél több lepedő 1—4 korsó 
Egy cukortartó 1 -3 abrosz 
Három vagy több asztal 1 -2 törölköző 
Négynél több bőrösszék 10-19 fazék 
Háromnál több tükör 1 -2 tepsi 
Egy szobai óra Két karospad 
Egy vasaló 1 -3 lepedő 
Tíznél több ezüstkanál 20-nál több tál 
Ezüstgombok Egy fogas 
Rostély Egy tükör 
Kanapé Egy vánkos 
5 - 9 ónedény 10-19 tál 
Specializálódott asztal Egy szökröny 
Húsznál több ónedény Egy mécses 
Zsebóra Két asztal 
Pohárszék Két pad 
Húsznál több vánkos 
Hatnál több kés 
5 - 9 pároskés 
Ékszerek 
Nyárs 
Ruházati kiegészítők 
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A legérdekesebb a második csoport, amelyben olyan tárgyak is megjelentek, amelyek 
az 1820-as évek előtt sohasem jellemezték az első, városias csoporttal szembe található 
szélsőséget, végletet. Itt a karospad, az egy vagy két asztal, a bográcsok és serpenyők, a 
kanalas, a korsók, a fazekak, a nagymennyiségű tál jelenléte a leginkább meglepő és új. 
Egyértelműen kialakult, vagy pontosabban Halason megjelent egy városias, nem sarkos 
berendezésű, különleges hétköznapi gesztusoktól hemzsegő lakótér és életmód, valamint 
vele szemben egy padokkal kialakított sarkos szobaberendezés, egy vagy akár két szo-
bában, sok tállal, fazékkal, jól felszerelt háztartások formájában. Úgy gondolom, fontos 
hangsúlyozni, hogy a két szélsőségben a módos eseteket reprezentáló típus eltérő fo-
gyasztási szokásokat is jelez, amelyek eltérő életmóddal, értékekkel, adott esetben alap-
vetően különböző házbeli élettel vannak összefüggésben. 

A városias-polgárosult lakótérben lakó és az ehhez a térhez köthető gesztusokkal 
rendelkező réteg jól megragadható a korszakunk végén is. Három-négy boltos-
kereskedő, két iparos, két értelmiségi és három nemes vagy/és módos redemptus nagy-
gazda tartozik ebbe a csoportba. A padok szinte teljesen hiányoznak ezekből a házakból, 
csak egy nagy gazdánál írtak össze többet is (a kis szobában). 

Az ülőbútor viszont egyértelműen a szék, közte nagyon sok a bőrszék. Az asztalok 
száma is a többségnél három vagy több, a szobai órák, a több gyertyatartó is ezekben a 
házakban a legjellemzőbb. Kilenc alkalommal a kávéfőző edényt vagy kávéőrlőt is ösz-
szeírtak, de a pároskéses, a - ritka - villás és a nagy mennyiségű poharas háztartások is 
ezek között találhatóak. A kávés edényeken kívül a nyolc alakalommal összeírt cukortar-
tó jelzi a csoport egységességét és főleg jellegzetes anyagi kultúráját.(Cukortartóból és 
kávéfőző edényből több nem fordult elő a korszak inventáriumaiban.) 

A tányérok száma több, mint a duplája a tálaknak, a fazekakból tíznél többet egy 
esetben írtak össze. A konyhai edények anyaga is jellegzetes, hiszen mind a 11 esetben 
összeírtak több-kevesebb ónedényt, valamint az összes porcelánedény is ennél a cso-
portnál volt megtalálható. A többi sütő-főző edényből több darab található, akár 3-4-nél 
több bogrács is gyakori. Arnyékszéket négyszer, mosdótálat és vasalót háromszor írtak 
össze. Ez utóbbi tárgyak is jelzik a higénia és tisztálkodás új szokásainak, gesztusainak 
terjedését és koncentrációját ebben a csoportban. A sok kisebb tárgy, mint a zsebórák, 
vagy a ruházati kiegészítők is ebben a csoportban voltak a leggyakoribbak. Ez az elsoro-
lás önmagáért beszél, aminek egyik legérdekesebb ténye, hogy az új gesztusokat jelző 
tárgyak elsöprő többsége ebben a 11 háztartásban koncentrálódott. 

A nagy, közép és kisgazdák tárgyi világát elég éles szakadék választotta el a 19. szá-
zad közepén is a polgárias gesztusokkal rendelkező, és néhány kisebb ismertetésre nem 
került átmeneti csoporttól. A különbségek óriásiak, az anyagi kultúrának és életmódbak 
két teljesen más világa jelenik meg. 

A gazdarétegeknél a különbségek a módosabbak és a szegények között mennyiségi-
ek. Ez a tipikus mezővárosi-paraszti tárgyegyüttes-típus. Korszakunk végére a gazdálko-
dásból élők nagy többségére ez volt a jellemző, egyre kevesebb átmeneti esettel számol-
hatunk. A földaprózódás, a szegényedés meggátolta, leszűkítette a sarkos szobabelsők-
ben élők lehetőségeit. Megparasztosodott anyagi kultúrájuk vagy a hagyományos, régies 
elemei továbbéltek, dominánsak maradtak. A differenciálódás ugyanazokkal a tárgytípu-
sokkal történt, csak nagyobb mennyiségben, ritkán más, drágább anyagokkal. A legjobb 
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példa erre az asztalos készítette karospad, ami a deszkapadokat váltotta és az egyik leg-
drágább bútora volt sok gazdaháztartásnak, miközben a mástípusú használatot, szobai 
életet lehetővé tevő székek olcsóbbak lettek volna. Ritkák a redemptus nagygazda elitbe 
tartozó azon egyének, akik egy redemptus gazdahagyományt képviselve polgárias élet-
módot, gesztusokat és tárgyakat választottak volna. Ez a réteg nagyon vékonnyá vált 
korszakunk végére, nagyon kevés egyénnek volt meg a változtatáshoz az anyagi lehető-
sége. 

A fogyasztás értelmezésekor még számos jelenségeket is figyelembe kellene venni, 
gondolunk például a korcsoportok-generációk eltérő fogyasztási szokásaira. Ugyanakkor 
a fogyasztás különböző rétegei, szférái nyilvánvalóan keveredtek, okok, indítékok össze-
tettek, nem lehet élesen elválasztani őket egymástól. Egyetlen tárgy, pl. egy sublót meg-
vételének oka is összetett és egyénenként különböző is lehet. Az új praktikus tároló 
bútor éppúgy szolgálhat a sok kacat, textília tárolására, mint reprezentálás céljára. 

Nehéz pontosan rekonstruálni a lehetséges választásokat, a döntések mögött meghú-
zódó indítékokat, a hamvába holt, vagy netán a sikeres változtatási kísérleteket. Ezt csak 
egyéni életutak és az anyagi kultúra változásának összekapcsolását biztosító szerencsés 
forrásadottságoknak köszönhetően egy történeti elemzésben lehet talán megkísérelni. 
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HALMOS KÁROLY 
Amerika, óh! 

Szabad rendelkezésű jövedelem és fogyasztás 
a századfordulón 

A legtermészetesebb tényként kezeljük, hogy a századfordulón óriási tömegek ván-
doroltak ki az Amerikai Egyesült Államokba. Ugyanakkor e tény megállapítása a közvé-
lekedés számára általában a visszás hazai állapotok, illetve különösen a politikai osztá-
lyok érzéketlenségének elítélésére szolgál. Európai perspektívából tekintve a kivándor-
lásra arra a következtetésre kellene jutnunk, hogy lényegében az egész Óvilágban ugyan-
ilyen kellett legyen a helyzet. Vajon miért éppen a városhálózat megújulása, a városok 
növekedése és az iparosodás megindulása idején döbbentek rá tömegek arra, hogy elé-
gedetlenek helyzetükkel? Miért mentek helyzetük javítása érdekében pont Amerikába, 
amikor másutt a földtekén is voltak jócskán szabad területek? Közgazdaként hozzátehet-
jük: miként lehetséges az, hogy ha ekkora tömegek vándoroltak át az Újvilágba (oda, 
ahol a köztudomás szerint mindennél inkább a szabad piac törvényei uralkodtak), akkor 
ott nem süllyedtek le a bérek annyira, hogy már ne legyen érdemes oda vándorolni? 

Előző konferenciánkon1 Frank Tibor előadása2 az idő és tér kultúrák közötti eltérő 
kezeléséről szólt, arról a mentalitásról, amelyiknek egyik jellemzője, hogy az időt szűkös 
jószágnak tartja, a tétlen időt kerülni igyekszik. E mentalitás egyik járulékos következ-
ménye a gyorsaság és a sebesség kultusza, a távolság áthidalhatóságának a növelésére 
való hajlam. Ennek a mentalitásnak az egyik szállóigévé vált kifejezése, idézi föl Frank 
Tibor, a „time is money!". Tudjuk azt is, hogy Amerika, pontosabban az Egyesült Álla-
mok gazdag ország. Egymás mellé téve a két tudomást, könnyű a magyarázat, miért is 
gazdagabb Amerika Európánál. A szorgalmatosság eme szellemisége okán. Az észak-
amerikaiak azért gazdagabbak, azért van pénzük, mert idejüket értékesnek tartják, s 
ennek megfelelően akarnak élni. A formális logika megengedi az állítás kifordítását is: 
ha az emberek úgy élnének, mintha értékesnek tartanák az idejüket, akkor nem is volná-
nak ennyire gazdagok. Kérdés azonban, vajon kielégítő-e magyarázatként ez a rövid 
oksági láncolat? 

Kétségen kívül, ahhoz hogy valakinek sok pénze legyen, általában szükség van en-
nek akarására. Azok, akik nem akarnak gazdagok lenni, általában nem is lesznek azok. 
Az azonban már igen kérdéses, hogy az akarás és színlelés elégséges föltétel is volna, 
vagyis, ha valaki gazdag akar lenni, az gazdag is lesz, vagy tagadásként megfogalmazva, 
aki nem lett gazdag, az ebből következően nem is akarta eléggé. 

1 Személyes idő - történelmi idő. A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Kő-
szeg, 2003. augusztus 29-30. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület - Vas Megyei Levéltár, Szom-
bathely 2006. (Rendi társadalom - Polgári társadalom, 17.) 

2 FRANK Tibor: Idő- és térszemlélet az amerikai gondolkodásban. In: Korall 15-16 (2004) 271-283. 

129 



Halmos Károly: Amerika, óh! 

Ez utóbbi következtetés, bár önigazolásnak kellően hatásos lehet, aligha kielégítő, hi-
szen hogyan tudhatnók a különböző akaratok intenzitását - ex ante - megállapítani. 
Ebben az előadásban nem foglalkozom azzal, vajon az „idő pénz!", a protestáns 
ethosznak ez a szólássá csiszolt maximája elégséges volna-e a gazdagság megteremtésé-
hez, inkább arra fogok összpontosítani, hogy megmutassam, az észak-amerikaiak nem 
csak drágábbnak tartották az idejüket, hanem bizonyos értelemben tényleg drágább is az 
idejük, mint óvilági felebarátaiknak. 

A kivándorlás 

A 19. századot végigkísérő tömeges migrációnak az abszolút és a fajlagos mértéke 
volt eladdig ismeretlen. Ha tetszik, ez volt a piacok már sokat emlegetett egyesítésének 
nulladik fázisa. Az interkontinentális vándorlás ugyan soha nem volt egyirányú, de az 
összes migrálások irányának különbözete Európából Észak-Amerika felé mutatott. 

A szállítási infrastruktúra fejlődése Európa északnyugati központjából a szélek felé 
haladván, mintegy - hogy geológiai képpel érzékeltessek egy történelmi folyamatot — 
földrengéshullámként tovaterjedve szakította ki az embereket környezetükből, a rengést 
követő szökőár jó részüket elsodorta, s közülük is sokan végső soron nem a legközelebbi 
nagyvárosban „fogtak talajt", hanem Amerikában értek partot. A hullám jó összefüggést 
mutat a modem gyáripar tovaterjedésével, és tudható az is, hogy a kivándorlók legtöbbje 
az Egyesült Államok iparában (ideértve a bányászatot is) talált magának megélhetést. 

A korabeli vélekedés úgy látta, hogy a kivándorlás az agrárvilág feszültségeinek sajá-
tos (nézőpont szerint jó vagy rossz) levezetése, melyben a megoldás irányát az egyre 
növekvő méretű indusztriális világ jelölte ki. A magyar kivándorlást, „mely (.. .) az 
északnémetországi latifundiummal teli vidékekről való elvándorlással azonos jelenség, 
(...) a nagybirtok idézi elő. A kivándorlás tulajdonképpen az agrár-feudalizmus kísérő 
jelensége." - írta az utolsó békeévben egy névtelen galileista közíró.3 

A pillanatnyi viszonyokat tekintve nyilván igaza volt az idézett ismeretlennek abban, 
miszerint az „Egyesült Államokba való bevándorlás statisztikai adatai is azt bizonyítják, 
hogy az agrár országokból sokkal nagyobb számú kivándorló megy munkát és kenyeret 
keresni Amerikába, mint az ipariakból. Olaszország, Ausztria-Magyarország és Oroszor-
szág aránytalanul nagy számokkal állanak a többi európai országok előtt e statisztiká-
ban."4 Kilencven év elteltével már világossá vált azonban, hogy a tények eme együttállá-
sa nem jelenti ok és okozat viszonyát egyben. 

Első ránézésre tehát a migráció a ruralitástól az urbanitás, illetve az agrárvilág felől 
az indusztrialitás felé tartó mozgás volt, melynek ezek alapján a városokban, illetve az 
iparban elérhető magasabb bérek voltak. Ebből az adódik, hogy a migráció csak azért 
csapott át a tengeren túlra, mert az öreg földrészen a városok és az ipar nem voltak képe-
sek elegendően nagy keresletet támasztani a falusi vidéken és a mezőgazdaságban meg-

3 A kivándorlás. Szabadgondolat 3 (1913) 5. sz. 150-151., különösen 150. Emlékeztetőül: A hivatalos ál-
lami statisztika 1899-től mutatta ki az útlevéllel kivándoroltak számát, eszerint 1899-1913 között 1,4 millió fő 
vándorolt ki. HANÁK Péter: Magyarország társadalma a századforduló idején. In: Magyarország története 7/1. 
1890-1918. Szerk.: Hanák Péter. Akadémiai, Budapest 1978. 413. 

4 A kivándorlás. Szabadgondolat, 150. Ezeket az okokat ismétli meg lényegében Hanák is (HANÁK 
1978.). 
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felelő erő- és készségkifejtési lehetőség nélkül maradó munkaerővel szemben. Ebbe a 
gondolatsorba illeszkedik az a hazánkban közkeletű vélekedés, hogy a tengeren túlra az 
emberek nem kivándoroltak, hanem „kitántorogtak", amihez képzetként egyértelműen a 
nyomorúság, a koldusszegénység társul. 

A hosszú távú migrációra nem a nyomorultul szegények vállalkoztak. Ennek nem 
mond ellent az, hogy „a kivándorlók háromnegyede a mezőgazdasági népességből, fő-
ként a szegényparasztság soraiból került ki.5 A mezőgazdasági cselédek és napszámosok 
a kivándorlók felét, a városi munkások és napszámosok ötödét alkották."6 A korabeli 
sajtóból származó példa legyen Szakács Mózes szenterzsébeti (Székelykeresztúr és Se-
gesvár között, Héjjasfalvától északra) székely gazdaé. O a falu kocsmajogának volt 
bérlője volt, akitől a bérletet elvették, eladósodott. Egyik földjét eladta 350 koronáért, 
így vágott neki a nagy útnak.7 (A kivándorlás nagy hullámának kezdete ragadta magával. 
1871-1901 között 559 528 fő vándorolt ki, átlagosan 18 049 fő évente, 1902-1906 kö-
zött 657 646 fő, az átlag 131 529 fő/év.)8 

A tétel, vagyis, hogy nem az elesettek vándoroltak ki, nem csak az Amerikába irá-
nyuló kivándorlásra volt jellemző, hanem például az Oroszországba irányuló svájci 
migrációra is, mi több, a jelek szerint, legalábbis részben, az Észak-Nyugat-Európából és 
az örökös tartományokból hazánkba irányuló bevándorlásra is.9 Európai léptékben te-
kintve az elindulásra hajlamosítottak bizonyos éghajlati tényezők (magasan a tengerszint 
feletti vidékek, illetve a kontinens északi tájéka),10 illetve az ezeken a vidékeken gyakran 
előforduló, az ökológiailag veszélyes esetleges telekaprózódást gátló öröklési rendszer. 

Mindez, vagyis, hogy a kivándorlás kitántorgás volt, hanem inkább a deklasszálódás 
megelőzése, érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy az utazás költséges volt, s 
anyagiakat, de legalábbis hitelképességet igényelt. A költségekbe - a transzkontinentális 
útvonalat tekintve — nem csak az óceáni átkelés értendő bele, hanem a tengeri kikötők-
be való eljutás is. Ez utóbbi költségét a gőzvontatású vasút jelentősen csökkentette - ez 
tette lehetővé, hogy akár viszonylag szerény anyagi viszonyok között élők is útnak in-
dulhassanak. (Maradva Szakács Mózes példájánál: vasúti jegy Brémáig 39 korona, hajó-
jegy Brémából New Yorkba: 190 korona, New York-New Castle vasútjegy: 11 dollár [53 

5 PUSKÁS Júlia: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban. 1880-1940. Akadémiai, Budapest 1982. 
77. 

6 HANÁK: i. m. (1978) 413. 
7 BARABÁS Endre: El, Amerikába <1902>. In: A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban 

1849-1914. Szerk.: Egyed Ákos. Budapest 1970. 149-156., különösen 151. 
8 A kivándorlás. Szabadgondolat, 150-151. 
9 BAICS Gergely: Bevándorlás Északkelet-Amerikába: makro- és mikroperspektívák (1870-1920). Szak-

dolgozat. ELTE BTK Történelem szak, Budapest 2003.; BÜHLER, Roman, stb.: Schweizer im Zarenreich. Zur 
Geschichte der Auswanderung nach Russland. Hans Rohr, Zürich 1985. In: Beiträge zur Geschichte der 
Russlandschweizer. Goehrke, C. (hrg) 1., HALMOS Károly: A polgárok polgárosodása. A magyarországi 
nagyvállalkozók és a magyar társadalmi összeilleszkedés a 19. században. (Előszó a függelékhez). Bölcsész-
doktori (PhD) értekezés. ELTE BTK Történelem Doktori Program, Budapest 2000. 

10 A kép természetesen bonyolultabb. Például Skandináviában a népesség egyenetlen eloszlása miatt az 
emigráció inkább a déli területekről indult, valamint a terjeszkedő nagyvárosok (Christiania <ma: Oslo>, 
Stockholm, Helsinki, Szentpétervár) környékén az emberek számára a közeli nagyváros megfelelő riválisa volt 
Észak-Amerikának. L. NORMAN, Hans - RUNBLOM, Harald: Migration patterns in the Nordic Countries. 
In: The Sea in European History. Luc, F.-Isaacs, A. K. (eds). Edizioni Plus Universitä di Pisa, Pisa 2001. 135-
161. 
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korona]. " Szakács Mózes New Castle-ban [Cleveland-tői 100 km délkeletre] napi két 
dollárt keresett, ennek 20%-a volt a szállás és a koszt, a sör litere a napi kereset 3%-a.12) 
A szabad rendelkezésű jövedelemből lehetett pénzt hazautalni, azt hazatérve ingatlanba 
befektetni. (Szakács Mózes egy év alatt 1654 koronát - átalagosan naponta 1 dollárt -
takarított meg, s küldött haza.13 

A perspektívákat tekintve, forduljunk egy jó nevű szerzőhöz, ifj. Leopold Lajoshoz. 
Az általa megírt történet a következő. Zsibai Sándor Tiszabecsről (Szatmár vm) szárma-
zott át az USA-ba. Ifj. Leopold Lajos amerikai utazása (1924) idején „ötven egynéhány 
évesnek" látszott, „felesége talán tíz évvel fiatalabb", velük él a feleség húgának 14 éves 
fia, kinek szülei az USA-ban haltak el. 13 évvel ifj. Leopold Lajos látogatása előtt, tehát 
1911-ben Zsibai még Magyarországon volt, másfél hold szántója volt felesbérletben, 
szándékában állt a postamestertől harminc holdat bérbe venni, de nem sikerült. Pennsyl-
vaniába utazott (1912?), másfél évig (1913-1914?) dolgozott vasgyárban heti 20-25 
dollárért, majd két évig (1915-1916?) Ohioban egy szénbányában, aztán hosszú hóna-
pokon át (1917?) egy farmon. 1919-ben („öt évvel ezelőtt") vásárolt magának egy 32 
acre-es (13 ha) farmot a Passaic folyó mentén (New Jersey, Newark és Passaic között), 
hitelbe, amiből már USD 5700-at eltörlesztett, a farmot bármikor tehermentesíthetné, ha 
(a környező városok növekedésének köszönhetően) a nyolcadát házhelyként eladná. A 
farm talaja agyagos, meszezéssel javítható. A farmon emeletes faház hét szobával, hideg-
meleg vízzel, kezdetleges faistálló cementpadozattal. A farm évi 50 millió papírkoronát 
(700 dollárt) jövedelmez. A munka főként kapálás: 3 acre (1,3 ha) paradicsom, 5 acre 
(2,2 ha) csemegekukorica (sweetcorn), 4 acre (1,8 ha) répa és káposzta, l - l acre (kb. 
fél-fél hektár) eper és dinnye, pár acre Timothy-fű (réti komócsin [Phleum pratense] -
kedvelt marha- és lótakarmány), a többi kukorica, burgonya, zab.14 

A számszerűen megadott termények vetésterülete kb. 6,5 ha, a gazdálkodás szem-
pontjából másfél hektár fölösleges, hiszen eladhatná. A város két módon is vetélkedik a 
területért: házhelyként is, élelemtermelőként is. A jövedelmet illetően: sajnos nem derül 
ki, vajon a 700 dollárból a jelzálogot is törleszteni kell vagy nem. Akár így, akár úgy, a 
jövedelemből, mint Szakács Mózes példáján láthatjuk, majd a fele megtakarítható. Meg-
említendő még, hogy Zsibai viszonylag későn vándorolt ki, mintegy öt évvel a csúcs 
után.15 A kivándorlás okát az agrárfeudalizmusban látó folyóirat szerint16 egy évvel az-
élőtt, amikorra kivándorlása tehető, körülbelül hetvenötezren vándoroltak ki, és ehhez 
képest harmincháromezren vándoroltak vissza. 

A jelenség értelmezése 

Az elindulás nem csak anyagi erőt föltételezett, hanem az is szükséges volt, hogy az 
legalább részben ne naturáliákban, hanem likvid formában, például pénzben testesüljön 

" BARABÁS Endre: El, Amerikába, 154. Hasonló adatokat hoz: VÁRADY L. Árpád: A kivándorlásról. 
Stephaneum, Budapest 1910 (Klny. A Katholikus Szemléből). 6. 

12 BARABÁS Endre: El, Amerikába, 152-153. 
13 BARABÁS Endre: El, Amerikába, 152. Vö. PUSKÁS Júlia: Kivándorló, 203-205. 
14 Ifj. LEOPOLD Lajos ifj.: A tékozló fiú. In: Ifj. Leopold Lajos: Aranykapu. Budapesti Hírlap nyomdája, 

Budapest 1926. 54. 
15 1907-ben 209 169 ki- és 51236 visszavándorló volt. (Akivándorlás. Szabadgondolat, 150-151.) 
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meg. A monetarizáltság lehetett városi életmód következménye, de voltak vidékek (pél-
dául, ahol a szántóföldi művelés terjedése akadályokba ütközött, és a népesség hagyo-
mányosan mellékkeresetekre kényszerült), ahol a háziipari tevékenységek, megfelelő 
logisztikai feltételek mellett, könnyen piacosodtak, s nőtt a családi munkaidőalapon 
belüli részarányuk az élelemtermelés rovására. 

Az átkelés, de legalábbis a „ráhordás" általában szervezett volt. Az utaztatás ősi (de 
ma is élő) iparág, az Európán belüli nagyobb migrációk, mi több, a belföldi vándorlások 
is gyakran szervezettek voltak.17 A különbség talán csak annyi, hogy a tengeren túlra 
való átkelés individuálisabb vállalkozás volt. Az áttelepülés, főként, ha a kivándorlót az 
utaztatók hitellel is támogatták, természetesen eladósodással, s végső soron adósrabszol-
gasághoz hasonlítható állapottal is végződhetett volna. (Szakács Mózeséknek a hajóje-
gyet 20 korona és arckép fejében küldte meg a hajóstársaság.18) Ha nem ez történt, az 
arra utal, hogy a kivándoroltak újvilágbeli pénzjövedelmei kellően nagyok voltak. S 
valóban, e jövedelmek akkorák voltak, hogy még saját rendelkezésű (a létfönntartás 
,rezsiköltsége" fölötti) jövedelemrészt is tartalmaztak. Hangsúlyozom mind a jövedelem 
pénzbeliségét, mind a szabad rendelkezésű részt. Ezt megvilágítandó, hivatkozom 
Sommsich Gyula korabeli röpiratára.19 

A kis füzet, célja szerint, arról kívánja meggyőzni olvasóját, hogy a hazai gazdasági 
cselédi haszonvételek, naturáliákban számolva (és levonva azokból az interkontinentális 
utazási és a kinti lakhatási költségeket), elérik az Észak-Amerikába kivándoroltak jöve-
delmét.20 (Szakács Mózes falujában a napszám 0,3-1 korona (+ étel) között volt, s lehe-
tett kaszálót kivenni negyedében.21) Bár az egyedi példa nem ezt mutatja, mégis: tételez-
zük fel, és tekintsük ezt valamiféle névleges (nominális) egyenlőségnek. Azt azonban 
Sommsich Gyula is kénytelen elismerni, hogy meglehetősen nagy volt az Amerikából a 
szülőföldre irányuló jövedelemtranszfer. A jövedelemtranszfer puszta tényének is nagy 
jelentőséget tulajdonítok. A naturáliákra alapozó számításokban elsikkad az, hogy a 
pénzben tartható jövedelem az apró kis egyéni szabadságot fejezi ki, azt a szabadságot, 
hogy valaki dönthet arról, hogy kíván-e koplalni, vagy sem. Miként a jövedelemtranszfer 
ténye mutatja, sokan választották a megtakarítás lehetőségét. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy az emberek a jövedelem felhasználásában élvezett szabadságuk miatt összességé-
ben értékesebbnek tekintették az Észak-Amerikában megszerezhető jövedelmeket saját 
óhazabeli jövedelmüknél (tekintsük ezt a megfelelő jövedelmek reálértékének). 

A közgazdasági doktrína nem tekinti magától értetődőnek, hogy az észak-amerikai 
reálbérek magasabbak voltak, mint az európaiak, hiszen átváltást tételez föl kamatláb és 
reálbér között [factor price frontier]. Az elmélet szerint, ha volt is különbség, miként 
maradhatott tartósan fönn? A klasszikus közgazdaságtani egyensúlyi elmélet szerint egy 
olyan rendszerben, amelyben az erőforrások mozgékonyak - és hát az első világháborút 

16 A kivándorlás. Szabadgondolat, 150-151. 
17 Egy korábbi példaként erre: BALÁZS László: Az ipari és kereskedelmi tőkefelhalmozás a 19. század el-

ső évtizedeiben Fejér megyében. In: Fejér megyei történeti évkönyv 7. Székesfehérvár 1973. 91-118. 
18 BARABÁS Endre: El, Amerikába, 155. 
19 SOMMSICH Gyula: Amerika. Budapest 1908. 
20 Egy 1907-ben elhangzott becslésre, egy béres évi hatszáz koronás járandóságára utal VÁRADY L. Á.: A 

kivándorlásról, 7.; továbbá: „Itthon tehát az egyedüli textiliparban éri utói a napi munkabér a legalacsonyabb 
amerikai munkabért." Uo. 8. 

21 BARABÁS Endre: El, Amerikába, 150. 
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megelőző évtizedekben a munkaerő éppen ilyen volt ott a kamatláb és a reálbér egy-
mással szemben mozognak. Ahol drágul a munkaerő, onnan a tőke elvileg menekülni 
kezd. No, de a tapasztalat szerint éppen nem ez volt a helyzet. Amerika felől nézve a 
dolgokat, a tőke nem áramlott ki, a munkaerő áramlott be, de hiába nőtt a kínálata, úgy 
látszik, nem lett olcsóbb. 

A Temin-Fogel vita tisztázta,22 hogy az átváltási összefüggés interkontinentális vi-
szonylatban nem alkalmazható. Róbert W. Fogel lényegi meglátása az, hogy az Egyesült 
Államok és Európa (Nagy-Britannia) nem ugyanazon átváltási görbe más pontjain he-
lyezkednek el, hanem egyszerűen más görbék mentén mozognak.23 

A nem ennyire szakmai magyarázatot már régóta kínálta Arnold Toynbee, aki az ipari 
forradalomról írván Észak-Amerikára vonatkozóan megállapította, hogy a szabad földek, 
a frontier - tulajdonképpen a Vadnyugat - , nem engedte, hogy az ipari bérek az európai 
szintre csökkenjenek.24 Ha tetszik: a munka földben kifejezett értéke Észak-Amerikában 
nagyobb volt, mint Európában. (Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Európában a legtöbb 
birtok kis- és törpebirtok, míg az Amerikákban a középbirtok volt. Az Egyesült Álla-
mokban a közepes- és nagybirtokok foglalták el a gazdaságok összterületének több, mint 
négyötödét, míg Európában ezt a mértékű lefedést általában vagy a kis- és közepes, vagy 
- mint Romániában és Magyarországon - a kis- és nagybirtokok párosa érte el.25 S ez 
még akkor is figyelemre méltó, ha a gazdaságok megművelt területének az összterület-
hez mért részaránya Európában jóval nagyobb volt, mint az észak-amerikai Unióban.) 

A munka „földben kifejezett értéke" azonban nem a föld hozadékának használati ér-
tékét jelenti. „Nem az volt a döntő, hogy használati értékben mennyit fogyasztottak, 
hanem az, hogy mennyit vásároltak."26 A használati érték (ami adott esetben jól közelít-
hető az élelemmel27) szempontjából — legalábbis John Komlos kliométer antropometriai 
adatai szerint28 - föltehetőleg kisebb volt a különbség az amerikai Észak és Dél, mint 
Észak-Amerika egésze és Európa között.29 

Ezzel a megállapítással már majdnem visszatérhetünk az előadás elejére, rámutatván 
arra, hogy van értelme azt mondani, miszerint az észak-amerikaiak azért éltek úgy, mint-
ha drága volna az idejük, mert valóban értékesebb volt, mint az óhazabelieké. Van még 
azonban valami tisztázni való. 

A frontier, a szabad földek ténye önmagában még nem magyarázza meg a monetari-
zált és magasabb béreket. Európából a másik, keleti, irányba elindulva is lehetett szabad 
földekre lelni, miként az európai történelem folyamán újra és újra találkozhatunk a Vol-
ga, az Ural, majd Szibéria felé tartó vándorlással, s nem csak erőszakolttal, hanem ön-

22 New Economic History. Selected Readings. Temin, Peter (ed.). Penguin, Harmondsworth stb. 1973. 
111-180. 

23 A görbe eltolása egy harmadik termelési tényező (a föld) bevezetésével lehetséges. 
24 TOYNBEE, Arnold: Anglia gazdasági forradalma a XVIII. században. Budapest 1909. 
25 Kenéz Béla: Nép és föld. Grill Károly, Budapest é. n. 356, 365-369. 
26 TÍMÁR Lajos: „Charles Post: A kapitalizmus útja". Századok 118 (1984) 4. 886-887., különösen 886. 
27 „A leveshús kilogrammja nálunk 1,60-1,80 korona Amerikában 0,88-1,30, a vesepecsenye itthon 4, 

odaát 2 korona." VÁRADY L. Á.: A kivándorlásról, 8. 
28 Előadás. Magyar Természettudományi Múzeum, 2003. 02. 24. 
29 Az eltérő kiindulási adatok miatt ez alatt természetesen a száz-egynéhány éves trendként megfigyelhető 

változások különbségét értve. Komlos módszereiről beszámol: SZÁNTAY Antal: Testmagasság és ipari forra-
dalom. „John Komlos: Nutrition and Economic Development in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. 
[...]". Budapesti Könyvszemle 4 (1992) 3. 320-326. 
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kéntessel is. Lényeges különbség azonban a kontinensek feltárhatósága. Szibériában az 
utak a „semmibe" vesznek, abban az értelemben, hogy a teret összetartó erővonalak, a 
természetes szállítási rendszer, a vízi utak vagy az örök fagy, vagy (szempontunkból 
egyre megy) a mindent felszárító sivatag világába tartanak. A „mezőgazdaság óriási 
haladást tett és a fehér faj határain kívül hatalmas szűzi területek kerültek művelés alá, a 
gőzhajózás pedig lehetővé tette ezek terményeivel az óvilág üres éléskamráinak a meg-
töltését."30 

De vajon miért nem tört ki Európában is Amerika? Vegyünk egy első hallásra talán 
meglepő európai ellenpéldát, Magyarországot. Mezőgazdasági népessége volt bőséggel, 
vasúthálózata a 19. században épült rendesen, feldolgozóipar települt az országba, ágaza-
ti koncentráció is volt - a malomipar történetéről mindenki hallott.31 Általánosítva is 
megkérdhető, miért vándoroltak a népek Európából Amerikába, ahelyett, hogy Európán 
belül koncentrálódtak volna. Ezzel szemben az Egyesült Államok területe még gőzvon-
tatású vasút nélkül is jól föltárható vidék volt. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy 
Európa (a gőzvontatás vasúti hálózatának kiépítése előtt mindenképpen) már egy jól 
berendezett gazdasági élettér volt, ahol a létfenntartási lehetőségeket hatékonyságuk 
szerint használták föl, s a terjeszkedés csak a csökkenő hozadék elvének tiszteletben 
tartásával volt lehetséges. 

Észak-Amerika az európai civilizáció batyujával érkezők számára új tér - tabula rasa 
- volt, ahol a terjeszkedésre nem vonatkozott a csökkenő hozadék törvénye. Nemzetgaz-
dasági szinten a népesség szerinti fajlagos jövedelmek szempontjából 1880-ban a kiáltó 
különbség a keleti (atlanti) oldal Északja és Délje között volt, a Nyugat (a Pacifikum 
partvidéke) e tekintetben Északhoz volt mérhető, mi több, meg is haladta azt.32 A csator-
nahálózat és a vasút erre még rá is tett egy lapáttal, amikor versenyt teremtett. A két 
bizonyos fokig egyedi tényező, a gőzvontatás (egyedi, mert ha egyszer föltalálták, nem 
lehet még egyszer föltalálni) és a kontinensnyi távolságok (az emberi történelem léptékét 
tekintve egyedi földrajzi adottság) együttes szerepét aligha lehet lekicsinyelni. 

A gőzvontatás abban különbözik a szállítási eszközök minden korábbi formájától, 
hogy beruházási költségei nagyságrendileg33 voltak magasabbak az alternatív eszközö-
kénél. A gőzmozdonnyal a lóvontatáshoz képest hatalmas terheket lehetett megmozdíta-
ni, ezért viszont minden korábbinál szilárdabb alépítményeket kellett létrehozni. A nagy 
beruházások jutalmaként viszont a korábbiakhoz mérten a fajlagos szállítási költségek, 
sőt a vasúti gőzvontatás esetében a szállítási idők is, nagyságrendileg csökkentek. „A 
megnövekedett sebesség nem a folyamatok időigényét csökkentette, sokkal inkább kiter-
jesztette hatásukat"34 - az eladdig helyi piacok nem csak összekapcsolódtak, hanem 
szinkronizálódtak is. A kontinensnyi távolságok azért fontosak, mert az új szállítási lehe-

30 NEUBAUER Gyula: Malthus és a maithusi probléma. Társadalomtudomány 15 (1935) 5-6. sz. 301-
306., különösen 305-306. A szerző Edward Alsworth Ross amerikai szociológust (1866-1951) idézi. 

31 Vő. KÖVÉR György: Iparosodás agrárországban. Magyarország gazdaságtörténete. 1848-1914. Gondo-
lat, Bp„ 1982. 

32 Vő. NEMES NAGY József: A regionális gazdasági fejlődés összehasonlító vizsgálata. Akadémiai, Bp., 
1987. 44. [3. ábra. Az egy főre jutó személyi jövedelem az USA államaiban]. - Mára a különbségek jelentősen 
mérséklődtek. 

33 A számrendszer alapszámának megfelelő mértékű (adott esetben tízszeres) változás. 
34 NEUMANN János: Túlélhetjük-e a technikát? [1955] In: Természet Világa 134 (2003) 3. klsz.: Neu-

mann-emlékszám, 70-73., különösen 70. 
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tőségek kiaknázásának ekként nem volt logisztikai-földrajzi korlátja.35 

Frank Tibor hivatkozott előadásában az értékes időnek a szembeszökő oldalát hang-
súlyozta, a gyors és gyorsuló ütemet. Ez az írás egy rejtettebb vonatkozására kísérelt 
meg rámutatni, arra, hogy az idő értéke bizonyos értelemben az igénybe vehető tér bősé-
géből fakad. Utalt azonban az írás arra is, hogy az összefüggés nem egyetemes, ha a tér 
bősége egy harmadik tényező, a tőke befektetésére (a munkaerő hiányának a tőke általi 
helyettesítésére), s nem pedig tétlenségre ösztönöz. 

Utószó 

Ennek az előadásnak a problematikája - ez esetben tudatosan használom ezt a bi-
zonytalan, ámde tudálékos szót - lassan állt össze a fejemben. A gondolatébresztő első 
lépés az volt, hogy A. D. Chandler Jr. Visible Hand című művének nem azokat a részeit 
olvastam el, amelyekre a kritika szokásosan fölhívja az ember figyelmét.36 Chandler e 
művében lenyűgözően egyszerű magyarázatát adja annak a kérdésnek, amelyiket több 
mint egy évtizeddel korábban fogalmazta meg, de amelyiket, akkor, amikor először 
meghallottuk, félreértettük. 

A kérdés az volt, vajon miként alakult ki az Egyesült Államokban a vállalatirányítás-
nak egy olyan módja, amelyet korábban és másutt nem ismert a világ. A válasz egyik 
eleme az volt, hogy Észak-Amerikában az új irányítási formákat olyan technológiák 
igényelték, amelyek rendkívül tőkeigényesek voltak. Ezek a technológiák ezért csak 
akkor és ott honosodhattak meg, amikor és ahol a munkaerő ára nagyon megnőtt. Ebből 
a chandleri fölvetésből kénytelenül adódik egy következtetéssor. A munkaráfordításhoz 
mért tőkeigény növekedése az üzemméretek növelését igényelte, s ez csak a lépték nö-
vekvő hozadéka mellett lehetséges (azaz olyan körülmények között, ahol a ráfordított 
termelési tényezők egyenkénti egyidejű egységnyi növelése a kibocsátás egységnél na-
gyobb bővülésével jár). A kibocsátásnak a ráfordításokat meghaladó növekedése az 
értékesítés arányos bővítését követeli meg. Az értékesítés ilyen értelemben vett növelése 
nyitott gazdaságot föltételez - kivitelt, még ha az a kivitel egy ország határain belül 
valósul is meg. 

A következő olvasmányélmény egy agrárszociológiai írásról szóló ismertetés volt, 
Csite András tollából.37 Az ismertetés többek között azt emelte ki egy angolszász szerző-
páros munkájából, hogy az úgy nevezett telepes országokban (ezek azok, amelyeket Kari 
Marx még, a Tőkében, gyarmatoknak nevezett)38 a 19. század második felétől új agrár-
rezsim jött létre, s többek között ennek a rezsimnek köszönhető a hazai történetírásban 
oly sokat emlegetett olcsó amerikai gabona. Mint emlékezetes, az amerikai gabona mel-

35 Az „a biztonsági tényező, amely a tizennyolcadik század közepétől a huszadik század elejéig szabad utat 
biztosított az ipari forradalomnak, lényegében a földrajzi és politikai Lebensraum (élettér) volt: a technikai 
tevékenység egyre növekvő földrajzi tere (...)." NEUMANN: i. m. (2003) 70. 

36 CHANDLER, Alfréd D. Jr.: The Visible Hand. The Managerial Revolution in American Business. 
Belknap, Cambridge/M A - London, 1977. 

37 CSITE András: A paraszti közösségtől a ruralitásig: A nemzetközi vidékkutatások utóbbi harminc évé-
nek néhány kulcsproblémája. Szociológiai Szemle 1999. 3. sz. 134—153. 

38 Marx Károly <Karl>: A tőke. A politikai gazdaságtan bírálata. Budapest 1949. 825-835 [Első kötet. I. 
könyv.: A tőke termelőfolyamata. Hetedik szakasz. A tőke felhalmozási folyamata. Huszonötödik fejezet. A 
modem gyarmatosítási elmélet] 
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lett a magyar szemtermelés, ha veszteséges nem is, de kétségen kívül perspektívátlan 
volt. A termelés fejlesztésének korlátozottsága visszafelé nyomasztólag hatott ki a terme-
lési tényezők, ekként a szemtermelés legszámottevőbb tényezője, a munkaerő árára is. 

Minthogy mindennek megvan a maga előtörténete, kiderült, hogy az új agrárrezsim 
jelentőségét már J. M. Keynes is fölismerte. A béke gazdasági következményei című, 
egyébként pesszimista kicsengésű művében úgy fogalmazott, hogy Európában az új 
agrárrezsimre támaszkodóan Nyugat-Európában a kb. 1848-tól 1918-ig terjedő hét évti-
zedben amalthusiánus állapotok uralkodtak, vagyis a néptömegek létszámának és jólét-
ének növekedése nem a tényleges fékek bekapcsolására, hanem a jólét további fokozó-
dására vezetett.39 Ez a reálbér paradoxonjához vezetett. Míg mikroszinten értelmezve a 
reálbért, az nőtt, hiszen a munkások egységnyi jövedelemért egymást követő időpontok-
ban nagyobb fogyasztói kosarat tölthettek meg (ezt egyébként Ricardo például nem 
tekintette gazdagodásnak), addig makro-szinten, reálbérként a nemzeti jövedelemből a 
profit levonása után visszamaradó részt értve, a reálbérnek nem kellett nőnie, stagnálha-
tott, sőt akár csökkenhetett volna is. 

S továbbra is annál maradva, hogy mindennek megvan a maga előképe, kiderült, 
hogy nem új az a visszafelé-okoskodásból adódó tétel sem, miszerint Észak-Amerikában 
a munkaerő árának magasnak kellett lennie. Arnold Toynbee már az Anglia gazdasági 
forradalmában megírta, hogy az amerikai munka drágább, mint az európai.40 

39 KEYNES, John Maynard: A békeszerződés gazdasági következményei <1919>. Bp., 1991. 
40 TOYNBEE: i. m. (1909). 

137 

i-





Csekő Ernő: A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása. 

CSEKŐ ERNŐ 
A tej szövetkezetek kedvezőtlen hatása 
a parasztgyermekek tejfogyasztásának 

alakulására 
(Egy múlt század eleji szociológia felmérés tanulságai) 

„A magyar tejtermelés és fogyasztás megszervezése nem mai keletű; hatását így sok 
vonatkozásban már elég tisztán láthatjuk. A tejtermelés megszervezői előtt annak idején 
észrevehetően elsősorban a városi, illetve a nem-földmívelő lakosság tejjel való ellátása 
lebegett; bizonyára arra gondoltak, hogy a falusi, mintegy a forrásnál lévő lakosságnak 
ilyen problémája nincs. Később a tejtermékek külföldre való szállítását igyekeztek meg-
szervezni. Sok eredményt értek el. A városi lakosság asztalára ma több szempontból 
ellenőrzött, egészséges tej kerül; a tej ellenében a gazdák az eddiginél nagyobb jövede-
lemhez, a külföldre szállított tejtermékek ellenében pedig az ország jelentékeny, bár 
évenként elég váltakozó mennyiségű s értékű devizához jut. Hogy közben s nagyrészt e 
kétségtelenül eredményes tevékenység következtében a magyar agrárlakosság mennyi és 
milyen tejhez jut, az csak a legutóbbi időkben okozott gondot néhány orvosnak, mikor a 
népegészségügy szempontjából vizsgálni kezdték e népréteg táplálkozását. Az orvosok 
megállapításai megmaradtak a tudományos szakirodalom falain belül. Az újabb irodalmi 
nemzedék falukutatóinak adatai nagyobb visszhangot keltettek." - írta Illyés Gyula a 
Válasz 1937. évi folyamában megjelent, a paraszti népesség tejfogyasztásával, ponto-
sabban annak elégtelen voltával fogalakozó írásának bevezető soraiban.1 S valóban, az 
1920-as és '30-as években sok vizsgalat, tanulmány született az agárnépesség táplálko-
zásával, és ekképpen tejfogyasztásával kapcsolatban. Ezek közül többet is ismertet 
Gunst Péter a parasztság két világháború közötti életkörülményit taglaló tanulmányá-
ban.2 Az azokból szerzett adatok alapján Gunst Illyéshez hasonló következtetésre jut: „A 
tejnek szerepe az étkezésben nem volt általános, helyenként nagyobb szerepe volt a táp-
lálkozásban, az ország túlnyomó részén azonban egyáltalán nem vagy alig fogyasztották. 
Ebben nem csak az játszott szerepet, hogy eladhatták-e a tejet vagy sem, bár általában 
ahol eladták, ott nem fogyasztották. A szokások is nagy szerepet kaptak a tej, illetve a 
tejtermékek fogyasztásában. Voltak vidékek, ahol nem volt megfelelő a piac, mégsem 
fogyasztották, másutt kedvező piaclehetőségek mellet is része volt az étkezésnek, bár 
kétségtelen, hogy az alapot a piaci körülmények jelentették: ahol eladhatták, ott inkább 
pénzeltek belőle, semmint maguk fogyasztották volna el."3 

1 ILLYÉS Gyula: Amagyar földmívelő népesség tejfogyasztása. In: Válasz 1937. 653. 
2 GUNST Péter: A paraszti életforma a XX. század első felében. In: Agrártörténeti Szemle 1983/3-4. 491-

565. 
3 GUNST: i. m. 505. 
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A tej piacra juttatásának javuló körülményeivel párhuzamosan megfigyelhető jelen-
ségre, nevezetesen a - tejét értékesítő - paraszti népesség tejfogyasztásának csökkenésé-
re már az 1920-as, 1930-as évek ezirányú megállapításait jóval megelőzően, a tejterme-
lés, tejszövetkezeti mozgalom fellendülésével egyidőben, a 20. század elején felfigyelt 
Leopold Lajos szociológus. A termelői oldal saját fogyasztási szokásainak alakulásával 
foglalkozó felmérésének eredményeit a Közgazdasági Szemle 1905. évfolyamában je-
lentette meg Parasztgyermekeink és a tehéntej címmel.4 

Az alábbiakban az ebben foglaltak - így a felmérés eredményeinek - ismertetésén, il-
letve annak a korabeli adatokkal történő egybevetésén túl kísérletet kívánok tenni arra, 
hogy Leopold problémaérzékenységét, problémafelvetésének irányát úgy a szövetkezeti 
mozgalom századforduló éveire vonatkozó történetének, amiképp a hazai (ag-
rárjszociológia korabeli helyzetének kontextusában értelmezzem. Ezeket megelőzően 
feltétlenül szükséges, legalább vázlatosan ismertetni a tejtermelés-tejfeldogozás terén a 
19. század utolsó évtizedeiben végbement, minőségi fejlődést lehetővé tevő változáso-
kat. 

I. A tejtermelés, tejfeldolgozás fejlődése, 
a tejszövetkezeti mozgalom fellendülése5 

A tejtermelés, tejfeldolgozás 19. század végi fellendülését elősegítő tényezőket há-
rom kérdéscsoport köré sorolhatjuk: a mezőgazdaságon belüli szerkezetváltás, a techni-
kai-infrastrukturális fejlődés, illetve a folyamatosan bővülő felvevőpiac kérdése köré. A 
19. század második felében hazánkban is nekilendülő iparosodás, urbanizáció következ-
tében intenzíven növekvő városi lakosság - elsődlegesen Budapest, de más városok 
népessége - igénye az élelmiszerek terén jelentős keresletet generált. Ez párosult a ga-
bonafélék 1870-es évekbeli értékesítési nehézségeivel, melynek következtében, egyfajta 
kitörési lehetőségként, a figyelem az 1880-as évekre a belterjes gazdálkodás, és azon 
belül a tejtermelés felé fordult.6 

Az 1880-as évek központi jellegű intézkedései, illetve egy-egy nagyobb gazdaság, 
valamint középbirtokosokból létrejött szövetkezet tevékenységét követően, a tejtermelés 
fejlődésében az igazi áttörést az 1890-es évek közepével nekiinduló falusi tej szövetkeze-
tekhez hozták el. 7 Ez utóbbit nagyban elősegítette az az üzemtechnológiai fejlődés, 

4 Ifj. LEOPOLD Lajos: Parasztgyermekeink és a tehéntej. In: Közgazdasági Szemle 1905. 355-369. (A to-
vábbiakban: LEOPOLD 1905.) - Itt kell megemlítenünk, hogy Leopold Lajos által egész élete során használt 
I f j . előtag - melyet majd egy generációval idősebb, hasonló nevű unokabátyjától megkülönböztetésül vett fel -
tanulmányomban történő következetes használatától eltekintek. 

5 A témában született feldolgozások közül lásd VÖRÖS Antal: A tejgazdaságok kialakulása a Dunántúlon 
1880-1895. In: Agrártörténeti Szemle 1965. 471-493., UŐ: A belterjes gazdálkodás és állattenyésztés Moson 
megyében 1896-1914. 1-11. In: Agrártörténeti Szemle 1964. 84-110., 313-346., KIRÁLY István: A szarvas-
marha-tenyésztés fejlődése Tolna megyében (1848-1944). In: Agrártörténeti Szemle 1968. 486-511. Az egyko-
rú feldolgozások közül lásd KÖERFER István-TOLNAYPál: Magyarország tejgazdasága 1909-ben. Budapest, 
1909. 

6 Az állattenyésztés fejlesztése, belterjessé tétele érdekében az agrárkormányzat mellet az OMGE, vala-
mint az 1880-as években az első tejgazdasági felügyelő, Egán Ede tett sokat. 

7 így központi, állami segédlettel alakultak meg olyan fontos szövetkezetek, mint az első tejszövetkezet 
(szombathelyi, 1881), a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezet (1883), az Országos Sajt-és Vajszövetke-
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amely elsősorban a telefölöző gépek elterjedésének köszönhetően, a századfordulóra 
egy-egy falusi szövetkezet számára is lehetővé tette a tej nagy mennyiségben történő, 
jellemzően vajjá, kisebb mennyiségben sajttá történő feldolgozását. Ez pedig a nagyobb 
fogyasztópiacoktól távolabbra eső területek (kis)termelői számára is biztosította - nem 
kis részben a vasúthálózat fejlődésének is köszönhetően - tejük folyamatos piacra jutá-
sát. 

A tejtermelés fejlődéséhez természetesen hozzájárult - pontosabban előfeltétele volt 
- az a fajtaváltás, ami ezekben az évtizedekben játszódott le szarvasmarha-
tenyésztésünkben. Ebben kitüntetett helyett foglalt el a Tolna megyei Völgység, mely 
elsősorban a legkedveltebb magyar tejelő fajtáról, a „bonyhádiról" volt híres.8 A kedvező 
földrajzi adottság, megfelelő munkakultúrával párosulva eredményezte, hogy Tolna 
megye a korabeli tejtermelésben az ország egyik központjává vált. Míg a nyugati me-
gyék (Sopron, Moson, Vas) elsődlegesen Bécs piacaira termeltek, addig Tolna megye a 
magyar főváros egyik legnagyobb volumenű ellátójává nőtte ki magát. 

Elmondható, hogy a nagy- és középbirtok rugalmasabb, intenzív tejtermelésre-, fel-
dolgozásra relatíve korán ráálló üzemei mellett - amilyen többek közt az Apponyi urada-
lom lengyeli tejgazdasága, vagy Dőry Stefánia zombai (Dőrypatlan) sajtgyára volt - a 
megye a tej szövetkezeti hálózat fejlettsége terén is élenjáró volt. 9 E kis megye 1904-re 
az országos tej szövetkezeti mozgalom olyan paramétereiből részesedett 10 % feletti 
értékekkel, mint a tej szövetkezetek száma (országos adat: 597; megyei: 56), a szövetke-
zeti tagok száma (56 556; 6386), vagy a termelt tej mennyisége (hektoliterben: 953 364; 
124 792).10 A tejszövetkezeti mozgalom ilyen szintű koncentráltságának ismeretében 
nem csodálkozhatunk azon, hogy a bevetőben jelzett jelenség nem kerülte el a szintén 
Tolna megyében, Szekszárdon élő Leopold Lajos figyelmét, akinek nevét a társadalom-
tudományok iránt érdeklődök leginkább A presztízs (1912) és a Színlelt kapitalizmus 
(1917) c. művei révén ismerhetik. 

II. Leopold Lajos problémafelvetése 

Leopold előzetes diagnózisa szerint e folyamat részeként - az értékesítési szövetke-
zetek útján — a kezdetleges falusi háztartás terményeit „beszorítják a piaci forgalomba", 
s ezáltal megfosztják a paraszti háztartást a fontos, s eladdig rendszerint rendelkezésre 
álló táplálékoktól (a tej mellett tojástól, baromfitól). A tej szövetkezetek nemzetgazdasági 
szempontból kétségtelen haszna ezen aspektusból negatív megítélés alá esik. Ugyanis 
azok a termékek, amelyek az értékesítési szövetkezetek megalapításig „elkallódtak a 

zet (1886), a juhtej feldolgozására létrehozott Hortobágyi Sajtkészítő Szövetkezet (1883), vagy pl. az 1894-ben 
létrehozott Országos Vaj-és Sajtkiviteli Rt. 

8 Részletesebben lásd KIRÁLY István: A bonyhádi tájfajta szarvasmarha kialakulása. In: Agrártörténeti 
Szemle 1965. 550-567. 

9 A szövetkezeti tejre települtek olyan országos jelentőségű üzemek, mint a dombóvári vajtermelő központ, 
illetve a bonyhádi kazeingyár. Egyébiránt a megye tejtermelésének, tejfeldolgozó iparának korabeli története V. 
Kápolnás Máriának köszönhetően jól feldolgozott. V. KÁPOLNÁS Mária: Tejfeldolgozás Tolnában 1882-
1996. Szekszárd, 1997.; UŐ: Tejüzemek Dombóváron. In: Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (WMMÉ) XX., 
Szekszárd, 1998. 307-368., UŐ: Sajtgyártás Dőrypatlanon. In: WMMÉ XXII, Szekszárd, 2000. 329-370. 

10 Az adtok forrása: KIRÁLY: i. m. (1968) 497., DÁNIEL Arnold: A szövetkezetek és a parasztság I. In: 
Huszadik Század 1906/2. 365. 
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paraszti háztartásban", biztosították a tartalmasabb, s a parasztgyermekek fejlődése 
szempontjából szükséges táplálékot. 

Leopold Lajos - aki saját maga is gazdálkodott a Szekszárd és Őcsény határában bé-
relt családi birtokon - figyelmét e kérdés részleteiben való tanulmányozására Tihanyi 
Domokos, Tolna vármegye tanfelügyelőjének megfigyelése indította. A tanfelügyelő 
ugyanis felfigyelt arra, hogy a vármegye területén fekvő azon községekben, ahol tej szö-
vetkezetek alakultak, idővel a tanulók széles körében sápadtság, lankadtság volt megfi-
gyelhető, és tanulmányi eredményeik is romlottak. Felvethető, hogy tej értékesítésének 
nem kellett (volna) feltétlenül együtt járnia a parasztgyermekek táplálkozásának romlá-
sával, hiszen a tejért kapott pénz, mint „ egyetemes fűtőanyag" ellensúlyozhatta volna 
azt. Ezen - általa a „bureauk nemzetgazdászának" tulajdonított - érveléssel kapcsolat-
ban, miszerint a tejét eladó paraszt a pénzen könnyen jut húshoz és más, értékes élelmi-
szerhez, Leopold a következőket írja: „Ha akar és ha tud. Ha egyáltalán eszébe juttat-
ják, ha ezernyi gondjától, melyek csillapítására az „egyetemes fűtőanyag" ugyancsak 
elkél, marad ideje, marad tehetsége arra, hogy a régi fötáplálékok ekvivalenséről gon-
doskodjék. Ha mégis megteszi: a parasztgyermek nem vallhatja kárát az új folyamatnak. 
De vajon megteszi-e?" 11 

Leopold ez utóbbinak kiderítése, illetve a tej szövetkezetek hatásának konkretizálása 
érdekében országos kitekintésű felmérést végzett. Az általa összeállított, és helyi taní-
tókhoz, orvosokhoz elküldött kérdőlapokon a következők szerepeltek: 

* Alakosság száma, foglalkozása, részvétele a tej szövetkezetben. 
* Gyermekek étkezésének (reggeli, ebéd, vacsora) jellemzői. 
* Gyermekek isznak-e alkoholt? 
* Eszlelhető-e, hogy a szülők bizonyos mennyiségű - vagy valamennyi - tejet elvon-

nak gyermekeik elől, mióta a szövetkezet fennáll? 
* Tapasztalható-e ennek folytán, hogy a rosszabb táplálkozás eredményeként a gyer-

mekek fásultak, haloványak, kevésbé kitartóak? 
* Mire fordítják általában a szülők a tejből származó jövedelmüket? 
* Az elvont tej helyett a szülők mit adnak gyermekeiknek? 

Mint látható, Leopold érdeklődése nemcsak a tejszövetkezeti mozgalom helyenkénti 
kiterjedtségére, a tejértékesítés mértékére, annak hatására, hanem az „egyetemes fűtő-
anyag-tétel" kapcsán a tej pótlásául szolgáló élelmiszer milyenségére, illetve a tejből 
nyert pénz felhasználásának módozataira is kiterjedt. 

Itt kell megemlítenünk azt a körülményt, hogy Leopold figyelmét nem kerülték el a 
tej szövetkezetekkel nem rendelkező, ám felvevő piachoz (városhoz) közel eső települé-
sek sem.12 Véleménye szerint az utóbbiak esetében a közvetítő kereskedelem az, amely 
a „tejet legtermészetesebb, legbelsőbb fogyasztó-területétől" fosztja meg. „Tehát nem a 
szövetkezeti forma egy hibáját kerestük és véljük megtalálni e kérdésben - tette hozzá - , 

11 LEOPOLD 1905. 357. 
12 így több olyan településről is érkezett válasz, ahol nem volt tejszövetkezet. 
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hanem általában az export-düh keserves reakcióját, mely sajnos, azt a magasrendű tár-
sadalmi kikristályosodást sem kerülte el, melyet szövetkezetnek nevezzünk."13 

I I I. Leopold adatai, következtetései 

A Leopold kérdőívére az ország 48 településéről érkezett válasz, amelyek közül 
azonban tételesen - feldolgozásra alkalmasnak minősítve - csak harmincat ismertetett 
tanulmányában. Ezen harminc adatszolgáltató település nem egyenletesen oszlott el az 
ország területén.14 Míg Alsónána, Belac, Cikó, Decs, Kakasd, Kölesd, Mözs, Őcsény, 
Sárszentlőrinc, Tamási, Várdomb és Zomba kapcsán 12 Tolna megyei községről rendel-
kezett részletes adatokkal Leopold, addig az ország fennmaradó részéről csupán 18 hely-
ről. Ezek a szomszédos megyékből Igar és Tárnok (Fejér m.), Dunaszekcső (Baranya m.), 
Csataalja (Bács-Bodrog m.), az Alföldről Abony (Pest-Pilis-Solt-Kiskun m.), illetve négy 
békési mezőváros (Békés, Békéscsaba, Gyula, Mezőberény), Erdélyből a Kolozs megyei 
Magyarbikal, a Felvidékről pedig Ény, Garamlök, Kiskálna, Nagyod (egyaránt Bars m.), 
Ersekkéty (Esztergom m.), Modor (Pozsony m.), valamint a két Trencsén megyei telepü-
lés, Sziklaszoros (Szkalité) és Terhely (Tyerkova) voltak. 

Az információk ilyen mértékű területi egyenetlensége az adatszolgáltató települések 
relatíve csekély számával kiegészülve természetesen nem tették, nem teszik lehetővé, 
hogy a kitöltött kérdőívekből nyert adatokat általános érvénnyel bírónak tekintsük, illet-
ve azt az ország egész területére vonatkoztassuk. Ezzel maga Leopold is tisztába volt. 
Ahogy a tej szövetkezetek paraszti háztartásra gyakorolt negatív hatásának leírásakor 
megjegyezte, hogy az „Nem áll ez így általánosságban, de igen sok helyen kétségtelen 
(...)", úgy felmérése, illetve az annak során szerzett adatok, adalékok kapcsán is leszö-
gezte, hogy „Az eredmények bizonyára hiányosak, hézagosak, és általánosításról szó 
sem lehet."15 

Mivel a kérdőív során beszerzett, kivétel nélkül szöveges válaszoknak köszönhetően 
a tanulmányban komolyabb adatsorokkal sem találkozhatunk, a mai tudományosság 
elvárásai felől Leopold felmérésével, annak egzaktságával kapcsolatban további hiátust 
konstatálhatunk. Azonban nem feledkezhetünk el arról, hogy a Leopold érdeklődését 
kiváltó kérdésekben - a tej paraszti háztartásokból való elvonásának mértéke, az ezt 
pótló élelmiszerek minősége, a tejből nyert pénz mi módon való elköltése - értelemsze-
rűen sem korabeli statisztika, sem tej szövetkezetek által vezetett kimutatás, de (helyi) 
közigazgatási adatszolgáltatás sem állt rendelkezése, nem volt igénybe vehető.16 Aho-

13 LEOPOLD 1905. 358. 
14 Leopold 29 községről tesz említést, aminek a magyarázata, hogy a Tolna megyei Belacot és Kakasdot 

együtt említette. 
15 LEOPOLD 1905. 357., 366. 
16 Maga Leopold Lajos az agrárszociológia korabeli állapotáról a következőket írta: „Az agronómus fel-

adata e tekintetben közel sem oly súlyos, mint a mezőgazdaság társadalmi jelenségeit kutató búváré. Közöny, 
gyanakvás, félreértés állítják el az utóbbinak útját. Nyoma veszett genezis, megbízhatatlan statisztika, egy 
oldalról választott nézőpontok késleltetik. Elhanyagolt utakon jár s hogy úgy mondjuk, egymaga végzi a mér-
nök és a napszámos munkáját. A múlt adalékai inkább a földbirtok és a parasztság állapotának külső elrende-
zéséről szólnak. Márpedig, ahol a kivetett munka miként való elvégzése, a parasztság munkabírása és munka-
ügyessége, fogyasztóképessége, egészsége, a munkáltatások pszichikai visszahatása és másfelöl a föld állapota, 
üzeme, erőbírása, alkalmatossága kerülnének szóba, csupán keskeny részeken át, ha elláthatunk." Ifj. 
LEOPOLD Lajos: Az aratógép szociológiája. In: Közgazdasági Szemle 1906. 74-75. 

143 



Csekő Ernő: A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása... 

gyan nem várhatóak el a hazai (agrár)szociológia kezdeti, tudományos intézményesülés 
előtti időszakában, a csak intézményi feltételrendszer meglétében elvégezhető 
(alap)kutatás sem.17 így Leopold az empirikus szociológiai kutatómunka még hosszú 
éveken, évtizedeken keresztül - gondoljunk csak arra, hogy a Braun Róbert-féle kérdő-
ívszerkesztési alapelvek is csak 1913-ban jelentek meg18 - legjárhatóbb útját, a kérdő-
íves felvételt választotta. Természetesen a kérdőíves felmérés korabeli hiányosságai 
Leopold vizsgálata kapcsán is fennállnak, gondolván itt a válaszadó esetleges szubjektív-
izmusára, hiányos tájékozottságára, akár a szöveges válaszok pontatlanságra, az egymás-
sal való megfeleltetés problémáira. 

A helyi értelmiség (lelkészek, orvosok és tanítók) által kitöltött kérdőívek alapján a 
településeket Leopold három csoportra osztotta: 

* Azokra, amelyekben a tejszövetkezetek működésének, illetve a közvetítő kereske-
delemnek köszönhetően jelentősen romlott a parasztgyermekek tejjel való ellátottsága, 
az akár teljesen el is maradt étkezésükből. 

* Azon településekre, melyek esetében a gyermekek tejfogyasztása csak részben 
csökkent, vagy minőségileg gyengébb tej(termék) váltotta fel a nyerstejet. 

* Illetve azokra, ahol a tej szövetkezetek megalakulása nem volt kedvezőtlen hatással 
a gyermekek tejjel kapcsolatos táplálkozási szokásaira. 

Az első csoportba a harminc település közül tizenkettőt került. E tizenkét községgel 
kapcsolatos válaszok főbb információit a könnyebb átláthatóság kedvéért az I. táblázatba 
foglaltam.19 (Rövidítések: ev. = evangélikus, n. a. = nincs adat, szöv. = szövetkezet) 

1. táblázat 
A tej elvonás káros hatása által érintett települések 

Település 
neve 

Adatközlő 
foglalkozása 

A tejelvonás mértéke 
Mi helyettesíti a 

tejet? 
Mire fordítják a tejből 

befolyó pénzt? 

Cikő tanító elvonják író, lefölözött tej föld- és állatvétel, 
tőke-gyűjtés 

Decs tanító mind elhordják a szöv.-be 
kenyér, hagyma 
(szegényeknél) csipke, szalag, pirosító 

Kölesd körorvos mindenki a szöv.-be viszi paprikás túrós 
kenyér 

fényűzés, adósságtör-
lesztés, betétgyűjtés 

Mözs tanító tapasztalható elvonás 
mérsékelten 
alkohol 

tőkegyűjtés, adósság-
törlesztés 

Sárszentlőrinc ev. lelkész észlelhető az elvonás sertéshús és főleg 
tészta 

n. a. 

Tamási községi orvos 
mind értékesítik, az intelli-
gensebb reform, családok 
kivételével 

kenyér, szalonna, 
sertéshús 

földvétel, adósságtör-
lesztés 

Csataalja tanító elvonják 
tört burgonya, sült 
tök takarékoskodás 

17 Vö. TÓTH Pál Péter: A hazai agrár- és faluszociológiai kutatások 1900-1945 között. In: Agrárszocioló-
gia írások Magyarországon 1900-1945. Kossuth Kiadó. Budapest 1984. 12-16. 

18 BRAUN Róbert: A falu lélektana, Kérdőív és mintaválasz egy tervezett szociográfiai fölvételhez. Hu-
szadik Század 1913/1. 545-571, 696-713., újraközölve: A szociológia első magyar műhelye. A Huszadik 
Század köre II. kötet. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973. 277-353. 

19 LEOPOLD 1905. 358-361. 
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Kiskálna tanító elvonás észlelhető n. a. ruházkodás 

Magyarbikal tanító értékesítik 
gyenge táplálko-
zás 

n. a. 

Modor n. a. n. a. 
főzelék, gyü-
mölcs, tészta n. a. 

Sziklaszoros iskolaigazgató tejen nem igen élnek burgonya alkohol n. a. 
Tárnok 

tanító rendszerint eladják tészta tőkegyűjtés 

A megadott válaszok alapján a tejelvonás mértékét illetően egyetlen kakukkfióka ta-
lálható, ez Sziklaszoros. (A Trencsén megyei községben értékesítési lehetőségektől füg-
getlenül igen kevés tejet termeltek és fogyasztottak.) Magyarbikalban, Modorban és 
Tárnokon ugyan a felvétel időpontjában nem volt tejszövetkezet, azonban a felvevő piac 
(Bánffyhunyad, Pozsony illetve Budapest) közelsége miatt e három település esetében is 
fennállt a tejnek gyermekek elől való elvonásának veszélye. 

A táblázatban szereplő adatokhoz képest Leopold tanulmánya a gyermekek egészsé-
gi, fizikai és mentális állapotának alakulására vonatkozóan további információkkal szol-
gált. Ezzel kapcsolatosan a válaszok vegyesek, ugyanakkor az is látható, hogy az eddig 
megismert adatokkal javarészben összefüggésbe hozhatóak. 

Az észlelt tejelvonás hatását illetően Tamási, Kölesd Sárszentlőrinc, Mözs, a tejszö-
vetkezettel nem rendelkező községek közül Tárnok esetében a válaszadó nem konstatálta 
a gyermekek fizikai, pszichikai állapotának romlását. Másrészről látható, hogy Tamási, 
Sárszentlőrinc kapcsán a pótlásra Használt sertéshús, szalonna zsiradék-és fehérjebevitel 
szempontjából ellensúlyozta a kieső tejet, míg Kölesd esetében a tejcsarnokban vásárolt 
túró pótolta azt, bár ehelyütt dr. Zavaros Gyula körorvos megemlítette, hogy a nagy 
mértékű tejértékesítés következtében azok, akiknek tehenük nincs - jobbára szegények -
, nem képesek a községben tejhez jutni.20 

A szóban lévő 12 település közül a gyermekek közt tapasztalt komolyabb alkoholfo-
gyasztás - Mözs kapcsán az adatközlő hangsúlyozza a visszafogott mennyiséget21 - csak 
Sziklaszoros esetében volt megfigyelhető. Az általánosan elterjedt, egyúttal gyermekko-
rúakra is jellemző pálinkafogyasztás kapcsán írja Leopold: „ Valami nagy boldogtalan-
ság rakott fészket e hosszú kilométereken szétszórt faházak között. Alkoholt isznak tej 
helyett."21 

A beérkezett válaszok alapján második csoportba sorolhatóak Gyula, Érsekkéty, va-
lamint Tolna megyéből Alsónána és Várdomb volt. E települések esetében a tej szövetke-
zetbe vitt tej helyett a gyermekek lefelezett tejjel való pótlásáról számoltak be az adat-
közlők, amit Leopold a bevitt tápértékcsökkenés miatt kifogásolt elsősorban.23 A lefele-
zett tejjel kapcsolatban azonban nem hallgatja el, hogy Alsónána, de másrészről Őcsény 
esetében is az adatszolgáltatók arról számolnak be, hogy a „napszámosnép hordja az 

20 Az orvos ezt akkor tapasztalta, mikor a beteg gyerekeknek tejet írt fel. LEOPOLD 1905. 358. 
21 Persze ezzel kapcsolatban is felvetődik a számszerű adat(ok) hiánya.: milyen gyakoriságot, illetve mek-

kora mennyiséget takar a mérsékelt alkoholfogyasztás? Egyébként a kiskálnai adatközlő a szegény cselédgye-
rekek táplálkozása kapcsán említi a pálinkás kenyeret. 

22 LEOPOLD 1905. 361. 
23 Várdomb kapcsán megemlíti, hogy vasár- és ünnepnapokon a szövetkezeti tagok otthon tartják a tejet. 

LEOPOLD 1905. 364. 
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olcsóbb fajta lefölözött tejet,"24 A tejszövetkezetek ezirányú pozitív hatását is figyelem-
be véve Leopold arra a következtetésre jut, hogy a helyi tejfogyasztás alakulása szem-
pontjából a vaj termelésre berendezkedett tej szövetkezetek - a lefölözött tej felhasználá-
sának köszönhetően - kisebb veszélyt jelentenek, mint azok, amelyekből a nyerstejet 
azonmód elszállítják. „Másfelől a lefelezett tej - szögezte le -, tekintve eléggé nem hang-
súlyozható silányabb tápértékét, a szegénysorsú, ételeiben kevéssé válogatós paraszt 
eddigi táplálkozási ökonómiáját zavarja meg. Nem minden paraszt fogja egy csapásra 
átérteni, hogy itt a tej nemcsak új formájával, de új értékelésével van dolga."25 

A tejelvonás áltál nem érintett települések csoportjában három olyan község található 
(Abony, Nagyod és Eny), ahol nincs tejszövetkezet, illetve ide számítható a Bars megyei 
Garamlök is, ahol a tejszövetkezet csupán kezdő stádiumban volt a felvétel idejekor. 
Frissen alakult volt a tejszövetkezet a Fejér megyei Igaron, ahonnét a válaszadó arról 
számolt be - amiképpen Békés, Békéscsaba, Mezőberény, Dunaszekcső, illetve Terhely 
adatközlői is - , hogy a településen a tejszövetkezetnek köszönhető értékesítési lehetőség 
miatt a tagok nem vonják el a tejet gyermekeik szája elől, vagy legalábbis ez nem ta-
pasztalható. A Tolna megyei Zomba kapcsán hasonlóképpen nyilatkozott Láng Frigyes 
tiszti vármegyei főorvos, aki további adalékkal szolgált, miszerint a településen megfi-
gyelhető gyakorlat, hogy a tejszövetkezetben vásárolt túrót téli táplálékul használják. (A 
tejszövetkezet hatását illetően Zombát mintázza a közeli Belac és Kakasd is.) Leopold 
külön említette azon településeket, ahol az egykerendszerhez kapcsolódó szempontok, 
szokásrendszer jóval erőteljesebb érvénnyel bírt, mint bárminemű értékesítési lehetősé-
gek. 

A szóban forgó három református falu, a Bars megyei Garamlök és Nagyod, illetve a 
Sárközben (Tolna m.) fekvő Őcsény kapcsán írja: „A szélsőséges malthusianismus okoz-
za és teszi lehetővé, hogy törik-szakad: az egyetlen gyermek mindennapi kenyere soha-
sem mostoha, a szülők féltő szeretete dehogy is engedné!"26 A tej szövetkezettel nem 
rendelkező Nagyodon, a szerveződő tejszövetkezettel bíró Garamlökön ugyanaz a hely-
zet, mint az őcsényi tej szövetkezeti tagok esetében: a tejből, amikképpen például a to-
jásból bőven jut a gyermekek asztalára. Ahogy a nagyodi tanító írta, „annyira szeretik 
azokat, hiszen csak egy van belőlük."21 

Leopold Lajos az abonyi adatközlő (tanító) válaszát ismertetve hasonló értékesítési 
magatartásformáról ad képet, mint amire Gunst Péter jutott bevezetőmben idézett tanul-
mányában. Ezek szerint a túlzott mértékű, a háztartás saját fogyasztási szempontjait 
figyelmen kívül hagyó tejértékesítés az anyagi helyzettől, értékesítési lehetőségektől 
részben független gyakorlat, hiszen azt az étkezési szokások és egyéb megfontolások is 
befolyásolhatták. Nem feltétlenül a szegénység, illetve a túlzott rászorultság ennek az 
oka. A tejet fogyasztó, illetve alig fogyasztó családok közt - amint Leopold írja - „(...) 
nem a gazdagság vagy a szegénység a kizárólagosan döntő tényező. Akik elvonják a tejet 
és tojást gyermekeiktől, jórészben nem a szegénység okából teszik, hanem a vagyonszer-
zés -főkéntföldvétel - vágya lebírhatatlanul szorítja őket e végzetes takarékosságra."28 

24 LEOPOLD 1905. 365. 
25 LEOPOLD 1905. 365-366. 
26 LEOPOLD 1905.365. 
27 LEOPOLD 1905. 365. 
28 LEOPOLD 1905. 363. 
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Az egyébként tejszövetkezettel nem rendelkező, ugyanakkor Budapesthez közel eső 
Abony leírása során jegyzi meg a napjainkban már megszokottnak tekinthető jelenség -
miszerint az agrártermék (ez esetben tej) ára Budapesten sokszor olcsóbb, mint a terme-
lőterületén értékesítve (ez esetben abonyi piac) - kapcsán a következőket: „E látszóla-
gos abszurdum megfejtése, hogy az 1. organizált, 2. tömeges, ezért 3. egyenletes fogyasz-
tás caeterisparibus olcsóbb."29 

„A pozitív válaszok világossá tették, hogy a tejszövetkezetek és a kivitelre dolgozó 
tejkereskedelem az ország különböző vidékein a legeltérőbb viszonyok (vallás, nemzeti-
ség, lakosságszám stb.) között sok esetben túllőnek a célon." - írja összegzésének kezdő 
soraiban Leopold, majd sorokkal lejjebb, mintegy a magyarázandó az előbbi megállapí-
tás „sok esetben" kitételét, hozzáteszi: „Az eredmények bizonyára hiányosak, hézagosak 
és általánosításról szó sem lehet. Ehhez járul, hogy egy csomó negatív választ is kaptunk 
és így konstatálhatjuk, hogy a tej szövetkezetekkel okozott visszahatás nem mutatkozott 
egyetemesen országszerte."30 Azonban a pozitív válaszok, a tejnek a gyermekek étrend-
jéből értékesítési megfontolások miatt történő kimaradására utaló adatok, adalékok bir-
tokában a következőket írja: „(...) hazánkban ezer és ezer gyermek van, akit a forszíro-
zott, ad abszurdum vitt tejkivitel testileg visszavet, néha tönkre juttat, sok esetben pedig a 
járványos betegségek előmunkálatait, létfeltételeit teremti meg hanyatló szervezetük-
ben."3'Leopold ennek kétféle útját különbözteti meg: 

Egyrészt azt, amikor a tejtermelő család maga elől vonja el a tejet. Másrészt pedig 
azt, amikor a tehenet nem tartó községbeli lakosok számára nehezül meg, vagy válik 
teljesen lehetetlenné a tej beszerzése. Vagy úgy, hogy a tejtermelők a tej egész mennyi-
ségét leadják, lekötik a tej szövetkezetnek - értékesítik a városi kereskedőnek - , vagy 
pedig akképpen, hogy tej ugyan helyben marad, csak az ára szökken magasba.32 

A fentiek nemzetgazdasági hátterének megrajzolásául, egyúttal a javuló tejértékesíté-
si lehetőségek, a tejszövetkezeti mozgalom makroszintű hatásáról a következőket írta: 

„A tej szövetkezetek soha nem sejtett fejlődésnek indultak nálunk. Rövid négy-öt év 
alatt a tagok száma meghúszszorozódott, bevételük megtizenháromszorozódott s tejter-
mékek tiszta kivitele 6 év alatt 10 millióval gyarapodott. Ez utóbbi számból egyben kivi-
láglik az is, hogy a tej szövetkezetekkel egyidejűleg a tejkereskedelem is akcióba lépett 
részben mint a tejszövetkezetek helyettesítője, részben mint a tej szövetkezetek árutováb-
bítója. A külföldre szóló kivitelen kívül a főváros rohamos fejlődésével arányosan nőtt 
tej-felvevő képessége. A tej emigrációja reáveti árnyékát a nagyobb városok s főleg Bu-
dapest egész környékére, de nem kevésbé az ország kisebb városi piacaira. 

A vidéki városok fogyasztó közönsége, a hivatalnok-, iparos- és kereskedőosztály fel-
jajdul. Nem győzi megfizetni a baromfit, a tojást, a tejet-vajat. Már pedig standard of 

29 LEOPOLD 1905. 363. A tejszövetkezettel szintén nem rendelkező, jelentősebb felvevőpiactól viszont 
távol eső Bars megyei hegyvidéki községből, Ényből a válaszadó községi tanító ellenben a tejnek gyermekek 
táplálkozásában való rendszeres előfordulásáról számolt be. Mint írja, tojással és szalonnával egyetemben a tej 
képezi e község táplálkozásában az oázist. LEOPOLD 1905. 363. 

30 LEOPOLD 1905. 366.. 
31 LEOPOLD 1905. 366.. 
32 „Ezzel szemben gyenge vigasztalás, hogy elvétve lefölözött tejet vehetnek a szegények sokszor nem sok-

kal olcsóbban, mint „a régi jó időkben" a teljes tejet." - tette hozzá. LEOPOLD 1905. 366-367. 
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life-jából nem engedhet, hisz többnyire úgyis leszorította az intelligens ember végső 
fogyasztási hatásvonaláig. 

Valami nyugtalanság suhan végig az országon. Fizetésrendezési gyűlések, vasúti 
sztrájk, politikai radikalizmus a magyar hivatalnok-osztály uralkodó tendenciái. És 
mindennek végső oka: a vidéki piac rettentő megdrágulása. 

A falu hallgat. Ok és okozat után nem kutat, előrelátása kevés, nézőpontja alacsony. 
Hallgatnak a puszták is. Nem panaszkodnak, amért megfeledkeztek „azok odafönn" 
arról, hogy a falu és a puszta nemcsak termelőkből, hanem fogyasztókból is áll. És hogy 
egy országból, melynek minden tizedik lakásosára esik egy 4 éven felüli tehén, nem lehet 
büntetlenül sok millió koronát érő tejet és vajat kivinni. Nem lehet főként olyan ország-
ból, amelyben a tuberkulózisnak a falukon és a pusztákon sem tudják útját állni, nem is 
szólva a prophylaxisról33, melynek utolérhetetlen eszköze: a forralt tehéntej,"34 

A túlhajtott tejértékesítés kedvezőtlen hatásainak leküzdéséhez szükséges lépéseket 
Leopold eltérően ítélte meg. A tejgazdasági szakiskolákban, tanítóképzőkben folyó okta-
tatásra, az onnan kikerülőkre alapozó széles körű, szövetkezeti tagok, illetve egyéb tej-
termelők közt folytatott felvilágosító munkát szükségesnek és sikerrel kecsegtetőnek 
tartotta.35 Két fontos kérdésben kívánta őket meggyőzni: 

1.) csak a háztartásuk számára felesleges tejet érékesítsék, adják le a szövetkezetben, 
2.) legyenek tisztában lefölözött tej rendes tejhez viszonyított gyengébb minőségével, 

azzal, hogy az előbbivel az utóbbit nem lehet teljes mértékben kiváltani. 
A problémákat inkább a másik csoport, a tehénnel nem rendelkezők bajainak orvo-

solhatóságában látta. Szegényebb kisbirtokosokat, kisbérlőket, részeseket és napszámo-
sokat sorolt azok közé, akik a városok fogyasztóképességével konkurálni nem tudván, 
sokszor a tej helyi - korábbi áron való - beszerzésének lehetőségétől esnek el. „Elméleti 
tanácsokkal, részleges intézkedésekkel rajtok segítve nincs. A fontoskodás ilyenkor álla-
mi, közigazgatási vagy községi beavatkozást ajánl, ám aki az efféle beavatkozás átlag-
gyorsaságát, átlagtartalmasságát és egyetemes irányát ismeri, annak nem igen van ked-
ve a falra borsót hányni." - írta.36 

IV. A paraszti népesség tejfogyasztásával kapcsolatos más munkák, adatok 

Bevezetőmben említett Illyés tanulmányhoz, egyúttal a két világháború közti kor-
szakra visszatérve, elmondható, hogy bár Illyés is beszámítja a tudatlanságot, valamint a 
rögzült táplálkozási szokásokat - „falusi lakosság nem szereti a tejet" - az agrárnépes-
ség kis mennyiségű tejfogyasztásának elsődleges okaként a csábító értékesítési lehetősé-
geket és a városok túlzott tejfelvevő-képességét nevezte meg. Illyés ezt nem csupán más 
népi írók szociográfiai jellegű munkáira, részletes felmérésekre, hanem saját tapasztala-
tára is alapozta. Közvetlenül gyűjtött saját adatai és a helyi orvos elbeszélése alapján egy 

33 Prophylaxis: óvógyógymód, mindazon eljárások összessége, amelyek segítségével a betegségek, külö-
nösen a fertőző betegségek megelőzhetőek. 

34 LEOPOLD 1905. 367.. 
35 „Fontosnak tartanák, hogy az állam tejgazdasági szakiskoláiban, de a tanítóképzőkben is a növendékek 

figyelmét e zajtalan, földalatti katasztrófára fölhívják. Leikökre kell kötni, hogy fáradhatatlanul figyelmeztes-
sék a szövetkezet tagjait." LEOPOLD 1905. 368. 

36 LEOPOLD 1905. 369. 
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Tolna megyei falu - megnevezve nincs, de vélhetően Ozora - kapcsán megállapította, 
hogy a tejszövetkezet működése óta a falu helyzete tejfogyasztás szempontjából határo-
zottan romlott. Az adatgyűjtésbe bevont utca családjai közül az a 18, amely tehenet nem 
tartott, tejet csak ünnepekre készített kalácssütéshez vásárolt, míg a tehénnel rendelkező 
16 család esetében is „(...) legfeljebb, csak a gyermekek kapnak reggelire tejet, bár meg-
történik, hogy a megszorult család a gyermekeknek szánt mennyiséget is a szövetkezetbe 
viszi, mert falusi viszonylatban tekintélyes összeget - literenként 10-12 fillért kaphat 
érte."31 

Azonban nemcsak a fejlett tej szövetkezeti mozgalommal rendelkező Dunántúlon ez a 
helyzet, a város és az agárvidék közt máshol is tetten érhető az aránytalanság. Mészáros 
Gábor Szeged-környéki családok körében folytatott vizsgálata alapján megállapította, 
hogy 5215 család közül 1707 család tejfogyasztása volt kielégítő, 991 család hetente 
csak egy-két alkalommal, míg 859 egyáltalán nem fogyasztott tejet.38 Waltner Károly 
adatai szerint a Szeged-környéki gyermekek körében jóval nagyobb arányban hiányzott 
az étrendből a rendszeres tej, mint a szegedi gyermekek esetében.39 Waltner, Mészáros, 
vagy például Heller András - székesfehérvári járásban 1186 első osztályos elemistára 
kiterjedő felmérése - nagy létszámú egyéni felvételt eredményező vizsgálatát természe-
tesen csak megfelelő intézményi (egyetem, klinika) háttérrel, illetve a tanügyi hatóságok 
és az iskolák közreműködésével lehetett kivitelezni.40 Azonban e nagyszámú csoport-
mintákon is csak kvalitatív eredményekhez lehetett jutni, gyakorlatilag a heti étrend 
milyenségét lehetett megismerni. Némely felmérésben ugyan mennyiségre vonatkozóan 
is érdeklődtek, de nem jártak sikerrel. Kvantitatív eredményeket az ún. büdzsé (budget)-
módszer nyújtott, amit csak jóval kisebb csoportmintán, és kellő pontossággal lehetett 
végrehajtani. A vizsgálatban résztvevőknek nemcsak az étlapot, hanem az étel elkészíté-
séhez szükséges nyersanyagok mennyiségét, valamint az élelmezés költségeit is étkezés-
ről-étkezésre fel kellett jegyezniük. E módszer időigényességét jelzi, hogy Scheff Dabis 
László és Ivánovics György 1934-ben publikált vizsgálata mindössze hét családra terjedt 
ki.41 

Látható, hogy nemcsak Leopold felmérése nem eredményezett egy-egy személy táp-
lálkozására vonatkozó mennyiségi adatokat, hanem a két-három évtizeddel később ko-
moly intézményi, illetve (tanügyi) hatósági háttérrel lebonyolított vizsgálatok sem. 
Azonban az utóbbi vizsgálatok nagyobb egzaktsága annyiban kétségtelen, hogy míg 
ezek során személyre vonatkozó felvételek történtek, addig Leopold kérdőíve kapcsán 
egy-egy település egészére vonatkozólag adott információt a válaszadó. 

37 ILLYÉS: i. m. (1937) 657. 
38 ILLYÉS: i. m. (1937) 655., GUNST: i. m. (1983) 508. 
39 ILLYÉS i.m. (1937) 656., GUNST: i. m. (1983) 508-509. 
40 MÉSZÁROS Gábor: Csongrádmegyei népélelmezési adatok. In: Népegészségügy 1936. 156-171. 

(Gunst tanulmányában elírás történt a szerző nevét és közleményének címét illetően); WALTNER Károly: 
Hogyan táplálkoznak a szegedi és szeged-környéki elemi iskolás gyermekek. In: Népegészségügy 1933. 355-
359, 400-401., HELLER András: A gazdasági cselédek gyermekeinek táplálkozása és szociális helyzete. In: 
Népegészségügy 1936.455-460. 

41 Az időigényességet jelzi, hogy a vizsgálatban résztvevő háziasszonyok fáradozásaikért ajándékjutalom-
ban (háztartási edények) részesültek. SCHEFF DABIS László-IVÁNOVICS György: Egy falusi népélelmezési 
felvétel eredményei. In: Egézségpolitikai Szemle 1934. 295-298. 

149 



Csekő Ernő: A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása... 

Gyakorlatilag Leopold felmérésével egyidőben, a századfordulón publikált személyre 
vonatkozó táplálkozási adatokat E. Keményfi Katinka.42 A Maros-Torda megyében fek-
vő Kibéd tanítónője az iskolába járó gyerekek közvetlen kikérdezése útján szerzett in-
formációk alapján két hétköznapra, illetve egy ünnepnapra vonatkozólag közölte több 
tucat gyermek étlapját. 43 Ezen étlapokból szintén az derül ki, melyet Keményfi tanul-
mányában máshol is ecsetel, hogy a tejnek igen kicsi szerepe volt úgy a gyerekek, mint a 
felnőttek táplálkozásában. Ezt többek közt azzal támasztja alá, hogy a 3000 lakosú tele-
pülésen csak 197 fejős illetve meddő tehén volt. Mint írja, tehén helyett - igénytelensége 
miatt is - inkább mokány lovat tartottak, amelyre a terméketlen Gyergyó-vidékre irányu-
ló kereskedelemben, szállításban is számíthattak. „Valósággal elviszik terményeiket, 
eladják maguk s a gyermekeik szájából" - írja e kereskedelem hatásáról.44 

Keményfi emellett még kiemelten szólt a pálinkafogyasztásról, mely igen nagymér-
téket öltött Kibéden és környékén, Bekecsalján. Mint írja, a pálinkát nemcsak a felnőt-
tek, hanem a gyermekek is isszák, s gyakran épp a pálinkával nyomják el az éhségüket: 
„Pálinka adja az erőt" - mondják.45 Amint Leopold felmérésében a Bars megyei 
Sziklaszoros, úgy ez esetben Kibéd bizonyítja, hogy a hiányos táplálkozással kapcsola-
tosan Leopold azon kérdésfeltétele, miszerint a gyermekek isznak-e alkoholt - illetve 
itatnak-e velük - , nem volt indokolatlan. 

Táplálkozással kapcsolatos adatközlő munkák sorában természetesen nem mulaszt-
hatjuk el, hogy Keleti Károly által szerkesztett országos élelmezési statisztikát ne említ-
sük.46 Az 1880 -as évek elején folyó kataszteri munkálatok ügyében eljáró becslő-
biztosok pluszmunkájára építő összeíró munka során az ország 733 kataszteri aljárásából 
érkeztek be az adatok 1880-1884. között. A becslő-biztosoknak eljuttatott kérdőíven 
szereplő 13 kérdés mindegyike az illető aljárásába sorolt községcsoport egészére vonat-
kozott, míg a kérdőív további része egyes - többségi mintát követő - családok étrendjé-
nek ismertetését írta elő.47 Az ily módon tetten érhető területi egyenlőtlenségek, az azt 
alátámasztó adatok mellett országos adatsorokat is nyújtott ez a munka. 

Témánk szempontjából talán a legérdekesebb azon statisztikai adatsor, amely a vá-
rosok illetve a vidék táplálkozási szokásira, élelmiszerfogyasztási adataira világít rá.48 

Eszerint a városi népesség többet, és jóval jobb minőségben táplálkozott, mint a vidék. A 
városi adatoknak az ország össznépességére vonatkozó adatokkal történő összevetése 
során például kiderül, hogy az egy főre jutó átlag a városok esetében a húsféleségekből 
majd 30 kiloval, míg tejből 16 literrel több, mint az össznépességre eső érték.49 Az ebben 
és más értékes élelmiszerekben - mint a búzakenyér, valamint a búzaliszt - megmutat-
kozó negatívumot a vidéki népesség esetében rozs-, árpa-, zab- és kukoricakenyér, kuko-

42 E. KEMÉNYFI Katinka: A Kibéd vidéke székely köznép táplálkozása és a táplálkozás befolyása a kö-
zegészségre. In: Egészség 1900/5. 149-169. 

43 KEMÉNYFI: i. m. (1900) 157-161. 
44 Uo. 152. 
45 Uo. 155-157. 
46 KELETI Károly (szerk.): Magyarország népességének élelmezési statisztikája fizológiai alapon. Orszá-

gos M. kir. Statisztikai Hivatal, Budapest 1887. 13-14. 
47 Uo. 
48 A városok közé a szabad királyi, törvényhatósági jogú, illetve rendezett tanácsú városok értendők. 
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ricaliszt illetve burgonya nagyobb mértékű fogyasztása ellensúlyozta valamelyest. A 
tejre vonatkozó adat egyébként 47,93 liter városi, 31,92 liter össznépességre számított 
fogyasztást jelzett, míg a vajnál ugyanezen aránypár 3,07 kg : 1,24 kg volt. 

Mint a Keleti-féle élelmezési statisztikából kiderül, a tej fogyasztásának város és vi-
dék közti fogyasztási egyenlőtlensége már jóval Leopold felmérése, egyúttal a tejszövet-
kezeti mozgalom kibontakozása előtt, gyakorlatilag az intenzív szarvasmarha-tenyésztés, 
tejtermelés kezdeti lépéseivel egyidőben fennállt. Azonban nyilvánvaló, hogy ezen, 
fentebb ismertetett átlagértékek mögött komoly társadalmi rétegződésbeli, területenkénti 
különbözőségek húzódnak meg. így példának okáért a városi népességen belül egy jóval 
szélesebb tehetős - legalábbis nem szűkölködő - réteggel számolhatunk, mint a vidéki 
népesség esetében. Amiképpen a szarvasmarhatartás elterjedtségének, jelentőségének 
korabeli területi egyenetlenségeiről sem szabad elfelejtkeznünk. 

Már csak azért sem, mert Andrásfalvy Bertalan az Észak-Mecsek és a Völgység vi-
dékére vonatkozóan éppen az 1880-as éveket jelöli meg, mikor a helyiek étkezésében a 
tej a legnagyobb szerepet játszotta.50 Ugyanis a tehéntartásnak, tejtermelésnek a nagyobb 
tejhozamú fajták - a század első felében a kishozamú szürke magyar marha, illetve az 
ún. csíra marha volt itt igen nagy számban - terjedésének is köszönhető fejlődését egy 
átmeneti ideig nem követte az értékesítési lehetőségek bővülése. A családok az így 
megmaradó tejet pedig változatos módon felhasználva, elkészítve, saját maguk fogyasz-
tották el.51 

E helyzethez képest változást a tejcsarnokok felállítása - az első 1885-ben Cikón nyi-
totta meg kapuit - , a tejszövetkezetek szervezése jelentett, a tej tej szövetkezeteknek 
történő lekötésének gyakorlata pedig jelentős hatással volt a táplálkozási szokások ala-
kulására. Jelzi ezt, hogy míg a szövetkezetek megalakulása előtt a völgységi falvakból a 
gazdák, vagy a kofák vitték az értékesíteni szánt tejet Bonyhádra, addig a megalakulásu-
kat követően a bonyhádi családok küldték a gyerekeiket tejért a falusi tej szövetkezetek-
be.52 Andrásfalvy egyúttal azt is konstatálja, hogy „ . .)a csarnokok felállítása után 
mindenhol megnövekedett a tehénállomány és a tejtermelés, de a tej és tejtermékek helyi 
fogyasztása csökkent."53 „A régi tejes ételek - mint írja - , a tejlevesek, tejbekásák ki-
mentek a divatból, egyre ritkábban sütöttek tejfellel zsírozott túrósrétest és a 20-as, 30-
as évekre szinte teljesen megszűnt az érett túró készítése is."54 

49 A városi adatoknak az össznépességre vonatkozó adatokkal való összevetése nem ad pontos képet a vá-
ros és vidék közti különbségekről, hiszen az össznépességre vonatkozó adatok alakulásában értelemszerűen a 
városi fogyasztás is szerepet játszik. KELETI: i. m. (1887) 115-119. 

50 ANDRÁSFALVY Bertalan: Néprajzi jellegzetességek az Észak-mecseki bányavidék gazdasági életében. 
In.: Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 107. (Series Histórica), Budapest, 1972. 30. 

51 Egyaránt elterjedt volt a tejleves, édesen és sósán egyaránt, az aludttej, a büdös és az érett túró, valamint 
a túros rétes. ANDRÁSFALVY: i.m. 21-22, 29-30. 

52 Uo. 30-32.. 
53 Uo. 32.. 
54 Uo. . 
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V. Leopold megállapításai a korabeli szövetkezeti mozgalom kontextusában 

A 19. század utolsó évtizede, illetve a 20. századelő évei a hazai szövetkezeti mozga-
lom dinamikus fejlődésének időszaka. A „barátság, társadalmi együttműködés, meg-
egyezés, gazdasági kooperáció" jegyében a szabad versenyes kapitalizmus kíméletlen-
ségét kivédeni, tompítani kívánó szövetkezeti mozgalom kezdetei Nyugat-Európában 
ennél jóval korábbra estek. 55 Magyarországon a szövetkezeti mozgalmat az 1890-es 
évekig alapvetően a hitelszövetkezetek testesítették meg. Az első fogyasztási szövetke-
zetek egyes bányák, gyárak, illetve 1883-ban a MÁV alkalmazottai körében jöttek lét-
re.56 A szövetkezeti mozgalomnak ezen, iparhoz, városhoz kötődő jellege az 1890-es 
években az agrárius mozgalomnak köszönhetően a falvakban létrehozott hitel-, fogyasz-
tási- és tej szövetkezetek százaival bővült.57 (E szövetkezeti típusok mellett működtek 
még magtárszövetkezetek, biztosítási szövetkezetek, illetve a pinceszövetkezetek szer-
vezése is megindult.)58 

Az újkonzervatív erők - elsődlegesen az agrárius Gazdaszövetség, kisebb részben a 
Néppárt - védőszárnyai alatt vidéken szerveződő szövetkezetek a szélesebben vett társa-
dalompolitikai célok mellett több esetben (aktuál)politikai értékek hordozói is voltak.59 

Ennek is betudható, hogy a korabeli szövetkezeti ügy kapcsán felmerülő 
nemzetgazdaságtani, üzemgazdaságtani, társadalom- és szociálpolitikai, illetve szocioló-
giai szempontú megközelítések mellett több esetben a politikai indíttatású értékelések is 
érvényesültek.60 Nem mentesek ettől Dániel Arnold, egyébként több figyelemre méltó 
megállapítást tartalmazó, tejszövetkezetek gazdasági, szociális hasznát a fogyasztási 
szövetkezetekkel összevető tanulmánya sem. 1 így például tanulmánya végén egyszerű-
en a „feudális reakció támadásának" minősítette az agráriusok 1890-es évek végén 
nekiinduló szövetkezesítési akcióját. Igaz, hogy e megállapítását több oldalról is alátá-
masztva látta. 

Dániel sorait olvasva konstatálhatjuk, hogy a parasztság szempontjából a fogyasztási 
szövetkezeteket, magtárszövetkezeteket és a Magyar Gazdák Vásárcsarnokellátó Szö-
vetkezetét egyaránt haszontalannak tartotta, sőt véleménye szerint a fogyasztási szövet-
kezetekből még hátrányuk is származott. Ellenben a tej szövetkezetekről egyértelműen 
pozitívan nyilatkozott, azokat egy leendő, finn, ír vagy dán típusú szövetkezeti konjunk-
túra struktúra letéteményesének tartotta. Míg a másik három szövetkezeti típus hozadéka 

55 NAVRATIL Ákos: A szövetkezés szerepe társadalmunkban. In: Közgazdasági Szemle 1900. 748-750. 
56 MAILÁTH József: A szövetkezeti ügy fejlődése Magyarországon. (Magyar Gazdaszövetség kiadványai) 

Budapest. 1904. 21-25. 
57 Itt kell megemlítenünk, hogy a Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezet ellenben már 1883-ban 

megalakult. VÁRHIDY Imre: Adatok a Budapest Központi Tejcsarnok Szövetkezet szerepéről a főváros tejel-
látásában (1883-1916). In: Agrártörténeti Szemle 1978. 172-180. 

58 MAILÁTH: i. m. (1904) 28. 
59 IEDA OSAMO: Központi és községi szövetkezetek a Hangya szövetkezeti mozgalomban az első világ-

háborúig. In: Társadalmi konfliktusok. Rendi társadalom- polgári társadalom 3., Salgótarján, 1991. 207-214., 
SZABÓ Miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867-1918). Új Mandátum 
Kiadó, Budapest, 2003. 176-179. 

60 Az üzem- és nemzetgazdaságtani, szociálpolitikai, szociológiai megközelítésekre példa: NAVRATIL: i. 
m. (1900) 741-751., SZANA Sándor: A létminimum biztosítása szövetkezeti úton. In: Közgazdasági Szemle 
1901. 358-363., VAJDA Ármin: A termelőszövetkezetek. In: Közgazdasági Szemle 1899. 168-184., FARKAS 
Jenő: A magyar munkás táplálkozása. In: Budapesti Szemle 1897. 115-130. 

61 DÁNIEL: i. m. (1906) 352-366,466-483. 
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kapcsán a szervezők, tehát az agráriusok hasznáról értekezett, addig a tej szövetkezetek 
szervezésében az agráriusok szerepét jelentéktelennek tartotta.62 Szerinte az utóbbiak 
gyors elterjedése a természetes irányú, parasztok józan egoizmusán alapuló szervező-
désnek volt köszönhető. 63 Ennek magyarázatául a következő jövedelmezőségi adatok-
kal, számításokkal szolgált. Egy 1902. felmérésre alapozva Dániel 130 korona/fő évi 
átlagfogyasztással, illetve annak 10-12 %-val, mint a tagok közt kiosztásra kerülő oszta-
lékkal számolva, 13-15 korona jövedelemgyarapodást számolt egy földműves fogyasz-
tási szövetkezeti tag kapcsán.64 Ezzel szemben egy 8-10 katasztrális hold (kh.) birtokkal, 
illetve 3 tejelő tehénnel rendelkező tej szövetkezeti tag esetében 310 korona jövedelem-
gyarapodást feltételezett.65 „A magyar paraszt nem fogyaszt"66 - írja Dániel, hiszen a 
jövedelme csekély, és létfenntartásának jelentős része saját háztartásából kerül ki, ebből 
kifolyólag a paraszt érdeke az őt jövedelemhez juttató értékesítő szövetkezethez - vagy 
ahogy Dániel a tej szövetkezeteket definiálja - , a termelőszövetkezethez kötődőik. 

A tejszövetkezetek pozitív hatásai Leopold számára sem voltak kétségesek. A tej túl-
zott mértékű értékesítésével kapcsolatos észrevételei ellenére a tejszövetkezetekről több 
szempontból is elismerőleg nyilatkozott. A parasztság közvetlen anyagi hasznán túl a 
tej szövetkezetek hatására kétségtelen az előrelépés a következőkben: 

* Az erkölcsis és a mentalitás területén. 
* A modernebb, intenzívebb gazdálkodás irányában. 
* A parasztság kereskedelmi pozícióinak javulásában, gazdasági „világláncolatba" 

való bekapcsolásában.67 

Leopold a szövetkezet által biztosított üzemtechnikai, illetve szakmai háttérnek is 
köszönhető okszerű tejgazdálkodás tudatformáló hatását, amiképpen a jobb szarvasmar-
hafajták terjedését, illetve a szarvasmarha-tenyésztés súlyának növekedésével a trágyá-
zás gyakoribbá válását természetesen üdvözölte. Emellett még a falvak kereskedelemi 
pozícióinak javulását is méltatta. Ezek az ő számára is eredmények voltak, azonban a 
dolgok túlhajtását, az egyoldalúságot jeleznie kellett. Illyés írása, valamint Andrásfalvy 
és Gunst adatai tükrében ez nem bizonyult indokolatlannak. 

62 Dániellel szemben meg kell jegyeznünk, hogy bár a Hangyához hasonló központ nem szerveződött, a 
tej szövetkezeti mozgalom felfutásában az agráriusoknak elévülhetetlen érdemük volt. 

63 Dániel véleménye szerint a vásárcsarnok-ellátó szövetkezet esetében a falusi szervezet kiépítése nem 
történt meg, a magtárszövetkezeteknél pedig pont a fő elv, a kedvező árfolyamon történő árfolyamnyereség 
maradt el. Ami pedig a fogyasztási szövetkezeteket illeti, azok sok esetben nemhogy a célul kitűzött olcsóbb 
árszínvonalat - a hozzáértés, illetve a kereskedői iniciativa hiányában - nem tudták biztosítani, hanem szövet-
kezetnek való lekötöttségük miatt, a tagok néha még drágábban is jutottak az árukhoz. DANIEL: i. m. (1906) 
467-482. 

64 A területén lévő fogyasztási szövetkezetek összeírása alapján a budapesti kereskedelmi- és iparkamara 
jelentéséből megtudható, hogy a földműves szövetkezetek 130 korona/év/fő átlagfogyasztásával szemben a 
munkásokat és tisztviselőket tömörítő fogyasztási szövetkezetek esetében 418 vagy éppen 713 korona/év/fő 
esik. DÁNIEL: i. m. (1906) 362-364. 

65 A szóban forgó 310 korona a következőképpen jön ki: Egy tehén esetében 1700 liter/évvel, valamint 10 
fillér literenkénti átlagárral számolva a három tehén után 510 koronát kapunk. Ebből a takarmánytermesztés 
miatt a gabonatermelés alól kieső 1,5 kh. földterület jövedelemhozadékát, 200 koronát kivonva jutunk a 310 
koronában megadott összeghez. DÁNIEL: i. m. (1906) 365-366. Összevetésül a magyaróvári szarvasmarha-
tenyésztő egyesület szövetkezeteiben egy tehén jövedelemtermelő képessége 1904-1906 között évi 123 korona 
volt. VÖRÖS: i. m. (1964) 328-329. 

66 DÁNIEL: i. m. (1906) 363. 
67 LEOPOLD 1905. 357., 367-368. 

153 



Csekő Ernő: A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása... 

VI. Leopold munkássága az agrárszociológia fejlődésének kontextusában 

Leopold Lajosnak a 20. század első évtizedében írt agrárszociológiai jellegű írásaira 
egyaránt jellemző, hogy az agráriumot érintő aktuális kérdésekben kívánt tudományos 
igénnyel, kellőképpen adatolva következtetésekre, sok esetben újszerű következtetésekre 
jutni. Az újszerűség azonban ő nála nem csak abból állott, egy-egy eladdig nem, vagy 
alig vizsgált részletkérdésben tett vizsgálódásai, kutatásai eredményeztek „értelemszerű-
en" új adatokat, megállapításokat, hanem probléma-érzékenységének, elemző-
képességének, sőt realitásérzékének köszönhetően a sokak által már-már doktrínaként 
kezelt állításokat, következtetéseket, mondhatnók, tudományos eredményeket helyzet 
más megvilágításba. 

Ehelyütt elemzett tanulmánya kutatási módszertanáról, azzal kapcsolatban felvethető 
hiányosságokról már két helyütt is szóltunk, úgymint a korabeli szociológia, illetve ag-
rárszociológia kutatási gyakorlatának, másrészt az élelmezéssel, táplálkozással kapcsola-
tos népegészségügyi felvételek kontextusában. Leopold egyik összevetésben se marasz-
talható el. S akkor sem, ha a korabeli agrárszociológia állapotát a tartalmi kérdések felől 
közelítjük meg. Sőt, az agrárszociológia hazai megszületésénél talán még az általánosnál 
is nagyobb mértékben érvényesültek Varga Jenő, természettudományokhoz mérhető 
tudományos objektivitás hiányát konstatáló sorai: „(...) a szociológiai kutatások ered-
ménye sokkal fontosabb érdekeket érint, mint a természettudományoké. Éppen ezért a 
kutatók osztály helyzete, egyéni érdeke öntudatlanul befolyásolja őket, hogy azt találják 
meg, amit látni óhajtanak.",68 

S valóban, a századforduló Magyarországának agrártársadalma, amiképp maga az 
agrárium igen vegyes, egyben izgalmas képet mutatott. A feudális eredetű nagybirtok 
válságjelenségei, ezzel párhuzamosan növekvő zsidó szerepvállalás a mezőgazdaságban, 
agrárszocialista mozgalmak és aratósztrájkok, növekvő agrárius akaratképzés, nyomában 
telepítési akciók, szövetkezesítés, és a szocialista jelegű mozgalmak agráriummal kap-
csolatos érdeklődésének fokozódása - mindezek jellemzői voltak ezeknek az éveknek. A 
mozgásban lévő agrártársadalom az agrárszociológiai gondolkodás, sőt tudományosság 
kiépülésére egyrészről ösztönzőleg hatott, másrészről azonban korlátokat is emelt. Ez 
abban is tükröződik, hogy az agrárszociológia itthoni meggyökerezésének helyeként, 
„első műhelyeként" az agráriusokat, s intézményrendszerüket, illetve a Huszadik Század 
körét kell említenünk. Mind az előbbiek, de az utóbbiak esetében is sokszor konstatál-
hatjuk, hogy a kutatók " osztály helyzete, egyéni érdeke - vagy elvi meggyőződése, te-
szem hozzá - öntudatlanul befolyásolja" őket. Sőt, a Huszadik Századot illetően - amint 
Tóth Pál Péter, az agrárszociológiai írásokból összeállított válogatásának bevezető ta-
nulmányában is írta - a szakszerű(bb) megközelítést 1907 után fokozatosan politikai-
publicisztikai írások váltották föl, amelyeknek elsődleges szerepe „az uralmi-hatalmi 
szervezet birtokstruktúrával kapcsolatos meghatározó szerepének elemzése, bemutatá-
sa." volt.69 

68 VARGA Jenő: A szociológia módszeréhez. In: Huszadik Század 1910/1. 138-140., újraközölve: A szo-
ciológia első magyar műhelye I. 1973. 267-271. 

69 TÓTH Pál: i. m. (1984) 14-15.. 
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„Részletkérdések alapos, nagy olvasottságú, saját szempontú kutatója, aki azonban a 
nagy és alapvető felismerések távlatába helyezte az általa bejárt territóriumot." - írta 
Leopold Lajos halálakor Sós Aladár, és ehhez még hozzátette: ő nem azok közé tartozott, 
akik csak általános problémákkal, módszertani kérdésekkel, vulgárissá vált alaptörvé-
nyekkel foglalkoztak. 70 Ebben egyéni képességek, a már említett problémaérzékenysé-
ge, elemzőképessége, realitásérzéke, egyszóval tehetsége mellett habitusbeli adottságok 
(pl. józansága, integritása megőrzésének képessége, szellemi önállóság iránti igénye), 
valamint „objektív" körülmények is segítették. Vidéki kisvárosi indíttatás (Szekszárd) 
ellenére a széles látókörű, társadalomtudományos műveltség elsajátítását lehetővé tevő 
családi közeg - melyet mi sem jelez jobban, hogy bátyja, Leopold Gusztáv is művelte az 
agrárszociológiát, agrárgazdaságtant71 - mellett feltétlenül számításba kell vennünk 
Leopold Lajos agrárkérdésekben való azon gyakorlati tapasztalatát, jártasságát, melyet a 
család által bérelt, közel 2500 kh kiterjedésű, részben tulajdonolt nagybirtokon halmo-
zott fel.72 A kutatás tárgyának közelsége, gyakorlati, hétköznapi ismerete kétségtelenül 
Leopold előnyére szolgált.73 Mindez tetten érhető „Az aratógép szociológiája" illetve „A 
kisbirtok eszményesítése" című tanulmányán, amiképp az ehelyütt részletesebben tár-
gyalt munkáján. 

Másik két tanulmánya közül tárgyalt témánkhoz „A kisbirtok eszményesítése" kap-
csolódik, mely szélesebb kontextusba helyezi Leopoldnak a „Parasztgyermekeink és a 
tehéntej" c. tanulmányában foglaltakat. Ennek során a szövetkezeti mozgalom sikereit a 
kisbirtok fölényébe vetett meggyőződéssé transzformálok, illetve azzal kapcsolatban 
földreform (parcellázás) szükségességét vallók nézeteit, érveit helyezi más megvilágí-
tásba.74 Leopold ugyanis a birtokmegoszlás kérdése körül kibontakozó, egyre kemé-
nyebb vitát nem a legfontosabb kérdésnek tartotta, eluralkodását viszont veszélyesnek, 
mivel az a mezőgazdaság, az agrártársadalom, de az egész ország problémáinak mélyeb-
ben fekvő okairól tereli el a figyelmet. „Nem az a kérdés, van-e része az országos vissza-
fejlődésben a nagybirtokosnak, hanem az: azért van e része benne, mert üzeme nagy?" — 

70 SÓS Aladár: Ifj. Leopold Lajos 1879-1948. In: Huszadik Század 1948/1. 44-46. 
71 Sőt, Leopold Lajossal szemben Leopold Gusztáv egyik tanulmánya - vagy legalábbis annak nagyobbik 

része - bekerült Tóth Pál Péter agrárszociológiai válogatáskötetébe is: LEOPOLD Gusztáv: A kapitalisztikus 
mezőgazdaság Magyarországon. Huszadik Század 1911/1. 533-554. In: TÓTH Pál: i. m. (1984) 72-91. 

72 Bár ezen években még csak húszas éveinek végén járt, nagy intenzitással vezette az ózsákpusztai gazda-
ságot. Mi sem tesz erről nagyobb bizonyságot, hogy az 1920-as évek elejére tehető Budapestre költözéséig 
tudományos munkásságának időbeosztása - így a pesti, illetve a külföldi utak - a mezőgazdasági munkák 
ritmusához igazodott. Ez Leopold Lajos Szabó Ervinhez írt leveleiben is tetten érhető. Szabó Ervin levelezése 
I-II. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1977-1978. Leopold Lajosra vonatkozóan egyébként lásd E BÁRTFAI 
László: Utószó ifj. Leopold Lajos: A presztízs kötetéhez, Magvető Könyvkiadó, Bp. 1987. 407^12. A Leopold-
család szekszárdi társadalmi pozíciójára vonatkozóan: CSEKŐ Ernő: A szekszárdi virilisek összetétele 1872— 
1918 között. In: Struktúra és városkép. A polgári társadalom a Dunántúlon a dualizmus korában. Veszprém, 
2002. 149-162. 

73 írásaiban ezt különösebben nem hangozatta, sőt a már idézett Az aratógép szociológiája-ébsn az agrár-
tudományok, így az agrárszociológia kifejlődésének közegét más tudományokhoz hasonlóan szintén a város-
ban jelölte meg. Mint írja, a főiskolák, könyvtárak, folyóiratok, gyűjtemények, statisztikai hivatalok megléte, 
az élénkebb eszmecsere, illetve tudományos munkamegosztás nagyobb lehetősége - „A mi viszonyaink közt 
kétszeresen" — szól emellett. „A mezőgazdálkodó vidék mind e tényezők nélkül annyira szűkölködik, hogy — 
nem is szólva az agrárszociológiáról - még az agronómiában sem voltak képesek elmélet és gyakorlat egész 
szélességekben összeérni." LEOPOLD: i. m. (1906) 74. 

74 Ifj. LEOPOLD Lajos: Akisbirtok eszményesítése. In: Huszadik Század 1907/1. 319-335. 
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írta.75Némi eszmetörténeti felvázolás, illetve a liberálisok, radikálisok „kisbirtok-
kedvezés" -ének politikai jellegű indokaira való utalást követően, érdemi mondandóját a 
radikálisok túlhajtott álláspontja ellenében fejti ki.76 „A leghevesebbek, a legtöbb érvvel, 
adattal dolgozók a radikálisok. Írásaikból szinte az olvasható ki, hogy a kisbirtok imma-
nensen mintagazdaság, ellenben a nagyüzem sarlatánok vagy fajankók kezében van, akik 
nem tudnak semmit, nem tanulnak semmit, akik találékonyság és tájékozottság nélkül 
aratják le, amijök van."11 

Az egyoldalú adatválasztás, nézőpont kárhoztatása, illetve sokszor csupán teoretikai, 
elméleti megközelítés felemlegetése mellett Leopold a kisbirtok eszményesítésével 
szemben gazdasági jellegű érveket sorakoztatott fel. A kisbirtokon alapuló szövetkezetek 
elsődlegességét a belterjesség oldaláról hirdetők hazai képviselői (Pór Ödön, Dániel 
Arnold) Eduárd Dávid elméletére, illetve az ő azon gazdasági vonatkozású megállapítá-
sára alapoztak, hogy az amerikai kontinens nagybirtokainak dömping-gabona-
termelésével szemben Európa a kisüzemileg termelhető, intenzívebb gondozást igénylő 
termékekben fölényt élvez, s ez hosszú időn keresztül fenn is marad.78 Ebből következő-
leg a kontinensen a kisbirtokosok szövetkezeteié a jelen és a jövő. 

Leopold a kisbirtok fölényét hirdetőket két részre osztotta: az abszolút fölény híveire 
és a relatív fölényt hirdetőkre. Az abszolút hívek a kisbirtok előbbre valóságát 
konjuktúrától és üzemágtól függetlennek mondták. A relatív fölény híveivel - amilyen 
Dávid is volt - kapcsolatban Leopold több együttható együttes teljesüléséhez, illetve egy 
részítélet helyességéhez kötötte, hogy a kisbirtok további konjunktúrát élvezzen. Ezek a 
következők: 1.) a tengerentúli gabonaverseny további erőteljes megléte, 2.) a tengerentú-
li hús-, tej-, főzelékfélék- és gyümölcsverseny ellenben nem nehezedik a kontinensre, 
3.) az utóbbiak termelése a termények szárazföldi szállításköltségeit és veszélyeit elbír-
ják, 4.) a kisbirtoknak a hús-, tej-, főzelék- és gyümölcstermelésben bírt fölénye társa-
dalmi helyzettől, gazdasági kapcsolataitól függetlenül bárhol érvényesül. 

Leopold tanulmányának jelentős részében előbbi kérdésekre keres választ legfrissebb 
termelési, fogyasztási adatokat, valamint világpiaci árakat is felvonultatva. A kisbirtokok 
szövetkezeteire épített jövőkép kapcsán Leopold a következő, nem elhanyagolható 
szempontot veti: „Könnyű Budapestről prédikálni, hogy a felosztott latifundiumok he-
lyébe óriási szövetkezeti hálózatot kell tenni. Akik ismerik a magyar vidéket, akik tudják, 
mily nehéz itt a szövetkezetekkel boldogulni, mennyi parasztgőg, félreértés, keserű csa-
lódás vár itt arra, aki csak egy szövetkezetet is akar alkotni, kételkedve fogadják a gi-
gantikus programokat. Pedig szövetkezet nélkül beteg a modern kisbirtok.".79 De józan 
realitásérzékére utal a következő megjegyzése is: „Elgondolták-e már a kisbirtok eszmé-

75 Ennek kapcsán tanulmánya elején azt is leszögezte, hogy nem a kisbirtok szemben érvel, hanem a kisbirto-
kot, illetve gazdasági fajsúlyát körülvevő ellentmondást nem tűrő rajongás ellen. LEOPOLD: i. m. (1907) 320. 

76 Itt Jászi Oszkárt, illetve szocialistának is tekinthető körét nevezte meg. 
77 LEOPOLD: i. m. (1907) 324. 
78 Leopold által publicistaként, Pór Ödön által agrárteoretikusként jelölt Eduárd Dávid tézisei, Kautskyéval 

egyetemben, azzal összevetve olvasható: PÓR Ödön: Az agrárkérdés az újabb szocialista irodalomban. In: 
Huszadik Század 1903/2. 576-595. 

79 „Szövetkezet nélkül lemarad a világpiacról. Elszigetelt életének csak a mindenféle uzsora örül." - tette 
hozzá. LEOPOLD: i. m. (1907) 333. 

156 



Csekő Ernő: A tejszövetkezetek kedvezőtlen hatása... 

nyítői, minő túltermelés állna elő Magyarországon épen a kisbirtok romlandó cikkeiben, 
ha az eszményesítök álma: a konyhakertes Magyarország valóra válna?" .80 

A fogyasztóképesség más összefüggésben, a kisbirtok abszolút fölényét - természet-
szerűleg - vitató érveinél, gondolatainál is szóba kerül. A kisbirtok üzemtechnikáját, 
munkateljesítését, valamint fogyasztóképességét számba vevő részeknél a munkateljesí-
tés esetében önkizsákmányolást, a táplálkozás, ruházkodás, lakás kérdésénél - jobbára 
hazai példákra hivatkozva - pedig a „kevéssel beérés világát" emlegeti, mint olyan 
jellemzőket, amely a kisbirtok abszolút fölényéről vallott nézeteket egyértelműen vonják 
kétségbe. 81 Polemizálóbb jellegénél fogva Leopold utóbbi írásával kapcsolatban felvet-
hető, hogy annak kevésbé szaktudományos irányultsága mellett „osztályhelyzete, egyéni 
érdeke" is befolyásolta, és tanulmányának írásakor a nagybirtokon gazdálkodó agrárem-
ber-státuszhoz kötődő saját szempontjai is vezették. Talán. Mindenesetre Jászival össze-
hasonlítva Leopold szempontjai, érvelése, tárgyszerűsége megfeleltek a társadalomtu-
domány minimumfeltételeinek. Ugyanis Leopold azon végkövetkeztetésére, mely az 
általa elmondottak, valamint annak kalkulálásával, miszerint a műszaki forradalom be-
látható időn belül versenyképessé teheti a nagyüzemet a kisbirtok által termelt termé-
nyekben is, és ennek következtében a parcellázás végül akár a kisbirtokok eladósodásá-
hoz - egyúttal egy újabb földbirtok-koncentrációhoz, azonban banki jellegűhöz - vezet-
het, Jászi teoretikus megközelítésből, mondhatni doktriner módon reagált.82 Ő ezen ked-
vezőtlen forgatókönyv megvalósulását is üdvözítőnek találta, hiszen az a végső cél, a 
szocializmus, előkészítő, közbenső állapotnak tekinthető, mely egyúttal minőségi válto-
zást, polgári eredetű tulajdonformát feltételez.83 

Tanulmányomban a javuló értékesítési lehetőségeknek a termelői oldal fogyasztási 
szokásaira vonatkozó hatását taglaltam. Leopold Lajos vizsgálatára alapozva a század-
forduló - két világháború közti időszakra történő kitekintéssel - paraszti tejtermelésé-
nek, tejértékesítésének és tejfogyasztásának kérdéseit, összefüggéseit kívántam megvilá-
gítani. Amint Leopold, úgy jómagam sem állíthatom, hogy a 19. század végén ugrássze-
rűen javuló piacra jutási lehetőségek, s annak nyomában felívelő paraszti tejtermelés, 
tej szövetkezeti mozgalom általános érvénnyel együtt járt volna a tejtermelő paraszti 
népesség tejfogyasztásának csökkenésével. Azonban a folyamat eseti szinten - s nem is 
kis számban - történő végbemeneteléről a századforduló időszakára vonatkozóan ada-
tokkal rendelkezünk, s ezeknek érvényessége későbbiekben is valószínűsíthető. 

A javaknak, az azt áruba bocsátó saját szükségletei rovására történő értékesítése -
magyarán szólva: az önkizsákmányolás - kapcsán egyúttal párhuzam húzható az 1980-as 
évek elejének Magyarországával. A kötött gazdaság liberalizációja eredményeként a 
második gazdaság, „maszek világ" gyorsan javuló - elsősorban munkaerőre szorítkozó -

80 Uo. 335. 
81 LEOPOLD: i. m. (1907) 327-328. 
82 A földreform korban bevett formája, a nagybirtok parcellázásával kapcsolatos banki közreműködés, il-

letve az olaszországi parcellázás példája és következményei alapján Leopold az általa felvázolt, kisbirtok 
számára kedvezőtlen folyamatok bekövetkeztének esetére jósolta a következőket „Mi sejtjük, mi lesz. A Par-
cellázó Bankok leakasztják firmájukat és Osszevásárló Bankokká alakulnak." LEOPOLD: i. m. (1907) 335. 

83 „Ha tehát Magyarországon a feudális nagybirtok romjaiból egy új nagybirtok, mondjuk a banknagybirtok 
alakulna is ki a jövő folyamán (ismétlem ez a fejlődés korántsem bizonyos s maga Leopold sem állítja ilyennek): 
még akkor is szükségképi és óhajtandó ez a fejlődés, mert az új koncentráció nem hűbéri jellegű többé, hanem 
ipari jellegű." JÁSZI Oszkár: A latifundium elleni küzdelem. In: Huszadik Század 1907/1.478-480. 
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értékesítési lehetőségei mentálisan sokakat felkészületlenül értek. A méltó élet utáni 
vágy kényszerítő ereje mellett többeket épp a bővülő körű fogyasztási javak megszerzé-
sének óhaja kergetett az önkizsákmányolásba. Ezt talán legszemléletesebben az ekkori-
ban készült „ Visszaszámlálás" című magyar film ábrázolja, melyben az Eperjes Károly 
által megszemélyesített főszereplő egészségi, lelki összeomlásához, majd családja szét-
eséséhez vezetett a maszek fuvarozóként a test minimális szükségleteit sem figyelembe 
vevő életmód. 
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NAGY MARIANN 
Adatok a magyar mezőgazdaság 

jövedelmi viszonyainak vizsgálatához 
a dualizmus korában 

A közelmúltban látott napvilágot tanulmányunk1, melyben a mezőgazdaság jövedel-
mi viszonyainak regionális eltéréseit vizsgáltuk a 20. század elején. Azóta újabb adatok 
segítségével bepillantást nyújthatunk a dualizmus korának kezdeti és középső szakaszá-
ba2 is. Ennek megfelelően jelen munkánkban három időmetszetben hasonlíthatók össze 
az agrárium regionális jövedelmi viszonyainak egyes aspektusai. 

A történésznek rendkívül nehéz dolga van, ha a korszak agráriumában dolgozók va-
gyoni-jövedelmi viszonyainak próbál nyomába eredni, mivel a témával kapcsolatban 
országos szintű adatgyűjtés a dualizmus korában nem történt. Ezért csak olyan források 
adataira támaszkodhattunk, amelyekből olyan helyettesítő változókat képezhettünk, 
amelyek szorosan együtt mozognak a hiányzó változóval. 

Az egyes megyék és régiók viszonylagos jövedelmi szintjének egybevetésére és a 
szegény és jómódú térségek elkülönítésére megfelelőnek bizonyult az a háromféle meg-
közelítés, amelyet a már idézett tanulmányunkban alkalmaztunk. 

Az első megközelítés nem adott becslést az egyes birtokkategóriák abszolút jövedel-
méről, mivel a kataszteri tiszta jövedelem nem azonos a tényleges tiszta jövedelemmel, 
mert ez országos átlagban kb. tízszerese volt a kataszterinek. Mindemellett a természet-
földrajzi adottságok, a gazdálkodást befolyásoló emberi tényezők, hagyományok és 
egyéb feltételek összegező értékelésére legalkalmasabb mennyiségi mutató az egységnyi 
termőterületre jutó kataszteri tiszta jövedelem3. A tiszta jövedelmet művelési ágak és 
minőségi osztályok szerint becsülték meg. A minőségi osztályok besorolása pedig az 
éghajlattól és a talaj minőségétől függött. A becslés több évi átlagtermés és átlagárak 
alapján történt. A szántók jövedelmi osztályokba való besorolásánál pl. mintegy 200 
különböző tényezőt vettek figyelembe. 

Ugyanez a helyzet a földadó kategóriákkal kapcsolatban is. Egy eddig még nem szé-
les körben használt forrás - a választójogi reform4 előkészületei jegyében született adat-

1 NAGY Mariann: Adatok a magyar mezőgazdaság jövedelmi viszonyainak vizsgálatához a 20. század ele-
jén. In: Falvak, földek, földművesek. Agrárpolitikai, agrártörténeti, településfejlesztési tanulmányok. Budapest, 
2004. 101-129. 

2 A Statisztikai Évkönyvek 1873-ban közlik először a kataszteri tiszta jövedelem adatait. Az 1890-es évek-
ből pedig a következő forrás áll rendelkezésünkre: Adatok az egyenesadók reformjához. I. Budapest, 1898. 

3 Az ország területének kataszteri felmérését először 1875 és 1883 között végezték, majd az 1909. évi 5. tc. 
értelmében kiigazításra került sor az első világháborút megelőző években. Ezt megelőzően az 1850-es évek óta 
ideiglenes kataszteri értékekkel dolgoztak a közigazgatásban. Az 1875:7. tc. értelmében a földadó alapját az a 
tiszta jövedelem képezi, amelyet úgy állapítanak meg, hogy „a közönséges gazdálkodás mellett tartósan nyer-
hető közép termés értékéből" levonják „a gazdálkodási rendes költségeket". A hozadékbecslési munkálatokról 
a törvény 12. §-a úgy rendelkezett, hogy „a termelés mennyisége nem l - l földdarab legnagyobb termőképes-
sége, nem is a becslés időpontjában levő termés, hanem a 'közönséges gazdálkodás' mellett tartósan nyert 
középterméshez képest állapíttatik meg." 'Közönséges gazdálkodás' alatt azt értették, hogy sem a renyhe, nem 
trágyázó, ezáltal sovány földet művelő gazda el nem ért jövedelmét, sem pedig a szorgalmas, a földet trágyázó 
és ezáltal többlet jövedelmet elérő gazda jövedelmét nem vették figyelembe. 

4 Statisztikai melléklet „Az országgyűlési képviselők választásáról" szóló törvényjavaslathoz. In: Az 1910. évi 
június hó 21-ére hirdetett országgyűlés képviselőházának irományai. XXHI. kötet. Budapest, 1913. 185-547. 
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gyűjtés - segítségével a 24 éven felüli férfi földbirtokosokat a fizetett földadónagyság 
szerint csoportosíthattuk. 

A harmadik megközelítésünk, az egy önálló gazdálkodóra (az összes birtokos és bér-
lő egy tagjára, valamint az egyes birtokkategóriákra) jutó nettó termelési érték kiszámí-
tása volt a tényleges jövedelem becslése. Ennek alapja a teljes mezőgazdaság, valamint a 
három fő ágazat (szántóföldi termelés, szőlészet, állattenyésztés) bruttó és nettó termelé-
si értékének az 1906-10-es évek átlagában való kiszámítása volt5 úgy, hogy a külső 
tényezők (elsősorban az időjárás) miatt bekövetkező ingadozásokat kiszűrtük. A nettó 
termelési értékek lényegében a mezőgazdaság nemzeti jövedelemhez (bruttó nemzeti 
termék) való hozzájárulását adják meg megyei bontásban. Azonban ezek a becslések is 
csak megyei átlagokra vonatkoznak és az egyes megyéken belül is számottevő különb-
ségek voltak az egyes gazdaságok jövedelmi viszonyai között is. 

Az elemzéshez felhasznált statisztikai változók nem tükrözik a jövedelemképződés 
valamennyi tényezőjét, hiszen az egyes birtokosok illetve birtokkategóriák nettó jöve-
delme függött pl. a termelési rendszertől, az üzemszervezéstől, a piaci viszonyoktól, 
valamint attól, hogy a birtokos és családja mennyit fogyasztott el az általuk megtermelt 
javakból, s mennyit értékesített piacon. Az általunk hozzávetőlegesen közölt adatokat a 
mikroszintü kutatások tudják - egy-egy falu vagy gazdaság szintjén - pontosítani és 
jelezhetik az egyedi eltéréseket. 

Jelen munkánkban is a korabeli forrásadottságokat6 felhasználva és a könyvünkben 
faktor és cluster-elemzéssel kialakított agrárrégiókra7 (lásd függelék és 1. térkép) vetítve 
közöljük a jövedelmi viszonyokat jellemző mutatókat. 

Az egyes megyék és régiók mezőgazdasági fejlettségét átfogóan jellemzik az egy 
mezőgazdasági keresőre jutó bruttó, illetve lakosra jutó nettó mezőgazdasági termék (2. 
és 3. térkép) pénzben kifejezett értékei. Az előbbi, a munkaerő termelékenységének 

5 NAGY Mariann: A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején. Budapest, 2003. 
6 Az alapadataink megyei szinten állnak rendelkezésre, mivel a mezőgazdasági termelés (növénytermelés, 

az állatok megoszlása birtokkategóriánként vagy a tejhozamok) legfontosabb adatait a korabeli források csak 
megyei bontásban közlik. A művelt terület birtokkategóriánkénti megoszlását az 1895-ik évi mezőgazdasági 
statisztika alapján (A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája. IV. A gazdaságok megoszlása 
jelleg és nagyság szerint. Bp., 1900.), a birtokosok és bérlők felosztását pedig az 1910-es népszámlálás adatai-
ból vettük (A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. A népesség foglalkozása részletesen 
és a vállalati statisztika. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 52. kötet. Bp., 1912.; A Magyar Szent 
Korona országainak 1910. évi népszámlálása. A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybe-
vetve; föld- és házbirtokviszonyok. Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 56. kötet. Bp., 1915.) A 
járási szintű adatokat helyhiány miatt sajnos kiselejtezték a Statisztikai Hivatalban. Kemény György közgaz-
dász a 20. század elején még hozzájuthatott a járási adatokhoz és ezek segítségével különíthette el meglehetős 
pontossággal az egyes földrajzi tájegységeket. KEMÉNY György: Magyarország mezőgazdasága. Földrajzi 
Közlemények. XLV kötet, I. füzet. 8-57. és IV. füzet, 146-204. Budapest, 1917. 

7 Ezekhez az eljárásokhoz közel 700 statisztikai elemzésre alkalmas változót hoztunk létre. Ezek részben 
megoszlási viszonyszámok voltak, amelyek a struktúrát (a növénytermelés, az állatállomány, az eszköz- és 
gépállomány szerkezete, birtokstruktúra stb.) jellemzik, részben az egységnyi területre, illetve egy lakosra, egy 
keresőre vetített intenzitási viszonyszámok, amelyek az egyes megyék fejlettségi szintjét mutatják. Fontos 
szerepet játszottak változóink között a termelést pénzértékben kifejező ún. szintetikus mutatók, mert ezek 
lehetővé teszik a mezőgazdaság különböző szektorainak összehasonlítását. Figyelembe vettünk a növényter-
melés fejlettségi szintjét befolyásoló olyan mennyiségi változókat is, mint az igaerő, a gép- és eszközállomány, 
jelzálogállomány, a bérmunka alkalmazása, a munkaerő műveltségi szintje valamint a piaci viszonyokat jel-
lemző változók (a nem mezőgazdasági népesség aránya, vasútsűrüség, termény- és állatkereskedők aránya 
stb.). A cluster-elemzés a legalkalmasabb matematikai-statisztikai módszer arra, hogy a vizsgált területi egysé-
geket típusokba, egymással rokon csoportokba sorolja. Az elemzés alapján 20 agrárrégiót különítettünk el 
Magyarországon a 20. század elején (1. térkép és függelék). Tanulmányunkban ezeket hasonh'tjuk össze a 
jövedelmezőség szempontjából. 
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mutatója, melynek országos átlaga 597 K volt. A két szélső értéket Moson (919 K) és 
Szolnok-Doboka (276 K) képviseli. 

A három legtermelékenyebb megye dunántúli (Moson, Fejér, Győr), de az első tíz 
között ott van Bács-Bodrog, Békés, Torontál, Szabolcs valamint Csanád is. Nem érdek-
telen megemlítenünk a nagyon előkelő helyen álló Brassó8 megyét. A mezőgazdaságból 
élők életszínvonalát jelző egy mezőgazdasági lakosra jutó átlagérték 244 K volt. A ma-
ximumot e változó esetében is Moson megye (372 K) érte el, a legalacsonyabbat pedig 
Máramaros (120 K). Csak Torontál és Bodrog található az élen járók között az Alföldről, 
a többiek egy kivételével dunántúliak (Fejér, Somogy, Győr, Sopron, Tolna, Baranya). A 
kakukkfióka a dél-erdélyi Brassó (322 K) megye, amely e mutatót tekintve Bács-
Bodrogot is megelőzte. A dunántúli megyék közül csak Zalában nem érte el az országos 
átlagot a két mutató értéke. 

Elenyésző a különbség viszont a Nagyalföld és a Dunántúl és Kisalföld nagyrégiók 
(2. ábra) átlagos értékei között: a mezőgazdaság termelékenysége a Nagyalföldön 718 K, 
míg a másik régióban 709 K. Az egy mezőgazdasági lakosra jutó nettó termelési érték az 
előbbiben 288 K, míg a Dunántúlon 292 K. Az utánuk következő átmeneti régióban 
mindkét mutatót vizsgálva már jóval alacsonyabb értékeket találunk. A legelmaradottabb 
mezőgazdasági termeléssel az Erdélyi medence (1. ábra), illetve Dél-Erdély kivételével a 
teljes erdélyi régió valamint az Északkeleti és Északi Felföld rendelkezett. 

* * * 

Az egy hold művelt vagy termőterületre (szántó, kert, rét, szőlő) jutó kataszteri tiszta 
jövedelem értékei (4. térkép) erősen szóródtak országosan. Az első 5 megye közé a dél-
alföldiek (Bács-Bodrog, Békés, Csanád, Szerém és Torontál) kerültek, de az első tízben 
benne van két kisalföldi megye (Nyitra és Pozsony) valamint két dunántúli (Fejér és 
Tolna) is. A legmagasabb kataszteri tiszta jövedelem Bács-Bodrogban volt, ahol 19,92 K 
jutott egy holdra. A legalacsonyabb értéket képviselő megyék - ahol a 3 koronát sem éri 
el az egy holdra jutó kataszteri jövedelem - az ország északkeleti, keleti peremterületein 
helyezkednek el, nagyon kedvezőtlen földrajzi adottságokkal: Beszterce-Naszód, 
Fogaras, Udvarhely, Árva, Máramaros és Csík. E megyék területének jó részét erdősé-
gek alkották és talajuk minősége nem kedvezett a szántóföldi termelésnek. 

A 3. és 4. ábrán az egy hold termőterületre jutó kataszteri jövedelem értékeit há-
rom időmetszetben ábrázoltuk a 7 nagy, illetve a 20 alrégióban. A nagy régiók egymás-
hoz viszonyított sorrendje a három időpontban nem változott: első helyen a Nagyalföld 
állt, nyomában szorosan követte őt a Dunántúl és Kisalföld nagytáj, majd az átmeneti 
régió következett. Érdekes megfigyelni, hogy 1895-ben a Dunántúl (és Kisalföld) és az 
Alföld között csökkent a különbség 1873-hoz képest, 1914-ben azonban ismét nagyobb 
lett, bár nem érte el az 1873-as év arányait. Az átmeneti nagyrégióban a vizsgált évtize-
dekben folyamatosan növekedett a kataszteri jövedelem értéke, és ha lassan is, de csök-
kent a különbség közte és a Nagyalföld között. A 20 alrégiót vizsgálva azt látjuk, hogy 
1873-ban a Dél-Alföldön a legmagasabb a kataszteri jövedelem, őt követi viszonylag 

8 Brassó, Szeben, Fogaras és Nagy-Kükiillő, azaz Dél-Erdély egy sajátos sziget a hagyományos agrárvi-
lágban. Félmillió lakosa közül 56 % román, 28 % német és 13,5 % magyar. Mind az egy holdra, mind az egy 
keresőre jutó termelési értékek valamivel meghaladják az országos átlagot, 32 növény átlagtermésének súlyo-
zott indexe pedig a Dél-Alföld után itt a legmagasabb, noha a kataszteri tiszta jövedelem az országos átlag felét 
sem éri el. A magyarázatot részben a munkaerő kiemelkedő írástudása és hagyományos munkakultúrája adja. 
További részleteket lásd NAGY Mariann: A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a 20. század elején. 
Budapest, 2003. 
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nagy különbséggel az Északnyugat-Dunántúl, majd szorosan nyomában a Kisalföld, 
Tiszántúl, Délkelet-Dunántúl és a Közép-Dunántúl. 1895-ben az északnyugat-dunántúli 
alrégió erőteljesen a közelébe ért a dél-alföldinek, a Kisalföld a hatodik helyre esik visz-
sza, miközben a Délkelet-Dunántúl megelőzi a Tiszántúlt. 1914-ben is a dél-alföldi 
alrégió állt az első helyen. A 2-6. helyezettek között nagyon éles verseny bontakozott ki: 
sorrendben az Északnyugat-Dunántúl, a Tiszántúl, Délkelet-Dunántúl, Kisalföld és a 
Közép-Dunántúl követték egymást. Az átmeneti nagyrégión belül az északi alrégióban 
magasabb a kataszteri jövedelem 1873-ban és 1895-ben, azonban 1914-ben már a keleti 
áll az élen. 

Mint már említettük, a 24 éven felüli férfi földbirtokosok és bérlők jövedelmi viszo-
nyainak regionális eltéréseiről jó tájékoztatást ad az 1910. évi választójogi statisztika. A 
lakosságon belül a 24 éven felüli férfiak aránya átlagosan 23 % körül volt. Ennél lénye-
gesen alacsonyabb arányban éltek a jellegzetesen „kivándorló" megyékben: Sáros (17,5 
%), Trencsén, Ung, Szepes, és Bereg megyékben, azaz az Északi Felföld és az Északke-
leti Felföld nagyrégiókban. A 24 éven felüli férfiak kétharmada (67 %) őstermelő volt (a 
maximumot Kis-Küküllő képviselte 83 %-kal, a minimumot pedig Brassó 43 %-kal). Az 
őstermelőknek csaknem a fele (47 %) önálló birtokos és bérlő, akik földadót fizettek. A 
két szélső értéket Árva megyében (78 %) illetve Szabolcsban (28 %) találjuk. A válasz-
tójogi statisztika a férfi birtokosok anyanyelvi megoszlásáról is képet ad. Az összes 
birtokos és bérlő 42 %-a volt magyar anyanyelvű, de az 50 korona feletti földadót fize-
tők között 54 % volt a magyarok aránya. Ha a magyar anyanyelvűek adókategóriánkénti 
megoszlását vizsgáljuk, akkor kiderül, hogy az összes magyar birtokos 60 %-a 20 koro-
nánál kevesebb földadót fizetett és 14 % került az 50 koronánál többet fizetők csoportjá-
ba. 

Önálló gazdálkodónak lenni nem feltétlenül jelentett magas jövedelmi szintet. Míg 
Árvában 2,8 %-uk (Ungban 12,1 %) fizetett 20 K feletti földadót, Bács-Bodrogban 74,2 
% volt ez az arány. De az országos átlag (31,8 %) kétszeresét érték el Csanád, Moson, 
Békés, Sopron és Torontál megyékben is. Még nagyobb eltéréseket találunk egyes me-
gyék között, ha az 50 korona földadónál többet fizetőket vizsgáljuk. Átlagosan a 24 éven 
felüli férfiak 11,4 %-a fizetett 50 korona felett (5. térkép). A megyék egyharmadában 
legalább ennyi vagy ennél több volt ezen férfiak aránya, a fennmaradó kétharmadban 
azonban az átlagnál jóval kevesebb. A megyék felében még az országos átlag felénél is 
kevesebben voltak, akik 50 koronánál többet fizettek. Nem érte el az 1 százalékot többek 
között például Árva, Fogaras, Csík, Udvarhely, Máramaros megyékben. Ugyanakkor 
Mosonban 46,4, Bács-Bodrogban 46,3 %-uk fizetett 50 koronánál többet. A szóródási 
együttható (V) értéke ebben a kategóriában 1,06! A 20 koronánál több földadót fizetők 
esetében a V értéke „csak" 0,68. 

Hány hold müveit terület után kellett 5, 10, 20, 30, illetve 50 korona9 földadót fizet-
ni? A földadó lineáris adórendszerként működött, azaz Baranya megyében pl. 5 korona 
földadót 1,64 hold művelt terület után fizettek, 50 koronát pedig 16,44 hold után. Ennek 
megfelelően Árva, Máramaros vagy Csík megyében 5 korona földadót 10-12 hold szán-
tóföld után kellett fizetni, s ezzel arányosan 50 koronát legalább 100-120 hold megléte 
esetén. Torontálban viszont már 1,11 hold szántó után fizettek 5 koronát, s az 50 korona 
földadót fizető birtokosnak 11 holdja volt. 

9 Sajnos az ötven korona feletti adózókat már nem bontották tovább a felmérésben. 
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Az 5. és 6. ábra10 az 50 korona földadót fizető földbirtokosok eloszlását mutatja a 
nagy és az alrégiókban. A Nagy-Alföldön 1873-ban majdnem háromszor akkora volt (a 
birtokosok 15 %-a) a legalább 50 K földadót fizetők aránya, mint a Dunántúlon (és Kis-
alföldön). Az átmeneti régióban kb. a birtokosok 4 %-a tartozott ebbe a kategóriába, nem 
sokkal voltak tehát kisebb az arányuk, mint a Dunántúlon. Az alrégiók közül egyértelmű 
a dél-alföldi jómódú birtokosok kimagasló aránya (26 %). Mindez elsősorban a még 
érezhető gabonakonjunktúra hatása a térségben. 1895-ben ugyanakkor már megkezdő-
dött a korszakváltás és egyben az ágazatok közötti szerkezetváltás a mezőgazdaságban. 
Ennek köszönhetően a Dél-Alföldön 15 %-ra esik vissza az 50 K földadót fizető birtoko-
sok aránya, míg a DK-Dunántúlon megduplázódik e réteg aránya és az Északnyugat-
Dunántúlon is jelentősen növekszik. Az alrégiókban végbemenő átalakulás a nagy térsé-
gekre is rányomja a bélyegét. A Dunántúlon egy kismértékű növekedésnek lehetünk 
tanúi, míg az Alföldön egyötödével csökken a legmagasabb adókategóriába tartozó bir-
tokosok aránya. 1910-re megduplázódik az 50 K földadót fizető birtokosok hányada 
mind az Alföldön, mind a Dunántúlon. A Monarchia piaca továbbra is biztonságot ad és 
felveszi a magyar búzát, míg a Dunántúlon a fejlett, modernizált növénytermelés össze-
kapcsolódott az intenzív és jól jövedelmező állattenyésztéssel. Az alrégiók közül első-
sorban az Északnyugat-Dunántúlt valamint a Délkelet-Dunántúlt kell kiemelnünk. Az 
előbbi az ország minden tekintetben legfejlettebb alrégiója, idetartozik az ország legjobb 
teljesítményt nyújtó megyéje, Moson. E megyében volt a legjelentősebb a 20-50 és az 
50-100 holdas birtokosok aránya. Ezzel a ténnyel összefüggésben érdemes egy pillantást 
vetni az összevont 100 hold11 alatti gazdaságok részesedésére (7. és 8. ábra) a mezőgaz-
daság nettó termelési értékéből, s ezzel eljutottunk a jövedelmi viszonyok harmadik és 
legpontosabb megközelítési módjához: a mezőgazdaság nemzeti jövedelmének (a mező-
gazdaság nettó termelési értékének) birtokkategóriák szerinti elemzéséhez. Jellegzetes 
paraszti régióknak az északi és keleti peremterületek, valamint Horvátország számítot-
tak. A történeti szakirodalomban az elmúlt években csak az országos viszonyokat ismer-
tük, a regionális eltéréseket adatokkal is alátámasztva most nyílik alkalmunk bemutatni. 

Az egy gazdálkodóra jutó nettó termelési értéket vizsgálva a 100 holdon aluli birtok-
kategóriákban az első tíz megye közé az alföldiek közül csak Arad és Csanád kerülnek 
be. Esetükben a kimagasló jövedelem jelentős részben (50-70 %) a szántóföldi terme-
lésből származik. Említésre méltó szerepet játszik Aradban a szőlőtermelés (6-8 %). A 
többi előkelő helyen a Kisalföld (Nyitra, Pozsony), és néhány dunántúli megye, mint 
Sopron, Győr, Fejér, Vas, Somogy Tolna, Baranya osztozik. Az erdélyi Brassó megyével 
azonban ismét találkozunk a dobogósok között. Brassó, Győr és Sopron 10 holdon aluli 
gazdálkodói (6. és 7. térkép) kimagasló jövedelmüket valószínűleg annak köszönhették, 
hogy a közeli nagy városok élelmiszerpiacának igényeihez alakították nem nagy területű 
gazdaságaikat. Sopron megyében egyébként valamennyi 100 holdon aluli birtokkategó-
riában (az 5 holdon aluli kivételével) a birtokosok a legmagasabb nettó termelési értéket 
produkálták, ami majdnem az országos átlag kétszeresét jelenti. Korszerű és hatékony 
állattenyésztés valamint fejlett szántóföldi növénytermelés jellemezte a megyét. Sopron-
ban a 20 holdon aluliak jövedelme kb. fele-fele arányban származott az állattartásból, 
illetve a szántóföldi gazdálkodásból. Részben (5-7 %) a szőlőtermelés is kiegészítette 

10 Csak a kataszteri tiszta jövedelemről rendelkezünk adatokkal 1873-ból és 1895-ből, ezért az összehason-
líthatóság érdekében az 1910-ből való földadót fizető birtokosokra vonatkozó adatainkat átszámítottuk: 50 
korona földadót ugyanis 200 K feletti kataszteri tiszta jövedelem után kellett fizetni. 

11 A 100 holdas birtoknagyságot a történeti szakirodalom a paraszti-nemesi birtok egyfajta választóvonalá-
nak tekinti. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna több száz holddal is rendelkező parasztok, 
vagy 100 holdon aluli birtokon gazdálkodó elszegényedett dzsentrik. 
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jövedelmüket. Jelentősebb arányú (8-9 %) szőlőtermelésből származó jövedelem a 20-
50 és 50-100 hold közötti birtokkal rendelkezőknél figyelhető meg. Baranya és Tolna 
megye kis és középbirtokos parasztjainak nettó termelési értékében még a soproniakénál 
is nagyobb szerepet játszott a szőlőtermelés (8-13 %). Ugyanakkor ezekben a megyék-
ben is kimagasló színvonalú állattartást tett lehetővé a szántóföldeken folyó takarmány-
termelés. A legérdekesebb jelenség azonban minden kétséget kizáróan Brassó. A 20 hold 
alatti birtokkategóriák nettó termelési értékét tekintve a megyék sorrendjében az 1. illet-
ve a 2. helyet foglalja el (6-8. térkép), de a 20-50 holdas (9. térkép) kategóriában is az 
első 10 között van, az 50-100 (10. térkép) és 100-200 holdas gazdaságok jövedelme 
pedig az országos átlag körül mozog. 

Miből származik ez a kiemelkedően magas teljesítmény, főleg, ha tudjuk, hogy a 
megyében az egy holdra jutó kataszteri tiszta jövedelem kb. az országos átlagszint fele 
volt, 6,02 K? Hogyan történhetett, hogy kisbirtokosainak (50 hold alatt) jövedelemszint-
je jóval magasabb volt, mint Bács-Bodrog, Csanád és Torontál megyei társaiknak, akik-
nek egy hold földjére 18-20 K kataszteri jövedelem jutott? A Brassó megyei gazdák 
jövedelmének (birtokkategóriától függően 54-85 %-a) jelentős hányada az állattartásból 
származott. Ez persze önmagában még semmit sem jelent, hiszen adataink szerint 
Máramaros, Csík vagy akár Szolnok-Doboka megyékben is minimum 70 százaléka a 
birtokosok jövedelmének ebből származott, ennek ellenére nettó termelési értékük fele 
sem volt a brassóiakénak. Brassó megyében azonban jelentős mennyiségű és kitűnő 
minőségű takarmánytermelés folyt, ami szorosan összefüggött a nagyon magas színvo-
nalon zajlott trágyázással, amivel az igen rossz minőségű talaj termékenységét megnö-
velték. Az istállózó állattenyésztés kiemelkedő színvonalú volt. A kortársak így látták: 
„Akár őshazájukból magukkal hozott érzék és tudás (hol szintén gyenge, rossz földön 
gazdálkodtak, tehát a trágyát már megbecsülniök kellett, de ott már akkor a márgával 
való földjavítás ismeretes volt) akár az erdélyi gyengébb és trágyázás nélkül nem termő 
talaj kényszerűsége, akár már a régibb időkben vezetőik által beléjük oltott szaktudás 
volt az oka: de tény, hogy Erdélyben a trágyakezelés és helyes trágyázás iránti magasabb 
érzéket csakis náluk tapasztaltam. [...] Első ütünk a községi apaállatok istállójába veze-
tett. [...]A vízvezetékkel és villanyvilágítással is felszerelt istálló pazarló berendezésű 
volt. [...] A nagy vagyont érő, remek szép apaállatok tartása 9-10 ezer koronával terheli 
a nevezetes község büdzséjét. A feketehalomi szász gazdák apaállománya meghaladja a 
4000 darabot."12 

Fenti példáink alátámasztják azt a szakirodalomból jól ismert tényt, hogy a század-
fordulón a piaci igényeknek megfelelően előtérbe került az állattenyésztés a magyar 
mezőgazdaságon belül és az ágazat elsősorban a 100 holdon aluli gazdaságokat jelle-
mezte. A 100-200 holdas birtokkategóriákban már az élre törnek jövedelmezőség szem-
pontjából Bács-Bodrog, Csanád, Békés megyék, ahol a jövedelem 70 százaléka már a 
szántóföldi növénytermelésből (azon belül is a Monarchia piacára még mindig jól elad-
ható gabonatermelésből) származik. 

A jövedelmezőségüket tekintve sereghajtó (az átlagos jövedelemszint felével, legfel-
jebb háromnegyedével rendelkező) megyék közé tartozott Árva, Csík, Máramaros, Ud-
varhely, Szolnok-Doboka, Torda-Aranyos vagy Kolozs. A jövedelem-eloszlás egyenlőt-
lenségének, más szóval koncentráltságának mértékét a közgazdasági szakirodalom a 
koncentrációs együttható13 kiszámításával adja meg, ami grafikusan (9.-16. ábrák) jól 

12 Enesei DORNER Béla: Az erdélyi szászok mezőgazdasága. Győr, 1910. 251-252., 109. 
13 A koncentráció statisztikai mérésére többféle módszert is alkalmaznak. Tanulmányunkban a Gini, olasz 

statisztikus által kidolgozott együtthatón (G) alapuló módszert alkalmazzuk, mely a gyakorisági sor adataiból 
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szemléltethető a Lorenz görbével. Megmutatja, hogy a mezőgazdasági jövedelem hány 
százaléka jut a birtokosok 1, 10, 50 vagy 90 százalékának. Az országos átlag (K = 0,601) 
nem mutat kirívó egyenlőtlenséget, s a három fejlettségben élenjáró nagyrégióban is 
ehhez közeli értékeket kapunk. A peremterületeken a koncentrációs együttható értéke kis 
mértékű, de egyenletes csökkenést mutat északról kelet felé haladva. 

Függelék 

AZ AGRÁRRÉGIÓKAT ALKOTÓ MEGYÉK 

I. Dunántúl és a Kisalföld 
Északnyugat-Dunántúl (Moson, Sopron) 
Délnyugat-Dunántúl (Vas, Zala) 
Közép-Dunántúl (Fejér, Győr, Komárom, Somogy, Veszprém) 
Délkelet-Dunántúl (Baranya, Tolna) 
Kisalföld (Bars, Nyitra, Pozsony) 

II. Nagyalföld 
Duna-Tisza köze (Esztergom, Heves, Pest) 
Tiszántúl (Arad, Békés, Csanád, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú) 
Dél-Alföld (Bács-Bodrog, Temes, Torontál) 
Szlavónia (Szerém, Verőce) 

III. Átmeneti régió a Nagyalföld és az északi és keleti hegyvidék között 
Északi átmeneti régió (Abaúj-Toma, Borsod, Gömör, Hont, Nógrád, Zemplén) 
Keleti átmeneti régió (Bihar, Szabolcs, Szatmár) 

IV. Északi Felföld 
Északnyugati Felföld (Árva, Trencsén) 
Északi Felföld (Liptó, Sáros, Szepes, Turóc, Zólyom) 

V. Északkeleti Felföld 
Bereg, Máramaros, Ugocsa, Ung 

VI. Erdély 
Délnyugat-Erdély (Hunyad, Krassó-Szörény) 
Dél-Erdély (Brassó, Fogaras, Nagy-Küküllő, Szeben) 
Kelet-Erdély (Beszterce-Naszód, Csík, Háromszék, Udvarhely) 
Erdélyi Medence (Alsó-Fehér, Kis-Küköllő, Kolozs, Maros-Torda, Szilágy, Szolnok-
Doboka, Torda-Aranyos) 

VII. Horvátország 
Horvát megyék (Belovár-Körös, Pozsega, Varasd, Zágráb) 
Tengermellék (Lika-Krbava, Modrus-Fiume) 

kiindulva az egyes értékek különbségeiből számított súlyozott átlagra épül. Előnye, hogy grafikusan jól szem-
léltethető a Lorenz-görbével. Ez egy egységalapú négyzetben elhelyezett ábra, mely a mezőgazdasági jövede-
lem kumulált, relatív gyakoriságait a birtokosok kumulált, relatív gyakoriságainak függvényében ábrázolja. A 
K megmutatja, hogyan aránylik a Lorenz-görbe és az átló által bezárt terület a tengelyek és az átló által bezárt 
háromszög területéhez. 
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1. térkép 
A magyar mezőgazdaság regionális szerkezete a cluster-elemzés alapján 

ÉNy-Dunántúl 
DNy-Dunántúl 
Közép-Dunántúl 
DK-Dunántúl 
Kisalföld 
Duna-Tisza-köze 

7 Tiszántúl 
8 Dél-Alföld 
9 Szlavónia 
10 Északi átmeneti 
11 Keleti átmeneti 
12 ÉNy-Felföld 

13 Északi-Felföld 
14 ÉK-Felföld 
15 DNy-Erdély 
16 Dél-Erdély 
17 Kelet-Erdély 
18 Erdélyi-medence 

19 Horvát megyék 
20 Tengerpart 
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2. térkép 

Egy mezőgazdasági keresőre jutó bruttó 
mezőgazdasági termelési érték, korona, 1906-1910 
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3. térkép 

Egy mezőgazdasági lakosra jutó nettó 
mezőgazdasági termelési érték, korona, 1906-1910 

Országos átlag = 236 
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4. térkép 

Egy katasztrál is hoki termőterületre jutó kataszteri 
tiszta jövedelem, fillér, 1914 



5. térkép 

Az 50 koronánál több földadót fizetők aránya a 24 éven 
felüli férfi birtokosok között, százalék, 1910 



6. térkép 

Egy 5 holdnál kisebb birtokkal rendelkező gazdálkodóra (birtokos, bérlő) jutó 
nettó mezőgazdasági termék megyei átlaga 
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7. térkép 

Egy 5-10 holdas birtokkal rendelkező gazdálkodóra (birtokos, bérlő) jutó 
nettó mezőgazdasági termék megyei átlaga 

Országos átlag: 781 korona 



8. térkép 

Egy 10-20 holdas birtokkal rendelkező gazdálkodóra (birtokos, bérlő) jutó 
nettó mezőgazdasági termék megyei átlaga 
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9. térkép 

Egy 20-50 holdas birtokkal rendelkező gazdálkodóra (birtokos, bérlő) jutó 
nettó mezőgazdasági termék megyei átlaga 

Országos átlag: 2644 korona 



10. térkép 

Egy 50-100 holdas birtokkal rendelkező gazdálkodóra (birtokos, bérlő) jutó 
nettó mezőgazdasági termék megyei átlaga 



1. ábra 

Egy mezőgazdasági lakosra jutó nettó termelési érték, 1906 - 1910 
(országos átlag 236 korona) 
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2. ábra 

Egy mezőgazdasági lakosra jutó nettó termelési érték, 1906-
10 (országos átlag = 236 korona) 
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3. ábra 
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4. ábra 

Egy hold termőterületre jutó kataszteri tiszta jövedelem, fillér 
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5. ábra 

A férfi földbirtokosok közül 50 koronánál több állami 
egyenes adót fizetők aránya 1910-ben (%) 

Országos átlag: 11,4 % 
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6. ábra 

A férfi földbirtokosok közül 50 koronánál több állami 
egyenes adót fizetők aránya 1910-ben (%) 

Országos átlag: 11,4 % 
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7. ábra 

A 100 hold alatti gazdaságok részesedése a mezőgazdaság nettó 
termelési értékéből 1910 körül 
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8. ábra 

A 100 hold alatti gazdaságok részesedése a mezőgazdaság nettó 
termelési értékéből 1910 körül 
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Vári András: Bor, sör, pálinka.. 

VÁRI ANDRÁS 
Bor, sör, pálinka - alkoholhoz kapcsolódó 
sztereotípiák a 18. század végi - 19. század 

eleji Közép-Európában 

A cím a szocialista korszak kocsmáinak utcai feliratát reprodukálja. Már ebből is lát-
szik, hogy nincs fogyasztás kontextus nélkül. A szövegkeretet első közelítésben a forrá-
sok és azok keletkezési körülményei rögzítik. Első kérdésünk tehát a forrásokra vonat-
kozik: 

I. Hol és kik kommentálják a hétköznapi kultúra italfogyasztással kapcsolatos aspek-
tusait? Két tipikus előfordulási helyet lehet megadni: 

a. Útleírások. Emlékeztető: az utazás eredetileg művelődés és művelés, a szerző 
nem az élményeit, de humanitas-anak megjelenéseit, a világ tanulmányozá-
sának gyümölcseit bocsátja a közönség elé - tehát ideologikus termék.1 

b. Statisztikai-topográfiai irodalom. Allamtudománynak indult, az állam erőinek 
számbavételét tartalmazta („die Grundmacht des Staates"). A statisztikai mű-
vek megjelenése, a statisztika kialakulása a 18-19. század fordulóján a felvi-
lágosult abszolutista államokban egyebek között az értelmiségieknek is esz-
közül szolgál a politikai diskurzusba való beleszólásra - nem kevésbé ideolo-
gikus termékek tehát, mint az útleírások.2 

Nem olyan értelemben források, melyek magát a fogyasztást kommentálnák, de mégis 
használhatók a bor- sör- pálinka előállítása, kezelése, kereskedelme vonatkozásában már 
a 18-19. század fordulóján is megjelenő egykorú technikai művek, kézikönyvek is. 

II. Mit látunk? 
Néha megfigyelés-sorozatot, néha életközeli leírásokat, gyakrabban gátlástalanul 

vándorló toposzokat, amelyek egyáltalán nem állnak meg egy tartomány, királyság, vagy 
akár az ausztriai császárság határainál, hanem beutazzák az egész Közép-Európát, 
amelyben a német a lingua franca. Illúzió lehet ebben a vándorlásban azt hinni, hogy 
kipreparálható egy-egy-szerző sajátos hozzájárulása, adománya, még ha mégoly jó for-
rásnak is tűnik mondjuk Lebrecht, Schwartner, vagy Magda. 

III. Mármost mit mondanak forrásaink, hol, mit, mennyit isznak? 
Elsősorban bort. 

1 KOVÁCS Sándor Iván: Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi, Budapest 1988. 
2 Vö.: HORVÁTH Róbert: A magyar leíró statisztikai irány fejlődése. A Népességtudományi Kutató Cso-

port Közleményei Budapest 1966. A statisztika lehetséges szerepére az értelmiségi aspirációkban: VÁRI And-
rás: Etnikai sztereotípiák a Habsburg birodalomban a 19. század elején. Szövegek és szerzők. In: Tabula 3 
(2000) No. 1.48-76. 
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Ebből persze kétféle van. A helyi szörnyű, mely lényegében szállítás- és tárolásképte-
len, hamar ecetesedik. Ezt issza a paraszt a kocsmán, és ha beleszalad, mint kocsikerék a 
kátyúba, az átutazó idegen is a fogadóban, megjegyezve, hogy aki jobbat ismer, bornak 
azt a valamit nem hívhatja.3 A másik a testes és édes bor (rajnai, portói, tokaji stb), 
amely bírja a tárolást és szállítást is. A kettő között rendkívüli árkülönbségek vannak.4 

Az árkülönbségekkel a művelési és fogyasztási kultúra kifinomultságának hatalmas 
különbségei is együtt járnak. Ez nagyon jól megművelt kutatási terület, egyebek között a 
jelenlevők által is, tehát nem térek ki rá. 

Ami engem némileg meglepett, az az, hogy az útleírások szerint a 18-19. század for-
dulóján nemcsak a luxusnak, de a mérsékelt jólétnek is mindenhol a bor az itala. Az, 
hogy borvidéken, például Sopronban a polgárok bort isznak, az természetes.5 De a mai 
sör-bor határtól északra, vagy nagyjából azon fekvő városok fogadóiban is a rögzített árú 
menühöz mindenhol bor járt, Olmütztől Lipcséig, Linztől Münsterig.6 Ennek két oldala 
van: az egyik nyilván az, hogy a nevezett határ az adott korban máshogy volt húzva, 
mint a mai, a mai termőhelyeknél északabbra is voltak szőlőszigetek. Ez persze termőhe-
lyi alkalmasság és szállítási költségek kérdése is, ettől függ, milyen drága a messziről 
hozott bor és mennyire tudják helyettesíteni. 

Másrészt viszont a polgári életmód és jólét, valamint a borfogyasztás összekapcsoló-
dása értékelés, döntés kérdése is. Hiszen amit a tehetős emberek Közép-Európa északi 
felében fogyasztanak, az sem a sör, sem pedig az alkalmatlan helyen kényszeredetten 
termő helyi savanyú lőre, hanem a távolsági kereskedelemben nagy tömegben vitt minő-
ségi bor - aminek tehát sokan hajlandók megfizetni az árát.7 

Hamar kiugrik tehát, már a borkereskedelmi tanulmányok és az útleírások nyomán is, 
a minőségi bor meglepően széles, a közepes jövedelműekre is kiterjedő fogyasztása, a 
borfogyasztás 'közepes'-féle emberekhez társítása. Ettől a helyi lőrének is, méginkább a 
sörnek hétköznapibb jellege volt, noha ez nem jelentett az alább ismertetendő pálinkához 
hasonlóan negatív konnotációt. Másrészt a hétköznapi jelleg dacára nem lehetett korlát-
lan mennyiségben sört termelni - az 1870-es évekig a német birodalmi területeken az 
előírt minőségű sört többnyire csak télen tudták főzni, ezt a bajoroknál például 1850-ig 

3 MARSHALL, Joseph. Travels Through Germany, Russia, and Poland in the Years 1769 and 1770. Lon-
don: J. Almon, 1772; reprint, New York: Arno Press and the New York Times, 1971. p. 302, Szászország, 
Pima: „There are some vineyards planted upon southern spots of these mountains, where the grapes ripen 
tolerably, but the wine is not drinkable to those who have been used to that which is good." 

4 N. KISS István: Az agrár monokultúrák és Magyarország aktív külkereskedelmi mérlege XVI-XVIII. 
század. In: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 1981-83, 219-220. A skála az ország legjobb és 
legrosszabb minőségű borainak szokásos, átlagos árai közé van kifeszítve, a forrás ugyanis nem tényleges 
árakat, de adózás céljára becsült jövedelmeket tartalmaz. 

5 BÉL Mátyás: Sopron vármegye leírása. I. Szerk. Kincses Katalin Mária. Sopron 2001. 175-176. 
6 Olmützre Id.: MARSHALL, Joseph: i.m. 315. 
7 A borkereskedelemmel - ellentétben a szőlő- és borkultúrával - viszonylag kevés munka foglalkozik. 

Vő.: PRICKLER, Harald: Zur Geschichte des burgenlandisch-westungarischen Weinhandels. In: Zeitschrift fur 
Ostforschung 14. (1965) T. 1., CSOMA Zsigmond: Nászéjszakák bora: a somlai. Bp., 1986., Uő.: Gazdasági, 
kuklturális és családi kapcsolatrendszer a Káli-medence és Stájeroszszág, valamint a nyugat-magyarországi 
Felső-Őrség (Dél-Burgenland) között (18-20.század). In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Kapcsolatok rendszere 
a Káli-medence falvaiban a 18. századtól a 20. századig. Veszprém, 1988. 133-164., MERCZ Árpád: Régi, 
neves magyar borkereskedők. In: Borászati Füzetek 11 (1999) 2. sz. 15-17. 
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rendeletben is rögzítették.8 így minőség és tárolási kapacitás kérdése volt, hogy a téli 
kampány sörei meddig tartottak ki. 

Ezek szerint az a helyenként fölbukkanó képzet, miszerint a polgár itala a sör, ebben 
a közép-európai térben és e korszakban nem áll. Talán a termelés és forgalmazás feudális 
jogi kereteit már korán, az 1790-es években lebontó, a sörtermelést fejlesztő Bajorország 
lehetett némileg kivétel, de itt is van bortermelés, továbbá jelentős minőségi borimport 
Württembergből.9 

A bornak is, a sörnek is van ugyan szimbolikus jelentéstartománya, de ezek kétfele 
ágaznak. A bor szimbolikának nyilván a vér és éppen a Krisztus kiontott vére lesz a 
központja. A sörnél ez kevésbé szakrális, kevésbé gazdag - és legalább részben a kenyér 
fele megy.10 A különböző sörfélék egy részéhez kifejezetten az erősítő-föltápláló-védő 
ital képzete fűződik.11 Nem véletlen, hogy a 19. század közepén az éhséglázadásokhoz 
hasonló Bierkrawalle-okról tudunk Bajorországban.12 

A minőségi borok látványos piacképessége, az a tény, hogy a 18. század végén Bel-
giumtól Lengyelországig bort iszik még a kispolgár is, a borhoz tapadó előkelőbb szim-
bolikus jelentések, mindez együtt nyilván visszahatottak a bortermelés megítélésére is. 
Noha a bortermelés és borkultúra elképesztően széles minőségi skálán mozgott, hiánya 
mégis minősítő elem lett. Azok a területek, népek, akik nem termeltek bort, negatívan 
ítélődtek meg. Kozma Pál Zaránd megyei monográfiájában az oláhok azért nem termel-
nek bort, mert lusták hozzá.13 

A bortermelő vidékekkel és népekkel kapcsolatban előfordul, hogy a szerzők kieme-
lik, az illető nép szorgalmasan termel ugyan bort, de a mértéktelenség bűnébe mégsem 
esik. Ilyen megjegyzéseket hallhatunk az erdélyi szászokról.14 

Evvel szemben a pálinka nem tűr ilyen differenciálgatást. Éppen ezért tulajdonkép-
pen nem is annyira konkurrál a borral, mint inkább más műfajt képez. A XVIII-XIX. 
század fordulóján sokféle népség iszik pálinkát: Demján a Militárgrenze horvát 
granicsátjairól, Schwartner az erdélyi románokról, Bartsch Eduárd a Sáros megyei tótok-
ról, némileg később Haas a baranyai rácokról állítja a pálinka szeretetét.15 Egy közös 

8 STRUVE, Emil: Die Entwicklung des bayerischen Braugewerbes im 19. Jahrhundert. Leipzig 1899. 16. 
9 RAUCH, Moritz von: Salz- und Weinhandel zwischen Bayern und Württemberg im 18. Jahrhundert. In: 

Württembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte, 1927. 
10 ERICH, Oswald A.-BEITL, Richard (szerk.): Wörterbuch der deutschen Volkskunde. Alfred Kröner, 

Leipzig, 1936., 102-103., 220., 826-827.0SWALD, Erich-HOPPÁL Mihály-JANKOVJCS Marcell-NAGY 
András-SZEMADÁM György (szerk.): Jelképtár. Helikon, Bp., 1997. 37-38., 

", HAGE, Per: Münchner Beer Cathegories. In: Gisela Völger, Karin von Welleck (szerk.): Rausch und 
Realität. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg, 1982. 

12 STRUVE: i. m. 44. A nagy sörzavargás 1844. május 1-én tört ki, a sör rendkívül magas ára miatt. Noha 
a termelés és forgalmazás akkor már évtizedek óta teljesen szabad volt, a szerző kénytelen fölidézni az egykorú 
sörfogyasztó közönség gyanúját, hogy az árrrekordok mögött kartellszerű megegyezések voltak. 

13 KOZMA Pál: Zaránd vármegye foldirati, statistikai és történeti leírása. Kolozsvár 1848. Az eredeti mű-
ből részleteket közöl: HORVÁTH Gergely Krisztián (szerk.): 'Honisme' és 'Statistica' (1819-1848). In Szocio-
lógiatörténet - Történetszociológia 2. Budapest 2002. 183-194. Bortermelés hiánya, mint a naplopó természet 
következménye: uo. 186. 

14 SCHWARTNER, Martin: Statistik des Königreichs Ungern. Ein Versuch. Pest, 1798., JfAAS Mihály: 
Baranya foldirati, statisticai és történeti tekintetben, Pécs 1845., reprint uo. 1885. 54-55., BARTSCH Eduard: 
Sáros megye helyirata. Epeijes, 1846. Az eredeti műből részleteket közöl: HORVÁTH Gergely Krisztián 
(szerk.): i. m. (2002) 112-119., a pálinkára: 19. § Életmód, 113. 

15 SCHWARTNER: i. m. (1798)., 2. Aufl.: Statistik des Königreichs Ungern. Theil I—II. Ofen, 1809., loc. 
cit. Theil I. 142. 
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vonás van, a pálinka nem egyszerűen az egyik az innivalók közül, hanem szinte automa-
tikusan a mértéktelenséget is jelenti. 

IV. Magukban állnak-e a fogyasztást kommentáló megfigyelések, vagy másokkal egy-
behányva? 

- Úgy vélem, a fogyasztáshoz fűzött kommentárok más elemekkel konglomerátumot 
alkotnak. Nézzük példának Schwartnert: 

Az evangélikus polgár Schwartner nemcsak helyeket, tereket, erőforrásokat ír le, de 
embereket is jellemez, a jellemzés szempontjait részben a saját rendi szegmens örökölt 
nézőpontja, részben a Schwartner által programszerűen is képviselt „polgári rend" esz-
méje határozza meg.16 

A polgári életmodell programja teljes egészében a szembeállításokon, kontrasztokon 
keresztül bomlik ki legjobban. Minden korabeli szerző fölfedezi magának a vadembere-
ket - ám nem perzsák és nem huronok, akikkel itt a pozitív programelemeket hordozó 
etnikumok szembesülnek, hanem a Vadkelet fiai. Schwartner így látja az oláhokat:17 

Igénytelenség munkátlansággal párosítva, tűrőképesség bosszúvággyal párban, babona, 
egészséges erkölcs nélkül - ezek a föbb erényei és bűnei ennek az emberiség történeté-
ben, illetve a magyar statisztikában (= államtudományban - V. A.) nem jelentéktelen 
szerepet játszó népnek... „Érdemes elnézni az oláhot, amint kunyhójában, szilvás- vagy 
tengeris kertjében elnyúlva, asszonya által kukoricalisztből hamuban sütött pogácsát 
majszolja, vagy ahogy pálinkával teli tökhéjjal kezében Cézár és Traianus tetteibe ártja 
magát. Megfigyelhető így, milyen gondtalanul tekint a jövőbe, mennyire átengedi a ház 
minden gondját fáradhatatlanul dolgozó, magát saját ügyességéből tarkán, többfélekép-
pen is csinosító oláhnőnek. Nem is kell sokáig az oláhok között időzni ahhoz, hogy sok 
olyasmire fölfigyeljünk, mely a távoli égtájak népeivel való hasonlóságra, és a kultúra 
ezen népekkel azonos fokára mutat. - Igénytelenségük... gyors szaporodásuk legfőbb 
segítője." 

Schwartner távolról sem áll egyedül fenti nézeteivel. A pálinka ivása a népképek 
hangsúlyos eleme lesz. E képeken a pálinkaivás mellé olyan vonások társulnak, mint a 
fogyasztás általános primitívsége, formákat és minőséget nélkülöző jellege (lásd: tök-
héj), és az indulatok fölötti uralom hiánya, a robbanékony erőszakra való hajlam. Az 
oláhok vonatkozásában ezt a képet láthatjuk már Schwartner előtt is Lebrechtnél és utá-
na Marienburg-nál is, Szirmaynál is és gr. Battyhyány Vincénél.18 Hasonlóképpen a 

16 SCHWANTNER: i. m. (1789) 2., (1809) Theil I. 142. A „német"-ről például így ír: „Őtőle ered Magyar-
országon a polgári rend, az ő érkezésével vette itt kezdetét a bányászat, és az egész városi ipar, ő élénkítette 
meg Magyarország kereskedelmét Északkal. A magyar nemzeti viseletet, melyet pozsonyi és soproni testvérei-
vel együtt hamar átvett, ezen alpesi származékok Igazi polgár-hűséggel hamisítatlanul megőrizték. Végül rajta 
keresztül kezdett Magyarországon korábban, mint máshol, Luther tanítása teijedni." Saját fordítás - V. A. 

"SCHWANTNER: i. m. (1809) Theil I. 135-136. Saját fordítás - V. A. 
18 MARIENBURG, Lucas Joseph: Geographie des GroBfiirstenthums Siebenbürgen. Bd. I-II. 

Hermannstadt, 1813., Lebrecht (LEBRECHT, Michael: Über den National-Charakter der in Siebenbürgen 
befindlichen Nationen. Wien, 1792. 86-88.) szerint az oláhok „egy egészen sajátos emberfaj ...Sokat találni 
köztük, kik a külső formán kívül szinte semmi emberivel nem rendelkeznek. ... Egy megmagyarázhatatlan 
makacsság szinte egyáltalán nem engedi kulturálódni őket. Józan észnek és veleszületett értelemnek kell 
mindazt pótolnia, amit más népeknél az iskolák és nevelés nyújtanak. Az ország többi nemzetével szembeni 
közös gyanakvásuk és közös ragaszkodásuk az áthagyományozott szokásokhoz és erkölcsökhöz testvéri köte-
lékkel köti össze és egyesíti őket a mindenki más elleni gyűlöletben. Emiatt az erre a népre sajátosan jellemző 
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következő generáció képviselője, a református Lassú István egész kis zsánerképet ad, 
lényegében ugyanarról.19 Ugyanezeknél a szerzőknél megvan mindig a józanság ellen-
pólusa is, ahová nemcsak nálunk, de egész Közép-Európában mindig a németek kerül-
nek. 

Noha a pálinkázás egyik szövegben sem oka valahogy a többi negatívan értékelt tu-
lajdonságnak - az erőszakosságnak, az érzelmek és szenvedélyek kontrollálatlanságá-
nak, a promiszkuitásnak - a negatív tulajdonság-sztereotípiák ugyanúgy szóródnak, 
együtt járnak, mindegyik mércével mérve ugyanazok a jók és a rosszak. így együtt jár-
nak a pálinkázás, a vedelés és az erőszak, a bor-vagy sörfogyasztás, az abban való mér-
tékletesség, a béketűrés és az önkontroll is. Már csak ezért is nyilvánvalóan ugyanabba 
az értékkeretbe illeszkednek. Jogos tehát többet látni ebben a dologban, mint magában 
vett fogyasztási sajátosságot, 'pattern'-t. Nem fogyasztási, hanem életminta az, amit 
meglétében vagy hiányában itt részben konstatálnak, részben kivetítenek szerzőink, ami 
viszont egy társadalom, a polgári társadalom életrendjébe illeszkedik. 

Arról viszont szó sem lehet, hogy a pálinkázás kapcsán csak a románok kerülnének 
tollhegyre. Még arról sem lehet beszélni, hogy az ő sajátosságaik valamilyen értelemben 
faji, lényegi, megváltoztathatatlan dolgok lennének. Ellenkezőleg, a legtöbb szerző 
hangsúlyozza, hogy ha életkörülményeik, s az ezek által meghatározott „csekély szelle-
mi kultúra" ,gar geringe Geistescultur" változtathatók lesznek, avval az oláhok tulaj-
donságai is változnak. 

A pálinkázó vadember fogyasztási és életmintáját a népek, vallások, életmódok szé-
les skálájánál megtalálják szerzőink. 

Például a katolikus horvátok is a vadak, a ,fJaturmensch"-ék pólusára kerülnek. Ró-
luk Demian ad hírt. "Általában véve a határőrvidék, közelebbről a károlyvárosi 
generálátus lakója nyers és műveletlen, mivel egész fizikai és erkölcsi nevelése ma még 
egészen a természet műve."20. E vademberek, ha nem is oly fenyegetőek, mint az olá-
hok, de a természetes jóságtól is messze állnak: 

„A határőr erkölcsi karaktere a jó és a rossz keveréke. A pazarlásig adakozó, nagylel-
kű, tudásvágyó, tanulékony, a bajban tűrő és kitartó. ...Különösen vendégszeretete rend-
kívüli. ... Ezzel szemben legnagyobb bűnei ellenállhatatlan hajlama a lopásra, bosszú-
szomja, kegyetlensége, mely még legközelebbi vérrokonaival szemben is megnyilvánul, 

beállítódás miatt nincs is aztán semmi borzasztóbb, mint egy megsértett és fölizgatott oláh. Megjegyzi magá-
nak, és bár simul, csúszik-mászik, ha túlerőt lát, kinézi magának az alkalmat, sötétben les, és semmit nem hagy 
bosszúlatlan, amit megbosszulhat, és bosszúja mindig borzalommá fajul (...artet immer in Grausamkeiten 
aus)". 

A jozefinista Szirmay 1809-ben így foglalja össze az esszenciálisán oláh vonásokat: „Az Oláhok közép 
termetűek, de igen vállasok, és erősek, a munkára restek, alattomba intselkedök, bosszú állók, részegesek, és 
babonások, a fejér nép közöttük gömbölyű formájú és különös szépségű." SZIRMAY Antal: Szathmár várme-
gye fekvése, történetei és polgári esmérete. I. Buda, 1809. 10. II. Buda, 1810. A művelt és humánus Batthyány 
Vince gróf is ezt a sztereotípiát reprodukálja, noha némileg tompítva a „nem mindig, nem mindegyik" szűkíté-
sekkel és föleg a nyelvi elmaradottságnak, mint a pallérozódás gátlójának megjelölésével. Vö.: BATTHYÁNY, 
Vinzenz: Reise durch einen Teil Ungarns, Siebenbürgens, der Moldau und Buccovina im Jahre 1805. Pest, 
1811., Batthyáni Vince utazása... 1805. esztendőben. Pesten, 1818. In: Hazai utazók Erdélyben. Kolozsvár, 
é.n. [1942] 26. (A továbbiakban: BATTHYÁNY 1942.) 

19 LASSÚ István: Az austriai birodalomnak statistikai, geographiai és históriai leírása. Buda, 1829. 65-66. 
20 DEMIAN, J[ohann] A[ndreas]: Darstellung der österreichischen Monarchie nach den neuesten 

statistischen Beziehungen. Theil IV. Band. I. Die Militär-Grenze in Kroatien. Rötzl'sche Buchhandlung, Wien, 
1806.48. 
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továbbá alakoskodása"21. A határőr - kell-e mondani - nagy barátja a pálinkának. To-
vábblépve ugyanígy a pálinka eszméletvesztésig menő élvezetét jegyzi föl a fölvilágo-
sult Carl Georg Rumy a máramarosi ruténeknél, szoros egységben „a nemi ösztön kicsa-
pongásaival" melyek során, mint a szerző sejtelmesen megjegyzi, senkit nem kímél-
nek.22 

Látjuk, nemcsak a görögkeleti, lázadó oláh a vadember, de a katolikus horvát határőr 
is, a görögkatolikus rutén paraszt is, méghozzá szinte azonos tulajdonságokkal felruház-
va. Itt is a szenvedélyek fölötti uralom hiánya, a „temperamentum" vadsága a vád, a 
nyilvánvaló ellenpólust pedig nem a magyarok képezik, hanem - a németek, akiknek , j ó 
rendje" a „pallérozottság", „civilizáció" központi fogalmává bővült e korban.23 

Lehet azonban gyanakodni, hogy a fentiekben a pálinkaivás és a féktelenség, erősza-
kosság, szenvedély, fékezhetetlenség összekapcsolódása talán csak valamilyen orvosi, 
természetkutatói szempontú rögzítése a sörnél és bornál sokkal gyorsabb és teljesebb 
lerészegedést okozó pálinka hatásának. A toposz ilyen automatikus kitágulása esetén 
kérdéses lenne e sztereotípia értéktartalmára olyan messzemenő következtetéseket le-
vonni, mint ahogy azt a polgár és a vadember szembeállításakor a fentiekben tettem. 

Meggyőződhetünk róla, hogy a vadember tényleg a civilizáció ellenképe. Vélemé-
nyem szerint elfogadható feltevés, hogy a századfordulón többnyire evangélikus, német 
nyelvű városlakók, polgárok, egyháziak, világi értelmiségiek által készített statisztikák-
ban és útleírásokban található ön- és idegensztereotípiáknak volt bizonyos programjelle-
ge, mely a „pallérozott" együttélést tűzte ki normává. Nyilván nem különösebben nagy-
vonalú, de - ekkor - nem is irreális eljárás a ,Peutsche" képébe sűríteni a 'polgári lét-
tervet'. Ha ez így van, akkor úgy is ellenőrizhetjük, hogy a pálinka tényleg a vadember-
ség, a bor meg a civilizáció jele-e, hogy az iváson kívül más, a fiziológiától távoli di-
menziókban is szembe állítjuk a németekkel a „vadakat". Ha ott is a két szembenálló 
pólust képezik, akkor talán jogos a pálinkaivást a vadság szerves tartozékának tekinteni. 

A kézművességben való jártasság például a németség-sztereotípia igen régi eleme, 
láttuk, a 19. század elejére ez is pszichologizálódik, Magdánál például a német nem 
egyszerűen kézműves, de „fáradhatatlan és szorgalmatos, úgy a jó rendet házában és 
tisztaságot szerető, józan életű ember is, s messzebb pallérozottságban mint a Magyar és 
Tót". Evvel szemben láttuk már Schwartnernél, az oláh mint heverészik pálinkájával a 
kunyhója előtt, míg szorgos felesége dolgozik. Ezer kilométerrel távolabb a katonai 
határőrvidéken ugyanaz a kép: 

„A határőr általában nem barátja a kitartó munkának és a célszerű tevékenységnek, 
túl kevéssé serény, szorgalmas, egészében véve lusta. Egész télen át csak lustálkodik, 
unalomból elpocsékolja egész élelmiszerkészletét, úgyhogy nyáron a fárasztó mezei 

21 DEMIAN: i. m. (1806)64. 
22 R[UMY], C[arl]: Marmoroscher Gespannschaft. In: Johann v. Csaplovics: Topographisch-statistisches 

Archiv des Königreiches Ungern. Bd. II. Anton Doli, Wien, 1821. 373-421., hivatkozott rész: 400. A cikk 
először a Vaterländische Blätter 1812. évfolyamában, annak 49-59. számaiban jelent meg. A szlávok képét az 
újraközlésnél Csaplovics megkurtította, amit szerkesztői jegyzetben magyaráz: „Hier werden die heftigen 
Ausfälle über dieses Volk und über alle Slaven weggelassen; denn wozu Beleidigungen in einer topographisch 
statistischen Sammlung?" Uo. 

23 MAGDA, Pál: Magyarországnak és a határt őrző katonaság vidékének legújabb statistikai és 
geographiai leirása. Trattner János, Pest 1819, 24.§. Civilisatio. Erköltsi tökélletesség. E részletet újrakiadta 
HORVÁTH Gergely Krisztián (szerk.): i. m. (2002) 54-56. 
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munka közben az éhkoppot nyelheti, megfelelő élelem híján. Ezzel szemben a nők olyan 
szorgalmasak, hogy ellátják nem csak a belső háztartás minden munkáját (nemük tulaj-
donképpeni feladatkörét) de ugyanakkor a férfi minden nehéz munkáját is, egyáltalán 
véve az egész nap terhét ők hordozzák vállukon."24 

V. Voltak-e változások az ideologikusan megalapozott ivászati sztereotípia-készlet-
ben? Milyen értelmezéseket hívott elő a pálinka gyors terjedése? 

Ha rendes és a rendetlen ivászatot, a polgárok borát és a Naturmenschek pálinkáját 
tekintjük, és konstatáljuk a szembeállítás ideologikus jellegét, adódik a kérdés, hogy 
mennyire állandó, tiszta, kikristályosodott ideológia ez a tartalom? Vagy a változó való-
sággal együtt változik ez is? 

A sör-bor megoszlás a területek és regionális társadalmak nagyobb részén a 19. szá-
zadban nem változik jelentősen. A sör állandó minősége, a nyári főzés, a pasztörizálás és 
mindennek következtében az, hogy olcsóbb és mindenhol állandóan kapható lesz, ezek a 
19. század utolsó harmadának vívmányai. Mindennek ellenére egyes területeken, minde-
nekelőtt Bajorországban a sör valószínűleg már a század első évtizedeiben támadásba 
megy át. Az Oktoberfest 1810-ben indult és a kezdetektől fogva a Rajnai Szövetségben 
megtiport bajor nemzeti érzés szimbolikus megjelenítése volt, a polgár és a plebsz az 
első alkalommal még ugyan a puszta mezőn, de a leendő király egészségére, később 
egyenesen Bavaria szobra alatt döntötte magába a korsók sorát.25 

A sör és a bor tehát nagyjából őrzi helyét a fogyasztásban. Ha van változás, akkor ezt 
a pálinkánál lehet keresni. De a pálinka sem újítás, és nem egyféle jelentés hordozója. 
Eredetileg gyógyszer, és ez a konnotáció fenn is marad, pl. Demian megjegyzi a horvát 
granicsárokról, hogy egyetlen gyógyszerük a pálinka.26 

A szesz gyógyszer jellege a kispolgári-polgári fogyasztásban is nemcsak megmarad, 
de a 19. században egyenesen fölvirágzik, a gyomorkeserűk, gyógynövényekkel, bo-
gyókkal dúsított tömény italok formájában. Ezeket nemcsak áruknál fogva nem a mun-
kások veszik, de alkalmazásuk, a hozzájuk tapadó elvárások miatt sem. Ezekben az 
esetekben tehát a művelt ember, a rendezett életű polgár is iszik, nem valamilyen káros 
szenvedélyből, csak egészsége megőrzése végett 

Hasonlóan megnemesednek Angliában a gabonapálinkák is, akár gin, akár whisky 
formájában. Itt azonban elágazik némileg a történet, hiszen míg a borókapárlat és át-
származtatva a gin egészen a 20. századig megtartja a gyógyító funkcióját, a whiskynél 
nincs komolyan veendő orvosi javallat.27 Ráadásul a legfinomabb skót inlay és az ipari ír 
whiskyk, valamint a lenge borókaillattal erősen hamisított olcsó g;«-utánzatok és az igazi 
nemes ginek között az ár- és a presztízskülönbségek is talán elég szélesek lehettek ah-
hoz, hogy a munkások és a közepes anyagi erejű fogyasztók közötti társadalmi távolság-
nak is megfeleljenek. Ha így van, ugyanannak az italnak variációitól bódul pór és polgár. 

24 DEMIAN: i. m (1806)64. 
25 BLESSING, Werner K.: Fest und Vergnügen der „kleinen Leute". Wandlungen vom 18. bis zum 20. 

Jahrhundert. In: Richard van Dülmen-Norbert Schindler (szerk.): Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des 
vergessenen Alltags (16-20. Jahrhundert), Frankfurt am Main. 1984. 362-363. 

26 DEMIAN: i. m(1806) 52. 
27 'Gin', 'spirits' és 'whisky' címszavak in: Encyclopaedia Brittannica, 13. kiad, London-New York 1926. 

12., 25., ill. 28. kötetében. 

195 



Vári András: Bor, sör, pálinka.. 

Franciaországban pedig a cognac egyértelműen a magas presztízsű és kifinomult fo-
gyasztás tárgya, hiszen ameddig a gyártás alapvető jellemzőit betartják, nincs olcsó ko-
nyak (szemben a whisky-\e\). 

Mégis, a fenti nemes pálinkák mint ellenpéldák dacára a 19. század első harmadában 
nagyon megerősödik a pálinka társítása a rosszakkal (pásztornépek, heverészők, stb.) 
akik nem férnek bele az új világba. Pálinkát korábban, a 18. század végén, láttuk, már 
elég széles rétegek ittak. Am a nem-polgárok vad törzse a 19. század elején még ehhez 
képest is mintha szaporodóban lenne. Mintha a pásztor- és katonanépek, erdőélő archai-
kus lakosságcsoportok helyett egyre újabb társaságokat látnánk a pálinkaködben. 
Emögött van realitás - az 1820-as években a jelentősen olcsóbb pálinka újabb, elsősor-
ban a szegény, gyökértelen rétegek, bányászok, napszámosok, gyári munkások számára 
hozta el a mámor lehetőségét. 

Ezt a változó főzési technika eredményezte, elsősorban a gőzfoző-készülékek 1820 
körüli elteijedése. A gőzfözőgép a főzés alapanyagai közé besorolta a krumplit is, a 
gabonából főzést pedig sokkal termelékenyebé tette.28 Innentől fogva a pálinkafőzés 
termelési kapacitása hatalmasan kiteljed, a 19. század közepére pedig uradalmi mellék-
üzemággá integrálódik. 

A pálinka olcsóbbodása és mozgékonysága nagyon hamar összetalálkozik a nehéz 
munkát végző bérmunkások, aratók stb. igényével az indítótöltetre. A hazai terjedést 
nem tudom jól datálni. Annál is kevésbé, mert az első nagy bányavidékek nemzetiségi 
vidékeken fejlődtek ki, ahol az oláhra vagy a tótra vonatkozó pálinka-kommentár el nem 
választható a bányászok, proletárok, szegények pálinkázásának képeitől.29 Ez utóbbiak-
ból amúgy is csak egy-kettőt találni. Batthyányi Vince ugyan a nagybányai bányásztele-
peken már 1805-ben az állandó részegség által felbomló életkereteket ábrázolta, de ez 
majdnem kivételszámba megy.30 Ezzel szemben, bár hazánkban külföldi és belföldi 
utazók és írók a 1810-es, 1820-as és 1830-as években egyaránt hírt adnak itt vagy ott 
jelentős pálinkafogyasztásról, ezek a hírek nagyrészt beleilleszthetők az eddigi értelme-
zési keretekbe. A vadak és a vidéki szegények vedelnek. Munkásról, bányászról, város-
lakóról nem szól a fáma. 

Másként van ez tőlünk nyugatra és északra. Igazán ennek az olcsó pálinka-hullámnak 
éppen a német területeken van jelentős irodalma, ahol ez már a negyvenes években is 
mint városi munkáskérdés jelentkezik.31 Ha így van, akkor egy, a fogyasztási szokásokat 
nagyobb perspektívában szemlélve itt belépett a társadalomba a „be-nem illeszkedők, 
nem-polgárok" új nemzedéke, a pásztorok, granicsárok, oláhok vedelésének méltó utó-
dai. Ezek tehát éppen a nagyvárosi munkások. De mintha még itt is némi késéssel ven-
nék csak észre a megfigyelők a változásokat, a tömeges, szüntelen, romboló jellegű 
pálinkázást. Friedrich Engels 1876-ban gyerekkorára emlékezve írja le a jelenséget, tehát 

28 Vö. a 'szesz' címszó a Pallas lexikonban, illetve összehasonlításként a gőzfozőgép előtti technika leírá-
sát lásd: MÖLLER János: Az európai manufaktúrák és fábrikák mesterség miveik. Pest, 1818. 261-265. 

29 Vö. D. T. ANSTED: A short trip in Hungary and Transsylvania in the spring of 1862. London, 1862. 76. 
Ansted kifejezetten azt állítja, hogy a bányászok nagy része vagy cseh, sziléziai, vagy galíciai, ha ezek közül 
egyik se, akkor a románok közül kerül ki, akik szívesen mennek bányásznak. Ansted megfigyelése a korábbi 
korszakra is igaz lehetett. 

30 BATTYHÁNY 1942. 26. 
31 J. S. ROBERTS: Drink, Temperance and the Working Class in Nineteenth Century Germany. Boston, 

1984., F. DRÖGE-T. KRÁMER-BADON1: Die Kneipe. Zur Soziologie einer Kulturform. Frankfurt 1987. 
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a húszas-harmincas évekre vonatkoztatva.32 Fényes Elek is ezt az időszakot tartja fordu-
lópontnak a hazai szesztermelésre vonatkoztatva.33 

Statisztikát, és elég bizonytalan, ehhez a nagy fordulathoz a század közepe előttről 
csak Poroszországból ismerek, ami szerint 1805 és 1831 között a fejenkénti pálinkafo-
gyasztás körülbelül megháromszorozódott.34 A nagy pálinkahullám a standard kézi-
könyvek szerint tehát az egész közép-európai térségben a gőzfőzőgép megjelenésére 
vezethető vissza, amely sokkal hatékonyabbá és olcsóbbá tette a főzést és különösen 
meglódította a krumpliból való szeszfozést. 

Miközben tehát a referátum elején az ivást eltérő magatartásmintákhoz igyekeztem 
kötni, itt talán mégis a szesz kínálata szabja meg annak fogyasztását, a pálinka olcsósága 
és elérhetősége okozza gyors terjedését? - Szó sincs róla! Egyrészt a fentebb vizsgált 
első sztereotípia-fejlődési szakaszra sem állította senki, hogy az egyik nép, rend vagy 
csoport azért iszik, vagy nem iszik, hogy megfeleljen a „polgár" vagy a „vadember" 
képének. A sztereotípiákban leírt tulajdonságokat a szövegek szerzői tulajdonítják a 
leírások tárgyainak. Bár a leírás nem lehet önkényesen összefabrikált, sőt, a tömörített 
képeknek az embereket orientáló feladatukból fakadóan valószerűnek kell lenniük, még-
sem lehet a leírt életmódok és életminták és a nekik tulajdonított „értelem" között oksági 
kapcsolatot föltételezni.35 

Egy másik szinten az is figyelemre méltó, hogy az „objektív" gazdasági lehetőségek, 
árak, előállítási technikák, termelt mennyiségek a fogyasztásban több-kevesebbet korlá-
tozást, vagy könnyítést jelentenek ugyan - de csak igen tág határok között. Elvben lehet 
tehát nagy elterjedése egyik vagy másik italnak olcsóbbodás nélkül is. 

Hagyjuk most említés nélkül az angliai olcsó gin korszakát, melyet William Hogarth 
már a 18. század derekán megörökített (emlékszünk a boldog mámorban csecsemőjét a 
kőlépcsőre pottyantó anyára). De hagyhatjuk-e figyelmen kívül a galíciai és felső-
magyarországi pálinkafogyasztásról a 18-19. század fordulóján készült leírásokat? Itt 
tehát - hogy több vagy kevesebb joggal, nincs rá bizonyíték - szintén pálinka-járványt 
konstatáltak, jóval a gőzfőzőgép előtt, a magas gabonaárak, tehát a drága alapanyag 
korában. 

32 „Die Wirkung dieser an verschiedenen Zeiten, aber stets fast urplötzlich sich fühlbar machenden, 
beispiellos wohlfeilen Branntweinpreise war unerhört. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie Ende der 
zwanziger Jahre die Schnapswohlfeilheit plötzlich über den niederrheinisch-märkischen Industriebezirk 
hereinbrach. Namentlich im Bergischen, und ganz besonders in Elberfeld-Barmen verfiel die Masse der 
arbeitenden Bevölkerung dem Trunk. Schwankend gingen die besoffenen Männer von 9 Uhr abends 
scharenweise Arm in Arm, die ganze Breite der Straße einnehmend, unter disharmonischem Gejohle von 
Wirtshaus nach Wirtshaus und endlich nach Hause." Idézi JACOBEIT, Sigrid-JACOBEIT, Wolfgang: 
Illustrierte Alltagsgeschichte des deutschen Volkes. 2.. 1810-1900. Urania Leipzig-Jena-Berlin, 1987. XXX. 

33 A Pallas lexikona szerint Fényes (Statistik des Königreichs Ungarn, 1843) azt iija: 1820 körül a 
gőzfozőkészülékek használatának elteijedése óta a magyar szeszipar új és nevezetes korszakának alapja vette-
tett meg. A gőzfőzőkészülékek alkalmazásával kezdődik a szeszgyártás mint önálló iparág kifejlődni. Ugyanő 
irja, hogy az ország déli és keleti részeiben a szesznek szilvából való előállítása ugyanoly nagy kiterjedést 
nyert, mint amily nagy mérveket öltött az északi vármegyékben a szesznek gabonából és burgonyából való 
főzése. 

34 A porosz statisztika szerint 1805-ben 3 quart volt a személyenkénti fogyasztás, 1831-ben 8.1 quart. Vö. 
PLAUL, Heiner: Landarbeiterleben im 19. Jahrhundert. Berlin, 1979. 290. 

35 TAJFEL, Henri: Social Stereotypes and Social Groups. In: Intergroup Behaviour. Szerk. John C. Turner, 
Howard Giles, Oxford, 1981. 144-167. 
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A Galíciáról és a Felvidékről szóló leírások egy része úgy vélte, hogy a tömeges pá-
linkázás új jelenség, és a hagyományozott és mindenhol reprodukált nemzet-karak-
terológia mellett kifejezetten társadalmi és gazdasági okokat tartott a teijedő pálinkázá-
sért felelősnek.36 Az észak-magyarországi kommentárok is általában megemlékeznek a 
teijedő pálinkáról, de általában a tótok vagy a ruténok népképébe illesztik ezt a megálla-
pítást, tehát a hagyományos értelmezési keretben maradnak. 

A galíciai leírások egy része hasonlóan jár el, más része viszont nem. Ezek az iszá-
kosság-magyarázatok nem követik ugyan a hagyományos népkarakterológiát, de nem is 
a német mintájú munkás-pálinkázásról beszélnek, hiszen az adott gazdasági fejlődés 
mellett ezt nem is tehették volna. Mit mondanak tehát? 

E „nem-etnikai" sztereotip leírások nagyjából két irányba mentek. Az egyik a zsidó 
kocsmárosok hitelbe, részletre, terményért és más, csalárd módokon való pálinkakeres-
kedelmét emelte ki. Ez lényegében úgy tekint a pálinka teijedésére, mint egy csábítás 
történetére. Itt változnak a hangsúlyok, aszerint, hogy a kereskedői funkcióhoz vagy a 
zsidók sajátos, eredményes és kíméletlen kereskedelmi praktikáihoz kötik-e erősebben a 
pálinka terjedését.37 Benyomásom szerint a helyszín drámájával szembesülve a legtöb-
ben a zsidókra mutatnak, a felvilágosodott, sőt, szabadkőműves, illetve illuminátus szer-
zők is. 

A másik, leírásba épült sztereotip magyarázat a gazdasági állapotokkal, a szegény-
séggel, földesuraik keresztényieden követeléseivel kapcsolja össze, sőt helyenként még a 
jozefinista reformpolitika életidegen intézkedéseinek hatásával is összefüggésbe hozza 
az iszákosság terjedését. A két ágazat persze keveredhet is.38 Különösen a második 
irányban van némi szimpátia a vedelők iránt, azt az érvet is megfogalmazzák, hogy a 
pálinka élelmiszer-helyettesítő, ha valaki le akarná szoktatni a delikvenseket, evvel a 
jótettel éhhalálra ítélné őket. 

Itt tehát úgy tűnik, végre kigázoltunk az etnikai sztereotípiákból, amelyeket a modern 
diskurzus - itt nem elemzendő tudományon kívüli okokból - különösen torzítónak tart. 
Nem lenne azonban felejtendő, hogy e 'másféle" sztereotip leírások is ugyanannak a 
társadalmi hátterű szerző-csoportnak a művei, a korabeli értelmiségi beállítódásokat és 
törekvéseket is tükrözi. Galícia a felvilágosult abszolutizmus kedvenc reform-
gyakorlóterepe, így aztán az értelmiség és éppen a statisztikai-topográfiai szerzők és a 
tudós utazók is előszeretettel foglalkoztak vele.39 

36 Nem mindenki tartotta a népre veszélyesnek a pálinkát. Mednyánszky Nyitra megyében kommentálja a 
zsidók pálinkafőzését és kocsmatartását. A hitelre adott pálinkát az aratás után tizsszeres kamattal fizettetik 
vissza. Ez a parasztnak káros. De bár az „egyszerű ember gyakran többet iszik a kelleténél, sose hallja az 
ember, hogy feltűnő tisztességtelenségek adódnának." MEDNYÁNSZKY, Freiherr von: Neutraer 
Gespannschafts Beschreibung. In: Csaplovics, Johann von: Achiv des Königreichs Ungem. Bd. 2. Wien, 1821. 
66., 87. (Az írás először a Hesperus-ban jelent meg.) 

37 RUMY: i.m. (1821) 401. 
38 MEDNYÁNSZKY: i. m. (1821) 66-67., DEMIAN: i. m. (1804) 27-29. 
39 Vő. KRATTER, Franz: Briefe über den itzigen Zustand von Galizien. Ein Beitrag zur Statistik und 

Menschenkenntnis. Theil 1-2. Leipzig, 1786. A korán fellépő, de igen élesnyelvű Kratter szinte az összes 
lehetséges kritikai pozíciót egyesítette, magyarul mindenkit megkritizált. Az ukrán parasztot a dolog lényegét 
tekintve babonás, tudatlan, részegségében tántorgó, erőtlen, torz és állatias népségnek írja le, amelyet csak a 
pálinka vágy mozgat. A zsidók és a nemesek viszont megosztják a romlásért viselt felelősséget, ami Kratter 
szerint ők okoztak a parasztok mértéktelen kizsákmányolásával. (I. m. Theil 1. 211., 217.) 
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A sztereotip leírások persze, mint már többször is hangsúlyoztam, akkor is, most is, 
orientálnak. Orientáló erejük fokozható a konkrét helyzet, a szerzők és a leírás tárgyai-
nak gondos rekonstrukciójával. De talán nem felesleges emlékeztetni rá, hogy ami az 
asztalra kerül, az éppen olyan intim, kevés nyomot hagyó, a történésznek nehezen hozzá-
férhető, mint ami az ágyban zajlik. Országos mennyiségi adatokat tudunk a fogyasztás 
termékeiről, az élelmiszerekről és italokról nyerni, de hogy ki, mikor, miért ivott, az 
inkább csak kisebb léptékben, történeti-antropológiai módszerekkel rekonstruálható. 
Hiszen vannak korabeli vélekedések, amelyeket a fentiekben fölvillantottunk, mint pél-
dául a minőségi bor előkelősége, a pálinka pusztító ereje. Ám azt nemigen lehet kizárni, 
hogy még ha e sztereotípiák mégoly realisták és valósághűek is, mégis csak egyik szele-
tét mutatják a világnak - a nyilvánosság számára hozzáférhetőt. A polgár is pálinkázhat, 
a főúr sörözhet az éppen korszakunkban lassacskán szilárduló intimszféra védelmében, 
miközben ajándékba tokajit küld, ünnepen ménesivel koccint. De még a sztereotípiák is 
mozognak, terjednek, gyengülnek, változnak - és a konkrét alkalmazásokban akár meg 
is fordulhatnak, átértelmeződhetnek.40 Csak józan állapotban, éber szellemmel dolgoz-
hatunk velük. 

40 Ez alól a társadalomtörténész sem lehet kivétel. Wolfgang Schivelbusch például kifejezetten folytatója a 
17-19. századi polgári vélekedésnek a pálinka társadalmi helyéről, csak annak értékelő ítéletét differenciálja a 
továbbiakban - de az alapkijelentés marad: „Der Kaffe ist bürgerlich, der Branntwein proletarisch." 
SCHIVELBUSCH, Wolfgang: Das Paradies, der Geschmack und die Vemunf. Eine Geschichte der 
GenuBmittel. Frankfurt/M. 1988. 184. A szerző a pálinka teijedését egyenesen az ipari forradalommal, annak 
közvetlen és közvetett hatásaival hozza összefüggésbe. Ennek nyilván ellentmond a kronológia: az első nagy 
angol korszaka az olcsó pálinkának a 18. század eleje; ellentmondanak továbbá a jelen cikkben tárgyalt etni-
kai-kulturális vonatkozások és ellentmondani látszik a megújuló-átalakuló törekvés az alkoholfogyasztás 
közösségi és rendőri regulázására, mely hol teljesen mellényúl, hol sikerülni látszik. Az átvett vélekedések 
ereje elzáija az utat a jelenségek vizsgálatához - annál jobban látszanak a társadalmat a fogyasztási mintákon 
keresztül tagoló képek, vélemények. 
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KÖVÉR GYÖRGY 
„Egy különleges nap" 

1882. április 1„ szombat, 
Tiszaeszláron 

Az előadás főcíme idézet, majdhogynem plágium. Tudatosan vállalt forrása: „Una 
Giornata particolare" - mint Ettore Scola emlékezetes filmje Sophia Lorennel és 
Marcello Mastroianni\d\, ahol a hétköznapok amúgy is kusza szövevényébe durván 
beletapos a háború, a megszállás. 

A nagybetűsnek aposztrofált történelem számára az 1882. április 1-jei eszlári szom-
bat is azáltal lett különleges nap, hogy ekkor tűnt el Solymosi Eszter, s ebből keletkezett 
a hírhedt tiszaeszlári ügy. Erről az eseményről most azért nem érdemes többet monda-
nunk, mivel valószínűleg amúgy sem tudhatjuk már meg, mi történt Solymosi Eszterrel 
valójában. Talán vízbe fúlt (ez a legvalószínűbb), arról is voltak találgatások, hogy meg-
szökött, de az is lehet, hogy megölte valaki. A nyíregyházi perben csak azt zárták ki 
egyértelműen, hogy eltűnéséhez a vádlottak padjára ültetett zsidóknak köze lett volna 
(viszont a Tiszából csaknem három hónap múlva kifogott holttestről sem mondta ki a 
bíróság, hogy Solymosi Eszteré volt). 

Ám ha így van, miért nem állítjuk vissza az eseménytörténet(ek) eredeti helyiértékét. 
Bár 1882. április 1-je az eszlári zsidóság életében Solymosi Eszter miatt lett különleges 
nap („besonders geworden ist"), a rituális előírások szerint valójában az volt nélküle is 
(„wie es eigentlich gewesen ist"). Lévén szombat, méghozzá a zsidó húsvétot megelőző 
szombat, „Sabbat Hagadol", s Peszach a zsidó év „különleges napjai" közé tartozik. A 
szombat önmagában is az emberi elnyomás alóli felszabadulásra emlékeztet, a zsidó 
„nagy szombat" pedig az egyiptomi „szolgaság utolsó szombatja volt, egyúttal az első, 
amelyre már reáragyogott a bizton közeledő felszabadulás napsugara."1 Ezen a napon 
ráadásul kántor- és metszőválasztást is tartottak Eszláron. Kicsiny fiókhitközség lévén 
egy személyben akartak előénekest és metszőt választani. Ebből utólag megint csak a 
sakterválasztás tematizálódott, hiszen mégiscsak , jobban hangzik" egy gyilkossági ügy, 
ahol „metszők" a vádlottak, mint ahol kántorok.2 

Tehát 1882. április 1-je eredetileg az eszlári zsidók számára többszörörösen ünnep 
volt. Itt az ideje, hogy számot vessünk ezzel a kultikus, mégis prózai ténnyel. Ilyen az 
ünnep mindennapjaihoz tartozó dolgok érdekelnek bennünket, mint a pászkaliszt elkészí-
tése, a szombati étrend és italfogyasztás (s az ünnep élményétől, s az előénekes kiválasz-
tásától elválaszthatatlan dalolás), vagy éppen az italmérésnek, a kocsmai árképzésnek a 
problémái, az ezzel kapcsolatos konfliktusok jellegével egyetemben. S hogy mennyire 

1 HAHN István: Zsidó ünnepek és népszokások. Budapest, 1997. 55. A különleges napra lásd még 
DONIN, Hayim Halevy: Zsidónak lenni. H. n. 2003. 

2 A galíciai származású Buxbaum Ábrahám egyébként tanítónak készült, tulajdonképpen kántorválasztás-
ra jött Eszlárra, s mint a tárgyaláson utólag mondta, „a sakterságot soha nem tanulta, nem is ért hozzá." In: 
Nyírvidék, Tisza-Eszlár (Napi értesítő) A tiszaeszlári bűnper végtárgyalása alkalmából. 1-29. sz. mellékletek-
kel. Nyíregyháza, 1883. (Végtárgyalás, 1883. jún. 19.) 

201 



Kövér György: „Egy különleges nap" 

nehezen választható el a „tényleges fogyasztás" a hozzá tapadó rituáléktól, hiedelmektől 
(és fordítva). Természetesen csak amennyiben a források ezen kérdések becserkészésére 
módot adnak. 

Nagyon is hétköznapi törekvésünk által, hogy a maga materiális és lelki teljességében 
rekonstruáljuk az 1882. április elsejei szombatot, csak szaporodnak a történetírás mód-
szertani problémái. Ha ugyanis azokat a forrásokat, amelyek a nyomozás (és a bírósági 
tárgyalás) során keletkeztek, nem a soha meg nem oldott rejtély, tehát Solymosi Eszter 
eltűnése, hanem például az eszlári zsidóság ünnep- és mindennapjai megismerésére pró-
báljuk felhasználni, akkor a meghatározott célból készült szövegek (kihallgatások, val-
lomások stb.) eredetitől eltérő alkalmazására teszünk kísérletet, ami komoly veszélyeket 
hordoz. Az nem teszi könnyebbé a dolgot, hogy a történészek általában ezt szokták csi-
nálni, a módszertani probléma akkor is fennáll, ha nem szeretünk róla tudomást venni. 

Ugyanakkor vétek lenne elmenni amellett a kényszer szülte helyzet mellett, hogy az 
1882. április elsején viselt dolgairól, cselekedeteiről jóformán az egész eszlári zsidóságot 
többször is kifaggatták. Igaz, nem közvetlenül az események után, hanem mintegy másfél 
usque három hónappal később, majd a perben, bő egy esztendővel a történtek után. A 
vizsgálóbíró, a bíró persze arra a bizonyos április 1-jére kérdezett rá, az emberek viszont 
nem emlékezve pontosan (no meg a büntetés fenyegetése miatt) igyekeztek azt elmonda-
ni, amit általában csinálni szoktak szombatonként. Ez érdekes párbeszédeket eredménye-
zett, különösen a tárgyaláson, amikor gyorsírással rögzítették az elhangzottakat. (Tanul-
ságos lehetett a diskurzus a kihallgatásokon is, de ott nem szószerinti a jegyzőkönyv, 
nem is beszélve a nyilvánosság hiányáról.) A kihallgatottak közben módosítottak az 
álláspontjukon (a nyilvános tárgyaláson amúgy is szokott erre mód nyílni), s a törvény-
szék elnöke csak azt furcsállotta, hogyan lehet az, hogy az emberek sorra jobban emlé-
keznek egy év múltán a történtekre, mint rögtön egy-két hónappal az események után. 

Csak egyetlen példabeszélgetés a sok közül: Frankéi Hani 19 éves szakácsné esete. 
„Elnök: Mikor kihallgatta a vizsgálóbíró, határozottan ezen vallomással ellenkező vallo-
mást tett... Tanú: Igen meg voltam ijedve és nem tudtam felelni. Elnök: Hát ijedten felelt 
nem igazat? Tanú: Igen. Elnök: De aztán december 21-én miért nem felelt a kihallgatás 
alatt; mert akkor újólag kihallgatva lévén, előbbi vallomásával egészen máskép beszélt. 
Tanú: Már akkor nem voltam megijedve, mert akkor másodszor voltam kihallgatva, hát 
eszembe jutott... Heumann (védő): Kihallgatása óta tán odahaza beszélték ezt a dolgot, 
hogy eszébe juttassák? Tanú: Nem beszélte nekem senki. Heumann: Hát hogyan emléke-
zett vissza? Tanú: Régen volt, azóta eszembe jutott."3 

Ugyanerre - a történész-szakma gyökereit érintő problémára - már a védőügyvéd, 
Eötvös Károly is felfigyelt egy 1882 végén keletkezett, datálatlan feljegyzésében (igaz, a 
vád tanúi kapcsán): „Feltűnő e tanúknál, hogy az eltűnésnek napjához közelebb eső idő-
ben, tehát az emlékező tehetség nagyobb élénksége mellett tett vallomásaik a templom-
ból állítólag eredő hang idejére nézve összeegyeztethetetlen ellentmondásban állanak 
egymással, míg később az eltűnés után 4-5 hó múlva tett vallomásaik mind inkább köze-
lednek egymáshoz..."4 Pedig nyilván nem csak bírósági aktusoknál ez az „emlékezés 
rendje". Ott legfeljebb különösen. De az amúgy is hosszúra nyúlt módszertani bevezetés 
után térjünk rá valódi tárgyunkra. 

3 Végtárgyalás, (1883. jún. 23.) 
4 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár (OSzK Kt) Fol. Hung. 1384. (Eötvös) 193. 
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Peszach előkészületei 

A Peszachra való előkészületek közvetlenül nem képezték a vizsgálat tárgyát. Köz-
vetve azonban mégis napirendre kerültek. Hrabár Gyula vencsellői születésű 32 éves 
római katolikus eredeti foglalkozását tekintve kerékgyártó, akkor újfalusi molnár szerint 
ugyanis ő őrölte az izraeliták számára a pászkalisztet. „Csaknem szábát (sic!) lett, mire 
bevégeztük az őrlést." Azt is megtudhatjuk vallomásából, hogy ecélból Lichtmann József 
vette bérbe a Tiszaeszlár Újfalu közepén álló szárazmalmot (s benne az 1/3 vékára szer-
ződött molnárt). Friedmann Bernát védőügyvéd kérdésére felsorolta azokat is, hogy kik 
számára őrölte búzából a pászkalisztet: megnevezte a falu legtekintélyesebb zsidó bérlő-
jét, Lichtmann Mórt, annak kisebbik fiát, Jakabot, majd a másik legnagyobb birtokost, 
Groszberg Leont s annak sógorát, a fiókhitközség egyik kurátorát, Szüszmann Jakabot, 
végül Altér Mórt, akinek bérlőként tanya is viselte a nevét az eszlári határban. Abban a 
tekintetben, hogy ki „kóserolta meg a malomkövet", a gyorsírásos jegyzőkönyv (vagy 
maga Hrabár Gyula) kételyek közt hagy bennünket immár mindörökre, ugyanis egyszer 
Lichtmann Jakab, egyszer meg Szüszmann Jakab nevét rögzíti a szöveg. 

S bár módfelett érdekelne bennünket, hogy rabbi híján a fiókhitközség hajdani (1879-
ben lemondott) elöljárója, Lichtmann Jakab vagy az 1882 márciusában még funkcióban 
levő kurátor (Szüszmann) volt-e jogosult és hivatott ilyen müvelet elvégzésére, a tárgya-
lás elnökét (és a védőket, vádlottakat) nem ez érdekelte, hanem az időpont. Hrabár 
ugyanis a bűnrészességgel vádolt Scharf József templomszolga (samesz) közbekérdezé-
sére azt válaszolta, hogy az őrlés befejezése virágvasárnap előtti szombaton történt. Egy 
másik vádlott, Weiszstein Lázár viszont elmagyarázta, hogy valójában március 22-én 
már mindenki befejezte a pászkasütést,,Lichtmann is, Altér is". Az „őrlés mármost mi-
ként történhetett március 30-án?" - kérdezte. Amikor Friedmann Bernát aziránt érdeklő-
dött, hogy naptárilag mikor is történt mindez, Hrabár azt állította, hogy „a miénk volt egy 
hétre, azaz fekete hétben tartottunk és következett virágvasárnap és az izraelitáké túl volt 
a miénken." [Értsd: a keresztények húsvétja után következett a zsidó húsvét]. Ezt már a 
védők sem bírták megállni szó nélkül. Friedmann egyenesen kijelentette: „Tökéletesen 
meg van zavarodva az időre nézve." Friedmann egyébként a vád tanújának számító 
Scharf Móricot is megkérdezte ez ügyben, s Móric ezúttal nem a (vér)vádat erősítette: 
„Friedmann: Hol szoktátok ti a pászkát csináltatni? Móricz: Egy zsidónál. Friedmann: 
Akkor, midőn ez történt [mármint a vád szerint Solymosi Eszter elveszejtése], volt már 
pászkátok? Móric: Volt."5 

Nem a tavalyi konferencia témájához elkésett adalékként hoztam fel, hogy a történész 
számára meghatározó időrendről milyen töredékesek az ismereteink, hanem épp azért, 
hogy miként is lehet ilyen körülmények között egyáltalán tájolódni: miközben peszách 
első napja 1882-ben április 3-ára esett (a diaszpórában nyolc napig tart), a keresztény 
húsvét egy hét múlva (április 9-10.) következett. Tehát valójában virágvasárnapon (ápri-
lis 2-án) „túl" vette kezdetét peszach (április 3.), de a keresztény húsvéttal együtt múlt el! 

De az igazi kérdés itt a vizsgálat szempontjából nem pusztán kronológiai volt, amint 
azt a védők és a tárgyalást vezető elnök közötti szóváltásból ki is sejlett: ugyanis - amint 
az elnök az elhangzottakat meglehetősen szabadon értelmezte - ha „hétfőn még nem volt 
készen a pászkaliszt", abból még nem következett - amint arra Heumann Ignác védő 
meglehetősen élesen reagált - , hogy ugye „miután a vérvádat a priori visszautasította a 

5 Végtárgyalás, Scharf Móric (1883. jún. 27.) 
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törvényszék, ebből az egész kihallgatásból nem fog következés vonatni arra, hogy csak-
ugyan vér kell a pászkához."6 

S bár Bary vizsgálóbíró visszaemlékezésében azt állítja Eötvössel szemben, — mel-
lesleg a nevezett szombattal kapcsolatos alfejezetben — hogy „vérvádról a tiszeszlári 
perben sem a bírósági iratokban, sem a végtárgyaláson szó sem volt..."1, épp az és 
ahogy saját irathagyatékában fennmaradt az áldozati liszt „receptje", egyértelműen cáfol-
ja kijelentését. Kerülni igyekezvén itt a morbiditást, csak azt jegyezzük meg, hogy a 
kovászos („chamec") peszachi tilalmának kérdését a recept névtelenségbe burkolózó 
szakértője (fordítója?) úgy oldotta meg, hogy az „Opfermehl" készítését „ártatlan keresz-
tény szárított vérének vegyítésével" írta le.8 Tájékoztatásul fűzzük hozzá, hogy chamec 
minden, ami 18 percnél tovább érintkezett vízzel, tehát megindulhatott benne az erjedés. 
Úgy tűnik, talán a vér szárításának kiszámíthatatlan időbeli lefolyása miatt sem találta a 
bíróság végül célszerűnek az eszlári pászkakészítés lezárultát igazán skrupulózusan, 
napra pontosan megvizsgálni. Beérte a vád lebegtetéssel. 

Sabbasz 

Április 1-je, szombat természetesen — zsidó szokás szerint — már péntek este elkez-
dődött, Kiss József szép kifejezésével a szombat „estétől estélig" tartott. Péntek estéje 
azonban nem igazán érdekelte a kihallgatókat. Inkább véletlenszerűen bukkant elő. 

Az előénekes-metszői állásra pályázók többsége özv. Csordás Nagy Jánosné 63 éves, 
református napszámos asszony ófalusi házánál szállt meg, ahol az előző metsző szolgála-
tának leteltéig lakott, s amelyet a hitközségi kurátor bérelt ki számára. Mint a férje szél-
ütéséről inkább beszélni szerető háztulajdonosnő mondta, este „szépen énekeltek."9 Igaz, 
hogy ezt szombat estére mondta, de a bíróság elnöke szépen rávezette, hogy ez péntek 
este történhetett. Később már azt vallotta a tanú, hogy pénteken és szombaton is énekel-
tek, végül már így panaszkodott: „Szombaton éjjel mulattak ott. Danoltak, énekeltek én 
megharagudtam, hogy nem tudtam aludni." A régi metsző felesége, Taubné ugyan nyug-
tatgatta, „ne féljen tőllük, jó emberek, különösen a löki metsző igen jó ember", de ez 
aligha vigasztalta meg a szegény özvegyet, akit egyébként is „a régi metsző igen sokszor 
megsértett (...)" Annak ügyében aztán, hogy kik tartózkodtak nála vasárnap is, végképp 
összezavarodott, úgy hogy szünetet kellett elrendelni.10 

6 Végtárgyalás, Hrabár Gyula (1883. júl. 9.) 
7 A tiszaeszlári bűnper. Bary József emlékiratai. 4. kiad. Budapest, 1944. 38. 
8 OSzK Kt Fol. Hung. 1847/ I. (Bary) 203. A recept „feltárta" az áldozati lisztkészítés ,.motívumait" ¡S: 

.Átöröklött hitbeli rajongás, párosulva önérdekkel s állatias vérszomjai (sic!); mert utóbbi nélkül, tekintve a 
zsidóság csalási hajlamát, s hitének üzletszerűségét, ezen véghetetlenül kegyetlen bűntények elő nem fordul-
nának." .Átöröklött hit" és „üzletszerű hit" összevegyítésének dilemmájában nem érdemes követnünk a recept 
„rajongó" készítőjét. Már csak azért sem, mert maga is belezavarodni látszik a gondolatmenetbe, amikor sorait 
ezekkel a .kijózanító" szavakkal zárja: „Az orthodox zsidók az áld. (sic!) liszt mikénti elkészítését jóformán 
valamennyien tudják. Az újzsidók tudják, sejtik, de nem élnek vele. Jelen irat nem vádirat, csupán útmutatásul 
szolgáljon a vizsgálatnál." A másolatot készíttető vizsgálóbíró az irathoz hozzáfűzte: „ad 129/1882. Lehető 
figyelembevétel végett a vizsgálati iratokhoz csatoltatik. 1882. jún. 13. Bary s. k. vizsgálóbíró." Visszaemlé-
kező dokumentumregényében a ,.Húsvét szombatjáról" írott fejezetben Eötvös is idéz ebből az aktából. EÖT-
VÖS Károly: A nagy per mely ezer éve folyik, s még nincs vége. I. Budapest, 1968. 66-67. 

9 Végtárgyalás, özv. Csordás Nagy Jánosné (1883. jún. 24.) 
10 Uo. Weiszstein Lázár ugyanis bizonyítani tudta, hogy „vasárnap virradóra elmentem Kálióba 

Szüszmann Jakabbal, mert beteg fiam volt és a téglási metsző, aki Szüszmannál hált, szintén velünk jött 
Nyíregyházáig és innen vasúttal ment haza Téglásra." 
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Jobban állunk a szombat délelőttel, ugyanis a vizsgálóbíró érdeklődése kezdetben el-
sősorban erre irányult, hiszen Solymosi Eszter április elsején, szombaton déltájban, fé-
nyes nappal tűnt el, a tótfalusi zsinagóga mellett elvezető úton látták utoljára. 

Mivel mindenkitől megkérdezték, hogy ki mikor érkezett a délelőtti istentiszteletre és 
távozott onnan (ezt Bary József vizsgálóbíró lelkiismeretesen még külön is összegezte), 
azt meglehetősen pontosan tudjuk, hogy ki mikor (szokott!?) érkezni.11 A kezdés nem 
volt pontos időponthoz kötve, a rituálé szerint akkor kezdődhetett el a szertartás, ha tízen 
összegyűltek. Eszláron csak fília volt, de ahhoz a szomszédos tiszaladányiak is hozzátar-
toztak (őket azonban valamilyen ok miatt alig érintette a vizsgálat!). A konkrét időpont-
okkal kapcsolatban azonban erős kétségeink lehetnek, ugyanis ez a kérdés a nyomozás 
lényegét érintette, tehát mindenki igyekezett alibit igazolni. Az viszont, hogy ki kivel 
együtt hagyta el az imaházat, valóban április 1-jére vonatkozhatott, hiszen ezen a napon a 
próbaéneklés után vendégül is illett látni a jelölteket. A hitközség tagjai megosztoztak a 
jövevényeken. Azt tehát meglehetősen pontosan rekonstruálhatjuk, hogy ki kivel, milyen 
irányba ment el az istentiszteletről, bár ekörül is sok zavar volt a kihallgatásokkor. 

A vendégek zöme Ófaluba tartott. A helybeliek közül többek között Ófaluban lakott 
Rosenberg Hermann, Weiszstein Lázár, Feuermann Hermann és Klein József is. 
Weiszstein és Klein azon vitatkozott, melyik metszőt kellene megválasztani. Klein a 
tarcali mellett volt, de ezt nyilván nem a pályázók füle hallatára mondta.12 A tárgyaláson 
Feuermann arra is emlékezett, hogy Klein még azért is értetlenkedett, hogy „miért nem 
nevezte ki a gyűlés ma, hogy melyiket fogják megválasztani." Weiszstein szerinte erre 
azt mondta, hogy „tudjuk, akit Lichtmann és Rosenberg megnevez, azt fogja választani a 
község."13 Aligha véletlen tehát, hogy Rosenberg házához érve behívta magához a jelöl-
teket - de csakis őket - , egy kis „pálinkázásra". Még a gazda sem „früstükölt", arra csak 
az istentisztelet után hazatérve, közösen kerítettek sort. 

Rosenberg Hermanné a tárgyaláson (micsoda memória több, mint egy év távlatából) 
úgy emlékezett, hogy férje délelőtt 11-kor jött haza Schwarcz Salamonnal (a 
tiszalökivel), a téglásival (Braunnal), meg a korábbi sakterrel (Taubbal). Együtt pálinkáz-
tak, früstüköltek fél- vagy fertályóráig. Miután azok elmentek, férjével 1/2 12 körül meg-
ebédeltek.14 Leányuk, Róza a neki feltett kérdésre azt is elmondta, hogy apja midőn ha-
zajön a templomból, általában egyedül früstüköl (többnyire egy kis tojásos süteményt), 
majd mindjárt utána együtt szoktak ebédelni.15 Solymosi Eszter nővére, Zsófi, aki a 
belfalusi boltosnál, Rosenbergéknél szolgált, úgy emlékezett, hogy a szombati ebéd 
„gersli, paszuly szokott legtöbbet lenni".16 

Ami a szombat délelőtti étkezést illeti, a kívülállót az lepheti meg legjobban, hogy 
miként volt az, hogy a früstük és az ebéd szinte egybeért. Tanulmányozva egy kissé a 
szombat rituális étkezési szabályait, épp a norma gyakorlati érvényesítése ötlik a sze-
münkbe. A szombati étekrend ugyanis három étkezést engedélyez: egyet péntek este, 
egyet szombat délelőtt-déltájban, egyet pedig szombat délután. A kiskaput láthatóan az 

11 OSzK Kt. Fol. Hung. 1847/1. (Bary) 436-438, 463^186. 
12 Végtárgyalás, Klein József (1883. jún. 26.) Tarcaliként itt a galíciai származású Buxbaum Ábrahámot 

emlegették, aki ekkor tarcali lakos volt. 
13 Végtárgyalás, Feuermann Hermann (1883. jún. 28.) 
14 Végtárgyalás, Rosenberg Hermanné (1883. jún. 25.) A szombati ebédet egyébként a szomszédságban 

lakó zsidók (pl. Taubék, a régi sakterék) is be szokták pénteken este adni hozzájuk. Rosenbergné emlékezete 
ekkor is fgy történt. Azok ebédje (is) paszuly volt. Téglási pályázóként Braun Leopoldot (Lobit) emlegették. 

15 Végtárgyalás, Rosenberg Róza (1883. jún. 24.) 
16 Végtárgyalás, Solymosi Zsófi (1883. jún. 23.) A gersli árpagyöngy, a paszuly meg nyilván sólet. 
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istentisztelet után „előételként" früstükkel felvezetett ebéd jelentette. A büdszentmihályi 
Rosenberg családból származó Hermann, aki a három évvel azelőtt, egy ófalusi bolt 
nyitásáig maga töltötte be Eszláron a metsző (és az anyakönyvvezető) szerepét, látható-
lag a közösség mértékadó személyiségének számított. A második étkezésre nézve köve-
tett gyakorlata pedig bevett szokásnak. 

Az eszlári zsidók az alkoholt láthatóan nemcsak árulták, hanem - rurális társadalom-
hoz illően - becsülettel itták is. Valójában nem biztos, hogy a pálinkázás emlegetése 
esetén okvetlenül tömény szesz fogyasztásáról volt szó. S még csak nem is puszta 
konzumálásról. A pálinkázásnak itt - az ünnepi vendéglátáson túl - egyfajta próba szerep 
is jutott. A szintén Ófaluban lakó Feuermann Hermann felidézte a tárgyaláson, hogy 
április l-jén délután Rosenberg felesége eljött hozzájuk és elmesélte, hogy „a téglási nem 
lesz metsző, mert a férjem megkínálta őket borral és pálinkával, mert szokás nálunk a 
szombatot borral megtisztelni, hát a löki borral tisztelte meg és a téglási egy nagy pohár-
ba töltött pálinkát és két részt megivott, egy harmad részt pedig meghagyott. Hát ez met-
szőnek nem illő."17 Nehéz ma már eldönteni, hogy mi volt illetlen a fenti viselkedésben: 
az, hogy nagy pohár pálinkát töltött, ami esetleg iszákosságra vallott, vagy az, hogy a 
kitöltött pohár pálinka egyharmadát meghagyta, vagyis, hogy pocsékolt. Talán hogy 
egyáltalán pálinkát ivott, s nem bort. 

Az ünneplésben — örömnap lévén — láthatóan nagy szerepet töltött be az italozás. A 
kihallgatások azt is rögzítették, hogy Rosenberg ebéd után is gondoskodott a sakterjelöl-
tekről, amikor üvegben bort vitt (pontosabban szolgálója, Solymosi Zsófi által vitetett) a 
Taubéknál vendégeskedő pályázókhoz. Ezt megint csak többen látták, sőt Taubné meg is 
magyarázta: „szombaton nem szabad nekik semmit sem vinni, aki szent, az a zsebkendő-
jét sem viszi."18 Végül ebéd után mintegy óra hosszat múlatták ott az időt.19 A tárgyalá-
son kihallgatták a szintén ófalusi, akkor 78 éves Feuermann Sárát is (a gyorsírásos jegy-
zőkönyvben tévesen Lóra!), aki úgy emlékezett, hogy szombat délben Csugánéval és az 
imént már idézett Csordás Nagy Jánosnéval hallgatta az éneklést. A vallomásnak erről a 
részéről a jegyzőkönyv - sajnos - csak annyit örökített meg, hogy „hosszasan elbeszéli 
társalgásuknak különböző részleteit". Az azonban mégis kiderül, hogy „(...) amint Nagy 
Jánosné mosolygott, ő azt mondta, hogy ne gondolják ám szomszéd asszonyok, hogy ez 
valami isten káromlás lehessék (sic!), mert mindegyik másképpen szolgál az istennek, 
mondok ez mind Isten dicsérete, de hisz Csugáné is jó tudományos és tudja ezt."20 Özv. 
Csugáné valóban érdeklődhetett a dolog iránt, ugyanis Taubnétól tudakolta, hogy a jelöl-
tek közül melyiket választották, s erre azt a feleletet kapta: „a lökit, azt a fekete rokkost." 
Arra a visszakérdezésre, hogy „miért nem a két fiatalt, hiszen ez már olyan öreg számú 
(sic!), azt válaszolta a régi metsző felesége: „ennek a legvékonyabb a hangja."21 

Az ünnepi alkalom egyébként nemcsak a helybeliek érdeklődését keltette fel, hanem 
idegen zsidókat is vonzott, így került Eszlárra ezen a napon — bizonyára bánta már 
utóbb — Wollner Hermann, a feleségével. Wollner ekkoriban faluról falura járt, koldu-
lással szedte össze a betevőt, bár ő maga öntudatosan nem nevezte magát koldusnak. A 
zsinagóga telkén lakó templomszolga szállásolta el. Ebédre pedig a tótfalusi imaházzal 

17 Végtárgyalás, Feuermann Hermann (1883. jún. 28.) 
18 Végtárgyalás, Taub Emanuelné (1883. jún. 25.) 
19 Végtárgyalás, Rosenberg Hermann (1883. jún. 23.) 
20 Végtárgyalás, özv. Feuermann Sára (1883. jún. 25.) 
21 A másik szomszédasszony, özv. Csuga Dánielné 53 éves református viszont tagadta, hogy közösen hall-

gatták volna az éneket, ő úgy emlékezett, hogy csak este hallgatta, s akkor is egyedül. Végtárgyalás, (1883. 
jún. 25.) 
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szemközti udvarházába a falu legvagyonosabb zsidó családfője hívta meg. Lichtmann 
Mór a tárgyaláson úgy emlékezett, hogy Jakab fiával valamivel korábban hagyta el az 
imaházat, mert felesége beteg volt. Arra a csodálkozó bírói kérdésre, hogy koldusokkal 
együtt szoktak ebédelni, Lichtmann Mór magától értetődő természetességgel azt vála-
szolta: „Azt nem mondhatom..." De rögtön hozzátette: „Ha tisztességesen van öltözve, 
az asztalhoz is szoktuk ültetni."22 Nem a koldusként emlegetett Wollner alibijét igazolta, 
igazság szerint a személyre aligha emlékezett. Arról nyilatkozott, hogy a jótékonyság 
parancsolata szerint miként „szoktak" cselekedni, hogyan viszonyulnak a szegény embe-
rekhez. Felesége, a „tekintetes asszony" további részletekkel is szolgált, betegségével 
kapcsolatban s az ebéd időpontját illetően is: „Rendesen, ha férjem otthon van, és szom-
baton otthon volt, hát 12 órakor ebédeltünk". 

A védő kérdésére, miszerint ételt küldött volna egy faluban elszállásolt szegény öreg 
zsidó részére, már sokkal bizonytalanabbul, sőt csak általában válaszolt: szerinte a sza-
kácsné, Frankéi Hani küldte, mert „az már tudva van a cselédeknél, hogy ha szegény 
ember van, nincs neki mit enni, akkor visznek neki".23 Ezt egyébként a már idézett 
Frankéi Hani is megerősítette, ahogy azt is, hogy a „szegény ember" (a vizsgálóbíróval 
és a törvényszék elnökével ellentétben ő sem nevezte koldusnak) „a tensurral, a 
tensasszonnyal és mindnyájunkkal" együtt ebédelt.24 

Lichtmann nemcsak az ebédről, hanem a vendégek vacsorájáról is gondoskodott: 
,Nálunk nem szoktak főtt ételt készíteni, láttam, hogy lehet, hogy éhen maradnak, hát 
mondtam, hogy jöjjenek fel este, majd megkínálom. Feljöttek, mikor gyertyavilág volt, 
megvacsoráltak és azután eltávoztak."25 A vacsora azonban ismét nemcsak kulináris 
jelentőséggel bírt. A templomszolgának titulált Scharf Józsefet ugyanis - felesége szerint 
- este azért hívták Lichtmannékhoz, „mert kevesen voltak az imádsághoz."26 S énekeltek 
is. A többnyire beszélgetésekkel egybekötött „harmadik étkezés" (szudá slisit) Bary 
vizsgálóbírót is erősen érdekelte, természetesen ismét csak más szempontból, mint ben-
nünket. Kimutatása szerint a zsidók 5 -6 körül tartották „a délutáni istentiszteletet." Leg-
korábban a vendégek, a metszői pályázók érkeztek a kihallgatási jegyzőkönyvek szerint, 
utoljára pedig a legközelebb, Tótfaluban lakók jöttek (Lichtmann Mór, Lusztig Sámuel, 
Grosz Márton), s ők maradtak a legrövidebb ideig.27 

Csillagkelte után28 

Miközben napnyugta után a sakterjelöltek a zsinagógával szemközti dombon levő 
Lichtmanhofban vendégeskedtek, az eszlári újfalusiak este az imaház előterében gyűltek 
össze, hogy egy viszály ügyében Lichtmann Jakab döntőbíráskodása mellett egyezkedje-
nek. Ez az ügy már szinte teljesen maga alá gyűrte a kultikus pillanatokat. Láthatóan a 
visszatérést jelezte a konfliktusos hétköznapokba. Újfalu két árendás kocsmárosa, 

22 Végtárgyalás, Lichtmann Mór (1883. jón. 23.) 
23 Végtárgyalás, Lichtmann Mórné (1883. jún. 23.) 
24 Végtárgyalás, Frankéi Hani (1883. jún. 23.) 
25 Végtárgyalás, Lichtmann Mór (1883. jún. 23.) 
26 Végtárgyalás, Scharf Józsefné (1883. jún. 27.) Scharfné az egész délutánt Lichtmannéknál töltötte két 

kis gyermekével. Lichtmannék azt ígérték neki, hogy orvoshoz viszik, mivel gyermekágyasként még mindig 
nem gyógyult meg. 

27 OSzK Kt Fol. Hung. 1847/1. (Bary) 443. 
28 A napnyugta és az este közti megkülönböztetésre (az utóbbi akkor kezdődik, amikor három csillag fel-

kel) lásd DONIN: i. m. (2003) 85. 
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Szüszmann és Einhom között (mindketten Lichtmann regalistái) az okozott nézeteltérést, 
hogy egyikük olcsóbban mérte a pálinkát, mint a másik.29 Szüszmann Jakab azt állította, 
hogy ő kérte fel .Lichtmann Jakab urat, mert ez a fő közöttünk mégis, hogy igazítást 
tegyen. Mert olyan szokás van nálunk, hogy mindjárt perre nem szoktunk menni, ha 
össze tudunk férni, úgy teszünk."30 Szüszmann nem egyedül érkezett, hanem sógorával, 
Groszberg Leonnal.31 Az egyezkedésre Einhom az Ófaluban lakó sógorától érkezett, 
ahová 4 óra tájban ozsonnára tért be testvérével. Innen elbeszélése szerint 7-8 körül 
mentek a templomba, ahol 1/2 10 körűiig egyezkedtek. Einhorn József arra emlékezett, 
hogy Szüszmann kezdte olcsóbban mérni az italt. Saját bevallása szerint Einhorn maga 
mondta Lichtmannak (akié a kocsma volt): „mi dolog az, hogy olcsóbban méri, vagy 
tiltsa meg azt, vagy én is olcsóbban fogom mérni."32 

Lichtmann Jakab a dolog hitfelekezetbeli szokásszerűségére, valamint gazdasági ra-
cionalitására is felhívta a figyelmet: „...felkérettem korcsmárosom Szüszmann által és 
Einhorn József által, amennyiben az italmérés felett valami viszály volt közöttük. Felkér-
tek, hogyha lehetne köztük valami egyezkedést létrehozni, hogy egymást ne rontsák, és 
egyik vagy másik azon helyzetbe ne jusson, hogy a haszonbért ne volna képes fizetni. E 
célból bementünk nem a templomba, de az első pitvarba, amennyiben szokás, ha valami 
kiegyenlítés van egyik vagy másik (zsidó) fél közt, vagy tanácskozást akarnak tartani, 
nemcsak Eszláron, de mindenütt, az imaház szobájában ejtik meg..."33 Einhom Józseftől 
azt is tudjuk, hogy „azelőtt mértük 25 kr. Literét", „a megállapodás után 24 krajcárjával" 
mérték. Igaz, a tudósítás most nem a mindenki által emlegetett pálinkáról, hanem borról 
szólt, de ennek a tárgyváltásnak nem tudjuk a nyitját. 

Az árképzés részleteibe avat be az a kijelentés is, miszerint „ha valaki 4 liternél több 
bort vett, 22 krajcárral, fél litert pedig 14 krajcárral" mérték. S a megállapodás oly jól 
sikerült, hogy még a tárgyalás idején, tehát jó egy évvel később is változatlanul „állt az 
ár".34 íme az eszlári regálegazdaság szabadpiacinak éppen nem nevezhető képe abból az 
időszakból, amikor az országos politika a kisebb királyi haszonvételek, mint a feudaliz-
mus utolsó maradványainak megváltásán törte a fejét. 

* * * 

A metszőválasztást aztán — nem tudni, miért — valamikor később bonyolították le: 
az ott jelen levő hitközségi tagok Schwarcz Salamont részesítették előnyben, aki ugyan 
idősebb volt, mint a többiek, de nemcsak a „pálinkázás" próbáját állta ki (bort ivott), s a 
„hangja a legvékonyabb volt", hanem „jó embernek" is tartották. Talán az sem volt mel-
lékes, hogy a hitközségben komoly szóval rendelkező Rosenberg Hermann már korább-
ról ismerte. Az új metsző április 26-án, nem sokkal György nap után váltotta fel elődjét. 
Talán még akkor sem sejtette, hogy május 20-án letartóztatják, s hamarosan egy gyilkos-
sági per fővádlottja lesz, jóllehet a per mindvégig az eszlári templomszolgáról elnevezve 
a „Scharf József és társai" ügy címet viselte. Pedig - mint láttuk - 1882. április elseje 
eredetileg egy volt a bensőséges, kedélyes sabbat hagadolok közül. Ez adta meg az alap-

29 Végtárgyalás, Scharf József (1883. jún. 19.) 
30 Végtárgyalás, Szüszmann Jakab (1883. jún. 24.) 
31 Végtárgyalás, Groszberg Leon (1883. jún. 23.) "Sziszmann, a sógorom azt mondta, hogy jöjjek fel ha 

elvégzik az imádságot. Lichtmann úr is ott lesz, egyezkedni akarunk." 
32 Végtárgyalás, Einhom József (1883. jún. 23.) 
33 Végtárgyalás, Lichtmann Jakab (1883. jún. 28.) 
34 Végtárgyalás, Einhom József (1883. jún. 23.) 
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hangot a meglévő konfliktusok elsimításához is. A közösség békéjét leginkább csak az 
zavarta meg, hogy másnap hajnalban, a Peszach előtti napon két beteg gyermeket is 
Kállóba, Jósa doktorhoz kellett szállítani (egyikük június elején meg is halt). 

Az amúgy is múlékony hangulatot lassanként felbolygatta a leány eltűnése körüli sut-
togás, találgatás (más vízbefúltakat általában 2-3 nap alatt felvetette a folyó), majd gyö-
keresen átértelmezte a másfél hónappal később megindított vizsgálat, s tette e napot 
mindmáig másként különlegessé. A dolog odáig fajult, hogy június 25-ére (szombatról 
vasárnapra) virradóra Szüszmann Jakab Samu fiának friss sírját éjszaka ismeretlen kezek 
feldúlták és a holttestet arccal lefelé, fordítva hantolták vissza.35 Mintha ezen az éjjelen a 
keresztények között feledésbe merült volna a zsidó szombat eredendően békés üzenete: 

„Jöjj, szombat csöndje! Leikeinkre 
Ahitat szárnyin szállj alá! 

Saruiról a port leverve, 
Jöttödet ki ne áldaná? 

Nyugasztalónk te! nyájas! enyhe! 
Ahitat szárnyin szállj alá! 

Munkában hat napunk törődve, 
Verejtékünkből folyt elég. 

A hetedik pihenőre 
Isten-atyánk te rendeléd, 

Munkában hat napunk törődve, 
A hetedik legyen tiéd."36 

35 OSzK Kt. Fol. Hung. 1384. (Eötvös) 28. (A 112. sz. kihallgatási jegyzőkönyv kivonata.) 
36 KISS József: Szombat. Beköszöntő. In: Kiss József összegyűjtött versei. S. a. r. Hegedős Mária. Bp., 

2001. 380-381. A verses imádságokat a pesti hitközség „rendelte meg" Kiss Józseftől, ám amikor liturgiái, 
dogmatikai, filológiai szempontból Goldziher Ignác és Kohn Sámuel bele próbált szólni az elkészült költemé-
nyek szövegébe, Kiss József visszavette és - bár néhány észrevételt megfontolt - Ünnepnapok címen, 1888-
ban külön kötetben jelentette meg azokat. SCHEIBER Sándor-ZSOLDOS Jenő: Ó mért oly későn. Levelek 
Kiss József életrajzához. Budapest, 1972. 62-63. 
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CSOMA ZSIGMOND 
A borfogyasztás változásának tendenciája 

Budapesten a 19-20. század fordulóján 

Buda és Óbuda szőlőtermelő, Pest pedig borkereskedő központnak számított a 19. 
században. A pesti oldalon a 18. századtól fokozatosan a kőbányai fehérbor is a legjobb 
hírre tett szert. A minőségi szőlőtermesztést jelzik, hogy itt jelentek meg az első fajta-
gyűjtemények, szakmai intézmények, iskolák, egyesületek. Pest-Buda és Óbuda a város-
egyesítés idejére az egész ország szőlészeti, borászati, borkereskedelmi központjává vált. 
Itt jelenik meg a szakirodalom, a szaksajtó, és Budapest válik a szőlészeti-borászati 
szakvásárok, kiállítások központjává. 

Az 1873-ban egyesített városrészek azonban még sokáig megőrizték a hagyományos 
gazdálkodásukat, gazdasági képüket. A nagyvárossá válás csak fokozatosan formálta át a 
lakosság különböző rétegeinek megélhetési forrásait. A mezőgazdasági tevékenység még 
hosszú ideig jelen volt, sőt egyes lakosságcsoportoknak még meghatározó kereseti forrá-
sa volt a főváros életében, bár a szántóművelésről és a szőlőtermesztésről fokozatosan 
áthelyeződött a hangsúly az állattenyésztésre és az intenzív várost ellátó és a polgári 
igényeket kiszolgáló, a polgárosodással jelentőségében egyre növekvő kertművelésre. 

A főváros szőlőterületének alakulását tekintve, jól nyomon követhető ez a tendencia. 
1888-ig az állandóság mutatkozott az összes szőlőterület mértékében, nagyságában, 
miközben Budapest területén az országos fertőződés után (1875) már viszonylag korán, 
1882-ben találtak filoxérával fertőzött talajú szőlőt. A fertőzött szőlő azonban még éve-
ken át termett, míg a kártevő erőteljesebben el nem terjedt. A kerületenkénti bontásra 
vonatkozó folyamatos adatsor csak 1894-től ismert. 

1887 volt az első szemmel láthatóan tragikus év, amelynek kiugróan alacsony ter-
méseredménye már egyértelműen ennek a rendkívül szapora és veszélyes kártevőnek, a 
filoxérának tulajdonítható. Budapesten utoljára 1883-ban volt 100 ezer hl feletti termés. 
Ez mutatja azt is, hogy a filoxéra nagymértékű pusztítása a fővárosban a polgári szőlők-
ben, a nagymennyiségű szaporítóanyag vásárlás és telepítés révén még az országosnál is 
nagyobb erővel lépett fel. Magyarországon még 1890-ben sem esett vissza óriási mér-
tékben a termésmennyiség. 1896-ban megfordul a kedvezőtlen tendencia és mind a bor 
mennyiségében, mind pedig a termőterület nagyságában kismértékű emelkedés tapasz-
talható a főváros szőleiben, míg ekkor Magyarországon az országos adatok 1897 és 
1898-ban még a mélypontot jelentették a filoxéra elleni védekezésben és a termésátlag-
okban. 

A hagyományos borvidékeken, illetve a szőlőtermelő helyeken a filoxéra okozta kár 
végül is az országos rekonstrukció által megújította és modernizálta a hazai szőlő- és 
bortermelést. Azonban keserű sóhajként fogalmazódott meg, hogy: „...Különben is a szőlő 
után termelt kukoricza és burgonya szomorú kenyér, meghalni sok, megélni kevés a legtöbb 
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borvidéken."1 Széchenyi Imre, a dunántúli szőlőrekonstrukció irányítója is tömören 
fogalmazta meg véleményét, amikor rettenetesnek mondta: „...Budapesten a szőke Dunát, 
szennyes Dunapartokat, a kivégzett budai szőlőket." 

A szőlőtermesztést nagyobb mértékben, Budapest négy kerületében lehetett megfi-
gyelni. A két part mezőgazdasági adottságainak ismeretében nem meglepő, hogy szinte 
kizárólag a jobb parton volt lehetőség jelentősebb szőlőskertek, szőlősterületek telepíté-
sére, kialakítására. Mégis a kőbányai szőlők terméseredményei, valamint a szőlőterület 
nagyobb állandóságot jelentett, mint a budai oldalé. A filoxéravészt megelőzően a terme-
lési adatok 540 és 3622 hektoliter között mozognak, míg például a II. kerület minimuma 
a hasonló időszakban 1383 hl, maximuma 1882-ben 67279 hl. Kőbánya termelése a 
filoxéra kártételét követően sem esett 450 hl alá, sőt 1896-ban is 3682 hl-t termelt. Bu-
dán ezzel szemben a nagyhírű, régi szőlőművelés szinte megszűnt a filoxéra nagyarányú, 
totális kártétele miatt. A szőlőtermő területek arányát tekintve Kőbánya 1882-ben még 
Budapest összes termőterületéből mindössze 5 %-kal részesedett, 1894-ben azonban már 
kis híján elérte az összterület harmadát, vagyis 30%-ot. Mindemellett csekély bormeny-
nyiségről és termőterületről volt szó, de így is az arányokból érzékeltethető, hogy a pesti 
immúnis homokterületek révén, az itteni szőlők jóval ellenállóbbak voltak a filoxérának, 
mint más fővárosi kötött márga, agyag, meszes lösztalajú kerületek szőlei Budán, Óbu-
dán. 

A filoxéravész óriási kártétele és pusztítása után ugyan megindultak a kétségbeesett, 
sokszor kapkodóan szervezett helyreállítási, rekonstrukciós munkák, de a megváltozott 
termelési módszerek nem kedveztek a budai és kőbányai szőlő-bortermelőknek. A sző-
lőmüvelés, mint művelési ág, mint növénykultúra a déli, délnyugati, kiváló ökológiai 
adottságú domboldalakról rohamosan lecsúszott a filoxéra megélhetése szempontjából 
kedvezőtlen immúnis, 75 %-nál nagyobb kvarctartalmú, laza szerkezetű homoktalajokra, 
homokos síkságokra. Az új amerikai vadalanyok és az új eurázsiai oltványok, a szállítás, 
a trágyázás, az új technológiai elemek és növényvédelmi munkák költségei, alaposan 
megnövelték a termelés összköltségét. Ugyanakkor az egyesített, új, nagyhatárú fővá-
rosnak is egyre inkább terhére volt a szőlőtermesztés a fejlődő, terebélyesedő ipari-
mezőgazdasági feldolgozó szektor helyhiánya miatt. A budai telkek az eladósodott sző-
lősgazdák kezéből átkerülnek a majdani villatulajdonosokéba. A szőlőművelés pedig a 
korábbi elsődleges pénzkereseti, megélhetési forrásként játszott szerepét elvesztve, egyre 
inkább a szórakozás, a kikapcsolódás tere lett. 

Az izzasztó, nagy kézimunkaerő igényű, alkalmi társas munkák helyett a pihenés és a 
zöldövezethez tartozó, már az új polgári értékek és luxuselvárások egyik színterévé 
lépett elő. Mindez a folyamat azonban a főváros korábbi arculatának megváltozását is 
jelentette, a kiskocsmás, szőlőskertes, vincellérházakkal teletűzdelt, a kapások szegény 
szorgosságával művelt területek helyett, már más funkciójú hasznosítás (raktár, gomba-
termesztés, pezsgőérlelés stb.) lépett előtérbe. A használaton kívül került egykori pincék 
bozótossá váltak és lassan elenyésztek. A nem művelt szőlőhegyekben pedig az új, feltö-
rekvő polgárság átépített, felújított egykori présházai pompáztak, mint nyári, időszakos 
nyaralók. Majd pedig megkezdődött az állandó kintlakással az egykori szőlőhegyek 
elfoglalása, és a Monarchia utolsó évtizedeiben világvárossá kiépülő, egyre nagyobb 

1 Borászati Lapok 1895. 184. 
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forgalmú, lüktető-nyüzsgő forgalmú Budapest bekebelezte kiépülő útjaival, infrastruktú-
rájával az egykori csöndes, csak a víg szüreti alkalmakkor hangos szőlőhegyeket. 

A főváros határterületein az egykori szőlőket pl. Budafokon és Kőbányán pedig az 
iparosodás szorítja ki. Ugyan 1898-ban Kőbányán még felmerül egy minta szőlőtelep 
terve, de hamarosan kiderül, hogy a tervezett területen a zsidó hitközség régi temetője 
feküdt, így felhagytak a telepítési szándékkal. Budafokon pedig a később kőbányai tele-
pet is létesítő Haggenmacher Sörgyár mellett, a francia pezsgőkészítést követő pezsgő-
gyárak egész sora nyitotta meg kapuit. Hamarosan azonban az élelmiszeripar mellett 
más iparágak is kihasználják a jó közlekedési lehetőségekből adódó előnyöket. 

Budapesten ekkor az egy lakosra jutó bortermelés és szőlőtermő-terület sokkal erő-
teljesebben csökken, miközben a főváros lakossága negyven év alatt mintegy három és 
félszeresére nőtt. E folyamat közben azonban a szőlő-bortermelő budai oldal kevésbé 
népesedett be, mert a súlyos és katasztrofális filoxéravész miatt a kopár, szőlőktől ki-
pusztult területekre a kisebb népsűrűséget mutató, kevesebb népességet befogadó villák 
épülnek, a város egyik jelentős zöldövezeti régióját adva. 

A rohamosan emelkedő telekárak, a spekulációk, az ipartelepítés fővárosi érdeke, a 
modern polgári életforma térhódítása, vagyis a fővárosi növekvő számú lakosság munka-
foglalkozási funkciójának megváltozása száműzte azt a megélhetési forrást, a szőlőmű-
velést, borgazdálkodást-kereskedelmet, amelynek a 19. század második feléig mind a 
három város polgársága és napszámos rétege oly sokat köszönhetett. Az egyre növekvő 
pesti immúnis homokterületek szőlőművelése és a növekvő lakosság helyi fogyasztáson 
alapuló, a központosított közlekedési-, szállítási-, vasúti lehetőségeket kihasználó buda-
pesti kereskedelem azonban továbbra is megtartotta a fővárost az ország borközpontjá-
nak. 

Szőlészet-borászat Budapest kerületeiben 

A Borászati Törzskönyv még 1882-ben azokat a bortermelő gazdákat rögzítette Bu-
dapesten, akik legalább évi 100 hektoliter bort termeltek meg. A kiadvány ötféle bort 
különböztet meg: aszút, pecsenye- vagy csemegebort, asztali fehéret, vörösbort és sillert. 
Budapesten háromféle bort tüntettek fel; asztali fehéret, vöröset és sillert, vagyis gyenge 
színanyagú kék szőlőből készült borokat, amelyek kék és fehér szőlőfajták együttes 
szüretéből, és kitaposásából is származtak. A szőlőtulajdonosok között Budapesten a 
Borászati Törzskönyv is mutatja, hogy a szőlők hol helyezkedtek el. Ebben az időben a 
tisztán vörösborok termelése már visszaszorult. 

A legtöbb 100 hl-nél többet termelő szőlőbirtokos Óbudán élt, majd négyszer annyi-
an, mint az I. kerületben. Óbuda az egyesítés előtt és után is Budához hasonló kisvárosi 
hangulattal bírt, még ha mezőváros is volt, de egyben a gr. Zichy uradalmi központ, ahol 
jelentős zsidó hitközség alakult ki, a toleráns földesúr és a közös előnyökön alapuló 
egyféle speciális munkamegosztás révén a 18. századtól.2 A német-zsidó bortermelői-
borkereskedelmi tevékenységet és módos parasztpolgári színtű megélhetést a közeli 
szabad királyi városi ranggal, és országos vásártartási joggal rendelkező Buda és Pest 

2 CSOMA Zsigmond: Másság - tolerancia - munkamegosztás. (A kóser élelmiszer-alapanyagok termelé-
se, előállítása során. In: Ethnographia CVI (1995) 1. sz. 85-119. 
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biztosította. Főleg Óbudán volt jellemző a szőlők művelésének és birtoklásának az a 
módja, amely a parasztpolgári fejlődés révén a régi paraszti-földbirtoklási értékrend 
jellemző vonásait magán viselte, ezért a városiasodás, a városi polgárosodás itt később 
fejlődött ki. 

A főváros legtöbb szőlőterülete az I. kerületben volt. 1882-ben 3030 hektár szemben 
a III. kerület 1415 hektárjával. A Hl. kerület, Óbuda lakosai közül többen rendelkeztek 
nagyobb szőlőterületekkel, többen voltak olyanok, akiknek fő megélhetési forrását a 
szőlő- és bortermelés adta. A budai kerületekben, a I. és II. kerületet inkább az jellemez-
te, hogy valamilyen formában már polgári foglalkozással rendelkező városi lakosok 
kisebb parcellákon termeltek szőlőt és bort. A magát szőlőbirtokosnak valló termelők 
legnagyobb hányada óbudai, illetve ül . kerületi budapesti lakos volt. Az I. kerületben 
viszont olyan termelő sem akadt, aki így határozta volna meg foglalkozását. 

Ha a termelők társadalmi helyzete után kutatunk, vegyes képet lehet rögzíteni a vá-
rosban. Az öt foglalkozási kategória között található a „Kocsmáros", ahová a vendéglő-
sök, borkimérők, kocsmárosok, kereskedők tartoztak. Az ún. „értelmiséget" városi al-
kalmazottak, tanácsosok, titkárok, hivatalnokok alkották, míg az „egyéb" az iparosokat 
(pl. molnárok, mészárosok, kézmüiparosok) és az azonosíthatatlan foglalkozásúak cso-
portját takarta. Főleg Óbuda esetében ezek emelik meg e kategória létszámát. A korabeli 
Budapesten valamennyi kerületben főleg a háztulajdonosok és a kocsmárosok, valamint 
a kereskedők voltak a szőlőbirtokosok. A háztulajdonosság kényelmes megélhetést biz-
tosított, a gazdának, így juthatott elég ideje a szőlőművelésre, vagy a műveltetés felügye-
letére. A kocsmárosok esetében pedig a foglalkozásuk és a nyereség, a saját szőlőből 
készült borok kimérése - olcsóbb önköltséggel, a felvásárlás és az esetleges szállítási 
költségek nélkül - jelzik a szőlőtermesztés közötti összefüggést. ' 

A szőlőbirtokosság, más biztos hátteret adó polgári foglalkozás nélkül, főleg csak az 
óbudai lakosságot jellemezte. Az értelmiség szűk létszámából pedig arra lehet következ-
tetni, hogy ennek a rétegnek a többsége inkább csak kisebb szőlőterületeket birtokolt, 
amely a termések csekélysége miatt nem került rögzítésre. Az I. és a II. kerület hasonla-
tosságot mutatott, ha nem is alkottak olyan szoros egységet, mint a III. kerület, illetve 
Óbuda. A főfoglalkozású szőlőbirtokosok jóformán mind Óbudán éltek, a háztulajdo-
nosok esetében is ez mondható el. A háztulajdonos ugyanis szőlő-bortermelése mellett 
nem töltött be időrabló városi-polgári hivatalt. Az értelmiségi szőlőbirtokosság az I. és 
II. kerületre jellemző, amit a fővárosi értelmiségi foglalkozás megoszlás területi elhe-
lyezkedése is magyaráz. A kocsmárosok, kereskedők is inkább ebben a két kerületben 
fordulnak elő, sem mint Óbudán. Az „egyéb" kategóriával a nem azonosított tulajdono-
sok miatt bizonytalan az ismeretünk, de az biztos, hogy kevés iparos termelt évi 100 hl 
feletti bormennyiséget 1881-ben. 

Óbudán a szőlőbirtokok jelentős részét egy-egy család tartotta kezében: ez is a tőke-
koncentrációra, a szőlőtermelés polgáriasodására utal. Közülük a Thaler vagy Thaller, a 
Schlosser és a Hazman, Házmán vagy Haszmann család volt a legjelentősebb 1882-ben. 
A Hazman családból 9-en, a Thaller családból 5-en, a Schlosser családból 3-an termeltek 
évi 100 hektoliternél több bort. 

Az egykor országos hírnevű budai kadarka vörösbor népszerűsége, amely a 18. szá-
zad végén még szinte egyeduralkodó volt, erősen visszaesett. A 19. század közepétől 
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jellemző volt a vörösbor háttérbe szorulása, a fehérborok javára. Olyan szőlőbirtokos, 
aki csak vörösborral foglalkozott volna, szinte már nem is akadt, a kizárólagos fehérbor-
termelés viszont egyre uralkodóbb lett már. Azoknál a szőlő-bortermelőknél is, akik 
fehérbort és vörösbort is egyaránt készítettek, a vörösbor jóval kisebb arányban fordult 
elő, mint a fehér. Óbudán, ahol ez a legmarkánsabban megfigyelhető, 8-10-szeres volt a 
fehérbortermelés aránya a vörösborhoz képest. A vörös és a fehérbor együttes készítése 
legkevésbé az I. kerületben fordult elő, erősen jellemző azonban a II. kerületre, és még 
jobban Óbudára. Itt az együttes termelés mellett az is gyakori volt, hogy valaki csak 
fehér bort készítsen. A csak vöröset termelők jószerivel csupán a II. és főleg az I. kerü-
letben fordultak elő, ahol a budai vörösbornak a 18. század eleje óta erőteljes és kiterjedt 
hagyományai voltak. 

Az 188l-es év legtöbb bort termelői között a legtöbb fehérbort az első kerületben dr. 
Orbay Antal orvos termelte, míg ugyanitt a legtöbb vörösbort Osztoits Mihály elöljáró, 
aki 150 hl fehér és 520 hl vörös borával az I. kerület az évi legnagyobb termelője is volt 
egyben. A II. kerület legtöbb fehérborát Eberling József borkereskedő termelte, és 
ugyancsak ő termelte a legtöbb vörösbort is, nem csupán a n . kerületben, hanem a fővá-
rosban is, az összesen 3000 hl-es termelésével. A ül . kerületben 675 hl fehérborral 
Bacher Jakab kocsmáros vezette a sort, illetve 308 hl vörösborral Perschmann Antal 
szatócs, a kétféle bort együtt tekintve pedig összesen 800 hl-rel Bacher volt a legjelentő-
sebb bortermelő ekkor. Óbudán Henthaler János szőlőműves mindhárom kategória rang-
elsője 670 hl és 15 liternyi termésével. 

Országos igényként fogalmazódott meg az 1880-as évekre egy központi kereskedel-
mi, nagy mintapince megnyitásának óhaja, ahol az országban termelt híresebbnél-
híresebb borokat kereskedelmi célra bemutathatták volna a termelők, és ahonnan a ke-
reskedők biztos minőséget nagy tételben rendelhettek volna. Ezért kezdte meg működé-
sét hosszas előkészületek után 1882-ben a Magyar Királyi Országos Mintapince, röviden 
a Mintapince Budapesten. 

A Mintapince vezetősége alapvetően két célt tűzött ki maga elé: a borokat szakszerű-
en kezelni és palackérettségig fejleszteni, valamint ellátni a vándortanítók, pincemeste-
rek képzését. Mivel a Földművelésügyi Minisztérium felügyeletet gyakorolt a pince 
felett, ezért a felügyelő-bizottságnak tagja volt a borászati kormánybiztos, illetve a he-
lyettese. Mellettük állt a pincébe bort beküldött termelőknek a maguk közül választott 
állandó bizottsága, valamint véleményezési jogkörrel felruházva a Mintapince igazgató-
ja. Ennek a felügyeleti szervnek havonta legalább kétszer kellett üléseznie. A termelők 
választmánya három évre kapott bizalmat és összesen harminc tagból állt. Pontosan 
szabályozták azt is, hogy a mintapincébe került borokat, hogyan fogadják el, miképpen 
érleljék őket. Az ország bármelyik termelője küldhetett borából a budapesti mintapincé-
be, kérve, hogy azt kezelésre átvegyék. A visszaélések elkerülése érdekében kivették a 
jogosultak köréből a Mintapince igazgatóját, a pincemestereket és azokat a termelőket, 
akik maguk is foglalkoztak borkereskedelemmel. Utóbbiak kizárásának az lehetett az 
oka, hogy a Mintapince maga is érdekelt volt a borok eladásában. 

Meghatározták a beküldendő borok minimális mennyiségét is: közönséges bor esetén 
50, pecsenye- vagy fajbor esetén 10 hl volt az a mennyiség, az aszú esetében pedig egy 
gönci hordó. A maximális mennyiséget időközönként újra és újra meg kellett állapítani, 
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tekintettel arra, hogy a pince épp mennyire volt telítve. Mikor a termelő borának elfoga-
dását kérvényezte, először be kellett küldenie négyszer fél liter mustrát. Az elfogadást a 
felügyelőség döntötte el a minta ízlelése, valamint az igazgató véleménye alapján, a 
döntésről pedig értesítették a bort beküldő termelőt. Ha a bort elfogadták kezelésre, 
akkor előre megszabott díjért a Mintapince által fogadott szállító ment el a borért, de a 
pince költségeit utólag a termelőnek kellett megtérítenie. 

A pincébe érkezett bort a Mintapince igazgatója vette át a könyvelő és a pincemeste-
rek jelenlétében. Ha a kibontáskor hiányt észleltek, azt a szállítóra hárították, ettől fogva 
azonban a pincéé volt a felelősség. A bort ezután vegyelemzésnek vetették alá, majd ezt 
követően az igazgató és a pincemesterek javaslatot tettek az általuk legmegfelelőbbnek 
ítélt kezelési módra, majd ezt a javaslatot elküldték a termelőnek, annak beleegyezését 
kérve. A termelőnek 8 napig joga volt kifogást emelni a kezelési mód ellen, viszont ha 
15 napig nem érkezett válasz, akkor a javaslatot elfogadottnak tekintették. Ha a termelő 
és a Mintapince nem jutott egyezségre a kezelést illetően, akkor a felügyelőség feladata 
volt közvetíteni a felek között, ha pedig az álláspontok közelítése sikertelen maradt, 
akkor a bor ismét termelője rendelkezésére állt, a Mintapince lemondott annak további 
kezeléséről. 

Előfordult, hogy a beküldött bor nem egyezett azzal, ami mustrára érkezett be, ebben 
ez esetben a pince szintén visszaadta a bort a termelőnek, miután az állandó bizottság 
elnöke ellenőrizte és rögzítette e tényt. A borok kezelése idején a pince negyedévente 
1% hiánnyal számolt, ha pedig a palackozást is a pince végezte, akkor még 3 %-ot szá-
moltak fel hiányként. Ha a hiány ezt a mennyiséget meghaladta, úgy a felelősség a pin-
cét terhelte, ellenben, ha nem érte el a felszámított mennyiséget, akkor a többlet a pincét 
illette. A pince a szállítási költségen felül felszámított hektóliterenként 1 évre 1 forintot, 
ez volt az úgynevezett fekbér, valamint kezelési költség címén negyedévenként elköny-
velték a borok fél százalékát is a pince javára. Amennyiben a palackérett bort a pince 
értékesítette, akkor ezeket az összegeket eladáskor vonták le, ha a termelő elvitte a borát, 
akkor ő fizetett. De felszámoltak még a bruttó eladási árból ezenkívül további 2 %-ot , 
valamint 2 %-ot szintén a költségek fedezése címén. A Mintapince tehát pontosan rögzí-
tett szabályok szerint működött. Az ország minden részéből érkeztek a fővárosba külde-
mények, a termelők számára pedig presztízst jelentett, ha a Mintapince kedvező véle-
ményt alkotott boraikról. A főváros ezzel a borkereskedelmi központi szerepét 
méginkább megtartotta. A rang mellett a legjobb borokat beküldőknek a Mintapince által 
kezelt boruk jelentős anyagi haszonnal is kecsegtetett. Azok a borok, amelyeket a Min-
tapince elfogadott borkezelésén túl palackozott és értékesített is, a legértékesebb és leg-
jobb boroknak számítottak. Palackot, dugót, kupakot, védjegyet és a feliratozáshoz kellő 
gyöngypapírt a Földművelésügyi Minisztérium biztosított a Mintapince számára. A dugó 
és a kupak egyaránt tartalmazta a ,Magyar Királyi Országos Központi Mintapince" 
feliratot, a védjegy pedig úgy került a kupakra, hogy az a palack kibontásakor megsem-
misült. 

A Mintapincén keresztül az állam gyakorlatilag saját kezelésébe vonta a fővárosba az 
ország legjobb borait és azok értékesítésében is egyfajta monopolszerephez jutott. Az 
egyedi palackozás, feliratozás biztosította a vásárlók számára a minőséget, a termelőnek 
és a pincének pedig a bevételt. A minőségi borok értékesítése terén a Mintapince konku-
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rencia nélkül állt, ezt segítette elő az is, hogy kizárólag a saját raktáraiból lehetett ilyen 
borokhoz hozzájutni. A főraktár eleinte a Mérleg utcában volt, ahol a Mintapince képvi-
selete nyert elhelyezést, az elárusítói képviseletet pedig Radó Mór kereskedő kapta meg. 
Hamarosan szükségessé vált egy fiókraktár létesítése is, amelyet az Egyetem utcában 
nyitottak meg. A raktárak később (1892-ben, 1902-ben, majd 1912-ben) többször is más-
más helyre kerültek át (Akadémia utca, Teréz körút, Üllői út), végül a főraktár is átköl-
tözött a Földművelésügyi Minisztérium épületéhez, ahol ekkor már a Mintapince vezető-
sége is helyet kapott a Gorove utcában. 

A Mintapince vezetői közül meg kell név szerint említeni Schwerzel Jakabot, aki 
évtizedekig töltötte be a pincemesteri feladatot, Moreili Ferencet, a központi szőlészeti 
és borászati felügyelőt, aki intézőként működött a Mintapince szolgálatában, vagy 
Kerkápoly Károlyt, pénzügyminisztert, aki az igazgatósági tanács tagja volt egy időben. 

A filoxéra totális kártétele után Budapest mindinkább a borkereskedelem intézményi 
és áruforgalmi központjává lett, annak ellenére, hogy a nagyhírű, a város arculatát és 
hangulatát, jellegzetességét adó szőlők, szőlőhegyek, pincék körüli zajos élet már nem 
jellemezte a várost. A Mintapince munkáját, és a filoxéra utáni rekonstrukciót miniszteri 
tanácsosi rangban borászati kormánybiztosok irányították és hangolták össze. Ezt a posz-
tot a vizsgált korszakban Miklós Gyula (1876-1896), Dobokay Lajos ( 1896-1910) és 
Lónyay Ferenc (1910-től) töltötte be. Miklós Gyula, mint kiváló gazdasági és borászati 
szakember, valamint szakíró, egészen haláláig viselte tisztségét és kinevezése után is 
számos írásával szolgálta a szőlészet-borászat fejlődését és talpra állítását. 

A század elejére több speciális feladatra szakosodott bizottság és szervezet alakult. 
Ilyen volt a Borvizsgáló Állandó Szakértő Bizottság, amelynek élén Wartha Vince egye-
temi tanár állt elnökként, de az elnökségi tagok közül a régi budapesti borkereskedő 
család leszármazottját, Jálics Gézát, vagy Gundel Károlyt is meg lehetett találni. Az 
elnökségi tagok között ott volt az OMGE mindenkori vezetője, de vendéglősök 
(Gundel), borkereskedők, szőlőbirtokosok is képviseltették magukat. 

Borfogyasztási szokások Budapesten 

A város összesített szeszfogyasztását a 19. század végén, a századfordulón a lassú, majd 
pedig attól kezdve egyre erőteljesebbé váló növekedés jellemzi. A városegyesítéskor 
még egyeduralkodó a bor vezető helye, a sörből ekkor még kevesebbet ittak az emberek, 
a pálinkafogyasztás azonban arányaiban már elég magas volt, ami a polgárság mellett a 
napszámos, kétkezi munkásréteg növekedésével, a megváltozott munkás életformával és 
étkezési szokásokkal is kapcsolatba hozható. 

A bor és a sör helycseréje a legnagyobb mértékben a bor kárára, 1892-ben, a filoxéra 
pusztításának időszakában következett be. Ennek oka a pusztuló szőlők miatti emelkedő 
borárak voltak, és nem a magyarosodó főváros nemzeti-etnikai összetételében, az asszi-
milálódó német, zsidó és szlovák polgárságban, a századvégi és a századfordulós hatal-
mas mértékű építkezéseken résztvevő vidéki, alkalmi munkásságban keresendő. 

A borértékesítésnek polgáriasultabb, előkelőbb változata volt a borkereskedés. 1882-
ben az előkelő belvárosra (IV. kerület) és az eleven hivatalnok negyednek kiépülő Li-
pótvárosra (V. kerület), valamint a gyorsan fejlődő és terjeszkedő Erzsébetvárosra (VII. 
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kerület) jellemző ez leginkább. 1912-ben a kereskedők a Nagykörút mellett kiépült vá-
rosrészekbe húzódtak, nyilván itt volt inkább kereslet áruik iránt. Figyelemreméltó Kő-
bánya előretörése ebben a kategóriában. A budai partra ezzel szemben sokkal kevésbé 
jellemző a borkereskedelem. Szinte teljes egészében a nagyvárosi jellegű Pesten alakítot-
ta ki hálózatát a borkereskedelem. Buda a hivatali negyed (Vár) ellenére megmaradt a 
pestiek kirándulóhelyének a kisvárosi, hangulatos házaival, a régi szőlők helyén kialaku-
ló zöldövezetével, a Tabán jellegzetes, balkáni-mediterrán hangulatú kiskocsmáival. 
Óbuda a nagykapus, homlokzati házfallal az utcára néző német módos parasztpolgári 
házaival és pincéivel, borkimérésre használt kis belső zöld udvaraival, tovább őrizte 
sajátos jellegét. Itt nem a borkereskedések, hanem a borkimérések jelenléte volt a jel-
lemző. 1882-ben a majdnem, hogy peremkerületnek számító VI. kerület közelíti csak az 
I. és a II. kerület adatait, Óbuda ellenben messze a legtöbb borkiméréssel rendelkezett, itt 
a termelők főleg saját boraikat értékesítik. Nem véletlen, hogy a VI., VII. és VIII. kerü-
lethez viszonyítva a legtöbb kocsma és vendéglő itt található. 

1912-re a Név- és címtárból eltűnt a kimérés megjelölés, ellenben a kocsmák és 
vendéglők immár külön kategóriaként vannak jelen. Természetesen valamennyi kerület-
ben eddigre óriási mértékben megnövekedett a lakosság létszáma, így ez az egyenes 
irányú fejlődés is oka a vendéglátó-helyiségek számszerű emelkedésének. Összességé-
ben az állapítható meg, hogy a VI., VII. és VIII. kerület megőrizte vezető pozícióját, míg 
a belvárosban jószerivel semmi változás nem tapasztalható: ez előkelő városrész maradt. 
A Lipótváros előkelő hivatali negyede sem a vendéglátás bázisa, a budai part viszont 
fokozottabban a pestiek kedvelt kirándulóhelyévé lépett elő, beleértve Óbudát is. Az 
itteni hangulatos kocsmák, kisvendéglők vonzották a pesti életből kiszakadni vágyó 
polgárokat. A budai lakosok tekintélyes része élt meg ebből a vendégforgalomból. 

A borkimérések 1882-es adatai vizsgálata szerint alacsony az egy borkimérésre eső 
lakosság létszáma. Az V. és a X. kerület esetében figyelembe kell venni a borkimérések 
kerületenkénti minimális előfordulását is. A kocsmákra és vendéglőkre eső lakosok 
száma 1882-ben a VI., VII. és VIII. kerületben nem csupán a lakosság lélekszáma miatt 
volt több, hanem az ott kialakult sajátos külvárosi élet-étkezési kultúra is meghatározó 
volt. Ezek nem előkelő, hanem egyenesen veszélyes helyek hírében álltak. 1912-ben 
csupán a lózsefváros az, ami leginkább megőrizte korábbi lumpen jellegét (az itteni 
lakosságra utalnak a korábbról származó utcanevek is: Bérkocsis utca, Kisfuvaros utca, 
stb.). 

Ezzel szemben a budai oldalon a Tabán, valamint Óbuda nem annyira a budai, mint 
inkább a pesti lakosság létszámának emelkedése miatt növelte vendéglátóhelyeinek 
számát. Az I. kerületben és Óbudán a kocsmák és vendéglő aránya némi jellegbeli kü-
lönbséget mutatott, de a kocsma és a vendéglő fogalma az adatfelvételkor igen könnyen 
összemosódhatott, főleg a budai oldal esetén, míg pl. a IV. kerületben érdemes ezt az 
arányt vizsgálni. Itt 20 kocsmát és 63 vendéglőt említenek a források. 

A budapesti borfogyasztás, de az egész vendéglátóipar tehát részben a budai parton, 
részben a VI., VII. és VIII. kerületben összpontosult, a kevésbé előkelő formáit a VIII. 
kerületben lehetett fellelni. 

A fentebbiekből látható, hogy a főváros 19. századi fejlődése a borral való kapcsola-
tot megváltoztatta. A 18. századtól a 19. század derekáig Buda jelentős bortermelőnek 
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számított, majd a pesti oldalon a kőbányai Ó- és Újhegy után a filoxéravész utáni homo-
ki szőlőtelepítések révén a híres fehérborai révén Pest is. A század végére a bortermelés-
nek Budapest gazdaságában játszott szerepe azonban már egyre jelentéktelenebb lett. A 
filoxéravész szinte teljesen kipusztította a tőkéket. Budapest nem volt képes megőrizni 
az ország termelésében játszott korábbi kiemelkedő szerepét, de kereskedelmi centrum-
má, és a szakmai intézmények székhelyévé vált. Ezt segítette elő a jó szállítási-
közlekedési adottság, a város határában található jó bortárolási-pincelehetőségek (Buda-
fok, Kőbánya), a népesség ugrásszerű emelkedése, a főváros politikai-államigazgatási 
funkciója. A szőlővel és borral való foglalkozás Budapesten az őstermelésből részint 
kedvteléssé, részint hivatássá: tőkés jellegű vállalkozó vagy szakértő tevékenységgé vált. 
A borfogyasztás a város lakóinak életében háttérbe szorult. A szőlő-bortermelő Pest-
Budából borfogyasztó és borkereskedő Budapest lett, ami egyben jellemzője lett az eu-
rópai nagyvárossá fejlődésnek. 

Az első világháború után a szőlőterületek rohamos csökkenése figyelhető meg Buda-
pesten. 1915-1920 között 413 ha-al, vagyis 45%-al csökkent a terület. Az egykori virág-
zó szőlőhegyek emlékét csak a 8 ha-os II. és X. kerületi szőlőterület, és a 93 ha-os óbu-
dai szőlő jelentette már. Az alacsony borárak és a magas munkabérek miatt a szőlők a 
kivágás sorsára jutottak. Bodor Antal összefoglaló munkájában megállapította, hogy 
bortermelésnek Budapesten jövője nincs"3 A 20. század első harmadában már csak bu-
daörsiek termeltek szőlőt, de ők is feladták és eladták ezeket a területeket a fővárosiak-
nak villáteleknek vagy gyümölcsösnek. 

Az emelkedő borárakat az országos csökkenő bortermelés magyarázta. Az elcsatolt 
országrészekkel Magyarország szőlőterületének 30%-a került az utódállamok területére. 
Ezzel szemben épen az értékesebb dombvidéki szőlőtelepek 50%-át az utódállamok 
kapták. Az első világháborút megelőző utolsó öt esztendő évi átlagában az ország szőlő-
gazdaságai 4 millió 657 ezer hektoliter bort termeltek, míg az utolsó évek átlagos ter-
méshozama alig haladta meg a 3 millió hektolitert. De kiváltképpen súlyossá tette a 
szőlősgazdák helyzetét a magyar bor értékesítésének nehéz volta. A világháborút meg-
előző öt esztendőben évenként kerek számban 1 millió 39 ezer hektoliter bor került kül-
földön értékesítésre. Ez a mennyiség fokozatos csökkenés után az utolsó évek átlagában 
már 218 ezer hektoliterre zsugorodott. Kétségtelen, hogy később a borkivitelben az 
1930-as években bizonyos javulás mutatkozott és a külkereskedelmi politikában sikerült 
újabb piacokra szert tenni Franciaország és Svájc vásárlásai révén. A kérdés azonban 
még korántsem volt rendezett, mert a korabeli borexport adatai szerint a borkészlet csu-
pán 7%-a került exportra. 

Sokkal érdekesebbek azok a viszonyszámok, tendenciák, amelyeket Budapest sze-
szesital fogyasztásának, azon belül a borfogyasztási szokásainak megfigyelésére rögzí-
tett a korabeli statisztika.4 A kutatás 100 budapesti háztartásra terjedt ki, egy németor-
szági, nagyobb adatmerítés mintájára. 

3 BODOR Antal: Budapest mezőgazdasága. Bp. In: Statisztikai Közlemények. 65. kötet. 2. sz. Bp., é. n. 
111. 

4 BUZIÁSSY Kálmán: Budapest szeszesital fogyasztása. Bp. In: Statisztikai Közlemények. 73. kötet. 3. 
sz. Bp., é. n. 12-49. 
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A fővárosba beszállított bormennyiség tekintetében a filoxéra pusztítása után már 
mennyiségileg jelentéktelen helyen állt a buda-sashegyi borvidék. Maradék termésének 
több mint egy harmadát a főváros területén szüretelte - borkészletét túlnyomórészt 
(83,33%) Budapestnek adja. A gyöngyös-visontai borvidék termésének közel egyharma-
dát (32,52%) a főváros lakosai fogyasztották el, sőt a mennyiségileg már kiugróan első 
helyen álló alföldi, homoki borvidéknek ideszállított termés hányadát (27,67%) még a 
pest-nógrádi borvidék is megelőzte (28,28%). Érdekes, hogy a világhíres bort szüretelő 
Tokaj-hegyalj a össztermésének majd negyedrészét (23,98%) bocsátja a főváros - nyil-
ván vagyonosabb, jobb módú, magasabb társadalmi helyzetű, befolyásos társaságok 
tagjait alkotó - lakosságának rendelkezésére. 

A Budapestre szállított bormennyiség nagyságát nem csupán az egyes borvidékeknek 
a fővárostól való távolsága befolyásolta, hanem az a körülmény is, hogy területükön 
nincsenek olyan nagyobb városok, amelyeknek lakossága lokálpatriotizmusa révén vagy 
talán még inkább a megszokottságnál fogva, elsősorban saját vidékének borait vásárolja. 

A külföldről Budapestre szállított, mindössze 147 hektoliter bormennyiség túlnyomó 
része (104 hl) ebben az időben Olaszországból érkezett, ezen kívül csupán Ausztriából és 
Csehszlovákiából jött említésre méltó borszállítmány. 

Érdekesnek mondható sajátosságokat lehetett megállapítani a különböző társadalmi 
helyzetű és foglalkozású rétegek borfogyasztási szokásaiban is. Kétségtelen ugyanis, 
hogy a cselédség étkezése és ennek kapcsán az ital fogyasztása is, igazodik munkaadójá-
nak életszínvonalához. Sőt az olyan háztartási alkalmazottak, akik már mintegy minősí-
tettebb munkakörben foglalatoskodnak, nyilvánvalóan nagyobb mértékben alkoholfo-
gyasztók, mivel egyrészt az ilyen háztartások vitele magasabb színvonalú, másrészt 
mivel az ilyen alkalmazottak már megbecsültebbek. Alkoholt rendszeresen fogyasztó 
komorna csak a legjobb háztartásokban található, 19,87 %-uk, a házvezetőnők 14,44 %-
a, valamint a szakácsnők 14,16 %-a fogyasztott alkoholt rendszeresen. Hogy a szoba-
lányok alkoholfogyasztási arányszámát (13,02 %) a mosogatólányoké is megelőzi (13,58 
%), ennek oka nyilván azzal magyarázható, hogy mosogatólányokat inkább csak, vagy 
nagyobb cselédséggel rendelkező háztartások, vagy pedig vendéglők, kávéházak foglal-
koztattak, ahol ők inkább juthattak szeszesitalhoz, mint a szobalányt gyakrabban tartó 
kispolgári háztartásokban. A szeszesitalt fogyasztó budapesti háztartási alkalmazottak-
nak több mint a fele, (51,79 %-a) a vizsgált egyheti időtartam alatt csupán csak egy 
alkalommal fogyasztott alkoholt. 

Az alkalmazottak csoportjait külön-külön vizsgálva, kitűnik, hogy gyakoriság szem-
pontjából ismét azok a kategóriák szerepelnek előkelő helyen, amelyek általában is veze-
tő szerepet töltöttek be a szeszesital fogyasztás kérdésében. Kivételként talán csak a 
budapesti dajkák népesnek nem mondható csoportja emelhető ki, akik bár nem túlságo-
san kiemelkedő mértékben szeszesital fogyasztók, mégis vezető helyet töltenek be a 
borfogyasztás gyakorisága szempontjából, nyilván az ugyancsak idesorolt szoptatós 
dajkák révén. A szeszesitalt fogyasztó háztartási alkalmazottak túlnyomó része, (72,65 
%-a) fogyasztott bort a vizsgált egyheti időtartam alatt. Borfogyasztás szempontjából a 
vezető szerepet a házvezetőnők töltötték be (87,18 %), felülmúlva a komomák (77,42 %) 
és a szakácsnők (75,39 %) részesedését. 
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Legkevésbé voltak borfogyasztók a mosogatólányok, akik viszont a sörfogyasztás 
terén kárpótolták magukat. A mosogatólányokat e tekintetben csak a dajkák múlták felül, 
akik közül - a téli idő dacára - minden második fogyasztott sört a szóban levő hét fo-
lyamán. Valószínű ez abból a feltevésből adódott, hogy a rendszeres sörfogyasztás ked-
vezően befolyásolja a szoptatós dajkák kondícióját és tejképződését. Megdöbbentően 
magas részesedéssel a gyermekleányok foglalták el a vezető szerepet (19,67 %) a pálin-
kafogyasztók között, ami összefüggésbe hozható azzal a körülménnyel, hogy ezeknek a 
munkásnőknek nem igen kellett hozzátartozóik eltartásáról még gondoskodniuk. 

A családi állapot jelentősebb szerepet játszott a női munkások szeszesital fogyasztá-
sának kérdésében, mint a férfiaknál. A nők rovatában a legmagasabb arányszám jóval 
több, mint kétszerese az alkoholt fogyasztó munkásnők átlagos részesedésének, holott a 
férfiaknál e szám meg sem közelíti az átlag kétszeresét. 

Foglalkozási főcsoportok szerint vizsgálva a kérdést, felötlik, hogy az alkoholt fo-
gyasztó munkások aránya kiváltképpen a szállodás-és vendéglősiparban (34,25 %), a 
közlekedésnél (33,90 %), valamint az élelmezési és élvezeti cikkek gyártásában dolgo-
zókénál (33,46 %) kiemelkedő. Az első és az utóbbi foglalkozási főcsoportban nyilván a 
természetbeni szeszesital-járandóság szolgálhat magyarázatul, míg a közlekedési alkal-
mazottak alkoholszeretetét köztudomásúnak írták a statisztikák. Viszonylag alacsonyabb 
a fonó- és szövőiparban (14,04 %), valamint a ruházati iparban (14,08 %) alkalmazott 
férfiak számaránya, amit talán a gyengébb kereset magyarázhat. A szeszesitalt fogyasztó 
munkásnők amúgy sem túl nagy száma - a messze kiemelkedő szállodás- és vendéglős-
ipar 11,41 %-os arányszámának kivételével - annyira széttagolódik, hogy az egyes fog-
lalkozási főcsoportok rovataira jutó adatok következtetések levonására nem alkalmasak. 

Fontos szempontunkból viszont, hogy a szeszesitalt fogyasztó munkásság túlnyomó 
hányada, 87,10 %-a a borivók rovatában szerepelt, míg az emberi szervezetre legkáro-
sabb pálinkát a felvétel hetében az alkoholfogyasztóknak csak 14,78 %-a itta. Feltűnőbb 
e két italfajta arányának ilyetén való alakulása azért is, mivel a felvétel időpontja inkább 
kedvez az erősebb pálinkafogyasztásnak. Ép ellenkező hatása volt a felvétel idejében a 
hidegnek a sörfogyasztás alakulására, hiszen a téli hónapokban a sörözés még a nagyobb 
jövedelemmel bíró polgári társadalmi réteg esetében is lényegesen alacsonyabb. 

A borkedvelők statisztikai adatait vizsgálva kitűnik, hogy a kiemelkedő arányszámo-
kat a nős, illetve férjezett családi állapotúak sora mutatja, mégpedig itt is azok, akik 
eltartott gyermekkel vagy családtaggal bírtak. Feltűnő jelenség, hogy az ilyen családi 
viszonyok között élő munkások adatsoraiban a pálinkafogyasztást jelző arányszám igen 
alacsony. A népesebb családú munkások az italozásnak inkább szolidabb formáját ked-
velték. Ezt az is alátámasztja, hogy a pálinkafogyasztók túlnyomórészt - és pedig úgy a 
házas, mint az özvegy és elvált családi állapotú munkások közül - az eltartott gyermek 
vagy családtag nélküliek soraiból kerültek ki. Ennél a megállapításnál egyúttal utalni 
kell az úgynevezett közös háztartásban élőkre is, akik a vezető szerep kétes dicsőségéről 
nem hajlandók lemondani. Ugyancsak a közös háztartásbeliek soraiból került ki az 1930-
as évek Budapestjén a többsége azoknak a munkásoknak is, akik a felvétel hetében több-
féle szeszesitalt fogyasztottak. Ezek rovatában a többféle italfogyasztás százaléktöbblete 
35,25-t mutat, holott az özvegy és elvált családi állapotú, kereső és eltartott családtag-
nélküliek, az egyedül élők hasonló viszonyszáma 30,44-ben jut kifejezésre. Egyféle 
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szeszesital élvezetével leginkább azok a kereső családtaggal bíró özvegy, illetve elvált 
munkások elégedtek meg, akiknek családtagjaik eltartásáról gondoskodniuk nem kellett. 

Foglalkozási főcsoportok szerint vizsgálva a szeszesital fogyasztás alakulását, szem-
beszökő volt az a különbség, amely a magán- és az állami (közüzemek) munkásságának 
alkoholélvezete között megnyilvánult. Kitűnt ugyanis, hogy a szeszesitalt fogyasztó 
állami munkahelyen dolgozó közüzemi munkásoknak jóval erősebb hányada volt borivó, 
a magániparban alkalmazottak viszont inkább a sör- és pálinkafogyasztás terén mutattak 
jelentősebb arányszámot. Az állami közüzemek munkásainak borfogyasztása (95,66 %) 
erősen vetélkedett az elsőségért a közlekedés körében foglalkoztatott alkalmazottak 
borivásával (95,88 %). Ennek a két foglalkozási főcsoportnak az alkoholfogyasztásában 
lényeges különbség mutatkozott. Az állami üzemben dolgozók budapestiek pálinkafo-
gyasztási arányszáma (6,48 %) közel állt a minimumhoz. A magas borfogyasztási száza-
lékszám kialakulása, ezzel szemben a budapesti közlekedésben dolgozóknál a kiemelke-
dő pálinkafogyasztási arányszám mellett (34,71 %), és ellenére igen jelentős borfogyasz-
tást is jelentett. 

Érthetőnek látszik a szállodás- és vendéglősiparban alkalmazott borfogyasztók ala-
csony aránya, ha figyelembe vesszük azt, hogy az idesorozott szeszesitalt fogyasztó 
munkásságnak csaknem a fele a téli hónap ellenére is sört ivott, bár kétségtelennek lát-
szik, hogy annak túlnyomó részét természetbeni járandóságaképpen, fizetés-kiegészítés-
ként kapta, fogyasztotta. 

Az egyes szeszesitalfajták fogyasztására az esztendő más és más szakában különféle 
tényezők is befolyást gyakoroltak. Az időjárási viszonyok mellett különösen számolni 
kell a fogyasztóközönség anyagi helyzetére kiható körülményekkel. Ilyen szempont a 
ház bérnegyedének, sőt ebben az időben már a lakbérnek minden hónap első hetében 
történő fizetése, a beiratkozási költségekre való tekintettel az iskolaév kezdetén a kifize-
téseket. Nem szabad megfeledkezni az alkalmi munkák okozta időszaki munkanélküli-
ségről sem. E tényezők kétségtelenül csökkentőleg hatottak a szeszesital fogyasztás 
alakulására, de viszont növelték az alkoholfogyasztást a nagyobb ünnepek alatti italozá-
sok. A fentiek miatt tehát téves lenne, a felvétel alkalmával bevallott egyheti italfogyasz-
tás mennyiségét a munkásság évi fogyasztására vonatkoztatni. Ezért a statisztikai felmé-
rés adatai inkább az egyes kategóriák különböző fogyasztása között mutatkozó eltérések 
szemléltetésére alkalmasak. 

A férfiak rovatában a legjelentősebb szeszfogyasztást az özvegyeknél és elváltaknál 
lehetett megtalálni. Ezek közül is kimagaslott azoknak a kereső családtagnélküli munká-
soknak az alkoholélvezete, akiknek családtagok eltartásáról gondoskodniuk nem kellett. 
Feltűnő különbség nyilvánult meg a családjánál, illetve az idegeneknél lakó nőtlen mun-
kások italfogyasztása között, mivel a családi otthon melegét élvező munkások által elfo-
gyasztott alkoholmennyiség csaknem a felét teszi az albérletben lakó és így a kocsmákra 
inkább ráutalt fiatalság szeszfogyasztásának. 

A közös háztartásban élő budapesti nők aránytalanul magas szeszesital fogyasztását 
tükrözték a korabeli statisztikai adatok. E munkásnők jelentős alkoholfogyasztásával 
szembeállítva azoknak a . kereső családtag nélküli özvegy vagy elvált anyáknak az ital-
mennyiségét, akiknek gyermekeik eltartásáról is gondoskodniuk kellett. Az idegeneknél, 
illetőleg a családjával lakó hajadonok szeszesital fogyasztása között az utóbbiak javára 

222 



Csorna Zsigmond: A borfogyasztás változásának tendenciája... 

körülbelül ugyanolyan különbség nyilvánult meg, mint amint fentebb a férfiaknál. Meg 
kell jegyezni - hangsúlyozta a statisztikus - , hogy az idegeneknél lakó hajadonok rova-
tába sorozott nők egy része valójában a közös háztartásbeli nők csoportjába tartozna. 

A fejenkénti szeszesital fogyasztás vizsgálatánál leszögezhették a statisztikusok, 
hogy alkoholfogyasztás szempontjából a családi állapot a nőknél nagyobb szerepet ját-
szott, mint a férfiaknál. A szeszesital fogyasztás gyakoriságának szempontjából a szállo-
dás- és vendéglősiparban alkalmazott munkások arányszáma felülmúlta a közlekedés 
körében alkalmazottakét. Az elfogyasztott italmennyiség nagyságát tekintve már a köz-
lekedésbelieké a vezető szerep. Érthető, hogy a vendéglői személyzet rendszeresen ki-
porciózott mennyisége háttérbe szorult a közlekedési alkalmazottak alkoholfogyasztása 
mellett, akik télben-fagyban munkaidejük túlnyomórészét Budapest utcáin, a korabeli 
tömegszállító eszközökön, a szabadban töltötték. 

Ami a háztartásokban elfogyasztott szeszesitalok mennyiségét illeti, már az első 
pillanatban szembeötlik, hogy az egy családtagra eső szeszesital mennyisége messze 
elmaradt nemcsak a jelentősebb budapesti, hanem az országos alkoholfogyasztást kifeje-
ző fejkvótától is. Bár kétségtelen, hogy a megfigyelés alá vont háztartások viszonylag 
alacsony számából nem igen lehetett a főváros egész lakosságának szeszesital fogyasztá-
sára messzemenő következtetéseket levonni. Főleg lélektani okból nem, mivel a szeszes-
ital fogyasztás mérvének kristálytiszta tükörképét az önvallomások sohasem tudták a 
szubjektivitás miatt visszaadni. De a háztartáson kívül szeszesitalokra fordított összeg 
más egyéb kisebb-nagyobb tétellel együttesen egyenlítődik ki, és ebből az összegből az 
italra kiadott pénzt elfelejtik. 

Ebben az időben, az 1930-as években, amennyiben a budapesti és a német birodalmi 
háztartások fogyasztását a társadalmi kategóriák különbségével vizsgálta a statisztika, 
kitűnt, hogy míg a magyar fővárosban a polgári háztartások alkoholfogyasztása közel 
kétszeresét teszi a munkáscsaládok szeszesital élvezetének, addig Németországban a 
társadalmi rétegek italfogyasztása közel egyezőnek látszik. Kitűnt egyben az is, hogy 
amíg Budapesten a munkásság szeszesital fogyasztása valamennyi italfajtánál alatta 
marad a polgári háztartások alkoholfogyasztásának, ezzel szemben a német birodalmi 
munkásháztartások jelentősebb sörfogyasztásával szemben a polgári kategóriák bor- és 
pálinkaélvezete a számottevőbb. 

A német háztartási statisztikákból viszont kitűnt az is, hogy bár a munkásság és a 
polgári társadalom jövedelme közötti differencia közel hasonló arányú, mint amit a bu-
dapesti adatok mutattak, mégis a vendéglőre és szeszesitalokra a munkásság jövedelmé-
nek nagyobb hányadát fordította, mint amekkorát a két polgári kategória háztartásai 
(alkalmazottak és hivatalnokok). A budapesti és németországi háztartások szeszesitalok-
ra fordított összeg szempontjából történt összehasonlításakor feltűnő, hogy amíg a német 
háztartások alkoholélvezetekre 86 márkát költöttek, addig Budapest megfigyelt háztartá-
sainak átlagos kiadása az 50 pengőt sem érte el. Még szembeszökőbb az eltérés a mun-
káscsaládok összehasonlításánál, mivel a budapesti munkásháztartások szeszesital kiadá-
sa a németországi munkáscsaládokénak csak a felét tette ki. 

Budapest és a vidék borfogyasztását összehasonlítva megállapítható, hogy a harmin-
cas évek elején a budapesti borfogyasztás emelkedett, míg a vidéki csökkenő tendenciát 
mutatott. Az egy főre eső 30 liter/fő borfogyasztás Budapesten 1934-re 46 liter/főre 
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növekedett, míg a vidéki borfogyasztás ennél erőteljesebben csökkent, 40 literről 21 
liter/főre.5 
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SZAKÁL GYULA 

„Az álmok és az új életmód árusítása" 
(Reklámok és a fogyasztói magatartás változása Győrben 

1890 és 1940 között)* 

Bevezetés 

A történettudomány mindmáig kevés figyelmet szentelt a reklámok világának és az ebben 
rejlő információknak. Természetesen voltak úttörő kísérletek és ma is folynak munkák, de 
mégis meglepően kevés feldolgozás olvasható ebben a témában. Azért tartjuk - tarthatjuk -
ezt sajnálatosnak, mert egyrészt a vállalkozástörténet, másrészt az életmódtörténet kiváló 
kiegészítő forrásként tudná használni a reklámokat. De gyakran előfordul az is, hogy egyéb 
források hiányában a reklámokból tudjuk meg a vállalkozás megindulásának idejét, helyét és 
jellegét. Győr esetében pl. az áruházakról semmilyen egyéb adat nem maradt fenn, mindösz-
sze a reklámok tájékoztatnak arról, hogy mikor jelent meg ez a kereskedelmi forma, kinek a 
nevéhez köthető és mivel foglalkoztak. 

Egy másik esetben pedig egy nehézséggel küzdő egyéni vállalkozás anyagi sikert hozó 
ötletét tudtuk bizonyítani a reklámok segítségével. A kékfestés, kelmefestés, majd vegytisztí-
tás útját végigjáró egyébként igen innovatív vállalkozó reklámtevékenysége által tudtuk 
nyomon követni egy állandóan változó és sikeressé váló iparos útját. Az is feltűnt, hogy a 
tartósan sikeres vállalkozók nevével az általunk elemzett újság hasábjain igen sűrűn találkoz-
tunk és kereskedelmi mentalitásuk - amit más forrásból is megismertünk - igen jól követhető 
volt reklámjaik elemzésével. Sőt arra is volt példa, amikor egy kereskedő éppen egy országos 
konkurens cég reklámjainak a hatására változtatott üzleti módszerein. 

A vállalkozó magatartás vizsgálata mellett a fogyasztási kultúra megismerésének, de 
bátran mondhatjuk: átalakításának is fontos szereplői a reklámok. Ha tömegesen vizsgál-
juk a hirdetések időbeni alakulását, akkor a történész számára a fogyasztási szokások 
változásának a folyamata kiválóan megragadható. Egy új iparcikk, élelmiszer, higiéniai 
termék tömeges felbukkanása, tartóssága vagy akár eltűnése sokkal többet jelent, mint a 
kereskedelmi termékek változása. A hagyatéki leltárakból, üzlet leltárakból, vagy egy 
visszaemlékezésből egy-egy esetben nyomon tudtuk követni a fogyasztói kultúra helyze-
tét és állapotát, ami igen nagy hasonlóságot mutatott a helyi újság reklámjaival. 

A 19. század végén már rengeteg reklámhordozó jelent meg. A fizetési blokkok hát-
oldalát, a legkülönbözőbb helyi kiadványokat, plakátokat, üzletek portáljait, sőt még a 
képeslapokat is felhasználták erre a célra. Ha csupán reklámtörténetet kívántunk volna 
írni, nyilván figyelembe vennénk ezeket a forrásokat. Számunkra azonban a fogyasztói 
magatartás alakulása volt a fontos, ezért azt a forrást néztük meg, amelyben a legtöbb 

*Az itt megjelent tanulmány elkészítését a Széchenyi István Egyetem támogatta. Erről a témáról bővebben 
lehet olvasható: SZAKÁL Gyula: Vállalkozó győri polgárok 1870-1944. L'Harmattan, Bp., 2002. 
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hirdetés jelent meg és amelynek a hosszú távú alakulását is vizsgálni lehetett. Ezért dön-
töttünk a város leghosszabb időn át megjelenő nagy példányszámú napilapja, a Győri 
Hírlap mellett. 

Ez az újság 1886. szeptemberétől jelent meg először, hetente két alkalommal, majd 
1895-től napilappá vált. Mi is ettől az időponttól kezdtük elemezni, mégpedig elsőként 
kvantitatív módszerrel. Először minden második hónapban vettünk fel egy általános 
mintát. Az állás- és házassági hirdetéseket és az egyéb apróhirdetések mellőztük, de 
minden olyan reklámot számításba vettünk, amely árut és/vagy szolgáltatást kínált. Az 
így kapott több százas, majd később ezres nagyságrendű mintát csoportokba rendeztük. 
Külön figyeltünk a tíz legtöbbet reklámozott termékre és az életmódelemeket leginkább 
érintő termékek csoportjára. Később csökkentettük a mintavételt négy metszetre. Ekkor 
minden évszakban egy-egy hónapot néztünk meg. Ez a felvétel elegendőnek bizonyult a 
változások ívének a megrajzolásához. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az újság reklám-
szerkezete hány évenként alakul át. Az öt éves metszeteket túl süninek találtuk. A mód-
szer kikísérletezésének a stádiumában az a vélemény fogalmazódott meg, hogy kb. 10 
évenként érdemes megvizsgálni a hirdetési világ helyzetét. Természetesen nem ragasz-
kodtunk mereven a matematikai időhatárokhoz, hanem a történelmi változásokat (I. 
világháború, 20-as évek, világgazdasági válság) is figyelembe vettük. 

A Győri Hírlap példányszámát pontosan nem ismerjük, de a kezdeti 200-300-ról az 
1930-as évekre legalább 1000-re nőtt a megjelenés. Természetesen több újság is megje-
lent a városban, de ilyen hosszú távon és ennyire a győri polgároknak készült napilap 
csak egy volt. Nem tudjuk, hogy kik vásárolták a lapot és kik voltak a rendszeres előfize-
tők, de a főszerkesztő sokáig a Győri Kereskedelmi és Iparkamara titkára volt. Ez meg is 
látszott a lap felépítésén és stílusán, ami egyértelműen a település iparos- és kereskedő 
társadalmát célozta meg. Érezhető volt az is, hogy kezdetben (a századfordulón) a liberá-
lis helyi felső középosztály értékvilágát tükrözte. 

Az I. világháború után populárisabb hangvétel vált érezhetővé. Az átalakuló város 
kispolgársága vált a másik meghatározó olvasói célcsoporttá. Az 1930-as évektől ismét 
változott a lap stílusa. Némileg intelektualizálódott és a helyi középosztályt, annak is az 
értelmiségi rétegét célozták meg. Az írások hangvétele és értékvilága mellett a reklámok 
is tükrözték ezeket az átalakulásokat. A kiskereskedők és kisiparosok cégreklámjai az 
alsó középosztályt célozták meg, a technikai cikkek termékreklámjai viszont a helyi 
felső középosztályt próbálták elérni. A reklámkultúrában egyaránt jelen voltak a vállal-
kozói magatartás tradicionális és modem elemei. A technikai eszközök (rádiók, sze-
mélygépkocsik) hirdetései személytelenek voltak és egyértelműen az értékvilág átalakí-
tását célozták meg. 

Nem találtunk rá bizonyítékot, de a termékreklámokat valószínűleg nagyobb reklám-
cégek helyezték el. Ha győri kiskereskedő reklámozta ugyanazt a terméket, akkor min-
denek előtt a vállalkozó ismeretségét és kedveltségét próbálták megalapozni, vagy élet-
ben tartani. Hasonló kettősség figyelhető meg az áruházakban és a kiskereskedőknél 
egyaránt kapható termékeknél. Az áruházak nem ritkán egész hasábos hirdetései olvas-
mányosak voltak és szinte önálló életet éltek. Elsősorban nem a használati, hanem a 
szimbolikus értékeket hangsúlyozták. (Vegye meg, mert most ez a divat, ezt a terméket 
Ön is megérdemli, különleges egyedi termék, stb.) A kiskereskedők esetében az áru 
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puszta nevének a feltüntetése mellett a vállalkozó személye, tekintélye és múltja volt a 
fő hangsúly. Arra is találtunk példát, hogy az áruházak reklámtechnikája hatott a kiske-
reskedőkre is. Feltehetően forgalomnövelő hatást éreztek ebből a váltásból. 

Vizsgálati szempontjainkat minden esetben egy tágabb fogyasztástörténeti háttér jel-
lemezte. A reklámok hatása ugyanis már a kezdetekben igen sokrétű volt. Ezt bizonyítja, 
hogy napjaink marketingjének elemzési módszerei már a 100 évvel ezelőtt megjelent 
hirdetésekre is kiválóan alkalmazhatónak bizonyultak. A hirdetések - amennyiben csak 
árut, vagy szolgáltatást próbálnak eladni - bármennyire látványosak is, a megjelenítés 
eszközei nem igazán hatásosak. 

Már a 19. század végén felismerték, hogy azok a hirdetések a legjobbak, amelyek a 
vásárlók problémáira adnak megoldást. Legjobb példa erre a mosógéphirdetés. Közis-
mert, hogy a korabeli nagymosást másfél-két havonta végezték. Egy későbbi visszaem-
lékezésből tudjuk, hogy még egy középtehetős győri polgár családnak is nagy gondot 
okozott olyan mennyiségű ing- és fehérnemükészlet felhalmozása, amely ezt az időtar-
tamot kibírja.1 Arról nem is beszélve, hogy ez igen időigényes folyamat volt, ami még 
cseléd és mosónő bevonásával is felbolygatta a család életritmusát. Az első mosógép 
reklámok pontosan ezekre a gondokra próbáltak megoldást kínálni. 

Ugyanez vonatkozik az első villanyizzók hirdetéseire is. Az áruházak jelezték, hogy 
most már nappali fény fogadja a vásárlókat az esti órákban is, továbbá egy jól felépített 
reklámlánc (több egymásra épülő, ugyanolyan technikával megkomponált hirdetés) a 
lakások villanyvilágításának az előnyeit, pontosabban az ennek hiányából fakadó prob-
lémákat emelte ki. Mégis azokat a reklámokat tartjuk a legsikeresebbeknek, amelyek új 
szokásokat honosítanak meg, új életmódot, vagy annak egy-egy elemét adják el. Egy 
adott termékről ugyanis a megváltozott viszonyok között könnyen le tudnak mondani az 
emberek, megrögzött szokásaikról azonban koránt sem. 

Ha valaki rászokott a rendszeres tisztálkodásra és annak elsősorban nem egészségi, 
hanem társadalmi szempontjai épülnek be az értékrendszerbe, akkor egészen biztosan 
kitartott szokásai mellett. Nagyon jól nyomon tudtuk követni, hogy a szappanok, fog-
paszták, arcápoló krémek hirdetései a gyógyszertárakból fokozatosan kikerültek az üzle-
tekbe. Először még a rendszeres tisztálkodás egészségre gyakorolt hatását emelték ki, 
később azonban az ápoltság már a társadalmi megjelenés és a polgári identitás részévé 
vált már a reklámokban is. Bálokra és egyéb társasági megjelenésekre külön ajánlottak 
szépítő szereket és már az 1920-as évektől megjelentek a férfiaknak szánt arcápolási 
cikkek is. 

Mint már említettük számunkra a korabeli reklámvilág életmódelemeket érintő hatá-
sa volt a legfontosabb elemzési szempont. Ha ugyanis egy településen bővülő számban 
tűntek fel és állandósultak az újdonságnak számító iparcikkek, vagy élelmiszerek (pl. 
leveskocka, konzervek) hirdetései, akkor ezek jelezték a polgárok pozitív viszonyát a 
modern dolgok iránt. Győr számára igen fontos volt, hogy a budapesti, bécsi és brünni 
cégek reklámjai polgárosodó világvárosok új termékeiről, szokásairól adtak hírt. Azt sem 
tekinthetjük véletlennek - több újságcikk, glossza is megemlítette - , hogy a tehetősebb 
győri polgárok igen gyakran jártak Budapestre vásárolni. Talán a mozgékonyabb nagy-
kereskedői mentalitásnak köszönhetően a helyben is megvásárolható termékeket, presz-

1 QUITTNER, Eva: Az emlékezés kavicsai. Győr, 1996. 
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tízs szempontból mégis a fővárosba szerezték be. Ez a magatartás annyira megtapadt egy 
rétegnél, hogy nyomait még az 1960-as években is felleltük. Egyéb médiumok és a 
tömeges utazás hiányában az újság hirdetési oldalain láthattak először a győriek mosó-
gépet, írógépet, konyhai szagelszívó berendezést, rádiókat, vagy ismerkedhettek meg a 
különféle mosóporokkal, szappanokkal, dezodorokkal. Az sem elhanyagolható szem-
pont, hogy ezekre az információkhoz az újságot lapozgatva bárki hozzáférhetett. Az 
áruházak reklámjai önmagukban is olvasmányosak voltak, hogy ezeket nézegetve min-
denki gondolatban vásárolhatott, vagy álmodozhatott akár egy karosszékben ülve is. 

A város lakossága, akikhez a reklámok szóltak 

Győr lakóinak lélekszáma 1880-ban még csak 27 ezer fő volt, hatvan évvel később 
viszont már közel 50 ezer emberre nőtt a potenciális piac. A számbeli gyarapodás mellett 
azonban sokkal fontosabbnak ítéljük azt modellváltást, amiből fél évszázad alatt végbe-
ment. Ennek lényege, hogy egy sikeres kereskedőváros egy rövid évtizedig tartó bizony-
talanság után sikeres iparvárossá kezdett formálódni. 

A századfordulós Győrben a társadalmi változások három irányban teljesedtek ki. 
Egyrészt a korabeli szerepkör lecsengésével megszűnt a nagy vagyonok gyors felhalmo-
zása, aminek hatására a korábbi közép- és kisegzisztenciák vagyoni és társadalmi hely-
zete felértékelődött. Sokáig azt hittük, hogy ennek következménye egy lassan kizáróla-
gossá váló óvatos konzervatív hangulat. A források körének kibővítésével egyre inkább 
nyilvánvalóvá vált, hogy a kispolgárosodást kétség kívül kísérő szolid konzervativizmus 
mellett megjelentek a korszerű életformaelemek és ezzel együtt a modernitás tudata. Ha 
komoly küzdelem nem is robbant ki, valamilyen lappangó feszültség mégis kitapintható 
volt az értékek és az életmód szempontjából elkülönülő csoportok között. 

A harmadik hatás, ami az életmódot közvetlenül érinti, hogy az urbanizáció hihetet-
lenül gyorsan terjedt a városi lakosság minden rétege felé. Gondolunk itt az utak porta-
lanítására, a csatorna- és vízvezetékhálózat kiépítésére, valamint a gáz-, majd a villany-
világítás bevezetésére. Azért figyelemre méltó ez a folyamat, mert igaz, hogy nem szü-
lettek a korábbi korszakra jellemző látványos gazdasági karrierek, de ugyanakkor a vá-
rosiasodás kiteljesedéséből származó hasznot egyre szélesebb rétegek tudták egyrészt 
élvezni, másrészt lefölözni. A kedves kereskedővárosi atmoszférát felváltotta a robosztus 
iparváros hangulata, annak minden előnyével és hátrányával együtt. 

A vizsgált fél évszázadot öt nagyobb korszakra lehet bontani és a domináns hirdeté-
sekről elnevezni. A nyitó időszakot megalapozásnak, a másodikat a változások korának, 
a harmadikat pedig az álmok és az életmód árusításának lehetne hívni. Az 1920-as éve-
ket a technika tömegfogyasztássá válásának, az 1930-as éveket pedig a technika demok-
ratizálásának a címkéjével illettük. 

A megalapozás időszaka 

A századforduló előtt (1886-87) mindössze 47 termék, vagy személy éves szinten 
mint egy 550 alkalommal csábította vásárlásra az olvasókat. Ezek a reklámok pusztán a 
tájékoztatást szolgálták, noha már feltűnt az összehasonlító módszer is. Még nem talál-
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köztünk az életmódelemeket általánosan eladó hirdetésekkel. Ugyancsak teljesen hiá-
nyoztak az általános társadalmi értékekre utaló (tiszta, üde, elegáns megjelenés) és az 
individuális, énmegerősítő szükségletekre való hivatkozások („Ez az illatszer csak az 
Öné"). 

Nem találkoztunk olyan cikkekkel, mint háztartási felszerelések és lakberendezések, 
valamint igen szolidan fordultak elő a divattermékek. Sokkal izgalmasabb viszont, hogy 
a fogápolási cikkek már az 1880-as években igen nagymértékben voltak jelen. Egy ha-
gyatéki leltárból megtudtuk, hogy egy tehetős helyi polgárcsalád kiadásai között a fran-
cia nyelvórák, zongora és festő órák, valamint az önképző kör kiadásai mellett nem 
elhanyagolható tételként szerepelt egy Odol fogpaszta és fogkefe és egy Apolló arckrém 
is.2 Ez utóbbit kifejezetten szépítőszerként ajánlották, koránt sem olcsó áron. A két ki-
adás együttesen (7 korona 40 fillér) közelítette a francia órákért kifizetett 10 koronás 
összeget. A kiskereskedők szisztematikusan alig-alig voltak jelen. Többen feltűntek 
ugyan eléggé átgondolatlan és szórványszerüen megjelent hirdetéseikkel, de feltűnő volt 
ennek a rétegnek a hiánya. Egyedül két hosszú távon sikeres és gazdag (a hetven legna-
gyobb adót fizetők közé tartozó) kiskereskedőt találhatunk nagyon tudatosan felépített 
hirdetéseivel. 

A századfordulóhoz közeledve három változást vettünk észre. Egyrészt megjelentek a 
technikai eszközök első fecskéi, mint a házi telefon és a mosógép. Ez utóbbi 1888. feb-
ruárjában tűnt fel először. Ezt az újdonságnak tekinthető gépet Weininger Antal az adó-
listák 70-es mezőjének közepén elhelyezkedő kereskedő árulta. Vagyoni állapotából arra 
következtethetünk, hogy a „kis forgalom - nagy haszon" elve alapján Győr legtehető-
sebb csoportjait szolgálta ki. Ezt bizonyítja a mosógép borsos ára is. Ezt követően ez a 
technikai eszköz igen nagy erővel kívánt megtapadni az újság lapjain és így az emberek 
fejében is. Előnyei között megemlítették, hogy időt, anyagot és fűtést takarít meg, to-
vábbá kiemelték a könnyű kezelését és a mosás kiváló minőségét. 

Nézzük meg részletesebben, hogy milyen érvekkel próbálták meggyőzni a gépi mo-
sás előnyeiről a győri polgárokat. Felhívták a figyelmet arra, hogy tíz mosónő munkáját 
végzi el, továbbá fontosnak tartották, hogy a mosás gyorsaságát tapasztalatszerüen tün-
tessék fel. Kiemelték, hogy nem egészen 10 perc alatt 60 zsebkendőt, 8 inget, vagy 30 db 
asztalkendőt mos ki. Fontos szempont volt még a takarékosság hangsúlyozása. (A mosás 
költségeinek 50%-át lehet vele megtakarítani.) Más helyen alkalmaztak egy máig ked-
velt csábítást, amelyben egy jól ismert, közkedvelt és véleményformálónak ítélt polgár 
igyekezett meggyőzni az embereket a gép előnyeiről. Találkoztunk a győri gőzhaj ótársu-
lat felügyelőjével (technikai szakember), aki az eszköz könnyű kezelését, a tiszta mosást 
hangsúlyozta, továbbá azt, hogy egyáltalán nem rongálja a ruhát. Az ajánlók körében 
volt még Győr egyik ismert ügyvédjének a felesége (a szövegben kiemelték a férj fog-
lalkozását), aki a gyorsaságra és a takarékosságra helyezte a hangsúlyt. Eszerint annyi 
időt, tüzelőt és mosóanyagot lehet vele megtakarítani, hogy a gép egy év alatt „kifizeti" 
magát. Kuriózumnak tartjuk még 1888 novemberében az első villanyizzó elbukkanását. 
Ez olyan első próbálkozás volt, ami tartósan 20 évig nem tudott megtapadni a reklámok 
világában. 

2 Győr Megyei Jogú Város Levéltára. Árvaszéki anyag 1923. 1408/29. doboz. 
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A polgári életmód második eleme-
ként felerősödtek a tisztaságra és egész-
ségtudatra utaló felhívások is. Ez a két 
elem itt még nagyon együtt mozgott. 
Korántsem megelőzésként ajánlották 
ezeket a termékeket, hanem sokkal in-
kább a már meglévő bajok orvoslásáról 
szóltak a felhívások. Feltűnő, hogy a 
századforduló környékén nagyon erőtel-
jesen olvashattunk a budapesti orvosok 
és fogorvosok hirdetéseiről. Helyi társa-
ikkal ekkor még nem találkoztunk. Har-
madik elemként megemlíthetjük, hogy 
1889 áprilisában jelent meg elsőként a 
tavaszra hivatkozó kifejezett divatrek-
lám. Megfogalmazása igen dagályos, 
ami a mai embert nemcsak mosolygásra 
készteti, hanem még riasztó is számára. 

Ugyancsak a századforduló környékén figyelhető meg egy sajátos jelenség, ami a 
reklámok számának és nagyságának az arányában érhető tetten. Azt tapasztaltuk, hogy 
esetenként a Győri Hírlap terjedelmének már akár 40%-át a reklám terület foglalja el, 
ami éves viszonylatban némileg több mint 3000 hirdetést jelentett. Feltűnő volt a kü-
lönbség a helyi kiskereskedők termékeinek és az országos terjesztésű cég termékeknek a 
felületi aránya. Ez nemcsak az anyagi kondícióval magyarázható, hanem sokkal inkább a 
reklám felépítésének a szerkezetével. Jó példája ennek, hogy az áruházak kezdeti 3,7%-
os megjelenési pozíciója a képi felületek 10%-át birtokolta. Ugyancsak figyelmet érde-
mel, hogy a pesti cégek hirdetései a képi felület akár 30%-át is elérhették. A későbbiek-
ben még jobban szétnyílik a különbség helyi kisvállalkozók szolid terjedelmű hirdetési 
felülete, valamint a helyi nagyvállalkozók és az országos termékreklámok igen csak 
megnövekedett térkitöltése között. 

Az álmok és az új életmód árusítása 

Az 1890-es évektől egy új kifejezés bukkant fel a Győri Hírlap reklámvilágában, az 
áruház. Először a brünni és a budapesti hirdetések után 1897-ben már négy vállalkozás 
nevezte így magát. Sajnos levéltári forrásokat nem találtunk róluk, de azt tudjuk, hogy 
három vállalkozást, közöttük a legjelentősebbet a győri kereskedői elit egyik tagja alapí-
totta. A Perl család a város egyik legtehetségesebb vállalkozó famíliája volt. Jellemző 
volt rájuk a sok lábon állás; mindig azokban a szektorokban találkoztunk velük, ahol a 
legtöbb hasznot hozták. Az evangélikus vallású család tagjai egymást segítő és kiegészí-
tő módon dolgoztak. Láttuk őket ügyvédként, cégvezetőként, szállítmányi vállalkozó-
ként, igen korán érdeklődtek a részvénytársaságok iránt és most elsőként vállalkoztak 
egy áruházi jellegű üzlet nyitására. 

„ T i t a n i a " 
Gyors gózmosógépek, 
mángorlók és.facssrók 
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Varrógépek és min-
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Természetesen Győr esetében nem 
szabad ezt az üzletet a párizsi B o n 
Marchével , de m é g a fővárosi roko-
nokkal sem összevetni . A z üzletek 
helyének a felkutatása alapján úgy 
véljük sokkal inkább e g y némi leg 
kibővített szatócsboltra lehet inkább 
gondolni . A reklám kultúra azonban 
teljesen eltért a hagyományos kiske-
reskedőkétől . Ebből következik, h o g y 
az eladás technikája minőség i l eg is 
újat hozott a város életében. Reklám-
stratégiánk e l ső e lemeként azt emel -
hetjük ki, hogy egész , vagy legfe l jebb 
félhasábnyi felülettel dolgoztak. Ez azt 
jelentette, hogy még a s z o m s z é d o s 
oldalakon 8 - 1 5 reklám szorongott, 
addig az áruházak információit lehetet-
len volt nem észrevenni. Másik újítás-
nak azt tekinthetjük, hogy a kiskeres-
kedőkhöz képest megtervezett gyako-
risággal bombázták az olvasók. Fel is-

merték, hogy az árunak elsőként az ember fejében kell jelen lenni, amit a megragadó és 
f igye lemfe lke l tő megkomponálás mellett a tájékoztatás stabil voltával lehet elérni. Végül 
a legjelentősebb újdonságnak azt tartjuk, hogy a hirdetéseket tudatosan tervezték és az 
igényeknek megfe l e lően állandóan módosították. Sőt, a legtöbb esetben már tetten érhe-
tő az igények felkeltése is. A z állandó és átgondolt változtatásokkal sikerült elérni, hogy 
a már-már tolakodó gyakoriság ellenére sem lehetett őket megunni. 

A négy áruház közül a legtöbbet és a legváltozatosabb módszerekkel Beck Jakab rek-
lámozott. Ebben az időben még minden áruház a tulajdonos nevét viselte, de ennek a 
szerepe m é g i s más volt, mint a kiskereskedőknél . Ez utóbbiaknál ugyanis a név volt a 
legfontosabb ( legnagyobb betűvel szedték) és ezt követték az áruk. A z áruházak eseté-
ben viszont valamilyen reklámfogás volt a hirdetés központi e leme (leértékelés, újdon-
ság, vi l lanyvilágítás, minden hölgy szeret pénzt megtakarítani), ezt követték a termékek 
részletes felsorolásai igen gyakran az árral együtt, majd az áruház neve. A sorrend néha 
felcserélődött , de a kiemelt e l em mindig az áruk bő választéka és az ehhez kapcso lódó 
csábító üzenet volt. A tulajdonos neve inkább csak földrajzi iránypontként szolgált. Ú g y 
is fogalmazhatnánk, hogy a vásárlást megtervező látogató elsősorban áruházba akart 
menni, míg a kiskereskedők esetében elsősorban egy meghatározott személyhez. 

Beck áruháza egy év alatt több, mint három tucat hirdetést jelentetett m e g 19 külön-
fé le változatban. A szerkesztés e lve az volt, hogy kiemeltek egy-egy szempontot és min-
den információt ennek rendeltek alá. Az egyik ilyen elv a már meglévő vásárlói szokások 
kihasználása és felerősítése volt. Ilyennek tekinthető a farsang, a bérmálkozás és a kará-
csonyt m e g e l ő z ő vásárlások időszaka. Ezeket a hagyományos ajándékozási szokásokat 
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azonban mindig valamilyen újdonsághoz kötötték. A változás igénye az új iránti vágy, a 
modem 20. századi nagyvárosi polgár egyik feltűnő tulajdonsága, amihez kapcsolódik 
még az új tárgyak birtoklásának a kívánsága, amit csak kicsit kellett gerjeszteni, hogy 
ígéretes profit forrássá váljon. A győri lakossággal - a nyilvánosság szintjén - először az 
áruházak ismertették meg, hogy figyelni kell a változásokra, követni kell a divatot és 
figyelni kell mások visszajelzésére. 

A következés nyíltan hangoztatott módszer az áruház üzleti filozófiájának hangsú-
lyozása volt. Ez az olcsóságot és a nagy választékot jelentette, ami mindig csak felső-
fokban volt olvasható. A kedvelt jelzők mellett (legolcsóbb, legnagyobb választék) gyak-
ran jeleztek 50, sőt 75%-os „árlejtést". Megjelentek a ma már jól ismert katalógusszerű 
hirdetések, ahol egy csomó termék nevét tüntették el áraikkal együtt. Ez a tájékoztatási 
forma szinte virtuális vásárlásra késztette az olvasót, továbbá megteremtették azt a lehe-
tőséget is, hogy a reklámok olvasgatása kellemes időtöltéssé váljon és egy otthoni karos-
székben meg lehet tervezni a vásárlást, de lehetett minden következmény nélkül álmo-
dozni is. A vásárlást legalább is a tervezgetések és az álmodozások szintjén kivitték az 
áruház épületéből és megpróbálták a modem polgár életmód elemei közé illeszteni. 
Bármikor lehetett ugyanis 5-10 percnyi szabadidőt fordítani egy álombeli vásárlásra. 

Ugyancsak új és csak az 
áruházakra jellemző marke-
ting-elv volt a nemek közötti 
szigorú különbségtétel. Kie-
melten figyelmeztettek a 
nőknek és a férfiaknak szánt 
árukra. Legalább ilyen fon-
tos elv volt a technikai új-
donságokra való gyors rea-
gálás és a bennük rejlő 
üzleti lehetőség kihasználá-
sa. Az áruház telefonszámát 
előszeretettel közölték, sőt 
egy esetben maga a három-

jegyű szám jelentette a hirdetés központi elemét. Egy másik esetben magát a villanyvilá-
gítást tették a felhívás központi elemévé. Találkoztunk olyan megoldással is, hol nem a 
különféle árucikkeket tüntették fel, hanem azt a filozófiát, amire a cég tevékenysége 
épül. Az elv igen egyszerű volt: „kevés haszon, nagy forgalom és pontos kiszolgálás". 
Ehhez még azt is hozzátették, hogy a bevásárlás egyszerűsítésére a megrendeléseket 
telefonon is lehet intézni. Ebben az esetben tehát nem a termékeket reklámozták, hanem 
magát az új üzlettípust. 

Ehhez kapcsolódott még egy ugyancsak kiemelendő újítás. A kiskereskedőkkel 
szemben az áruknak igen gyakran nem a használati, hanem a szimbolikus értékét hang-
súlyozták. Az új ruhák, a mostani nyári idényre vásárolható napszemüvegek és naper-
nyők azért értékesek, mert divatosak, újdonságok és meglepetések. A jelentős számú 
professzionális szinten megkomponált hirdetés az árubőséggel és az olcsó árak csábítá-
sával, az emberek gondolkodásának a részévé vált. Felhívta a figyelmet arra, hogy fi-
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gyelni kell a divatot és állandóan váltani, változtatni kell. A hatalmas kínálatból a saját 
egyéniségem szerint tudok választani. Tudatosították, hogy az emberek önértékelése már 
megvásárolható, mások értékítéletét nem kis mértékben az általam birtokolt tárgyak 
jelölik ki, amihez már nemcsak az elit, hanem mindenki hozzáférhető. 

A technika és a tömegfogyasztás a mindennapok részévé válik 

A 20-as évek közepére olyan számottevő változásokkal találkoztunk, amelyek egyér-
telműen jelezték, hogy a technikai modernizáció egyre több embert kíván a bűvkörébe 
vonni. Már igazi reklámdömpingről beszélhetünk, hiszen éves szinten másfélszáz termék 
és szolgáltatás, majd hatezer alkalommal csábította vásárlásra a polgárokat. Számottevő 
módosulást a ruházkodás, a technikai cikkek és a szabadidős tevékenységek területén 
tapasztaltunk. Az öltözködés körébe tartozó termékek az 1890-es évek végétől folyama-
tosan erősödtek és 1925-re közel 30 %-os részesedésükkel már kikerülhetetlen informá-
ciót jelentettek az újságot lapozgató olvasónak. 

Ha a kínált termékeket alaposan szemügyre vesszük, azt tapasztaljuk, hogy kiteljese-
dett egy folyamat, amit jobb híján a „divat demokratizálásának" nevezhetünk. Ennek 
nyitányát az áruházak jelentették, majd eltűnésükkel ezt a funkciót a kiskereskedők vet-
ték át. Az olcsóság, változékonyság, divatosság, de mégis az egyénre szabott öltözés vált 
követendő mintává. Erezhető volt, hogy a női kalapokkal, ruhákkal, cipőkkel, sőt még az 
„olcsó ékszerekkel" is a középréteg asszonyait célozták meg. A valódi ékszerek mellett a 
bizsunak, mint öltözetkiegészítőnek a szerepe fontossá vált. Ugyanakkor a férfiaknak 
szóló hirdetések a 10 évvel korábbi időszakhoz viszonyítva alaposan visszaszorultak. 

A technikai termékek kínálata egyelőre még csak a tehetős polgároknak szólt. Nem 
mondhatnánk ugyanis, hogy a személygépkocsik, vagy akár a rádiók a korabeli átlagpol-
gár mindennapjaihoz tartoztak volna. Az 1920-as évek közepétől a személygépkocsi a 
hozzá kapcsolódó szolgáltatásokkal már a hetedik legtöbbet reklámozott termékké vált. 
A korabeli statisztikák szerint a személygépkocsi valóban exkluzív termék lehetett, hi-
szen 1925-ben Győrben csak minden 600 lakosra jutott egy személyautó. Elgondolkod-
tató viszont, hogy számunk 83 volt a 25 tehergépkocsival és 29 motorkerékpárral szem-
ben. A tulajdonosok több, mint harmada magánszemélyként volt bejegyezve, a többi 
járműnek valamilyen vállalkozás volt a tulajdonosa. 

Érdekes viszont, hogy 1922-1925 között éves átlagban 20 darabbal nőtt a város sze-
mélygépkocsi állománya. Az erőteljes reklámozás mellett a legkülönbözőbb eszközökkel 
igyekeztek az automobilizmus ügyének megnyerni a polgárság tehetősebb csoportjait. 
Ezt bizonyítja, hogy egy sorsjegy főnyereményeként egy Fiat személygépkocsit ajánlot-
tak fel és másodikként egy belvárosi kétszobás öröklakás szerepel. A technikai eszközök 
másik része a lakások modernizálását szolgálta. Már rendszeresen kínáltak csillárokat, 
izzólámpákat és rádiókat. Ez utóbbiakat nem ritkán igyekeztek bútordarabként beállítani, 
ami azt jelentette, hogy a szobák berendezésének szerves tartozékaként hirdették őket. 
Olyan márkanevek tűntek fel, mint az Orion és a Tungsram, amelyeket többnyire kará-
csonyra ajánlottak. A legfigyelemreméltóbbnak mégis egy elektromos porszívó reklámját 
tekintették. A képi megjelenés igen hasonlított a bő negyedszázaddal korábban megis-
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mert mosógépek hirdetésére. A kép egyik oldalán seprűvel a kezében egy görnyedt házi-
asszonyt látunk, aki hagyományosan, míg a mellette egy álló hölgy porszívóval végezte 
ugyanazt a munkát. 

A technikai berendezések feltűnése a polgári laká-
sokban úgy tűnik, megelőzte az életmódelemek egé-
szének az átalakulását. Erre utal egy már említett 
visszaemlékezés, ami az 19020-30-as évek győri 
középpolgárságának a lakberendezéséről tudósít.33 

Egy győri viszonylatban középpolgárinak tekinthető 
család a Belváros peremén három szoba-halos, cse-
lédszobás háztulajdonnal rendelkezett. A férj állator-
vos volt. Az adólisták tanúsága szerint nem tartozott a 
háromszáz legtöbbet adózó polgárok közé. Rendel-
keztek egy Remington írógéppel, egy His Master's 
Voice rádióval és egy jégszekrénnyel. Feltehetően 
ugyancsak a családfő munkájához tartozott, hogy már 

az 1920-as évek közepén bevezették a telefont, amit 1936-ra egy korszerű tárcsás készü-
lékre cseréltek. Sőt az 1930-as évek végére még vásároltak egy Skoda személygépkocsit is. 
Ez utóbbi nyilván a férj foglalkozásához kellett. A visszaemlékező külön kiemelte, hogy 
nem rendelkeztek porszívóval és nem vásároltak konzerveket. A korabeli reklámok ezeket 
a termékeket bőven ajánlották a városlakóknak. Megemlékezett még arról is, hogy noha a 
szülők nem voltak „igazi dohányosok", de néha egy-egy ebéd után a kávé fogyasztása 
közben még az édesanya is rágyújtott a kedvenc Mirjam cigarettájára. Ezt a márkát a Győri 
Hírlap a hölgyeknek ajánlotta. 

A higiéniás kultúra azonban ennél lassabban változott. A már említett állatorvos 
édesapa, miután a vidéki falvakból megérkezett, a fürdőszobába sietett, ahol levetette „a 
falusi trágyaszagot" árasztó ruháját. Nyilván megmosakodott, de hideg vízben, hiszen a 
fürdőszobai kályhát csak hetente egyszer fűtötték be, ami mindig pénteki napra esett. A 
cseléd segítségével ezt bármikor megtehették volna, de mégsem éltek a lehetőséggel. 
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A technika demokratizálása 

A Győri Hírlap korabeli példányait lapozgatva, úgy tűnik, hogy az 1930-as évek ele-
jére a reklámok elszürkültek. A változás mögött azonban egy karakteres átrendeződés 
figyelhető meg. Eltűntek a hatalmas és ügyesen megkomponált áruházi hirdetések és a 
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kisiparosok, kiskereskedők is igen szol idan jelentek meg. Újdonságnak tekinthetjük 
viszont, h o g y megjelentek a termékreklámok. A legtöbbször itt m é g a vásárlás helyét sem 
jelölték meg , pusztán az ajánlott árucikkre hívták fel a f igyelmet . A z emberek memóriá-
ját cé lozták m e g elsőként, h o g y a vásárlás aktusát egy majdani későbbi időszakra halász-
szák. 

Ezek a hirdetések új fogyasztó i kultúrát kezdtek meghonosítani . Élményeket , i l lúzió-
kat kívántak eladni. A vi l lanyizzók, rádiók é s a személygépkocs ik birtoklásával az é l m é -
nyen túl teret és időt is vett a vásárló. Indirekt módon erre hívták fel az újságot lapozgató 
polgárok f igye lmét . Ez a folyamat azonban korántsem volt zökkenőmentes . A helyi 
kiskereskedők kivonulni látszottak az újságból és az utcán elhelyezett reklámtáblákat 
helyezték előtérbe. Ez a gyakorlat annyira elburjánzott, hogy 1930-ban a rendőrségnek 
kellett fogla lkozni az üggyel . A megoldást abban látták, hogy „nem szabad a nyugalmat 
és a j ó ízlést sértő reklámot használni". Arra is érkezett panasz, „hogy e g y e s üzletek 
kirakataiban olyan reklámokat készítettek, amelyek vakító, vagy hangos készülékeikkel , 
továbbá kifejezésmódjukkal és e lhe lyezkedésükkel nemcsak egyesek nyugalmát és j ó 
ízlését sértik, hanem olyan csoportosulásokat is idéznek elő, hogy ezzel az utca forgal-
mát nagymértékben zavarják".4 
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Vanishinq &Co1d 
Creams 

A női szépség ápolására és megőrzésére! 
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A korabeli szerzők azt is érzékelték, h o g y a „győri kereskedővilág abszolúte érintet-
len az újságreklám, de a reklám iránt általában". Megemlítette továbbá a kiskereskedők 
maradi gondolkodását és felhívta a f igye lmet a megváltozott viszonyokra. N e m tudjuk, 
hogy mi okozta a győri vál lalkozók reklámkultúrájának ezt a zavarát, de feltehetjük, 
h o g y a megváltozott általunk szimbolikusnak tartott termékreklámokkal a megszokot t 
trandicionális gondolkodás és üzleti gyakorlat nem tudott mit kezdeni. Azt láttuk, h o g y 
az áruházaktól m é g tanultak, de a technikai reklámoknak ezzel a változásával már nem 
tudtak mit kezdeni. 

1930 februárjában reklámkiállítás nyílt a városban, amibe a helyi kereskedőket is 
igyekeztek bevonni. Ez nem helyi k e z d e m é n y e z é s volt, hanem a fővárosi hirdetési kultú-
ra jelent m e g Győrben.5 Ennek e lőzménye a karácsonyi vásár volt, aminek kezdetén 

4 A rendőrség szigorúan ellenőrzi az üzleti kirakatok reklámjait. Győri Hírlap, 1930. december 12., 2. 
5 Áruminta és reklámkiállítás Győrött. Győri Hírlap, 1930. február 26., 2. 
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felhívták a vállalkozók figyelmét, hogy „az üzleti forgalom megfelelő fokozása az áru 
minőségének és árának kedvező viszonyából nem származhatik".6 

Még egy jelenségek figyelhettünk meg a 30-as évek elején. Az áruház név megválto-
zott, cégeket jelölt. A korábbi - városi viszonylatban - nagy áruházak divatszalonként, 
divatteremként jelentek meg. Az áruház kifejezést az inkább közepes nagyságú üzletek 
sajátították ki. Bútoráruház, cipőáruház, óra- és ékszeráruház elnevezések tűntek fel 
lépten-nyomon. Ennek okát egyelőre nem ismerjük, de feltehetően a megváltozott vásár-
lói erő és az igények állhatnak mögötte. Talán a korábban „nagy forgalom - kis haszon" 
elvére épülő üzletek mindinkább a gazdagabb rétegeket célozták meg és a kiskereskedők 
igyekeztek az anyagilag kevésbé tehetős rétegek felé nyitni. 

A váltás másik karakteres irányát jelentette a test karbantartás áruinak a megválto-
zott reklámja. Nemcsak a számuk emelkedett meg (a második legtöbbet reklámozott 
termékcsoport volt), hanem a jellegük is. Már régen túl vagyunk a századfordulós éve-
ken, amikor a rendszeres mosakodás fontosságára hívták fel a figyelmet. Megjelent a test 
határainak a védelme: óvni kell a napsütéstől és a hideg széltől, ami elősegíti a fiatalság 
megőrzését. 

A szépség és a kellemes megjelenés a reklámok által igyekezett a polgári identitás ré-
szévé válni. Megnyíltak az erre szakosodott üzletek. A kínálati változatosság óriási volt, 
hiszen a szappanok, krémek, parfümök, fogkrémek és samponok 55 formában jelentek 
meg. Maga a termék típus nyilván ennél sokkal kevesebb volt. A legjobb példa erre a 
Nivea krém amire hét különféle hirdetési módot dolgoztak ki. További jellegzetesség, 
hogy kerülték az újság utolsó oldalán (ez volt a kizárólagos hirdetési felület) való megje-
lenést, a lap 3. és/vagy 5. oldalának jobb felső sarkában tűntek fel a legtöbb alkalommal 
a publicisztikai cikkek és hírek közé ékelődve, de igen tekintélyes felületen. Mindig 
éltek a képi ábrázolás lehetőségével és az elsődleges cél a márka preferencia kialakítása 
volt. Az elérendő célcsoportot elsősorban a nők jelentették, de tudatosan törekedtek a 
férfiak és a gyermekek megnyerésére is. Még nem találták ki a márka személyiségét, 
még nem tűntek fel a sikeres filmszínészek és sportolók az áruk mögött, de igen erőtelje-
sen érezhetővé vált az érzelmek eladására, pontosabban az érzelmek vásárlási igényeinek 
a kialakítására való törekvés. Erre szolgált a ma is ismert Elida sampon jelmondata: „Ha 
más nők irigykedve csodálják alakja szépségét." A már említett Nivea krémnek megje-
lentek a téli és nyári változatai. Vele csak az ugyancsak napjainkban is ismert Pond's 
krém megjelenítése volt ennyire profi. A kép és a szöveg megkomponálása profi módon 

ot, az üdeséget és a szépséget hangsúlyozza. Az 
arcbőr védelme és az egészség csak másodrendű 
tényező. A 30-as évek közepén megkezdődött 
egy folyamat, amely napjainkra teljesedett ki. 
Ennek hátterében az áll, hogy megváltozott az 
emberek viszonya saját testükhöz. Szétvált a 
naptári életkor, a megélt életkor és a kommuni-
kált életkor. Erre a jelenségre tömegesen az 
1950-es évektől figyeltek fel. A Hattyú illaszer-
tár jelmondata az életvidámság és az ápoltság 

6 6. A karácsonyi vásár és a reklám. Győri Hírlap, 1930. december 12., 4. 
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volt. Azt sugallta, egyébként cégreklámról van szó, hogy az ápoltság olyan örömökhöz 
juttatja az embert, amelyet más forrással nem lehet elérni. Az emberek önértékelése 
természetesen mindig individuális. Ezt a célt szolgálta egy Elisabeth Arden egyébként 
méreg drága (8,80 pengő) készítménycsalád, amelynek termékeit különböző napszakok-
ra ajánlották. Egy másik esetben a bőrtípusokat különböztették meg, sőt a különböző 
arcformáknak is jelentőséget tulajdonítottak. A test karbantartás igényét a nemek mellett 
igyekeztek a fiatal korosztály felé is kiterjeszteni. A különböző illatszer üzletek ingyenes 
diáknaptárt kínáltak, ami természetesen csak vásárlással egybekötve lehetett megkapni. 
Ezek a termékek nyilván a felső társadalmi osztályokat célozták meg, hiszen pl.: egy 
kicsi tubus Cold krém ára a legdrágább borjúhús árával volt egyenlő. A reklámok elem-
zése azonban azt bizonyítja, hogy az ezt megalapozó értékek közvetítése már 20 évvel 
korábban megindult. A reklámok egységes kultúrájának köszönhetően szinte egyszerre 
jelentek meg a világvárosokban és az olyan közepesnek tekinthető településen is, mint 
Győr. Ezt bizonyítja, hogy a 30-as évek végén egy kvarclámpa hirdetése az egészség 
mellett azt emelte még ki, hogy a télen is szép barna bőr igen esztétikus látvány. 

A 30-as évek végére a városi újságban megjelenő reklámok már régen túl voltak 
azon, hogy csak árut és szolgáltatást kínáljanak, illetve ezek lehetőségéről tudósítsanak. 
Új értékekre tanították a polgárokat és új életmód elemeket próbáltak meghonosítani. Sőt 
ezen túlmenően az emberek test karbantartásához kötődő cikkekkel új énkép kialakítását 
célozták meg. Ezt a szemléletet a piperecikkek alapozták meg, de igen gyorsan megje-
lentek a technikai termékek területén is. 

A 30-as évek közepén az Orion rádiókat a világra nyitottság és haladás szimbólumá-
nak tekintették, amit hozzákötöttek a boldog ember szimbólumához is. A rádióval tehát 
önértékelést lehetett vásárolni. A reklámok fél évszázados fejlődési ívének áttekintése 
egy nagyon koherens folyamatot tárt elénk, ami a II. világháború után teljesen megsza-
kadt. 

MELLÉKLET 

1. sz. táblázat 
A tíz legtöbbet reklámozott termék 1886-87-ben 

Sorsz. Termékek % 

1. Bor - Ott Tivadar 11,3 

2. Sorsjegyek 10,5 
3. Szájvíz 6,8 
4. Szén, tűzifa 6,7 
5. Sör 4,1 
6. Kávé 4,1 
7. Cement 3,7 
8. Cirkusz 3,3 
9. Tégla 2,6 
10. Hajnövesztő szerek 2,2 
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2. sz. táblázat 
Az életmódelemeket leginkább érintő termékek 

csoportjai 1886/87-ben 

Sorsz. Termékcsoport % 
1. Testi szükséglet 49,9 
2. Szabadidő, szórakozás 6,5 
3. Ruházkodás 1,8 
4. Lakás 1,5 
5. Technikai eszköz 0,0 

3. sz. táblázat 
A tíz legtöbbet reklámozott termék 1897-ben 

Sorsz. Termékek % 
1. Gyógyhatású készítmények 23,6 
2. Ingatlan 7,8 
3. Szesz 4,4 
4. Bank, biztosítás 4,4 
5. Kisipar 4,1 
6. Szanatórium 3,9 
7. Áruház 3,7 
8. Fogápolás 3,1 
9. Mezőgazdasági cikkek 3,0 
10. Fogorvos 2,4 

4. sz. táblázat 
Az életmódelemeket leginkább érintő termékek csoportja 1897-ben 

Sorsz. Termékcsoport % 
1. Testi szükséglet 37,5 
2. Szabadidő, szórakozás 8,5 
3. Ruházkodás 6,9 
4. Lakás 5,5 
5. Technikai eszköz 2,8 

5. sz. táblázat 
A tíz legtöbbet reklámozott termék 1914-ben 

Sorsz. Termékek % 
1. Gyógyhatású készítmény 14,1 
2. Áruház 10,0 
3. Kisipar 6,0 
4. Cipő 4,7 
5. Fűszer - Alexy Géza 4,7 
6. Szesz 4,5 
7. Ruházat 3,9 
8. Ásványvíz 3,0 
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9. Ruhatisztítás 2,7 
10. Újság 2,6 

6. sz. táblázat 
Az életmódelemeket leginkább érintő termékek 

csoportjai 1914-ben 

Sorsz. Termékcsoport % 
1. Testi szükséglet 35,3 
2. Ruházkodás 19,1 
3. Szabadidő, szórakozás 5,7 
4. Lakás 3,9 
5. Technikai eszköz 2,4 

7. sz. táblázat 
A tíz legtöbbet reklámozott termék 1925-ben 

Sorsz. Termékek % 
1. Női kalap 7,5 
2. Tüzelőanyag 5,2 
3. Ékszer 4,0 
4. Csillár, világítási eszközök 4,0 
5. Bor 3,7 
6. Női ruha 3,4 
7. Autó, autójavítás 3,3 
8. Posztó, kelme 2,6 
9. Bőrdíszmű, táska 2,4 
10. Kávé 2,4 

8. sz. táblázat 
Az életmódelemeket leginkább érintő termékek 

csoportjai 1925-ben 

Sorsz. Termékcsoport % 
1. Ruházkodás 29,7 
2. Testi szükséglet 10,8 
3. Szabadidő, szórakozás 7,8 
4. Lakás 7,3 
5. Technikai eszköz 6,6 

9. sz. táblázat 
A tíz legtöbbet reklámozott termék 1930-ban 

Sorsz. Termékek db % 
1. Ékszer 257 7,8 
2. Ruházat 238 7,3 
3. Gyógyhatású termék 183 5,6 
4. Cipő 183 5,6 
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5. Fotó 176 5,9 
6. Szőnyeg 164 5,0 
7. Varrógép 153 4,7 
8. Élelmiszer 137 4,2 
9. Szemüveg 58 3,0 
10. Szesz 95 2,9 

10. sz. táblázat 
A tíz legtöbbet reklámozott termék 1938-ban 

Sorsz. Termékek % 
1. Ruházat 20,1 
2. Ékszer 7,5 
3. Fotó 6,3 
4. Ruhafestés, tisztítás 5,1 
5. Dlatszer 5,0 
6. Kerékpár 4,1 
7. Gyógyhatású termék 3,7 
8. Rádió 3,2 
9. Élelmiszer 2,9 
10. Szőnyeg 2,5 

11. sz. táblázat 
A különböző termékcsoportok arányának %-os 

megoszlása 1938-ban 

Sorsz. Termékcsoport % 
1. Testi szükséglet 9,5 
2. Ruházkodás 27,6 
3. Lakás 4,5 
4. Technikai eszköz 15,5 
5. Szabadidő 5,7 
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VÖRÖS BOLDIZSÁR 

„A hirdetések és a munkássajtó" 
Kereskedelmi reklámok magyarországi 

szociáldemokrata kiadványokban 
1870-1890 között 

„A hirdetések világában élünk" - állapította meg a Magyar Újság 1869. május 15-i 
számának egyik írása1. A különféle kereskedelmi hirdetések (iparcikkeké, szolgáltatáso-
ké, továbbá álláshirdetések stb.) megjelentek a formálódó magyarországi szociáldemok-
rata párt lapjaiban2 is: általában a négyoldalas újságok 3—4. oldalain, több ízben gondo-
san elkülönítve az egyéb közleményektől3. A hirdetők pedig a legváltozatosabb eszkö-

1 „A hirdetések világában élünk." In: Magyar Újság 3 (1869) május 15. 2. - A korabeli szövegeket a mai 
helyesírási szabályoknak megfelelően közlöm, a kurziválások az idézetekben az eredeti kiemeléseknek felelnek 
meg. Az idegen nyelvű idézeteket magyar fordításban adom közre. - A Magyar Újság idézett cikkét teljes 
terjedelmében közli: SZABÓ Dániel: Hirdetési kultúra a századfordulón. In: Budapesti Negyed 5 (1997) 2-3. 
sz. 71-100., vonatkozó rész: 96. - A „reklám" korabeli meghatározása: „ajánló hirdetés, összekötve különösen 
a túlságos feldicsérés fogalmával; r.-cikkek, hírlapi cikkek, melyeknek céljuk az, hogy vmely dolognak »rek-
lám«-ot csináljanak". Reklám [címszó]. In: Magyar lexikon. Az egyetemes ismeretek enciklopédiája. XIV. 
Planetoidok - Sopor. Bp. 1884. 285. Ugyanakkor a lexikon „Hirdetés" címszavában nem foglalkozott az üzleti 
hirdetésekkel, lásd Hirdetés [címszó]. In: Magyar Lexikon. Az egyetemes ismeretek enciklopédiája. IX. 
Hautgoüt - Julianna. Bp. é. n., 150. Lásd még WEHLE, J. H.: Die Reklame. Ihre Theorie und Praxis. Wien-
Pest-Leipzig, 1880. 234.; KREJCSI Rezső: A reklámokról. Bp., 1889. 20.; PUSZTAI Ferenc: A hírlaphirdeté-
sekről. In: Magyar nyomdászok könyve. Szerk.: Ács Mihály. H. n., 1890. 25-37.; Az 1871-78. Budapest élete a 
reklám tükrében. In: A Pesti Hírlap kincsesháza 1927. Bp. 465-468.; A magyar reklámirodalom bibliográfiá-
ja. Összeáll.: Galambos Ferenc. Kézirat, H. n. 1948. - Az újabb szakirodalomból: SZABÓ Dániel: A nemzeti 
„Pátria" a hazafias „Franck" ellen. Pótlékharc a századforduló Magyarországán. In: Világosság 31 (1990) 2-3. 
sz. 231-240.; Uő.: Munkásság és munkásmozgalom a századfordulós magyarországi reklámokban. In: Világos-
ság 32 (1991) 5. sz. 384-392.; Uő.: Reklám és politika 1906-ban. In: História 14 (1992) 2. sz. 27-29.; Uő.: 
Hirdetési kultúra a századfordulón. In: Budapesti Negyed 5 (1997) 2-3. sz. 71-100. és általában WELCH , 
Dávid: Advertising. Propaganda and Mass Persuasion. A Historical Encyclopedia, 1500 to the Present. Eds. 
Nicholas J. Cull-David Culbert-David Welch. Santa Barbara, California-Denver, Colorado-Oxford, England, 
2003. 5-7. - Tájékozódásomat a hirdetésügy irodalmában Szabó Dániel segítette; szívességéért ezúton mondok 
köszönetet. 

2 Lásd ehhez: ERÉNYI Tibor-KENDE János-VARGA Lajos: Fél évszázad. A szociáldemokrácia története 
Magyarországon 1868-1919. H. n„ 1990. 56-96., 124., KOZARY Andrea: I. Az egylettől a párt megalakításá-
ig (1868-1890). In: A magyar szociáldemokrácia kézikönyve. Főszerk.: Varga Lajos. Bp., 1999. 19-39., külö-
nösen: 26-39. 

3 A Munkás Heti Krónika 1873. augusztus 3-i számában már volt Hidetmény c. rovat, amelyben egy állás-
kereső hirdetést vonallal különítettek el a kifejezetten mozgalmi felhívásoktól. Lásd: „Hirdetmény." In: Mun-
kás Heti Krónika 1 (1873) augusztus 3. 4., A Népszava 1878. február 17-i számában, a Hirdetmények rovatcím 
alatt pedig ez áll: „(Az ezen rovat alatt közlöttek tartalmáért a szerkesztőség a közönség irányában nem fele-
lős.)" Hirdetmények. Népszava 2 (1878) február 17. 4. E megoldásokat a korabeli szociáldemokrata lapokban 
gyakran alkalmazták; egyedi eset volt az, amikor az Arbeiter Wochen Chronik szerkesztősége kénytelen volt 
utólag elhatárolni magát egy, az újság mellékleteként közzétett hirdetéstől. A lap 1887. december 4-i számának 
mellékleteként ugyanis megjelent ,,»A MÉH« nevű első budapesti takarék- előlegező és beszerzési szövetke-
zet" igazgatóságának német és magyar nyelvű felhívása, amellyel a szervezetbe való belépésre, ill. annak 
támogatására buzdítottak. „A MÉH .. ." In: Arbeiter Wochen Chronik 15 (1887) december 4. Beilage. A hirde-
tésen szerepel a nyomda neve is: „Ihrlinger A. és társai"; az Arbeiter Wochen Chronik pedig, amint az az adott 
szám utolsó oldalán olvasható volt, szintén e nyomdában készült. Ezeket látva, többekben felvetődhetett a 
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zökkel törekedtek arra, hogy elérjék: megcélzott közönségük éppen az ő termékeiket, 
szolgáltatásaikat válassza. 

így pl. a Munkás Heti Krónika 1874-es évfolyamában jelent meg - a hatás érdekében 
ismételten újraközölve4 - a Lustig testvérek órákat, arany- és ezüsttárgyakat reklámozó 
hirdetése. A szöveg a „Fontos a tisztelt munkásosztályra" kijelentéssel kezdődött, a 
különböző termékek felsorolásában pedig egy áru nevét emelte ki vastag szedéssel a 
hirdető: „munkásórák, ezüst 14-30 frt"5. E megoldásokkal a reklámozó igyekezett meg-
győzni kiválasztott közönségét: termékei köztük a ,/nunkásóra" éppen az ő számára 
különösen hasznosak. 

Az 1870-es évek végén, a magyarországi szociáldemokrata mozgalomban kibonta-
kozó viszály idején, a Külföldi Viktor és hívei által kiadott Volksstimme hasábjain jelent 
meg a következő hirdetés: ,fiubendorfer Ferenc bejelenti az elvtársaknak, hogy a Nép-
színház utca 6. szám alatt vendéglőt nyitott, amely különösen alkalmas társas estélyek 
rendezésére, továbbá gyűlési vagy egyleti helyiségnek is. Mindenkor jó italok és ételek. 
A »Volksstimme« és más munkáslapok rendelkezésre állnak."6 Ugyanakkor 
Bubendorfer a Külföldi-féle csoporttal szemben álló irányzat lapjában, a Munkás Heti 
Krónikában is közzétette hirdetését: „Van szerencsém az elvtársaknak tudomására adni, 
hogy a Népszínház utca 6. számú házban vendéglőt nyitottam meg, mely igen alkalmas 
társas estélyekre, gyűlések megtartására és megfelelő egyleti helyiségnek is. Elvárom a t. 
elvtársaimtól, hogy meglátogatásukkal minél gyakrabban megtisztelni fognak, s remé-
lem egyszersmind jó étkek és jó italok nyújtása által elvtársaim pártfogását magamnak 
kiérdemelni. 

Pártközlönyünket: úm. »Munkás Heti Krónikát«, »Arbeiter Wochen Chronik«-ot és a 
»Vorwárts«-t járatom."7 

Hirdetéseiben Bubendorfer a „politikai összetartozás" motívumának hangsúlyozásá-
val is igyekezett megnyerni célközönségét: az „elvtárs", sőt az „elvtársaim" szavak 
használatával,8 a „pártközlönyünk" kifejezés alkalmazásával és azáltal is, hogy tudatta a 
hirdetés olvasóival: a mozgalom lapjai megtalálhatóak vendéglőjében. (Ez utóbbi rek-
lámfogást azért is célszerűnek tarthatta, mivel a Munkás Heti Krónika 1876 végén így 
buzdította az elvtársakat: „Minden vendéglőben, hol munkások fordulnak meg, a ven-
déglőst indítsák arra, hogy a lapot járassa.")9 Bubendorfer gondot fordított arra is, hogy 

kérdés: mi köze van a lapnak és a pártnak a hirdető szervezethez? így érthető, hogy az Arbeiter Wochen 
Chronik következő számának „A szerkesztőség levelesládája" c. rovatában az alábbi közlemény jelent meg: 
„Többeknek, helyben. Az előző szám mellékletének semmi köze sincs pártügyünkhöz." Briefkasten der 
Redaktion. In: Arbeiter Wochen Chronik 15 (1887) december 11. 3. 

4 Vö. WEHLE: i. m. (1880) 98-99. Lásd még előadásom 5. jegyzetét! 
5 .pontos a tisztelt munkásosztályra." In: Munkás Heti Krónika 2 (1874) május 31. 4. A hirdetés így jelent 

meg a lap június 14-i, július 5-i, 26-i, augusztus 9-i, 23-i, szeptember 6-i és 20-i számaiban. 
6 „Franz Bubendorfer..." In: Volksstimme 1 (1877) július 10. 4. 
7 „Van szerencsém..." In: Munkás Heti Krónika 5 (1877) július 15. 4. A hirdetés német nyelvű változata: 

„Franz Bubendorfer..." In: Arbeiter Wochen Chronik 5 (1877) július 1. 3. 
8 Ugyanakkor e vendéglős minden bizonnyal azonos azzal a Bubendorferrel, iU. Bubendorfer Ferenccel, 

aki a Munkás Heti Krónika 1874-es évfolyamának közleményei szerint a Munkás Heti Krónikát és az Arbeiter 
Wochen Chronikot több ízben anyagilag támogatta - ez pedig indokolhatja e kifejezéshasználatot. Lásd ehhez: 
„A »Munkás Heti Krónika«"... In: Munkás Heti Krónika 2 (1874) április 12. 3., , A »Munkás Heti Króni-
ka«"... In: Munkás Heti Krónika 2 (1874) július 12. 3., , A »Munkás Heti Krónika«"... In: Munkás Heti 
Krónika 2 (1874) november 1. 4. 

9 „Elvtársak!" In: Munkás Heti Krónika 4 (1876) december 31. 1. 
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mindkét szociáldemokrata irányzat tagjai látogassák vendéglőjét: a Volksstimme hasáb-
jain közzétett hirdetésében azt hangsúlyozta, hogy e csoport lapja olvasható nála, a 
Munkás Heti Krónikában megjelentetett reklámjában viszont azt, hogy a Volks-
stimmével szemben működő Munkás Heti Krónikát és Arbeiter Wochen Chronikot járat-
ja. A vendéglős tehát a politikai hatáselemek rendkívül körültekintő összeállításával is 
igyekezett üzletfeleinek számát gyarapítani. 

Szintén politikai jellegű reklámfogást alkalmazott 1880-as, az Arbeiter Wochen 
Chronik hasábjain közzétett hirdetésében Bokros József cipész, amikor azt ígérte re-
ménybeli üzletfeleinek: a szociáldemokrata párttagoktól kapott munkadíjak 5%-át a 
pártlapok támogatására fordítja.10 (Ám e reklámfogás hatását leronthatta az, hogy a hir-
detés olvasóiban felvetődhetett: a cipész esetleg úgy akarja biztosítani a saját hasznát és 
befizetni a támogatást, hogy a párttagoknak eleve 5 %-kal drágábban nyújtja szolgáltatá-
sait, mint azt általában teszi.)11 

A különböző reklámelemek fokozatos összeválogatásával törekedett munkásközön-
sége megnyerésére egy gyógytea hirdetője. A Népszava 1886. február 21-i számának 
Családi Melléklapjában hirdettetett ,J)r. Weber Gusztáv hollandi három király teája, 
mely Dr Müller T. udvari és orvostanácsos úrnak Amszterdamban rendszabálya szerint 
lelkiismeretesen" készült.12 A két doktor és az udvari, orvostanácsosi címek szerepelte-
tése a reklámszövegben a „tekintéllyel érvelés" eszköze volt a reménybeli vásárlók bi-
zalmának megszerzéséhez.13 Ám a hirdető hamarosan arra a következtetésre jutott, hogy 
a Népszava olvasóinak esetében az udvari tanácsosra mint fő tekintélyre történő hivatko-
zásnál hatásosabb, ha teareklámjában fő tekintélyként az Általános Munkás Betegsegé-
lyező és Rokkant Pénztár orvosát, egyben a Magyarországi Általános Munkáspárt egyik 
irányítóját, Dr. Csillag Zsigmondot14 szerepelteti. így a Népszava Családi Melléklapjá-
nak következő számában már ezzel a kezdéssel jelent meg a reklám: ,J)r. Csillag Zsig-
mond úr megvizsgálta és használatra ajánlotta" a gyógyteát. Itt már csak ez után követ-
kezett a termék gyártójának, majd a teának és az orvostanácsosnak a neve.15 A hirdető 
később a hatás érdekében még tovább fejlesztette reklámját, amely a Népszava 1887. 
május 29-i számában már a következő indítással jelent meg: ,JVélkülözhetelen minden 
munkáscsaládnak a dr. Csillag által ajánlott dr. Weber Gusztáv-féle Hollandi három 
király tea. 

Ezen vértisztító teának hímevét már mindegy 80 éve ismerik Hollandiában, Német-
és Franciaországban és a legfinomabb növények vegyülékéből áll, melyek a leghíresebb 
orvosi szaktekintélyek nyilatkozatai szerint kétségtelenül gyógyhatással bírnak."16 A 
munkásolvasók bizalmának megnyerése érdekében tekintélyekként említett személyek 

10 „Josef Bokros, . . ." In: Arbeiter Wochen Chronik 8 (1880) augusztus 8. 3. 
11 Vö. KOZMA Béla: Hírverés a század elején. In: Budapest 13 (1975) 11. sz. 40-43., vonatkozó rész 40-41. 
12 .Mindazok,..." In. Családi Melléklap a „Népszava" 8. számához. 1886. február 21. 60. 
13 Wehlének a reklámokkal foglalkozó 1880-as könyve szerint „Ha orvosságokról van szó, vagy egyéb 

olyan árukról, amelyeknél egészségügyi szempontok tekintetbe jönnek, akkor értékesek a professzorok és 
doktorok bizonyítványai." WEHLE: i. m (1880) 31., lásd még: uo. 42-43. 

14 Lásd KOZÁRY Andrea: Csillag Zsigmond. Abony, 1844-Budapest, 1910. február 3. In: A magyar szo-
ciáldemokrácia kézikönyve. Főszerk.: Varga Lajos. Bp„ 1999. 364-365., ARANYOSSI Magda: Dr. Csillag 
Zsigmond (1844-1910). In: Párttörténeti Közlemények 9 (1963) 3. sz. 180-191., vonatkozó rész: 182-186. 

15 „Dr. Csillag Zsigmond..." In: Családi Melléklap a „Népszava" 14. számához. 1886. április 4. sztl. 
16 .Nélkülözhetetlen..." In: Népszava 15 (1887) május 29. 3. 
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közül e hirdetésben leginkább Csillag Zsigmond neve szerepelt kiemelten - ám a Ma-
gyar munkásnaptár 1888-as kötetében közzétett teareklámjánál a hirdető már jónak látta 
dr. Weber Gusztáv nevét is Csillagéhoz hasonlóan kiemelni a szövegben.17 

Mindemellett feltűnő az is, hogy e szociáldemokrata lapokban olykor egymás után 
több számban sem jelentek meg kereskedelmi hirdetések - ugyanakkor pedig ezen újsá-
goknak a sajtóval foglalkozó cikkei ismételten elítélték a „burzsoázia" lapjait reklámjai-
ért. E bírálat legfőbb gondolati elemeit már a korabeli magyarországi szociáldemokrácia 
eszmevilágára meghatározó befolyást gyakoroló Ferdinánd Lassalle megfogalmazta18 

egy 1863-as munkájában, amely szerint az európai sajtó „egykor valóban előharcosa volt 
a szellemi érdekeknek politikában, művészetben és tudományban, formálója, tanítója és 
szellemi nevelője volt a nagyközönségnek. .. .Ám divatba jöttek a fizetett közlemények, 
az úgynevezett értesítések vagy hirdetések, amelyek azelőtt sokáig semmiféle helyet 
nem kaptak, majd pedig igen korlátozottat az újságok utolsó oldalán, s ez a szokás las-
sanként mélyreható változást idézett elő az újságok természetében. Kiderült, hogy ezek a 
hirdetések igen alkalmas eszközök vagyon gyűjtésére, arra, hogy az újságok óriási évi 
jövedelmeket hozzanak. Ettől az órától kezdve az újság igen jövedelmező spekulációvá 
lett egy nagy tőkével rendelkező vagy akár csak tőkére éhes kiadó számára. Ám ahhoz, 
hogy egy lap sok hirdetést kapjon, először lehetőleg sok előfizetőt kellett gyűjtenie, mert 
a hirdetések természetesen csak az olyan lapokhoz özönlenek, amelyeknek nagyszámú 
előfizetőjük van. Ettől az órától kezdve tehát nem az volt a cél, hogy egy nagy eszméért 
harcoljanak, és lassan, fokozatosan felemeljék hozzá a közönséget, hanem megfordítva; 
az, hogy olyan nézeteket hirdessenek, amelyek - bármilyenek is - az újságvásárlók 
(előfizetők) legnagyobb számának vannak ínyére. Ettől az órától kezdve tehát az újsá-
gok, ilyenkor megóva azt a látszatot, hogy szellemi érdekek előharcosai, a nép formálói-
ból és tanítóiból a pénzes és ennélfogva előfizető burzsoáziának és ízlésének hitvány 
kiszolgálóivá lettek, egyes újságok már meglevő előfizetőik köre által megkötve, más 
újságok azon előfizetők által, akiknek megszerzésében reménykedtek, ezek is, amazok is 
mindig a vállalkozás voltaképpeni aranybányájára, a hirdetésekre szegezve tekintetüket. 

Lassalle szerint egy majdani „szociáldemokrata államban" „ki kell adni egy törvényt, 
mely minden újságnak megtiltja, hogy bármiféle hirdetést közöljön, és a hirdetéseket 
egyedül és kizárólag az állam vagy a törvényhatóságok által kiadott hivatalos lapokhoz 
utalja."19 

Mindezeket figyelembe véve nem meglepő, hogy a Munkás Heti Krónika egy 1874-
es cikke a kereskedelmi reklámok megtévesztő voltát hangsúlyozta: „a napi forgalomban 

" .Nélkülözhetetlen..." In: Magyar munkásnaptár az 1888. évre. Bp. [1887.] sztl. - A naptári hirdetés kü-
lönösen gondos elkészítésében a közzétevőt minden bizonnyal motiválta az a szempont is, amit az 1887-es 
kalendáriumkötet kiadói ekként fogalmaztak meg: .Elvtársak, Munkások! [...] Vegyétek figyelembe, hogy a 
naptár egész éven keresztül közkézen forog és hogy leginkább ebben rejlik agitácionális hatása." - .Elvtársak, 
Munkások!" In: Népszava 15 (1887) február 6. 3. - A tea reklámjai megjelentek az Arbeiter Wochen Chronik 
1887-es és 1889-es évfolyamaiban is. 

18 LASSALLE, Ferdinánd: Az ünnepek, a sajtó és a frankfurti képviselőház. A közszellem három tünete. 
In: Beszédek és írások. Bp., 1982. 314-354., vonatkozó rész: 320-335. Lásd ehhez: NA'AMAN, Shlomo: 
Lasalle. Hannover, 1971. 659-663., 849., továbbá ERÉNYI-KENDE-VARGA: i. m. (1990) 20-21., 27., 78., 
VÖRÖS Boldizsár: „A múltat végképp eltörölni"? Történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokra-
ta és kommunista propagandában 1890-1919. Bp., 2004. 42., valamint: „Die sogenannte »öffentliche 
Meinung,« (Schluss)." In: Arbeiter Wochen Chronik 9 (1881) április 10. 2. 

" LASSALLE: i. m (1982) 327., 333. 
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... Dicsérgetések és lármázó hirdetések helyettesítik az áru jóságát", majd így foglalt 
állást: „Munkásújságnak nincsenek hirdetései, legfeljebb csak olyanok, melyeket a na-
gyon kevés munkásegyletből kap és ezeket a legolcsóbban kell számítani. Egy munkás-
újságnak nem szabad, nem kell, hogy hirdetései legyenek, mivel minden társadalmi 
állapotot bíráló állást foglal el, így tehát a hirdetési szédelgés ellen is kikel."20 Az efféle 
nézetek és a szociáldemokrata lapok gyakorlata közötti feszültséget jól érzékelve, az 
Arbeiter Wochen Chronik szerkesztőségének egy 1876-os felhívása azt hangsúlyozta, 
hogy mindig felháborodással utasították vissza a különféle csalók hirdetéseit21 - amiből 
viszont az következett: másfajta hirdetéseknek létjogosultságuk lehet a lapjukban. A 
különféle nézetek vitájának egyfajta összegzéseként 1890 legvégén - a londoni Der 
Sozialdemokrat egy írásának22 felhasználásával - a Népszava és az Arbeiter Wochen 
Chronik hosszú, A hirdetések és a munkássajtó című vezércikkekben23 tárgyalta a kér-
dést, megállapítva: „Valamint nem képes az egyes vállalkozó legjobb akarata mellett 
sem a kapitalista kizsákmányolási rendszer mellett üzletét szocialista alapelvek szerint 
vezetni és kezelni, éppúgy nem vonhatja ki magát egy sajtóvállalat sem az életképessé-
gét befolyásoló gazdasági előfeltételek határozmányai alól. Tényleg azt látjuk, hogy a 
külföld majdnem összes munkáslapjai a viszonyok ezen nyomása alatt hirdetéseket 
vesznek fel. 

A lapjaink szellemi tartására mérvadó személyek elvi álláspontja az, hogy egyáltalán 
ne vétessenek fel üzleti hirdetések, hanem csupán a pártirodalom, a munkásegyletek 
hirdetései, gyűlései stb. közöltessenek lapjainkban. Sajnos azonban, hogy lapjaink anya-
gi viszonya nem engedi meg mai napság ezen álláspontnak elfoglalását." Majd a cikk írt 
arról, hogy milyen hirdetéseket nem tesznek közzé a. szociáldemokrata lapok: „Előttünk a 
hírlapi bevétel legdúsabb forrásai teljesen el vannak zárva: a lap szövege közti hirdeté-
sek és reklámok, melyek a tájékozatlan olvasó előtt úgy tűnnek fel, mintha azok szer-
kesztőségi közleményeket képeznének és melyek drága pénzzel fizettetnek; éppúgy nem 
képezhet nálunk bevételt a megvesztegetés, az eltussolás díja stb., mely dolgoz a polgári 
sajtónak évről évre sok ezer forintnyi bevételt biztosítanak. Másrészt nem teszünk közzé 
mindennemű bevételt hirdetést, melynek felvételével minket megkínálnak. Nem teszünk 
közzé lottó-sorsjegyeket, titkos szereket, erkölcstelen irodalmi termékeket ajánló hirde-
téseket stb. oly természetű ajánlatokat, melyeket, mint a sajtóügyet bővebben ismerőnek 
tudnia kell, kétszeres, sőt háromszoros hirdetési díjjal fizetnek." 

Ám, másfajta hirdetéseket e lapok, éppen fennmaradásuk érdekében, kénytelenek 
közzétenni — ezekért a reklámokért azonban az illető újságok nem vállalnak felelősséget. 

20 „A sajtó és a munkások." In: Munkás Heti Krónika 2 (1874) június 28. 2. Németül: „Die Presse und die 
Arbeiter." In: Arbeiter Wochen Chronik 2 (1874) június 28. 2. A német cikk végén az „A Ztg." betükapcsolat 
olvasható, amely feltehetőleg a szöveg forrására utal, ezt azonban nem tudtam megtalálni. Lásd még: A-g.: 
„Sorakozva..." In: Munkás Heti Krónika 1 (1873) május 4. 2., „A sajtó jelentősége a munkásnépre." In: Mun-
kás Heti Krónika 4 (1876) december 17.; „Die sogenannte..." i. m.; „A népgyülésről." In: Népszava 18 (1890) 
március 16. 2., „Die Volksversammlung." In: Arbeiter Wochen Chronik 18 (1890) március 16. 2-3. 

21 „Das Herausgeber (Redaktions-)Komitee: An unsere Leser!" In: Arbeiter Wochen Chronik 4 (1876) de-
cember 31.1. 

22 „Die sozialistische Presse und das Inseratenwesen." In: Der Sozialdemokrat 1890. augusztus 30. 1-2. 
(Az általam használt reprintkiadást lásd: Der Sozialdemokrat 1887-1890. Berlin, 1969. sztl.) 

23 „A hirdetések és a munkássajtó." In: Népszava. 18 (1890) december 28. 1-2., a német változat: S. A.: 
„Das Inseratenwesen und die Arbeiterpresse." In: Arbeiter Wochen Chronik 18 (1890) december 28. 1-2. 
Előadásomban a magyar szöveget idézem. 
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A két vezércikk idézte a londoni Der Sozialdemokrat e kérdéssel foglalkozó írását, 
amely eljárás jól mutatja, hogy a magyarországi szociáldemokrácia irányítói érzékelték: 
e vitában benne rejlett a korabeli szociáldemokrácia - és, ezen túlmenően, általánosabb 
érvénnyel, minden, a fennálló viszonyok radikális átalakítását hirdető, ám még csak 
kialakulófélben lévő mozgalom - egyik legfontosabb problémája: milyen mértékig sza-
bad/kell alkalmazkodnia ahhoz a gazdasági-társadalmi-politikai rendszerhez, amely ellen 
e mozgalom küzd, de amelyben, ez idő szerint, mégiscsak kénytelen benne élni?! 

A Der Sozialdemokrat cikkének idézett részlete ekként adta meg a választ: a mozga-
lom döntéshozói „felállították azt az elvet, hogy hirdetések kétfélék vannak, és ezek 
közül olyanok, melyek a közönség megkárosítását célozzák, a munkássajtóban egyálta-
lán nem találhatnak helyet. Ez ugyan egyezséget képez, de nem rosszabbat, mint ami-
lyent a mindennapi életben százszorta kötünk azon öntudatban, hogy szocialista alapel-
vek szerint ma még nem lehet élni, de másrészt még ma céltalan is volna."24 

24 „A hirdetések..." i. m. 2. Lásd még általában VÖRÖS: i. m. (2004), különösen 62-68., továbbá VÖRÖS 
Boldizsár: „Új mozgalom" - „régi eszközök"? Vitatkozó vélemények a magyarországi szociáldemokraták 
propagandamódszereiről a 19-20. század fordulóján. In: Személyes idő - történelmi idő. A Hajnal István Kör 
Társadalomtörténeti Egyesület konferenciája. Kőszeg, 2003. augusztus 29-30. Szerk.: Mayer László-Tilcsik 
György. Szombathely, 2006. 105-112. 
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SZABÓ DÁNIEL 
Reklám és háború 

A nemzetközi hirdetéstörténeti irodalomban régóta közhelyként szerepel, hogy az el-
ső világháborús tapasztalatok alapvetően változtatták meg az egész reklámipar módszer-
tanát, azt a nyelvet, amellyel a hirdetők a reménybeli fogyasztókhoz szóltak. Van aki 
blikkfangosán abszolút törésről beszél, sokan viszont már korábban meglevő tendenciák 
előretöréséről, megerősödéséről, sőt uralkodóvá válásáról.1 

A váltást többféleképpen fogalmazzák meg a különböző szerzők, részben az általuk 
vizsgált ország hirdetésiparának szervezettsége és professzionalizáltsága eltérése, rész-
ben pedig az adott iparágnak a hivatalos háborús propagandával való összefonódása 
következtében. Ez utóbbival kapcsolatos a hadikölcsön hirdetéseknek tulajdonított kitün-
tető szerep. Sokan úgy vélik, hogy éppen a háborús erőfeszítéseknek „eladására" készí-
tett hirdetések , szövegek és képek, elkészítése során Jött rá" a hirdetésekkel foglalko-
zók közössége, hogy a korábbi kommunikációs formáktól el lehet és el is kell térni, hogy 
a kitűzött célt a hirdetett árú fogyasztás maximálását el lehessen érni.2 

A következő előadásban azt próbálom meg ellenőrizni, hogy az adott állítások meny-
nyire igazak az első világháborús magyarországi hirdetésekre. Az újság (és magazin) 
reklámokkal foglalkozom, nem térve ki az egyéb hirdetéshordozókon megjelenő reklá-
mokra, tehát a képi ábrázolásnak viszonylag kisebb szerepe lesz az elemzésben. Nem 
beszélek a számolócédulákról, amelyekből a később többször is említett Diana cég egy 
egész sorozatot adott ki, közte egy a lövészárokban fekvő halott katonát ábrázolót, hősi 

1 SCHINDEBECK, Dirk: Illustrierte Konsumgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1914-1990. 
Konsum als sozialisierende Kraft: Was eine Gesellschaft zusammenhält. Landeszentrale für politische Bildung, 
Thüringen, 2001. (Internetvariáns.) Úgy véli, hogy az első világháború azonban megsemmisítette a publikum-
orientált hirdetést, amikor az összes gazdasági reklámot a propagandának (például a hadikölcsönnek) rendelte 
alá. BAUER, Wilhelm: Die Strategien und Techniken der Plakatwerbung als reaktion auf die veränderte 
Kommunikationsbedigungen. Diplomarbeit, Wien 1995. (Internet.) „Az első világháborúval megváltozott a 
motívum. Szemeskávé helyett „hazafias rendezvényeket" hirdettek, cipődivat helyett hivatalos hirdetményeket 
hoztak a közönség tudomására." (20.) Az angolszász irodalom is a propaganda és a gazdasági reklám összefo-
nódásáról beszél. „Az első világháború alatt a hirdetések technikája megérett a kemény stimulusok hatására. A 
kormánynak kellett kezdeményeznie, vagy legalábbis támogatnia a nyílt utalást az érzelmekre, a büszkeségre, 
szégyenre, félelemre, bosszúra." TURNER, E. S.: The Shocking History of Advertising! Michael Joseph. 
London, 1952. 177. A leggyakrabban az amerikai példára utalnak, ahol a Köztájékoztatási Bizottság „a 
legszofisztikáltabb hirdetési technikákat alkalmazta, hogy megnyerje az amerikaiakat a háború támogatásá-
nak." ABRAMS, Ann Uhry: From Simplicity to Sensation: Art in American Advertising, 1904—1919. Journal 
of Populär Culture. Vol. X. No.3. Winter 1976. 625. A bizottságra lásd VAUGHN, Stephen: Holding Fast the 
Inner Lines. Democracy, Nationalism, and the Comittee on Public Information. The University of North 
Carolina Press, Chapel Hill. 1980. Összefoglalóan idézhetem a hirdetéstörténet egyik klasszikusát, aki így 
foglalja össze a változást: A világháború bizonyította a hirdetés nagyhatalmát. PRESBREY, Frank: The 
History and Development of Advertising. Doubleday. Garden City-New York. 1929. 565-570. 

2 Talán úgy lehet legpontosabban jelezni a változást, hogy a racionális érvelés helyett a direkt és indirekt 
érzelmi befolyásolás került az előtérbe mindenekelőtt egy minden korábbinál sokkal jobban meghatározható 
környezethez (a háborúhoz) való attitűd viszonylatában, ahol a ,jó"-nak és „rossz"-nak kitüntető szerepe lett. 
Az attitűd befolyásolásra. Lásd: PATTERSON, Thomas E. - McLure, Robert D.: Political Advertising: Voter 
reaction to Televised Political Commercials. Citisens' Research Foundation, Princeton 1973. 
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halott felirattal. Nem beszélek a képeslapokról3 amelyek között olyan gyöngyszemek is 
akadnak, mint az az 1914 karácsonyi darab, ahol a fenyőfán felakasztott francia, angol és 
orosz katonák lógnak. Ilyenekre csak akkor utalok, ha ezek hirdetése kerül be a mintába, 
mint például az „Isten verd meg Itáliát! Pusztuljon az álnok Itália!" feliratú emléktár-
gyak.4 

Az analízisbe egy széles körben terjesztett magyarországi napilap, A Nap 1914— 
1915-ös számai, egy családi magazin a Vasárnapi Újság háború alatti decemberi, minde-
nekelőtt karácsonyi hirdetései, egy elit német nyelvű napilap, a Pester Lloyd karácsonyi 
reklámjai kerültek be, s néha utalok más lapokban szórtan megjelent hirdetésekre is. 
Kiemelten próbálok szerepeltetni néhány hirdető hirdetésstruktúrájának változásait, s 
különös figyelmet fordítok a hadikölcsön hirdetésekre. 

A hirdetéselemzéseknél, ugyanúgy, mint minden más kommunikáció vizsgálatnál, 
természetesen figyelembe kell vennünk a reklámok széles és szűk értelemben vett kör-
nyezetét is, hogy megállapíthassuk a reklámok szövegében elhelyezett „üzenet" helyi 
értékét. Minden hirdetéstörténetnél valamennyire vizsgálnunk kell az a közvetlen kör-
nyezetet, amelyben egy adott típusú reklám megjelenik, ez a jelen esetben az újságok 
tartalma. Eleve jeleznünk kell, hogy az, hogy 1914 nyarától a háború meghatározó sze-
repet tölt be a napi- és hetilapok hasábjain két egymással ellentétes hatást válthat ki a 
hirdetésszövegek megfogalmazóinál. Egyrészt a korszak meghatározó témája, így kom-
munikációs témája is megkerülhetetlenné válik, egészében nem lehet úgy tenni, mintha a 
„boldog békeidők" korszakában jelennének meg az újságlapok alján és az újságok záró, 
hirdetés oldalán a reklámok5. Ugyanakkor ha minden a háborúról szól, akkor különös 
figyelemfelkeltő hatással rendelkezik egy olyan szöveg, amely tudatosan nem tér ki erre 
a témára, s főleg a háború előrehaladtával nem követi a sajtó háborús hangvételét, hanem 
valamiféleképpen a nyugalmat, a csendet a mozdulatlanságot - kimondva kimondatlanul 
- éppen a meghaladott „boldog békeidők" hangulatát akarja visszaadni.6 

A szűk környezet mellett tágabb környezetként magának a háborúnak előrehaladása 
sikerei és sikertelenségei7 is meghatározó szerepet játszhatnak a szövegekben. Ha nem 

3 Dyenekre lásd Ansichtskartengrüsse aus der Kaiserzeit. Innsbruck é. n. [1982]. 
4 Kis Újság 1915. június 8. 4. 
5 „... a hirdetéseknek nem pusztán a hasonló, vagy ugyanolyan célra használható termékek hirdetéseivel 

kell versenyezniük, ugyanúgy mint minden más hirdetéssel, amely környezetében örvénylik, de azon program-
adó és olvasandó anyaggal is, amelynek léte, általában lehetővé teszi a hirdetések létét - s amelynek üzenetét a 
befogadó általában jobban kedveli." írja GOLD, Philip: Advertising, politics, and American Culture; From 
Salesmanship to Therapy. Paragon House Publishers, New York, 1987. 8. 

6 Az adott hangulathoz hozzátartozik a színvonal fenntartása is, különösen egy olyan korszakban, ahol a 
háborús, „pót"-cikkek hirdetése egyre elterjedtebbé válik. Lásd pédául a hadipamut hirdetést. In: A Nap 1914. 
október 18. 8. és egy fonálkereskedő hirdetését, aki hangsúlyozza, hogy árja „Nem összetévesztendő a silány 
hadipamuttal!,, A Nap 1914. október 31. 8. Német elemzésekből ismerünk olyan, egyébként gyermek matróz-
ruhát gyártó céget, amely tudatosan nem él, a számára árúja jellegéből nyilvánvalóan adódó lehetőséggel, a 
hazafisággal való hirdetéssel, mert nem tudná tartani a régi minőségi színvonalat. WITTMANN, Karin: 
Firmenerfolg durch Vermarktung von Nationalbewustsein? Die Werbestrategie des Markenartiklers Bleye vor 
und im Ersten Weltkrieg. In: Hirschfeld, Gerhard-Krumreich, Gerd - Langewiesche, Dieter-Ullman, Hans-
Peter (Hgg.): Kriegserfahrungen. Studien zur Sozial- und Mentalitatsgeschichte des Ersten Weltkrieges, (= 
Schriften der Bibliothek für Zeitgeschichte; N. F.), Essen: Klartext Verlag 1997. 302-322. (A továbbiakban: 
HIRSCFELDet. ál. 1997.) 

7 Az, hogy a hivatalos veszteséglistának 1914. szeptember végén már 16-ik, november közepén 54-ik, de-
cember végén 81-ik, 1915 február 8-án pedig már 117-ik száma jelenik meg, nyilvánvalóan erősen befolyásolja 
az otthonmaradottak érzelmeit. 
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közvetlen háborús - politikai hirdetésről van szó, akkor a reklám szövegének megfogal-
mazója okvetlenül figyelembe veszi, hogy a közönség, amelyhez szól leegyszerűsítve 
háború párti-e, avagy már elege van a „rendkívüli", a család életébe erősen beavatkozó 
halállal, sebesüléssel járó helyzetből8. 

Ez utóbbi a háború következtében beálló rendkívüli helyzet hatással van magukra a 
hirdetéshordozókra is. A vizsgált napilap, A Nap, például a háború megindulása pillana-
tában a papírhiány következtében kisebb lesz, kevesebb helye marad a hirdetések közlé-
sére, s maga ez a körülmény is befolyásolja hirdetési struktúrájának átalakulását.9 

A háború megjelenése a hirdetésekben mindenekelőtt a „mire van szükség most?" 
kérdésre való válaszadással kezdődik. Ez többé kevésbé meghatározza azt is, hogy mi-
lyen termékek hirdetési szövegében jelenik meg a „nagy világégés". 

Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, mint arra később még kitérek, hogy a háborúsnak 
nevezett vagy nevezhető hirdetések sokszor nem direkte a világháborúra való utalással 
jelentkeznek, csak a katonai - háborús szókincsnek a hirdetésszövegekben való megjele-
nésével. 

Nyilvánvaló, hogy a , Jöjjön velem az élet misztériumába, megtanítom arra, hogy 
miképp védekezzék legnagyobb ellenségei ellen." — szövegben az ellenség szónak más a 
konnotációja békeidőben és más a háború alatt. Ugyanakkor a szöveg folytatása: „Az 
emberek legnagyobb ellenségei, boldogságának legveszedelmesebb aláásói a szabad 
szemmel nem látható bacilusok, a legtöbb ragályos betegségnek előidézői! Ezek ellen 
küzdünk a fertőtlenítéssel." békében és háborúban is egyértelmű szükségletet jelezhet.10 

Ugyanez igaz a Keleti J. cég régi és a háború alatt is megjelenő művégtag hirdetésére 
is.11 

Az első háborús hirdetések szinte hivatalos közleménynek tűnnek, mintha a kor-
mányzat adott volna ki információt valamely cikknek a háború alatti használatáról. Ilyen 
például a Lysoform hirdetés: „Felhívás! A kereskedelemügyi miniszter ur a hadügyi 
vezetőséggel egyetértve továbbra is megengedte a gyógyszerek és fertőtlenítő szerek 
vasúti szállítását. 

Erről a magy. kir. államvasutak igazgatósága 223.944/F. IV. A. számú rendelete a mai 
napon intézkedik. 

Tekintettel arra, hogy a belügyminiszter ur ma kiadott rendeletében utasítja összes 
közeget, hogy gondoskodjanak arról, miszerint a községek, városok, kórházak, gyógy-
szertárak kellő mennyiségű fertőtlenítő-anyaggal haladéktalanul felszereltessenek, fel-
kérjük az összes alispán, főszolgabíró, polgármester és jegyző, valamint gyógyszerész 

8 Mint az első világháborús francia reklámok elemzője megjegyzi, arra is figyeltek a hirdetők, hogy a há-
ború bekapcsolása a kereskedelmi reklámba nem kelti-e a rossz ízlés érzetét, az olvasók nem érzik-e azt, hogy 
egyesek aprópénzre akarják váltani a nagy nemzeti ügyet. COLLINS, Ross, F.: Positioning the War: The 
Evolution öf Civilian War-Related Advertising in Francé. Eredetileg: Journalism History 19, 1993 Autumn. 
(Internet változat.) 

9 A háború kitörése előtt a lap 16 oldalas, és három és fél oldalnyi fényképet közöl, július 28-án már csak 
12 lapos, de megmarad a fénykép-részleg, július 30-án megszűnik a fényképek közlése s a lap 8 oldalon jelenik 
meg. 

10 Lásd a bárkinek Dr. Keleti és Murányi újpesti vegyészeti gyár Lysoform hirdetését. In: A Nap 1914. 
augusztus 7. 8. 

11 A Nap 1914. augusztus 4. 8. A híres és mindenütt reprodukált „Amputált Ön? Akar Ön elegáns, a 
czélnak teljesen megfelelő műlábát vagy műkezet?" hirdetés, amely úgy tűnik csak a háború alatt jelenik meg 
pusztán variációja a korábbi Keleti hirdetésnek. 
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urakat, hogy szükségletüket Lysoform fertőtlenítő szerben haladéktalanul adják el, hogy a 
rendeléseket azonnal teljesíthessük. 

Dr. KELETI és MURÁNYI vegyészeti-gyár Újpesten"12 S ugyanilyen a Guttmann 
cég „Önkéntes ápolónők és orvosok részére 223944/F. sz. miniszteri rendelet értelmé-
ben önkéntes ápolónői és orvosi köpenyek kizárólag orvosok vagy kórházak elmére pos-
tán szállíthatók. A rendelések csoportos összeirása szükséges, egyenként nem 
szállíthatunk. Ajánlatos minden önkéntes ápolónő részére legalább 2 köpeny egyszerre 
való beszerzése. Szabályszerű önkéntes ápolónői köpeny és fejkendő 5.- korona, orvosi 
köpeny 6.- kor. Háború miatt a pénz előre beküldendő. Mellbőség közlendő. Felkérjük a 
kórházigazgató, alispán, főszolgabíró, polgármester, jegyző urakat és a Vörös-kereszt 
egyesület azon faktorait, kik a mai létező és felállítandó kórházak ügyeit intézik, intéz-
kedjenek a köpenyek csoportos megrendelése iránt, mert különben a beérkező tömeges 
megrendeléseket nem eszközölhetnök. Az összes kórházi felszerelések, ágyak és beren-
dezések is aktáron vannak. 

Guttmann J. és Társa Budapest, VII. Rákóczi-ut 16. Budapest összes kórházainak hi-
vatalos szállitói."13 Mindkét idézett hirdetésben, amelyek szövegeiket részben egymásról 
másolhatták, s amelyek valamiféleképpen nem egyéni, hanem közösségi fogyasztásra 
utalnak, megjelenik a háború valamilyen hiánygazdaság volta is. Gondolok itt a vasúti 
szállítás speciális engedélyezésére, vagy a készpénzfizetés háború miatti szükségességé-
re való utalásra14. 

Az 1914-es hirdetéseket, beleértve a karácsonyiakat is az egészségügyiek és a kato-
náknak való felszerelések beszerzéseinek reklámjai uralják. Míg az első (az egészség-
ügyi típusnál) szerepel valami indok is, addig hosszú hónapokig az egyéni a bevonuló 
katonák ellátását segítő hirdetéseknél nem találkozunk ilyenekkel. 

Az újpesti Lysoform gyár blikkfangosán :"Mit mondott báró Hazai honvédelmi mi-
niszter?" kérdéssel kezdi hirdetését felsorolva, hogy az utóbbi félévszázad háborúiban 
milyen fertőző betegségben mennyien betegedtek meg.15 

A Diana cég, mely a háború egyik legszorgalmasabb hirdetőjévé válik, ugyancsak 
fertőtlenítésre ajánlja sósborszeszét. Érdekes módon reklámjában a háború szót nem 
említi, ugyanakkor az arra utaló metaforákat alkalmaz: „A JÁRVÁNY... megbénítaná az 
ország életerejét" „A DEZINFEKCIÓ ... úgyszólván egyetlen fegyvere..."16 

Az egyébként is hirdetéseinek harsányságáról ismert Diana kereskedelmi vállalat17, 
reklámjainak ismertetése jól összefoglalhatja az adott területet. A cég, mint már említet-
tem, már július 31-én összekapcsolja termékét a magyar győzelemmel. Nem sokkal 
később blikkfangos hirdetésében a Montecucollinak tulajdonított mondást idézve a pénz 
kifejezést helyettesíti be a Diana-sósborszesz kifejezéssel, mikor felszólít mindem ma-

12 A Nap 1914. augusztus 4. 5. 
13 A Nap 1914. augusztus 6. 4. 
14 Ide tartozhat Dr. Kajdacsy volt kórházi orvos hirdetése is, amely „Orvoshiányra való tekintettel rendelő 

intézetemben speciális betegségeken kívül, járó betegeknek minden egyéb bajokban is orvosi tanáccsal szolgá-
lok." szöveget helyezi el az újságban. In: A Nap 1914. augusztus 13. 8. 

15 A Nap 1914. augusztus 9. 7. 
16 A Nap 1914. szept.27. 5. 
17 A cégre lásd SZABÓ Dániel: Hirdetési kultúra a századfordulón. In: Budapesti Negyed 16-17. szám. 

1997 nyár-ősz, 71-100. 
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gyar katonát arra, hogy vágjon zsebre egy üveggel ebből a szerből.18 Magát a hármas 
számot, már a pénzre és a háborúra közvetlenül nem utalva októberben is alkalmazza a 
cég reklámjában, ahol egyfajta felvilágosító kampányként magyarázza, hogy mi lehet 
tenni a járványok (ez lehet implicite a háború megjelenése a szövegben) ellen.19 

Az ősz folyamán más hirdetésével is találkozhatunk, ahol a háború csak a járványok 
emlegetésével s esetleg szimbolikusan jelenik meg: „A ragály terjedése ellen tehát a 
legerősebb fegyverrel kell harcolni.20 

Karácsony kapcsán jelenik meg újra a háború a katonáknak küldendő sósborszesz 
formájában. A szövegek egyszerre tartalmazzák a rossz körülményeket a fronton, s 
ugyanakkor a karácsonyi örömszerzés motívumát: „Nincs célszerűbb s nagyobb örömet 
okozó ajándék az esőben, fagyban, kimerülésig küzdő katonának."21 

1915 elején a postai szállítás nehézsége tölti meg a hirdetések többségét, itt nem arról 
a hirdetéstípusról van szó, ahol egy cég háborús erőfeszítéseire hivatkozva image-nak 
fenntartásával a fogyasztás csökkentésére vagy elhalasztására utal, hanem átirányítja a 
megrendeléseket a vasúti szállításról a postai megrendelésekre. Közben természetesen 
nagyszámú, sajnálatosan, nem teljesített megrendelésről beszél, hangsúlyozva, hogy az 
„Egész világ rólunk beszél".22 

Január végén indít a cég egy új reklámhadjáratot, amelyben tartalmi és formai újdon-
ságokat vezet be. Bevezetik a kiemelt szavakkal való játékot, ahol azok összeolvasva a 
Nemzeti Dal egyes sorait adják ki: „Talpra magyar, hí a haza! A Magyarok istenére eskü-
szünk, hogy biztos lesz győzelmünk!"23 Bevezetik a más termékeknél is régóta alkalma-
zott köszönő levél idézését, csak itt és most frontról, katonáktól kapott levelekre hivat-
koznak.24 Érdekes módon jelenik meg a társadalmi tagozódás is ezekben a sósborszesz-
szel a betegségek, fáradtság, hideg legyűrését és mindenekelőtt a győzelmet ígérő szö-
vegekben: „A háború okozta csapások egyformán kihatnak szegényekre és gazdagok-
ra."25 „Az egész országban ugy belsőleg, mint külsőleg, szegények-gazdagok egyaránt 
használják."26 

A kampány, természetesen nem pusztán A Nap című lapban folyik, ugyanezeket a 
hirdetéseket közli ebben az időszakban a Kis Újság is. A háborús témák ezután itt egyre 
ritkábbak, bár elfordul a magyar huszárra való utalás. Elő-elő fordul ugyan „Nincsen 
párja a magyar huszárnak"27, vagy „katonának valóságos áldás"28 vezérszavas hirdetés 
is. 

18 A Nap 1914. augusztus 7. 6. 
19 A Nap 1914. október 4.6. 
20 A Nap 1914. szeptember 27. 5. (Az én kiemelésem - Sz. D.) 
21 1914. november 27. 7. A hirdető „agresszív" hirdetési technikájának része, hogy hol a német, hol az 

osztrák-magyar hadvezetésnek tulajdonítva „közli", hogy elrendelték a katonák sósborszesszel való ellátását, 
u.o. és december 9. 7. 

21A Nap 1915. január 17. 5., január 18. 5., január 22. 5. majd újra február 3. 5., február 5. 6. 
23 A Nap 1915. január 27. 5., január 29. 5. Érdekes módon magának a terméknek neve nem szerepel a ki-

emelt szavak között. 
24 A Nap 1915. január 23. 5., február 5. 6., február 6. 4. 
25 A Nap 1915. január 23. 5. 
26 A Nap 1915. január 29. 5. 
27 

Kis Újság 1915. november 19. 2. 
28 Kis Újság 1915. november 21. 3. 
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A b e v o n u l ó katonáknak szó ló hirdetésekben i lyen j e l l egű „érvelésekkel" soká ig n e m 
találkozunk. Hirdetnek revolvereket és távcsöveket népfö lke lőknek 2 9 . N é p f ö l k e l ő taka-
rókat és az ö s s z e s fe lszerelés i cikkeket, mozgósí tás előtti eredeti áron3 0 . V i l l a m o s z seb-
lámpákat31 . Megje len ik azután a mindent nálam szerezhet be j e l l egű reklám is: 
„ E G Y E N R U H Á K 

hadi fe l szere lések, revolverek, töltények, irománytáskák, gamásnik, kardok, kard-
bojtok, kardkötők, látcsövek, m e l e g alsóruhák, haskötök, keztyük, nyakkendők n a g y 
választékban kaphatók. Tiller Mór és Társa cs. é s ki. udv. száll itók, a hadsereg szál l í -
tónál".32 

Ahogy romlik az idő egyre több a „vízmentes" katonai bakancs, csizma és halina-
csizma hirdetés is. Érdekes módon ezek a hirdetések szó szerint senkit nem szólítanak 
meg, hiszen nyilvánvaló, hogy kiknek van szüksége a jelzett felszerelésekre. Csak igen 
ritkán jelenik meg olyan hirdetés, amely már valamiféleképpen egyszerre szól a bevonu-
lókhoz és az otthon maradottakhoz: „A harcosok, azok feleségeinek és szüleinek szives 
tudomására hozom, hogy kész egyenruhák, felszerelések, hálózsákok, tábori takarók, 
fehémemüek, téli alsó ruházat, érmelegitők, hósapkák, haskötők, teveszörmellények, 
harisnyák és a háborúban szükséges összes cikkek óriási készletben raktáron vannak és a 
mozgósitás előtti olcsó árak mellett beszerezhetők. Csakis szigoman szabályszerű és 
legjobb minőségű árukat hozunk forgalomba. Hercog S. katona és egyenruházati felsze-
relések áruháza."33 

Hogy a front, a tábor micsoda, azt csak közvetetten tükrözik a hirdetések, az első hó-
napokban sem a hősiesség, sem a veszély nem igen jelentkezik a szövegekben, kivéve a 
fertőzés, betegség veszélyeket. Szeptember vége felé jelenik meg az első olyan reklám, 
amelyben már a sebesülés is lehetőségként tükröződik: Sebesült katonáknak támaszko-
dásra szolgáló botokat adományozunk, kaphatók Pannónia ostornyél és sétabot kiviteli 
cégnél. Podmaniczky u. 5534 Ezután is csak speciális termékek vagy szolgáltatások jel-
zik, hogy a katonák veszélyeknek vannak kitéve, már nemcsak A legmegfelelőbb 
szivarkapapir mindenkinek, de különösen katonáknak az AGA-gommé mert minden 
lapocska szélén gummirozva van, ugy, hogy a cigarettázó elkészítheti hosszabb időre 
szükségletét és ugy hordhatja masával.->legjobb minősége-35 jellegű hirdetésekkel 
találkozhatunk, hanem a katonák életét megvédő acélpáncélok reklámjaira36 Megjelen-
nek a gyógyulás helyei is: „ARCO Déltirol Délausztria legmelegebb klimatikus gyógy-
helye Kellemes, nyugalmas tartózkodás a háború ideje alatt. Normális vasúti és pos-
taközlekedés. Sebesülés után üdülő tisztek gyógydijmentesek..."37 

Érdekes módón az a hirdetéstípus, amely egy a „nemzeti erőket mozgósítani akaró" s 
augusztusban a háborús lelkesedés lázában égő közönség számára várható lenne a haza-
fisággal való reklámozás első jele igen ritkán tűnik fel. Július végén jelenik meg: ,fiábo-

09 
A Nap 1914. augusztus 21.8. 

30 A Nap 1914. augusztus 23. 6. 
31 A Nap 1914. szeptember 1. 8. 
32 A Nap 1914. szeptember 4. 3. 
33 A Nap 1914. szeptember 2. 8. 
34 A Nap 1914. szeptember 21. 4. 
35 A Nap 1914. szeptember 6. 7. 
36 Például A Nap 1914. november 16. 8. vagy december 6. 3. 
37 A Nap 1914. december 15. 8. 
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rúba Diana sósborszeszt visz és győzni fog a magyar katona!"38 Csak szeptember végén 
jelenik meg a Guttmann cég hirdetése: „Honleányok! Gondoljatok apátok, férjetek, fivé-
retekre az Oroszországban küzdő hősökre Küldjetek meleg alsó ruhát! ..." 39. Az adott 
direkt utalás egyébként sem gyakori, 1914-ben az idézetten kívül csak egy olyan kará-
csonyi hirdetéssel találkoztam, amelyben az igazán elvárható hős kifejezés előfordul: 
,JJős katonáinknak és hozzátartozóinknak a legcélszerűbb és legjutányosabb karácso-
nyi és újévi ajándékok kaphatók Löw Sándor órás és ékszerész, főh. kamarai szállító. 
Bp. József krt. 81."40 

A háború, a magyar teljesítmény, s az ellenség valamiféle kizárása megjelenik egy 
korábban is kisebb nagyobb súllyal jelenlevő területen, s ez a hazai ipar pártolása.41 A 
korábbi jelszavak, a háborúnak megfelelően átalakultak, most nem a Monarchia másik 
államának termékeit akarják, még szimbolikusan is kiszorítani a magyar piacról, hanem 
a háborús ellenség termékeit. 

Az adott tendencia nem pusztán a hirdetésekben, sőt időben nem először a reklámok-
ban jelenik meg, ha az egyes szórakozóhelyek neveit nem tekintjük reklámnak. 

így lesz többek között a Jardin de Paris-ból Berlini Kert, a Royal Orfeum-ból Nem-
zeti Orfeum, a Palais de Dance-ból Kristálypalota, a Jardin D'Hiver-ből Télikert, az 
Angol Parkból Nemzeti Park, sőt még az Ostende Kávéházból is Berlini Kávéház. Ter-
mészetesen a fogyasztók figyelmét főleg eleinte felhívják a régi, az eredeti névre is. 
Hogy senkinek ne legyen kétsége, hogy miért történik mindez: „Értesítés! Tegnapi elő-
adásaink közönségének tüntető közóhajára való tekintettel hétfőtől kezdve42 szinházunk 
félhetenkint változó műsorában francia gyártmányú filmet nem mutatunk TIVOLI 
fényjátékház igazgatósága.43 Ugyancsak a közönség hangulatára utalva nyilatkozik Ha-
lász Ferenc a Modiano gyár vezérképviselője: „Nyilatkozat számos vevőm által 
felszólitva tisztelettel figyelmeztetem a tisztelt cigarettázó urakat, hogy a Clubspecialité 
szivarkahüvely és papir nem francia gyártmány; annak én azt sohasem állítottam, sőt, 
hogy azt még tévedésből se tartsák annak, én már ez év eleje óta a hirdetésekben mindig 
„Modiani-Clubspecialité"-t irok. - Azt pedig mindenki tudja, hogy a Modiano világcég-

38 A Nap 1914. július 31. 6. Már itt látszik a Dianás hirdetések egyik „trükkje", hogy a kiemelt szavak 
önálló jelentéssel bírnak: „Háborúba győzni fog a magyar katona!" 

39 A Nap 1914. szeptember 27. 8. Ehhez már kép is járul egy a hóban fázva menetelő katona. Érdekes mó-
don a honi hirdetésekben nem válik vezértémává a nő, mint vásárló, amire pedig a külföldi irodalom utal. Lásd 
PUGH, Martin: Women, Food and Politics, 1880-1930. In: History Today Volume 41. 1991 March. Semmi 
jele a hirdetésekben annak a jelenségnek sem, amit magyarra „fordítva" csukaszürke láznak nevezhetnék, 
annak hogy mindenekelőtt a fiatal nők, a bevonultakkal létesített szexuális kapcsolattal szeretnének részt venni 
a háborús erőfeszítésekben. Lásd WOOLLACOTT, Angéla: 'Khaki Fever' and its Control: Gender, Class, Age 
and Sexual Morality on the British Homefront in the Firts World War. In: Journal of Contemporary History 
Vol. 29. (1994) 2.num. (april). Ritka, sőt egyedi az ilyen jellegű hirdetés: felhívás a magyar hölgyekhez! 
Most amidőn hazánkfiai annyi szenvedést leküzdve, ujabb dicsőséget szereznek a magyar nemzetnek, a mo-
dem harcászat vérveszteségei azonban rendkívül nagyok, a jövő nemzedékben összpontosul minden remény. 
Magyar nők! Magyar anyák! ápolják a saját és gyermekeik egészségét „EDZENI A TESTET" LEGYEN 
JELSZAVUNK: A lovaglás erre a legalkalmasabb s ezenkívül a legnagyobb élvezet." In: Pesti Hírlap 1915. 
szeptember 9. 13. 

40 A Nap 1914. december 15. 8. 
41 Az iparpártoló mozgalomra lásd SZABÓ Dániel: Magyar hölgynek születni nagy és szép gondolat. In: 

Tekintet 1988. 2. 12-24. 
42 lO.-e. 
43 A Nap 1914. augusztus 9. 2. 
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nek szivarkahüvely- és papírgyárai Fiúméban, Triesztben és Romansban, tehát nem 
francia földön vannak."44 

Találkozunk kimondottan a háborús szókincsre utaló hirdetéssel: ,3ojkottáljuk az 
orosz és angol teaminőséget..."45 Természetesen még az ilyen reklámszövegeknél is 
használják a hagyományos kereskedelmi értékeket, mint például a minőség és az ár: 
„Sokkal jobb, mint bármely drágább idegen gyártmány."46 Van olyan cég, amely lénye-
gében egész hirdetési politikáját erre a témára építi fel :dec,15.8. „A háború egyik 
vivmánya, hogy nem szorulunk többé a francia Phosphatinra és egyéb különlegességek-
re, mert orvostanáraink véleménye, hogy a C A P H O C A L azt mind hatásban, mind táp-
erőben felülmúlja ,.."47 „Orvosaink ismert hazafias jóindulatára támaszkodunk, amikor 
azzal a kéréssel fordulunk hozzájuk, hogy a nagyközönséggel vállvetve támogassanak 
az úgynevezett francia és angol gyermektápszereknek a monarchiából való 
kiszorításában. Eredményt ezen a téren csak úgy érhetünk el, ha munkánkat a nagy kö-
zönség megértő jóakarattal fogadja és szilárdan hiszi, hogy amit a külföld tud, azt mi is 
tudjuk. A világháborúnak egyik diadala, hogy megnyitotta szemünket és lerántotta róla 
azt a fátyolt, melyen keresztül mindig elfogultsággal néztük és ezért előnyben 
részesítettük a külföldi tápszereket."48 A hosszú szöveges hirdetések mellett a Garay 
gyógyszertár eljut az egymondatos sloganhez is: „Különös dolog! A Cabhocal magyar, 
mégis jó!"49 

Érdekes módón ez a háborús ipartámogató érvelés megjelenik egy német gyártmány-
nyal szemben is: „Az Első Magyar Részvény Serfőzde a TAVASZI sörét mely a külföldi 
Salvator sört van hivatva pótolni, 1915 február 6-tól hozza forgalomba. A már évek óta 
közkedveltségnek örvendő idénysör a következő vendéglőkben kerül csap alá." Ugyan-
ezen hirdetés a háborús témát is használja, mikor a reklámhoz közölt képen bemutatja, 
hogy német és monarchiabeli katonák állnak a fronton egy ágyú mellett, kezükben sö-
röskorsó, mellettük söröshordó EMRS (Első Magyar Részvény Serfőzde) felirattal. A 
szögesdróton túl felemelt kézzel látható az orosz ellenség. A kép felirata: „Távirat 
Részvényserfözde Kőbánya. TAVASZI RÉSZVÉNYSÖR megérkezett, az ellenség meg-
adta magát."50 

A háború, ugyanakkor nem elsősorban valami pozitívumként jelenik meg a kereske-
delmi hirdetésekben. Ebben persze szerepet játszhat az, hogy a reklámok jelentős része 

44 A Nap 1914. augusztus 27. 7. 
45 A Nap 1914. október 23. 8. így hirdetik a Pekarek-féle teát. Szórakoztató, hogy a bécsi cég hirdet „hazai 

márkaként", ami az eddigi iparvédelmi gyakorlatnak ellentmond, de a háborús szituációt jól képezi le. Látható, 
hogy a hirdetéseket korábbiakra építik, így maradhat a Pekarek tea hirdetésben egy kínai figura képe és a 
„Schmeckt wunderbar" felirat. In: Az Újság 1914. augusztus 23. 27. 

46 A Nap 1914. október 7. 6. Szivarkahüvely töltővel. 
47 A Nap 1915. január 19. 5. 
48 A Nap 1915. február 2. 4. 
i9ANap 1915. február 6. 8. 
50 A Nap 1915. február 7. 8. Szórakoztató, hogy a lap ugyanezen az oldalán hirdetik magát a Salvator sört 

is. Az alaphang azért az ellenséges árúk kizárása, így a Yes púdernél nyugodtan lehet hangsúlyozni, hogy az 
„Amerikai gyártmány". In: A Nap 1915. január 19. 6. Hasonló jelenségre Németországban lásd RUDOLPH, 
Harriet: Kulturelle Wandel und Krieg: Die Reaktion der Werbesprache auf die Erfahrung des Ersten 
Weltkriegs am Beispiel von Zeitungsanzeigen. In: HIRSCFELD et. al. i. m. 1997. 295-296., vagy a reformru-
hának „Undeutsch und gefäfrlich ist das Pariser Korsett." jelszóval hirdetését. WAAS, Emil (Hrsg.): 
Kukucksuhr mit Wachtel. Reklame der Jahrhundertwende. DTV. München 1967. 151. Angliai példák PUGH: 
i. m. (1991) 16. 
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valamiféle fertőtlenítőszert, gyógyszert: Lysoform, Diana sósborszesz, vasbor, stb., vagy 
olyan frontfelszerelési cikkeket hirdet, amely valami rossz bekövetkeztét akadályozza 
meg, legyen az vízhatlan bakancs, stb. (nem volt már?), de az általános megfogalmazá-
sok között is gyakran szerepel a háború szó kimondását elkerülő kifejezés: „mostani 
nehéz viszonyok"51, Jelenlegi nehéz idők"52, „Szomorú időket élünk"53, stb. Ugyanígy 
a helyzet romlására utal, ha egy fegyverkereskedő már nem pusztán vadászatra céljára, 
hanem: „FEGYVERT az otthon védelmére" hirdeti árúit.54 A leggyakrabban az esetleges 
sebesülés mellett az áremelkedés az, amely a helyzet romlására utal: „a mozgósitás előtti 
eredeti olcsó árak mellett..."55 Ugyanezt mutatja a következő a háborút a korábbi élettel 
összekötő, s ugyanakkor a jótékonyságra is utaló hirdetés: „Értesítés Sonnenfeld és 
Bauer férfiszabó cég és munkásai megállapodtak, hogy a háború ideje alatt az összes 
mértékszerint rendelendő ruhákat önköltségen készítik el és pedig sacco- jaquett-
smoking és frakköltönyöket, felöltő- és télikabátokat. Szabásunk és munkánk elismert 
elsőrendű. Ezt mindenki tudja. Erről az előnyről tessék meggyőződni." 56 

Maga a jótékonyság, érdekes módon inkább a háború elején jelenik meg a kereske-
delmi hirdetésekben. Megjelenik augusztus végén a Vörös kereszt Egyesület számára 
tartott jótékonysági előadás57 A jótékonysági egyesületek beszerzéseknél árengedményt 
kapnak.58 Van olyan ékszerész, aki azzal hirdeti magát, hogy az Auguszta alap által szer-
vezett aranyért vasat akcióban a vasgyűrűk szállítója, s vállalja, hogy e vasgyűrűket 
arannyal vagy ezüsttel kérésre kibéleli.59 

Az általános képtől természetesen eltérnek a háborúval foglalkozó, vagy azzal kap-
csolatos papíráruk, könyvek. Mindenekelőtt implicite azt a feladatot adják az otthonma-
radt közönségnek, hogy figyelje figyelemmel a hadiesemények menetét.60 Még inkább 
jellemző ez a háborús propagandacikkek hirdetésére, amelyek között a térképek mellett a 
szövetséges uralkodók arcképei, a központi hatalmak címerei, „hazafias jelvények", sőt 
„hazafias jelvényeket" is.61 

A legdirektebb, a legelvártabb reklámot egy könyv hirdetésében találtam. Már a kép 
is egyértelműen a bátorságra, a háború izgalmaira és szépségére utalt, mikor egy katonát 
mutatott szuronyroham közben. A szöveg a következő: „A magyar katona legendás 
hősiességét páratlan kedélyét, a magyar lövészárok izgalmas életét, a déli hadjárat felejt-
hetetlen epizódjait átélései alapján utolérhetetlen bravúrral rajzolja Fényes László: A 

51 A Nap 1914. augusztus 27. 7. cigarettapapír. 
52 A Nap 1914. szeptember 21. 4. kelmefajták. 
53 A Nap 1915. január 23. 5. sősborszesz. Az idő kifejezés ilyen jellegű alkalmazására, amely egyben az 

ideiglenességet, s a régi jobb viszonyokra való visszatérés reményét is tartalmazza. Lásd RUDOLPH, Harriet: 
i. m. (1997) 286 

54 A Nap 1914. október 6.8. 
55 A Nap 1914. augusztus 23. 6. 
56 A Nap 1914. szeptember 15. 2. 
57 A Nap 1914. augusztus 23. 4. az Omnia mozgókép palotában. 
58 A Nap 1914. szeptember 23. 6. katonai és egyenruházati felszerelések áruházában. 
59 A Nap 1914. szeptember 20. 4. Egy másik ékszerész indokolja is hasonló ajánlatát: „... a vasgyűrűket az 

ujjon viselni veszélyes, mivel rozsdásodik ... ajánlatos belül arannyal vagy ezüsttel kibélelni..." In: Kolozsvári 
Közlöny 1915. február 3. 3. 

60 Lásd például A Nap 1914. augusztus 16. 8. vagy augusztus 23. 6. 
61 A Nap 1914. szeptember 9. 8. az apróhirdetések között. 
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szerb harctérről írott új könyvében. Ez a könyv a magyar vitézségnek örök emléke ma-
rad."62 

Míg az orvosszereknél elvárható volt, hogy valamennyire a háború sötét oldalára 
utalnak, addig a szórakozással kapcsolatos hirdetéseknél éppen az ellenkezőt feltételez-
hette az ember. Hangsúlyoznom kell, hogy ezek egy részénél, ugyanúgy, mint a „papír-
árúnál" maga a termék határozza meg a háborúhoz való viszonyt. 

A moziktól kezdve, a mulatókon keresztül, egészen a színházakig 1914 őszét uralják 
a háborús témák, néha direkten, néha csak közvetetten, mikor például a Kristálypalotá-
ban „A világhírű lengyel bibliai társulat" vendégjátékaként hirdetik a , Judenhass in 
Russland" című előadást.63 Természetesen felvethető, hogy az ilyen előadások hirdetése 
a hirdetésiparnak, vagy magának a szórakoztató iparnak a háborúra való reagálását tük-
.. • 64 

rozi-e. 
Az eddig elmondottakat szemléltethetem Wágner a „Hangszer-Király" hirdetésein.65 

Szeptember közepén reagál a háborúra, amikor már „harci dalok" gramofonfelvételeit 
hirdeti a cég.66 

1915 elején hirdetési kampány indul, amely láthatóan erősen épít a ,.helyzetre: Előbb 
az otthonmaradottaknak hirdetnek, implicite gyors győzelmet jósolva: „A H Á B O R Ú 
vége előtti hosszú téli estéket kellemesen tölthetjük el, a legújabb találmányú műkedvelő 
hangszerekkel... "67 

A következő lépés a kimondottan a harctérre ajánlott tábori hegedű.68 A következő 
lépés az eddigi implicit (tényként közölt) háborús helyzetet megfejeli a hirdető az emo-
cionális összetevővel: „A harctéren küzdő vitéz katonáinknak vidám perceket szerez-
hetünk a legújabb zsebben könnyen hordozható gyönyörű mélabúshangú „ K u r u c " táro-
gatóval."69 Fontos hangsúlyoznom, hogy az adott szövegben a front és a vidámság kap-
csolódik össze s mindezt a már korábban is hirdetett a hősi múltra utaló „kuruc" tárogató 
segítségével. A következő lépés a katonák és a hátország összekapcsolása, s már nem 
pusztán azzal, hogy az otthoniak küldjenek valamit a fronton levőknek (ami különben a 
karácsonyi hirdetések vezető sloganje volt), hanem valamiféle „nemzeti egység megva-
lósítása a ,Jcatonák és itthon maradottak" kifejezéssel.70 Találkozunk az adott hirdetésnek 
valamiféle összefoglaló variációjával is, ahol Wágner a legkülönbözőbb műkedvelő 
hangszereket reklámozza, hegedülő civileket, trombitáló hagyományos huszáregyenru-

62 A Nap 1915. január 11. 8. 
63 A Nap 1914. szépember 20. 8. 
64 A háború eleji színházi előadásokra lásd SZABÓ Dániel: Magyarország nem volt, hanem lesz. in. Gyáni 

Gábor-Pajkossy Gábor (szerk.): A Pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly tiszteletére. Csokonai Kiadó, 
Debrecen, 1999. 155-198. 

65 A cég már korábban is élt az erősen figyelemfelkeltő hirdetésekkel: „Maga egy marha vagy más kacag-
tató hangot utánozhat Wágner Hangszer-Király legújabb szab. 50 filléres, készülékével." In: Eladó az Egész 
világ. Képes és (Képtelen) hirdetéstörténet. AB OVO, Bp. 1994. 51. 

66 A Nap 1914. szeptember 15. 8. A cég háború alatt is ugyanazon termékeket hirdeti, mint a háború előtt, 
kivéve természetesen a háborús gramofonlemezeket. Az áruválasztékra lásd Pesti Hírlap naptára az 1915. 
közönséges évre. Légrády testvérek, Budapest. E. n. (Az eseménytörténeti összefoglaló alapján 1914 szeptem-
berében készülhetett el.) 

67 A Nap 1915. január 1. 8. A mellékelt képen két frakkos ember hegedül. 
68 A Nap 1915. január 16. 8. 
69 A Nap 1915. január 18. 8. A mellékelt képen egy bajuszos katona tárogatózik. 
70 A Nap 1915. január 19. 8. A hirdetés katonai oldalát erősíti, hogy a képen egy katonai nagydobost ábrá-

zolnak. 
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hás férfit, s korabeli harmonikázó katonát is ábrázolva ,Jíüzdő vitézeink 
itthonmaradottak részére" .71 Ennek a kifejezésnek a variációja a „sebesülteknek vagy 
itthonmaradottaknak" hirdetett hangszer, egy kórházi idill ábrázolásával.72 A sebesülés 
hasonló relativizálása egy másik kórházkép, ahol a sebesültek és ápolónők egy gramo-
font vesznek körül.73 

Nem csak a sebesülést lehet relativizálni, hanem a háborús rendkívüli idők hosszát is, 
nyilvánvaló, hogy a mire lehullanak a levelek vilmosi kifejezésre nem lehet utalni, de az 
a kifejezés, hogy: „A BÉKE előtti unalmas hosszú téli estéket...."74 

Valószínűleg a magas ár is szerepet játszik abban, hogy a háborús „közösségnek" 
hirdetik a „tábori beszélőgépet", azaz gramofont, amely „EGY EGÉSZ EZREDET pom-
pásan szórakoztat..." s melynek reklámképén háborús idillként a fegyverükre támaszko-
dó katonák állják körül a „kiváló terméket".75 

A háború központi szerepét mutatja ebben a reklámkampányban az is, hogy azon hir-
detés képén, amely nyolc Wágner reklám beküldéséért ajándék harmonikát ígér egy 
katona olvassa a (valószínűleg a hirdetést tartalmazó) újságot.76 

A gramofonlemez hirdetéseknél a dolog természetéből következően igen erőteljes a 
patrióta felhang: ,A Hazáért legújabb saját felvételű kétoldalú háborús grammofon-
szkeccs. Első részében KIRÁLY ERNŐ énekli a „Ne sírjatok pesti lányok, visszajönnek a 
huszárok" című dalt, a II. részben pedig „katonáink rohammal bevesznek egy ellenséges 
árkot."_Érdekes módón a mellékelt kép, egy haldokló katona bajtársába kapaszkodik, s 
térdükön egy zászló van átfektetve, nem okvetlenül a lelkesedést erősíti, inkább a „nem 
jönnek vissza" momentumra utal.77 

A háború előrehaladtával a katonai témák, ha nem is teljesen, de eltűnnek a hirdeté-
sekből. 1915 decemberében Wágner mind tölcsérnélküli beszélőgépét, mind „varázsfu-
voláját" a szituációra való utalás nélkül reklámozza.78 Egy évvel később a cég 12 koráb-
bi hirdetésképét kapcsolja össze egy reklámba, ezek közül csak egyetlen egy utal a hábo-
rúra.79 1917 karácsonyán pedig pusztán otthoni, feltételezhetően szilveszteri mulatságot 
bemutató gramofon-hirdetéssel találkoztam.80 

Nyilvánvalóan minden korábbi hirdetéstípustól eltér a hadikölcsön hirdetése. A nem-
zetközi szakirodalom is elsősorban azért utal ezekre, mert legalábbis az Egyesült Álla-
mokban és Angliában a hirdető szakma ezen „tanulta meg" az újtípusú reklámozást. 

A hadikölcsönkötvények vételére buzdító szövegek egyértelműen az otthon maradot-
takhoz szólnak, azt akarják bizonyítani, hogy a hátországban is kiveheti mindenki részét 
a háborús erőfeszítésekből, s nincs oka bűntudatra a fronton harcoló katonákkal szem-
ben, ha ezt megteszi. Egyértelműen ezt bizonyítják az első, az 1914-es reklámszövegek: 

71 A Nap 1915. január 29. 8. Két nappal később a „hős katonáink, itthon maradottak" kifejezés szerepel, de 
a képeken csak a hegedülő és egy klarinétozó civil, s egy zenész nélküli cimbalom szerepel. Uo., január 31. 8. 

11A Nap 1915. január 23. 8. 
73 Eladó az egész világ, 55. 
74 A Nap 1915. január 20 .8. és január 28. 8. Úgy vélem, hogy nem véletlen, hogy ezen szöveg mellé nem 

helyezett el a hirdető katonaképet. 
75 A Nap 1915. január 21. 8. 
16 A Nap 1915. január 22 .8. 
77 Kis Újság 1915. október 10. 7. 
78 Vasárnapi Újság 1915 december 5.789 és december 12. 807. 
79 Vasárnapi Újság 1916. december 24. 834. és december 31. 851. 
80 Vasárnapi Újság 1917. december 23. 832. 
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,JCatonáink szuronnyal, mi pénzünkkel verjük ki az ellenséget! Jegyezzünk hadiköl-
csönt!"81 „Minden hadikölcsönkötvénynyel, amit jegyzünk, az ellenséget verjük!"82 A 
harmadik általam ismert jelszó, már bonyolultabb: „A nemzet élete és becsülete - a ha-
dikölcsön sikere!"83 Az adott jelszóban megerősödik a közösség a „nemzet" kifejezéssel, 
s nem pusztán az életünket veszíthetjük el, hanem a becsületünket is, ami egyértelműen 
erősíti a veszélyérzet nagyságát éppen szimbolikus voltából következően. 

A második hadikölcsön jelszavai éppen ezt a szimbolikus vonulatot erősítik. Itt is je-
len van, természetesen a hadikölcsönjegyzés és a győzelem összekapcsolása: „Az első 
hadikölcsön nagyszerű sikere ellenségeink reményeinek egész tornyát döntötte össze. A 
második hadikölcsön sikere az ellenség reményeinek fővárát fogja elsöpörni a föld szí-
néről!"84 Most, most álljon ki mindenki a gátra! Itt az óra, a remények nagy órája. Most 
feszüljön meg minden izom a haza szolgálatában. A polgárság nyomuljon vitéz katoná-
ink után az áldozatkészség terére - a maga utján. Ez az út a hadikölcsön jegyzése!"85 A 
„Nemzeti ügyet szolgál, aki hadikölcsönt jegyez"86 

Szinte költői magaslatokra emelkedik a következő jelszó szerzője: .Jegyezzük az uj 
hadikölcsönt! Ha szavunk harang lenne, ha tollúnk láng lenne, akkor sem kiálthatnék 
hangosabban, ünnepiesebben, magasabban lobogó lelkesedéssel: Jegyezzünk ismét hadi-
kölcsönt!"87 Megjelenik ugyanakkor a bűntudattal való hirdetés is. Nem pusztán fino-
man: „A Ládafiában heverő pénzünket fektessük hadikölcsönbe!"88, hanem kimondottan 
vádiratként is: „Az elrejtett tőke ma ellensége az országnak. Becsületes magyar ember 
minden nélkülözhető garasát a haza oltárára teszi és jegyez hadikölcsönt!"89 Ugyanezen 
év novemberében természetesen jelen vannak az ugyanilyen jellegű jelszavak, de vala-
hogy agresszívabban. Az elérendő győzelem már a végleges,90 a ládafiában rejtőző pénz 
már eldugott91. Ugyanakkor az idők változását jelzi, hogy már nemcsak a hazafiságra, 
nemcsak az esetleges bűntudatra apellálnak a jelszavak, nemcsak háborúról, nemcsak 
győzelemről van szó, hanem a „Legjobban kamatozó biztos pénz a hadikölcsön!"92 

1916-ban a jó üzlet, vagy jó üzlet is momentum válik a meghatározóvá, bár termé-
szetesen: .Jegyezzünk hadikölcsönt, mert ezzel győzelemre segítjük igaz ügyünket!" 
jelszó is létezik, de sokkal általánosabb: a „Legjobb tőkebefektetés a hadikölcsön!", a „A 
hadikölcsön föltétlen biztos és jól kamatozó befektetés. Aki hadikölcsönt jegyez, önma-
gának is jó szolgálatot tesz!"93 „A hadikölcsönt jegyezni hazafias cselekedet és jó üz-

81 A Nap 1914. november 11. 6. 
82 A Nap 1914. november 12. 6. 
83 A Nap 1914. november 11.7. 
84 Kis Újság 1915. május 5.4. 
85 Uo. 
86 Kis Újság 1915. május 10. 3 
87 Kis Újság 1915. május 15. 3. 
88 Kis Újság 1915. május 9. 4. 
89 Kis Újság 1915. május 8. 3. 
90 Kis Újság 1915. november 13. 2. „Végleges győzelmünket biztosítja, aki hadikölcsönt jegyez!" 
91 Kis Újság 1915. november 12. 3. „Elő az eldugott pénzekkel, jegyezzünk Hadikölcsönt!" 
92 Kis Újság 1915. november 15. 3. Hasonló angliai példa: „A brit birodalom a biztonságod. Nem veszít-

heted el a pénzed!" TURNER: i. m. (1952) 181. 
93 Kis Újság 1916. május 9. 3. 
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let!"94 vagy „A hadsereg harcképességét mozdítja elő, aki jó kamata mellett kölcsönadja 
megtakarított pénzét az államnak!"95 jelszó. 

Az 1917-es hadikölcsön-hirdetések újdonsága, hogy már nem a győzelemről beszél, 
hanem a békéről: 96„Ne sóhajtozz a békéért, hanem siettesd eljövetelét hadikölcsön jegy-
zéseddel!" „Pénzt és békét egyszerre kamatozik a hadikölcsön!"97 „A közeledő béke még 
nagyobbra fokozza a hadikölcsön-kötvény értékét!"98 „A hadikölcsön sikere is segít 
meggyőzni ellenségeinket a békekötés szükségességéről!"99 Természetesen emellett, ha 
ritkábban is, de szerepel a katonákkal való szolidaritás is: „A fiad a Piavénái űzi az 
olaszt, - neki adod a pénzt, amelyen hadikölcsönt jegyeztél!"100 Ez utóbbi jelszóban 
ugyanakkor felfedezhetjük, hogy a nagyobb közösség: haza, nemzet helyett a kisebb 
közösségre a családra utal. 

Ha a tartalmi jegyek után statisztikailag próbáljuk áttekinteni, miként viszonyultak a 
kereskedelmi reklámok a háborúhoz a következő eredményt kapjuk. 

A Nap című napilapban a háború kitörésekor nem pusztán a terjedelem csökkenése 
miatt találunk kevesebb hirdetést, a háború előtti egy oldalra jutó 2,5 hirdetés visszaesik 
oldalankénti kettőre, ezután lassan emelkedik, s 1915 februárjában már oldalanként 3,8 
hirdetéssel találkozunk. A tendencia természetesen nem egyenes vonalú, karácsony tájé-
kán messze több hirdetést közölnek mint máskor. 

A kontrolként alkalmazott karácsonyi Pester Lloydoknál nincs lényeges különbség 
1914 és az azt követő két év karácsonyi hirdetése között, általában oldalanként 2,8 da-
rabbal találkozunk. A hetente megjelenő Vasárnapi Újság is azonos mennyiségű hirde-
tést közöl 1914 és az azt követő három év karácsonyán, körülbelül 2 darab jut egy oldal-
ra, ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy a Vasárnapi Újság hirdető gárdája a legstabi-
labb: szinte ugyanazok hirdetnek mind a négy vizsgált évben. 

A háborúhoz kapcsolódó reklámoknál A Napnál enyhe emelkedő tendenciát találunk 
1914 végéig, érdekes módón a hirdetések között legnagyobb arányban karácsony táján 
találunk a háborúhoz kapcsolódót (57%), egyébként úgy 30% körül mozog a „vérzivata-
ros" reklám. 1915 első két hónapja egyértelmű csökkenést mutat 24%-ra. 

A Pester Lloydban 1914-ben és 1915-ben karácsonykor a hirdetések 22%-as kapcso-
lódik a háborúhoz, 1916-ban pedig már csak 12%-uk. A Vasárnapi Újságban 1914-ben 
jelenik meg legnagyobb arányban háborús reklám, a későbbi években egy kicsit vissza-
esik ezek aránya. 

Úgy tűnik, hogy egy ilyen statisztikai összehasonlítás nem vagy csak kevésbé mutat-
ja a háborúhoz való lakossági viszonynak a hirdetők által érzékelt változását, a tartalmi 
elemzés sokkal inkább vezethet eredményre. Nem feledkezhetünk meg arról, hogy 19ló-
tól már ilyen jellegű hirdetések is vannak: „Őrizzük meg hősi halált halt kedveseink 
emlékét! A világháború majd minden családból kiragadott egy-egy kedves hozzátarto-
zót, kinek emlékét szivünkbe zárva feledni nem tudjuk. Ezeknek a dicső halált halt hőse-

94 Kis Újság 1916. május 10. 3. 
95 Kis Újság 1916. 29. 3. 
96 Vasárnapi Újság 1917. november 18. 738. 
97 Vasárnapi Újság 1917. november 25. 761. 
98 Vasárnapi Újság 1917. december 9. 792. 
99 Vasárnapi Újság 1917. december 9. 794. 
100 Vasárnapi Újság 1917. december 2. 767. 
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inknek emlékét megörökítendő, igen díszes szép kivitelű fényképtartó keret .,."101 „Ex-
humálás az összes európai hősi temetőben. Szende és Szabó ezelőtt Gebauer rt."102 

Ekkoriban már az ilyen jellegű metaforikus hirdetések is eltűntek: „Hadüzenet 
mindennemű férfi és női szövetruha fénynek!"103 

101 Vasárnapi Újság 1916. december 3. 783. 
102 Vasárnapi Újság 1917. december 2. 781. 
103 A Nap 1914. szeptember 22. 8 
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BÓDY ZSOMBOR 
Szervezett fogyasztás 

Fogyasztási szövetkezetek Budapesten 
a 20. század első évtizedeiben 

A magyarországi fogyasztási szövetkezetek története elhanyagolt terület a történetírásban. 
A Hangya szövetkezetek vidéki hálózata valamennyire ismert, nem fordult azonban eddig a 
történeti kutatás figyelme a városi fogyasztási szövetkezetek felé és emlékük a köztudatból is 
eléggé kiesett mára, noha egykor nagy jelentőségű szövetkezeti kereskedelmi hálózatok 
léteztek Budapesten. A következőkben ezek közül a három legfontosabbnak: az Altalános 
Fogyasztási Szövetkezetnek, a Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezetének és a 
Háztartás Fogyasztási Szövetkezetnek a történetét szeretném röviden bemutatni. 

A városi fogyasztási szövetkezetek mozgalma Angliában indult el az 1840-es évek-
ben és a századforduló éveire elterjedt a szigetországban is és a kontinensen is. Megjele-
nésük mögött az élelmiszerellátás átalakulása húzódott meg. Mind nagyobb arányt tettek 
ki azok a főként városi társadalmi rétegek, amelyek élelmiszerszükségletüket kizárólag 
kereskedelmi úton szerezték be, tehát nem saját termelésben állították elő. A gyáripar 
elterjedése és a városok méretnövekedése nyomán sokasodott azoknak a városi, főként 
munkás családoknak a száma, akik a munkahely és a lakóhely szétválása és a munkahe-
lyen töltendő szigorúan kötött munkaidő kialakulása nyomán nem csak saját maguk nem 
termeltek élelmiszert, de életvitelükbe az sem fért bele, hogy otthon nagyobb készleteket 
tárolva vezessék háztartásukat, számukra a mindennapos élelmiszervásárlás vált szüksé-
gessé. Az ő kiszolgálásukra jött létre az az élelmiszer kiskereskedelem, ami a vásárok, 
hetipiacok helyére lépett. Ez utóbbiaknak a háttérbeszorulása egyébként a városok mé-
retnövekedéséből is következett, mert 20 ezres lélekszám felett a hetipiacok rendszerével 
már nem lehet megoldani egy város élelmiszerellátását.1 

E folyamattal párhuzamosan a városok feladták az alapélelmiszerek piaca feletti el-
lenőrzés koraújkorban szokásos eszközrendszerét - az ellátásról való gondoskodás kike-
rült a közületek kompetenciájából és az árak felett sem gyakoroltak többé kontrollt - e 
területen is a szabadkereskedelem elvei érvényesültek. Mindez hamar a fogyasztók és a 
kiskereskedők közti konfliktusokhoz vezetett, s ezekben jelentek meg a fogyasztási 
szövetkezetek, mint egyfajta fogyasztóvédelmi szervek. Míg a közületek a konfliktust 
érzékelve a 19. század végére az élelmiszerek minőségének ellenérzésével és a nagyvá-
rosokban vásárcsarnokok építésével tértek vissza az élelmezés valamifajta regulálásához, 
addig a szövetkezetek hatékony eszközt jelentettek a fogyasztók kezében az élelmiszer-
piac árainak kordában tartásához.2 

1 TEUTEBERG, Hans Jürgen: Zum Problemfeld Urbanisierung und Emaeherung im 19. Jahrhundert. In: 
Uö.: Durchbruch zum modernen Massenkonsum. Münster, 1987. 1-36. 

2 SANDGRUBER, Roman: Die Anfänge der Konsumgesellschaft. Konsumgüterverbrauch, Lebensstan-
dard und Alltagskultur in Österreich im 18. und 19. Jahrhundert. München, 1982. 
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A fogyasztási szövetkezetek tehát elsősorban a nem önálló, hanem munkaviszonyban 
dolgozó kisemberek, s bár mindenütt akadnak tisztviselői, középosztályi szövetkezetek 
is, de rendszerint a munkások szervezetei. A létrejöttüket és elterjedésüket segítő attitű-
dök között szerepet játszott egyfajta morális ökonómia, az igazságos, helyes árak utáni 
törekvés, de megjelenésük - a szakirodalom szerint - mégis több újat hozott, mint 
amennyit a régebbi menatlitáselemekből megőrzött. A szövetkezet a piac ismeretével 
számoló racionális kalkuláción nyugszik, nem vesznek benne részt asszonyok, mint a 
korábbi éhséglázadásokban, hanem a megalapítás és a belépés a férfiak ügye, miként a 
munkásmozgalom is egy férfivilág ebben az időben. Szervezése átlépi a hagyományos 
lokális kereteket, illetve a munkásság belső szakmai határait. Általában nem nyereségre 
törekednek, hanem az árak levitelére és gyakran látványos eredményt tudnak elérni a 
kiskereskedelmi árak letörésében. Rendszerint kiadtak egy újságot a tagoknak, de 
egyébként lemondtak az üzleti reklámról. A kiskereskedelem ellen gyakran szövetségre 
lépnek nagykereskedőkkel. Az alapításnál gyakran működnek közre polgári elemek, 
filantrópok. Angliában arisztokraták, püspökök, és más notabilitások is tiszteletbeli ta-
gok lehetnek, meghívottként részt vesznek a rendezvényeken. Németországban ez elkép-
zelhetetlen, a szövetkezetek itt szorosan a szociáldemokrata munkásmozgalomhoz és a 
szakszervezeti mozgalomhoz kapcsolódnak - ellentétben Angliával, ahol a szakszerveze-
tektől, illetve Labourtől független maradt a fogyasztási szövetkeztek mozgalma. De 
Németországban is 1914 előtt a különböző tiszteletbeli tagoknak még nagy szerepe ma-
radt a szövetkezetek életében.3 

A fogyasztási szövetkezetek története az első világháborúig Magyarországon is sok 
mindenben igazolja a szakirodalom imént összefoglalt állításait. Az említett három nagy 
szövetkezet közül kettőről biztosan tudható, hogy sikeres elindulásához, a tulajdonkép-
peni tagokon kívüli körből érkezett segítség volt szükséges. Az Általános Fogyasztási 
Szövetkezet megalakulását a nyomdász szakszervezeti mozgalom aktivistái kezdemé-. 
nyezték 1904-ben. A szociáldemokrata párt és szakszervezeti vezetés ellenzése mellett 
néhány nagykereskedő támogatásával, akik tőkével is beszálltak a szövetkezetbe és 
ugyanakkor szállítóként is közreműködtek, alakították meg a szövetkezetet. Elnöknek 
Gajáry Géza szabadelvű párti, majd munkapárti képviselőt nyerték meg, aki egészen a 
forradalmakig betöltötte ezt a posztot, a vezérigazgató pedig egy nyomdász, Erdélyi Mór 
lett.4 A szövetkezet újságjában, a Szövetkezeti Értesítőben, ahol az éves közgyűlések 
kapcsán közzétették a szövetkezet legfontosabb adatait, nem jelentek meg a nagykeres-
kedő támogatók, az elsősorban agitatív célú újság a fűszeresek, szatócsok és általában a 
kereskedők ellen érvelt, mint a dolgozók - munkaadó után következő - második ki-
zsákmányolója ellen. 1908-ban a szociáldemokrata párt, illetve a szakszervezeti mozga-
lom változtatott álláspontján - a nagyobb ágazati szakszervezetek képviselői megjelen-
tek ekkor a szövetkezet igazgatóságában - és erőteljes agitációba kezdett a munkásság 

3 PIERENKEMPER, Toni : Haushalt und Verbrauch in historischer Perspektive - ein Forschungsüber-
blick. In: Uő.: Haushalt und Verbrauch in historischer Perspektive. Zum Wandel des privaten Verbrauchs in 
Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert. St. Katharinen, 1987. Prinz, Michael : Brot und Dividende. Konsum-
vereine in Deutschland und England vor 1914. Göttingen, 1996. 

4 SOÓS Gyula: Húsz esztendő. Az Általános Fogyasztási szövetkezete fönnállásának 20 éves története. 
Bp. 1924. 10-21. 
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sorában a szövetkezet mellett.5 Ennek nyomán a taglétszám látványos fejlődésnek indult: 
míg 1908-ban 5 ezer tag volt, addig 1914-ben már 25 ezer. 1909-ben már a tagok vásár-
lásai után vásárlási visszatérítést is tudtak fizetni. Szaporodott a fiókok száma, a háború 
előestéjén már 30 volt, teherautókat szereztek be az áruszállításra, vegyi üzemet állítot-
tak fel, ami cipőkrémet, tisztítószereket gyártott, húsüzemük volt és szén, illetve tűzifa 
telepük.6 

A Háztartás Szövetkezet a Hangya keretében alakult szintén 1904-ben azzal a céllal, 
hogy tagjait vidéken beszerzett jó minőségű, de a fővárosi áraknál olcsóbb élelmiszerrel 
lássa el. Ezt a szövetkezetet a kezdeti tőkehiány nehézségén Károlyi Mihály gróf segítet-
te át, aki ekkoriban OMGE elnökeként, nagybátyja, Károlyi Sándor örökében még az 
agrárius szövetkezeti mozgalom egyik vezetője volt, s a Háztartást az igazgatótanács 
jegyzőkönyvének tanulsága szerint 70 ezer korona kölcsönnel segítette.7 Károlyi egyéb-
ként az igazgatótanácsnak is tagja volt, formálisan 1920-ban zárták ki. Az igazgatóság 
tagja volt Esterházy Móric is. Ez a szövetkezet mindazonáltal lényegesen kevesebb tag-
gal rendelkezett, mint az Altalános Fogyasztási, lévén nem volt olyan kiterjedt és biztos 
társadalmi bázisa, mint a szervezett munkásság. Tagsága az első világháború előtt 3-4 
ezer fő között mozgott. Az élelmiszerek mellett ez a szövetkezet is forgalmazott tüzelő-
anyagokat is, valamint élő baromfit, de húsüzeme nem volt még.8 

A köztisztviselők azért nem jöhettek szóba a Háztartás Szövetkezet potenciális tagja-
iként, mert nekik már megvolt a saját fogyasztási szövetkezetük, a még 1893-ban alakult 
Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete. E szövetkezet sajátossága, hogy az 
első világháború előtt nem üzletekben árulta az élelmiszereket, hanem napi házhozszállí-
tást szervezett. Ugyanakkor irodái mellett fenntartott egy szabószalont is, ahol a tagok és 
családtagjaik számára állítottak elő ruházati termékeket. Vezetőségében miniszteriális és 
fővárosi tisztviselők egyaránt jelen voltak, tehát valószínűleg tagsága is e két csoportból 
került ki. Vezetőségéből egyébként - ellentétben a másik két szövetkezettel - , hiányoz-
tak a politikusok vagy az arisztokraták, az elnök a földművelési minisztérium egy mi-
niszteri tanácsosa volt, az alelnök pedig egy fővárosi tanácsnok, de az azonosítható igaz-
gatósági tagok között képviseltette magát a pénzügyigazgatóság is.9 

Az első világháború mindhárom szövetkezet számára sikeres üzleti éveket hozott. A 
háború kezdetén 4 ezer tagú Háztartás Szövetkezet tagsága a 1918 végére elérte a 25 
ezer főt, ami több mint 120 ezer embert jelentett családtagokkal együtt. Ezek ellátása 
érdekében fenntartottak húsüzemet, cipőjavító műhelyt, tejcsarnokot, széntelepet és kb. 
20 fióküzletet. Az üzlet fejlődése abban is megmutatkozott, hogy a háború folyamán 
visszafizették Károlyi Mihálynak tartozásukat.10 

Az igazán nagy növekedést a háború alatt azonban az Altalános Fogyasztási Szövet-
kezet mutathatta fel. A már 1914-ben is 25 ezres taglétszám a háború végére már 150 

5 Uo. 25. 
6 Szövetkezeti Értesítő I. (1909) 6. sz. 1.; VI. (1914) 27. sz. 1., 28. sz. 1. és 35. sz. 5. 
7 MOL Z 816. A Háztartás Szövetkezet iratai. 2. köt. 2. t. Igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyve, 1910. febru-

ár 18. 
8 Uo. Igazgatótanácsi ülések jegyzőkönyvei; 1912. január 26., 1913. február 7. és 1914. február 13. 
9 Magyar Köztisztviselők Fogyasztási szövetkezete. Havi értesítő. Érvényes 1906 évi december hóra. 

1907. szeptember, 1907. október, 1909. május, 1909. szeptember, 1909. október. 
10 MOL Z 816. A Háztartás Szövetkezet iratai. 2. köt. 2. t. Igazgatótanácsi ülés 1917. január 26., 1918. ja-

nuár 11., 1918. november. 20. 
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ezer körül járt. A háború folyamán a nyereségből a szövetkezet - a Háztartás Szövetke-
zethez hasonlóan - nemcsak kifizette korábbi adósságait, hanem karácsonyi ajándékokat 
adott rászoruló tagjainak, folyósította a vásárlási visszatérítéseket és emellett számos 
beruházást is végrehajtott. A szövetkezet ekkor már nem csupán kiskereskedelmi áruel-
osztást végzett, amire eredetileg létrejött, hanem - nem tudván ellenállni a kínálkozó 
üzleti lehetőségeknek - nagykereskedést is folytatott. Számos gyár - többek között 
Weisz Manfréd - munkásai ellátásához a szövetkezetnél szerezte be az árut, de a szövet-
kezet a hadiszállításokba is bekapcsolódott. A háború alatt kibővített húsüzeméből többet 
szállítottak a hadseregnek, mint amennyit fiókhálózatukban értékesítettek. A szövetkezet 
létrehozott sütödét is, felújította vegyi gyárát, volt káposztasavanyítója és zöldségüzeme, 
pincészete Budafokon, tüzelőanyag telepe, textilosztálya és garázsa, asztalos és szerelő 
műhelye saját céljaira. Emellett részt vett számos új vállalat alapításában. A Budapesti 
Húsnagyvágó Rt.-n és a Haditermény Rt.-n kívül több kisebb vállalatban is részvényesek 
voltak, s képviselőjük - legtöbbször Erdélyi Mór, a nyomdászból lett igazgató - e válla-
latok mellett a különböző állami anyagelosztó központok vezetőségében is részt vett. A 
taglétszám gyarapodásához bizonyára az is hozzájárult, hogy el tudták érni a kormány-
zatnál, hogy engedélyt kapjanak arra, hogy kenyérből tagjaiknak a hivatalos fejadagnál 
többet adhassanak el. 1918-ban arra is lehetőségük volt, hogy a felvidéken egy erdőgaz-
daságot vásároljanak, ez azonban hamarosan cseh megszállás alá került.11 

A háború alatt tehát az Altalános Fogyasztási Szövetkezet a kormányzattal sikeresen 
együttműködve tudott tevékenykedni. A szövetkezet sikere valószínűleg nagyrészben a 
kormányzat és a szociáldemokrata párt- és szakszervezeti vezetés együttműködésének 
egyik eredménye. A szociáldemokrata vezetés háborús erőfeszítéseket támogató politiká-
ját - amelyet paradox módon, különösen a háború második felében háborúellenes propa-
gandával párosítottak - a kormányzat azzal honorálta, hogy a szakszervezeteket hivata-
los partnerként bevonták a munkaügyi egyeztetésekbe, s ezt egészítette ki a szociálde-
mokraták részvétele a közellátás irányításában és lebonyolításában. 

Az Altalános Fogyasztási Szövetkezet fejlődése a háború végével sem tört meg. Már 
a háború alatt Csepel és Pesterzsébet elöljárósága a szövetkezetre bízta e két község 
teljes közellátását. 1918 novemberében Erdélyi Mór a közellátási ügyek államtitkára lett, 
szövetkezetének mind nagyobb szerepet kívánt juttatni a közellátásban. A Háztartás 
Szövetkezet igazgatósága ugyanekkor kénytelen volt megállapítani, hogy amíg a közel-
látási kérdésekre nagyobb befolyása nem lesz, addig tartózkodnia kell új fiókok nyitásá-
tól, bármilyen nagy is az igény erre, s ugyanakkor át kellett térniük a szabad forgalmú 
hús vásárlására és árusítására, mert a központi elosztásból, amely lényegesen olcsóbb 
volt, nem kaptak többé árut.12 

A Tanácsköztársaság alatt sem tört meg a szövetkezetek fejlődése. Ha az Általános 
Fogyasztási Szövetkezet már korábban is számos előnyt élvezett, most már egyenesen 
monopolhelyzetet kívántak teremteni számára. Erdélyi Mór közellátásügyi népbiztos lett 
és a kormányzótanács döntése szerint szövetkezetének valamennyi budapesti üzletet át 

11 SOÓS: i. m. (1924) 60-75., Szövetkezeti Értesítő VIH. (1916) 50. sz. (december 9.) 3-4., IX. (1917) 33. 
sz. (augusztus 18.) 

12 MOL Z 816. Háztartás Szövetkezet iratai. 2. köt. 2. t. Igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyvei, 1918. decem-
ber 21., 1919. január 3. - A szövetkezetek és a háború alatti közellátásra lásd: BÓDY Zsombor: Szociáldemok-
rácia és szociálpolitika Magyarországon az I. világháború idején. In: Századvég 2005. 1457-1485. 
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kellett volna vennie. Utóbb mértéktartásuk bizonyítékaként említették, hogy csupán 131-
et vettek át s a tulajdonost rendszerint meghagyták üzletvezetőnek.13 A Háztartás Szö-
vetkezet ugyanekkor államosítva, egy Erdélyi által kinevezett tisztviselő irányítása alatt 
működött, de taglétszáma továbbra is gyarapodott. 

A Tanácsköztársaság bukása után a két szövetkezet helyzetében fordult a kocka. Er-
délyi Mór emigrálni kényszerült, s szövetkezete iránt a kormányzat nem éppen barátsá-
gos magatartást tanúsított. A Háztartás ugyanakkor jelentős kölcsönért fordult már 1919 
szeptemberében a kormányhoz, hogy tagjai részére tüzelőt szerezhessen be. Utóbbi szö-
vetkezet vezetésében egyébként vitát okozott, hogy mi legyen a Tanácsköztársaság alatt 
belépett tagokkal. A növekményről ugyanis nem kívántak lemondani, ugyanakkor „a 
nem oda valónak" tekintett tagoktól meg akartak szabadulni. Egyesek szerint - egyfajta 
társadalmi grafológiával - az aláírás milyensége és a foglalkozási megjelölés alapján kell 
szelektálni a Tanácsköztársaság alatt belépett tagok közül, mások azonban úgy vélték, 
hogy ez a válogatás rossz benyomást keltene és rontaná a hangulatot a Háztartás Szövet-
kezet körül, ezért inkább elvszerűen mindenkit ki kellene rúgni, aki a Tanácsköztársaság 
alatt lépett be, és felhívni arra, hogy lépjen be újra, immár törvényes keretek között, s 
akkor a vezetőség a „nem oda valókat" minden további nélkül elutasíthatja. Végül az 
előbbi, tehát a tagok szelektív kizárást javasló változat valósult meg.14 

Az Általános Fogyasztási Szövetkezet üzleti értelemben 1919 után sem került ve-
szélybe, viszont eleinte nagy politikai nyomás nehezedett rá. A Tanácsköztársaság alatt 
átvett üzleteket visszaadták, bár volt néhány korábbi tulajdonos, aki nem akarta vissza-
venni üzletét, inkább vételárat kért érte, ezekkel megegyeztek. A szövetkezet tagsága a 
forradalom végi csúcs után némi csökkenéssel 150 ezer fő körül stabilizálódott. A nagy 
és sikeres vállalatra azonban szemet vetettek az ébredők. Az 1921-ben a közgyűlésbe 
való küldöttválasztásokon az ÉME megpróbálta bejuttatni a saját embereit, hogy a szö-
vetkezet vezetését átvehesse. A heves csatározásokba, amelyek viharos jelenetekkel, a 
főváros utcáin plakátháborúval zajlottak, a kormány is beavatkozott. Egy alkalommal 
érvénytelennek mondta ki a küldöttek választását, hogy az újabb választásokon az ébre-
dők újra próbálkozhassanak, illetve gondnokság alá vették a céget és egy miniszteri 
biztost küldtek ki az élére, hogy a szövetkezetnél történt állítólagos visszaéléseket ki-
vizsgálja. A vádak szerint sikkasztások történtek, illetve a szövetkezet dotálta a szociál-
demokrata pártot és a Népszavát. A küzdelem végeredményeként a kormánynak - ki-
használva a szociáldemokraták és az ébredők szembenállását - sikerült befolyást szerez-
nie az Általános Fogyasztási Szövetkezetben. Az 1921 végén, a Bethlen-Peyer paktum-
mal egyidőben (Peyer egyébként maga is tagja volt a szövetkezet igazgatóságának) meg-
született megegyezés értelmében megszűnt a cég gondnokság alá helyezése, megtarthat-
ták a választásokat a küldöttközgyűlésbe, ahol az ébredők csak mintegy 10%-nyi helyet 
tudtak megszerezni, viszont a kormány képviselőket delegált a szövetkezeti igazgatóta-
nácsba és a felügyelőbizottságba.15 A kormány nyilván nem akarta megengedni, hogy 
egy ekkora vállalat fölött a szociáldemokrata vezetés szabadon, minden ellenőrzés nélkül 

13 SOÓS: i. m. (1924) 78-83. 
14 MOL Z 816. A Háztartás Szövetkezet iratai. 2. köt. 2. t. Igazgatótanácsi ülés jegyzőkönyvei, 1919. au-

gusztus 30., 1919. szeptember 19., 1919. október 17. 
15 A küzdelemre lásd: PIL 658. f. 13/148. ö. e., SOÓS: i. m. (1924) 84-95., Szövetkezeti Értesítő XIII. 

1921. 11. sz. (március 12.) 1-2., 13. sz. (március 26.) 1-2. 
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rendelkezzen. A továbbiakban a szövetkezet és a hatóságok kapcsolata normalizálódott. 
A szövetkezet a már korábban is gyűjtött betétállományával és a nagyobb szakszerveze-
tek anyagi hozzájárulásával létrehozta a Törekvés Takarékpénztárat, amely a szövetke-
zet, illetve társvállalatai, valamint tagjai részére látta el a banki szolgáltatásokat. Mint-
egy 100 fióküzlete mellett továbbra is részvényes maradt több élelmiszer nagykereske-
delmi vállalatban, volt nyomdája, sütödéje, garázsa, gépészete, valamint a Tüzelőszer és 
Építőanyagkereskedelmi Rt., azaz a Tüzép részvénytöbbsége is birtokában volt. 1929-
ben egy bérházat is építtetett Budapesten.16 

Az ellenforradalom átmeneti tömegmozgalmainak hullámában több fogyasztási szö-
vetkezet is alakult, ezek egy része azonban hamar megszűnt, vagy pedig beolvadt az 
átmenetileg szintén felfutó taglétszámú Háztartás Szövetkezetbe. Ez 1919 végén, több 
mint 30 ezer taggal rendelkezett, majd taglétszáma gyorsan tovább nőtt. Amikor azonban 
1930-ban 58 ezer csupán formálisan beiratkozott tagot töröltek a tagnévsorból, mindösz-
sze 8 ezer tag maradt. E szerényebb tagság ellenére is a szövetkezet eredményesen mű-
ködött, 30 fűszerüzlete mellett 10 hentesüzlete is volt és árusított konfekciós ruhákat, 
illetve szöveteket. Nyaranta akciókat szerveztek, hogy a Balaton partját is budapesti 
árakon lássák el élelmiszerrel.17 

A Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete továbbra is működött. Az első világhá-
ború után ez a szövetkezet is áttért a házhoz szállításról az üzletekben való árusításra. A 
harmincas évek elején a budapesti agglomerációban 55, országosan pedig 116 üzletük 
volt. Az élelmiszerek mellett szintén foglalkoztak ruhaneműk forgalmazásával.18 A har-
mincas évek közepén a Háztartás és a Köztisztviselők Szövetkezete egyesült, majd 1945 
után ezt az egyesült szövetkezetet beolvasztották az Altalános Fogyasztási Szövetkezet-
ből alakult AFESZ-be, amely a szocialista korszak jellegzetes intézménye volt és COOP 
néven üzleteinek egy része ma is létezik. 

A fogyasztási szövetkezetek története kapcsán, melyhez ez az előadás csupán beve-
zetőül szolgálhat, számos további kutatásra érdemes kérdés fogalmazható meg. Minde-
nekelőtt a különböző szövetkezetek árukínálatának rétegspecifikus különbségei, illetve a 
fogyasztás mintáinak időbeli változásai lehetnek érdekesek, valamint a szövetkezéshez 
kapcsolódó ideológia, és a különféle fogyasztási javakkal kapcsolatban általuk sugallt 
értékek, eszmények. E kérdések részletesebb kibontására azonban már nem maradt 
időm. Köszönöm a figyelmet. 

16 SOÓS: i. m. (1924) 1924. Az Általános Fogyasztási Szövetkezet Bérháza. In: Tér és Forma m . 1930. 
532-540., Az Általános Fogyasztási Szövetkezet jelentése és zárszámadása az 1921. és 1922. üzletévekről. 
Bp„ 1923. 

17 Háztartás Vffl. 1930. 5. sz. (május 15.) 9., Háztartás XI. 1933. 6. sz. (június 15.) 2-3. 
18 MOL Z 842. A Magyar Köztisztviselők Fogyasztási Termelő és Értékesítő Szövetkezete iratai, 43. cs. 

29. t. 
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HÁMORI PÉTER 
Kísérletek a szegényházak lakói fogyasztási 
szokásainak ellenőrzésére és átalakítására a 

magyar szociálpolitikában 
1870-1945 

A 19-20. század folyamán a fogyasztás befolyásolására vonatkozó politikák között 
sajátos, jól körvonalazható csoportot képeztek a szegényházi rendtartások, és más, a 
szegényügyet rendezni óhajtó szabályzatok. (Egyben ez a fogyasztás-befolyásolás, átala-
kítás a hasonló törekvések közül leginkább dokumentált és ezért jól nyomon követhető 
terület. Hasonlóan részletes adatok csak a szegénységnek a kriminalitással való vélt vagy 
valódi kapcsolata tekintetében, illetve a lakáspolitikával kapcsolatban maradtak fenn.) 
Mivel a téma meglehetősen széles spektrumot ölel fel, ezért jelen tanulmányban csak a 
zárt szegénygondozás kérdéskörét érintem.1 

Korszakként az 1870-90-es és az 1930-40-es évek közé eső időszakot látszik célsze-
rűnek kijelölni: előbbi a „tiszta profilú" azaz a kórháztól és a kisszámú dologháztól is 
elválasztott zárt gondozói rendszernek, a szegényházaknak2 a fénykora - már ha egyálta-
lán lehet fénykorról beszélni ilyen intézményekkel kapcsolatban - s egyben azé az illúzi-
óé is, hogy az ilyen intézetek segélyével a szegénység legvégletesebb formái kikapcsol-
hatók a társadalom életéből; az utóbbi időszakra pedig - az illuzióvesztésen túl - a sze-
gényházaknak a szegényellátáson belüli háttérbe szorulása, a nyílt szegénygondozási 
rendszereknek, továbbá a „félig zárt" Magyar (Egri) Normának az előretörése jellemző.3 

A szegényházi rendtartások állandó eleme volt az ott élők fogyasztásának, főleg élel-
mezésének igen gondos, akkurátus szabályozása. Különösen az első világháború előtti 
időben keletkezett házirendek esetében jellemző ez, ami bizonyosan összefügg azzal, 
hogy ekkoriban még - kellő tapasztalatok híján is - a közigazgatás számos illúziót táplált 
a szegényházakkal és az ottani ellátással kapcsolatban, másrészt a legtöbb város ekkori-

1 Arról, hogy ezek a gondozási formák hány embert érintettek, még becslésszerű adattal sem rendelke-
zünk. (1945-ben 261 szegényház (városokban) és szegényszoba (községekben) állt rendelkezésre, mintegy 8 
ezer férőhellyel; ez azonban nem tartalmazza a nyílt gondozásban részesítettek számát, másrészt pedig a 
világháború pusztítása utáni állapotokat tükrözi. Életkörülmények a szociális otthonokban. Központi Statiszti-
kai Hivatal, Budapest, 2000. 7.) 

2 A legtöbb szegényházi rendtartás már az 1870-es évektől előírta, hogy beteget, a nem fertőző gyógyítha-
tatlanok kivételével, nem szabad felvenni. Az olyan vegyes intézetek, mint az egri városi szegényház, melyben 
1858-as kibővítése után 50 szegény mellett 15 beteg nőt is ápoltak, ritkaságszámba mentek Erről: NAGY 
Jenő: Képek Eger egészségügyének múltjából. H. n., é. n. - Egyébként nem tartjuk egyébként teljesen kizárt-
nak, hogy a szerző érthette félre adatforrásait, és 50 férfi mellett 15 munkaképtelen szegény nőről volt szó. 

3 Az Magyar (vagy más néven Egri) Norma történetét egy korábbi dolgozatunkban részletesen ismertettük. 
Lásd: HÁMORI Péter: Az Egri (Magyar) Norma. Kísérlet a magyar szegény- (koldus-) ügy rendezésére. Fuga 
temporum. Emlékkönyv Eperjessy Géza 65. születésnapjára. Szerk.: Závodszky Géza. Bp., 1997. 257-286. 
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ban külső vállalkozókkal és nem házi kezelésben oldotta meg szegényeinek élelemmel 
való ellátását, ami szükségessé tette az aprólékos szabályozást. 

Az étrend részletes megszabása történt a Debrecen városi szegényház dátum nélküli, 
de bizonyosan első világháború előtti szabályzatában,4 a többé-kevésbé mintának is 
szánt, részben a bécsi intézményt másoló, 1877-tol működő pesti Erzsébet-szegényház 
eredeti előírásaiban,5 a nyíregyházi, igen terjedelmes, 70 §-t tartalmazó szegényügyi 
szabályzatban,6 és Makó mezőváros jóval kisebb, nagyjából 50 fős szegényháza esetén.7 

Ilyen volt továbbá a balatonfüredi szeretetház konstitúciója is.8 (Ennek a büntetett előéle-
tű, nehezen nevelhető vagy csavargó gyermekeket befogadó és oktató intézménynek 
helyét valahol a zárt szegénygondozás és a gyermekvédelem határmezsgyéjén lehet kije-
lölni. Érdekes módon a mintájára létesített budapesti Klotild-szeretetház esetén nem 
sikerült hasonló előírást fellelni, jóllehet annak szabályzata más tekintetekben híven 
követi a balatonfüredi mintát.9) 

A I. világháború előtti szabályzatokban általában szó esik kisebb mennyiségű hús 
rendszeres juttatásáról is (többnyire mészárszéki marhahúséról) Ezzel szemben a hús 
1920 után szinte teljesen eltűnt a szegényházak étrendjéből, vagy ha mégsem, akkor 

4 Hetente kétszeri húsételt, naponta 0,75 kilogramm kenyeret, hústalan napokon pedig kétszeres mennyi-
ségű kenyeret és levest írtak elő. 

5 Még ennél is részletesebb volt az 1877-től működő pesti szegényház szabályzata. Itt minden ápoltnak 
járt heti ágyneműcsere és fehémemű-csere; évente új rend ruha. (Férfiaknak 2 ing, 2 gatya, 2 nyakkendő, 1 
posztókabát, 1 mellény, 1 nadrág, 2 pár csizma, 1 sapka, 2 zsebkendő; nyárra: 1 kabát, 1 mellény, 1 nadrág. 
Nőknek: 1 posztóderék, 1 szoknya, 1 fejkötő, 2 ing, 2 pár harisnya, 2 nyakkendő, 2 zsebkendő, egy pár bőrci-
pő, egy botos.) A rendtartás szólt az élelemről is: reggelire egy meszely (3,5 dl) rántott leves, délre ugyanennyi 
marhahús-leves, 8 lat (14 dkg) csont nélküli, főtt marhahús, 1 meszely főzelék. Napi 32 lat (56 dkg) kenyér a 
férfiaknak, nőknek 24 lat. A betegnek kenyér helyett zsemlye járt, nagyjából hasonló súlyban. Vő. BARTH 
László: Budapest szegényügyi intézményének keletkezése és fejlődése máig. In: Uő.: Budapest Főváros sze-
gény-ügye. Fővárosi Szeretetház Egyesület, Budapest, 1877. 10-85; SCHMALL Lajos: Adalékok Budapest 
székesfőváros történetéhez. Bp., 1899. 232. és Utasító szabályok „Erzsébet" nevet viselő városi Szegény és 
agg ápolda gondnoksága számára. Az 1872. évi szeptember hó 21-én Pesten tartott tanácsülés jegyzőkönyv-
ének kivonata. Kézirat, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Bf 362/137. 

6 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltára. V. B. 186. Nyíregyháza rendezett tanácsú vá-
ros általános közigazgatási iratai, 1094/1895. kgy. és 221/1901. kgy. sz. A szabályzat szerint az egész adag 
reggelire fél liter köménymagos levest, ebédre fél liter marhahús levest, fél liter főzeléket 20 dkg hússal és 
vacsorára fél liter „vastag ételt" tartalmazott, továbbá egész napra 80 dkg rozskenyeret; a fél adag: reggelire 3 
dl köménymagos levest, ebédre 3 dl marhahús levest, fél liter főzeléket 12,5 dkg hússal, vacsorára 3 dl kö-
ménymagos leves és fél liter főzeléket, 50 dkg rozskenyérrel. Létezett még gyenge adag is (reggeli: 2 dl kö-
ménymagos leves; ebéd: 2 dl marhahús leves; vacsora: 2 dl köménymagos leves, minden étkezéshez fél zsem-
lével) és különleges adag is (fél liter forralt tej, 20 szem főtt aszalt szilvával.) 

7 Az előírás 10 főre: Vasár- és ünnepnap ebéd: 35 dl húsleves (ehhez szükségeltetik 27 dkg rizskása, 30 
dkg zöldség, 2 dkg paprika, 70 dkg marhahús, 9 dkg só); 53 dl főzelék (benne 27 dkg rántásliszt, 9 dkg só, 9 
dkg sertészsír, 28 dkg vereshagyma, 3 dkg paprika, 2 dkg bors); vacsora: 35 dl rántottleves (benne 9 dkg 
sertészsír, 15 dkg rántásliszt, 9 dkg só, 3 dkg paprika), mellé pedig 7 dkg kenyér fejenként. Hétköznapi ebéd: 
35 dl rántott vagy suhantott leves (benne 9 dkg sertészsír, 15 dkg rántásliszt, 9 dkg só, 3 dkg paprika, 28 dkg 
vereshagyma), hozzá fejenként 7 dkg kenyér; főzelék gombóccal (60 dkg zsemleliszt, 20 dkg fehérkenyér, 20 
dkg sertészsír, 10 dkg só, 28 dkg vereshagyma); vacsora: 35 dl árpakása leves (benne 1 liter árpakása, 15 dkg 
rántásliszt, 9 dkg sertészsír, 9 dkg só, 2 dkg paprika, 5 dkg fokhagyma). Makó rendezett tanácsú város levéltá-
ra. Polgármester általános közigazgatási iratai. 5179/1875. sz. - Emellett fönnmaradt adat fejenként napi 56 
dkg barnakenyér kiszolgáltatásáról is. Uo. 110/1883. sz. 

8 Gyermekvédő intézetek Magyarországon. A Budapesten 1899-ben tartott Gyermekvédő Kongresszus al-
kalmából szerk. és kiadja a Kongresszusi Előkészítő Bizottság. Budapest, 1899; A Balaton-füredi Szeretetház 
Alapszabályai és Házirendje. Buda, 1870. 

9 A Fővárosi Szeretetház első értesítője. Fővárosi Szeretetház Egyesület, Budapest, 1877. 
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mennyiségében és gyakoriságában alaposan megcsappant. A jelenséggel kapcsolatban 
problémát nem is annyira a hús világháború utáni eltűnte, hanem korábbi megléte okoz.10 

Annak a körülménynek az ismeretében ugyanis, hogy az átlagos napszámos életviszonyai 
(amit mindenkori viszonyítási pontnak tekintettek) általában nem tették lehetővé a rend-
szeres húsfogyasztást, nehezen tűnik a hús időközönkénti kiszolgáltatása összeegyeztet-
hetőnek azzal az alapelvvel, hogy a szegényellátásnak mindig alatta kell maradnia szín-
vonalában a munkával megszerezhető legkisebb jövedelemnek. A korabeli szabályzatírók 
motivációit ma már aligha lehetséges e kérdésben feltérképezni, így legfeljebb találgatha-
tunk az okokat keresve: elképzelhető, hogy az alsóbb néprétegek életviszonyait illető 
tudatlanságról - és egyszersmind az érdeklődés hiányáról - volt szó, de lehet az is, hogy 
elegendő visszatartó erőnek találták a szegényház szolgáltatásainak „indokolatlan" 
igénybevételének megakadályozására az ottani bezártságot, a fegyelmezésnek a „kinti 
világban" általában nem tapasztalható szintjét. 

Megjegyzendő az is, hogy a legtöbb 1920 előtti szabályzat differenciál a húsfogyasztás-
sal kapcsolatban: míg a levesben főtt marhahúsra, mint szükséges táplálékra - méghozzá 
rendszeresen, hetente kétszer-háromszor adandó alapélelmiszerre - tekintettek, addig a 
disznóhúst - „pecsenyehúst" - kizárólag luxus-élelemnek, a jutalmazás és/vagy az ünneplés 
kellékének tartották. Mindebben, úgy tűnik, nem elsősorban anyagi, hanem medicinális 
meggondolások domináltak (t. i. igen elterjedt volt az a nézet, hogy marhahús-leves és a főtt 
marhahús a legyengült szervezetűek szinte egyetlen megfelelő tápszere). 

Az 1920. után alapított - vagy új szabályzattal ellátott - szegénygondozó-intézeteknél 
saját konyhával való felszereltség volt az elterjedt; ezeket a konyhákat többnyire külső 
igényeket is kielégítő, pl. rosszul táplált iskolásgyerekeket ellátó népkonyhaként a világ-
háború alatt létesítették. Ebből is következőleg a korábbiakhoz hasonlóan részletes éle-
lem-előírásokat szinte sosem találni: ha szólnak is a kérdésről, teljesen az általánosságok 
szintjén maradnak. így „kielégítő táplálkozást" írt elő pl. a balassagyarmati városi sze-
gényház 1936-ban. A ferences szegénygondozó nővérek ludányhalászi anyaházának (ahol 
aggmenház is működött) szabályzata „elégséges, tartalmas, de túlzott vágyakat nem fel-
keltő" élelmezést szabott meg.11 Ahol mégis szabályozták valamilyen formában a kiosz-
tandó adagokat, ott a menü - ahogy arról már szóltunk - átalakult: a hús szinte teljesen 
eltűnt, s a kenyér kivételével az adagok is kisebbek lettek. 

A fogyasztáshoz, különösen az élelemfogyasztáshoz kapcsolódó szabályok a fegyel-
mezést, nevelést, irányítást szolgálták és egy többé-kevésbé bonyolult életmód-
szabályozási és büntetőrendszer integráns részei voltak. (A szegényházi szabályzatok 
vonatkozó rendelkezéseit olvasva a kutató olykor eltöprenghet azon, hogy vajon a sze-
gényházak nem inkább büntető, semmint segíteni hivatott intézmények voltak-e?)12 

10 A húsfogyasztás sajátosságaira hívja föl a figyelmet: ANDOR Mihály: Húsosfazék - avagy a hús külön-
leges társadalmi szerepe. Szociológia - emberközelben. Losonczi Ágnes köszöntése. Szerk.: Hanák Katalin és 
Neményi Mária. Új Mandátum, Budapest, 1998. 179-209. 

11 Regula, amelyet XI. Pius pápa Őszentsége az 1927. évi Assisi Szent Ferenc napján kiadott „Rerum 
concordio" című apostoli constitutiójában Szent Ferenc szerezetes harmadrendje és általában fogadalmas 
intézményei számára jóváhagyott és kiadott. (Reg. in Canc Apóst, vol XXXVI. n. 87.) 

12 A témával foglalkozik Castel és Foucault is, ám ők nem a szegény-, hanem a némiképp más jellegű 
(mert munkára kényszerítő és a munkaképesek számára létesített és munkakerülőket, pontosabban feltételezet-
ten munkakerülőket „befogadó") dologházakkal intézményekről írtak (Ilyen dologházak egyébként Magyaror-
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Az élelem (részbeni) megvonása, a kenyéren és vízen töltött böjt mindenütt megtalál-
ható retorziós forma volt, s általában a nyilvános feddés és az elbocsátás között helyez-
kedett el. Az utóbbi a közsegélytől és az elterjedt koldulási tilalomra való tekintettel a 
magánsegélytől való elzárást jelentette. Az evvel a büntetési formával kapcsolatos néze-
tekre jó példával szolgál a Komárom Szabad Kir. Város Szegényházának rendtartása 
körüli több hónapos vita: a tanács által kiküldött Szegényügyi és Közrendészeti Bizottság 
ugyanis képtelen volt eldönteni, hogy a böjt vagy a „házifogság" a súlyosabb büntetés-e. 
Végül a polgármester döntött a böjt mellett, azzal érvelve, hogy a szegényház lakói -
eredeti megfogalmazás szerint „tagjai" - úgyis el vannak zárva a külvilágtól.13 

A böjt, mint a leggyakrabban alkalmazott retorziós elem, jelen volt az egyházi fenn-
tartású szegényotthonok körében is: olykor, mint a ferences szegénygondozó nővérek 
ludányhalászi és az annak mintájára létesült budapesti aggmenháza esetében némi vallá-
sos-erkölcstanító tartalommal is felruházódott, míg máskor, mint a szatmárnémeti katoli-
kus szeretetháznál, kizárólag fegyelmezési funkcióban volt megtalálható14. Ezt a bünte-
tést formát - igaz, némiképp enyhített formában - még a balatonfüredi szeretetház sem 
vetette el, sőt a testi fenyítés után a második legsúlyosabbnak tekintette.15 

A bűnöket, melyekért a böjt - vagy egyenesen „éheztetés" - büntetését kiszabták, ál-
talában nem írták pontosan körül. Ha megtették, akkor azok két körre terjedtek ki: a 
fegyelmezéssel való szembeszegülésre,16 és csaknem ilyen gyakran a fogyasztással való 

szágon is léteztek. Láasd: SZABÓ Ferenc: Dologház Gyulán, 1837-1846. In: „A tettetésnek minden mestersé-
geiben jártasok..." Koldusok, csavargók, veszélyeztetett gyermekek a modernkori Magyarországon. Szerk: 
Léderer Pál et al. Új Mandátum, Budapest, 1998. 152-168. Megjegyzendő, hogy az a körülmény, hogy a 
szegényházakat részben a büntetési rendszer valamiféle kiegészítéséül szánták a 20. századi első felének 
Magyarországán (is), számos leírás „elszólásából" kiderül, de a legegyértelműbben látszik Borsod, Gömör és 
Kishont vármegyék 1937-es rendelettervezete esetében (MOL K 150 Belügyminisztérium iratai. 3070/15. cs. 
Rendelettervezet a járási szegényotthonokról.) Az igazság kedvéért meg kell jegyezni azt is, hogy Pálos Károly, 
az egyik legnevesebb szegényügyi szakértő tiltakozott a rendszer ilyetén kialakítása ellen: „A zárt szegénygon-
dozás inkább csak a testi ellátást biztosítja, de nem számol azzal, hogy a szegénynek a testi szükségletein kívül 
magasabbrendü lelki szükségletei is vannak. ... A szegény az intézet falai közé van zárva s mozgási szabadsá-
gát az intézeti szabályok a minimumra csökkentik. ... Nem szabad és nem lehet az egészséges aggokat kizárni 
az emberi közösségből s mint közre veszélyes egyéneket zárt, intézeti kezelésbe adni, mert a szegény lelkisége 
és emberi mivolta a társadalmi közösségbe visszakívánkozik, és joggal, mert a közösségnek azelőtt hasznos, 
dolgozó tagja volt." PÁLOS Károly: Szegénység, szegénygondozás. Uránia, Újvidék, 1941. 80-81. 

13 Komárom szabad királyi város tanácsának iratai, 1894. sz. n. Státny Oblastny Archiv v Komarne. Jegy-
zőkönyv a városházán 1894. év január hó 25-én délután 3 órakor tartott közbiztonsági és szegényügyi bizott-
ság ülésről. 

14 Regula, i. m. és Szatmárnémeti Sz. Kir. Város Szeretetotthonának Házirendje. Kézirat, Szatmárnémeti 
Római Katolikus Püspökség Levéltára, sz. n. 

15 „A fenyítés fokozatai: 1. szeretettel s komolysággal megintés magányosan; 2. megintés nyilvánosan; 3. 
megpirongatás magányosan; 4. megpirongatás nyilvánosan; 5. székből kiállítás; 6. játékból elvonás; 7. 
kedvencz ételének elvonása; 8. éheztetés, mely csak egy napig tarthat, s az orvos által meghatározott mennyi-
ségben csupán kenyeret és vizet kaphat; 9. a tanítótestület együttes megállapodása folytán ésszerűen és tapin-
tatosan az igazgató vagy az általa kirendelt családtanító ellenőrzése mellett alakalmazott testi fenyítés, azon 
meggondolásból, hogy az intézet a szülőket helyettesíti." A Balaton-füredi Erzsébet-Szeretetház újabb Alap-
szabályai. H. n., 1895. 

16 Erről árulkodik az idézett komáromi rendtartás 1. §-a is: „Az intézetben szigorú rendnek, tisztaságnak 
és jó erkölcsöknek kell uralkodni. Aki az intézetbe belépett, annak tagjának tekintetik, és mert ilyen köteles 
magát a többi társaihoz és a fenálló szabályokhoz alkalmazni, botrányoztatástól, hatalmaskodástól és legkülö-
nösebben az engedetlenségtől (kiemelés az eredetiben) óvakodni. A szabályok ellen vétő ismételt megdorgálás 
és megrovás esetében fegyelmi eljárás alá helyeztetik, sőt végső esetben a menedékházból ki is záratik." 
Hasonlóan rendelkezett a sátoraljaújhelyi (1901, majd 1939), a nyitrai (1911) és a szatmárnémeti (1902) 
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visszaélésre. Utóbbira jó példa Komárom Szabad Királyi Város Szegényházának rendtar-
tása: itt a szegényház elrendezése és a lakók csekély száma (10 férfi és 10 nő) miatt 
kénytelenek voltak hozzájárulni ahhoz, hogy az ápoltak maguk főzzenek, ám az élelem 
beszerzését a gondnok ellenőrizte, aki még a látogatók csomagjait is köteles volt átvizs-
gálni, mert csak az ő engedélyével volt szabad bármilyen élelmet az ápoltaknak átadni, a 
kenyér kivételével (a szabályzat „természetesen" külön is kitért a bor és főleg a pálinka 
bevitelének tilalmára).17 

Ezen szabályoknak az áthágása egy tekintet alá esett a legsúlyosabb fegyelemsértés-
sel, a tettlegességgel; ismételt elkövetése esetén a szegényház állandó felügyeletét ellátó 
városi rendőrfőkapitánynak az azonnali kimozdításról kellett határozatot hoznia.18 Ha-
sonló volt a helyzet az egyházi fenntartású intézményeknél, s korántsem csak azoknál, 
ahol a nagy lélekszám miatt - mint például az egyházmegyei szegényházak esetén -
szinte lehetetlen volt a bekerülők előzetes „szűrése"19: az adventisták vattai szegényhá-
zának rendtartásában szereplő bűnök („veszekedés, rosszakaratú vádolás, ágynemű, ruha 
eladogatása, szökés, kéregetés, alkohol fogyasztása, pipa, illetlen beszéd") és büntetések 
jegyzéke (köztük, mint második legsúlyosabb, az élelemmegvonás) annak ellenére nagy-
fokú azonosságot mutat az összes többi intézményével, hogy egy ilyen viszonylag ala-
csony lélekszámú közösség esetén joggal lehetett feltételezni, hogy a fölveendő szegény 
személyi viszonyairól bőséges információk állhattak rendelkezésre.20 

A büntetendő cselekmények között mindenkor és minden intézménynél kitüntetett he-
lyen szerepelt - olykor egyetlen nevesített bűnként - a meg nem engedett koldulás is.21 

(Városokban a szegényügyi rendtartás általában első paragrafusaiban a koldulás megtil-

szegényházi rendtartás is. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Levéltárának Sátoraljaújhelyi Fióklevéltára. IV. 
1408.b. Zemplén Vármegye alispánjának általános közigazgatási iratai, 12342/1939. sz.; Bars-Hont vármegye 
alispánjának iratai, 12.301/1941. sz. Státny Oblastny Archív v Nitre Tekovsko-Hontianska Zupa v Leviciach; 
és Szatmárnémeti Sz. Kir. Város Szeretetotthonának Házirendje, i. m.) Némiképpen kivételt képez a pesti 
szegényház rendtartása, amely a fegyelmet megelőzően intézkedik az ápoltakkal való tapintatos bánásmódra 
(14. §.: „Az intézet öreg, törődött és beteg és nem ritkán a sorstól is sújtott egyének befogadására állíttatván 
fel, úgy a gondnok, mint a többi személyzet az intézeti áponcok iránt lehető kímélettel és türelemmel viseltes-
senek - de e mellett mindent elkövessenek, hogy az áponcok a házi szabályokban megállapított életmódtól el 
ne térjenek, s egyáltalában szorgosan ügyeljenek, hogy a házi szabályok minden irányban pontosan teljesíttes-
senek és megtartassanak." Utasító szabályok, i. m.) Makón az 1883-as szegényügyi rendelet külön fölhívja a 
szegényházi gondnok figyelmét: „nem szabad megfeledkeznie arról, hogy elaggott s elnyomorodott emberek-
kel van dolga, miért is minden durva bánásmódtól tartózkodjék". (Makó polgármesterének általános közigaz-
gatási iratai, 5109/1883. sz. Szabályzat Makó rendezett tanácsú város szegény menháza szervezetéről.) 

17 Makó, uo, és 1033/1894. kgy. sz. ; 83124/1900. sz. A szabályzat egyébként annyiban kivételesnek te-
kinthető, hogy szól az - egyeseknek rendkívüli kedvezményként adott - állandó kimenőről is. Ennek a meg-
adása szintén a városi rendőrség főkapitányának hatáskörébe tartozott. 

18 A szegényúgynek és a közrendészetnek szervezetszerű összekapcsolása meglehetősen általános jelenség 
volt a vidéki városokban is. 

" FETSER Antal: A Szent László királyról nevezett nagyváradi koldusápoló és fiúgyermek menedékház 
egylet új kápolnájának ünnepélyes felavatására. Nagyvárad, 1901. A szerző szerint még a 10 évi helyben lakást 
vagy helyi születést is bajos volt a legtöbb esetben bizonyítani. 

20 A vattai „Öregek otthonának" rendelkezései és házirendje. H. n., é. n. [1940?] 
21 A magyar szegényügy két legfőbb szaktekintélye éppen a koldulás fenntartását vetette a zárt szegény-

gondozási rendszer szemére. Br. SZENTKERESZTYNÉ NYEGRE Rózsi: S.O.S. Útmutató a szociális, karita-
tív és közhasznú intézményekhez és eljárásokhoz. Magyar Vöröskereszt; Bp., 1930. 164. és PÁLOS: i. m. 81-
82.) 
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tásáról intézkedett;22 faluhelyen ugyan a szegényházak, szegénylakások vagy szegény-
szobák lakói egyenesen kötelezve voltak a kéregetésre, de annak módját, idejét és helyét 
meglehetősen pontosan körülírta a közösség hagyománya, néha pedig írott szabályok is 
tartalmazták. Minden ezektől eltérő koldulási forma ezeken a helyeken is tiltottnak és 
megtorlandónak minősült.23) 

A tilalom, illetve az azt megszegők ,.kitüntetett" kezelésének (azaz a látszólag érthe-
tetlenül súlyos megtorlásoknak, azonnali elbocsátásoknak)24 egyik olvasata - mely a 
koldulás eltiltásának indoklásában rendre visszatérő elem - a társadalom elzárkózása, 
undora, megvetése, a kéregető „zaklatásával", végső soron személyével szemben. Van 
azonban egy másik lehetséges olvasat is: a szegényházi ápolt ugyanis a koldulással olyan 
jövedelemre tehetett szert, mely számára a kontrollálatlan fogyasztás lehetőségét, külö-
nösen a minden szegényházi rendtartás által tilalmazott alkohol és a csaknem mindegyik 
által ugyancsak üldözött dohány élvezetét tette lehetővé.25 Ezeknek a bűnöknek az elkö-
vetési lehetőségeit különben azzal is igyekeztek csökkenteni, hogy a heti egyszeri kime-
nőnap időpontját vasárnap délutánra tették: ilyenkor sem piac, sem templomi szertartá-
sok nem voltak, nyitva tartó boltot sem lehetett találni - a koldulás három, a koldusok 
által különösen kedvelt színtere így kiküszöbölődött; emellett a zárva tartó üzletek az 
illegális fogyasztást is alaposan megnehezítették.26 

Az alkohol és a dohány gyakorlatilag az összes szabályzat szerint tilalmasak voltak, 
fogyasztásuk - akár csekély mennyiségben is - azonnali büntetést vont maga után. Az 
egyenruha-viselés olykori előírásán és a bezártságon kívül ez volt az az elem a „szociális 
ellátóhálózat" ezen szegmensében, mely a „szegényházi istápoltakat" a többségi társada-
lomtól elválasztotta: még „ott" a nem alapélelmiszemek számító élvezeti cikkek beszer-
zése és fogyasztása - elvben legalábbis - lehetséges volt, addig „itt", a szegényház falain 
belül - sőt, az istápoltak számára a falakon kívül is - tiltott dolognak számított.27 Az 
elkülönítés szándékáról világosan árulkodnak azok az esetek, amikor a szabályzatok 
olyan személyekről emlékeznek meg, akik nem „beleszülettek" a nyomorba, hanem a 
társadalom középosztályából - általában a hivatalnokrétegből - kerültek ki.28 Számukra a 

22 Kivétel e szabály alól is bőven adódott: Nagykanizsán pl. nyakba akasztható rézlemezt kaptak az arra 
méltónak talált koldusok, s azzal heti egy napon, csütörtökönként kéregethettek. A szegényügy. In: Zalai 
Közlöny, 1900. augusztus 10. 1. 

23 PML. IV. 411. a. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye iratai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvo-
sának jelentése, 1922. március 22. sz. n.; továbbá GAÁL Ibolya: A szegényügy- és felnőttvédelmi szociálpoli-
tika története Szabolcs-Szatmár megyében. 1867-1989. n. k. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányza-
tának Levéltára, Nyíregyháza, 1999. 400-409. 

24 MOL BM K 150 Belügyminisztérium iratai. 3070/15. cs. Borsod, Gömör és Kishont vármegyék rende-
lete a járási szegényotthonokról, 1937., illetve 1942.; Jelentés Mohács rendezett tanácsú város szegénygondo-
zásáról. Uo., 4012/6. cs. 

25 Az asszonyok esetén olykor a „czifrállkodás vétke" merült fel ezzel párhuzamosan. 
26 Kivételt képezett Eger: itt a kimenő a hét egy köznapjának, általában a szerdának a délelőttjén volt. 
27 A zalaegerszegi szabályzat pl. nem csak a koldulást tiltotta el, de büntetendő cselekedetnek minősítette 

az ápoltak számára kimenő alatt a „korcsmák és dohánytőzsdék látogatását", alkohol és dohány más úton való 
megszerzését is, sőt az ilyen cselekedeteket egy kalap alá vette a tiltott koldulással. 

28 A szabályzatok esetükben a legkülönbözőbb meghatározást tartalmazzák: „arra méltó eredetűek", „be-
csületes származásúak"; a leggyakoribb azonban a húszas évek derekától a „szemérmes szegények" megneve-
zés: pl. a Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár segélykérelem-fondjából (I. 1. a. Subsidia-Beneficia) előkerült 
környezettanulmányok egyértelműen bizonyítják, hogy az e kitétellel jelölt egyének kivétel nélkül a fenti 
csoportba (azaz az ex-középosztályiba) sorolhatóak. Egyes szegényházak esetében olyanokkal is kivételt 
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szegényház vezetése, esetről-esetre megítélve a kérelmeket, úgy a dohányzást, mint a 
„mérsékelt alkoholfogyasztást" „indokolt esetben" engedélyezhette.29 Az észak-erdélyi 
Dés esetében pl. a városi orvosnak kellett megítélnie az indokoltságot; a szabályzat azt 
azonban nem írta le, hogy pl. a dohányzás esetében milyen medicinális indokokat fogad-
tak el az engedélyezéskor.30 Az említett csoport - egy-egy esettől eltekintve - egyébként 
jellemzően csak az első világháború után tűnt föl a szegényházak lakói között.31 

A szegényházi ápoltak fogyasztását azonban nem csak tilalmak vették körül és a cél 
nem csak a büntetés volt: ezen az úton jutalmazni is akartak a szabályzatalkotók, sőt, úgy 
tűnik, hogy a jutalmazások köre (a „szóbeli magán- majd nyilvános dicsérgetéseken" 
túl32) leginkább erre a területre korlátozódott. Ez végső soron érthető is, hiszen az éle-
lem-béli jutalmakon túl a szegényházak vezetése számára mindössze egyetlen út állott 
nyitva a helyes, példamutatónak megítélt magatartásformák előnyben részesítése terén: 
külön szabadságok juttatása, az arra méltók számára a kapu gyakoribb megnyitása, azaz 
jutalom-kimenők adása. Ez azonban egyáltalán nem volt összeegyeztethető a szegényhá-
zi ellátás alapelvével, a zártsággal: hiszen annak legfontosabb célja a megsegítésen túl -
vagy talán azt is megelőzően? - a társadalomtól való elrekesztés, a szegénység zavaró 
látványának eltakarása volt.33 

A szegényházi ellátottaknak általában ünnepi alkalmakhoz kötődően adott jutalmak 
tehát szükségszerűen az élelemre és olykor élvezeti cikkek - nagyon minimális mértékű 
és ellenőrzött formában történő - juttatására szorítkozott: jellemző volt, hogy ilyen al-

tettek, akik ápolási költségeit saját maguk vagy családjuk kifizette: Törökszentmiklóson pl. 44 közsegélyes 
mellett 70 magán ápolt is tartózkodott a szegényházban, akiknek ellátására egészen más szabályok vonatkoz-
tak. Szolnok Megyei Levéltár IV. 408. b. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye alispánjának általános közigazga-
tási iratai. 1123/1926. - Győrben a városi szegényházban külön „Polgárotthont" nyitottak, amit - igen csekély 
térítés ellenében - egykori jobb módúak vehettek igénybe. Győr Megyei Jogú Város Levéltára IV. b. 1406. 
Győr törvényhatósági jogú város polgármesterének általános közigazgatási iratai. Vm. 567/1920. sz., 
828/1934. sz., és az 1936-37. évi ínségakció iratai. 

29 Olykor megesett, hogy nem az említett társadalmi csoportból származóknak is lehetővé tették „luxus-
igények" kielégítését, de ilyenkor a háttérben általában más indokok, pl. felsőbb társadalmi rétegek tagjaihoz 
való kapcsolat állott. Példaként lehet kiragadni a bajai szegényház egyik lakójának, Barics Jánosnénak a 
kérelmét, melyben a kalocsai érsekséghez készpénzsegélyért folyamadott, hogy abba a kriptába (?) temethes-
sék, ahol a férje nyugszik. A szegényház főnöknője által több ízben is megírt kérelem végül eredményt hozott, 
de csak azért, mert a folyamodó korábban az érsekség mosónője volt, s állítása szerint személyesen ismerte az 
érseket. KFLI. 1. Subsida-Beneficia, 1941. sz. n. 

30 Dési Református Esperesi Irattára, 162/1942. sz. Megjegyzendő, hogy a szabályzat 1896-ból (a refor-
mátus szegényház alapítási évéből?) származik, és hogy azt a román főhatalom éveiben a városi szegényház-
ban is fenntartották. 

31 1929-ben 20 (egykori) köztisztviselő és hivatalnok, 2 körjegyző, 1 ügyvéd, 1 tanító, 1 festőművész és 
12 önálló kereskedő lakott a székesfőváros szegényházában; igaz, ez a 37 fő is mindössze 1,86 %-át tette ki az 
ápoltaknak. CSORNA Kálmán: A szegénygondozás Budapesten. Statisztikai Közlemények, 62/1. köt. Buda-
pest Székesfőváros Statisztikai Hivatala, Budapest, én. [1930.], 194. 

32 Szabályrendelet a szegényügy rendezéséről. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár. Debrecen város polgármes-
terének általános közigazgatási iratai, 143/1893. kgy. sz. 

33 CASTEL, Róbert: A szociális kérdés alakváltozásai. A Szociálpolitikai Értesítő Könyvtára. Max Weber 
Alapítvány, Wesley Zsuzsanna Alapítvány, Bp., 1998. Emellett hazai példát is lehet idézni: az Egri Norma 
bevezetésének egyik előzménye éppen az volt, hogy több város vezetése - és lakossága? - sokallta meg a 
szegényházból kimenőre elbocsátott szegények látványát. Lásd: OSLAY Osvald: Az egri norma. In: Szegény-
gondozás. Az egri Norma. Klny. Csepely György és Oslay Osvald cikkeiből. Bp., Egri Ferences Szegénygon-
dozó Nővérek, 1931. 2-3. Hasonló okokra vezethető vissza, hogy a Székesfőváros Szegényházának rendtartá-
sa kategorikusan tiltotta a kimenőre távozott ápoltak utcai csoportosulását. BARTH: i. m. 49. 
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kalmakkor nem a szokásos főtt húst, hanem sültet (egy szelet pecsenyehúst) adtak.34 

Emellett férfiak vasárnap, egyházi ünnepeken és karácsonykor leggyakrabban egy-egy 
pohár bort35 - de nem pálinkát! utóbbi körülménynek, ahogy későbbiekben látni fogjuk, 
külön jelentősége volt - , illetve egy-egy „pakli" dohányt kaptak, a nők pedig cukorkát, 
esetleg karácsonyi ajándékként kendőt; mindezt természetesen csak akkor, ha megelőző-
en nem kerültek összeütközésbe az intézmény vezetésével, azaz viselkedésük, tetteik, 
szavaik, sőt gondolataik is előírásszerűek voltak (az összebeszélés, elégedetlenség szítá-
sának általános tilalma mellett jellemző volt a vallásgyakorlat rendszeres és nyilvános — 
azaz ellenőrizhető - végzésének előírása is).36 

A szabályzatok megalkotói azonban nem mindig elégedtek meg azzal, hogy ilyen „lu-
xus-fogyasztási cikkek" juttatását engedélyezték, hanem külön kitértek arra is, hogy a 
személyzet ellenőrizze: ezeket az istápoltak ne gyűjthessék össze, hanem egy alkalommal 
fogyasszák el.37 Abszolút kivételként említhetjük meg a Budapest Székesfővárosi Sze-
gényházat, ahol 1912-től az egészséges osztályon havi 1—1 korona; a betegeknél nagy 
ünnepeken 60-60 fillér zsebpénz adtak.38 

Összegezve tehát a szegényházi ápoltak fogyasztásának befolyásolását célzó intézke-
dések gyanítható indítékait, két különböző szándékot különböztethetünk meg: az egyik a 
rövid távú fegyelmezésé és a hosszabb távú nevelésé. Ezeket azonban véleményünk 
szerint nem szabad túlértékelni. A fegyelmezés, napi konfliktusok feloldása kérdésében 
ugyanis éppen elégséges hatóerővel bírt a kizárás lehetősége, mely a szegényházi ápoltat 
valóban a „külső sötétségre" vetette ki, megfosztva környezetének lényegében minden 
segítségétől, az elvándorlás és az előbbi-utóbbi éhhalál alternatíváját kínálva föl számára 
(tekintettel a kor illetőségi hely-elvű ellátási rendszereire, a kettő akár ugyanazt is jelent-
hette).39 Nevelésre, sőt „megnevelésre" pedig a kortársak is csak fenntartásokkal gondol-
hattak, lévén, hogy az esetek többségében életük alkonyán lévő, munkaképtelen embe-
rekről volt szó, akik többnyire halálukig maradtak a szegényház lakói.40 Ezzel a körül-
ménnyel a szabályzatalkotók is tökéletesen tisztában voltak. Talán épp itt vált el legmar-
kánsabban a zárt szegénygondozás a gyermekneveléstől-iskolarendszertől és büntetés-

34 Ilyen előírást tartalmazott a már idézett nyíregyházi szegényrendtartás is. 
35 Érdekességként megemlíthető, hogy bort - igaz, „kis pohárkával" - jutalomként a gyermekeket nevelő 

balatonfüredi szeretetház is adott. A Balaton-füredi Szeretetház Alapszabályai és Házirendje. Buda, 1870. 
36 Kispest szegényházában még ezen is túltettek: oda az előírások szerint bármiféle könyvet csak enge-

déllyel volt szabad bevinni. Budapest Főváros Levéltára. V. 274. c. Kispest megyei város polgármesterének 
általános közigazgatási iratai. Kispest megyei város szegényházának házirendje, 20.079/1929. sz. 

37 Megjegyzendő, hogy az ilyen rendkívüli jutalmazásoknak nem csak az egyéni viselkedés megfelelőnek 
találása volt a feltétele, hanem az is, hogy a szegényház költségvetése ezt fedezze - mely iránt a legtöbb eset-
ben erős kétségek merülhetnek fel. 

38 CSORNA: i. m. 151. A rendelkezésnek egyébként 1920. után már nincsen nyoma. 
39 Ez olyan nagyvárosban, mint Budapest, ahol a koldulási tilalom betartatása már az 1870-es években tel-

jesen illuzórikus volt, természetesen nem így működött, ám kisebb településeken csakugyan az érintett(ek) 
teljes ellehetetlenülésével járt együtt. Valószínűleg ezért került be néhány szegényházi rendtartásba, így a 
komáromiba is, hogy kimozdítás estén újra lehet kérvényezni a felvételt... 

40 Erre gyakran nem is kellett túl sokáig várni: az a makói kimutatás, mely szerint 1903-ban a Csanád 
vármegyei szegényház lakóinak több, mint egyharmada (92-ből 32) fölvétele után egy éven belül elhalálo-
zott... Vö. Csanádvármegye Közigazgatási Bizottságának jelentése a vármegye 1903. évi állapotáról. Makó, 
1903. 69. - Budapesten 1917-ben 26,53 %, 1918-ban 24,63 %, 1919-ben 23,59 %-a halt meg egy év alatt az 
ápoltaknak, de a mortalitási arány ilyen megnövekedésében az első világháború alatti ellátási nehézségek is 
szerepet játszhattak; erre utal legalábbis az, 1928-ra 10,07 %-ra szállott alá az érték. Vö. CSORNA: i. m. 193. 
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végrehajtástól: míg azok többé-kevésbé határozott nevelési céllal, „végkimenetellel" 
bírtak, addig a szegényházból - ha csak fegyelmi vétség miatt korábban el nem távolítot-
ták - a rászoruló legtöbbször csak koporsóban távozhatott.41 Elgondolkodtató körülmény 
az is, hogy Magyarországon a szegények igen „hatékony" megnevelési színterének tartott 
dologházak nemigen tudtak elterjedni.42 

Éppen ezért merülhet föl a kérdés: az említett szabályok kialakításakor vajon nem a 
társadalmi többségtől való további megkülönböztetés, szegregálás (sőt esetleg stigma-
tizálás) volt-e a fontosabb (bár rejtettebb) indíték? Bizonyos jelek egyértelműen erre 
utalnak: ilyenek a fogyasztás rigorózus szabályozásán túl az ennek éppen ellentmondó 
alkalmak, a már érintett jutalmazások és azoknak színterei, az ünnepek, melyeknek köre 
a (nem izraelita felekezeti) szegényházakban többnyire a karácsonyra korlátozódtak 
(kivételt képezett néhány katolikus szegényház, ahol jellemzően a védszent ünnepén 
tartottak kápolna-búcsúval összekapcsolt vagy anélküli ünnepet). Az ilyenkor történő 
események egyáltalában nem maradtak szegényházak belügyei: a helyi sajtóorgánumok 
rendre beszámoltak az ott elhelyezettek megvendégeléséről. Ezeken az alkalmakon a 
helyi notalibitások - vagy még gyakrabban feleségeik - sosem mulasztották el a részvé-
telt, a fotóknak a helyi sajtóban való megjelenése után többnyire képpel vagy képekkel is 
igazolva e tényt (s éppen e dokumentumoknak hála, láthatjuk, hogy a részvétel egy kü-
lön, elnökségi asztal melletti helyfoglalást jelentett). Az ilyen alkalommal közölt „étla-
pok" általában a helyi középrétegek egy-két tipikus ünnepi fogását tartalmazták, mintegy 
azt sugallva, hogy az istápoltak - akiknek ekkor főzött-sütött ételeit többnyire gyűjtésből 
fedezték - erre az egy alkalomra kiemelkedhetnek perifériális helyzetükből. Azonban a 
legtöbb alkalommal a tudósítások gondosan kihangsúlyozták a helyzet különleges, egye-
di jellegét, s gyakorta utaltak arra is, hogy hétköznap egészen más élelem és főleg ital jut 
az ápoltaknak osztályrészükül - ezzel mintegy a kulturális antropológia „karnevál-
jelenségét" idézve föl.43 

Mindezt általában egy-egy szegényházi lakóval készített riport, vagy inkább egy-két 
bekezdéses riport-részlet támasztotta alá, melynek gyakorlatilag minden alkalommal két 
eleme volt: először a hála kifejezése, másodszor pedig annak nyomatékosítása, hogy 
zsurnaliszta által bemutatott esemény ebben a környezetben kivételszámba ment, és az 
azt elnyerők voltaképpen nem is érdemelték ki azt... 

41 A kissé talán túlzónak ható megállapítás alátámasztására szolgáljon egy lakonikus rövidségü idézet 
Johan Bélától, a Belügyminisztérium államtitkárától, akinek hatáskörébe - a közegészségügy mellett - a 
szegényápolás is tartozott: „A szegények ellátása többnyire szegényházakban történik, és élelmezésből, lakás-
ból, ruházatból s eltemettetésből áll." JOHAN Béla: Gyógyul a magyar falu. M. Kir. Országos Közegészség-
ügyi Intézet Közleményei, 7. Budapest, 1939. 14. 

42 Létesítésüket pedig a reformkortól csaknem minden, a szegénységgel foglalkozó író sürgette. Több 
esetben előfordult, hogy a gyűjtést szegény- és dolgozóház alapítása céljából kezdték meg, de végül megépülni 
rendre csak az előző épült meg: Nagyváradon pl. közel ötven év nekirugaszkodásai, gyűjtései, önkéntes ado-
mányai, hagyatékai és újból meg újból kiadott vármegyei szabályrendeletei sem voltak elegendőek a dologház 
létrehozására. FETSER: i. m. 

43 A karnevál-jelleget erősítette a szegények - olykor még majdnem a 20. század derekán is előforduló -
nyilvános, megkülönböztető ruhában való felvonultatása is. Konkrét adat erről Egerből maradt fenn: több 
adatközlő, köztük Kalász Márton irodalmár (1994. augusztus 2-3.) számolt be arról, hogy még 1939-ben is a 
húsvéti lábmosás székesegyházi szertartására a városi szegényház lakóit vezényelték ki, különös (itt a leírások 
eltérnek egymástól) fejfedőben és fehér ruhában. Némiképp hasonló adatok vannak Szombathelyről is - igaz, 
itt a szegényházi lakókat csak „zárt alakzatuk" miatt lehetett nyomon követni a székesegyházba vezető úton... 
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APOR PÉTER 

A fogyasztás kritikája és a központ hatalma: 
Varga Jenő és a proletárdiktatúra 

gazdaságpoli tikáj a 

E rövid beszámoló tárgya annak a retorikai stratégiának és a mögötte álló gondolati 
szerkezetnek az elemzése, mely a morális alapú társadalomkritikai hozzáállást a visszás-
ságok szigorú központi beavatkozással történő megoldásával köti össze. Az elemzés 
szűk, bár ám mégis jelentékenynek mondható forrásbázisra épül, törzsét Varga Jenő 
egyetlen, bár terjedelmes munkája A proletárdiktatúra gazdaságpolitikájának problémái 
címet viselő szöveg adja.1 

Dolgozatom e tekintetben némileg elüt a többi szövegtől, hiszen szigorú, hagyomá-
nyos értelemben nem társadalomtörténet. Nem érinti a javak fogyasztásának szerkezetét, 
nem számol be a fogyasztással kapcsolatos mintákról és magatartásokról és nem foglal-
kozik a fogyasztói kultúrák kialakulásával és a modern tömegtársadalom átrétegződésé-
vel sem. A célja valójában az, hogy annak a folyamatnak a vizsgálata révén, melynek 
során a társadalom értelmezése és leírása a politikai hatalom elméletét és gyakorlatát 
eredményezi, amely viszont a társadalom szerkezetének és kulturális mintáinak jelentős 
átalakulásához vezet, bevigye a hatalom gyakorlás szerkezetének problematikáját a tár-
sadalomtörténeti kutatásokba. E szöveg így egy olyan bírálati kísérlet első lépéseként is 
felfogható, mely elsősorban a kelet-közép európai történeti és politikai gondolkodásban 
jelen lévő, a szocializmust döntően vagy baloldali társadalomkritikaként vagy szélsőbal-
oldali elnyomó rendszerként leíró, nézetre irányul. E felfogás szigorúan kettéválasztja e 
két aspektust, és ezáltal megkerüli a modern európai történelem egyik jelentős folyama-
tának vizsgálatát, melynek során a társadalmi egyenlőtlenségek radikálisan és inkvizítori 
szigorúságú erkölcsi biztonsággal bíráló felfogása megalapozza a központi hatalom kor-
látlan beavatkozására épülő politikai elméletet és gyakorlatot. 

Varga Jenő kiválasztott szövege különösen alkalmasnak tűnik egy ilyesféle munka el-
indítására, hiszen a 20. század első felének olyan jelentős marxista közgazdászáról van 
szó, akinek jelentőségét nem is annyira a döntően a század elejének osztrák és német 
szociáldemokrata gazdaságelméleti környezetéből származó elméleti munkássága adja, 
hanem az a sajátos körülmény, hogy az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság nép-
biztosaként, majd később a szovjet tervgazdaság egyik legfontosabb elméleti és gyakor-
lati megalapozójaként, mint gazdaságpolitikai intézkedések meghozója, a valóságba is 

1 Munkám során az alábbi kiadást használtam föl: VARGA Jenő: A proletárdiktatúra gazdaságpolitikájá-
nak problémái, in: A proletárdiktatúra gazdaságpolitikája. Válogatott írások. Budapest, 1976. 205-290. A 
továbbiakban minden külön nem jelzett szöveghely e forrásból származik. 
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átültethette elképzeléseit az ideális gazdaság szerkezetéről. így személyes munkásságán 
követhető nyomon a szociáldemokrata társadalomkritika egyik lehetséges következmé-
nyébe, a diktatúra gazdaságpolitikájába való átalakulás. Varga 1920-ban megjelent írása 
a magyar kommün gyakorlati tapasztalatait hasznosítva igyekezett elméletileg igazolni, 
illetve a jövendőbeli rendszerek számára kimunkálni a proletárdiktatúra által követett és 
követendő gazdaságirányítás módját. 

Bár számunkra, utólagos szemlélők számára úgy tűnhet, hogy a kommunista rendsze-
rek egyik fő jellegzetessége a fogyasztási igények elnyomása és a fogyasztás bírálata 
volt, a klasszikus marxista gazdaságelméletek olvashatók a jogosnak elismert fogyasztási 
igények kielégítésére tett kísérletekként is. E nézetek egyik legfontosabb kiindulópontja a 
fogyasztás terén észlelt egyenlőtlenségek szigorú morális alapról történt bírálata. A javak 
fogyasztása ugyanis felháborítóan egyenlőtlenül oszlik el: egyik oldalon állnak a szinte 
semmit nem fogyasztó nincstelen proletárok, a pólus másik végén pedig a dúskáló tőké-
sek. Ez a rendkívül igazságtalan elosztási mód rendszerszerű jelleget ölt, és a kapitaliz-
mus válságának jeleként tételeződik föl. Varga ugyanis a tőkés termelési mód lényegéből 
következőnek látja, hogy ez az elosztási szerkezet nem változik. A megoldás az lenne a 
szerző szerint, ha növelnék a munkásoknak szánt fogyasztási cikkek termelését, aminek 
következtében csökkenhetne a fogyasztás terén tapasztalt egyenlőtlenség. A marxista 
közgazdász véleménye szerint ez azonban nem következhet be, hiszen a termelés szerke-
zetének megváltoztatása azt eredményezné, hogy a tőkés kevesebb profithoz jut. Az 
olcsó termékek nagyobb arányú fogyasztása a kor felfogása szerint bevételkiesést ered-
ményez, hiszen a munkások nem rendelkeznek komoly vásárlóerővel. A tőkések viszont 
nem mondhatnak le a profitról, mert ezáltal megszűnik a többlettermelés lehetősége, sőt 
valójában a tőkebefektetés megszűnésével a termelés - legalábbis kapitalista szerkezet-
ben - maga válik lehetetlenné. Másrészről, amennyiben a kapitalisták a termelés folytatá-
sához szükséges tőkefelhalmozást választják, nem tudna juttatni a munkásoknak. A kapi-
talizmus, tehát, objektíve amorális rendszer, hiszen a legjobb szubjektív szándékok elle-
nére sem képes megszüntetni a fogyasztás terén fennálló nagyfokú igazságtalanságot. 

Varga Jenő szerint a fogyasztási szerkezet erkölcstelensége megszüntethető lenne a 
termelés és elosztás hatékonyságának növelése révén is. Amennyiben anyagi értelemben 
a fogyasztási javak nagyobb mennyiségét lehetne előállítani, illetve ezeket a megfelelő 
helyekre lehetne eljuttatni, megnövekedne a munkások fogyasztása és csökkenne az 
egyenlőtlenség. Ez azonban, Varga érvelése szerint, ismét csak lehetetlen a tőkés terme-
lési szerkezetben. Először is, a kapitalizmusban lehetetlen a maximális termelékenységet 
elérni. A produktivitás feltételeit a közgazdász négy pontban adja meg. Először is szük-
séges hozzá a munka racionalitása, vagyis az intellektuális képességek kihasználása a 
munkások hozzáértése és szakmai műveltsége révén. Másodszor fontos a munka terme-
lékenysége, amely elsősorban a termelőeszközök minőségén múlik. Harmadszor az 
egyéni termelők közötti kooperáció foka határozza meg, negyedik tényezője pedig a 
termelő és fogyasztó népesség aránya. 

A kapitalizmusban ennek számos akadálya van Varga szerint. Elsősorban természete-
sen a magántulajdon, mely csak a személyes hasznot hajtó termelőeszközt használja föl. 
Második korlátja a termelők tudatlansága, melybe egyformán beleértődnek a konzervatív 
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parasztok és az újításban nem érdekelt tőkések. Ezek ugyanis nem javítják az eszközök 
minőségét, hiszen nem céljuk sem a nagyobb termelékenység, sem az emberi erőfeszítés 
megtakarítása. A marxista elemző szerint a hatékony termelés negyedik akadálya a kapi-
talizmusban a kisüzemek elterjedtsége, melyek kezdetleges termelési eszközöket hasz-
nálnak föl. Végezetül pedig a tőkés rendszer nem használja ki az emberi munkaerőt sem, 
hiszen egyrészt sokan nem dolgoznak, hanem a mások által megtermelt értéktöbbletet 
élik föl, másrészt pedig a rossz egészségügyi viszonyok miatt kisebb a munkaképesek 
aránya is. Varga következtetései szerint, tehát, a kapitalizmus objektíve nem hatékony 
termelési rendszer, mert a magántulajdonon alapuló gazdaság képtelen a teljes produkti-
vitási képesség kihasználására. 

Ugyanakkor a megtermelt javak elosztásának rendszere sem hatékony. Az elosztás 
hatékonyságának első akadálya, hogy a rendszerben nem lehetséges valós képet kapni a 
ténylegesen meglévő szükségletekről. Ennek oka a magánkereskedelem, melynek célja 
az értéktöbblet kisajátítása, ebből következően nem a valós szükségletekhez szállít, ha-
nem a nyereséges területek váltakozása szerint. A fogyasztási javak termelése követke-
zésképpen nem a társadalmi szükségletek, hanem a kereskedők önös érdekeihez alkal-
mazkodik. A termelés szerkezete anarchikussá válik, hiszen a folyton változó gyártási 
igények határozzák meg. Gyakoriak a túltermelési válságok, amelyekből a tőkések nem a 
készletek eladása révén lábalnak ki, hanem a termelés szüneteltetése segítségével. A 
magánkereskedelem ártalmas és akadályt jelentő közvetítő szerepe miatt a megtermelt 
fogyasztási javak nem oda jutnak el, ahol ezeket nélkülözik, hanem oda, ahol vásárlóerő 
jelentkezik. Ennek következtében egyes helyeken a fogyasztás tovább növekszik, míg 
egyéb társadalmi csoportoknál a fogyasztás hiánya, nyomor jelentkezik. 

A fogyasztás egyenlőtlenségéről szőtt két jellegzetes diskurzus, a moralitásé és a ha-
tékonyságé, koherens rendszerré áll össze Varga Jenő gazdaságelméleti érvelésében. Az 
igazságtalanság és az improduktivitás oka ugyanis egyaránt a piac, a piaci szabályozás 
döntő szerepe a tőkés gazdaságban. A piac akadályozza meg a megfelelő javak termelé-
sét és a szükséglet helyére való eljutását, hiszen mind a termelést, mind az elosztást egy-
felől a profit, másfelől a vásárlóerő határozza meg. Éppen ez teszi a piacot a kapitalista 
rendszer lényegévé. A tőkés rendszer a piacon működik, itt szerezhető meg az a profit, 
amely befektethető a termelésbe. A piaci kereslet így azonban szabályozza termelést, és 
korlátozza a fogyasztási javakhoz való hozzáférést. Varga értelmezésében a piac segítsé-
gével a termelés, elosztás és fogyasztás lépései egységes rendszert - a kapitalizmust -
alkotnak. E rendszer egyetlen része sem változtatható meg vagy hagyható ki anélkül, 
hogy az egész szerkezet ne omlana össze. 

Más szemszögből ez azt is jelenti, hogy a rendszer elemeinek megváltoztatása csak a 
teljes szerkezet lebontása és kicserélése révén érhető el. Következésképpen a fogyasztás 
egyenlőtlensége, mely a rendszer szükségszerű következménye kizárólag a piaci alapú 
kapitalizmus elpusztítása révén számolható föl. A piaci elosztás által megrontott világ 
tökéletessége, mely a termelés és fogyasztás hatékonyságát és erkölcsösségét jelenti, a 
piac kikapcsolásával helyreállítható. A piaci mechanizmusok kiiktatása a központilag 
megszervezett termelés, elosztás és fogyasztás segítségével képzelhető el. A központ 
képes lehet felmérni a szükségleteket, és ehhez mérten határozni meg a termelést. A meg-
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termelt javak ezek után állami elosztó központok segítségével juthatnak el a fogyasztók-
hoz. A termelés hatékonysága is növelhető Varga elképzelése szerint, hiszen egyrészt a 
piac megszüntetésével fölszabadul a korábban improduktív munkaerő, mely közvetlenül 
bevonható a termelőmunkába. Másrészt a nagyüzemek fölénye biztosítja a hatékonyabb 
kooperációt, lehetőség nyílik új termelőeszközök munkába állítására, valamint megszün-
tethető a termelés anarchiája. A központilag irányított termelési rendszer azt eredménye-
zi, hogy megszűnik a luxuscikkek fogyasztásának pazarlása, és a termelési kapacitás a 
valóban szükséges fogyasztási javak hatékony előállítására összpontosulhat. A termelés 
és elosztás központilag irányított rendszere, tehát, szükségszerűen feloldja a fogyasztási 
egyenlőtlenségeket a szükséges javak szükséges helyre való eljuttatása révén. 

Nyilvánvaló, hogy e nagyszabású szervező munka, mely a központi szervek nélkü-
lözhetetlen igénybevételén alapul, szükségessé és jogossá teszi a központ hatalmát. A 
központ vállán nyugvó terhek és ráháruló feladatok elkerülhetetlenné és elfogadható is 
minősítik a központi hatalom beavatkozását a társadalmi és politikai folyamatokba. „Egy 
azonban vitathatatlan:" - szögezi le Varga - „a kapitalizmusból a szocializmusba való 
átmenet elképzelhetetlen a proletárdiktatúra nélkül."2 E feladatok morális aspektusa 
pedig, mely egy valóban fennálló társadalmi egyenlőtlenség felszámolását tűzi ki célul, 
pedig igazolja a szigorú fellépést a munka teljesítését akadályozó jelenségekkel vagy 
személyekkel szemben. A rendszerszerű igazságtalanság csakis rendszerszerű igazságos-
ság révén orvosolható. A diktatórikus központ erőszakos hatalmát pedig a világ rendjé-
nek tökéletessége, az erkölcsi helyesség és működés hatékonysága igazolják. 

Amennyiben a morálisan megítélt társadalmi igazságtalanság a kapitalizmus rend-
szerszerűségéből eredeztethető, nehéz ellenállni a rendszer kicserélésére irányuló szigorú 
erkölcsiségű következtetésnek. Hogy ez a logikai lépés mennyire vonzó lehetett, annak 
megvilágítására egy másik, bár ezúttal is csupán egyetlen, szöveghez fordulok. A forrás a 
Szociáldemokrata Párt 1935-ben megvitatott munkatervéhez született egyik hozzászólás, 
a szerző pedig Mónus Illés.3 

Mónus, aki tekintélyes munkásmozgalmi vezetőként a szocializmus diktatórikus 
megvalósításának egyik legkövetkezetesebb ellenzője volt a két világháború közti Ma-
gyarországon, a baloldali társadalomkritika Varga Jenőével ellentétes pólusán helyezke-
dett el. Mónus a szociáldemokrata munkatervhez való - vasárnap délután néhány perccel 
három óra után elhangzott - hozzászólását a kapitalizmus bírálatával kezdte. A tőkés 
világ legnagyobb hibájának a javak termelése és elosztása közt óriási szakadék kialaku-
lását látta: „Egyik oldalon az éhező emberek milliói, a másik oldalon viszont a piacra 
még nem is került javak óriási mennyisége áll egymással szemben."4 Véleménye szerint 
azonban a nyomor, szegénység és megaláztatás elhárítható, ennek módja pedig a termelés 
ésszerűsítése: ,A szociáldemokrata munkaterv foglalata kell hogy legyen a tervszerű 
gazdálkodásnak, az ésszerű életnek, hiszen ma a társadalmi rendetlenség és esztelenség 
aratja diadalát."5 A termelés racionalizálása azonban a szociáldémokrata vezető szerint is 

2 VARGA: i. m. 206. 
3 MÓNUS ülés válogatott írásai. Budapest, 1988. 317-319. 
4 MÓNUS: i. m. 317. 
5 Uo. 
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az állami beavatkozás megerősítésével, a központ hatalmának a gazdasági szervezésre 
való kiterjesztésével érhető el. Első lépésként a földbirtok fölosztását jelöli meg, mint 
amely nélkülözhetetlen előföltétele a néptömegek jólétének. A nagybirtok ugyanis, 
Mónus szerint, legfőbb akadálya a több termelésnek. A központi ellenőrzési rendszerbe 
be kell vonni a bankokat és hitelszervezeteket is, melyek kézbentartásával szabályozható 
a az ipari és mezőgazdasági termelés, és kivonható a csupán magánembereknek hasznot 
hajtó magángazdaságból. Az életkörülményeket jelentősen javító lakásépítéseket is köz-
pontilag kell irányítani, hogy a lakáspolitika a köz érdekét szolgálja. A szociáldemokrata 
vezető elképzeléseinek nem volt része a termelés, elosztás és fogyasztás teljes folyama-
tának központi megszervezése. Annak kifejtésétől is eltekintett, hogy a javasolt beavat-
kozásokat mifajta politikai intézményrendszer biztosítsa. 

Mindez azonban aligha számottevő e beszámoló szemszögéből. Ami lényeges, hogy a 
központ hatalmának kiterjesztését a gazdasági folyamat jelentős területeire, a mezőgaz-
dasági és nagyipari termelésre és a pénzügyi beruházásra, a moralitás és a hatékonyság 
szempontjaival igazolja. A központi beavatkozással hatékonyabbá tett gazdaság erkölcsi 
tekintetben is számottevő javuláson esik át, hiszen csökkenti a fogyasztás egyenlőtlensé-
gében testet öltött társadalmi igazságtalanságot. 
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HÉJJ CSABA 

Szegények cifra nyomorúsága a nagy válság 
és a szocialista fordulat évében — 
avagy a takarékosság anatómiája 

Történetírásunk néhány éve rámutatott arra, hogy a magyarországi fogyasztástörténe-
ti vizsgálatoknak kedvezőtlenek a feltételei: kevés és rendszertelen a felhasználható 
forrásanyag, s az elemzési módszerek is kialakulatlanok. „Az elszórtan fennmaradt ház-
tartási naplók nem többre, csak esettanulmányok készítésére adnak lehetőséget, a jelen-
ség szisztematikus és nagyobb időtávot átfogó elemzése így jó ideig várat még magára."1 

A Székesfővárosi Statisztikai Hivatal2 1927-ben felismerve, hogy a kispolgári és 
munkáscsaládok társadalmi helyzetét legmélyebben a fogyasztási szokások feltárása 
mutatja, arra az elhatározásra jutott, hogy a keresztény magyar asszonyok pártszövetsé-
géhez fordul annak érdekében, hogy nyújtsanak segítséget a háztartási statisztika össze-
állításához. Ennek érdekében 1927. május 7-én megkereste a pártszövetség elnökségét, 
hogy legalább 200 család közreműködésével a családok háztartási könyvecskét vezesse-
nek, amelyben a család naponként vezesse a bevételeit és kiadásait. A Statisztikai Hiva-
tal közreadta, hogy korábban a londoni Economic Club, továbbá Ausztria, Franciaor-
szág, Belgium, Svájc, Németországban a nürnbergi, a frankfurti munkaügyi hivatal, a 
német vasutasok szövetsége „nagyszabású és nagyjelentőségű budget-felvételeket készí-
tettek". Az első világháború alatt statisztikai felvételeket készítettek többek közt a ham-
burgi népiskolai tanítók, a németországi posta és távírda személyzete, a Ruhr-vidéki 
bányamunkások körében. Hasonló hivatalos felvételek Dániában és Finnországban is. 
Ausztriában a felvétel munkáját a kereskedelemügyi minisztérium munkaügyi osztálya 
végezte. 

Az ismertetett példák nyomán, a külföldi tapasztalatok alapján a Statisztikai Hivatal 
kiemelt jelentőséget tulajdonított a családok mikrokörnyezetének körülményeit feltáró 
háztartási könyvecskék vezetésének, melyekből kitűnik, hogy az egyes családok hány 
tagból állnak és bevételeik alapján szükségleteiket milyen körben és mértékben tudják 
kielégíteni.3 

A könyvek helyes vezetése esetén megtudható, hogy milyen mennyiségű és minősé-
gű oktatási, kulturális, egészségügyi és egyéb szükségleteiket tudták kielégíteni. A több 
száz család adataiból következtetéseket tudnak levonni, a jogalkotási, különös tekintettel 
az adózási, aktuális feladatok teljesítésére is. 

1 GYÁNI Gábor: Történetírásunk az évezred fordulóján. In: Századvég 2000 ősz, 117-141. 
2 Budapest Főváros Levéltára (BFL) IV. 1419/i. 217-H-4. A Székesfőváros Statisztikai Hivatalának iratai. 

Háztartási statisztikai felvételek és feldolgozások iratai; háztartási naplók és feldolgozási táblák. 
3 BFL IV. 1419/a. Általános iratok. Az 1927. évi háztartási naplók c. tétel. 
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Dr. Török István elméleti indoklása szerint a tárgyilagos ítéletalkotást sem a munka-
bér-, sem az árstatisztika nem biztosítja, hanem a háztartások igazi képét a háztartássta-
tisztika, a kiadásokat és bevételeket őszintén feltáró könyvvezetés alapozhatja meg. 
Ebből lehet következtetni „az egyes néposztályok relatív vásárlási erejére, árváltozások-
nál előállott keresetváltozásokra, az áralakulás legkülönbözőbb jelenségeire - az általá-
nos fogyasztásra - , melyeket a drágulás, a vámok, adók és vasúti tarifaemelés idézhetnek 
elő", különös tekintettel a hitelügyletek háztartást terhelő körülményeire. Mindezeken 
túlmenően a termelés és a fogyasztás közötti egyensúly meglétére vagy hiányára, a la-
káskörülményekre, utóbbinak a korai házasságokra gyakorolt hatására is rámutat a ház-
tartási statisztika. Jól mutatja a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket; „hogy mily 
magasak a közterhek azoknak a társadalmi rétegeknek a vállain, amelyeknek fokról-
fokra való pusztulása valósággal tetemre hívás azokkal a társadalmi rétegekkel szemben, 
amelyek a szemében porhintéssel elvakított állam elnézéséből vagy ép[p]en támogatásá-
ból duzzasztják a jóllétöket". 

A sorok között felmerül az a gondolat, hogy támogatni kell a „gazdasági kényszer-
zubbonyba szorított" szegényeket, s az egyenlőtlenségeket meg kell szüntetni. A jövő 
generációját meg kell alapozni az őszinte adatfeltárással; a jelent, a süllyedő hajóhoz 
hasonlítja, s a nemzeti felemelkedést is törekszik megvalósítani a háztartások adatok 
pontos megismerése révén. E munka során a feladatok teljesítése „a segítség komoly 
jajszavát kiáltja bele a közéletbe." 

Az adatfelvétellel kapcsolatos feladatokat a Statisztikai Hivatalnál az alapvetést elké-
szítő dr. Török István, a Keresztény Magyar Asszonyok Pártszövetségénél Toperczer 
Ákosné elnök végezte. Dr. Török István elképzelése szerint kerületenként csoportveze-
tőket bíztak meg, akik kapcsolatokat tartottak az adatfelvételbe bevont családokkal. 

A levéltárunkban fellelhető dr. Török István „kispolgári és munkáscsaládok háztartási 
statisztikája" című, valószínűleg 1927. május hónapban keletkezett iránymutatása, mely 
szerint „a háztartási könyv vezetését különösen fix fizetésű köz- és magánalkalmazottak 
(XI-VIII fizetési osztályú tisztviselők, valamint altisztek) és munkások, továbbá... 
nyugdíjasok családjaira terjesszük ki."4 A Statisztikai Hivatal iránymutatása szerint az 
adatfelvételből a vállalkozókat és kereskedőket kizárták volna, mivel bevételeik között 
az üzleti bevételek is megjelennek, kiadásaik között az üzlet költségei is felmerülnek. Az 
adatfelvétel célja a fogyasztási szokások feltárása volt. Az üzleti bevételek és kiadások 
viszont a fogyasztási szokásokat nem tükröztetik. Meghatározták a statisztikai család 
fogalmát is akként, hogy legalább 3 főből kell, hogy álljon a fogyasztási egység. A ren-
delkezésemre álló adatok szerint (a Fővárosi Levéltár eredeti iratai között) fellelhető az 
1928. évben működő csoportvezetők listája is.5 

A családok ösztönzésére a háztartási könyvek pontos vezetéséért 50 pengő jutalmat 
fizettek ki. Ez a jutalom a német, osztrák, holland és svájci példa nyomán nyert kifize-
tést, figyelembe véve „az e címen esetleg felmerülő kiadások" fedezetét a Statisztikai 
Hivatal költségvetésében biztosítják. A Statisztikai Hivatal háztartási statisztikai könyv 
vezetését mindvégig koordinálta a már megemlített csoportvezetőkkel. Még arra az 
apróságnak tűnő körülményre is kiterjedi a figyelme, hogy a könyv vezetéséért a jutal-

4 Uo. Török István útmutatása, d. n. [1927], 
5 Uo. A csoportvezetők kimutatása, 1928. 
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mat egyes családok az egy év eltelte előtt igényelték, és felhívták arra a figyelmet, hogy 
ez nem lehetséges. A feladat teljesítése után természetesen jár a jutalom. A csoportveze-
tők feladata az volt hogy a háztartási könyv pontos és gondos vezetésére ösztönözzék a 
családokat és hívják fel a figyelmet arra, hogy az őszinte adatszolgáltatás mennyire fon-
tos. 

A Statisztikai Hivatal az adatvédelmi okokra tekintettel az egyes családokat sor-
számmal jelöli meg. Adatok mutatnak arra, hogy 1927-től 1931-ig történtek adatfelvéte-
lek, de háztartási statisztikai könyvek csak 1930-1931. évből állnak rendelkezésre a 
levéltári iratok szerint.6 Magukból a háztartási könyvekből és az összesítő adatlapokból 
az azokat vezető családok társadalmi helyzete nem állapítható meg. 

Némely családok esetében a családfő foglalkozása megállapítható a „háztartási új 
feldolgozás 1930-31" elnevezésű iratból. Sajnálatos, hogy a most említett iratban emlí-
tett családok töredékénél lehet azonosítani társadalmi helyzetüket. A ,.háztartási új fel-
dolgozás 1930-31" c. jegyzék táblázat formájában listát tartalmaz a családok számáról, a 
családfő foglalkozásáról, a családtagok számáról és a fogyasztási kategóriáról. Néhány 
példa: 

565. számú családfő MAV munkás családtagok száma: ?, index nincs kitöltve (háztar-
tási napló alapján 3 tagú), 

566. számú családfő ny. MÁV intéző, 4 tagú család, 3.8 az index (háztartási napló 
alapján 5 tagú), 

567. számú családfő vasesztergályos, 1 tagú család, 5.1 az index, 
16036. számú családfő magántisztviselő, 4 tagú család, 3.3 az index, 
16038. számú család nem szerepel a listán (háztartási napló alapján 4 tagú). 
A háztartási könyvek7 vezetése során a Statisztikai Hivatal egy háztartási csoportnál 

észrevételezte, hogy egy könyv szerint a vendéglői kiadások túlzott mértékűek. Ebben az 
esetben felhívta a figyelmet arra, hogy „csak az olyan háztartások bírnak értékkel az 
adatgyűjtésre nézve, amelyek otthon főznek és így az egyes tápanyagok mennyiségét is 
súlyban és értékben ki tudják mutatni". Rámutatott arra is, hogy az egyes tápanyagokból 
a fogyasztást mennyiségileg (súlyban és árban) fel kell tüntetni. Amennyiben az egyes 
háztartásokban nem otthon főztek, azokat az adatfelvételből kizárták, mert az adatgyűj-
tés célja nem a vendéglői, hanem az otthoni ellátás vizsgálata. (Erre rámutat a Statiszti-
kai Hivatal 1928. december 19. keltezésű levele). 

Egyik csoportvezetőnek a jutalom iránti igényét elutasították, mert arra költségvetési 
fedezet nem volt. Több esetben felmerült, hogy a kérdőívet az adatgyűjtésből kizárták, 
mert azokban csak két családtag szerepelt. 

6 A háztartási statisztikai könyveket kiselejtezték. Az sincs kizárva, hogy nem tervezett selejtezés történet. 
A Statisztikai Hivatal iratai szerint a háztartási naplók értékelése és feldolgozása is félbe maradt; előbb anyagi-
ak hiányában, később a világháború kitörése miatt. 

7 A háztartási naplóban a háztartások egy hónapon át vezették kiadásaikat és bevételeiket. ,Minden egyes 
bevéteb és kiadási tételről részletes információkkal rendelkezünk. Ezt egészíti ki a naplóvezetés hónapjában 
egy kérdőív, amely a háztartás tagjaira vonatkozó főbb demográfiai, gazdasági-szociológiai jellemzőket tar-
talmazza. Az adatgyűjtési folyamat eredményeként a lakosság egy részének, s ezen belül a különböző társa-
dalmi-gazdasági rétegek háztartásainak fogyasztási színvonaláról, fogyasztásszerkezetéről, a háztartások tartós 
fogyasztási cikkeiről, a lakáskörülményekről is képet kapunk. A felvétel alapegysége a lakás, a megfigyelésé a 
háztartás. Vö. FARAGÓ Tamás: Családok és háztartások Budapesten 1850-1944. In: Mihay Tamás (szerk.): 
Közelítések: Néprajzi, történeti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Debrecen, 
Ethnica, 1992. 199-214. 
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A Statisztikai Hivatal még egy visszaélésre is fényt derített, mely szerint a háztartási 
adatgyűjtésben elfogadható indok nélkül 8 háztartási könyvet egy kézírással vezettek 
(Dr. Buziássy Károly statisztikai titkár 1930. január 3-án kelt jelentése, melynek alapját 
az 1929. november 29-én a Székesfővárosi Statisztikai Hivatalban felvett jegyzőkönyv 
képezte). 

Az adatgyűjtés 1927. július 1-én kezdődött. Július hónapban 108, augusztus hónap-
ban 122, szeptemberben 114, októberben 143 füzetet dolgoztak fel. A hiány oka egyrészt 
az, hogy a füzetek egy része feldolgozás végett nem érkezett be, másrészt pedig a füze-
tek továbbvezetésétől egyesek elálltak (emlékeztetni kívánok arra, hogy feldolgozásban 
eredetileg 200 családot kívántak bevonni). A Statisztikai Hivatal a könyvvezetési munka 
ösztönzésére bevont civil szervezet segítségével kívánta elérni, hogy leszedhessék „az 
adatgyűjtéshez fűződő célok nemes gyümölcseit". Az 1927. évi Statisztikai és Közigaz-
gatási Évkönyv és annak a napilapokban is megjelent ismertetései kommunikálták a 
háztartási statisztikai adatok nagy jelentőségét. 

Bár eredetileg az üzleti vállalkozókat az adatfelvételből szerették volna kizárni, a 
munka során a családok száma csökkent, s így ezt a kategóriát sem mellőzték (ilyen volt 
pl. az 567-es számú család, melynek üzleti bevételei ugyan kiderültek, de a kiadások 
közül csak az anyagbeszerzés szerepel, további költségek viszont már nem állapíthatók 
meg). 

Az alábbiakban néhány család/háztartással közelebbről is megismerkedhetünk. Első-
ként a 16036 jelű család fogyasztási szokásait ismertetem. A család a magántisztviselői 
réteghez tartozott és 3 szobás lakásban élt. A háztartást a férj, feleség és egy hét éves 
leánygyermek, továbbá egy 75 éves férfi alkotta, az utóbbi csak reggelit kapott. Ez a 
család a „háztartási új feldolgozás 1930-31" elnevezésű iratban beazonosítható azzal a 
megjegyzéssel, hogy a háztartásban egy albérlő szerepelt, aki 55 pengőt fizetett havonta. 
A havi fizetés 284 pengő volt, fizetéskor 50 pengő előleg visszafizetése történt meg. A 
fizetést 16 pengő kereseti és egyéb más levonás terheli. 

Az 1930. októberi háztartási könyvből kitűnik, hogy ez a család már az előző évben 
is részt vett a felmérésben s ebben a hónapban kapta meg az 50 pengő jutalmat. A négy-
tagú család részére a kenyérsüttetéshez 10 kg sima lisztet 4 pengő 40 fillérért vásároltak 
(2-es kenyérhez), ezért a péknek esetenként 32 fillért fizettek, de zsemlét is fogyasztot-
tak. 1930. októberében 5 kg 0-s lisztet szereztek be, 2 pengő, 40 fillérért. A hó elején egy 
tételben 10 kg kristálycukrot vásároltak havi fogyasztásra, összesen 60 deka porcukrot is 
vásároltak 4 különböző időpontban 72 fillérért. Naponta 1 liter tejet fogyasztottak a 
felnőttek, a 7 éves kislány lA litert. (A hó elején 31 liter tej bejegyzése szerepel, 1 liter 30 
fillérért). A gyermeknek külön 66 filléres, fél literes tejet is vásároltak. Az adatok szerint 
úgynevezett jegyes tejet is fogyasztottak. 8 alkalommal esetenként 10-10 dkg vajat vet-
tek, egyenként 40 fillérért. Süteményt is sütöttek, erre utal az élesztő, mazsola, porcukor 
vásárlása. 

1931. márciusi háztartási számadás táblák szerint: tej 38 liter 12 pengőért, tejföl 1,60 
liter 2 pengő 64 fillér, vaj 1.05 kg 3 pengő 36 fillér, tehéntúró 1,25 kg 1 pengő 25 fillér. 
Sajt 36 dkg 99 fillér. Tojás 92 db 8 pengő 97 fillér. Tészta vagy főzőliszt 7 kg 2 pengő 42 
fillér. Kenyér 11,10 kg 3 pengő 66 fillér 15 tételben. Péksütemény 149 db 7 pengő 45 
fillér, zsemlemorzsa 55 dkg 55 fillér. Keksz, kétszersült 70 dkg 1 pengő 40 fillér. Rizs 1, 
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20 kg 1 pengő 82 fillér. Sütőpor és élesztő együtt 26 fillér. Bab 25 dkg 10 fillér. Lencse 1 
kg 62 fillér. Cukor 4,75 kg 12 tételben 5 pengő 64 fillér. Szemes kávé 10 dkg 60 fillér. 
Pótkávé 14 dkg 14 fillér. Csokoládé 10 dkg 40 fillér. Növény zsír 75 dkg 1 pengő 44 
fillér. Só 1 kg 40 fillér. Paprika 5 dkg 20 fillér, mustár 5 dkg 15 fillér. Ecet 1 dl 16 fillér. 
Kukoricaliszt 1 kg 30 fillér. Összesen 55 pengő 92 fillér. Hús: sertés 2.95 kg, 7,95 pengő 
6 tételben. Lóhús 2 kg 1,70 pengő. Belső rész 25 deka 50 fillér. Csont 30 deka, 26 fillér. 
Sertészsír 50 dkg 73 fillér. Étkezési szalonna 1 kg 3 pengő kolbász Vz kg 1,50 pengő. 
Hurka 1 kg, 1,20 pengő. Nyári szalámi 10 dkg 40 fillér. Lóhúskészítmények 2,25 kg, 
3,23 pengő (1.50 deka virsli 2.25 pengő, 25 deka kolbász 33 fillér, 50 deka szafaládé 65 
fillér). Szardínia 3 doboz 96 fillér Ill-as tábla 21,38 pengő 

A IV-es tábla a szeszes italfogyasztást, a ruházat új beszerzését, a lakbért, háztartási 
cikkek beszerzését és javítását, a fűtés, világítás költségeit, mosás, mosószappan, egész-
ségápolás, gyermekek iskoláztatását, könyvek, folyóiratok, egyéb művelődési kiadások 
(rádiódíj), közlekedési kiadásokat részletezi 87.9 pengő összértékben. 

Az V-ös tábla azz adók, illetékek, egyesületi tagdíjak, ajándékok, egyéb kiadások té-
teleit részletezi 81,86 pengő összértékben. Az átmeneti kiadásokat 102.20, a bevételeket 
355 pengő összértékben, múlt hóról maradt 10,5 pengő, valamint a feldolgozó táblázatok 
összesítését tartalmazta. Mindezekből arra a következtésre juthatunk, hogy a bevételek 
fedezték a kiadásokat és némi maradvány is keletkezett. 

A következő, 567. számú családhoz tartozott a vasesztergályos apa, a háztartást- és 
zöldség kiskereskedést vezető anya, továbbá gyermekeik: Józsi és Mariska keresők, Nu-
si, Ferike és Pisti eltartottak voltak. A naplókban előbb Jani, majd egy másik férfi jelenik 
meg, mint az anya a családdal nem közös háztartásban élő öccsei, akik részére heti díja-
zásért ebédet biztosítottak. 

Itt a háztartási számadások tábláinak feldolgozása 1930. januárban kezdődik és felte-
hetőleg folyamatosan 1931. októberéig tart. Ezek 1930. január-március hónapok között, 
1930. november-december, 1931. április-október között rendelkezésre állnak. A nem 
említett időszakok ívei kiselejtezésre kerültek. Ezt a megállapítást az igazolja, hogy 1930 
novemberétől 1931 októberéig eltelt egy évben a háztartási könyveket a család folyama-
tosan vezette. 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy az előző család az 50 pengő jutalmat 1930 októbe-
rében kapta meg, nem tudjuk igazolni, hogy az 567. számú család ezt a jutalmat megkap-
ta. De feltételezhetjük, ugyanis az ívek feldolgozása 1930. januártól kezdődött. A feldol-
gozó személye is megváltozott, 1931 szeptemberétől Szép Anna helyébe Jakab Margit 
lépett a fennmaradó két hónapra. A gazdasági válság miatt a költségvetést megkurtítot-
ták, ezért a háztartási könyvek vezetését anyagi fedezet hiányában megszüntették. 

Az 567. számú család a budapesti agglomerációban, bérelt kertes házban lakik. Pet-
róleummal világítottak, szénnel, fával fűtöttek és főztek. Gáz, villanyköltség ugyanis 
nem jelent meg a kimutatásokban. 

A füzetek alapján a család bevételi forrásairól kapunk képet. 1930. novemberében az 
apa fizetése 24 pengő, Józsi heti fizetése 10 pengő, Mariska heti fizetése 5 pengő. Jani 
egy ebéd főzéséért 1 pengőt adott. Az üzleti bevételeket és kiadásokat a megfelelő he-
lyen feljegyezték a háztartási könyvbe. Az anya üzleti tevékenysége csekély mértékben 
járult hozzá a bevételekhez, végül is veszteséges volt, hiszen az 50 pengőért vásárolt 
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zöldséges bódét néhány hónap múlva 30 pengőért adták el, annak jeleként, hogy az üzle-
ti tevékenység megszűnt. 

A családi költségvetésben az is érvágást jelentett, hogy Mariska több hónapig mun-
kanélküli volt, az apa megbetegedett, holott munkaképes időszakában mellékkeresete is 
volt. Egy esetben tervezésért kapott díjazást. Az üzleti veszteségek, az apa betegsége arra 
késztette a családot, hogy az anyának most már nem egy, hanem két testvérének főztek 
és megemelték az ebédfőzésért járó díjazást a korábbi heti 1, majd 5 pengő helyett 10 
pengőre. 

1931. szeptemberében Mariska ismét munkába állt, Józsi pedig 12, majd 22 pengő 
heti fizetést kapott. Az októberi naplót anya helyett Mariska vezette. Józsi fizetése heti 6 
pengőre esik vissza. Az apa betegsége dacára kényszerűségből a betegpénz kiegészítésé-
re mellékkeresetet kényszerült vállalni. Október 24-én megfelelő előkészületek után (17 
pengő 8 fillér költségkihatással) a szülők vidékre, esküvőre mentek, melynek költségei: 
útiköltség 12 pengő, egy csokor virág 5 pengő. Apa 30-án rosszul lett, az orvosnak 10 
pengőt kellett fizetni. Egy nap múlva meghalt, felöltöztetéséért 2 pengőt fizettek. Ezt 
követően nyomban jött némi segítség: 5 pengőt kaptak ajándékba. 

Vidéki rokonaiktól esetenként támogatást kaptak gyümölcs, tejtermékek, lencse, bab, 
bor formájában. 1930-ban, közvetlenül karácsony előtt mintegy 6 kg húst kaptak az anya 
öccsétől, melyet szintén feljegyeztek. Saját termésű tök, paradicsom, gyümölcs, zöldség-
félék szintén kiegészítették a család étrendjét. A nyári termés egy részét eltették, így 
télire is jutott belőle. 

Táplálkozásuk egyoldalú, különösen a téli hónapokban: jellemző a kelkáposzta, a 
hüvelyesek, bab, lencse, sárgaborsó, a húsok közül a sertés, a marhahús, a szalonna, 
kolbász, időnként disznósajt és tepertő. Karácsony táján megjelenik a nyúl, a hal. A 
tárgyidőszakban kétszer fogyasztottak borjúhúst és nyáron kivételként csirkét. 

A gyerekeknek kakaó, Frank kávé a reggeli, a felnőtteknek tej és kivételesen szemes 
kávé. Reggel, este fogyasztottak teát is, sőt ásványvizet is vásároltak. Érdekesség, hogy a 
kenyér mellett rendszeresen fogyasztottak kiflit, zsömlét, összesen 633 darabot egy év 
alatt. Csekély borfogyasztásról is beszélhetünk. A családból Józsi részére Petőfi cigaret-
tát és Levente cigarettát, valamint dohányt szereztek be. 

A kulturális kiadások közé tartozott: rádió előfizetés 2 pengő 40 fillér, heti újság 32 
fillér, Tolnai Világlapja karácsonyi száma 1 pengő 91 fillér. Néha mozi a felnőtt gyere-
keknek. Idővel áttérnek hírlap havi előfizetésére 1 pengő 20 fillérért, majd kivételes 
alkalmanként vásárolják 32 fillérért, októberben áttérnek a napilapra, melynek költsége 
csupán 6 fillér. 

A világítás petróleummal történt. November és január között 19 alkalommal vásárol-
tak fél-fél litert, esetenként 17 fillérért. Itt jegyzem meg, hogy a fűtésre szánt szenet és 
fát túlnyomórészt kisebb tételben vásárolták, csak december és január hónapban tudtak 
több, mint 100 kg-ot beszerezni. 

A két gyermek - Nusika és Ferike - oktatási költségeit 32 tételben, 10 pengő 96 fillér 
költséggel jegyezték fel. A kiadás csupán három alkalommal haladta meg az egy pengőt; 
egy esetben, szeptemberben Ferike táskát kapott 2 pengőért. A legkisebb gyermek, Pisti 
még nem volt iskolás, mivel neve mellett csupán játékvásárlás szerepelt. 
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Karácsonykor többet költöttek. Karácsonyfát vásároltak 50 fillérért, de karácsonyi 
ajándékra is tellett: egy-egy pár cipő Ferikének és Pistinek, egy öltözet ruha Nusikának, 
fél kiló szaloncukor, 4 liter bor és 2 kiló sertéskaraj az öccsétől. A vásárolt ajándékok 
listája: 20 db irka és 6 db ceruza Ferikének, 6 ceruza és 10 rajzfüzet, 1 színes ceruza 
Nusikának, 1 puska és 1 huszár sapka Pistikének, 2 szájharmonika Pisti és Ferike részé-
re, 1 kg szaloncukor, 1 kg keksz és 10 db gyertya, 1 liter bor. Nagypapa 4 csomag do-
hányt, Józsi 1 doboz cigarettahüvelyt kapott. 

Szilveszterre 3 kg vadnyulat, 2 pengő 30 fillérért, 2 kg kocsonya húst szereztek be 32 
fillérért. Apa túlórázott 10 pengőért. A szoros költségvetés ellenére szinte rendszeresen 
4—6 fillér adományt adtak a koldusnak. 

A következő, 566. számú család tagjai: a nyugdíjas MÁV intéző apa, a háztartást és a 
háztartási naplót vezető anya, a már kereső Arisztid, az orvostanhallgató Gyula és a 19 
éves Andor. 

Bevételeik: a tulajdonukban lévő vecsési ház lÁ évi lakbére 147 pengő 50 fillér, 
Arisztidtól heti 40 pengő háztartási hozzájárulás, apa nyugdíja 178 pengő 24 fillér. Egy 
esetben kölcsön kaptak 5 pengőt. 

Kiadásaik: negyedévi lakbér 200 pengő, villanyszámla átalányban 10 pengő, fűtésre 
évi elszámolásra 5 mázsa koksz (a későbbi elszámolásra tekintettel ár nincs feltüntetve), 
a szállítók egy pengő borravalót kaptak. Havi 30 pengő bérrel háztartási alkalmazottat 
tartottak, aki 12 napig kórházban volt, erre 10 pengőt fizettek ki. A mosónő másfél napi 
mosásért, a takarítónő másfél napra személyenként 6-6 pengőt kaptak. Házi fehérnemű 
varrónő 8 napi munkadíja 30 pengő. 

Oktatási költségek: Gyula egyetemi beíratása 44 pengő 50 fillér, majd pedig a követ-
kező szemeszterre 50 pengő, ehhez vagyontalansági bizonyítvány 7 pengő 50 fillér, 
tankönyvre 3 pengő, tanszerre 2 pengő 50 fillér. Andornak iskolai célra 13 pengő. 

Közlekedési költség: Andor heti villamosjegye 1 pengő 68 fillér. 
Háztartáshoz vásárolt egy db porcelántál és 6 tányér 3 pengő 80 fillér, 1 db kissalá-

tástál 65 fillér, 6 db vizespohár 1 pengő 50 fillér. 1 db hajsütővas 2 pengő, 1 likőrkészlet 
üveg és 6 pohár 3 pengő. Egyéb háztartási költség: tyúkoknak 1 kiló kukorica 16 fillér, 
permetezőgálic 1 pengő 20 fillér. 

Adó: a vecsési házért 20 pengő, majd 40 pengő. Egyházi adó részlet 4 pengő. Gyula 
szeptemberben bevonult katonának, ehhez szükségletek: 10 pengő, majd 12 pengő és 78 
fillér. Temetési költség: 1 koszorú 11 pengő. Postaköltség Hollandiába címzett levébe 40 
fillér. A Márta egyesületnek adomány: 3 pengő. 

Hitelek: élelmiszervásárlás a sógor, Stanzel sütőcég üzletében könyvre, hó végi tör-
lesztésre, a háztartási könyvben havi összesítésben kerül feltüntetésre. 1930 novemberé-
ben vásárolták és decemberben fizették ki: 

- 16 kg félbarna kenyér á. 30 fillér, összesen 5 pengő 60 fillér 
- 4,90 kg barna kenyér á. 24 fillér, összesen 1 pengő 17 fillér 
- 313 db péksütemény á. 4 fillér (naponta 10-11 db), összesen 12 pengő 52 fillér 
- 49 Vi liter tej á. 32 fillér (naponta 1,5-2 liter), összesen 15 pengő 68 fillér 
- 1,25 kg vaj á. 4 pengő 80 fillér, összesen 6 pengő 
- 2 kg sajt á. 2 pengő 40 fillér, összesen 4 pengő 80 fillér 
- 7 kg 0/0 liszt á. 36 fillér, összesen 2 pengő 52 fillér 
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- 1 kg só 36 fillér 
- 3 doboz 15 dkg sajt á. 15 fillér, összesen 45 fillér 
- 12 dkg méz, 27 fillér 
- 2 dl tejfel á. 15 fillér, összesen 30 fillér 
- 9 dl tejszín á. 32 fillér, összesen 2 pengő 88 fillér 
- 35 dkg keksz, 52 fillér, 
mindez összesen 53 pengő 7 fillér kiadást jelentett. 
Mosáshoz kőszenet és aprított fát vásároltak 10-10 kg-ot, 86, illetve 56 fillérért. Két 

esetben 25 pengő orvosi költséget fizettek. Az anya gőzfürdőben volt 1 pengő 40 fillé-
rért. A Blau cégtől fehérneműt vásároltak részletre, egy részletre 5 pengőt adtak ki. Az 
Ábrahám cégtől hitelbe 6 db konyharuhát, 7 pár férfi harisnyát, 1 db abroszt, 6 szalvétát, 
5 méter lepedővászont, 1 db férfi ffakkingot, 1 méter vászont vettek összesen 60 pengő 
40 fillér értékben. Ebből készpénzben 13 pengőt törlesztettek. Emellett még bankkölcsö-
nök is terhelték a családi költségvetést. A Köztisztviselői Szövetkezet részére havi 40 
pengőt, a vecsési banktartozásra kamatot fizettek, váltóra és oda-vissza utazásokra 36 
pengő 50 fillér költöttek. 

Rendszeres törlesztéseiket is rögzítették: Ábrahám cégnek 10 pengő, Blau cégnek fe-
hérnemű részlet 5 pengő. Családi kölcsönök, rövid lejáratra, például a nővértől kapott 
kölcsön 50 pengő, máskor 20 pengő. Gyulától 15 pengő, illetve 3 pengő 77 fillér. 

Karácsonyi ünnepekre az anya nővérétől ajándékba kaptak egy élelmiszercsomagot, 
melyben 10 kg liszt, 5 kg cukor, 1 1 rum, 1 kg mák, 1 kg dara, Vi kg kávé, Vi kg frank 
kávé, Vi kg dió, 1 db 4 kg-os pulyka, 1 db tyúk, 8 db tojás volt. 1 pengő 20 fillérét vettek 
karácsonyfát, díszítésére 1 kg szaloncukrot szántak. 

Andor és Gyula újévi ajándéka 2 pengő volt. 1 porcelán teáskészletet 11 pengőért vá-
sároltak. A nővér karácsonyra virágot kapott ajándékba 5 pengőért, melynek árát csak 
január 3-án fizették ki. Szórakozásra is tellett. Gyula táncestélyen vett részt, 3 pengőt 
költött. Andor érettségi bankettje 6 pengőbe került. Gyulának kesztyűt vettek 11 pengő-
ért. 

Vendégfogadásról vannak adataink. A mosónő január 9-10-én reggelit, tízórait, ebé-
det, uzsonnát kapott. Január 22-én két nőt ebédre hívtak. Január 24-én két nő uzsonnára 
volt vendég. Február 7-én a volt cselédlányt és férjét ebédre vendégül látták. Január 28-
án két nőt uzsonnával kínáltak. Március hónapban 19-25. között egy férfi vendég étke-
zett náluk, főleg vacsorázott. 

Március 5-én és 7-én, majd 12-14. között az anya a nővérénél étkezett Gödöllőn, áp-
rilisban Gyula, mint mentőorvos-növendék öt alkalommal a mentőegyesületnél ebédelt. 
Anya márciusban 7 alkalommal Gödöllőn étkezett nővérénél. Augusztus elsejétől egy 
rokon nő (Erzsi) és Gyula is állandóan otthon étkezett. Erzsi 10 pengőt fizetett az ellátá-
sért. 

Végezetül az 16038. számú, 4 tagú családdal ismerkedjünk meg. Az anya a háztar-
tásbeli és a háztartási napló vezetője, három önálló keresettel rendelkező gyermeke van; 
Rózsi és Gyula havi fizetést kap, Laci egy hónapban két alkalommal félhavi pénzt hoz 
haza. 

1930. októberi bevétel: Rózsi fizetése 222 pengő 60 fillér, Gyuláé 203 pengő 92 fil-
lér, Laci havi összesített keresete a jutalommal együtt 440 pengő. 45 dkg májért kaptak 2 
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pengő 80 fillért. Schwartzné tartozása fejében 6 pengő 36 fillért fizetett. Egy bicikli 
eladásért előleget kaptak 10 pengőt, 2-ik részletéért 20 pengőt. 

Kiadás: havi cselédbér 40 pengő. Viceházmester 1 pengő 20 fillér. Orvosi honorári-
um részlet 50 pengő, betegsegélyzőnek 8 pengő, nyugdíjjárulék 6 pengő 24 fillér, fogor-
vosi számla Lacinak 18 pengő, gyógyszerek 90 fillér. 

Kultúra: rádió bejelentés díja 2 pengő, színházjegy két személyre 6 pengő, ruhatár és 
kapupénz 1 pengő 90 fillér. Színházi ruhatár 60 fillér. 

Sport: Laci csónak tartozása 50 pengő. 
Közlekedés: villamos 18 alkalommal 6 pengő 4 fillér. Autótaxi díj 2 alkalommal 2 

pengő 80 fillér. Vasút 2 pengő 96 fillér. Mosás: 20 kg szappan 18 pengő, mosónőnek 
kimosott ruháért 16 pengő, 20 dkg szappanforgács 38 fillér, mosás és vasalás 15 pengő 
40 fillér. Gázszámla IX. hóra 20 pengő 20 fillér. Házi-varrás három és fél napra 15 pen-
gő 25 fillér. 

Testkultúra: 1 db fogkefe 1 pengő, 1 db férfifésű 1 pengő, 2 db hajfésű 3 pengő 60 
fillér. Mosdókesztyű 50 fillér. Manikűr 60 fillér. 

Ruházkodás: Rózsinak egy nadrág 3 pengő 60 fillér, bélésjavítás bundához 9 pengő 
66 fillér. 3 csomag ruhafesték 48 fillér. Rózsinak ruha-vegytisztítás 5 pengő, 12 gallér 
tisztítása 1 pengő 20 fillér, 5 gépselyem 60 fillér. Új cipő vétele 42 pengő 5o fillér, cipő 
javítás 9 pengő 50 fillér. Cipőfűzők 1 pengő 50 fillér. Rózsinak kalapforma 14 pengő 50 
fillér. 4,50 méter színes kordbársony 14 pengő 40 fillér, 40 cm füzőanyag és kellék 10 
pengő 16 fillér. Fehérnemű javításért 8 pengő. 60 cm habselyem 4 pengő 80 fillér. Varró-
selyem 24 fillér. 1,5 méter zsinór 1 pengő. Fűző kelme 15 cm 3 pengő 50 fillér. 15 cm 
gumi a fűzőhöz 3 pengő, 70 cm rózsaszín batiszt 70 fillér, 8 db csatt 1 pengő 44 fillér, 
1,20 méter harisnya kötőgumi 2 pengő 40 fillér. 10 méter tress zsinór 1 pengő 60 fillér. 
Ridikülcsatt 75 fillér. Ruházat összesen 211 pengő 72 fillér. Telefonbeszélgetés 4 alka-
lommal 56 fillér. 

Következzenek az élelmezési költségek: 
Húsok: Marhahús: 1 kg felsál 2 pengő 80 fillér, 77 dkg 2 pengő 15 fillér, 1,23 kg 3 

pengő 30 fillér, összesen 3 kg 8 pengő 25 fillér, 33 dkg eleje 3 pengő 17 fillér, 10 dkg 
csont 13 fillér. Csirke: 6 kg vágatási díjjal 13 pengő 88 fillér. Liba: 23,65 kg 58 pengő 52 
fillér, ebből 1,20 kg libamell, 1 db élő liba 13,40 pengő. Kacsa: 9,55 kg 17 pengő 84 
fillér. Borjú: 1,10 kg mell 3 pengő 8 fillér,75 dkg kotlett 2 pengő 10 fillér, 1,22 3 pengő 
40 fillér, 2,47 kg eleje 6 pengő 42 fillér. Összesen 5,54 kg 15 pengő, borjúpörkölt 2 pen-
gő 60 fillér. 2,07 kg virsli 6 pengő 78 fillér. 

Egyéb élelmiszer: 7 kg libazsír 15 pengő 90 fillér, kenyér (fehér, félbarna vagy bar-
na) 27 alkalommal összesen 34,1 kg 10 pengő 83 fillér; péksütemény: 6 db 36 fillér; 8 
db zsemlye 60 fillér; 42 db kifli egy hétre 2 pengő 72 fillér; 84 db sütemény 2 hétre 6 
pengő 48 fillér; 16 db cukrász sütemény 3 pengő 4 fillér; 1 kis torta 80 fillér; 4 db túrós 
sütemény 64 fillér; 30 db sütemény 1 pengő 80 fillér, 4 ív rétestészta 40 fillér; 1,5 kg 
kalács 1 pengő 50 fillér; liszt 3 kg 1 pengő 44 fillér; élesztő 2 dkg 6 fillér; búzadara 50 
dkg 28 fillér; zsemlyemorzsa 25 dkg 20 fillér; árpakása 50 dkg 40 fillér; 1,5 kg; zöld-
ségfélék 72 fillér; burgonya 21 kg 3 pengő 28 fillér, sárgarépa 1 kg 30 fillér; kevert zöld-
ség 12 csomó 1 pengő 66 fillér; vöröshagyma 1 kg 12 fillér; paradicsom 1,25 kg 34 
fillér; 6 csomag zöldség 1 pengő 4 fillér; 1 csomag karalábé, petrezselyem 6 fillér; 4 kg 
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spenót 1 pengő 62 fillér, 1,10 kg karfiol 50 fillér; 3 fej fokhagyma 10 fillér; zöldpaprika 
50 dkg 34 fillér; főzőtök 3 kg 56 fillér; savanyított káposzta 1 kg 36 fillér. 

Tej és tejtermékek: sajt 2 kg 4 pengő 64 fillér; vaj 1,35 kg 5 pengő 36 fillér, 20 dkg 
teavaj 80 fillér; tej 52,5 liter 18 pengő 90 fillér (hetente átlagosan 10 litert fogyaszt a 
család); tejföl 3 dl 60 fillér. 

Gyümölcsök: alma 9 kg 6 pengő 16 fillér; szőlő 19,5 kg 11 pengő 30 fillér; citrom 4 
db 26 fillér; gesztenye 10 db sült 20 fillér, 50 dkg 30 fillér; dióbél 1 kg 4 pengő 55 fillér. 

Fűszerek és egyéb élelmezési cikkek: cukor 4 kg 4 pengő 60 fillér; kávé lA kg pörkölt 
2 pengő 50 fillér; só 2 kg 80 fillér; aprófűszer (bors, kömény stb.) 10 dkg 54 fillér; Ven-
déglőben menü 3 pengő 39 fillér. 

Fűtés, világítás: 50 kg tűzifa 3 pengő 80 fillér; gáz 20 pengő 20 fillér; villany 12 pen-
gő 60 fillér. 

Művelődés és üdülési kiadások: könyvek, folyóiratok 8 pengő; színház 7 pengő 90 
fillér; mozi 2 pengő 56 fillér. A postai kiadások 6 alkalommal 4 pengő 16 fillért tettek ki. 

Levéltárosként kívántam felhívni a figyelmet egy töredékesen fennmaradt, mégis 
fontos forrásra. A rendelkezésre álló naplók alapján rekonstruáltam néhány család élet-
körülményeit, sorsának alakulását. A bemutatott családok eltérő háztartásszerkezetet, 
eltérő életmódot mutatnak. A családok nevét és lakcímét nem tartalmazták az iratok, így 
közelebbi azonosítás nem volt lehetséges. 

Találtunk példát arra, hogy a családfő hiánya (elhalálozása) felnőtt, viszonylag jól 
kereső családtagok esetén nem rendítette meg a kialakult életformát. A több kereső, a 
kiegyensúlyozott költségvetés más családnál azt is lehetővé tette, hogy színházba járja-
nak, s a taxit is igénybe vegyék. 

A bemutatott háztartások önmagukban nem elégségesek általános következtetések 
levonására, de arra rámutatnak, hogy a nagyvárosi életforma a társadalmi hierarchia 
alsóbb csoportjaihoz tartozók számára is olyan infrastruktúrát és életminőséget kínált, 
amely messze magasan állt a vidéki Magyarországon élők életkörülményei felett. De 
rámutatnak arra is, hogy a takarékos életmód hátterében ott álltak a vidéki kapcsolatok, a 
faluról érkező segítség, mely különösen a válságos időkben - esetünkben a nagy gazda-
sági világválság idején - biztosította a szükséges élelmiszer egy részét. 

A vidékről feljött rokonok, a polgári családokban alkalmazott cselédek, az egyes csa-
ládokban megfordult albérlők számára mindez nem csupán újdonságot, hanem olyan 
kulturális mintát is jelentett, amelyet ha a maga egészében nem is, de a mindennapi élet 
apró mozzanataiban; az öltözködésben, viselkedéskultúrában, életvitelben, szokásokban 
hatást gyakorolt rájuk.8 

8 A nagyvárosi cselédségről GYÁNI Gábor: Család, háztartás és a városi cselédség. Magvető, Bp., 1983., 
a munkásság életkörülményeinek alakulásáról Uő.: Bérkaszárnya és nyomortelep. A budapesti munkáslakás 
múltja. Magvető, Bp., 1992. (Mikrotörténelem), BÓDY Zsombor: Polgárok és munkások 1929-ben. Adalékok 
a fogyasztás történetéhez. In: Korall 10 (2002) 187-199. 
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VALUCH TIBOR 

Rántott leves, cukros-zsíros kenyér és 
borjúbécsi1 

Az élelmiszerfogyasztási és táplálkozási szokások 
változásainak néhány jellegzetessége 

Magyarországon 1945 után 

I. Bevezetés 

Magyarországon a táplálkozással foglalkozó társadalomtudományi (történeti, szocio-
lógiai, antropológiai és néprajzi) szakirodalom nem túlságosan bőséges. A tudomány-
ágak közül az egyetlen kivételt a néprajz jelenti, amelynek képviselői lényegében más 
tudományterületek kutatóinak feladatait is átvéve, kutatták a magyar táplálkozáskultúra 
történetét.2 A kutatások és feldolgozások hiánya különösen szembeötlő a jelenkortörténet 
vonatkozásában, hiszen az 1945-öt követő évtizedekről mindössze két nagyobb, repre-
zentatív jellegű felmérés, valamint néhány kisebb, többnyire helyi jellegű kutatás ered-
ményei3 állnak a rendelkezésünkre. Pedig a táplálkozásnak a nyilvánvaló élettani fontos-
ságán kívül is, számos társadalmi összefüggése, hatása van. 

Az étkezés a létezést biztosító alapfeltétel, egy-egy társadalomban az emberek ellá-
tottságának szintje, az élelmiszerek beszerezhetősége vagy éppen hiánya domináns tár-
sadalomlélektani, társadalmi közérzetet formáló tényező. A táplálkozást, az étrendet a 
gazdasági adottságok, a szociális helyzet alakítja elsősorban, de nyilvánvalóan befolyá-
solják a különböző foglalkozásokból adódó követelmények és lehetőségek is. Ezen túl-
menően egy-egy időszak étkezését meghatározzák a korábbi korszakok táplálkozási 

1 A tanulmány az OTKA T037399. sz. pályázatának valamint az NKFP, a Bolyai János Kutatási ösztöndíj 
és az MTA TKI támogatásával készült. 

2 Elsősorban Kisbán Eszter munkásságát kell kiemelni. Összefoglaló munkáját lásd KISBÁN Eszter: Táp-
lálkozáskultúra. In: Paládi-Kovács Attila (szerk.): Életmód. Magyar Néprajz IV. kötet. Akadémiai, Bp., 1997. 
417-584. Igen értékes táplálkozástörténeti áttekintés olvasható FÉL Edit-HOFER Tamás: Arányok és mérté-
kek a paraszti gazdálkodásban. Balassi, Bp., 1997. Újabban Báti Anikó kilencvenes évekbeli cserépfalui kuta-
tásai során az elmúlt bő félévszázad táplálkozási kultúrájának változásait három generáció étkezési szokásai-
nak feldolgozása révén vizsgálta. Lásd BÁTI Anikó: Tárgyak-technológiák-szokások. Egy borsodi község 
táplálkozáskultúrájának változásai a 20. század második felében. In: Cseri Miklós-Kősa László (szerk.): 
Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Magyar Néprajzi Társaság, Szentendre, 2000. 

3Az első átfogó elemzést a Központi Statisztikai Hivatal készítette 1958/59-ben. Lásd: Étrendi szokások a 
munkás, alkalmazotti és paraszti háztartásokban. Statisztikai Időszaki Közlemények 34. sz. KSH, Bp., 1960., a 
másik áttekintés az Országos Piackutató Intézetben készült 1977-ben. Lásd: Étkezési szokások. Országos 
Piackutató Intézet, Bp., 1977., Ételfogyasztási Szokások a vendéglátóiparban. Országos Piackutató Intézet, 
Bp., 1977., A házi főzés és a vendéglői étkezés költségei. Országos Piackutató Intézet, Bp., 1977. A kisebb 
kutatások közül úttörő jelentőségű LOSONCZI Ágnes Békés megyei életmód-kutatása a hetvenes évek elején, 
amiben önálló fejezetet szentelt a táplálkozásnak. Lásd: LOSONCZI Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyak-
ban és az értékekben. Bp., 1977. 350-386. 
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ételkészítési és fogyasztási szokásai, valamint a regionális hagyományok és az egyes 
csoportok, emberek kulturáltsági szintje, illetve a velük szemben támasztott kulturális 
elvárások is. Szintén meghatározó módon érintették a táplálkozási és étkezési szokásokat 
a vallásossághoz kötődő szokások, illetve a vallási előírások. 

A táplálkozás társadalmi különbségei rendszerint az egyes csoportok vagyoni és jö-
vedelmi helyzetének az egyenlőtlenségeit is kifejezik, ami legkézzelfoghatóbban az 
élelmiszerfogyasztási és az étrendi szokásokban érhető tetten. A táplálkozás a mindenna-
pi élet legfontosabb eseménye és szimbolikus cselekménye is, hiszen a bőségesen terített 
asztal a gazdagság jelképe, a vendéglátás, vendégfogadás pedig egy-egy szűkebb vagy 
tágabb közösség tagjai számára mindenkor reprezentatív funkciót is hordozó esemény. 
„Az ünnep alkalom is arra, hogy a vendéglátók közvetlenül vagy közvetve az egész 
község előtt megmutassák vendégszeretetüket, haladottságukat („modernségüket") és 
tehetősségüket, vagy legalábbis annak látszatát."4 Ezen túlmenően bizonyos ételek gyak-
ran hordoznak szimbolikus tartalmakat, a gabonafélék például a termékenység szimbó-
lumaként is szolgálnak vagyis az étel nem pusztán táplálékforrás. 

Az 1945-öt követő bő félévszázad táplálkozástörténete lényegében négy szakaszra 
tagolható: az első az 1945-1950 időszak, a második periódus az ötvenes évek elején 
kezdődött és a hatvanas évek végén fejeződött be, a harmadik szakasz a hatvanas évek 
végétől a nyolcvanas évek elejéig tartott, s negyedik időszaknak, pedig a nyolcvanas 
évek elején kezdődött és lényegében napjainkig tart. 

II. A háború utáni évek5 

Az első, 1945—1950 közötti periódusra az élelmiszerhiány, majd az ellátás újjászer-
veződése és stabilizálódása volt jellemző. Az adott keretek között elsősorban a minimális 
táplálkozási igények lassan javuló színvonalú kielégítésére volt lehetőség. A negyvenes 
évek végére a jegyrendszer lényegében megszűnt, a mezőgazdasági termelés 1948-ra 
megközelítette, illetve az alapvető cikkek esetében elérte a háború előtti szintet, a sza-
badpiaci kínálat fokozatosan bővült. Az élelmiszerellátásban meghatározó szerepet ját-
szott a magánszektor, a táplálkozási szokások és egyenlőtlenségek a háború előttihez 
képest nem változtak érdemben, az ellátatlanok, hiányos táplálkozásúak száma és aránya 
továbbra is magas volt. A jövedelmi egyenlőtlenségek hatása az élelmiszerfogyasztás-
ban, a táplálkozásban továbbra is meghatározó volt. 

1945-46-ban Magyarországon az 1 főre jutó napi átlagos kalóriafogyasztás 1700-
1800 kalória volt, ami a szükséges napi kalóriafogyasztásnak csak kevesebb, mint két-
harmadát jelentette. Egyes időszakokban azonban ennél sokkal rosszabb volt a helyzet, 
1946 elején például a budapestiek napi élelmiszer fejadagjának kalóriatartalma mindösz-
sze 480 kalória volt, az év végére a gazdasági stabilizációval párhuzamosan fokozatosan 
javult a helyzet. A háztartásstatisztikai adatok6 szerint 1947 decemberében Budapesten a 
munkáscsaládok esetében a táplálkozás egy főre eső napi kalóriaértéke a munkáscsalád-

4 MORVAY Judit: Ünnepi táplálkozás a Boldva völgyében. In: Ethnographia. 1950/2. sz. 
5 Ebből az időszakból eddig még nem került elő a korszak táplálkozási szokásaival foglalkozó részletesebb 

elemzés. 
6 Háztartásstatisztikai felvétel budapesti családokról. In: Magyar Statisztikai Szemle, 1948. 1-6. sz. 47-56. 
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okban 2213, a köztisztviselőkében 1757, a magántisztviselők esetében 2438, a nyugdíja-
sok esetében 2301 kalória volt. A felnőtt férfiak átlagos napi kalóriaszükségletét ekkori-
ban 2400 kalóriában állapították meg, ami közepes erőkifejtést igénylő fizikai munka 
esetén már 3000 kalóriára emelkedett. A hiányos táplálkozásra utal az is, hogy az egy 
főre eső havi húsfogyasztás még 1947 végén is csak 64,4 %-a az 1938. évinek, a tej 
fogyasztás 33,9 %-a, a tojás, zsír, kenyér fogyasztás pedig 72 %-a volt. Eközben a szá-
razhüvelyesek fogyasztása majdnem a duplájára emelkedett, de jelentős volt a burgonya 
és a friss gyümölcsök fogyasztásának a növekedése is. A tárgyilagosság kedvéért azt is 
meg kell jegyezni, hogy ezek az adatok már a helyzet lassú konszolidálódását jelezték az 
1945/46-os állapotokhoz képest. 

A háború befejeződését követő hónapokban a napi negyed kilogramm kenyér és 1 
dkg zsír már jó ellátásnak számított. 1945 decemberében félezer budapesti diák körében 
végzett felmérés adatai szerint kilenctizedük ugyan napjában háromszor étkezett, de 
reggelijük egy tányér rántott levesből, egy-egy pohár feketekávéból vagy teából állt; 
ebédre feltét nélküli főzeléket, tésztafélét vagy valamilyen burgonyás ételt kaptak; a 
vacsora szintén egyfogásos, többnyire főzelék vagy burgonyából készített étel volt. Hús, 
tojást, tejet rendszeresen fogyasztók csak elvétve akadtak közöttük.7 Az élelmiszerhiány 
következtében tartósan előtérbe kerültek a szükségmegoldások, felértékelődtek a kiegé-
szítőnek tekinthető táplálékok. A különböző újságok, tanácsadó könyvek ehhez a hely-
zethez alkalmazkodva adtak tanácsokat a háziasszonyoknak a változatos étrend összeál-
lításához, a hiányzó élelmiszerek pótlásához, kiváltásához. A "gyerek számára szendvics 
alkalmasan úgy is készíthető, hogy néhány dkg parajt petrezselyem finomra várunk és 
megszórjuk vele a zsíros vagy vajas kenyeret."8 Az ételreceptek között 1945-46-ban 
elsősorban húsmentes ételek szerepeltek, így például részletesen leírták a parajgombóc, a 
kemény tojás pörkölt, a főzelékgulyás, a gombával dúsított sóskafőzelék elkészítésének 
módját. A rántott leves a korszak egyik leggyakoribb ételévé vált. Húsos ételek a javasolt 
étrendekben 1947 után fordultak elő gyakrabban. 

Az élelmiszerelosztást még évekig a jegyrendszer fenntartásával szervezték meg, ez-
zel biztosítva a létfenntartáshoz minimálisan szükséges élelmiszerek beszerzésének a 
lehetőségét. A negyvenes évek végére a helyzet - mint rövidesen kiderült átmenetileg -
stabilizálódott. A táplálék mennyisége általában növekedett, emelkedett a cukor, a zöld-
ség, a gyümölcs, a zsír és a tejtermékek fogyasztása. 

A táplálkozás mennyiségét nyilvánvalóan befolyásolták a jövedelmi viszonyok is. Az 
1947 végén készített háztartásstatisztikai felvétel9 szerint a munkáscsaládok a 835 Ft-os 
átlagos havi jövedelmüknek több, mint a felét költötték élelmiszerre, a 911 Ft-nyi havi 
átlagjövedelemmel rendelkező köztisztviselők és az 1271 Ft-os átlag jövedelmű magán-
tisztviselők esetében ez az arány 44, illetve 40 % volt ez az arány. Két évvel később 
1949 decemberében az átlagos városi családokban az egy főre eső élelmezési kiadás 
128,9 Ft, a falusi családokban pedig 110,7 Ft volt. A városiak esetében ez az egy főre 
jutó havi kiadásoknak a 43 %-át, a falusiaknál 53 %-át jelentette. Miután a statisztika a 

7 MARCZELL Gyula: Budapest lakosságának élet-halálharca ötszáz tanuló étrendjében. In: Városi Szemle 
1946/2. sz. 145-150. 

8 Asszonyok. II (1946) 3. sz. 
9 Háztartásstatisztikai felvétel budapesti családokról. In: Magyar Statisztikai Szemle 1948/1-6. sz. 47-56. 

o. 
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városokban és a falvakban élők helyzetét hasonlította össze, feltételezhető, hogy a pa-
raszti családok esetében a táplálkozási kiadások, az önellátás jellemzően magas szintje 
miatt a falusi átlagnál alacsonyabbak voltak. 

ü l . Az elhúzódó ötvenes évek 

A második periódus az ötvenes évek elején kezdődött és lényegében a hatvanas évek 
végén zárult le. Az időszak kezdetén befejeződött az élelmiszeripar és kereskedelem 
államosítása, az ellátás rendszerének átalakítása. Az erőltetett iparosítási politika jegyé-
ben ezt a területet is alárendelték az ötvenes évek első felében megvalósított nehézipari 
fejlesztéseknek. Az élelmiszergyártó és kereskedelmi infrastruktúra fejlesztését elhanya-
golták, a piaci mechanizmusok kiiktatásával 1950-1953 között az élelmiszerellátás kao-
tikussá, a hiány általánossá és időnként kritikus mértékűvé vált. A közellátás az össze-
omlás szélére került. Az éppen kapható termékekből mindenki igyekezett jelentősebb 
készleteket felhalmozni. A központi ellátásban részesülő, illetve külön boltokban „vásár-
ló" politikai vezetők kivételével, társadalmi helyzettől függetlenül a hétköznapi élet 
legfontosabb eseményévé vált a létfenntartáshoz minimálisan szükséges élelmiszerek 
beszerzése, a sorban állás. A hiányos táplálkozásúak száma tovább emelkedett, a hiány 
sajátos, kvázi egyenlőséget teremtett. 1953 júniusát követően átmenetileg és némileg 
javult a helyzet, de a krónikus vagy időszakos élelmiszerhiány továbbra is mindennapok 
részét képezte. 

Az 1956-os forradalom után már valamivel nagyobb figyelmet fordítottak az alapve-
tő ellátás biztosítására, ám ez a törekvés korántsem járt teljes sikerrel. A hiány fennma-
radásához a tervgazdaság anarchikus működési módja mellett közvetve a mezőgazdaság 
kollektivizálása is hozzájárult. Ennek következtében a mezőgazdasági termés jelentősen 
visszaesett, Magyarország a hatvanas évek első felében gabona behozatalra szorult. Az 
ellátási helyzet az évtized második felében kezdett észrevehetően megváltozni, az általá-
nos áruhiány jelentősen mérséklődött, egyre inkább egyes kurrens termékek, átmeneti 
vagy tartós hiánya vált jellemzővé. A készletezés továbbra is a háztartásvezetési stratégi-
ák része maradt. 

A hatvanas években az élelmi szerkereskedelem szervezete fokozatosan átalakult, te-
ret hódítottak az önkiszolgáló élelmiszerboltok és megjelentek az első ABC-áruházak 
(általános bolti cikkeket forgalmazó üzletek). A foglalkoztatottság bővülésével tovább 
nőtt az igény a közétkeztetés iránt. A nagyobb vállalatok mindegyike létrehozta a maga 
étkeztetési intézményét s egyfajta szociális ellátásként működtette azokat. 

A táplálkozási és élelmiszerfogyasztási szokásokat az ötvenes évek első felében első-
sorban az általános élelmiszerhiány formálta. 1951-ben a Nők Lapja heti étrend javasla-
taiban feltűnően ritkán szerepeltek a húsos ételek, helyette a zöldségek széleskörű hasz-
nálatát ajánlották. Második fogásként, főételként húsból készített ételek csak a vasárnapi 
menüben szerepeltek. A tőkehús hiányát a városi családokban gyakran pótolták a töltelék 
árukkal, a rántott párizsi a főzelékek feltétje mellett kosárrá formázva és zöldséggel 
megtöltve gyakran szolgált főételként is burgonya vagy ritkábban rizskörettel. Az olcsó 
hús és húspótló ételek receptjeinek nagy kereslete volt ebben az időben a háziasszonyok 
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körében. Kényszerűségből népszerű volt a zöldségfélékből készített vagdalt, a szafaládé-
val dúsított palacsinta vagy a párizsiból készített pörkölt is. 

Az ötvenes évek első felében a munkáscsaládok táplálkozása sem volt túlságosan 
változatos.10 Fejenként és naponként átlagosan valamivel több, mint negyed kilogramm 
kenyeret fogyasztottak, hetente legfeljebb egy-két alkalommal készítettek húst vagy 
húsos ételt, a hét többi napján a krumpliból készített vagy a tésztás ételek voltak megha-
tározóak az étrendben. Reggelire és vacsorára a zsíros kenyér mellett gyakran fogyasz-
tották a szalonnát, az olcsó hentesárut - pl. lókolbászt - , lekváros kenyeret, a kemény 
vegyes gyümölcsízt, a gyermekek étrendjében pedig a gyakran előforduló cukros-zsíros 
kenyér kényszerű csemege is volt. A különböző fogyasztásstatisztikai adatok szerint 
ebben az időszakban az átlagosnak tekintett magyar munkáscsalád élelmiszerfogyasztá-
sa, kalória-értékében, változatosságában, összetételében elmaradt a harmincas évek 
második felének színvonalától. A paraszti családok táplálkozási színvonala is meglehető-
sen alacsony volt, a szűkös viszonyok között az önellátás lehetősége jelentette a legfon-
tosabb esélyt a túlélésre, másrészt a hagyományok rendje szabta meg továbbra is a táp-
lálkozást. Az önellátás jegyében az egyes háztartások, gazdaságok elsőrendű feladata 
volt a ház népének ellátásához szükséges egyévi élelmiszer előállítása. Ezek között leg-
fontosabbak a gabona, a zsír, a szalonna, a hús, a kásafélék, a zöldségek. A gabonából 
készített legfontosabb élelem az ötvenes években még igen sok helyen házilag sütött, 
általában 5 kg körüli kenyér, amiből egyszer egy héten általában négy darabot sütöttek. 
Az önellátás színvonalának megőrzését a kötelező terménybeszolgáltatási rendszer kere-
tében megvalósuló drasztikus elvonás a parasztcsaládok többsége számára jelentősen 
megnehezítette. 

Mindeközben a korszak népszerű háztartási tanácsadója „komoly" realitásérzékről 
tanúságot téve arról értekezett, hogy „az egyhangúság nem azonos az olcsósággal. Aki 
csak egy kicsit is gondolkodik azon, hogy mit főzzön, még kéthetenként sem ismétli meg 
ugyanazt az ételt. Még a népszerű, idényhez kötött lecsót is változatosan tálalja, egyszer 
árpakását főz bele, másszor tarhonyát ad mellé, egyszer kolbászt tesz hozzá, máskor 
füstölt húst. Az egész éven át műsoron lévő húslevest sem kell mindig cérnametélttel 
tálalni. Lehet daragaluskát vagy morzsagombócot főzni bele, esetleg vastag tojásos me-
téltet. Főzelékfeltétnek adhatunk sült burgonyát, dararopogóst, bundáskenyeret, kirántott 
párizsit, főtt kolbászt, burgonyaropogóst." A korszerű háztartásban már nem kell nagy 
készleteket felhalmozni, mert a „boltok kora reggeltől késő estig várják a vevőket. " u 

Arról azonban már nem esett szó, hogy éppen mit lehet vagy mit nem lehet kapni a bol-
tokban s arról sem, hogy amíg az átlagkeresetek reálértéke az ötvenes évek első felében 
folyamatosan csökkent, az élelmiszerárak 1950-1954 között jelentősen emelkedtek. 

Az új idők szellemének megfelelően ezek a kiadványok a hétköznapi tevékenységek-
ben is kiemelték a közösség és a család fontosságát sőt olyan tanácsok is megfogalma-
zódtak, amelyek a politikai és mozgalmi évfordulókat az étkezések révén is megpróbál-
ták családi ünneppé tenni. „A család általában naponta találkozik az asztal körül és ahol 
a családtagok szeretik egymást ez a találkozás mindennap megújuló öröm. Akit ünnep-

10 Lásd BELÉNYI Gyula: Az állam szorításában. Munkásélet Magyarországon 1945-1965. Bp., 2004. 
Akadémiai Doktori értekezés kézirata. 

11 PATAKI Mária: A dolgozó nő háztartása. Bp., 1956. 48. 
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lünk, akinek évfordulója van, azt állítsuk a családi találkozás középpontjába. Főzzük 
meg az ő kedves ételét vacsorára, kis édességről, tésztaféleségről is gondoskodjunk. [...] 
Elsősorban ünnepeljük legnagyobb nemzeti ünnepünket, felszabadulásunk napját, április 
negyedikét, ünnepeljük meg a világ minden dolgozójának ünnepét, május elsejét. Nem-
zeti ünnepeinket, a nevezetes évfordulókat bensőséges családi ünnepé is kell avatni. 
Egy-egy gondosabban elkészített ebéd vagy az ünnepnapot megelőző vacsora, a család 
ünnepi öltözéke, a gondos tálalás mind olyan tényező, amely népünk nagy ünnepnapjait 
a család minden egyes tagjához közelebb hozza."12 A hétköznapokban azonban mindez 
csak elvétve vált családi szokássá. 

1956-ban 5000 család háztartási adatait gyűjtötték össze, a megfigyelt családok vo-
natkozásában az egy főre eső havi átlag jövedelem 636 Ft volt. A legalacsonyabb jöve-
delműek esetében ez a mutató 339 Ft, a legjobb jövedelmi helyzetben levők vonatkozá-
sában pedig 1178 Ft-ot tett ki. Az élelmezési kiadások a szegényebbek körében havonta 
és fejenként 215 Ft-ra, a legmagasabb jövedelmű családokban pedig 457 Ft-ra rúgtak. A 
megfigyelt családok átlagosan havonta 316 Ft-ot fordítottak élelmiszerre fejenként. 13 

Mindez a fejenkénti, napi átlagos kalóriafogyasztásban is megjelent, hiszen a legrosz-
szabbul és a legjobban keresők között másfélszeres különbség alakult ki. A mennyiségi 
mellett a minőségi különbségeket többek között az is jól mutatja, hogy a legolcsóbb és 
rendszerint gyengébb minőségű árukból - birka és lóhús - az átlag alatti és a legkisebb 
jövedelmű családokban volt a legmagasabb a fogyasztás. A fogyasztói szokások és a 
szűkös kínálat miatt viszonylag ritka és kis mennyiségű marhahús fogyasztottak, a hús-
szükségletet a baromfi- és sertéshúsból fedezték. A szokásokra és a kor viszonyaira jel-
lemző az a tény, hogy a háztartási felvételben szereplő 1700 Budapesten és nagyobb 
vidéki városban élő munkás és alkalmazotti család közül majdnem minden második 
tartott sertést 1956-ban, a paraszti családoknak pedig több, mint a kilenctizede. 

A falvakban élők körében 1956-ban ez a fajta jövedelmi viszonyokhoz kötődő táplál-
kozási egyenlőtlenség jóval mérsékeltebb volt a városokban élőkéhez viszonyítva. A 
legalacsonyabb jövedelmű paraszti családokban a havonkénti élelmiszerfogyasztásra 
fordított összeg 311 Ft, a legmagasabb jövedelműek esetében pedig 371 Ft volt. 

Az 1957-es háztartásstatisztikai felvétel során igyekeztek felmérni az egyes foglalko-
zási csoportok élelmiszerfogyasztási szokásait is. „A parasztcsaládok átlagosan maga-
sabb élelmiszerfogyasztásán belül az egyes élelmiszereknél eltérő a különbség. Azonos 
jövedelmek mellett a cukor kivételével a legtöbb alapvető élelmiszerből magasabb a 
paraszti, mint a városi fogyasztás. Az, hogy a parasztság a városi családoknál több lisztes 
ételt, lényegesen több hüvelyest és szalonnát fogyaszt, az életmódbeli különbségekből és 
a fogyasztói szokásokból adódik. Ugyanakkor azonban a parasztcsaládok lényegesen 
több húst, baromfit, zöldséget, gyümölcsöt és tejterméket is fogyasztanak, mint a városi 
családok. [...] Az egyénileg gazdálkodó parasztcsaládok és a munkás- és alkalmazotti 
családok életmódbeli különbségei a jövedelem növekedésével éleződnek: a magasabb 
jövedelmek mellett nagyobb az eltérés mindkét irányban: a munkás- és alkalmazotti 

12 KERESZTESNÉ PATAKI Mária: A dolgozó nő háztartása. Atheneum, Bp„ 1950. 
13 Ötezer család 1956. évi háztartási feljegyzései. KSH, Bp.1957. (Statisztikai Időszaki Közlemények 

5/1957.) 
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családok élelmezési kiadásai még jobban elmaradnak a paraszti élelmiszerfogyasztás 
mögött..."14 

A táplálkozási szokások az ötvenes évek végéig továbbra sem változtak meg radiká-
lisan, legalábbis a KSH táplálkozás vizsgálatának adatai ezt mutatják. Az 1958 júliusá-
ban és szeptemberében, valamint 1959 januárjában és áprilisában végrehajtott reprezen-
tatív felmérés a különböző társadalmi rétegek étkezési és fogyasztási szokásait foglalta 
össze. Lényegében a városi és a falusi háztartások étkezési szokásait mérték fel és ha-
sonlították össze, hiszen a megfigyelt háztartásokat aszerint csoportosították, hogy a 
családfő munkás-alkalmazotti vagy paraszti foglalkozású volt. A munkás- és alkalmazot-
ti háztartások esetében igen magas volt azok aránya, akik reggelije csak folyadékból állt, 
ezzel szemben minden ötödik paraszti háztartásban a reggeli nem tartalmazott reggeli 
italt. Mindkét csoportban kevéssel 50 % feletti az összetett reggelit fogyasztó háztartá-
sok aránya. A reggeli ital az alkalmazottak és munkások 41 %-a esetében, a paraszti 
háztartások 53 %-ában volt tejeskávé. A városi háztartásokban a második legkedveltebb 
reggeli ital a tea, a falusi háztartásokban pedig a tej volt, ám ez utóbbiak esetében is 
megfigyelhető a tea fokozódó térhódítása. A paraszti családok reggelijében az ötvenes 
évek végén még meghatározó a magas kalóriatartalmú ételek - szalonna, zsiradékok, 
burgonya - fogyasztása. A munkás- és alkalmazotti családokban ezzel egyenrangú sze-
repe volt a vaj, sajt és más tejtermékeknek a reggeli étrend összeállításában.15 

Az ebédek szerepe mindkét megfigyelt csoportban kiemelt jelentőségű, általános a 
frissen készített, meleg ebéd fogyasztása, ami rendszerint két fogást - levest és húsételt 
vagy főzeléket, főtt tésztát - jelentett. Húst vagy húsfeltétet tartalmazó étel a városi 
háztartásokban kétnaponta, a falvakban háromnaponként volt szokásos. A főétkezés 
húsételének elkészítési módja szerint a leggyakrabban pörkölt vagy vagdalt hús, amihez 
a köret rendszerint burgonya és galuska volt, ami a falvakban élők esetében vasárnap, a 
városiak esetében pedig hétköznap volt gyakoribb főétel. A főzelékfélék fogyasztása a 
munkás és alkalmazotti háztartásokban valamivel megszokottabb volt, mint a falvakban, 
átlagosan azonban harmadnaponként ebből állt a második fogás. A tésztafélék fogyasztá-
si szokásaiban már nem mutatkoztak jelentős különbségek, rendszerint négynaponként 
fordult elő mind a városi, mind pedig a falusi háztartásokban. 

A vacsora szerepe, jelentősége és összetétele mindkét csoport esetében viszonylag 
markáns különbségeket mutatott. Az alkalmazotti és munkásháztartások több, mint a 
felében hideg vacsora volt, egyharmaduk az ebédből megmaradt ételt fogyasztotta este, 
egytizedük pedig frissen készített meleg ételt estére. A paraszti háztartások közel egy-
ötödében volt friss, négytizedében pedig hideg étel vacsorára, s közel egyharmad volt a 
délről megmaradt ételt fogyasztók aránya.16 A paraszti családokban az ötvenes évek 
végén még megfigyelhető, hogy az étkezések rendje, összeállítása a mezőgazdasági 
munkák üteméhez igazodik. Ennek értelmében a mezőgazdasági munkák főszezonjában 
gyakoribb a hideg ebéd és a meleg vacsora. 

Mindkét csoport esetében a magasabb jövedelműeknél a különböző étkezések étrend-
je változatosabb és bőségesebb, mint az alacsony jövedelmű háztartások esetében. Ez azt 

14 Uo. 80. 
15 Étrendi szokások, 1960. 
16 Étrendi szokások, 1960 
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jelentette, hogy a jobb helyzetben lévők gyakrabban ettek húst, vajat, sajtot, hentesárut, a 
rosszabb körülmények között élők körében pedig az olcsóbb zsiradékfogyasztás volt 
magas arányú. A szegényebb családok ekkor és később is a kalóriaigényt cukros-zsíros 
kenyérrel, vagy az „aprítósnak" nevezett, teába, tejbe, tejeskávéba, kakaóba áztatott 
kenyérrel igyekeztek kielégíteni. A paraszti családok étkezésében a háborút követő évti-
zedekben - a hatvanas évek végéig - a hagyományos minták és szokások követése volt 
megfigyelhető. Az élet rendje a munka változó jellege szerint szerveződött meg, a táp-
lálkozás is a munka ritmusához igazodott. Télen rendszerint kétszer, nyáron pedig gya-
korta négyszer étkeztek. A tavaszi munkák kezdete előtti hetekben a napi étkezések 
száma háromra emelkedett, és bőségesebbé vált, ami a munkára történő felkészítést 
szolgálta. Ennek a gondolkodásmódnak a jegyében a legnagyobb testi erőkifejtést igény-
lő munkák - aratás, betakarítás - időszakában táplálóbb és kalóriadúsabb, „erőt adó" 
ételekből állították össze a napi és a heti étrendet. Ősszel ismét háromra csökkent az 
étkezések száma, és a szüreti időszak kivételével kevésbé volt kiadós. „Az evés-ivás 
azonban nemcsak a lét fenntartását szolgálja, s erőt ad a munkához, hanem élvezetet is 
nyújt. Ezért az ételek sorába az erős és a gyenge koszton felül különbség tevődik a több, 
illetve a kevesebb élvezetet adó ételek között."17 A hétköznapi és a vasárnapi, ünnepi 
étkezések mind a fogások számában, mind tartalmában jelentős különbségeket mutattak. 
A városi, és a falusi családok többsége három, olykor négy fogásból álló, bőséges, friss 
meleg ételt készített ebédre. A vasárnapi ebéd kezdő fogása a húsleves, amit egy vagy 
többféle húsétel és süteményekből álló kiegészítő fogás követett.18 

Jelentősebb átalakulás a hatvanas évek második felétől bontakozott ki. A kollektivi-
zálás következtében fokozatosan átalakultak a falusi családok élelmiszerfogyasztási és 
táplálkozási szokásai. Az új háztartási eszközök - hűtőszekrény, gáz- és villanytűzhely -
megjelenése előbb a városi, majd némi fáziskéséssel a falusi családok táplálkozási szo-
kásait alakította át jelentősen. A mezőgazdaság kollektivizálása sokrétűen befolyásolta 
az élelmiszer-fogyasztási szokásokat és az ország közellátási helyzetét, mert egyfelől 
csökkentette azok számát, akik élelmiszerszükségletüket képesek voltak saját termelés-
ből fedezni, másrészt a termelés rendszerének átalakítása tartósította az egyes élelmisze-
rek hiányát. 1963-ban például a hús, a baromfi, a tojás, és a tejtermékek terén volt a 
legnagyobb mértékű az áruhiány. A korabeli hivatalos megfogalmazás szerint „a mező-
gazdasági termelés alacsony színvonala nem tette lehetővé egyes állati eredetű termékek 
iránt jelentkező belföldi szükségletek kielégítését."19 

Ugyancsak a kollektivizálás és a vele járó életmódváltás - a házak átépítése - hatásá-
ra változott meg a hatvanas évek közepén a kenyérfogyasztás elsősorban a falusiak kö-
rében, akik fokozatosan felhagytak az otthoni kenyérsütéssel, és áttértek a bolti kenyér 
vásárlására.20 (Az élelmiszereknél a házi és a bolti rendszerint minőségi különbséget is 
jelentő jelző volt és maradt hosszú időn keresztül. A házi kenyér, sütemény, tejfel a vá-

17 FÉI^HOFER: i. m. 
18 Étrendi szokások, 1960. 
19 Jelentés a közellátási helyzetről a Belkereskedelmi Minisztérium Kollégiuma részére. 1964. március 24. 

Magyar Országos Levéltár (MOL) XIX-G-4-yy. 83. d. 
20 A kenyér és péksütemény továbbá a tej és tejtermék ellátás alakulása a mezőgazdaság szocialista átszer-

vezése után. Előterjesztés a Belkereskedelmi Minisztérium kollégiuma részére. 1963. szeptember 11. MOL. 
XIX-G-4-yy. 83. d. 
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sárlók gondolkodásában egyértelműen a jobb minőséget is jelentette.) A paraszti háztar-
tásokban a jelentősebb változások a hatvanas évek második felétől kezdtek kibontakozni. 
A napi háromszori étkezés ezt követően vált fokozatosan általánossá a paraszti háztartá-
sokban. Az étkezések alapanyagai a gabonafélék, a burgonya és a kukorica maradtak.21 

Az ételek kalóriatartalma a hatvanas évek végétől kezdett növekedni (gazdagabbá, zsíro-
sabbá váltak), a bővülő anyagi lehetőségek gyakrabban tették lehetővé az ünnepi jellegű, 
bőséges étkezést. Az átalakulás legszembeötlőbb módon a lakodalmi étkezések rendjé-
ben követhető nyomon, ahol a hagyományos paraszti ételeket fokozatosan a polgári 
konyhákban honos ételek váltják fel. 

A változásokat - legalábbis részlegesen - a bő tíz esztendővel később, 1969-ben 
Losonczi Ágnes vezetésével végrehajtott Békés megyei életmódkutatás adatai22segítsé-
gével lehet nyomon követni. A vizsgálat keretében huszonhat élelmiszerfogyasztási 
gyakoriságát, a fogyasztásnak a termeléssel való összefüggéseit és a kereskedelmi ellá-
tottság helyzetét vizsgálták. Ezek segítségével próbáltak képet alkotni a táplálkozáskul-
túráról, az étkezési szokásokról. Megállapították, hogy a szalonna továbbra is a népi 
táplálkozás egyik legfontosabb eleme, magas kalóriaértékű, az önellátás keretei között 
viszonylag olcsón előállítható, a dél-alföldi területeken naponta fogyasztott élelmiszer. 
Még a jómódú városi családok egyharmadában is napi rendszerességgel fogyasztották, a 
jómódú, valamint az átlagos jövedelmi helyzetű falusi családok esetében kétharmados 
volt ez az arány, a szegényebb családok több, mint a felében is naponta került asztalra a 
viszonylag gyorsan telítettség érzést biztosító, reggelire, vacsorára és hideg főételként is 
gyakran fogyasztott szalonna. Ezzel szemben az egészséges táplálkozás szempontjából 
fontos sajt fogyasztása napi gyakorisággal csak a legmagasabb jövedelmű és az értelmi-
ségi foglalkozású családok egyötödében, a legalacsonyabb jövedelmű, valamint a fizikai 
foglalkozásúak háztartásaiban, pedig csak elvétve fordult elő. 

Losonczi Ágnes a kutatás eredményei alapján négy jellegzetes táplálkozási csoportot 
alakított ki. Az első, általa „szegényes egyhangúnak" nevezett, a megkérdezettek egy-
harmadát jelentő körbe azokat sorolta, akiknek az étrendje meglehetősen egyhangú, az 
elfogyasztott élelmiszer minősége, értéke, fehérje és vitamintartalma pedig alacsony 
volt. A „szegényes, de változatos" típusba sorolt másik közel egyharmad táplálkozásában 
már markánsabb az étrend összeállításának változatossága, az élelmiszerek dúsabb ellá-
tást tesznek lehetővé. A harmadik „elégséges, változatos" táplálkozásé csoportba a meg-
kérdezettek kevesebb, mint egyhatoda tartozott, az ő élelmezésük mennyiségi és minő-
ségi szempontból már többé-kevésbé kielégítő színvonalú volt. A maradék egyhetedet 
jelentő kört a „bőséges egyhangú" táplálkozásúak alkották, az ő esetükben már mennyi-
ségi problémák nem voltak, inkább az egyoldalú táplálkozás okozott problémákat. A 
kutatás egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a megkérdezettek kétharmadának 
a táplálkozása nem volt kielégítő.23 A szegényes táplálkozásúak esetében nyilván a gaz-
dasági lehetőségek határozták meg alapvetően a lehetőségeket, míg a bőséges táplálko-
zásúak esetében a szokások ereje szabályozta az étkezési kultúrát. Azt is vizsgálták, 
miként alakult a hétköznapi és vasárnapi főétkezések összetétele. Hétköznap a családok -

21 KISBÁN: i. m. 
22 LOSONCZI: i.m. (1977) 350-387. 
23 Uo. 364-365. 

301 



Valuch Tibor: Rántott leves, cukros-zsíros kenyér és borjúbécsi 

nak több, mint négytizedénél volt hústalan az ebéd, vasárnap csak minden 16 családban. 
Az egy tál étel hétköznap a családok egynegyedében, kétfogásos ebéd négytizedüknél 
három vagy több fogás bő egyharmaduknál volt. Jövedelmi viszonyok szerint a jómódú-
ak egynegyede fogyasztott egy vagy két fogásból álló hús nélküli ebédet, vasárnap ez 
ebben a körben alig fordult elő. Ugyanakkor a legjobb helyzetben levők körében ugyan-
csak egynegyedes volt hétköznap az egy-két fogásos húsos ételek aránya, vasárnap pedig 
egyötödös. Három vagy több fogásos húsos étel hétköznap a jómódú városi családok 
négytizedénél, vasárnap, pedig kétharmadánál volt szokásban. A falusi jómódú családok 
táplálkozási szokásai csak kismértékben tértek el ettől. A szegény családoknál igen gya-
kori volt hétköznap a hústalan egytál étel, és vasárnap is csak egynegyedes volt a kétfo-
gásos húsos étel és megközelítőleg a szegény családok felében fordult elő vasárnap a 
három vagy többfogásos húsos étel.24 Ezek az adatok is azt mutatják, hogy a táplálkozási 
különbségek kiegyenlítődése a hatvanas évek végén-a hetvenes évek elején még csak a 
kezdeti szakaszánál tartott. 

IV. A jóllakottá válás évei 

A hatvanas évek végétől a nyolcvanas évek közepéig tartó harmadik szakasz elején 
még gyakoriak voltak a hiánycikkek, később ezek száma fokozatosan mérséklődött. De 
továbbra is tartósan ezek közé tartoztak például a déligyümölcsök. A hiány már nem 
mennyiségi, hanem minőségi volt. Az élelmiszerellátás stabilizálódásában meghatározó 
szerepet töltött be a mezőgazdasági kistermelés, amely részben az önellátás részben 
pedig a piacra termelés révén teremtett árualapot a növekvő kereslet fedezésére. A keres-
let növekedését csak az egyre ismétlődő áremelkedések vetették vissza ideig-óráig. Bár 
azt is meg kell jegyezni, hogy az alapvető cikkek esetében az árérzékenység általában 
nem volt jellemző a magyar társadalomra. 

Az élelmiszerkereskedelem hálózata - elsősorban a városokban - továbbra is vi-
szonylag dinamikusan bővült, az ekkoriban létrehozott nagy lakótelepeken némi várako-
zási idő után rendszerint felépítették az élelmiszerboltokat is. A nyolcvanas évek elejétől 
jelentősen erősödött a magánszektor szerepe ezen a területen is, a magánkézben levő 
kisboltok száma igen gyorsan emelkedett. Egyes termékek például a márkás italok, cso-
koládék, dohányáru a presztízsfogyasztás tárgyaivá váltak, illetve részben azok marad-
tak. A táplálkozást továbbra is az elfogyasztott élelmiszerek mennyiségének növekedése 
jellemezte, de a minőségi szempontok is fokozatosan előtérbe kerültek. Elsősorban a 
kínálat folyamatos bővítése, növelése vált egyfajta többé-kevésbé általános társadalmi 
elvárássá. A nyolcvanas évek elejére az élelmiszerellátásban már a kínálat folyamatos 
bővülése volt a meghatározó. 

A táplálkozási szokásokban a falvakban és a városokban élők közötti különbségek 
észrevehetően mérséklődtek. A második világháborút követő fél évszázad során a hiá-
nyos táplálkozásúak száma és aránya a magyar társadalomban ennek a periódusnak a 
végére süllyedt a legalacsonyabb szintre.25 Mennyiségi szempontból a magyar társada-

24 LOSONCZI: i. m. (1977) 367-369. 
25 Pontos számokat és arányokat ezzel kapcsolatban nem lehet megadni, mert a korabeli statisztikák a kor-

szak elvárásainak megfelelően ilyen adatokat nem közöltek. A hiányos táplálkozás együtt járt a szegénységgel, 
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lom táplálkozási szintje fokozatosan javult, a minőségi szempontok azonban továbbra is 
csak részlegesen érvényesülhettek. 

Az élelmiszer-fogyasztásban a hatvanas évek végétől általános és jelentős változást 
jelentett az elkészített és fogyasztott étel mennyiségének a jelentős növekedése. Az aktív 
vallásgyakorlás visszaszorulása, illetve az elvilágiasodás következtében a különböző 
vallások étkezésekkel kapcsolatos előírásai veszítettek jelentőségükből, így például 
csökkent a böjti napok étkezésre gyakorolt hatása is, bár ez a folyamat a paraszti/falusi 
háztartásokban kétségtelenül lassúbb volt, mint a városokban. Lényeges változás a falusi 
étkezésben, hogy a háború előtt még meglevő társadalmi rétegenkénti különbség az 
élelmiszerek fogyasztásban elmosódott. A generációs különbségek viszont gyakran meg-
figyelhetők: a hagyományos étrendhez az idősebb generáció tagjai ragaszkodtak. A kü-
lönböző étkezések között a családi ünnepekhez kötődő alkalmak étrendje - lényegében a 
társadalmi helyzettől függetlenül - továbbra is kiemelt jelentőségű maradt. Az ünnepi 
étkezésnek tükröznie kellett a nap hétköznapoktól eltérő jellegét, másrészt pedig presz-
tízsfunkciót töltött be még a legrosszabb jövedelmi viszonyok között élők körében is. A 
lakodalmi vendéglátás a leggazdagabb étkezések közé tartozott. 

A hetvenes évektől „a húsételek készítésében egységesülési folyamatot lehet megfi-
gyelni. Elsősorban a korábban az Alföldre jellemző zsíros, erősen fűszeres ételek készí-
tése terjedt el - például pörköltek, gulyásleves, pecsenyék stb. - és ezek mentén egysé-
gesült az ízlés. Ettől az időtől terjednek el olyan ételek is, mint például párizsi szelet, 
rántott húsok, de a borjúbécsi továbbra is a ritkábban fogyasztott étkek közé tartozott. A 
húsfogyasztás csúcspontjait továbbra is az ünnepek jelentik. Az ünnep jelentőségétől, 
nagyságától, a vendégek számától függően 3-6 fogásos ebédet vagy vacsorát szolgálnak 
fel s ezek mindegyike húsos étel."26 A hetvenes évek végén az élelmiszerfogyasztás a 
lakossági fogyasztáson belül átlagosan 30 %-kal részesedett. Az elfogyasztott élelmiszer 
mennyisége a hetvenes években is növekedett, de az élelmezési kiadások aránya az 
összfogyasztáson belül csökkent. 

Az 1950-es évek közepéig elsősorban a magas kalóriaértékű élelmiszerek túlsúlya 
volt a jellemző, a fejlett országok élelmiszerfogyasztási szokásainak megjelenése Ma-
gyarországon némi fáziskéséssel a hatvanas években kezdődött el. A változások követ-
keztében a hetvenes évek végén már nem az elfogyasztott kalóriamennyiség volt a leg-
fontosabb táplálkozási szempont, hanem az élelmiszer minősége, ízletessége és értéke is 
egyre fontosabbá vált. A különböző adatok szerint a hetvenes évek közepére a magyar 
társadalom élelmiszerfogyasztása megközelítőleg telítetté vált. A húsfogyasztás megkö-
zelítette a nemzetközileg is optimálisnak tartott 75 kg/fő/év szintet. Összetételében to-
vábbra is domináns maradt a sertéshús (56%), ezt a baromfi (24%) és a marhahús (12 %) 
fogyasztás követte, a halfogyasztás (3 %) továbbra is meglehetősen csekély volt s 5 %-
nyi volt az egyéb húsok (birka, ló, nyúl) fogyasztása. 

Az Országos Piackutató Intézet 1977-es vizsgálatának adatai szerint az étkezési szo-
kásokat a foglalkozás, az életkor, a jövedelem, a lakóhely, az otthoni főzés gyakorisága, 

így a létszámok és az arányok is közel azonosnak tekinthetőek. A nyolcvanas évek elején a legoptimistább 
becslések is a magyar társadalom 5-6 %-át sorolták a szegények közé. 

26 SZUHAY Péter: Az életmód változása a magyarországi falvakban. In: Orosz István-Für Lajos-Romány 
Pál. Magyarország agrártörténete. Mezőgazda Kiadó, Bp., 1996. 705-720., különösen 711. 
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a közétkeztetés elérhetősége és igénybe vétele egyaránt befolyásolta. A hetvenes évek 
végén a leggyakrabban az alacsony jövedelmű, a mezőgazdaságú fizikai foglalkozású 
keresők és a községekben élők háztartásaiban főztek otthon, a legritkábban a szellemi 
foglalkozású, a budapesti és a magas jövedelmű háztartásokban. Reggelire és a kiegészí-
tő étkezésekre a legtöbb háztartásban otthon elkészített, vásárolt élelmiszereket fogyasz-
tottak, amit gyakorta a munkahelyi és iskolai étkeztetés szolgáltatásai egészítettek ki. 
Reggelire vásárolt élelmiszert többnyire a szellemi foglalkozású családok tagjai fogyasz-
tottak, míg a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak és a városi munkások jelentős része 
otthonról magával hozott reggelit, tízórait fogyasztott el a munkahelyén. Az otthon reg-
gelizők aránya a gyermekek és a felnőttek körében 76, illetve 77 %-os volt. Rendszere-
sen reggelizni leginkább a gyerekek szoktak, a felnőttek körében már magasabb a reggeli 
nélkül napot kezdők aránya. A 18 éven aluliak 90 %-a naponta étkezett reggel, a 18 éven 
felülieknek csak 82 %-a. 

Foglalkozási megoszlásban a legmagasabb a reggelizők aránya a mezőgazdasági fi-
zikai foglalkozásúak körében (93%) a legritkábban pedig a szellemi foglalkozásúak 
(80%) között. „Az egy főre jutó jövedelem szerint a magas jövedelműnek számító ház-
tartásban élő, 18 éven aluliak reggeliznek a leggyakrabban és az alacsony jövedelemmel 
rendelkező családok gyermekei a legritkábban."27 

A gyerekek reggelire előnyben részesítették a péksüteményeket a tejet és a kakaót, a 
felnőttek körében a kenyér volt a legnépszerűbb alapétel, a szalonna és a tojás a vidéken 
élő férfiak körében volt a leggyakrabban előforduló reggeli. A tejtermékek túró, sajt, 
kefir, joghurt reggeli ételként a felnőtt nők és az idős férfiak körében volt népszerű reg-
geli. „A jövedelem növekedése a választékosabb étkezés, a drágább ennivalók fogyasz-
tása irányába hat. A magasabb jövedelmű felnőttek nagyobb arányban fogyasztottak 
péksüteményt, kalácsot, felvágottat, s a nagyobb jövedelmű családokban élő gyermekek 
körében a leggyakoribb a lekvár, méz, dzsem fogyasztása, mint az alacsonyabb jövedel-
müekénél."28 A reggeli kávézás szenvedélyének a felnőtteknek átlagosan egyharmada 
hódolt a hetvenes évek végén, leggyakrabban a szellemi foglalkozásúak családjaiban. A 
tea reggeli italként a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak, a tej pedig a városi munká-
sok körében volt különösen kedvelt. 

Az ebédelési szokások kapcsán megállapították, hogy a gyermekek leggyakrabban 
otthon vagy a gyermekintézményekben ebédelnek. Az otthoni ebédelés rajtuk kívül a 
nyugdíjasokra és a háztartásbeliekre volt jellemző, a legmagasabb az otthon ebédelők 
aránya a községekben élők és dolgozók körében. A munkába járók többsége igénybe 
vette az üzemi étkezdét, vendéglátóhelyen rendszeresen csak a magas jövedelműek, és a 
szellemi foglalkozásúak ebédeltek rendszeresen. A gyermekek 92 %-a ebédelt napi 
rendszerességgel, a felnőttek körében 87 % volt ez az arány. Otthon főzött meleg ételt 
fogyasztott ebédre a felnőtt férfiak 55, a nők 67 %-a, üzemi étkeztetés keretében ebédelt 
a férfiak egyharmada a nők egynegyede, vendéglátóhelyen vagy egyéb helyen étkezett 
délben a férfiak 5-6 %-a, a nők 3-3 %-a. A férfiak és a nők körében is az alacsony jö-

27 Áttekintés a magyar tej- és tejtermékpiacról. Bp., 1980. Az Országos Piackutató Intézet 726. számú ku-
tatási jelentése. Az Országos Piackutató Intézet iratai. MOL. XXVI-G-9. 17. d. 

28 Áttekintés a magyar tej- és tejtermékpiacról. Bp., 1980. Az Országos Piackutató Intézet 726. számú ku-
tatási jelentése. Az Országos Piackutató Intézet iratai. MOL. XXVI-G-9. 17. d. 
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vedelműek körében volt a legmagasabb 64, illetve 83 % az otthon készített ebédet fo-
gyasztók aránya. 

Ebédre a leves és a húsételek fogyasztása a legjellemzőbb, tésztát, főzelékeket első-
sorban az alacsonyabb jövedelműek és a gyermekek fogyasztanak nagyobb rendszeres-
séggel. A hideg ebéd fogyasztása a férfiakra, ezen belül is főként a fizikai foglalkozású-
akra jellemző, egyötödük hetente többször is hideg élelmiszert ebédelt. A hagyományok 
szellemében leves az ebédhez szervesen hozzá tartozó fogás, a felnőttek és a gyermekek 
négyötöde hetente többször fogyasztotta valamilyen fajtáját. A második fogás között, 
mintegy kétharmados arányban a húsételek fordultak elő mindegyik korcsoportban, ezt a 
főzelékek követték, amit a gyermekek és a felnőttek valamivel több, mint egyharmada 
fogyasztott hetente több alkalommal. A negyedik leggyakrabban előforduló ételféleség a 
főtt tészta volt, amit a felnőttek egynyolcadának, a gyermekek egyötödének étrendjében 
fordult elő hetente többször. A vasárnap kiemelt, reprezentatív szerepe a táplálkozásban 
- lényegében társadalmi helyzettől függetlenül a hetvenes évek végén is igen széles 
körben megfigyelhető volt, a felnőttek 97 %-a a gyermekek 98 %-a mindig ebédel va-
sárnap, és a vasárnapi ebéd a munkábajáróknál általában jóval kiadósabb, mint a hétköz-
napi. „Vasárnap az emberek általában nagyobb arányban ebédelnek és ritkábban vacso-
ráznak, mint hétköznap. A hétköznapinál bőségesebb ebéd fogyasztása elsősorban a 
fizikai foglalkozásúakra és általában azokra jellemző, akiknek hétközben nincs idejük -
vagy lehetőségük - megfelelően ebédelni."29 

A felnőttek és a gyermekek többsége otthon vacsorázott, a családok jelentős részénél 
hétköznap ez vált a legfontosabb közös étkezéssé, ezért is viszonylag magas arányban 
készítettek meleg ételt, amit különösen a férfiak részesítettek előnyben. A felnőttek közül 
a férfiaknak több, mint a négyötöde a nők közel héttizede, a gyerekeknek viszont kilenc-
tizede vacsorázott mindennap a hetvenes évek végén. A hideg vacsora elsősorban a 
szellemi foglalkozásúak és a magasabb jövedelműek körében volt gyakori, ugyanakkor a 
fizikai foglalkozásúak körében igen ritkán fordult elő. A férfiak kétharmada, a nők és a 
gyermeknek több, mint a fele otthon elkészített, meleg ételt vacsorázott, a hideg vacsora 
ebben az időben valamennyi megkérdezett csoportban kisebb jelentőséfü volt. „Mivel az 
otthon készített meleg étel olcsó, az alacsony jövedelmű családokban gyakrabban főznek 
mint máshol. Az alacsony jövedelmű felnőttek 70 %-a, az alacsony jövedelmű családok-
ban élő gyermekek 71 %-a vacsorázik gyakran meleg ételt, ugyanakkor a közepes jöve-
delmű felnőtteknél 62 %, a magas jövedelműeknél 58 %, a közepes és magas jövedelmű 
családokban élő gyermekeknél 49 % ez az arány. [...] Vacsorára a felnőttek húsos ételt, 
a gyermekek könnyű élelmet /tejet, tejterméket/ fogyasztanak a legrendszeresebben. Ez 
különösen a magasabb jövedelmű családokban élőkre vonatkozik. A felnőttek körében a 
jövedelem hatása elsősorban a hideg vacsorafogyasztás gyakoriságában tükröződik. Míg 
az alacsony jövedelműek 22 százaléka fogyaszt hetente többször hideg vacsorát, addig a 
közepes jövedelműeknél 28 %, a magas jövedelműeknél 33 % ez az arány. [...] A fog-
lalkozásbeli különbségek hatása többek között abban nyilvánul meg, hogy a szellemiek 

29 Áttekintés a magyar tej- és tejtermékpiacról. Bp., 1980. Az Országos Piackutató Intézet 726. számú ku-
tatási jelentése. Az Országos Piackutató Intézet iratai. MOL. XXVI-G-9. 17. d. 
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33 százaléka fogyaszt hetente többször hideg vacsorát, a nem mezőgazdasági fizikaiak 
28 százaléka és a mezőgazdasági fizikaiak csak 15 százaléka."30 

Az egyes étkezések közül a gyermekek a legnagyobb mennyiséget ebédre, a legkeve-
sebbet vacsorára fogyasztották el, A felnőttek esetében a reggeli ritkán volt bőséges, az 
ebéd volt hétközben a legnagyobb élelmiszermennyiséget jelentő étkezés, a fizikai fog-
lakozásúak esetében a hétközi ebéd és vacsora mennyiségre közel azonos jelentőségű 
étkezés volt. 

A magyar háztartásokban a hetvenes évek végén továbbra is meghatározó szerepe 
volt az otthoni étkezésnek és ételkészítésnek. A családok 64 %-ában mindennnap, 11 
százalékában pedig egy-egy héten öt-hat nap készítettek friss meleg ételt. Területi meg-
oszlásban a városi családoknak kétharmada, a falusiaknak több, mint a négyötöde készí-
tett ételt napi rendszerességgel. Foglalkozási megoszlásban a napi rendszerességű főzés 
a munkáscsaládok 78, a paraszti családok 90, a szellemi foglalkozású családok 53 %-ára 
volt jellemző. Ahol lehetőség volt az elfogyasztott élelmiszerek egy részének megterme-
lésére, ott a rendszeres otthoni főzés aránya is magasabb volt. 

A vendéglátóhelyek szolgáltatásait a leggyakrabban a fiatal felnőttek, a legritkábban 
pedig a nyugdíjas korúak vették igénybe. Foglalkozási megoszlás szerint az éttermek 
leggyakoribb látogatói a szellemi foglalkozásúak voltak, míg a háztartásbeliek és a me-
zőgazdasági foglalkozásúak nagyon ritkán, egy-egy jeles alkalom, családi esemény kap-
csán vagy egyáltalán nem ebédeltek vagy vacsoráztak éttermekben. .Jellemző a magyar 
fogyasztási szokásokra, hogy az alacsony jövedelműek táplálkozásában az egyetlen 
tápanyag, amelyből egyetlen társadalmi réteg, illetve jövedelmi csoport sem fogyaszt a 
norma alatti szinten - ez a zsiradék. Az összes többi fontosabb tápanyag fogyasztásában 
az alacsonyabb jövedelműek nemcsak a normához képest, de a többi jövedelemcsoport-
hoz képest is jóval elmaradnak. (...) A hátrányos jövedelmi helyzet [az egy főre jutó 
havi jövedelem maximuma 1979-ben 1600 Ft - V. T. ] elsősorban az állati fehérjét, a 
vitaminokat és ásványi sókat tartalmazó élelmiszerek alacsony szintű fogyasztásában jut 
kifejezésre."31 

VI. A „túlkínálat" és az újra differenciálódás32 

A nyolcvanas évek elejétől kezdődő negyedik szakaszban a hiány már ritka jelenség. 
Néhány exportcikként is jól értékesíthető termék kivételével már lényegében nem volt 
jelentős és tartós. A rendszerváltozást követően a fogyasztott élelmiszerek mennyiségé-
nek növekedése megállt, sőt egyes cikkek esetében csökkenés volt megfigyelhető. Az 
élelmiszerfogyasztás a társadalmi átrendeződésnek megfelelően újra differenciálódott, 
ismét növekedésnek indult azoknak a száma, akiknek a táplálkozása igen hiányos. Az 
étkezéshez kötődő társadalmi szokások többnyire elvesztették kötelező érvényüket. 

30 Áttekintés a magyar tej- és tejtermékpiacról. Bp., 1980. Az Országos Piackutató Intézet 726. számú ku-
tatási jelentése. Az Országos Piackutató Intézet iratai. MOL. XXVI-G-9. 17. d. 

31 VERSZTOVSZSEK Radmilla: A társadalmi és jövedelmi rétegek élelmiszer-fogyasztása a modell tük-
rében. In: Kereskedelmi Szemle 1982/5. sz. 21-25. 

32 Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet 1985-1988 között országos reprezentatív táp-
lálkozási vizsgálatot hajtott végre, ám ebben a vizsgálatban a biológiai és az élettani szempontok voltak a 
meghatározóak. 
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Befolyásolta a táplálkozási szokásokat a nemzetközi gyorséttermi láncok magyaror-
szági megjelenése és gyors népszerűvé válása. Ezzel párhuzamosan az élelmiszerkeres-
kedelem rendszere átalakult, az állami dominancia megszűnt, új magánkézben levő kis-
kereskedelmi hálózatok alakultak ki, majd a kilencvenes évek végétől megjelentek a 
bevásárlóközpontok, amelyek rövid idő alatt az élelmiszerkereskedelem meghatározó 
szereplőivé váltak. 

A táplálkozás minőségét egyre inkább az élelmiszervásárlásra fordítható jövedelem-
hányad határozza meg, ezzel párhuzamosan igen lassan, de teret nyernek az egészséges 
táplálkozással kapcsolatos szempontok is. Miközben az élelmiszerárak növekedése és az 
alacsony jövedelmek miatt ismét több százezres nagyságrendűre növekedett azoknak a 
társadalmi csoportoknak a létszáma, akik számára a napi létfenntartáshoz szükséges 
minimális élelmiszerek beszerzése jelenti a legfőbb gondot. 

A rendszerváltozást követő években az egy főre jutó élelmiszerfogyasztás mennyisé-
ge szinte minden élelmiszerfajta esetében csökkent, 1989 és 1996 között például az egy 
főre eső évi tejfogyasztás 91 literről 70 literre, a húsfogyasztás 64,8 kg-ról 55,1 kg-ra 
esett vissza. A rendszerváltozással együtt járó gazdasági változások következtében az 
élelmiszerárak a kilencvenes évek első felében továbbra is jelentősen emelkedtek, ami a 
fogyasztás csökkenéséhez vezetett, annak ellenére is, hogy a háztartások kiadásaik csök-
kentése során többnyire igyekeztek elkerülni az élelmiszer-fogyasztás költségeinek mér-
séklését. Az élelmiszerfogyasztás csökkenésében a fogyasztói szokások - áraktól nem 
teljesen független - részleges átalakulása is szerepet játszott. Ennek a periódusnak az 
egyik legjellemzőbb vonása az élelmiszerek választékának gyors növekedése, ami a 
kilencvenes évek második felére egyfajta viszonylagos túlkínálatot teremtett, másfelől az 
élelmiszerfogyasztásban, a táplálkozás minőségében ismét meghatározóvá vált a jöve-
delmi viszonyok alapján végbemenő differenciálódás. 

Újfajta élelmiszerek a - a nyolcvanas évekig - nem vagy csak elvétve jelentek meg, 
sokkal inkább jellemző a korábban széles körben kedvelt és bizonyos értelemben a sze-
gényes táplálkozásra emlékeztető élelmiszerek eltűnése. Ezek közé tartozott az árpa, a 
köles, a kukoricakása és a kukoricaliszt. Voltak azonban olyan „hagyományok" is, ame-
lyek a megváltozó körülmények között továbbra is a hétköznapi élet rendjéhez tartoztak. 
Ide sorolható többek között a „disznóvágás szokása", ami továbbra is tartotta magát. A 
hetvenes-nyolcvanas években a nem túl nagy alapterületű városi lakások konyhái is 
„hentesműhellyé" alakultak. Ha erre nem volt mód, akkor a rendszeresen vágó falusi 
rokonok biztosították a teret és a hozzávalót. A hűtés és fagyasztás gyors terjedésével 
viszont megváltozott a húsfeldolgozás rendje. Folyamatosán csökkent a füstöléssel és 
nőtt a fagyasztással tartósított húsok aránya. A kilencvenes évek második felében a ke-
reskedelemben forgalmazott élelmiszerek feldolgozottsági szintjének növekedése újabb 
fordulatot hozott e téren. 

VI I . Összegzés 

A XX. század második felében az élelmiszerfogyasztási, az étkezési és étrendi szoká-
sok is igen jelentős mértékben átalakultak. Az 1944/45-öt követő másfél-két évtizedre 
szinte minden tekintetben a szűkösség, emellett a falusi családok többségénél a hagyo-
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mányok továbbélése volt jellemző. A legnagyobb mértékben és talán a legradikálisabban 
a korábban kispolgárinak és középosztályinak tekintett családok étkezési szokásai vál-
toztak az életkörülmények, életfeltételek átalakulása következtében. Bár az is megfi-
gyelhető, hogy ezeket a hagyományokat az „új elitbe" kerülők próbálták meg követni. A 
munkásháztartásokban az ötvenes évek végi megfigyelések szerint az étrend mintáját a 
háború előtti polgári csoportok étrendje adta. A hatvanas évek közepétől azután a lakos-
ság korábban nélkülöző csoportjai is megtapasztalták a jóllakottság érzését. A mennyisé-
gi élelmiszerhiány tehát a hiánygazdaság keretei között lassan mérséklődött, a minőségi 
változások általánosabbá válása, a kínálati viszonyok javulása azonban csak a hetvenes 
évektől kezdődött meg. A táplálkozásban és az élelmiszerfogyasztásban a század köze-
pén markánsan jelenlévő különbségek a nyolcvanas évek elejére jelentősen mérséklőd-
tek, majd ezt követően ismételten differenciálódásnak lehettünk a tanúi, ami a kilencve-
nes években vált markánssá. 
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KARLAKI ORSOLYA 
Meseautók 

Népmobil a hetvenes években 

„Elérkezett az a pillanat, amikor - figyelembe véve a család gazdasági helyzetét - , 
eldöntöttük, hogy kocsit vásárolunk. A kb. 18 féle hazánkban kapható típus közül a vá-
lasztás - mindent mérlegelve - a Zsigulira esett."1 „A Zsigulinál elegánsabb autót nem is 
lehetett látni, ez volt a legjobb választás. Legfeljebb a Moszkvics, vagy a Skoda. A Wart-
burg volt akkor a legjobb autó. A Dácia volt a menő. A Kispolski2 kitűnő kocsi volt, 
nagyon szerettem. Azt hittem, míg a világ világ, Trabantom lesz."3 Hogyan is lehetett 
hozzájutni ezekhez a felsőfokú jelzőkel ellátott autókhoz, s mit jelentett mindez egy 
családnak? - Nos, ebből próbáltam ízelítőt adni, a teljesség legcsekélyebb igénye nélkül. 

A hetvenes évektől Magyarországon a tartós fogyasztási cikkek között a személy-
gépkocsi került előtérbe. Az ország nem rendelkezett saját nemzeti autóval, ezeket első-
sorban a szomszédos szocialista országokból szerezték be. A kínálatot ezen autók, míg a 
keresletet a hosszú évekig tartó várakozás jellemezte. Az autó képviselte a legálisan 
birtokolható luxust, hisz megszerzéséhez komoly erőfeszítéseket kellett tenni. 

Az interjúalanyok kiválasztásánál a következő szempontok érvényesültek: olyan 
személyeket kerestem, kik autójukat a hatvanas és nyolcvanas évek között szerezték, s 
ekkor már önálló keresettel is rendelkeztek.4 

A szociológia- és történelemkönyvek ezt az időszakot jellemzik úgy, mint a lakosság 
számára megfogható, érezhető életszínvonal javulást, a jövő kiszámíthatósága nyújtotta 
biztonságot, a kádári konszolidáció korszakát. „Az 1957 és 1978 közötti két évtized a 
magyar lakosság anyagi életkörülményeinek jelentős és folyamatos javulását eredmé-
nyezte. A reálbérek ebben az időszakban valamivel több mint kétszeresére növekedtek. 
Az egy főre jutó lakossági fogyasztás volumene ugyanebben az időszakban két és félsze-
resére nőtt."5 A hatvanas évektől vált általánosabbá a lehetőség, hogy egy család, mert 
ekkor még általában családi és nem személyes használatú autókról beszélünk, autó vá-
sárláson gondolkozzon. „Az olcsóbb autók behozatala és eladása, a használt kocsik au-
tópiacának megjelenése hozzáférhetővé teszi most már a szélesebb rétegek számára is az 
autó beszerzését. Ezzel a hullámmal az autótulajdonosok rétege kiszélesedik, hogy a 
hivatali és müvészértelmiségi kocsitulajdonosok, valamint a magas jövedelmű, a meg-
gazdagodó, jól prosperáló szakmák képviselői mellett lassan kialakuljon egy alacso-

1 TAMÁS György-VIRÁGH Iván: Hasznos tanácsok a Zsigulihoz. Bp„ 1974. 7. 
2 Hivatalos nevén Polski Fiat, azonban „Kispolski" néven vált ismertté, így emlegették, ezért ezt használom 
3 Az interjúkat Miskolcon készítettem 11 személlyel. A háztartásukban 20 különböző autó volt, ebből 12 új 

(5 Zsiguli, 1 Zaporozsec, 2 Dácia,3 Trabant, 2 Kispolski, 2 Wartburg, 3 Moszkvics, 2 Skoda). A kérdezett 
személyek foglalkozásai: tanár, mérnök, fogászati asszisztens, szakmunkás, rendőr, katona, konyhalány és 
adminisztrátor. 

"Az interjúalanyok 1938-1959 közötti születésűek voltak. 
5 VALUCH Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. sz. második felében. Bp., 2001. 287. 
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nyabb keresetű réteg, egy új, eleinte szűk, de növekvő kocsitulajdonosi réteg."6 Az inter-
júkból az is kitűnt, hogy az autóra addig úgy gondoltak, mint csak bizonyos státusszal 
megszerezhető vagyon-, illetve használati tárgyra, ,/ikkor az állatorvosnak, meg az or-
vosnak volt csak autója. Aztán volt egy honvédelmi miniszteri intézkedés, volt ez az ak-
ció, hogy a távoli helyőrségek tisztjei, akinek van pénze, hogy fizessen be egy bizonyos 
összeget és így kaptuk meg részletre az autót."7 

A megkérdezett személyek - egy házaspár kivételével - Miskolcon és lakótelepen él-
tek ekkor. Életszínvonalukat ketten nevezték átlagostól jobbnak (a fogorvos házaspár és 
az egyetemi tanár), a többiek teljesen átlagosnak minősítették anyagi lehetőségeiket és 
életmódjukat. A kutatásaim során felvett interjúk a korabeli autótulajdonosi közvéle-
ményt tükrözik. 

Az interjúktól függetlenül készítettem egy kérdőívet, hogy vélekedésük szerint volt-e 
összefüggés a gépkocsi márkája és a tulajdonos lakó- és anyagi helyzete között. S ezt 
csak azért iktattam be, mert maguk az interjúalanyok is többször utaltak erre. Megkér-
deztem kontrollként olyan személyeket, kik autóval nem rendelkeztek a kérdéses időben. 

A kontrollszemélyek vélekedése szerint a Trabant volt az abszolút népautó, munkás 
emberek vették, kik lakótelepen, vagy kistelepülésen éltek, s akiknek ennél „ennél több-
re nem futotta". A Wartburg vagy vidéki, vagy a vidékről származó embereké volt, kik a 
telekre járáshoz, mezőgazdasági termékek cipekedésére használták és kalapot hordtak. A 
Zsiguli a városi középréteg autója volt. Ide tartoztak a középvezetők, jól fizetett szak-
munkások, pártmunkások, esetleg idősebb értelmiségiek, akiknek már fontosabb volt a 
megjelenés és ezt meg is tudták fizetni. A Kispolskit fiatal, értelmiségi házaspár, esetleg 
egyedülálló nő használta. A Skoda az idősebb, megfontoltabb személyek, vidékről szár-
mazó városlakók, vagy kisvárosi középvezetők csoportjához köthető. A Zaporozsec 
„túlélő autónak" számított, inkább vidéken használták. A Dáciát vonalvezetése miatt a 
tehetősebbek vásárolták, akik gyorsan autóhoz akartak jutni. A Moszkvicsot vagy párt-
funkcionáriusok, vagy igazgatók vezették. A meglepetés az volt, hogy a megkérdezett 
személyek tényleges tulajdonlásai is nagyjából megegyeznek ezzel a leírással. S az inter-
júalanyok egymásról is hasonlóan vélekedtek. 

Először is, nézzük, hogyan lehetett autóhoz jutni akkoriban: „Az Országos Takarék-
pénztár vagy a takarékszövetkezet bármelyik fiókjában kapható Személygépkocsi meg-
rendelő lap. A nyomtatvány befizetésével a vételár egy részét is befizetjük. Ezt a tényt az 
OTP igazolja. Az előzetes befizetési összeg a megrendelt típustól és a gépkocsi szállítási 
határidejétől függ. A Zsigulit - a könyv szerkesztésének időszakában - a befizetési vagy 
az azt követő évben szállítjuk. Ha a Merkúr vállalja az évi szállítást, akkor a teljes ősz-
szeget - 80.000 Ft-ot - ha csak a következő évben esedékes a kocsi szállítása, akkor a 
vételár 50%-át, 40.000 Ft-ot szükséges befizetni."8 S innen kezdve, akinek volt pénze 
hogy befizesse, és ideje, hogy kivárja, az új autóhoz jutott évek múlva. Mert az idézett 
könyv ígéretével ellentétben, 1974-ben is négy-öt éves várakozásra emlékeznek az egy-
kori Zsiguli tulajdonosok, de erre számítottak is. Hallomásból többen 10-12 éves vára-
kozást is említettek, de ez nem velük esett meg, mindenesetre ilyen személlyel nem 

6 LOSONCZI Ágnes: Az életmód az időben, a tárgyakban és az értékekben. Bp., 1977.433. 
7 Interjú: J. T., 2004. május 06. 
8 TAMÁS: i. m. 7. 
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találkoztam, „...előtte évekkel kellett igényelni - mondta egyikük - , befizettük valahány 
százalékát és utána 4-5 évet vártunk, míg megérkezett. Míg vártunk rá nem változott az 
ára, arra lehetett számítani, hogy annyi lesz."9 „ Kerek perec előre megmondták, hogy öt 
év. Megfigyeltük a sorszámokat, mindig bemondták. Meg a nyereménybetétkönyveket is 
húzták. Az nekünk nem volt jó, mert akkor hátrébb kerültünk. Csáton befizettük az első 
ötven ezret [Wartburg, 1980], a másodikat akkor kellett, mikor jött az értesítés, hogy 
mehetünk az autóért. Öt év múlva. Tervgazdálkodás volt. Ezret, tízezret csinálunk, a 
következőbe is annyit."10 

A várakozási idő az igénylés évétől és a kocsi típusától is függött, ami nem változott, 
hogy az óhajtott színt csak előjegyeztetni lehetett, megkapni már nehezebb volt. „Én 
csak arra emlékszem, hogy mindig figyeltük a sorszámot és emlékszem, hogy 1977. 
novemberében kihúzták a sorszámunk. Tudom, hogy nem volt olyan autó, amilyet kér-
tünk, és kaptunk egy levelet, ha ragaszkodunk az eredetileg kiválasztott piros színhez, 
akkor csak jóval később fogjuk megkapni. Úgy döntöttünk, hogy jól van, legyen fe-
hér."11 

„Mikor a Wartburgokat hozták, ilyen egész sötétbarnákat akartak rám sózni, de 
mondtam, nekem nem kell. Közben az iskolatársam volt ott a Merkúrnál az igazgató a 
telepen. Felmentem hozzá, hogy te, ez nekem nem kell. Mondta: várjál! Lejött velem, 
aztán kaptam egy fehéret. Ha nem lett volna ott, várhattam volna egy másik alkalomra. 
Az ember türelemmel kivárhatta azt a színt, amit elképzelt."72 Kivételt képezett, ha vala-
ki külföldön dolgozott és onnét rendelte meg valamelyik szocialista ország autóját, akkor 
- mivel külföldi valutában fizette - , hamarabb mehetett a Merkúr telepre az új autóért. 
„Azt odakint az NDK-ban fizettem be, és itt vettem át vám nélkül. Mivel akkor, aki 
külföldön dolgozott, az idehaza megrendelhette. Nem is kellett sorba állni, azonnal meg-
kaptam az autót, pár hónapon belül. De csak Ladát lehetett. Trabantot, Wartburgot akkor 
nem, nem volt annyi kapacitás."13 

Aki ennél gyorsabban szeretett volna autóhoz jutni, az használt autót vásárolt. Ami, 
az akkori szűkös piaci lehetőségek mellett, főként ismerősök segítségével, vagy alkalmi 
autópiacokon történt: „ A Trabantokhoz már nehezebb volt hozzájutni, biztos emlékszik, 
volt egy időszak, amikor az új kocsira 5-10 évet is várni kellett. Ezért mi használt autó-
ban gondolkodtunk, mert szükségszerű volt. A Zaporozsecet azt kéztől vettem, a munka-
társamtól, de a Trabantot azt az autókereskedőtől."14 

A „kiszolgált" járműket az új árának töredékért megkaphatták, de erre igazán csak 
annak volt érdemes vállalkoznia, aki értett az autószereléshez, hisz állandó gondokra 
lehetett számítani. A hiánygazdaság miatt az is előfordulhatott, hogy a jobb állapotú egy-
két éves autókért az új árát, vagy még többet kérték el, hisz így kiváltották a várakozási 
időt. „Mi használtan drágábban vettük, mint újonnan a Trabantot [1969-ben], de mivel öt 

9 Interjú: L. M., 2004. június 10. 
10 Interjú: J. T., 2004. május 6. 
11 Interjú: Á. K., 2004. június 16. 
12 Interjú; L. M., 2004. június 10. 
13 Interjú: Gy. Sz„ 2004.06. 15. 
14 Interjú: J. Cs„ 2004. július 3. 
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évet kellett várni rá, ennyit tett a kereslet. De aztán mi is eladtuk olyan negyveneze-
„15 

rert. 
Aki nem örökölt, vagy nem kapott ajándékba járművet, s pénze sem volt rá, nagy vá-

rakozással tekintett a nyereménybetétkönyvre, melyet szintén az OTP-ben lehetett válta-
ni, többféle címletben. A negyedévenkénti húzás alkalmával aztán az országos napilapo-
kat bújva izgulni, hogy a sorszám egyezik-e. Ebben kockázatot az jelentett - amellett , 
hogy évekig is reménykedtek és a pénzük nem kamatozott közben - , ha mégis kihúzták a 
számát, autó márkát nem választhatott, amit húztak, olyan típust vihetett haza. „ Kihúz-
ták, hogy milyen kocsik vannak, ha Trabant, akkor azt nyertél, ha Lada, akkor Ladát. 
Befizettük [a betétkönyvet] és kész, se jogosítvány se semmi nem kellett. Annyi, hogy 
pluszban ki kellett fizetni a mentőládát, meg amik a kocsiban vannak. A Dácia kb. 
120.000 Ft volt akkoriban [1982-ben], mikor megnyertem. O, nagyon nagy öröm volt. A 
Dácia az egy elegáns autó volt. Állítom, az egész rokonság erre a Dáciára irigykedett. Ez 
volt a legnyugatibb, ilyen áramvonalas nem volt a családban."16 

Ez a „minden mindegy"-alapon történő reménykedés is jelzi, a választék szegényes-
sége lényegében az igényeket is meghatározta. Az ember örült, ha autóhoz jutott, szinte 
mindegy volt, hogy milyenhez. 1969-ben „Gyakorlatilag nem az volt a baj, hogy nem 
volt pénzünk, hanem gyakorlatilag nem volt autó sem. Nem volt semmi elképzelésünk. 
Akármilyen autót, amilyen van. Csak a pénzünkből kiteljen."17 

Ezt erősíti, hogy nem is álmodoztak más, nyugati autókról. Nem is értették ezt a kér-
dést, annyira meghatározottak voltak a lehetőségeik, hogy szinte értelmetlennek tűnt. 
Amellett, hogy hallomásból, újságból és balatoni nyaralásokból ismertek egy-két külföl-
di (ez akkor csak a nyugati autót jelentette!) márkát, nem gondoltak rá, mint valaha is 
elérhető álomra. „Abban az időszakban? ...álmodozni nem nagyon szeretek. Amit úgy 
éreztem, hogy nem tudok elérni, annak semmi értelmét nem látom. A saját kereteken 
belül szeretem a dolgokat elképzelni. Hiába álmodtam volna egy Mercedessel."18 

„Emlékszem, milyen nagy szó volt, jártunk le a Balatonra és mennyi nyugati kocsit 
láttunk. Csodáltuk őket. Ahogy jöttünk vissza keletebbre, egyre több Trabantot lehetett 
látni.... Nekem a Zsiguli jelentette a jó kocsit. Tudtam hallomásból, hogy vannak ilyen 
jobb kocsik, mint Mercedes, meg Rolls Royce, meg ilyenek léteznek a világban. De nem 
itt, külföldön. Még irodalmi színpadon is volt egy ilyen vers: ki Volkswagenből integet 
és úgy szeret. Ez is az elérhetetlen kategóriába tartozott, de nehéz volt kimondani a ne-
vét, ezért jegyeztem meg."19 

Ha volt lehetőség választani, akkor a csekély számú jelölt közötti mérlegelés, ajánlás, 
baráti tapasztalatok után döntöttek. „Mert az volt a menő autó. A Wartburgnak volt annyi 
reklámja, presztízse. Mindenkinek tetszett, csak most nem tetszik tíz-húsz év távlatá-
ból."20 „Kicsi volt, de más volt. Más formájú, a mi ízlésvilágunkhoz közelebb állt. Kitű-
nő kocsi volt ez a Kispolski. Kilenc évig soha semmi bajunk nem volt vele."21 „Egy 

15 Interjú: J. Cs., 2004. július 3. 
16 Interjú: Gy. Sz„ 2004. június 15. 
17 Interjú: J. T., 2004. május 06. 
18 Interjú: L. M., 2004. június 10. 
19 Interjú: Cs. K„ 2004. május 29. 
20 Interjú: J. T., 2004. május 6. 
21 Interjú: Á. K., 2004. május 16. 
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kollegám ajánlgatta, hogy neki is ilyen volt. Elmentünk, beültünk, csináltunk egy kört és 
akkor nagyon megtetszett, meg is vettük [a Trabantot]."22 

Az autóvásárlásokra általában a házasságkötést követő években került sor, mikor a 
lakáskérdés így vagy úgy, de megoldódott, berendezkedtek és mind a két fél keresett. Az 
általam megkérdezettek közül az első autót - egy használt Moszkvicsot - leghamarabb 
1966-ban vették. Legkésőbb, 1987-ben, egy új Trabantot vásároltak. A két évtizedet 
átfogva mindannyian arról tettek említést, hogy nagyon kevés autó volt, jóval kevesebb, 
mint ma, s ezt a bérház előtti parkolóhelyek kihasználtságával is mérni tudták. 

A Statisztikai Hivatal kiadványa szerint a lakossági tulajdonban lévő gépkocsik szá-
ma 1965-ben 82.640, míg 1986-ban 1.500 819, tehát jelentősen gyarapodott a gépkocsi-
park. Az 1986-os adatok szerint a gépkocsik több, mint 90%-a szocialista országokból 
származott. A legtöbb a Wartburg és Trabant volt, utána a Lada vagy Zsiguli következett. 
Aztán a Skoda, majd 6-6%-kal a Polski Fiat és a Dácia zárta a sort.23 Erre a felsorolásra 
rímel, hogy mikor arra kértem a kérdezetteket, sorolják fel, milyen autók voltak jellem-
zően, mindenki a saját autó márkája után a Trabantot említette első helyen, s a Kispolskit 
és a Dáciát nem is említették, csak ha nekik is volt ilyen. Illetve azt, hogy ezt a két típust 
később kezdték forgalmazni. 

Az autó ekkor tehát még nem tartozott a szorosan vett „mindennapi" használati tár-
gyakhoz - van, aki számára ma sem az, - ezért általában indokok is voltak a megvételé-
re. Egy személy mondta, azért kellett csak, hogy legyen egy autó a családban, de ez a 
ritkább eset. Az okok között említették legfőképpen a katasztrofális helyi közlekedést és 
a szabadság, utazás lehetőségét: „Tehát ez szükségszerű volt, nem olyan céllal vettük, 
hogy kempingezés vagy luxus céllal, hanem ki kellett járni vidékre az anyóshoz. A moz-
gásterünk le volt korlátozva. Hogy tudjunk közlekedni."24 „...apám azt mondta, hogy 
tőle még egy lakást ne vegyenek el. A magántulajdonnak semmi értelmi sincs a szocia-
lizmusban, s akkor még fel sem merült, hogy változhat. A pénzből a család vett egy 
Zsigulit, mert azt gondolták, hogy akkor kellene egy kicsit világot látni. Úgy képzelték, 
hogy vezetem az autót és visszük őket szerte-szét az országban, kirándulunk."25 

Hogy végül mire fogták be az autót, azt a családi elvárások szabták meg. Elsősorban 
vidékre a szülőkhöz, illetve a telekre járáshoz használták ki, az is, aki csak státuszszim-
bólumnak tekintette. Ehhez kapcsolódott, hogy termény szállításban is hasznát vették, így 
a piacozás a gépkocsi fenntartásához is hozzájárult. A telken folyó építkezésekhez építő-
anyagot is szállítottak vele. 

Mások klasszikus kirándulásokra, elsősorban országjárásra, üdülésre használta az au-
tóját, ritkán külföldre is eljutott vele. Voltak, akik rendszeresen jártak külföldre, mind 
nyugati, mind keleti irányba, és a világjárást összekapcsolták a „seftelés" lehetőségével, 
ami kiegészítő jövedelemforrást jelentett. Csupán egy személy említett napi használatot: 
a gyermekeket kocsin vitte bölcsödébe, majd onnan a munkahelyre ment, de neki a 
munkahely térítette a benzin költségeket. „Rengeteget használtam ezt az autót különböző 
munkahelyi dolgok bonyolítására. A cégtől nem mindig tudtam autót kérni, mert sok volt 

22 Interjú: J. Cs„ 2004. július 3. 
23 Keszthelyiné dr. REDEY Mária: Gépkocsi és életmód. In: A fogyasztási szolgáltatások a IV. ötéves terv 

időszakában. KSH, Bp., 1976. 10. 
24 Interjú: I. Cs. 2004. július 3. 
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az eszkimó és kevés volt - az autó. Nem volt gond az üzemanyaggal, azt fizették. Akkor 
az nem volt sok, de ki lehetett jönni belőle."26 

Jellemzően csak hétvégenként álltak ki az autóval. Hétköznap csak kivételes esetben, 
színház-, mozi- és beteglátogatás vagy éppen bevásárlás alkalmával használták az autót. 

Az autók praktikus célra készültek, kivitelük lehetővé tette, hogy egy kicsit jobb mű-
szaki érzékű tulajdonos bátran belevágjon a kisebb-nagyobb hibák szerelésébe: „A Tra-
bantnak meg volt egy leírása, ilyen könyve, gépkönyve és gondoltuk, majd együtt öreg-
szünk, az alatt csak megtanulom szerelni. De az ilyen kisebb dolgokat meg is csináltam. 
Kint a telken szétszedtem és néha hívtam a szomszéd srácot, hogy segítsen."27 

Az autó szerelése egyfajta hobbivá is vált a férfiak körében, bevallásuk szerint „jóval 
több időt töltöttek az autó alatt, mint szükség volt rá", ezzel szereztek maguknak „szabad 
időt". „Én mindig bütykörésztem, olyan út nem volt, hogy legalább öt-tíz percet ne fog-
lalkozzam vele. Lepucolgattam, meghúztam a csavarokat. Amikor mentünk kirándulni, 
ők bóklásztak az erdőben, én akkor is szerelgettem rajta valamit. De nem is volt nagyobb 
hibája sose." 28 Az ügyes szerelők nem kis presztízst szereztek ezzel az ismeretségi kö-
rükben is, ők voltak a lakótelep ezermesterei. Mert nyílván jelentős összeget tett ki egy-
egy szerelési munka hivatalos szervizben, hisz a statisztikai adatok szerint a gépjármű 
javítások értéke volt az egyik legmagasabb (18%) a lakossági szolgáltatások közül.29 

Sőt, arról is beszámoltak, hogy az alkatrészellátás akadozott, volt, hogy az autótulajdo-
nosnak kellett beszereznie a hiányzó alkatrészt, csak akkor vállalták el a javítást. „Meg 
akkor úgy volt, ha szerelőhöz vittük, akkor nekünk kellett vinni hozzá az alkatrészt is, az 
ott nem volt. A piacon vettük meg az eredeti román gyári alkatrészeket."30 

Mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy az autó megszerzése jelentett nagyobb terhet, 
azt egyesek csak szülői segédlettel, pluszmunkával, vagy öröklés útján tudták megvenni. 
Az akkori általuk bemondott jövedelmük alapján egy házaspár mind a két fizetésének az 
egy-két éves keresetét elvihette a gépkocsi ára. Például: 1971-ben a havi kereset 1.800-
2.000 forint volt, a használt Zaporozsec 35.000 forintba került; 1974-ben a havi kereset 
2.200 forintot tett ki, az új Zsiguli 80.000 forintba került. A kocsi fenntartása nem oko-
zott gondot, mivel az üzemanyag ára alacsony volt: „... a fizetésből fenn lehetett tartani 
lakást, kocsit is. Az ember meg tudott élni, a napi élelemre jusson, nem volt gond. Ezt 
úgy kényelmesen meg lehetett oldani, de ennél többet semmit."31 „Eleinte tele tankol-
tunk. Ahogy emelkedett a benzin ára, úgy csökkent a tankolás mértéke, de ez inkább a 
'90-es évekre jellemző."32 

Az autótulajdonosok egyik csoportjánál a nehezen megszerzett „első autó" képviselte 
a „család autóját". Évekig szolgálta őket, addig használták, míg lehetett, végül alkatrész-
nek eladták. Akiknek volt anyagi fedezetük, újra befizettek, hogy néhány év múlva autó-
hoz jussanak. Mikor átvették a Merkúrnál az autót, már beadták igénylésüket egy újabb-

25 Interjú: Cs. K. 2004. május 29. 
26 Interjú: L. M., 2004. június 10. 
27 Interjú: L. H„ 2004. május 30. 
28 Interjú: J. Cs., 2004. július 3. 
29 A fogyasztási szolgáltatások a IV. ötéves terv időszakában. KSH, Bp., 1976. 10. 
30 Interjú: K. Sz., 2004. június 15. 
31 Interjú: Cs. K., 2004. június 11. 
32 Interjú: L. H., 2004. május 30. 
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ra, számolva azzal, hogy várni kell rá. Ezzel folyamatosan biztosították az autócserét. S 
ehhez igazából csak az első cserénél kellett nagyobb befektetést tenni, mert az autók 
nagyjából tartották az árukat, tehát jól tudták eladni is. Ők bevallottan nem csak a fizeté-
sükből éltek, hanem másból is származott jövedelmük, ezért tudták ezt megtenni (háztá-
ji, kisipar, „seftelés"). „Igaz, hogy rengeteg munka árán volt biztosítva, amit nemcsak a 
munkahelyen, hanem más jelleggel is elkövettünk, azért tudtunk üdülni elmenni, külföldi 
kirándulásokra. Nagy seftelések voltak akkor a törököknél, de nem a vásárlás volt az 
első számú, az csak másodlagos. De ha mód volt rá, azzal is csökkentettem a költségei-
met."33 

Az a lehetőség, hogy egy családnak több autója legyen, fel sem merült. Még mielőtt 
megkapták az újabbat, eladták a régit, hisz az új autó második részletét be kellett fizetni. 
Két autót semmiképpen sem tudtak volna fenntartani. 

A nehezen megszerzett első autóhoz nagyon erős volt az érzelmi kötődés. Mindegyik 
autótulajdonost erős nosztalgiával gondol az „első autóra", függetlenül attól, hogy az 
használt volt vagy új. Mára mindegyik család már több autót „elkoptatott", de mindegyi-
ket családtagnak tekintették. Az első autó jelentette az „autót", melyet külön becsben 
tartották, erről őrizték a legtöbb fotót, legszívesebben erre emlékeztek, s ez nem függött 
össze az autó műszaki színvonalával. „Hát tudja - mondta az egyik emlékező - , aki 
először ül autóba, annak minden csodálatosnak tűnik. Beültem, megtetszett, ugye ez volt 
az első, s ilyen vonatkozásba ez nagyon vonzóvá tette... Amikor Trabantunk lett, azt 
ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor albérlet után saját háza lenne."34 

Az autó luxus voltát ma már megkérdőjelezik, azonban szívesen emlékeznek arra, 
hogy azért az autótulajdonlással egy kicsit kitűntek a környezetükből. Ezzel irigyeket is 
szerezve maguknak, hisz olyan dolgot tudnak felmutatni, melyet a munkájukkal értek el, 
s bár elvileg másnak is volt rá lehetősége, mégsem volt általános. „Az embernek, ha volt 
egy ilyen autója [Zsiguli], akkor a felső kasztba' érezte magát. Nem sok kaszt volt. De 
mivel kevés autó volt, ettől jobb módúnak érezhettük magunkat. Az ismeretségi körbe 
senkinek sem volt ennél jobb autója. A főiskolán a Jola barátnőm milyen úrinőnek szá-
mított még Trabanttal is, mert a szülei néha kölcsön adták. Hát ez óriási nagy dolog volt, 
főiskolás, ráadásul nő, s kocsival jár."35 

A tulajdonosok nagyon büszkék voltak járműveikre, s mindig az éppen aktuális már-
kát, amellyel rendelkeztek, dicsérték. Ezzel is igazolva a választásukat, még akkor is, ha 
nem voltak vele megelégedve, s amint lehetett, lecserélték. Ki-ki kedvenc típusát ma-
gasztalta. Vonzódása hosszabb kísérletezés után alakult ki: „... rájöttem arra, hogy a 
Wartburg az jó jó, de nem az igazi. Igazibb a Zsiguli."36 

A nagyobb értékű vagyontárgyakkal nem illett dicsekedni. Az autót azonban nem le-
hetett eltitkolni, ezért azt hangsúlyozták, hogy a szomszédnak is telne rá, ha másképp 
osztaná be a pénzét. 

A gépkocsi, még ha esetleg mindennapi használatban is volt, ritka és féltett .jószág-
nak" számított. Általában a férj rendelkezett felette, ő döntötte el, mikor használják, 

33 Interjú: L. M., 2004. június 10. 
34 Interjú: J. Cs., 2004. július 3. 
35 Interjú: Cs. K., 2004. június 29. 
36 Interjú: L. M., 2004. június 10. 
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akkor is, ha másnak is volt a családban jogosítványa. Jellemzően a férfi vezető volt az 
általános, a közfelfogásban is. „Még én mentem az autóért. Nevette is, hogy uramatyám, 
az asszony jön autót venni. Tud vezetni egyáltalán?" 37 

Az autó - ha jutott hely - , akkor a bérház alatti garázsban, egyébként pedig a ház 
előtti parkolóban állt. Nem kis aggodalmat okozott a tulajdonosoknak, hogy valami baja 
eshet, jóllehet ilyen elenyészően ritkán fordult elő. Mindenkinek megvolt a maga helye, 
melyet illett tiszteletben tartani. 

Az autó karbantartása, tisztogatása is inkább a férfiak dolga volt. S az aggodalom 
miatt, előfordult, hogy csak szezonálisan használták. „De télen nem használtuk, ponyva 
volt rajta. Nagy veszekedések árán azért mentünk vele. De minden bajom volt, mert én 
annyira sajnáltam, hogy a hólé kárt tesz benne."38 

Az autó díszítgetése az általam kérdezettek közül senkinél nem volt jellemző, felira-
tokat, csüngőket nem helyeztek el. Rádiót azonban beszereltek vagy szereltettek, és az 
üléshuzat (külföldi, saját készítésű), illetve a lábtörlő is elterjedt volt, de ezt annyira 
hozzátartozónak érezték az autóhoz, hogy maguktól nem is említették. 

Akik maguk is meg tudták szereim az autót, extrákkal is ellátták, például: index-
visszajelzővel, hátsóablak fűtéssel és egyéb, vezetést segítő megoldásokkal A becenevek 
- mint Zsiga, Varnyú - az autó nevéből, vagy rendszámból adódtak, mint ZiZi (ZZ), 
esetleg az autó „születésnapjából": „Pesten vettem át. Ez 1974. április elsején, Hugó 
napján volt, innen a neve."39 

Nem volt jellemző, hogy kölcsön adják, családon belül sem, barátoknak is csak rit-
kán. Ezt a fajta szívességet nem is merték kérni. „Nem is volt olyan nagy divat egymás-
tól ilyet kérni, mert mindenki félt, ha a másik autójával történik valami, azzal hogy tud 
elszámolni."40 

A gyerekek sem vezethették, legfeljebb egy-két alkalommal gyakorlásképpen, mikor 
a jogosítványt szerezték. Később szívesen a gyerekeknek adományozták volna a régi 10-
12 éves autókat, azonban ők már újabban gondolkoztak, nem vállalták ezeket a régi 
„szocialista autókat". Ezért a család fájó szívvel megvált a kiszolgált „rokontól". 

Az első új autót be kellett mutatni a világnak: elmentek a szülőkhöz vagy közelebbi 
rokonokhoz egy mustrára, ez volt az autó első útja a Merkúr után. Mivel Merkúr abban 
az időben Budapesten és Debrecenben volt, az autótulajdonosoknak már az első útra 
készülni kellett, főként, ha azelőtt szerezte meg a jogosítványt. Általában mindenki vitt 
magával egy tapasztaltabb vezetőt, aki az autóhoz is ért. Ezután kisebb távok, egynapos 
kirándulások következtek a megyében. 

A nagy kalandot a külföldi út jelentette mind a család, mind pedig az autó számára. 
Erre legalább egyszer mindenki elment. Általában előtte jól felkészítették az autókat, de 
még így is felléptek kisebb-nagyobb problémák, melyet vagy saját maguk, vagy honfi-
társaik segítségével oldottak meg. Gond leginkább a benzinnel volt: Szovjetunióban csak 
valutáért válthattak kupont, Romániában pedig nehezen jutottak hozzá. De nagy lerob-
banásokról, kilátástalan helyzetről nem számoltak be. Általában megelégedettségükre jól 

37 Interjú: J. T-né, 2004. május 6. 
38 Interjú: 1. Cs., 2004. július 3. 
39 Interjú: L. M., 2004. június 10. 
40 Interjú: Cs. K„ 2004. június 11. 
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„szuperált" az autó, persze minden kalandra nem tudtak felkészülni, „...amikor először 
jártunk a Fogarasban, egyszer csak hátralökődött a kocsi és láttuk, hogy a hegyoldalról 
valami barna csomó legurult a kocsink [Polski fiat] elé és akkor eloldalgott egy medve-
bocs a kocsi mellett. A csomagtartó teljesen összegyűrődött és akkor a fiam kiszállt 
medveszőrt gyűjteni, ezzel villogott a suliban."41 

Volt, aki élt a háromévenkénti nyugati út lehetőségével és többször bejárta Zsiguli-
val, Moszkviccsal Franciaországot, Svájcot, Olaszországot, Ausztriát. A többség azonban 
a keleti blokk országait célozta meg, a Szovjetunió kivételével, ahová külön engedélyek 
miatt csak kevesen merészkedtek el. Kisebb utazások a Tátrát, Kassát és Krakkót jelen-
tették, illetve egy-egy ausztriai bevásárlás. A több hetes nyári szabadságot Romániában, 
esetleg rokonlátogatás céljából Erdélyben, vagy a bolgár tengerparton töltötték. Egy-egy 
példa arra is volt, hogy Görögországba, vagy a Skandináv országokba is eljutottak. 

Az általam megkérdezettek körében az autóvásárlás egyben életciklus-váltáshoz kö-
tődik, a közös páros életük megkezdéséhez, ezért nem az autó jelentett önmagában élet-
módváltást. „Az életmód mindenekelőtt válaszol a társadalom teremtette, nyújtotta felté-
telekre, a társadalom kihívásaira. E reaktív válaszoló jelleg mellett azonban nem kevésbé 
fontos, hogy az életmód egyszersmind provokatív, kihívó szerepet tölt be: a szükségletek 
bővülésével szüntelenül új leckét ad fel a társadalom számára. Tehát nemcsak a társada-
lom csinál valamit az emberrel, hanem az ember is a társadalommal."42 

A munkával eltöltött felnőtt éveiket már autótulajdonosként élték. S mivel fiatal há-
zasként jutottak hozzá, egész nyugdíjas korukig folyamatosan volt gépkocsi a családban, 
illetve van ma is, a még aktív korúaknái. Amit biztosan adott, az a mobilitás lehetősége, 
melyet ki is használtak: „Amíg Trabant volt, nem szálltunk vonatra sosem."43 

Valószínűleg az utazás gyakoriságát sűrítette meg, mind a telekre járás, mind szabad-
ság céljából. Hisz elmondásaik alapján azelőtt is jártak a kiskertbe, vagy utaztak vonat-
tal, busszal a közeli országokba. A telek mindenkinek egy korábbi tulajdon volt, nem az 
autó miatt vették, inkább fordítva. 

Az interjúalanyaim két generációt képviselnek, de mindannyian hasonló emlékekkel 
bírnak az autó kapcsán a kérdéses közel húsz évről. A változásokról egyöntetűen az 
1980-as évek végétől szólnak, ekkor emelkedő benzinárak, több autó, sok „lestrapált 
nyugati roncs" megjelenéséről számolnak be, s hogy már nem volt olyan presztízse a 
keleti csodáknak sem, azonban még mindig ezt lehetett újonnan beszerezni. „... ezt 
lehetett leghamarabb megkapni, meg a legolcsóbban is. Lada lett volna, vagy Skoda, de 
azokra sokat kellett várni. Ezt hamar adták, ezt a PVC Jaguárt. Pöfög, gurul, többet érsz, 
ha gyalog mégy. De ezt határoztuk el. Először a feleségem nem akarta, mert szégyellte, 
hogy Trabant. Ciki volt ez 1987-ben."44 

Jellemző, hogy aki egyszer autótulajdonos lett, ragaszkodott ehhez az életformához, 
az autó nyújtotta kényelemhez. S ma nyugdíjasként is erőfeszítéseket tesznek, hogy fenn 
tudjanak tartani egy autót, mégha gondot jelent is. Inkább a gyermekeik autójába segítet-
tek be, s erre számíthatnak, ha szükség van rá, mint ahogy annak idején a szüleik is tet-

41 Interjú: Á. K., 2004. június 16. 
42 HANÁK Katalin: Életmódmodellek - életmódminták. In: Életmód modellek és minták. Bp., 1984. 18. 
43 Interjú: L. H„ 2004. május 30. 
44 Interjú: L. H„ 2004. május 30. 
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ték.„Ha lenne új Trabant, akkor azon elgondolkoznék, de most mondták a TV-ben, hogy 
nem lesz, leállították a gyártást. Már csak múzeumban lesz. Nekünk nincs saját autó, a 
két vő közül csak elvisz valaki, ha muszáj... Most is látni még ilyen kocsikat, itt a lakó-
telepen is. Nézegetem őket, de most már szidom is, tényleg nagyon környezetszennye-
„x " 4 5 
zo . 

Ha azonban saját használatra vásárolt új autót, hiába nosztalgiázik a régi típusokon, 
mindenképpen egy nyugati márka mellett döntött. A férjek ezt mind a feleségeik nyomá-
sának tudták be, saját állításuk szerint ők szívesen vettek volna egy jó állapotú keleti 
autót. De mégsem tették... Maradt helyette a hálás nosztalgia: „Hozzánk nőtt azért. Nem 
siratjuk, de mindig emlegetjük Rárót (Trabant). Annyi előnye volt, hogy nem kell rá 
várni, mint a vonatra például. Csak benzint kell bele tölteni, az volt a lényege ennek. 
Mindenki leszólja, de nem volt vele gond."46 „És meg kell, hogy mondjam, szeretettel 
gondolok vissza rá. Az akkori életszínvonalhoz képest, meg a motorkerékpár után, egy 
az, hogy már zárt volt, nem porozódott az ember rajta, meg négy kereke volt, többen 
elfértünk...Szerettem, mert gyakorlatilag az életünket kisegítette."47 „Nekem érzelmileg 
egyetlen autó sem állt olyan közel, mint a régi, a legelső. Azt szerettem, mert jó volt, 
megbízható, egy négy tagú családnak bőven elég."48 

Dolgozatommal a közelmúlt egy vékony, mindenki által ismert szeletét vizsgáltam. A 
„népautó"-jelenség kapcsán azt néztem meg, hogy kik vannak a történelem számadatai 
mögött, kiket rejt az akkori statisztika. „Minden társadalomnak megvannak a maga tör-
ténelmileg kikristályosodott történetei, és bár az egyének különböző pontokból szemlél-
hetik ezeket, különböző történeteket alakíthatnak ki ugyanarról a megélt eseményről, a 
kultúra mégiscsak tudtul adja tagjai számára a lehetséges történetváz készleteket." 49 

Történeteik keretét a szocialista Magyarország adta, s ezen belül élték meg a lakás-
szerzés, munka, gyereknevelés és az autóvásárlás különböző lehetséges változatait. El-
beszéléseik néhol egymásba csengnek, összekapcsolódnak, máskor pedig kiegészítik 
egymást. Sokak számára ezek a történetek még ismerősek, mások csak szülei elbeszélé-
seiből ismerheti meg őket. „Az emlékezet elkerülhetetlenül átadja helyét a történelem-
nek, amint elveszítjük a kapcsolatot a múltunkkal."50 

45 Interjú: J. Cs„ 2004. július 3. 
46 Interjú: L. H„ 2004. május 30. 
47 Interjú; J. Cs-né, 2004. július 3. 
48 Interjú: Cs. K„ 2004. május 29. 
49 László János: Társas tudás, elbeszélés, identitás. Kairosz Kiadó, Bp., 1999. 47. 
50 OLICK, Jeffry K - ROBBINS, Joyce: A társadalmi emlékezet tanulmányozása. In: Replika 37 (1999. szept.) 
23. 
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JÁVOR KATA 
Változások Varsányban 

a fiatalok külsejének megfogalmazásában 
(1971-2004) 

E Nógrád megyei faluban 1971-ben, 1987-ben, majd 1996-ban, legutóbb pedig 2003-
4-ben végeztem kutatást, az értékrendet, mentalitást vizsgálva. Jelen előadásban a fo-
gyasztói szemlélet változását a fiatalok külsejében bekövetkezett átalakulások mentén 
próbálom vizsgálni. 

Varsányban a tsz 1960-ban való megszervezése után nagy változást hozott, ugyanen-
nek az évtizednek a végén, a férfiak falun kívüli munkábajárásának beindulása. Ez heti-2 
heti ingázással járó kőműves és kubikusmunkát jelentett. A varsányi férfiak eljárása az 
1970-es évekre komoly változást eredményezett a családon belüli informális hatalmi 
viszonyok tekintetében, éspedig a női dominancia erősödését. Ezzel is összefüggésben, 
megnőtt a gyermekeknek, főleg azonban igényeiknek családon belüli jelentősége. A férfi-
ak munkája révén a rendszeresen megjelenő készpénz Varsányban, - ahol korábban, 
akárcsak más falvakban, csak ősszel, terményeladáskor volt pénz - , egy fogyasztási ver-
seny anyagi alapját teremti meg. 

A készpénz megjelenése mellett új helyzet teremtett az is, hogy a tsz-ben az asszo-
nyok nem férjükkel, hanem brigádokba osztva egymással dolgoztak. Míg eddig annak 
sem örültek, ha egy sokbeszédű földszomszédjuk volt, most egymással mindent megbe-
széltek, többek között azt is, hogy hol mit lehet olcsón kapni, s egymást szinte belehaj-
szolták egy fogyasztási versengésbe. Mindez lényegesen kevésbé jellemezte azokat a 
családokat, ahol a családfő a tsz-ben, tehát a faluban maradt dolgozni. Ezek általában az 
egykori jobb gazdák voltak, akik szaktudásuk miatt a tsz jobban fizető állásait töltötték 
be, s ezért nem éreztek késztetést arra, hogy falun kívül dolgozva, munkásszálláson lak-
va, a kőművesiparban keressenek munkát. 

Az új anyagi erőforrásoknak köszönhetően a faluban az 1960-as évek végén egy 
építkezési hullám indult meg. Az új ház mellett a lányok stafírungjának szinte pazarló 
kiállítása lett a család anyagi erőfeszítéseinek másik kiemelt területe. Ez pedig korábban 
sem volt kevés, hiszen a hagyományos faluban mindig is az volt a törekvés, hogy az új 
asszonyt egész életére ellássák vászon-neművel. Az 1950-es években pl. többek között 
,Jcét sor ingvállnak kellett lenni a szekrényben, az 30 ing volt". Tehát csak ingből 30 
darab tartozott egy varsányi lány kelengyéjéhez. 

Az 1970-es években azonban komolyabban megkezdődött a kivetkőzés, ami egyelőre 
főleg a falun kívüli alkalmakat érintette, s ami a kétféle viselet párhuzamos fejlesztését 
jelentette. Ekkor tehát a középkori tezaurálás, és a modernizációval járó divatkövetés 
együttes igényként jelent meg egy lány stafírungjának összeállításában. Ennek megfele-
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lően nemcsak vászonneműt, de pl. az akkor divatos „pulóverszettet" is beszerzik lányuk-
nak, az összes kapható színben. Ugyanígy, a hagyományos kerek szoknyák mellé az 
akkor divatos terilén rakott szoknyákat és ruhákat, kosztümöket, valamint az új igények-
nek megfelelően hálóingeket, fehérneműt, pongyolát, stb. is beszereztek az új asszony-
nak. A férfiak többsége mindebbe inkább csak beletörődött, mondván: „az én gyerekem 
se legyen utolsóbb". ,Anü a lányomnak abba a szekrénybe van belezsúfolva, abból már 
egy autót vehettem volna" - mondja 1973-ban egy apa beletörődően lánya stafírungjáról. 
Autó ellenben gyakorlatilag az 1970-es évek első felében még nem volt a faluban. 

A stafírung mellett a család megnövekedett készpénzjövedelméből egyre többet fordí-
tottak az eladó lányok öltöztetésére is. A varsányi lánynak nemcsak joga, de kötelessége 
is, hogy szép, reprezentatív legyen:„Itt az a törvény, hogy a lánynak szépnek kell lennie" 
- mondták az 1970-es években. De így van ez ma is, már csak a templom miatt is, ahová 
akkor minden lány, mai nap pedig nagy részük eljár. Norma volt és maradt például, hogy 
Húsvétra a lányok új ruhát kaptak. Ma lenge, kivágott egy vagy 2 részes ruha a divat erre 
az alkalomra, amit butikban szokás megvenni. Az alkalmi, ünnepi ruhákon Varsányban 
nem lehet spórolni. 

Ahogy a ruha ára, úgy az önkímélés sem lehet szempont a nagy ünnepeken. Ha pl. 
Húsvétkor kifejezetten hideg, esős az idő, és majd megfagynak, akkor sem vesznek fel a 
lányok ilyenkor a ruhájuk fölé semmilyen meleg holmit, s mosolyogva azt mondják: 
„nem fázom." A tavaszi ünnepekhez ugyanis szervesen hozzátartozik az ő tarka szépsé-
gük, szép és új ruhájuk, s ezt nem lehet eltakarni holmi kényelmi szempontok miatt. 

A szépségnek a lányoktól elvárt eszménye - a falu ünnepei esztétikai szintjének meg-
emelése, ruhájuk választékos szépsége mellett - változatosságot is kívánt tőlük. A variá-
ciógazdagság bemutatásához korábban a templom, mint színtér volt a legalkalmasabb, s 
ez valamilyen szinten még ma is így van. „Itt az a divat, hogy a templomban mindig 
másban kell lenni." Az 1970-es évek elején legalább 12 szoknyája volt egy lánynak, s 
ezeket hordta sorban, majd kezdte előröl. De a szalagoktól a kötényekig, az ingvállak 
hímzéséig minden a változatosságot szolgálta. 

Az 1970-es években azonban az „új"-nak a városi divathoz kötődő parancsa is megje-
lenik. Az „új"-nak Varsányban mindig is erős szimbolikus töltése volt, s korábban ez is a 
templomhoz, az egyházi ünnepekhez kötődött. Az új ruhát először a templomba vették 
föl. Eleve, új ruhát, láttuk, főleg Húsvétra kapott egy lány. Az új azonban még az 1980-as 
években is elsősorban új hatásút jelentett, azt, hogy ne legyen bolyhozódott, mosott hatá-
sú egy ruha. Tehát korábban a megkímélt régi ruha is lehetett új. A hagyományos viselet, 
ha mindig kiegészült is új darabokkal, anyáról, sőt nagyanyáról lányra, unokára öröklő-
dött. A tezaurálás középkori, s Varsányban a legutóbbi évekig fennmaradt normája is, a 
ruhák felhalmozására, s nem lecserélésére ösztönzött. 

Erősebben azonban csak az 1990-es évek második felében jelentkezett a szemlélet-
váltás, mely szerint az új immár nemcsak új hatásút, hanem valóban újat, sőt a divatnak 
megfelelőt jelentett. A lányoknál az egy éves ruha már csak otthon volt hordható, mivel 
nem volt „eléggé" divatos. „Tele van kihordatlan ruhával a szekrény, azt' mindig azon 
jajgatnak, hogy nincs ruha." 
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E szemléletváltáshoz képest probléma lett és maradt, hogy a változatosság parancsa a 
templomi öltözködéshez kötődően, továbbra is erős maradt. „Aki eljár a templomba, 
minden héten más ruhában kellene mennie" - mondják immár feltételes módban. A ha-
gyományos viselet visszaszorulásával ezt az elvárást előbb sötét szoknyával s váltogatott 
fehér blúzokkal, majd az 1980-as évek elején divatba jövő, a faluban varratott kosztüm-
mel, s ugyancsak blúz-váltogatással érték el. Tavaszra és nyárra pedig korábban ugyan-
csak a falubeli házivarrónőkkel varrattak egybeszabott ruhákat a lányoknak. Az 1980-as 
évek második felétől, boltban vásárolt rövidujjú világos színű kosztüm kezdi fölváltani 
templomi viseletként a korábbi egybeszabott ruhát, amiből átlagosan 2-3 volt egy lány 
ruhatárában. Az 1990-es évekre a varratás szinte teljesen kimegy a divatból, már csak a 
boltban vásárolt ruha számít hitelesen újnak. 

A nagyobb ünnepeken még az 1980-as évek elején is elég sokan mentek viseletben a 
templomba, mert úgy tartották, hogy a lányok abban szebbek, mutatósabbak. S ez így is 
volt, sokáig ugyanis esetlennek hatottak a számukra szokatlan, s falusi varrónők által 
készített „városi" ruhákban, amelyekhez egy más mozgáskultúra is tartozott volna, s a 
városi öltözködés csínját-bínját sem ismerték. Ami a mozgáskultúrát illeti, a sok-
szoknyával egy azokat ritmusosan himbáló mozgás járt, amely nem túl erőteljes, de épp 
elég erőteljes kellett, hogy legyen: „Édesanyám, indítsa be a faromat" - mondták még az 
1970-es évek elején is a templomba induló lányok, akiket anyjuk kötelezően kikísért a 
kapuba. A sajátos, inkább frissességet, mint erotikát kifejező csípőmozgáshoz a testükhöz 
szorosan zárt felkar tartozott, a kezükben vitt imakönyv, rózsafüzér és zsebkendő tartásá-
nak okán. Ezek után nem csoda, ha nem tudtak mit kezdeni hirtelen szabadon maradt 
kezükkel, s nem érezték a szűkebb szoknyában megkívánt járás esztétikáját sem. 

2000 körül az idősebbek nagy megbotránkozására sok lány előbb bársony, majd far-
mer nadrágban kezdett járni a templomba, s ehhez ruhatáruk zártabb felsőrészeit viselték. 
Vannak persze anyák, akik ennek a lazaságnak mai napig ellenállnak: „De még farmer-
ben az én gyerekem a templomban nem volt. Nem odavaló az." 

A templomi alkalmak konzerváló hatásától eltekintve, a fiatalok faluból való tömege-
sebb eljárásával, -ami a tanulással függött össze, és az 1980-as évek közepére lett általá-
nos-, szemléletváltozás következett be a lányok öltözködése terén. „Mióta tanulnak a 
lányok azóta divatoznak, mert oda már nem vehetnek kerek szoknyát." A szemléletváltás 
lényegét így fogalmazta meg 1986-ban egy fiatalasszony: „Anyám azt akarja, hogy sok 
ruhám legyen, én meg azt, hogy kevés, de szép." Ez, városi hatásra, a hagyományos teza-
uráló szokástó való elszakadást, s egy divatkövető mentalitás megjelenését jelenti. 

Sok egyéb hatás mellett a divat-követő öltözködés, a testről való ideák, s a szemérem-
ről való normák átalakulását eredményezte. A két háború közötti időszakban „egy lány 
térdét nem lehetett meglátni. Az asszonyok is, ha kendert áztattak, „férfi arra nem mehe-
tett". Az 1960-as években a lányok két lábuk közé kapott sok-szoknyában, nyakukban 
gyöngysorral tornáztak az iskolában, mivel szüleik nem engedték őket a tornaórán „le-
vetkőzni". Még a 80-as években is egy lánynak, -ahogy mondták- „takarnia" kellett a 
testét, s egész külső megjelenésének a „tisztességesség"-et kellett hangsúlyoznia. Ennek 
az elvárásnak a szoknya tökéletesen megfelelt. 
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A szűk farmernadrágnak ugyanebben az évtizedben való térhódítása, rést üt a szok-
nyaviselet hegemóniáján, ami végül már csak a templomra, a lagzira és az iskolai ünne-
pekre korlátozódik. Az 1980-as évek vége rehabilitálja a szoknyát Varsányban, a divat 
visszanőiesedik, s a farmer a fiatalok közös együttléteinek, a diszkózásnak, valamint a 
hétköznapoknak, főleg az iskolába járásnak a tartozéka lesz. Nyáron és tavasszal azon-
ban a vállpántos ruhák, kiskosztümök dívnak. A lányok fodrászhoz járnak. 

A divat uralma alatt álló varsányi lány már nem akarja takarni a testét, mert úgy ítéli 
meg - a tv-ből és a butikok kínálatából hogy nem ez a divat. 2004-ben a „testhez tapa-
dó" jelzővel körülírt női divat virágkora köszöntött be Varsányban. „Olyan ruha a jó, 
amibe felnéznek rá, testhez tapadó, ami kiadja az alakot. Nézik, hogy ennek milyen alak-
ja van, milyen nagy melle" - mondják maguk a lányok. „Szinte meztelen vannak" - há-
borognak egymás közt az idősebb asszonyok. „Mama, te le vagy maradva!" - torkolják 
le őket az unokák. „Ha valaki tisztességes, az le van maradva! Mégis a mi divatunk volt a 
legjobb, mert még a dédanyáét is el tudtuk hordani mostanáig, nektek meg egy hónapig 
tart a divat, aztán mehet a Balázsok ládájába." Az egyes nemzedékek megítélése között a 
szokásosnál lényegesen nagyobb lesz a rés. 

A varsányi kultúra mindig is nagyon divat-követő volt, csak ehhez most kívül találták 
meg a mintákat. Azt mondhatni, hogy a mai varsányi fiatalok szinte minden fenntartás 
nélkül követik az új fogyasztási eszményeket. Ebben is van azért, aki határt szab: „Az én 
lányom melle soha nem volt kinn, az csak az agyonra elengedett lányoknál van." A test 
takarásától a test, az alak hangsúlyozásáig 180 fokos fordulatot tett 30 év alatt egy leány 
külsejével kapcsolatos varsányi elképzelés, ami a normák megegyezéses jellegét mutatja. 

A lányok külsejének ilyen radikális átfogalmazódásával párhuzamosan óriási változás 
történt a fiúk ruházata terén is. Ez annyival is érdekesebb, mert az öltözködés falun szinte 
csak a férjhez adási stratégia részeként volt fontos, s ezért került éppen a lányok ruhája a 
családi erőfeszítések középpontjába. Az öltözködésnek, mint szimbolikus rendszernek 
másrészről korábban igen fontos szerepe volt a férfi-női oppozíció kifejezésében. Ebben 
a felállásban a lányok színpompás és változatos ruhatára mellett Varsányban a sötét szí-
neket és zárt formákat tartották férfiasnak, s egyáltalán nem sok gondot és pénzt fordítot-
tak a fiúgyermekek öltözékére. 

Kutatásunk három évtizede alatt tanúi lehettünk az itt bekövetkezett változásoknak is. 
1976-ban nyílt meg a faluban óvoda, ami katalizátorként működött mindkét nemű gyer-
mekek öltöztetése tekintetében. A szülők úgy élték meg 3 éves lányuk óvodába kerülését, 
mint a társadalomba való kilépés szimbolikus aktusát, s az alkalomhoz megfelelő lányos 
ruhadarabokkal látták el őket. A fiúk óvodába kerüléséből ugyanakkor, új tréningruha 
vásárlásán túl, nem csináltak nagy ügyet. így az óvoda - akaratán kívül - a kislányok 
„lánnyá" öltöztetését az eladólány korból előrehozta az óvodáskorra. Az eddig otthon 
stoppolt térdű tréningruhában játszó kislányok hangsúlyozottan lányos színekbe, pirosba, 
fehérbe és rózsaszínbe, valamint szoknyába és masliba lettek öltöztetve. Az anyák között 
valóságos vetélkedés indult meg kislányuk küllemét illetően. „Te az óvodából akarod 
férjhezadni a lányodat?" - támadt rá egy jobban öltöztetett kislány anyjára egy másik 
anyuka. „Varsányban egy lány híre már óvodáskortól alakul" - magyarázták nekem, 
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miért e nagy indulatok. A kislányok mellett a fiúk különösen férfiasnak hatottak sötétszí-
nű tréningruhában, barna és szürke szandálban, a fülük fölött magasan felnyírt hajjal. 

Az 1987-es gyűjtőút alkalmával tapasztaltam először a fiúk öltözékével való törődés 
lassú megjelenését, a férfiak kissé „szürke eminenciás" stílusából először az óvodás 
kisfiúk kiemelését. „Most indul, hogy ne legyen olyan nagy a különbség" - mármint a 
fiú-, illetve lányruha színvonala között - mondta egy kétfiús anya. Ő élenjárt e téren, 
mivel már az 1970-es évek közepén szilvakék bársony öltönyt csináltatott ünnepi alkal-
makra 15 éves fiának, akinek nyakkendőt kellett vennie, ha a faluba ment. Ez akkor 
olyan feltűnő dolognak számított, hogy ketten is megszólították az utcán, és megdicsérték 
azért, hogy fiait is ilyen gondosan járatja. Egyikük férfi volt. Az óvodában 1987-ben már 
két kisfiú hordott kordbásony kertésznadrágot, egyikük apja Németországban dolgozott. 
A többiek még tréningruhában voltak, de egyik kisfiún ez „már" bordó színű volt. 

Az 1990-es évek második felére a fiúk öltözéke figyelemben és pénzben kezdett 
felzárkózni a lányokéhoz, és a hagyományos szín-szimbolika merevsége is oldódott va-
lamelyest. Volt olyan modern anya, aki lánya kinőtt piros rövidnadrágját, egy másik anya 
pedig színes csíkos sapkát adott a kisfiára, saját anyja ellenkezése ellenére, aki szerint az 
„össze-vissza mintás" holmi lányos, akárcsak persze a piros szín. 

Azokban a családokban következett be hamarabb a fiúk külsejének átfogalmazódása, 
ahol a fiatalok külön laktak, s így a fiatal anyáknak ahhoz is jobban volt bátorsága, hogy 
ne adják rá fiúkra a nagymamáktól kapott sötétbarna, vastag akril pulóvert. A tsz-ben 
dolgozó, önálló keresettel rendelkező nagyanyák ugyanis szenvedélyesen vásároltak 
ruhafélét unokáiknak ajándékba, de csakis a piacon, ahol olcsóbb volt. 

A piac felismerte és kiszolgálta ezt az új igényt, megteremtve ezzel a faluban a „pia-
cosának nevezett stílust, amely még rátett egy lapáttal a fiús-lányos öltözködési norma 
amúgy is túlhangsúlyozott voltára. Rikítóan színes kislány szoknyákat lehetett itt kapni, 
amelyekre a nagymamák még arany vagy ezüst szalagokat is rávarrattak, hogy még lá-
nyosabb legyen. A nagyobb gyerekek „piacos" ruhadarabokat már nem voltak hajlandók 
felvenni, amiből sok sértődés támadt. Csak 2000 körül jutottak oda a nagymamák, hogy 
belássák, ők nem tudják „minek örül a gyerek", s most már az ajándékra szánt pénzt 
adják oda szüleiknek. 

A tizenévesek fiúk tréningruha-centrikus öltözékét a Varsányban az 1980-as évek 
elején terjedő farmer-divat oldja, amely ráadásul uniszex divat is egyben, s a leány öltöz-
ködésben is forradalmat jelent: az eladólány korhoz eddig szinte kötelezően kapcsolódó 
szoknyaviselésnek való hadüzenetet. Egy egész lánynemzedék jellemezhető Varsányban 
a „farmeres nemzedék" névvel. 

A fiúknál a farmerhez „csini pulcsi" járt. A farmer a fiúknál korántsem lett azonnal 
általános, a többségnél eleinte még a tréningruha „dominált". Ma már azonban az sem 
mindegy, hogy milyen márkájú a farmer, s hogy nincs-e túlságosan ,.kihordva." A szom-
szédos Nógrádsipeken még ma is a tréningruha az általános, s csak ünnepkor vannak a 
fiúk farmerban. 

A korábbi öltözködési tabuk ledöntésében fontos mozzanat volt a varsányi férfi-
külsőből eddig tökéletesen hiányzó lezserség megjelenése. Ennek feltűnésének történel-
mi jelentőségi fordulatát egy falubeli lány 1999-re teszi, amikor először látott a faluban 
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tarka kendővel bekötött fejű fiút, valamint olyat, aki a baseball sapkát az ellenzővel hát-
rafelé fordítva viselte. Az ehhez a lezser stílushoz tartozó új divathullám, az ún. „desz-
kás" stílus Varsányt kb. 2000-ben éri el. A falu elképedve nézi a kinyúlt, lógó trikókba, 
szoknyaszerűen bő nadrágba csomagolt fiatalságot. A korábbi: zártnak és visszafogottnak 
jellemezhető varsányi férfiöltözékhez képest, lényegét érintően idegen ez a lezser-
vagány-uniszex stílus. A szabályok immár nincsenek pontosan körülírva, divatfüggők. 

2003 végére ez a lezser stílus már „igénytelen"-nek számít, s a drága, kifejezetten 
márkás ruha lesz a norma. Ahogy egy 17 éves fiatalember megfogalmazta: ,A márkáért 
odavagyunk". ,Nagyon mennek a márkára a fiúk, alább nem is adják" - mondják a lá-
nyok is. A lányoknál is divat a márka, sőt, van kifejezetten lány-márka Varsányban, mint 
pl. a Keyoo. De míg náluk a jól kinézés az ami elsősorban fontos, a fiúknál a márkásság 
az, ami számít. Minden ruhadarabjukon feltűnően jelen van a márkajelzés, de újabban 
azokat a ruhadarabokat tartják elegánsabbnak, amiken csak diszkréten van rajta a márka-
név. Szinte erkölcsi elítéléssel beszélnek arról, aki „bóvlis utánzatot" hord. „Itt törvények 
vannak" - mondják. 

„Akinek nincs olyan ruhája a fiatalok között, kiközösítik." így „addig nyűglődnek a 
szülők nyakán, míg megvan, amit akarnak." Még a nagyszülő nemzedék is hatása alá 
kerül a fiatalok között folyó versengésnek: „Én sem bírom, ha látom, hogy ez hitványab-
ban néz ki" - mondja 15 éves lányunokájáról egy nagymama, s nyugdíjából, jobb meg-
győződése ellenére, pénzt ad neki ruhára. „Egymás ellen van a nép"-summázza. 

A fiúk öltözékének ilyen felértékelődésében a közeli városokba járás mellett fontos a 
tv hatása és a pesti plazákban, főleg a West-Endbe való felruccanások. Az itteni körülné-
zéssel „elmegy az egész nap". Más nem is érdekli őket Pestből, az autóbusz visszaindulá-
sáig itt töltik az időt. Az idősebb, huszon-éves fiúk autóval, haverokkal mennek fel. Ők 
évente többször is, a tizenévesek általában évi egy alkalommal jutnak fel Pestre. A ko-
rábban majdnem kopaszra felnyírt fiúhajak között ma a zselézett haj a divat, 4-5 fiúnak 
van festett haja, van, aki hajráfot hord. 

A férfiasság ma Varsányban nem a munkavégzésben elért teljesítményekben, hanem a 
jól öltözöttségben fejeződik ki számukra, ez adja szinte eltúlzott jelentőségét. A lányok is 
ezt méltányolják: ,Nekem sajnos az ilyen menő fiúk tetszenek, jól néz ki, autóval furiká-
zik, meg tud hívni." Elmondhatjuk, hogy egy sajátos, szinte kizárólag a jól fogyasztással 
jellemezhető fiatal szubkultúra kibontakozását láthatjuk ma Varsányban, amihez a felnőtt 
társadalom - jobb híján - asszisztál. 
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