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Bevezetés 

 

A disszertáció témája 

 

Szerkezeti logika 

 

Disszertációm címe – A születésszabályozás, mint társadalomtörténeti probléma – a doktori 

képzésre történt jelentkezésemkor választott munkacím. Az alcím, úgy vélem, kell en szűkíti 

a f cím szándékoltan tágra hagyott kereteit, mégsem kívánom csupán annyival indokolni ezt 

az eljárást, hogy öt éve, 2013 tavaszán-nyarán nem láttam pontosan el re, hogy néhány év 

alatt mit tudok megvalósítani a kutatási tervemb l. Diplomamunkámban (Búvópatak a társa-

dalomtörténetben? Demográfiai folyamatok az Ormánságban 18951941 között és az egyké-

zésről folytatott diskurzus a két világháború közötti Magyarországon) még kerestem az útját a 

születésszabályozást értelmez  vizsgálat módszerének. Ahogy a diplomamunka alcíme is ki-

fejezi, ennek egyik útja egy kiválasztott területen él  családok termékenységtörténetének 

elemzése, ami dönt en kvantitatív jellegű megközelítés. Másik lehet ség a témával foglalko-

zó szövegek szorosabb tanulmányozása: ki, mikor és miért, milyen tudással, milyen tapaszta-

lati háttérrel és milyen megszövegezéssel fogalmazta meg állításait a születések korlátozásá-

val kapcsolatban, ami javarészt kvalitatív jellegű megközelítés. Véleményem szerint, témám-

ban ez a két út kölcsönösen er síti egymást és mesterszakos éveimben a f szöveg és a láb-

jegyzet tükrözésével igyekeztem a demográfiai mutatókat dönt en a népi írók véleményfor-

máló írásaival összeilleszteni. Ezt a módszertani próbálkozást ma már nem tekintem kielégí-

t nek, viszont az elmúlt évek – leginkább az adatbázis-építés id igényessége miatt – nem 

tették lehet vé, hogy teljes egészében kivitelezzem a kialakult elképzelésemet.  

A születésszabályozás, mint társadalomtörténeti probléma, úgy vélem, három pilléren áll. Az 

els , a születésszabályozásról a következ kben is javarészt ismertetett, vagy említett, országos 

szinten is véleményformáló szövegek diskurzuselemzéssel való vizsgálata. Hogyan b vült az 

egykézés fogalmának jelentéstartalma, mikor és ki által rakódtak rá újabb értelmezések, má-

sok erre mennyiben reflektáltak, illetve vették át reflektálatlanul és – a helyi sajtó és egyné-

hány peranyag alapján – hogyan jelentek meg a stigmatizáló elemek a vidéki társadalomban: 

hogy csupán néhányat említsek a kutatás során megfogalmazódott kérdések közül. A disszer-

tációban áttekintést adok a – véleményem szerint – témában legfontosabb szövegek logikájá-

ról. A harmadik pillér voltaképp a disszertáció törzse, amely nagyobbrészt kvantitatív megkö-



8 

 

zelítésével igyekszik megválaszolni azokat a kérdéseket, hogy miként ment végbe a születés-

szabályozás elterjedése egy kiválasztott, jelesül a vajszlói kerületben és ezen belül milyen 

gazdasági és felekezeti különbségek állapíthatók meg. Egy konkrét eset, egy magzatelhajtás 

körülményeinek megismerése vezet át innen a családnagyság és iskolai eredmények össze-

függéseit vizsgáló fejezethez, majd a vajszlói kerületi lakosoknak egy németek (svábok) lakta 

térséggel, az általam kismányoki kerületnek elnevezett mikrorégióval való korlátozott össze-

hasonlításhoz. A disszertáció egyes fejezetei többé-kevésbé hasonló logika mentén épülnek 

fel, de a feszes vázat oldják a második és harmadik fejezet eltér  megoldásai. Ennek egyik 

olvasata lehet a szerz  megszövegezési igényének természetes változása, de a sokféleséget 

magyarázza, hogy a vizsgálati kérdések megválaszolásához folyamatosan bevont források, 

kritikák vagy módszerek már nem mindig igényelték azt a didaktikus eljárást, mint ami az 

els  fejezetben dominál.  

A két f  egység összekötése – tehát a második pillér – okozta a legtöbb fejtörést, és most úgy 

vélem, a biográfia módszere az, amely erre a legalkalmasabb. Egy ormánsági lelkipásztor, a 

kákicsi Kiss Géza személye az, akinek az életművén és életpályáján keresztül mind a 

diskurzív szintet (lévén közíró), mind a helyi szintet (lévén lelkész), de az egész kérdéskör 

szaktudományos szinten való elemzését is (lévén kutató) bemutatni és értelmezni lehet.1  

Az alábbi, önmagában is egységesnek tekinthet  szöveg, bízom benne, hogy eredményei te-

kintetében kielégíti egy doktori disszertációtól elvárható szakmai kritériumokat, miként abban 

is, hogy id vel lesz lehet ségem e nagyobb lélegzetű kutatási terv megvalósítására. Kutatá-

som így tehát olyan társadalomtörténeti munka, amely jelent s mértékben veszi igénybe a 

történeti demográfia módszertani eszközeit is. 

 

Vizsgálati kérdések 

 

A disszertáció kiindulópontja a vajszlói kerület termékenységi értékeinek vizsgálata a demo-

gráfiai átmenet függvényében. A f  kérdés tehát az, hogy melyek azok a fontosabb megállapí-

tások, amelyek a termékenységi átmenet szakaszait jellemzik és hogyan illeszthet  ezekkel 

össze az ormánsági egykézés kérdésköre, nem hagyva figyelmen kívül a jelenség korábbi 

kulcsfontosságú történeti demográfiai vizsgálatát, Andorka Rudolf vajszlói és besencei kuta-

tását. A termékenységi adatok szorosabb elemzése el tt szükségesnek vélem megvizsgálni és 

összevetni a f bb demográfiai mutatókat a vajszlói kerületre, több ízben összehasonlítva a 

                                                 

 
1
 Koloh Gábor 2017a. 
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dél-dunántúli és az országos értékekkel (a kutatás kés bbi fázisára marad ezeknek az összeve-

téseknek a gyarapítása).  

A második fejezetben már kevesebb, de továbbra is fontos szereppel bír a termékenységi 

vizsgálat. Véleményem szerint ugyanis ahhoz, hogy a maga mélységében megértsük egy tör-

téneti társadalom összetettségét, nem elég – talán félrevezet  is – a klasszikus népszámlálási 

alapú, vagy egyéb egyetemes klasszifikációs foglalkozási szerkezeteknek a helyi társadalomra 

való er ltetése. Ezek túlságosan homogenizálják azokat a közösségeket, amelyek pontosan 

szerkezeti finomságuk és egyediségük miatt működnek úgy, ahogy. Hogy mégis hogyan, azt 

szeretném megérteni a második fejezetben a társadalmi rétegz dés helyi szintű megkonstruá-

lásával és a birtokörökl dési mechanizmusok vizsgálatával. Ezeknek a családi vizsgálatoknak 

a fókuszában a földet művel  jobbágyok társadalmának a 19. század közepén való átalakulása 

áll. Ez a vizsgálat összekapcsolja az anyakönyvi adatbázist egy kulcsfontosságú, az 18Ő8 el t-

ti és utáni telekhányadokat összevet  forrás adataival. A forráshoz tapadó elemzés tanulságait 

az els  fejezet termékenységi számításainak beemelésével tesztelem. A fejezet célja így a tár-

sadalmi csoportok szerinti termékenységi sajátosságok többkörös megvizsgálása. 

A 3. fejezet kultúrtörténeti vonatkozású elemzések együttese. El ször – építve a 2. fejezet 

tanulságaira – felekezeti alapon kívánom megvizsgálni a termékenységi különbségek alakulá-

sát, így külön a reformátusok és a római katolikusok körében. A vizsgálathoz tartozik a társa-

dalmi és felekezeti mez  összesimítása és családi alapú vizsgálata. Milyen különbségek mu-

tathatóak ki tehát eszerint? Vajon teljesen tévútra visz a felekezeti alapú vizsgálódás? Ezután 

– elrugaszkodva a termékenységi vizsgálatoktól – a születésszabályozás módját kívánom 

megvizsgálni: a termékenységi átmenet kapcsán megállapítható szakaszok során vajon milyen 

technikai eszközök segítségével volt vagy lehetett kivitelezhet  a születésszabályozás? A fe-

jezet lezárásaként – ismereteim szerint eddig egyedülálló módon – a családnagység és az isko-

láztatás kapcsolatát kívánom feltárni. Igaz-e, hogy az egyke gyermekre több gondot fordítot-

tak és így a tanulmányi eredményei messze fölötte volt a nagyobb családból származó diáko-

kénál? A fejezet végére érve kiderül. 

A Ő. fejezetben bár ismét túlsúlyba kerül a demográfiai vizsgálat. Amellett hogy a fejezet egy 

eddig csak alig használt forrástípust, a németországi kutatók által összeállított 

Ortsfamilienbuch-ot is felhasználja, rámutat arra, hogy milyen kulturális és regionális vonat-

kozásai lehettek a születéskorlátozásnak a 19‒20. században. 
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A vizsgált tér 
 

A vajszlói kerület vizsgálata során a következ kben Vajszló, Besence, Hirics, Kisszentmár-

ton, Lúzsok, Páprád és Vejti adatait elemzem. A települések kiválasztásakor kiindulópontul a 

mesterszakos diplomamunkám megírása során felépített adatbázist vettem alapul. Akkori 

elemzésem az 189ő és 19Ő1 közötti id szakot ölelte fel. Az 189ő. október 1-jével működésbe 

lépett polgári anyakönyvi közigazgatás az úgynevezett vaiszlói (190Ő-t l vajszlói) anyakönyvi 

kerülethez rendelte Baranyahídvéget, Besencét, Páprádot és Sámodot. 1898-ban ez kiegészült 

Hiriccsel, Kisszentmártonnal, Vejtivel és Lúzsokkal, 1907-ben pedig leválasztották t le 

Baranyahídvéget és Sámodot. Vizsgálati id szakom végéig, 19Ő1-ig további változás nem 

történt, ezért a vajszlói kerületet lefed  adatbázisom a fent jelzett hét település adatait tartal-

mazta.
2
 Az ELTE Társadalom- és gazdaságtörténeti doktori programjába való jelentkezésem-

kor a kutatási tervben a vajszlói kerületi termékenységtörténet vizsgálatának az id ben visz-

szamen  elemzését fogalmaztam meg, ami szerves folytatása a mesterszakos adatbázis-

építésnek. Itt már nem kívántam a vizsgált kerület egységén változtatni, még ha evidens is, 

hogy 189ő el tt ilyen nevű közigazgatási egység nem létezett. A vizsgálat során az a tény, 

hogy Vajszló és Besence a Magyar Királyi Vallásalapítvány tulajdonában álló Vajszlói Ura-

dalom, míg a többi település a Pécsi Káptalan joghatósága alá tartozott, az elemzett tér kiala-

kítása során a fenti sorrend miatt nem játszott meghatározó szerepet.  A vajszlói kerület tele-

püléseit a következ kben röviden Vályi András, Fényes Elek, Pesty Frigyes és az 192ő-ös 

közigazgatási tájékoztató lapok adatainak felhasználásával kívánom bemutatni. 

Vályi András 18. század végi helységnévtárában Besencéről mint katolikus tót3
 faluról 

írt, melynek „határbéli földgye középszerü termékenységü; de mivel némelly fogyatkozásain 

kívül, piatzozása sints, harmadik Osztálybéli.”4
 B  félévszázaddal kés bb Fényes Elek a tele-

pülés mocsaras határát és szép erdejét találta említésre méltónak, melynek tartalmát a Pesty 

Frigyes által összeállított kérdésekre adott válaszok árnyalják.5
 Besence nevét a falu „öregjei” 

– az 1860-as évek közepén járunk – onnan eredeztetik, hogy „ezen községnek határát a víz 

bírta úgy annyira hogy a hol most a község áll a víz fogta körül úgy hogy a községbe csak egy 

                                                 

 
2
 Fáncsy József 1976. 163-164. 

3
 1828-ban a falu lakosságának körülbelül 7-8%-a volt katolikus, a többiek reformátusok. A 18. század második 

felében születettek családnevei közül csak némelyek esetében feltételezhet  a szláv eredet, így például a Filák, 
Tomics, Scopa esetén, viszont a többségben lev k – így például Bíró, Futó, Németh, Török – esetén nem. Vályi 
megjegyzését tehát fenntartással kezelem. 
4
 Vályi András [1796] 2003/1. 19ő. 

5
 http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ Besence (Utolsó letöltés: 2016. szeptember 6.) 

http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
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helyen lehetett bejárni, tehát mint a víz által besánczolt hely onnét vette Besáncz nevét, mely 

kés bb Besenczére lett változtatva.”6
 A túlnyomórészt lapályos dűl kkel körülvett település 

határa megközelítette az 1700 holdat, term földje viszont sovány, így – agrárjellege mellett – 

f  kereskedelmi profilját a fakereskedelem adta, amelyet mintegy hat erdeje is igazol. Lakos-

sága a település belterületén élt, pusztája nem volt. 192ő-ben uralkodó tenyésztési iránya a 

marha- és a sertéstartás és mindössze négy iparosa, egy-egy asztalosa és ácsa és két kovácsa 

volt. A település a vizsgált id szakban megtartotta mez gazdasági jellegét. Határa 1917-ben 

9ő holdnyi legel vel b vült, amely területet Nagycsánytól csatoltak át. Kulturális életét polgá-

ri olvasóköre és az id közi műkedvel  el adások jelentették.
7
 

Hirics, Vályi leírása szerint, környéke egyik gazdag faluja: „határja három nyomásra 

van osztva; terem búzát, kukoritzát, kendert, szöl  hegye nintsen, bövelkedik búzával, tenge-

rivel, hallal, mézzel, makkal, Pétsen, és Siklóson is van piatzozása.”8
 Búza és kukoricater-

mesztését, halászatát és makkos erdejét Fényes is megemlíti, a felsorolást a „kender- és 

lentermesztéssel” b víti.9 Pesty Frigyes gyűjtéséb l kitűnik, hogy dűl i túlnyomóan lapályo-

sak, emellett a kerületben lev  mintegy tíz tó fele Hiricshez tartozott, amely magyarázza, 

hogy f  kereskedelmi profilja a halászat, részben a vadászat volt. Tavaiban – mint például a 

Holt-Dráva szakaszban – sok volt a hal, a Piszkó és Urmos berekben sok volt a róka, határá-

ban folyt és folyik ma is a Dráva. Kelemenliget nevű pusztája a település nagyságához mérten 

népes volt, az 1920-as évekre Hirics lakosságának közel harmada lakott itt. 192ő-ben két sza-

tócsa, egy cipésze, kovácsa, k művese és vasárusa volt. A kulturálódást itt is, akárcsak Be-

sencén (illetve Kisszentmártonban és Vejtiben) a polgári olvasókör és az id közi műkedvel  

el adások biztosították.10
 

Kisszentmárton gazdasági adottságait Vályi András így írta le: „határja 3 nyomásbéli, 

kétszeres búzát leginkább terem, egyebet középszerüen; két berkei hallal, és tsíkkal táplállyák 

Lakosait; telekjein sok szép gyümöltsfák lévén, gyümöltsel igen bövelkednek; erdeje, és rétjei 

jók; ide tartozik Apáti puszta is, holott régenten a' Benediktinusoknak Apátúrja lakott, most a' 

Lakosoknak urbáriális szántóföldgyeik vagynak rajta.”11
 Pesty gyűjtése szerint dűl i túlnyo-

mórészt vizeny sek, f  profilját továbbra is a halászat jelentette. Határa 192ő-ben kiegészült a 

korábban a Horvátországhoz tartozó Viljevó Adelistyán- (kés bbi nevén Majláth-) pusztájá-

                                                 

 
6
 OSZK Kézirattár FM/1. 381Ő/A. Baranya vm. I. Besence 

7
 EA St. 395. Besence 

8
 Vályi András [1799] 2003/2. 17ő. 

9
 http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ Hirics (Utolsó letöltés: 2016. szeptember 6.) 

10
 OSZK Kézirattár FM/1. 381Ő/A. Baranya vm. II. Hirics, EA St. 396. Hirics 

11
 Vályi András [1799] 2003/3. 380-381. 

http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
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val, amely következtében megemelkedett lakosságának harmada pusztai volt. Ekkor két ipa-

ros, egy kovács és egy bognár élt a több mint háromszáz lakosú faluban. Uralkodó tenyésztési 

iránya a ló, a szarvasmarha és a mangalica tartása volt. 12
 

Vályi Lúzsok három nyomással művelt határát tartotta külön említésre méltónak, 

amely „mindent meg terem, erdeje van.”13
 Fényes nem részletezi a település tulajdonságait, 

Pesty gyűjtéséb l megtudhatjuk viszont, hogy Lúzsok dűl i vizeny sek, két erdeje és három 

tava volt. Tavait kender- és len áztatására, míg a Cseri és Darvas erd k haszna a fa volt, oly-

annyira, hogy f  gazdasági profilját is a fakereskedelem jelentette. Pusztai lakossága nem 

volt. 1925-ben egy szatócs, három k műves, illetve egy-egy ács, szabó, olaj- és g zmolnár élt 

a településen, még ha g zmalma ekkor üzemen kívül is állt. Domináns tenyésztési irányzata a 

sertéstartás volt.14
 

Páprád kapcsán Vályi András annak halászatát és csikókereskedelmét emelte ki, illet-

ve hogy „határja három nyomásbéli, kétszerest leginkább terem, semmivel sem bövelkedik, 

vagyon az Uraságnak itten szén-éget je”15
 Fényes Elek szerint „Határa lapályos de termé-

keny; erdeje derék.”16
 Pesty Frigyes gyűjtésében kevesebb adatot találni Páprádról, mint a 

többi településr l, így csupán jelent srész lapályos dűl i tudunk, de erdeir l, f  kereskedelmi 

profiljáról semmi nem derül ki. A település közigazgatási tájékoztató lapjából kitűn en egy 

120 f s lakosú pusztája (Páprádi puszta) és egy 60 lelket számláló lakott külterülete volt még 

(Czigány telep), így Páprád lakosainak megközelít leg csupán fele lakott a település belterü-

letén. Az 192ő-ös felmérés szerint a szarvasmarha tenyésztése volt domináns és a Községi 

kereskedések rovatban csupán egy vegyeskeresked  került feltüntetésre. Kisiparosok közül 

egy-egy k művese, bognárja, kovácsa volt.17
 

 

                                                 

 
12

 OSZK Kézirattár FM/1. 381Ő/A. Baranya vm. II. Kisszentmárton, EA St. 392. Kisszentmárton 
13

 Vályi András [1799] 2003/3. 555-556. 
14

 http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ Lúzsok (Utolsó letöltés: 2016. szeptember 6.); OSZK Kézirattár FM/1. 
381Ő/A. Baranya vm. II. Lúzsok, EA St. 397. Lúzsok 
15

 Vályi András [1799] 2003/3. 20. 
16

 http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ Páprád (Utolsó letöltés: 2016. szeptember 6.) 
17

 EA St. 398. Páprád 

http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
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2. ábra: Vajszlói képeslap a századforduló idejéb l 
Forrás: www.vajszlo.hu/Galéria 

 

Vajszló esetén Vályi jó közlekedési helyzetét, tavait, búzaterm  határát s b  erdejét, 

Fényes termékeny határát és nevezetes sertésvásárait emelte ki.18
 A jelent s részben szintén 

lapályos dűl kkel és rónákkal határolt település jó term földjét a Pesty-féle gyűjtés is hangsú-

lyozta, Vajszló határa közel négyezer hold kiterjedésű volt. A f  kereskedelmi profilt itt egy-

értelműen az 1812-ben megszerzett mez városi joggal járó vásártartási jog jelentette, ahol 

különösen a sertéskereskedelem vált jelent ssé. 19
 A település egyben erdészeti központ, 

erd gondoksági hivatallal. Lakossága jelent srészt a településen, néhány család a településhez 

tartozó Borostyán és Angyalóc pusztán élt. A megélhetést a népesség dönt  hányadának 

Vajszlón is a földművelés jelentette, földművel i túlnyomórészt rendelkeztek földdel, hozzá-

vet legesen ötödük volt földnélküli. 192ő-ben tizenegy keresked je és mintegy félszáz kisipa-

rosa volt, amelyet két-két g zmalma és téglaéget je, egy g ztéglagyára, egy sertéshizlaldája 

és fakitermel  vállalata is kiegészített. Az 1912-ben épült, Villány és Barcs közötti vasútvonal 

Vajszlót is bekapcsolta a vasúthálózatba. A 20. században iparos és polgári olvasó köre is 

volt, ahol id nként vándorszínészek is felléptek a környéken általános műkedvel i el adások 

mellett. Református temploma mellett katolikus temploma (lásd 2. ábra: a magasabb a refor-

                                                 

 
18

 Vályi András [1799] 2003/3. ő80.; http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ Vajszló (Utolsó letöltés: 2016. szept-

ember 6.) 
19

 OSZK Kézirattár FM/1. 381Ő/A. Baranya vm. II. Vajszló 

http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
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mátus, az alacsonyabb a római katolikus templom), izraelita imaháza és – a szükséges köz-

igazgatási hivatalok mellett – szegényháza és vágóhídja is volt.20
 

Vejti kapcsán a háromnyomásos, leginkább búzaterm  határa mellett a Dráva kiöntései 

okozta károk kerülnek említésre Vályinál, míg Fényes b séges szilvatermését, sok sertését, 

összességében termékeny határát emelte ki. Holt-Dráva szakasza halban, Piszkói berke róká-

ban, két erd je fában volt gazdag. Emellett a településnek komoly bevétele származott a drá-

vai révforgalomból.21
 Vályi Csoszi nevű pusztáját említette, a kés bbiekben Daróczihalmával 

találkozhatunk, határa az 1920-as években a Dráván túli Moslavinától átcsatolt körülbelül 300 

kataszteri holdnyi földdel, füzessel és Ó-Dráva szakasszal b vült. Lakosainak megközelít leg 

negyede lakott pusztán. Mint keresked  egy szatócs, mint kisiparos egy bognár és egy kovács 

élt Vejtin. 22
 

A vajszlói kerület településeinek gazdálkodása az alapvet nek számító földművelési munkák 

mellett a vizek nyújtotta halászattal és az erd k nyújtotta vadászattal, makkoltatással és fake-

reskedelemmel is kiegészült, amely mellett szerepet kapott a sertés- és lókereskedelem, Vajsz-

ló vásártartásai, Vejti révforgalomból származó bevételei. Kereskedelmi és f leg kisipari te-

kintetben Vajszló regionális vonzer t jelentett. A települések eszerint bár bírnak kisebb-

nagyobb különbségekkel, a kerület ugyanakkor a f bb gazdasági és kulturális jelleget tekintve 

homogén volt. 

 

A dél-dunántúli egykekérdés 

 

A dél-dunántúli születésszabályozás, az úgynevezett egykézés Andorka Rudolf megfogalma-

zása szerint „az els  társadalmi problémák és demográfiai jelenségek közé tartozik, amelyek a 

közvélemény és a társadalomtudomány érdekl dését felkeltették.”23
 Az, hogy a termékeny-

ségcsökkenés élénk társadalmi vitákat gerjeszt, nem egyedülálló magyar jelenség: ahogy Jür-

gen Schlumbohm rámutatott, hasonló folyamatok játszódtak le a 20. század elején Németor-

szágban, ahol a vitát a paraszti réteg születéskorlátozásának ténye mellett a szláv terjeszkedés-

t l való félelem generálta.24
 Miután Andorka külön tanulmányban ismertette a dél-dunántúli 

egykekutatások történetét, itt elégnek mutatkozik f bb pontjaiban áttekinteni azt. Hölbling 

                                                 

 
20

 EA St. 399. Vajszló 
21

 Vályi András [1799] 2003/3. 616., http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/ Vejti (Utolsó letöltés: 2016. szeptem-

ber 6.), OSZK Kézirattár FM/1. 381Ő/A. Baranya vm. II. Vejti 
22

 EA St. 400. Vejti 
23

 Andorka Rudolf [1969] 2001a. 13. 
24

 Schlumbohm, Jürgen 2007. 8. 

http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
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Miksa Baranya vármegyei f orvos azzal, hogy 18Őő-ben kiadott jelentésében rámutatott arra, 

hogy a megye egy részében születésszabályozást folytatnak, annak kezdetét az 18Ő0-es, vagy 

azt megel z  id szakra helyezte, amelyet a kés bbi irodalom javarészt nem vett figyelembe 

vagy cáfolt. Andorka kiemeli, hogy Hölbling „felismerte a születéskorlátozás elterjedtségét, 

éles szemmel meglátta annak gazdasági okát”,25
 de az egykori f orvos ugyanígy meglátta és 

hangsúlyozta a társadalmi kontroll szerepét is.26
  

Az 1870-t l tízévenként végzett népszámlálások publikált eredményei a századfordulóra – 

túllépve a területi összehasonlításokon – lehet vé tették egy három-négy évtizedes folyamat 

ívének a megrajzolását, amelyhez szervesen kapcsolódva bontakoztak ki a hazai egykekutatá-

sok. Az I. világháború el tti vizsgálatok f képp Somogy és Baranya megyére koncentrálód-

tak. Gróf Széchényi Imrének, a somogyi egykét is vizsgáló agrárpolitikusnak „feltűnt ugyan 

(…) szűkebb hazája, Somogymegye lakosságának aránylag csekély szaporodása, de e kérdés-

sel való behatóbb foglalkozásra csak a legutóbbi [1900. évi – KG] népszámlálásnak a Dunán-

túlra kevéssé kedvez  eredménye késztette. A református lelkészeknek a hozzájuk küldött 

kérd ívekre beérkezeti válaszai meglep  helyzetet tártak (…) szemei elé (…).”27
 Munkája, Az 

egyke, ami a szerz  halála miatt befejezetlen maradt, 1906-ban jelent meg. Buday Dezs 28
 – a 

Tanácsköztársaság idején való szerepvállalása miatt 1919-ben kivégzett kecskeméti jogaka-

démiai tanár – ugyancsak a népszámlálási értékeket vetette egybe a vármegyei és korábbi 

adatgyűjtésekkel 1909-ben kiadott Az egyke Baranyavármegyében című kötetében. Ennek a 

műnek az összegzése ugyanebben az évben egy rövid füzetben is megjelent (Az egyke). 

Nógrády László29
 a kvalitatív forrásokra alapozta vizsgálatát, Az egyke-gyermek című, 1913-

ban megjelent könyvében a gyermekvédelem szempontjait szem el tt tartva az egykerendszer 

okai mellett annak a családra és a társadalomra gyakorolt hatásaira helyezte a hangsúlyt.  

                                                 

 
25

 Andorka Rudolf [1969] 2001a. 14. 
26

 „de ezen kívül nálunk még egy más ok forogván fönn, melly akadályozza a’ népesség’ növekedését, és ez nem 
egyéb mint a’ következ : legtöbb magyar helységeinkben szégyennek tartják a’ menyecskék, ha k házasságuk’ 
els  Ő s t 10 évében szülnek, aztán a’ legegészségesb’ és leger sb asszony is ritkán szül többet 2 gyermeknél a’ 
t. lelkészek és kerületi orvos urak’ bizonyítása és köztudomás szerint Sok menyecske szépségének föntartása 
végett akadályozza titkos és bűnös módon a’ szülést, sokat pedig a’ szegénység visz arra, minthogy tudniillik 

egy fél telken sokszor 3-Ő család is kénytelen elélni.” – Hölbling Miksa 18Őő. 6Ő. 
27

 Széchényi Viktor 1906. ő. 
28

 Buday Dezs  (1879‒1919) jogakadémiai rendes tanár. Pécsett született, tanult, majd Budapesten és Kolozsvá-
ron végzett jogot. Baranya vármegyei ügyészi gyakornok, majd árvaszéki jegyz . 1912-t l Kecskeméten jogaka-

démiai tanár, a kommün alatt vállalt városparancsnoki megbízatásáért letartóztatták, majd kivégezték. (Gulyás 
Pál 19Ő2. 190-191.) 
29

 Nógrády László (1871‒1939) eredetileg piarista szerzetes, majd gimnáziumi tanár. A Magyar Gyermektanul-

mányi Társaság egyik vezet je. (Gulyás Pál 2002. ő67.) 
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Széchényi az egykézés mögött els sorban erkölcsi okokat lát: „az erkölcsi hanyatlás, a hitet-

lenségnek és vallástalanságnak elterjedése megel zte, s t feltételezi az egygyermekrendszer 

térfoglalását és ebben a tekintetben sajnos nagyon is jogosultak azok a panaszok, amelyek 

éppen a protestáns lakosság vallásosságának csökkenésér l szólnak.”30
 A gazdasági okok – 

abból fakadóan, hogy inkább a gazdagok, semmint a szegények egykéznek – voltaképp csak a 

materiális életfelfogást er sítik.31
 Az anyagiasság aztán – követve gondolatvezetését és szó-

használatát – a kényelemszeretet és a fényűzés igényét fokozva cinizmusba taszítja az egyké-

z t, és ennek következményei az inkább a n kre jellemz  „egoisztikus okokban”, míg a férfi-

ak esetén a gyermeke jöv jér l való gondoskodásban nyilvánul meg, természetesen negatív 

módon. El bbire például hozza a menyecskék mulatni vágyását, a n i hiúságot, de ide tartozik 

az „álszégyen, a szomszédok lenézését l, csipkedését l való félelem”.32
 A gyermek jöv jér l 

gondoskodni akaró paraszt logikája kapcsán pedig az egy gyerek osztatlan örökségéb l faka-

dó jobb, könnyebb életet jeleníti meg. A rendszer ezek mellett – leginkább a cinizmushoz 

kapcsolódóan – az iskolai és az egyházi adók, illetve a katonai besorolások miatt panaszokkal 

egészül ki.33
 

Buday Dezs  elemzése a baranyai egykére koncentrált. Széchényivel szemben nemcsak fel-

villantotta, de jobban meg is mutatta az egykézés jelenségének különböz  árnyalatait. Bara-

nya megyében három térségben vizsgálta a születésszabályozást. A Dunamente vegyes vallá-

sú, f leg sz lészetb l él  népénél a birtokosztódástól való félelem, ezzel összekapcsolódóan a 

nagybirtok szorítása mellett a közösség az italban, étkezésben, lakberendezésben, ruházko-

dásban megjelen  fényűzését emelte ki. Az Ormánság si szokásait rz  reformátusai, akik a 

jó szemtermesztésb l és a szűkül  legel ikb l tartják fenn magukat, a birtoknagyság elégte-

lensége mellett azért is egykéznek, mert „az állam jórészt tehetetlenül áll, nevezetesen az erre 

irányuló bűnös üzelmeket a rendelkezésére álló közegészségügyi szolgálattal nem képes el-

len rizni és csak kismértékben is megtorolni.”34
 A Mecsekvidéken bár még nem terjedt el, de 

már megjelent ekkorra az egykézés. Ebben a színmagyar, katolikus, legeltetésb l és bányá-

szatból él  közösségben már nem kap szerepet a gazdasági ok, „nagyon sokszor a városhoz 

közelfekv  falvak fényűzése az egykének a f mozgatója.”35
 Ezekb l tev dik tehát össze a 

                                                 

 
30

 Széchényi Imre 1906. 83. 
31

 „A szegény ember egyetlen örömét a gyermekeiben találja fel. A jobbmódú gyakran inkább lemond a sok 

gyermekben rejl  boldogságról, csakhogy gyermeke osztatlanul élvezhesse azt a vagyont, amely az apának te-

kintélyt, társadalmi állást, kényelmet és az élet számos élvezetét biztosította.” – Széchényi Imre 1906. 91. 
32

 Széchényi Imre 1906. 92. 
33

 Széchényi Imre 1906. 101-103. 
34

 Buday Dezs  1909. 1Ő. 
35

 Buday Dezs  1909. 1ő. 
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Baranya megyei egyke és így az két pilléren, a negyedtelkes betegségnek is nevezett morbus 

latifundii-n, mint gazdasági tényez n, valamint a parasztok „arisztokratikus hajlandóságán”, 

tehát a magasabb életszínvonal iránti igényén nyugszik.36
  

Miután Nógrády László inkább az egykézés hatásaira helyezte a hangsúlyt, az okozati háttér 

kidolgozása nála inkább széttartó, mint az el z eknél, viszont új szempontokat is beemel. 

Véleménye szerint az els dleges szereppel bíró gazdasági okok mellett a kényelemszeretet és 

az egészségügyi fejl dés is az egykézés gyakorlásának irányába mutat. A gazdasági okoknál – 

az eddig ismert földosztódás elkerülése és a vagyon utáni hajsza (avagy földszeretet) mellett – 

megjelenik a szülés költsége is.37
 A kényelemszeretet kapcsán a modern élet nyújtotta szóra-

kozási lehet ségeket és a n i hiúságot említi, amivel ismétli, ha tetszik, er síti Széchényi 

meglátását az egoisztikus magatartási formákat illet en. Nógrády – szemben Széchényivel és 

Budayval – sokkal nagyobb jelent séget tulajdonít az óvszerek terjedése által lehet vé váló 

védekezésnek és a magzatelhajtás szakszerűsödésének, amelyeket erkölcsi vonatkozású té-

nyez knek tekint.38
 Az egykézést er sít  okként említi még annak divatos voltát, mert szo-

kássá válva kötelez  erejűvé válik, de ugyancsak az egyke irányába mozdít a korai n sülés 

(ezzel majd Fülepnél találkozunk legközelebb) és a Széchényinél is el kerül  katonáskodás. 

Az egykézés hatásai között a munkáskéz megfogyatkozása és az elkényelmesedés mellett új 

szempontként megjelenik a gyermekre gyakorolt hatás, mely szerint az egykegyermek satnya 

és életképtelen, de a falu is bűnössé és üressé válik így.39
 Az els  világháború el tti szövegek 

részben építenek egymásra, és a gazdasági illetve erkölcsi okok, mint az egykézés kialakulá-

sának és elterjedésének magyarázatai mindenhol megjelennek, eltér  hangsúlyokkal. Széché-

nyinél már feltűnnek a leger sebb toposzok, úgy mint a birtokosztódástól való félelem, a re-

formátus gazdagparasztság önzése vagy a n i hiúság, de tényként kezeli az egykézés szokásá-

nak a franciáktól való átvételét.40
 Ezt Buday is hosszabban taglalja, de felhívja a figyelmet az 

egykézés kialakulásának térbeli különbségeire és bár nem kap jelent s szerepet, de a maga-

sabb életszínvonal iránti igény következményeként említi a „jelentéktelen s inkább a 

                                                 

 
36

 Buday Dezs  1909. 3. 
37

 Nógrády László 1913. 1ő-16. 
38

 „A legnagyobb elkeseredés hangján szólnak az adatgyűjt k a «szemérmetlen furfanggal és er szakossággal 
dolgozó» óvszer árusok ellen, kik a «legmodernebb gyermekveszt  eszközöket» ajánlják. Meg kell ezeket rend-

szabályozni, el kell tiltani a különböz  címek alatt forgalomba hozott reklámfüzetek terjesztését l ket. Egyér-

telműen mondják azt, hogy ezek az ügynökök s ezek a füzetek terjesztik leghathatósabban a mételyt.” – Nógrády 
László 1913. 38. 
39

 Nógrády László 1913. 2ő-36. 
40

 Széchenyi Imre 1906. 70. 
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németeklakta” 41
 vidékekre szorítkozó kivándorlást is. A szövegek mellett a korszak fontos 

munkája a Mattyasovszky Mátyás és Baross János által végzett és 190Ő-ben publikált munka, 

amely a falvakban dívó öröklési szokásokat gyűjtötte össze.  

A két világháború közötti id szakban már er sebb politikai színezetet kapott az egykekérdés. 

A születésszabályozásról folyó diskurzus az 1920-as évek második és az 1930-as évek els  

felében csomósodott. Ebb l az id szakból – hangsúlyozva az áttekintés vázlatos voltát – há-

rom írás bírt meghatározó szereppel, úgymint Kodolányi Jánosnak A hazugság öl című me-

moranduma, Fülep Lajosnak a Pesti Napló-ban megjelen  észrevételei a baranyai egykézésr l 

és Illyés Gyula jegyzete, a Pusztulás. Az 1920-as évek els  felében, a Kovács Alajos számítá-

sait bemutató egyke-térkép (3. ábra) és a Társadalomtudomány körkérdésére adott válaszok 

már mind ezeknek a szövegeknek ágyaztak meg. 

Egy rövid kvantitatív tartalomelemzéssel az egyes szövegek súlypontjai jól megragadhatóak 

és harmonikusan kiegészítik a kvalitatív diskurzuselemzést.42
 Ennek az eljárásnak a módszer-

tani lényegét Géring Zsuzsanna abban látja, hogy a tartalomelemzés útján el zetesen kiválasz-

tott kulcsfogalmak egy-egy f bb hangsúlyra világítanak rá, de a diskurzuselemzés – úgymond 

alulról építkezve – lehet vé teszi ezeknek a teljes szövegbeli beágyazottságának vizsgálatát. 

 

Szempontok Kodolányi János Fülep Lajos Illyés Gyula 

A
d

at
o

k
 megjelenés éve 1927 1929 1933 

megjelenés helye Élő Szó Pesti Napló Nyugat 

szavak száma 7074 9487 7711 

K
u

lc
ss

za
v

ak
 

ar
án

ya
 (‰

) nagybirtok 1,41 - 0,78 

vallás(osság) 1,98 1,37 - 

erkölcs 2,69 6,01 0,52 

sváb/német 0,42 0,53 6,22 

 

1. táblázat: Kodolányi János: A hazugság öl, Fülep Lajos cikksorozatának  
és Illyés Gyula: Pusztulás című írása kulcsszavainak el fordulási aránya 

 

A fenti szövegek által is középpontba állított, majd a két világháború között el térbe került 

német terjeszkedés miatt a sváb/német fogalompárral kiegészített kulcsszavak szövegbeli el -

fordulásának vizsgálata során markáns különbségek figyelhet ek meg. Kodolányi János me-

morandumában az erkölcs után a vallásosság és a nagybirtok fordul el  a legtöbbször, de a 

megoszlás mutatja, hogy mindegyiknek komoly szerepe lesz és nem válik egyik sem a szöveg 
                                                 

 
41

 Buday Dezs  1909. 16. 
42

 Géring Zsuzsanna 2017. őő-59. 
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farsúlyává. Fülep és Illyés szövegében viszont annál inkább kiütközik, hogy egy szó köré 

csoportosul a mondanivaló és míg Fülepnél ez az erkölcs, addig a témáról való tudását Fülep-

t l merít  Illyés szövegében a német szó kap hangsúlyt. Érdemes észrevenni azt is, hogy 

mennyivel összetettebbnek látja a probléma gyökerét a helyben nevelked  Kodolányi a többi-

ekkel szemben! 

 

Kodolányi János memoranduma  

 

Kodolányi János bár nem volt az ormánsági társadalom bennszülöttje, azzal, hogy gyerekko-

rának és fiatalkorának  egy részét (10-11 és 20-22 éves korát) itt töltötte, családja itt élt, majd 

 is vajszlói lányt vett feleségül, így ismerték, és az id  el rehaladtával egyre jobban, ha nem 

is teljesen, maguk közül valónak tekintették. Kodolányi A hazugság öl című memoranduma, 

amelyet az országgyűlés alelnökének, Huszár Károlynak címzett, 1927-ben jelent meg. A 

tartalomelemzés mutatja, hogy Kodolányi szövegében gyakorlatilag minden kulcsfontosságú 

hívószó szerepelt: dominált az erkölcs, de hangsúlyos volt a vallásosság és a nagybirtok is. A 

tartalomelemzés szerint tehát szélesen merít és nem egy tényez re hegyezi ki a kérdéssel kap-

csolatos mondanivalóját. A szöveg szoros olvasata visszatükrözi a fenti megállapítást. Kodo-

lányi egyke-felfogása hanyatlástörténet, amelynek kiinduló okai eredetileg függetlenek voltak 

egymástól, de találkozásuk az egykézésben összegz dött. Az els  kiinduló pontot ebb l a 

jobbágyrendszer rosszul kivitelezett felszámolása, a másodikat pedig a hazugság növekv  

térnyerése a társadalom életében. A jobbágyrendszer rosszul kivitelezett felszámolása Kodo-

lányi leírása szerint azt jelentette, hogy a jobbágyság megszűntével „kisebb-nagyobb parcel-

lákat kaptak a parasztok, amelyeket szabadon adhattak-vehettek, megterhelhettek s amelyet 

örökölhettek, mégpedig nem családonként, hanem egyénenként. Lassan-lassan tehát beleszí-

vódott a nép lelkébe az a tudat, hogy a sok gyermek nem olyan jó, mint régen volt, amikor 

még a munkában csak segített, hanem a birtok szétdarabolását a kevés gyermek rendszerrel 

iparkodott megakadályozni.”43
 Ez a gond természetesen azokat érintette, akiknek földje volt. 

Akiknek ugyanis nem volt – helyben dönt en a cselédség tartozott ide – olyan mérvű sze-

génységben éltek, amelynek következtében a gyakori betegségek, különösen a tüd vész és a 

tífusz nagyobb fokú gyermekhalandóságot produkáltak, ami pedig több gyermek vállalására 

ösztönözte a szegény sorban él  szül ket. Ennek és nem a cselédek vallási hovatartozásának 

(történetesen a római katolikus felekezethez való tartozásának) a következménye tehát a ró-

                                                 

 
43

 Kodolányi János [1927] 1963. 
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mai katolikus cselédek nagyobb szaporasága – Kodolányi okfejtése szerint.44
 Visszatérve a 

földdel bíró – történetesen református – birtokos parasztságra: számukra az igazi tragédiát 

nem maga az öröklés következtében fellép  földosztódás ténye, hanem az Ormánság földesúri 

és közalapítványi nagybirtokainak szorítása jelentette. Ez a terjeszkedési korlát eredményezte 

végül magának az egykézés jelenségének a kialakulását, az egyik oldalról. 

Ugyanezt a hatást er sítette a társadalmi életben elburjánzó hazugságok sokasága is, amely a 

politika részér l a fels bb hatalmi er szakban, a választási rendszer hibáiban, a kétes társa-

dalmi elvárásokban, a mindennapi élet kétszínűségében és a szexualitást tabusító közbeszéd-

ben öltöttek formát. Mindezek együtt, egymást er sítve a társadalmi morál romlását okozták. 

A társadalmi romlás pedig – találkozva a gazdasági kényszerszerűséggel – szintén az er teljes 

születésszabályozást, az egykézést generálja.45
  

Kodolányi ezzel az okfejtéssel magyarázta az ormánsági születésszabályozás elterjedését. 

Akárcsak kés bb Fülep, Kodolányi sem ilyen rendszerezetten írja le az egyes tényez k kap-

csolatát, de összességében egész jól követhet , gondolatvezetése alapvet en fegyelmezett. Az 

egykézésnek nála két nagy f csoportba sorolhatóak a hatásai. Egyrészt a népesség fogyatko-

zásnak indul, másrészt pedig a mindennapi élet számos területén fellép  destruktív lelkületet 

idéz el . A népesség fogyatkozása a helyi közösség bomlásával jár, amelynek szemmel látha-

tó megnyilvánulásai a gyülekezetek megszűnése, az iskolák kiürülése és mindezzel együtt a 

közösségi áldozatkészség megszűnése. A fogyás következtében új lakók költöznek be, akik 

részint szapora cselédek, részint pedig olyan Bácskából érkez  svábok, akik korábban csak 

iparűzésb l éltek, id vel azonban a földeket kezdték el felvásárolni.46
 A min sítésben, a drá-

mai láttatásban er s Kodolányi kifejezésmódja, így azt már nem taglalja, hogy ez a fajta tár-

                                                 

 
44

 „Ezeken a nagybirtokokon azonban a cselédség katolikus. Minthogy teljesen földnélküli, és örökösödésr l szó 
sem lehet, a nagyobb gyermekhalandóságot, a tüdővészt és tífuszt szaporaságával pótolja a természet.” – Kodo-

lányi János [1927] 1963. 21. 
45

 „A magyar nép demokratikusabb és szintébb a világ minden más népénél talán. Sehol olyan romboló ellenha-

tást nem váltott ki az, hogy kétféle magatartás szükséges az életben: más a szavazóurna el tt és más meghitt 
körben, más a f szolgabíró el tt és más a pap el tt, más az iskolában és más otthon a családban. Ez a hazugság 
belopózott mindenüvé, destruált mindent. A magyar paraszt nem tűr morális gyámságot felülr l. Ha el kell tűr-

nie: inkább hazudik. De nemzedékeken keresztül tudni és érezni azt, hogy például a jobbágyot felszabadították s 
ma mindenki szabad, de ugyanakkor saját bőrén tapasztalni ennek ellenkezőjét, hallani azt, hogy a magyar szó-
kimondó és egyenes, de kakastollak között felhajtani a választásokra, hogy mindent a közért, és látni azt, 
hogy miként telnek meg zsebek ugyanakkor, látni azt, hogy morális parancsok többnyire csak rá kötelez k, s 

azokra vajmi ritkán, akik hirdetik: ez gyilkos, megöl  mérge lett a nép tiszta és szinte családi és nemi életének 
is.” – Kodolányi János [1927] 1963. 33–34. 
46

 „A pusztuló házakba más vidékekr l telepednek jövevények, f képp a szerb államalakulás óta bácskai svá-
bok, akik ottani földjüket, sz l jüket jó pénzért adják, s dináraikat az Ormánságban fektetik ingatlanba. Eleinte 

csak mesteremberek szivárogtak a régi lakosság közé, sváb asztalos, cipész, bognár stb. Kés bb jöttek a földmí-
vesek. Valóságos verseny indult meg az ormánsági földekért.” – Kodolányi János [1927] 1963. 26–27. 
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sadalmi-kulturális változás voltaképp milyen vonatkozásaiban jelent hanyatlást és nem pusz-

tán az id  múlásával együttjáró átalakulást a korábbiakhoz képest.  

A fogyásnál sokkalta összetettebb a destruktív pszichózis kialakulásának jelensége. Biológiai 

tünetei azok a szexuális és neurotikus zavarok, amelyek n knél „frigiditásban, férfiaknál 

homoszexualitásban és perverzitásokban nyilvánulnak meg‖.
47

 A családi élet zavarai a kevés 

házasságkötésben, a családon belüli gyakori viszálykodásokban és nem utolsósorban a csalá-

don belüli er szakban, különösen a gyilkosságokban öltenek valós formát.48
 Ugyancsak pszi-

chés következmény az általános igénytelenség. Általános, mert egyszerre fizikai („az utcák 

piszkosak, rendetlenek, a kertek gondozatlanok”)49
 és egyszerre szellemi („kultúráját régen 

elfelejtette, és minden szellemi funkciója az újságok politikai híreinek falásában merül ki”).50
 

Az okfejtésben a destruktív zavarok körébe tartozik az általános bizalmatlanság az elöljárók 

iránt, de Kodolányi ezt alapvet en nem részletezi, sokkalta hosszabban taglalja viszont a hit-

életben fellép  változásokat. Ezek a változások kétirányúak: vagy a korábban gyakorolt vallás 

megváltoztatását jelentik és így lesznek – a fokozatosság természetesen érvényesül – unitáriu-

sokká, nazarénusokká vagy a miszticizmusba elmerül  szektásokká.51
 A vallásukat változta-

tók rendszerint n k, míg a férfiak dönt en hitüket vesztik. Kodolányi a hitetlenséggel kap-

csolja egybe a morális ítél képesség és ezzel az etikai tudat elvesztését és a szenvedélyekbe 

való temetkezést, mint az alkoholizmust és a kártyázást.  

Ez tehát Kodolányi rendszerének foglalata. A folyamatosan kiépül  szisztémára komoly ha-

tással volt az els  világháború, egyrészt ugyanis számos család elvesztette az egyetlen örökö-

sét, másrészt pedig aláásta a korábban is megrendült intézményes formációk iránti bizalmát.52
 

A megoldási javaslat átfogó, totális társadalmi reform: valószínűleg ezért is siklott el az indít-

ványozás minden különösebb gyakorlati következmény nélkül.  

 

 

                                                 

 
47

 Kodolányi János [1927] 1963. 3Ő–35. 
48

 „Hitves- és gyermekgyilkosságok, rendesen az örökségért vagy a másik vagyonáért. Piskón például egy gyer-

meket hatéves korában tett el nemrégiben a családja láb alól. Más esetekben a megmérgezett asszonyt férje a 
poétikus Feketevízbe taszította. Járvány a beléndekmaggal való mérgezés.” – Kodolányi János [1927] 1963. 28. 
49

 Kodolányi János [1927] 1963. 25. 
50

 Kodolányi János [1927] 1963. 30. 
51

 „Terjednek a betegesen túlzó morális elveket hirdet  szekták, s gyűjtik magukba a vallási rületbe menekül -
ket, s terjednek a gyilkosságok, melyeknek reális indítékai a vagyonban keresend k, lelki indítékai azonban a 

szül k vagy gyermekek gyűlöletében rejlenek. Ezek neurózisok.” – Kodolányi János [1927] 1963. 3ő. 
52

 „A világháború során egyszer csak elkezdett pusztulni a féltve rzött egyetlen örökös. Egész falvakban kihalt a 
generáció, amelynek hivatása lett volna, hogy az apák kezéb l átvegye és tovább munkálja a földet. De nemcsak 
az, hanem más is történt. A háború aláásta a népnek azt a csekélyke erkölcsi érzékét is, ami még a háború el tt 
megvolt.” – Kodolányi János [1927] 1963. 
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Fülep Lajos cikksorozata 

 

Fülep Lajos a kívülr l jött, de beépül , résztvev  megfigyel ként tekintett önmagára. Ahogy 

felvett szerepét megfogalmazza: „(…) csak kicsiny faluban lehet úgy együtt élni a néppel, 

mint egy család tagjaival. S mivel a bajok közösek és mindenütt ugyanazok, mindegy, hol 

vizsgáljuk, de ilyen kis helyen még leghamarabb lehet megismerni ket. S jobban meg lehet 

ismerni az egyéneket is.”53
  Elemzése kevésbé strukturált: mondanivalója felbuzog, egyetlen 

felesleges gondolatmenetet sem találunk szövegében, de er sen csapong. Mindent el vesz és 

el akar helyezni, de a szöveg szoros követésével is nehéz meglátni a rendszert, még ha eléggé 

meggy z a szöveg összetettsége arról, hogy a szerz  képes a problémát egyben látni. Bele kell 

tehát nyúlnom Fülep szövegének menetébe ahhoz, hogy – a lehet  legkevesebb, de mégis 

elkerülhetetlen önkényességgel – letisztázzam azt, amit a Pesti Naplóban 1929-ben megjelent 

cikkeiben megfogalmazott.  

Az egykézés Fülep szóhasználatában javarészt az egy gyermek vállalását, de számos esetben a 

gyermektelenséget jelzi. A születésszabályozás eredetének megjelölésére mindig vissza-

visszatér a cikkekben. Nem el re megírt szövegkorpusz részenként történ  adagolásáról van 

tehát szó. Működik a lázas cselekvés akarata a zeng várkonyi parókián: mindent el akar mon-

dani és mindent egyszerre. Végül kimondja: „Minden mindennel összefügg. Minden minden-

nel kölcsönhatásban él. Minden összefüggve pusztít.”54
 Valóban, ilyen a válság természete, de 

mire idáig eljut, már látja, hogy négy síkon kell megfogalmaznia ezt a mindent: a jelenség 

családokra, egyénekre, gazdaságra és nemzeti életre gyakorolt hatásáról akart részletesen írni. 

Eddig a negyedik (ha a kezd  interjút is hozzászámolom) cikkben jut el és csak egynek – a 

családinak – jutott már hely a lapban. Az írásfolyam tehát abbamaradt, mégsem mondhatjuk, 

hogy értelmezhetetlenül csonka, hiszen a korábbiakból kirajzolódnak elképzelései, csupán az 

alátámasztást, meggy zést segít  érvek és példák maradtak el. Ez persze jelent ségét tekintve 

nem kevés, mégis arra a célra, hogy lássam és láttassam, Fülep fejében milyen háló kötötte 

össze az egyes elemeket, elég lesz.  

Fülep metafizikai emelkedettségb l száll alá az egykéz  világ összetettségének értelmezése 

felé: a jelenség genezise az erkölcsi rend bűnös megbomlása, amely mint betegség fert z egy-

re nagyobb területen, egyre gyorsabban. Az, hogy az erkölcsiség áll a középpontban, már a 

tartalomelemzésb l is kiolvasható volt. Az erkölcsi eltévelyedés persze magyarázható küls  

okokkal, például a rácoktól átvett születésszabályozási gyakorlattal vagy a birtok egyben tar-
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tásának szándékával, s t – bár Fülep ezt elutasítja – a népek elöregedésének képzetével is, de 

a tényleges, bels  ok az a hajlam maga. Ez az erkölcsi bomlást er sít  hajlam aztán mély, 

radikális bizalmatlanságot szül a közösség körében, olyannyira, hogy maga a közösség is el-

veszti a maga összetartozás-tudatát, egyre inkább atomizálódik és a nemzeti összetartozás 

képzete olyan kenetes illúzióvá fakul, amelyben már nem hisz senki az adott közösségben 

(vagy mondjuk: nem-közösségben).  

Fülep nem dolgozza ki, hiszen nem err l ír, de ennek a folyamatnak a következményeként 

tekint a kivándorlásra is (itt tehát már sokkalta nagyobb ennek hangsúlya, mint volt Buday-

nál). Az egykézés és a kivándorlás – kiegészülve a különböz  fizikai betegségekkel, különö-

sen a morbus hungaricusként aposztrofált tüd betegséggel – mind-mind a magyarság pusztu-

lását okozza. A nemzeti fogyatkozás tragikumát fokozza, hogy az egykézés és a kivándorlás 

nem szándékoltan, nem készakarva nemzetellenes cselekedet, így a Horthy-kurzus nemzeti 

identitáspolitikája ebben az esetben csak a bels  feszültséget növeli. Olyan oktrojált célrend-

szert mutat ugyanis, amely mögött az azzal azonosulni nem tudók vagy nem akarók a kényes 

szociális kérdésekr l a figyelmet elterelni akaró szándékot láthatták meg. Utóbbit expressis 

verbis már nem írta le: bár a cikkb l ez a gondolat egyenesen levezethet , a Pesti Napló min-

den bizonnyal nem bírta volna el ezt a rendszerkritikát. Kételyeiket aláhúzta a kormányzatnak 

az egyke-kérdéssel kapcsolatos elhúzódó tétlensége, a tényleges cselekvés halogatása. A Fü-

lep olvasatában erkölcsi betegségben sínyl d  egyének és családok tehát radikálisan megvál-

toztak, aminek egyaránt el zménye és következménye a korábban többé-kevésbé, az adott 

településen él  tekintélyszemélyek iránti radikális bizalmatlanság, ami ugyanakkor az ámítás-

ra való fogékonysággal jár együtt.55
 Fülep a kiváltó tényez k között sorra veszi a felekezeti-

ség illetve a vallásosság kérdését is, de a látszólagos együtt járások ellenére is meggy z dve 

vallja, hogy a kett  nincs összefüggésben egymással. Összegezve tehát az eddigieket, Fülep a 

születésszabályozás jelenségét a pontosan nem definiált, csak ismertnek vett erkölcsi rend 

megbomlása következményének tekinti. A megbomlás magyarázata a bűn maga. Fülep az 

általa száz évesnek datált születésszabályozás kapcsán nem akar, nem is tud ennél pontosab-
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 „Különös, csodálatos, szinte érthetetlen tünet az igazság iránt való ösztönnel és érzéknek ez a pervertálódása, 
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bat megfogalmazni: „az élet nem a fizika világa: az életben nem lehet semmi sem tünet vagy 

okozat úgy, hogy maga is okká ne váljék. S így is van: a bels  bomlás eredményeiként létre-

jött tünetek maguk is mint okok működnek tovább.”56
  

A következ kben nézzük meg, hogy a szerz  által a valahol a közép- és rövidtáv között látta-

tott magyar pusztulást kiváltó egykézésnek milyen közvetlen, legszorosabban kapcsolódó 

következményeivel lehetett számolni.  

1. A családi élet megváltozását részleteiben is volt módja kifejteni.
57

 Az egy gyermeket elké-

nyeztetik, drága ruhába járatják (egyúttal elhagyják a népviseletet), a gyerekeket korán, még 

gyermekkorukban összeházasítják. A házasságban a férfi, különösen ha v ül ment, a n  szol-

gája, voltaképp a család bérese, aki mellett a feleség szeret (ke)t tarthat és a válások is gyako-

riak. Az egykés életmód elbírja, hogy egyetlen gyermek se szülessen, de ha születik, bűn ha 

egynél több. A fogamzásgátlás legkezdetlegesebb módszerét, a megszakítás („szánt, de nem 

vet”), és ez az idegekre és a szexuális életre zavaró hatással van. Ha a feleség mégis teherbe 

esik, akkor magzatelhajtással élnek, aminek a különböz  (nemi) betegségek mellett medd ség 

is lehet a következménye. A családi élet ilyen mérvű változása biológiai satnyulással jár. 

2. Az egyénre gyakorolt hatást a korábbi részekb l lehet összerakni. Az egyén – akár a család 

– erkölcsileg teljes mértékben átalakul, megváltozik. Cinikussá, önz vé és bizalmatlanná vá-

lik, elfordul a hagyományoktól illetve a vallástól, kedveli a fényűzést és a kényelmet, gyakran 

az italt sem veti meg. Közvetlen környezetével kiegyensúlyozatlan a kapcsolata: „(…) elcsen-

desednek a háztájak, gyerekek zaja, lármája nem veri föl. Legfeljebb ha a házasfelek és a jó 

szomszédok csetepatéja – s az igen gyakori részegek ordítozása.”58
  

3. Az elkényelmesedett egyén a gazdálkodásra is kevés figyelmet fordít. „Itt van például Ba-

ranya. Az Isten is gyümölcstermesztésre alkotta s valamikor az is volt, Európának talán leg-

pompásabb gyümölcsöskertje – valamikor még a török id kben!”59
 Fülep leírásában a hanyag 

emberek fái elvadultak, kertjei kihasználatlanok.60
 

4. Az egykézés nemzeti életre gyakorolt hatása er sen széttartó a cikkekben, itt tehát csak 

sejthet , hogy ha folytatja, utólag ide sorolta volna az egyházak és iskolák sorvadásáról, a föld 

elvesztésér l és nem utolsósorban a hazai német kisebbség elképzelt térfoglalásáról megfo-
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galmazott gondolatokat. Mindezek a közösségi gondolat és különösen a nemzeti összetartozás 

gondolatának az elvesztése eredményeként érvényesültek részben vagy egészben, belátható 

id n belül. Kihalnak tehát a gyülekezetek, tanító sem kell már, mert nincs kit tanítani. „Pusz-

tulás mindenütt”61
 A németség térfoglalásának vízióját Fülep nem hangsúlyozza túl, viszont 

odaszúrja, ahol a legélesebb feltűnést tud kelteni. A németeknek a rendszerbe történ  beeme-

lésére csak a harmadik cikkben, 1929. november 26-án kerül sor, ekként: „A Dunántúlnak 

vannak olyan falvai, hol a magyarság már megszünt és olyan vidékei, ahol apatikusan és egy-

el re föltartózatlanul megy a megsemmisülés felé. Helyén nagy ür támad vagy elfoglalja a 

németség. Kérdem: ha a Dunántúl elesik három megye, a többi megmaradhat-e a dunántúli 

magyarság számára? S ha a Dunántúl elesik – megmaradhat-e még Magyarország a magyar-

ság számára?”62
 Ezek a sorok, gondolatok azok, amelyek utána leginkább szárba szökkentek 

a Fülep hatása alá kerül k körében. Illyés Gyula Pusztulás-a alább elemzés tárgya, de a ké-

s bbi vizsgálatok kapcsán már itt érdemes utalni Fülep Lajosnak a Kovács Imrére gyakorolt 

hatására, aki hat év múlva pontosan így fogalmazott: „Baranyában egymás után merülnek el a 

magyar községek a terjeszked  németség tengerében, s a haldokló magyar falukban Baranyá-

tól, Tolnán és Fejér megyén keresztül, fel Budáig, egy nagy, német nemzetiségű tömb van 

kialakulóban, amely elválasztja a Dunántúlt az ország törzsét l. És ha a Dunántúl is elveszett, 

nincs többé Magyarország.”63
 Ugyanennek átfogalmazása megtalálható lesz Illyésnél is.  

Az írás tehát megszakadt, de még ha nem is volt ideje a maga terjedelmében és részleteiben 

kifejtenie gondolatait, nem csak megtermékenyít  volt a hatása, hanem – látni fogjuk – érvei, 

szavai, szófordulatai beépültek az egykézésr l folytatott diskurzusba. A tartalomelemzés 

eredményeivel összekapcsolva szembetűn , hogy Fülep Lajos egy egész rendszert épített fel 

egyetlen fogalom, az erkölcs köré. Illyés esetében, aki messze nem merült el olyan mélyen a 

kérdésben, mint Fülep, legalább kis id re a zeng várkonyi lelkész hatása alá került. Ennek az 

ihletett állapotnak az eredménye lett a Pusztulás című úti jegyzet, amely nem csak kettejük, 

de Fülep és a zeng várkonyiak kapcsolatát is átírta. 
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Illyés Gyula és a Pusztulás 

 

Illyés Gyula Pusztulás című úti jegyzetének a korabeli egyke-diskurzusra gyakorolt dinamizá-

ló hatását számos munka elemezte.64
 Leírásában benyomások, meglátások színes képei váltják 

egymást meglehet sen lazán és ez – véleményem szerint – egyáltalán nem csak a hatni aka-

rásnak a szépírói kivitelezése. Illyés hezitál az érvek között, ami érthet : túl sok, túl friss és 

nem érett össze az, amit Fülept l hallott és mellette látni vélt. Szövege, ahogy az általa leírtak 

mögé felsorakoztatott bizonygatások is mutatják, a tudást a vizsga el tt sebtében felszívó 

vizsgázó tudása és számadása, a téma mélységeibe már évek óta alámerült Fülep sért dése 

ezért is érthet . Maga a pusztulás szó is egyike Fülep Pesti Napló-beli cikke kulcsfogalmai-

nak. Itt megjegyzem, hogy pontosan a pusztulás szó példázza a Géring által összefoglalt eljá-

rás lényegét. A szó ugyanis önmagában ritkán fordul el , kvantitatív módon nem értékelhet  

az esetszámbeli megjelenése, ennek ellenére különféle megfogalmazásokkal mégis áthatja a 

szövegek egészét.65
  

A Pusztulás-nak tehát nincs szoros koncepciója, az egyes elemek fel-felbukkanása viszont 

kirajzol egy olyan érvelési rendszert, amelyben Fülep és Kodolányi mellett Illyés is hozzáteszi 

a maga elgondolásait az egykézés okairól és valószínűsíthet  következményeir l. A szöveget 

a németek terjeszkedését, a nyelvhasználati hibák elterjedtségét és a magyar hanyatlástörténe-

tet illusztráló epizódok vezetik be.66
 Az egyke jelenségének a boncolgatása felé haladva tá-

maszkodik Fülep magyarázatára, amely Illyés interpretációjában a következ képp hangzik: 

„Házigazdám tanulmányait és jegyzeteit olvasom err l a «kérdésr l», amelynek végzetes sú-

lyosságát csak dunántúli ember érezheti igazán. Az egyke okát  nem a nép anyagi helyzeté-
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ben látja s okfejtése mellett szól valóban, hogy a körülményekhez képest a nép itt meglehet s 

jólétben él. Jómódban él, de még jobban akar élni, igényei vannak s mivel a gyermekek neve-

lése ebben megakadályozná, inkább a gyermekekr l mond le. Itt persze nem lehet határt szab-

ni, az egykét követi az egyse s mindaz az erkölcsi eltévelyedés, ami az ilyen számításból már 

önként folyik.”67
 Itt tehát az ok-okozati sorrend a jómódra való igényb l fakad, amelyet az 

egyke majd az egyse követ, végül az erkölcsi eltévelyedés következik, aminek a következmé-

nye a nép pusztulása. Természetesen Fülep koncepciója is módosulhatott az eltelt közel négy 

év alatt, de a Pesti Naplóban – fentebb láthattuk – a kiindulási pontja a bűnb l fakadó erkölcsi 

betegség és ennek a következménye az egykézés. Illyés Fülep-interpretációjában az erkölcsi 

eltévelyedés és az egykézés sorrendje megfordul, ami olvasatomban inkább jelenti a témában 

való gyors és így kényszerűen felszínes tájékozódást vagy az újat mondás szándékát, semmint 

Fülep id közi koncepciómódosítását. Ezen a ponton emeli be Illyés a Kodolányi János által 

ábrázolt – ormánsági – paraszti életet és A hazugság öl című memorandumát: „A nép erkölcsi 

élete valóban megdöbbent . Közelr l még sötétebb, mint Kodolányi parasztregényeiben. Ez a 

nép már igazán elveszett, ennek a sötétségnek már nem lesz hajnala. Ezt mondja itt mindenki, 

aki hozzá mert nyúlni a kérdéshez, ezt mondják maguk a parasztok is. Kodolányi «A hazug-

ság öl» című röpiratában a baj okát abban a kett s, kétszínű életben keresi, melybe a társada-

lom uralkodó rétegei, a kenetteljes bortivó-vizetprédikáló szellemi és politikai vezet k a népet 

belekényszerítették. A nép eltévedt és vakságában agyonzúzza magát.”68
 Láttuk, hogy Kodo-

lányinál két pilléren – a jobbágyfelszabadítás és a hazugság következményein – nyugszik az 

egykézés, Illyés azonban csak a hazugságok által generált morális romlást láttatja Kodolányi 

érvelésében. Az Illyés által az egykézés következtében megjelen  erkölcsi eltévelyedéshez 

kapcsolódhat – ha nem is jelenik meg kimondva – a fentieken túl meg nem nevezett „minden-

ki” által leírt „Határtalan önzés, nemi eltévelyedés, italosság, pompakedvelés és ráadásúl ké-

nyelemszeretet. «Figyelje meg ket, - mondta a napokban a szomszéd falu egyik notabilitása, 

- reggel nyolc óra felé kászálódnak ki a mezei munkára.» - «No és ön hány órakor kászálódik 

be a hivatalába?» - kérdeztem t le s egyszeriben a nép pártján éreztem magamat. Igazuk van 

az erkölcsbíráknak, de vajjon van-e joguk ítélkezni? Köszöntem és elmentem sétálni. Hirtelen 

világosodni kezdett el ttem a nép igaza s most láttam csak igazán, milyen kétségbeejt  a 

helyzet.”69
 Illyés görcsösen óvakodik attól, hogy a sovinizmus bármilyen fokú árnyéka is rá-

vetüljön, így mint a helyiek fogadatlan prókátora lép fel, érvel és teszi le voksát a gazdasági 
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okok mellett. „Az egyke oka tisztára anyagi. Nem a szegénység az oka, hanem a szegénység-

t l való félelem, tehát végeredményben mégis a gazdasági megnyomorítottság. Tehát csupán 

az felel s érte, aki a gazdasági megnyomorítást okozza. A parasztokat nem lehet hibáztatni.”70
 

A gazdasági okok mögé felsorakoztatja továbbá az emelkedési igényt, szemben a korábbiak 

által kárhoztatott kényelemszeretettel, arról viszont, hogy Buday ezt már megállapította, nem 

tudott vagy nem akart szólni. A cselédek kapcsán hangsúlyozza a magas gyermekhalandóság 

és a gépesítés következtében fellép  munkakörök beszűkülése okozta – részlegesen már érzé-

kelhet  és fokozottan – várható népességcsökkenést.71
 Ezen a ponton tehát elég jól megragad-

ható, hogy Illyésnek valóban bels  vívódást okozott az egykekérdés megismerése és az ellene 

való cselekvési szándék sürget  igénye, de ha korábban nem, a visszaúton tisztázhatta magá-

ban, hogy a helyiekhez mindenképp megért en kell viszonyulnia és az aktuálpolitikai helyzet 

függvényében a németekkel kapcsolatos meglátásaira érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnie. 

Ezért is maradt érint leges a gazdasági motívumok szerepeltetése, a nagybirtokok kérdése 

pedig csak szórványosan jelenik meg. Így jutott el tehát a német-kérdés középpontba helyezé-

séhez (ezt mutatja a tartalomelemzés is), melynek kapcsán  is parafrazeálja Fülepet: „De mi 

lesz, ha egy nap a Dunántúl lehasad az országról? Megmaradhat önálló államnak az a kis da-

rab, ami a Duna-Tisza között még esetleg magyar marad? Lesz annak létjogosultsága, érde-

mes azt fenntartani a nemzetek sorában? Jobbról-balról egy-két mértfölddel még beljebb tol-

ják a határokat s Magyarország volt, nincs, elsülyed örökre s még a feltámadás reménye sem 

marad neki, mint egykor Lengyelországnak.”72
 Illyés Gyula tehát nem tudott elmélyülni Fülep 

összetett rendszerében, ami még az írott változatot olvasva sem egyszerű, él szóban pedig 

valószínűleg még annyira sem volt követhet . Ez a tény minden bizonysággal szintén arra 

mozdíthatta Illyést – akarva-akaratlan –, hogy a fent jelzett formában írja meg szövegét. A 

szöveg utóhatásai ismertek, a helyiek körében többek részér l atrocitások érték Fülepet, a 

Nyugat-ban pedig parázs vita vette kezdetét. Ezek már javarészt a fenti megállapítások körül 
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forogtak, illetve ezek különböz  kombinációval próbáltak hozzászólni a témához. Ennek rész-

letes elemzését azonban a kés bbiekben kívánom elvégezni. 

 

A közelmúlt értelmezései 
 

Nem tartozik szorosan a disszertációm témájához, de fontosnak tartok egy rövid kitér t tenni 

napjaink születésszabályozásról folytatott diskurzusának irányába. A második világháborút 

követ en „a n k tömeges munkába állása, a n i szerepek részleges átértékel dése, a széles 

társadalmi csoportokat érint  pozícióváltás egyaránt megtalálható. A népesedést nyilvánvaló-

an befolyásolta a családok társadalmi szerepének átalakulása is.”73
 Ezeknek a folyamatoknak 

a gyermekvállalásra gyakorolt hatásáról ad képet Fekete Gyula Éljünk magunknak? című do-

kumentumgyűjteménye.74
 A témában a Nők Lapjában lefolyt társadalmi vita tulajdonképpen 

csak annyiból sorolható diskurzustörténetileg ebbe a folyamatba, hogy a fenti szerz k által 

megfogalmazott kérdéseket feszegetett, mint például a gyermekvállaláshoz szükséges anyagi 

hátteret, az egyéni igényeket, a modern életb l fakadó lehet ségeket. Újdonsága viszont ab-

ban áll, hogy immár els  kézb l értesülhetünk a gyerekvállalás kapcsán megfogalmazódó pro 

és kontra érvekr l. A lelkészek helyett maguk az érintett n k vagy közeli családtagjaik szólal-

nak meg.  

Az 1990-es évek közepén a Bokros-csomag bevezetése újra a figyelem központjába állította a 

hazai termékenység alakulását. A megszorító intézkedések keretében átalakítottak a családtá-

mogatási rendszert, amelynek következtében várható volt, hogy a gyermekhajlandósági kedv 

jelent sen esni fog „az anyagi ösztönz k elvonása, másrészt a támogatási rendszer átalakítása 

nyomán el álló bizonytalanság révén (…).”75
  Az intézkedések átmenetiek voltak, viszont 

diskurzusbeli hatásukban felelevenítették a korábbi id szak emlékét.76
 

Kiss Tamás erdélyi szociológus, kisebbségkutató 2010-ben megjelent Adminisztratív tekintet 

című kötete alapos, színvonalas képet nyújt az Erdélyben lezajló demográfiai diskurzusok-

ról.77
 A munka várja a határon inneni párját.  
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3. ábra: Kovács Alajos egyketérképe. Kaplonyi Sándor rajza. 

Forrás: Kovács Alajos 1923. 73. 



1. fejezet 

A vajszlói kerület történeti demográfiai vizsgálata   
 

Háttér 
 

Családtörténeti áttekintés 

 

Tamara K. Hareven 1973-ban, az új tudományos területek pionírjainak lelkesedésével írt ta-

nulmányában a családtörténetet egy átfogó, számos új megközelítéssel él , de még friss, for-

málódó diszciplínaként jellemezte. Philippe Ariès Gyermek, család, halál című kötetének 

els , 1960-as megjelenését l kezd d en a Hareven cikkéig eltelt b  egy évtized alatt már ki-

rajzolódtak azok az irányok, amelyek mentén a családtörténet is egyre jobban formálódott.78
 

A nyugati szakirodalomban ekkor már a családi háttér vizsgálatát jól bevett módon alkalmazó 

gyermek- és ifjúkor-, oktatás- és n történeti munkák mellett, megjelentek olyan munkák is, 

amelyek a személyek és a társadalmi változások közötti kapcsolatot a családok vizsgálatának 

középpontba emelésével kívánták elemezni.
79

 Az interdiszciplinaritás jegyében fogant család-

történet esetén tehát már viszonylag korán tisztázódott, hogy az a történeti demográfia, a kul-

turális antropológia, a pszichológia és a szociológia eszköztárával illetve megközelítéseivel, 

elméleteivel él  terület lesz.80
 Ugyanakkor, mint nyitott diszciplínát, alakították, formálták 

azok a munkák is, amelyek a kés bbiekben keletkeztek, így például Michael Anderson mun-

kái, aki már nagyobb hangsúlyt helyezett a pszichohistória fel l való megközelítésre és a ház-

tartási gazdálkodás vizsgálatára.81
 A generációs és tulajdoni viszonyok összefüggéseire he-

lyezte a hangsúlyt David Warren Sabean.82
 Hareven tételesen ismertette az általa számításba 

vett megközelítésmódok lehetséges vizsgálati kérdéseit, így az antropológia a szocializáció 

folyamatának, a történeti demográfia a népesedési trendek és a helytörténet, a pszichológia az 
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individuális biográfia szélesebb társadalmi szférához való illeszkedésének, a szociológia pe-

dig a családok átalakulásának, szerepváltozásainak vizsgálatát illetve megértését segíti el .83
  

A fejezetben részletesen elemzett történeti demográfiai megközelítés eszköztárában igazán 

nagy áttörést a Louis Henry által kidolgozott családrekonstitúciós módszer jelentett, amely 

amellett, hogy az egyes családoknak a személyi adatokból való összeállítását biztosította, a 

generációk vizsgálatát is lehet vé tette. Természetesen ahhoz, hogy a népességen és a csalá-

don belüli változásokat értelmezni tudjuk, szükséges ismernünk azon gazdasági- és társadalmi 

(továbbá Anderson említi még a klimatikus és biológiai) folyamatokat is, amelyek a vizsgált 

közegben hatottak.84
 Hareven a családrekonstitúciós módszer családtörténeti alkalmazásának 

kiváló példájaként Philip J. Greven munkáját említi, aki Family Structure in Seventeenth-

Century Andover, Massachusetts című tanulmányában a földdel bíró családokat négy generá-

ción át vizsgálva elemezte az agrártársadalom gazdasági szerkezetváltozását.85
 Azon kérdé-

sekre tehát, amelyek a családokból kiindulva a társadalomra vonatkozólag kívánnak válaszo-

kat megfogalmazni, ahhoz ez a laza keretekkel rendelkez  tudományág egy általánosan al-

kalmazott, bevált terepet biztosít. 

A családtörténeti szakirodalom természetesen nemcsak nemzetközi, de több – bár arányaiban 

nem túl sok – releváns hazai munkával is bír, melyek hol kevésbé, hol szorosabban kapcso-

lódnak e diszciplínához. Többek között családi viszonyok, rokoni kapcsolatok vizsgálatával 

elemzését végezte el Bácskai Vera, Benda Gyula, Elter András, Faragó Tamás, Husz Ildikó, 

Kövér György, Mátay Mónika, ri Péter, Pakot Levente, Tomka Béla is, hogy néhány mun-

kát kiemeljek az ismertebbek közül.86
 Az els  fejezet során, annak felépítésekor Pakot Leven-

te munkáját tekintettem mintának. A magyar parasztság vizsgálatánál a család középpontba 

emelése régebb óta megfogalmazott gondolat, még ha az ez irányú szisztematikus kutatást a 

történeti szakirodalom csak kés bb kezdte el akceptálni. Erdei Ferenc Parasztok című munká-
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jában egyértelműen fogalmazott: „Parasztok társadalmának nem az egyén a legkisebb eleme, 

hanem a család. Nincsen paraszt családon kívül és ez életüknek mindenható egysége.” illetve 

„Minden paraszt valamelyik családba és községbe tartozik; helyét, rangját, szerepét az szabja 

meg, hogy hogyan helyezkedik el a két közösségben.”87
 Fontos továbbá megemlíteni azt is, 

hogy a kés bbiekben az er teljes születésszabályozás, az egykézés kapcsán a családok szere-

pének megváltozására, a családban végbemen  dinamikus folyamatokra is utalt, amennyiben 

a feleség és férj viszonya átalakult, a gyermekre összpontosuló figyelem pedig fokozódott – 

mindezt a két háború közötti id szak nemzetfélt  hangnemében.88
  

A családtörténeti vizsgálatok történeti demográfiai iránya természetesen az elmúlt b  négy 

évtizedben professzionalizálódott, amely során – els sorban az angolszász szakirodalomban – 

a demográfia és a szociológia közötti kapcsolat tovább er södött. John C. Caldwell ennek 

kapcsán úgy fogalmazott, hogy miután a demográfusok – Malthust követ en – túlléptek azon, 

hogy csak a rendelkezésre álló anyagi javak, az élelmiszer és a táplálkozás, majd William Farr 

hatása alól kikerülve már nem csak a halálozás és a közegészségügy szempontjából vizsgálják 

a demográfiai folyamatokat, hanem ezek mellett új vizsgálati kérdéseket is felvetettek, akkor 

váltak a többi tudományág számára is fontossá. A fertilitási folyamatok elemzésénél ugyanis 

szociológiai és biológiai, a morbiditási és mortalitási folyamatoknál epidemológiai és egész-

ségügyi, míg a népességnövekedésnél humánökológiai, a migrációs folyamatok vizsgálatánál 

pedig ökonómiai és geográfiai ismeretek is szükségesek. Természetesen a szükség közel sem 

biztosítéka a hatékony együttműködésnek, ett l függetlenül a szociológiával való szorosabb 

összefonódást jól példázza a termékenységi és családtervezési tanulmányok (fertility and 

family planning studies) megjelenése és a kutatás intézményesülése is, amelyhez számos sta-

tisztikus, közegészségügyi specialista és orvosszakért  csatlakozott. Mindemellett ugyanakkor 

eszköztárával, módszereivel a demográfia is meg rzi azt a szaktudományos különállóságát, 

amely a vele együttműköd ket is jellemzi. 89
 Ugyanakkor az adatkezelés és -felhasználás 

szempontjából egyfajta kett ség is megfigyelhet , amelyet Thomas Bryan úgy definiált, hogy 

míg a primér forrásokkal dolgozó demográfus statisztikusok (primary statistics) az elemzések 

mellett kötelez dtek el, amikor id t nem sajnálva igazán specifikus kérdések megválaszolásá-
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ra vállalkoztak, addig az ezek eredményeit adaptálók (secondary statistics) az el bbiek ered-

ményeit kontextualizálják és terjesztik a nyilvánosság elé, akár szakmai kiadványok, szakta-

nulmányok, vagy az internet útján.90
 

 

A demográfiai átmenet elmélete és a fertilitástörténet 

 

A demográfiai átmenet a demográfia örök témája.91
 Jelent sége azért számottev , mert az 

általa leírt kés  19., kora 20. századi demográfiai forradalom – Martin Dribe megfogalmazá-

sával élve – olyan jelent ségű volt az emberiség történetében, mint a neolitikum vagy az ipari 

forradalom.
92

 A folyamat elméleti váza egyszerű: eszerint ugyanis a halálozások számában 

való csökkenést (ezzel együtt pedig az élettartam megnövekedését) a születések számában 

végbemen  csökkenés, azaz a termékenységi arányok redukciója követte.
93

 Az elmélet gyen-

gesége is egyszerűségében rejlik: a folyamat ilyen kristálytisztán és egy id ben csak ritkán 

ment végbe, országonként eltér  sajátos vonásokkal, id beli eltérésekkel és komoly mértékbe-

li különbségekkel lehet általában kimutatni. Ebb l fakadóan nemcsak magyarázni, de nemzet-

közileg összehasonlítani is nehéz, így általában csak a csecsem - és gyermekhalandóság javu-

lása az, amely közös pontként szokott mutatkozni.94
  

Közel negyedszázada Szentgáli Tamás körültekint en összefoglalta mindazt, amit addig a 

demográfiai átmenet elméletének formálódásáról tudni lehetett: már akkor is világos volt, 

hogy nem stabil állapotból stabil állapotba, hanem inkább az egyik egyensúlyi állapotból a 

másik egyensúlyi állapotba való átmenetet takarja a folyamat. Emellett a nagyobb, általáno-

sabb mér számok sok esetben nem mutatják ki azokat a finom változásokat, amelyek 

mikroszinten jól rekonstruálhatóak.95
 Szentgáli a demográfiai átmenet magyarázatainak há-

rom csoportját különítette el, így 1) a természetes termékenység, 2) a fogyasztási döntési me-

chanizmusok szerepének és 3) a „vagyon-áramlásnak” az elméletét. Az els  Henry nyomán 

„úgy értelmezhet , hogy egy népesség, amelyben a termékenységnek csak a társadalmi ellen-

rzése létezik (tehát nincs tudatos egyéni születésszabályozás), átalakul olyan népességgé, 

amelyben a termékenység egyéni ellenőrzése dominál, azaz a népesség termékenységi szintjét 

az határozza meg, hogy a családok hány gyermek vállalását határozzák el tudatos döntés-
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sel.”96
 Az elméletet magyarázó második csoport a fogyasztási döntési mechanizmuson alapul, 

amelynek magyarázója, Richard A. Easterlin szerint a gyermek utáni kereslet az, amely meg-

határozza a termékenységet. Mivel azonban ez az elgondolás is az általános érvényű magya-

rázat igényével lépett fel, nem volt nehéz rajta fogást találni: jelesül, hogy csak a születéssza-

bályozást gyakorló társadalmak esetén bír magyarázó érvénnyel. John C. Caldwell kollégái 

segítségével ezután az úgynevezett „vagyonáramlás-elméletet” dolgozta ki, amely abból in-

dult ki, hogy mindenekel tt a magasabb termékenység racionális magyarázatát kell megtalál-

nunk és elemeznünk és csak ebb l lehet a szintén racionálisnak tekintett születésszabályozást 

magyarázni. Az elmélet bár végül adott logikus magyarázatot a termékenységi magatartás 

megváltozására, végül azonban az átmenet el tti társadalom termékenységi jellemz it nem 

tudta megmagyarázni. A magyarázatok id vel kiegészültek a kulturális tényez k beemelésé-

vel, majd nagyobb figyelem irányult a n  és a gyermek családban betöltött szerepére, annak 

alakulására, illetve a társadalomnak az ezzel kapcsolatos értékítéleteire. 97
 Minden gyengesége 

ellenére az elmélet, illetve magyarázatának kísérletei kérdésfeltevéseikkel számos olyan új 

felületet nyitottak meg, amelyek az interdiszciplináris együttműködés fokozódását jelent sen 

el segítették. Természetesen a kérdésfeltevések sorjázása ehhez még kevés lett volna. A II. 

világháború óta megváltozott demográfiai folyamatok mellett fokozta az érdekl dést – egye-

bek mellett – a felhasználható technológia igen gyors fejl dése, ett l nem függetlenül a jobb-

nál jobb statisztikai módszerek alkalmazása is.98
 Ahhoz, hogy lássuk, újabban hol tartanak a 

demográfiai átmenettel kapcsolatos kutatások, elég áttallóznunk a kétévente megrendezésre 

kerül  European Population Conference tematikus blokkjait, ahol e kérdésben legutóbb a 

skandináv és a mediterrán térségek vizsgálata dominált.99
  

A termékenységi és a halálozási átmenet – ahogy Noriko Tyusa fogalmaz – együtt alkotja a 

demográfiai átmenet folyamatát, amelyet er sen meghatároz a gazdasági és környezeti er for-

rásokkal, továbbá egyéb társadalmi tényez kkel való kapcsolata. Immár b  két évszázada, 

hogy Malthus a népességszámot szabályozó tényleges és megel z  fékek elméletének megfo-

galmazásával rávilágított a népességszám változásának területi különböz ségeire. Az anglikán 

lelkész által megfogalmazottak szerint preventív féknek számít a kései házasodás és a gyer-

mekvállalás korlátozása (újabb szóval a tudatos családtervezés), amely a modern Európát jel-
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lemzi a nem-nyugati világgal szemben. A teória azóta is megtermékenyít . Alan Macfarlane 

vagy John Hajnal erre jelent sen alapozott, amikor az európai családnak és népesedési kultú-

rának a forradalmi jelent ségű társadalmi és gazdasági változásait vizsgálta.100
 A European 

Fertility Project keretében végzett vizsgálatok tanulságaként Tommy Bengtsson és Martin 

Dribe árnyalja azt az állítást, amely szerint a 19. század vége el tt Európa nyugati részén a 

születésszabályozást még nem gyakorolták, ezt követ en azonban gyorsan és széles körben 

elterjedt, els sorban a társadalmi és gazdasági adottságok függvényében. Támaszkodva az 

általuk hivatkozott számos kutatásra – köztük az Andorka Rudolféra is – hangsúlyozzák, hogy 

az átmenet el tt is számos közösségben éltek a születéskorlátozás sajátos megoldásaival. Egy-

re több vizsgálati eredmény arra a megállapításra enged következtetni, hogy a termékenységi 

átmenet el tt a szülések közötti id szakok nyújtásával, vagy a házasságot követ en az els  

szülés kitolásával igyekeztek elérni, szemben a kés bbi id szak gyerekszám-specifikus korlá-

tozásával.101
 A fenti megállapítás számos új, finoman cizellált kutatást szült. A társadalmi 

csoportok vizsgálata mellett külön is vizsgálják a felekezeti hovatartozásból következ  lehet-

séges különbségeket. Social mobility and demographic behavior: Long term perspectives cí-

mű cikkében Martin Dribe és társai a társadalmi mobilitásnak a demográfiai viselkedésre való 

hatását elemz , f leg az utóbbi évtizedben kelt irodalmát vonultatja fel, hangsúlyozva az élet-

út-történeti vizsgálatokban megmutatkozó módszertani gazdagságot.102
 Az életút-paradigma 

és az individuális illetve longitudinális szintű adatok többváltozós elemzésének újabb ered-
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ményeit magyar nyelven ri Péter és Pakot Levente is ismertette. ri hangsúlyozza, hogy 

„Az elmúlt évtizedekben lejátszódó társadalomtudományos paradigmaváltás (…) a történettu-

dományhoz hasonlóan a demográfiát és a történeti demográfiát is elérte. A változás lényege – 

megítélésem szerint – az, hogy többé nem kezelik evidenciaként a makroelemzési szintet, 

tudatosítják azt, hogy az elemzési szint megválasztása kihat az eredményre, és hogy nem fo-

gadható el az a determinisztikus szemlélet, amely szerint az individuumok cselekvését – a 

múltban különösen – kizárólagosan küls  (például gazdasági) folyamatok vagy közösségeik 

normái határozták meg.”103
 A regressziós modellek az egyéni életút összetettségének alapo-

sabb vizsgálatát segítik el . Ezekkel már „mérhet vé válik: például a házasságkötést l eltelt 

id , az iskolázottság, a megel z  párkapcsolati formák, a gyermekek száma stb. A felhasznált 

változók lehetnek statikusak (például a nem), illetve dinamikusak (kor, iskolai végzettség, 

gyermekek száma). Fontossá válik az egyes demográfiai jelenségek egymásra hatása, hiszen 

az egyéni életpálya demográfiai eseményeit befolyásolják a korábbi demográfiai történé-

sek.”104
 Ez az új szemléletet igényl  mérési technika teszi lehet vé az úgynevezett esemény-

történeti modellek alkalmazását, amelyek során a különböz  társadalmi, kulturális hátterű, 

eltér  hatások alatt álló egyéneknek a vizsgált életútesemények (házasság, gyerekszületés 

stb.) hatására bekövetkezett életútbeli változásait egy-egy id szakra szűkítve és 

kohorszonként összesítve vizsgálják.105
 Ebb l a megközelítésb l fakadóan ezt az irányvonalat 

szokás történeti mikrodemográfiának is nevezni, amennyiben a legkisebb szintre lebontva 

igyekszik meg- vagy átvilágítani egy-egy folyamat összetettségét. Pakot Levente kapcsolódó 

cikkéb l az is kiolvasható, hogy az eljárás er síti a családtörténeti kutatási irányvonalat, egy-

ben új lökést ad a kvantitatív módszerek történeti kutatásokban való alkalmazásának.106
 A 

termékenységi átmenet a korábbiaknál mélyebb vizsgálatát ezek az új eljárások teszik lehet -

vé. Mint Jan Kok rámutat, a termékenységi átmenettel kapcsolatos legújabb kutatások a gaz-

dasági változások befolyása mellett ma már a n i munkavállalásnak hatását is történeti pers-

pektívában igyekeznek elemezni.107
 A spanyolországi Aranjuez vizsgálatával az 1871 és 1950 

közötti évekre David Sven Reher és Alberto Sanz-Gimeno a csökken  gyerekhalandóságnak a 

termékenységre való hatását elemzi a stopping, tehát a gyerekszám-specifikus és a spacing, 

tehát a szülések közötti intervallumok stratégiájának elemzésével. A halálozási arány változá-
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sa látványos hatást gyakorolt nemcsak a termékenység alakulására, de a házas élet átformáló-

dására is.
108

 Ugyanezen a terepen maradva Reher Glenn Sandströmmel együttműködve már a 

biológiai faktorok szerepét elemezte.109
 A szocioökonómiai státusz és a termékenység alaku-

lásának összekapcsolásával Tommy Bengtsson-nak és Martin Dribe-nak sikerült kimutatnia a 

– HISCO‒HISCLASS alapú – társadalmi tagozódás szerinti eltér  termékenységi értékeket.110
 

(A HISCO, azaz Historical International Standard Classification of Occupations egy 2002-

ben könyv formában is publikált egyetemes klasszifikációs rendszer, amelyre a második feje-

zetben még kitérek.) A demográfiai átmenet el tti, alatti és utáni termékenységi értékekr l és 

azoknak a szocioökonómiai státusszal való összefüggéseir l Martin Dribe külön is végzett 

kutatást Michel Orissal és Lucia Pozzival együttműködve, észak-amerikai és európai terüle-

tekre kiterjed en. Az átmenet idejére vonatkozóan a két születésszabályozási stratégia együtt 

alkalmazását sikerült kimutatniuk és felhívták a figyelmet arra is, hogy a gyerekszám-

specifikus születéskorlátozást nem lehet a csökken  termékenység egyedüli mozgatójának 

tekinteni, hanem a kérdés komplexitására helyezték a hangsúlyt.111
 Anne-Françoise Praz illet-

ve Johan Junkka és Sören Edvinsson már a vallási csoporthoz tartozás szempontjából mérle-

geli a termékenységi eredményeket, Praz svájci, a svéd szerz páros pedig svédországi terüle-

tekre vonatkozóan. Mindkét tanulmányban er s szerepet kap ugyanakkor a nemiség és a férj 

foglalkozása. Praz a katolikus és protestáns egyházhoz, míg a svédek a szabadegyházhoz tar-

tozók termékenységi magatartását vizsgálja.112
 A friss kutatások el zményének tekinthet  a 

Renzo Derosas és Frans van Poppel által szerkesztett Religion and the Decline of Fertility in 

the Western World című tanulmánykötet, amelyben több észak-amerikai és európai kutató 

összegzi eredményeit.113
 

Míg Magyarország viszonylatában a korábbi kutatások egy nagyon rövid ideig tartó, gyorsan 

lezajló átmenettel számoltak, újabban egy hosszabb, országos viszonylatban a 19. század utol-

só harmadától a 20. század második harmadáig tartó folyamatot rekonstruálhatunk, amely 

kapcsán igen komoly regionális (és ezzel együtt id beli) különbségek rajzolódnak ki. Az els -

sorban Andorka Rudolf munkásságához köthet  családrekonstitúciós munkák voltak, amelyek 

els  ízben szaktudományos szinten is kimutatták a dél- és nyugat-magyarországi születéssza-
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bályozást, de a folyamat országosan észlelhet vé csak a 19. század közepét l vált. 114
 A ter-

mékenységet és nupcialitást a családrekonstitúció finomságánál némileg durvábban mér , 

úgynevezett princetoni indexek használatával Dányi Dezs  területi mintavételes vizsgálatokat 

végzett az 1880 és 1960 közötti id szakra vonatkozóan.115
 Az 1880 és 1910-es értékek össze-

vetéséb l látható, hogy Baranya, Somogy és Tolna megyében a házas termékenység egyönte-

tűen csökkent az évtizedek során, ezzel a nupcialitás értékei csak Baranyában voltak alacso-

nyabbak. Ebben az értelmezésben tehát a házasságkötési arányszám alakulása elvált a gyer-

mekvállalásétól. 

 

4. ábra: A házas termékenység és a nuptialitás változása Dányi Dezs  vizsgálatában 
Forrás: Dányi Dezső 1991. 196. 

 

Még ha a demográfiai kutatások egyik f  csapásirányának is számított a demográfiai átmenet 

vizsgálata, természetesen azon túlmutatóan is számolhatunk a tudományág fejl dését megha-

tározó kutatásokkal. Amikor b  egy évtizede a rostocki székhelyű Max Planck Institute for 

Demographic Research egyik jeles kutatóját, Jan M. Hoem-t ünnepelte 6ő. születésnapján, a 
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tiszteletére megjelent, Festschriftnek szánt Demographic Research 3. számában Gerda Neyer 

és Gunnar Anderson áttekintette az akkor recens termékenységtörténeti tanulmányokat. Ez a 

tanulmány továbbra is hangsúlyozta a demográfiai kutatások interdiszciplináris nyitottságát, 

ahol a termékenységi magatartás és a családok változását a már klasszikusnak számító gazda-

sági és kulturális faktorok mellett a pszichológiai és politikai jellemz k (utóbbi alatt értve 

például a népesedéspolitika szerepét) fontosságát is hangsúlyozta. Az ekként nyert eredmé-

nyeket pedig továbbra is szükségesszerű a szociológiai, antropológiai (magyar viszonylatban 

és különösen egy ormánsági vizsgálat esetén a néprajzi), politikatudományi, gazdasági és fe-

minista kutatási eredményekkel összevetni.116
 Eltekintve attól, hogy tételesen bemutassam az 

Európa egyes tájain érvényesül  kutatási sajátosságokat, csupán kiemelem, hogy a tanulmány 

egyik f  tanulsága, hogy egyre inkább érvényesül  tendencia a meglév  források mind alapo-

sabb kiaknázására irányuló törekvés. Ez különösen akkor kap fontos szerepet, ha a 

családrekonstitúciós szempontból lehet  legjobb forrás, a népszámlálások eredeti összeírásai 

– például svéd, norvég, dán és finn területeken (és Európán kívül különösen az Egyesült Ál-

lamokban) – fennmaradtak. Magyarországon viszont – eltekintve a részlegesen megmaradt 

1869-es népszámlálás íveit l – ezek hiányában a nehézkesebben használható, forráskritikailag 

több szempontból is sebezhet , de ugyanakkor szintén adat gazdag és dinamikus vizsgálatot 

lehet vé tev  anyakönyvek állnak rendelkezésünkre. A kelet-európai vizsgálatok esetén pedig 

továbbra is kiemelt szerepet élveznek azok a fertilitás és nupcialitás vizsgálatok, amelyek a 

nyugat-európai folyamatoktól való eltérést mutatják, leginkább a Hajnal-vonal apropóján. 

A fent bemutatott eseménytörténeti vizsgálatok hazai eredménye között tartjuk számon Pakot 

Levente Nemek és nemzedékek. Demográfiai reprodukció a 19‒20. századi Székelyföldön cí-

mű kötetét. Pakot – illeszkedve a sokváltozós vizsgálatok igényeihez – nagy hangsúlyt helyez 

a gyermekhalandóság alakulásának a termékenységre gyakorolt hatására. Az 18ő0 és 19Ő1 

közötti id szakra fókuszáló vizsgálat eredményeként megállapítja, hogy az általa szorosan 

vizsgált két községben a demográfiai átmenet el tti termékenységi magatartás a korszakban 

általános maradt, mivel a „magas csecsem - és gyermekhalandóság további gyermekvállalás-

ra ösztönözhette a házaspárokat, az ismétl d  szülések viszont fizikailag kimeríthették az 

édesanyákat.”117
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Andorka Rudolf ormánsági kutatása 

 

Andorka Rudolfot saját érdekl dése mellett a Fülep Lajossal való beszélgetései, Széher úti 

(Budapest, II. kerület) sétáik is az ormánsági születéskorlátozás mélyebb kutatására, jobb 

megértésére sarkallták,118
 így 197ő-ben publikált tanulmányában, Az ormánsági születéskorlá-

tozás történeté-ben az akkor hazai viszonyok között még csak terjed  családrekonstitúciós 

módszert ismertette. Emellett vajszlói és besencei kutatása addigi eredményeit is publikálta, 

így a házas n k korspecifikus arányszámait, a házas n k átlagos szülési intervallumait és a 

házas n k megoszlását a szült gyermekek száma szerint, a reformátusokra az 17Ő7 és 189ő 

közötti id szakra vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban Andorka arra jutott, hogy 1) a születéskor-

látozás Vajszlón és Besencén a 18. század végét l fokozatosan alakult ki. 2) A 19. század 

végére az általános jelenséggé vált, és függetlenedett a vallási és etnikai tényez kt l. 3) A 

születések korlátozását leger sebben gyakorló csoport a telkes jobbágyoké volt, akiket a Má-

ria Terézia-féle úrbéri rendezés meggátolt abban, hogy terjeszkedjenek. 4) Ez az alapvet en 

gazdasági indíttatású gyakorlat a társadalomban id vel szigorú normává vált, amelynek áthá-

gása nemcsak gazdasági elszegényedést, de a közösség negatív ítéletét is magával vonta.119
 

Megállapításai Kiss Géza korábbi, az Ormánság egészére vonatkozó eredményeit igazolták az 

említett két település példáján.
120

 A Vajszlót és Besencét szorosan vizsgáló tanulmányai közül 

Andorka Rudolf harmadik tanulmánya, az Adalékok az ormánsági „egyke‖ történetéhez 

Vajszló és Besence református anyakönyveinek családrekonstitúciós vizsgálata alapján a két 

település népességszámának és anyakönyveinek felhasználásával számított népmozgalmi ada-

tainak alakulása mellett a nupcialitásra, a fertilitásra és mortalitásra vonatkozó eredményeket 

is közölt. Megismétli korábbi hipotézisét a születéskorlátozás legalább 18. századvégi megje-

lenésér l, de kiemeli azt is, hogy az egykézés a 19. század második felében sem vált általá-

nossá. Megismétli továbbá a gyakorlat alapvet  gazdasági motivációját, bár hangsúlyozza a 

társadalmi adottságok szerepét és megcáfoltnak tekinti az erkölcsi illetve vallási alapú magya-

                                                 

 
118

 „A hatvanas évek közepén megjelent egy tanulmányom, amelyben a magyarországi demográfiai helyzet gaz-

dasági következményeit történeti perspektívában próbáltam vizsgálni, ezt olvasta Fülep Lajos is és írt nekem egy 
lapot, amelyben azt írta, hogy nagyon tetszett neki a tanulmány. Ekkor már komolyabban érdekl dtem a történeti 
demográfia iránt, és ismertem Fülep írását az ormánsági egykér l, ezért írtam neki egy levelet, amelyre Fülep 
Lajos azt válaszolta, hogy ha akarok, találkozhatok vele a Széher úti sétáin. Így több alkalommal ’sétáltam’ vele 
a Széher úton és ez egy nagy élmény volt számomra. Sok művét olvastam, és mindig nagyon imponált nekem, 
egyrészt tudományos sokoldalúsága miatt – bár egyénisége is rendkívül magával ragadó volt –, másrészt azért 
mert egyszerre tudta egyesíteni az európaiságot és a magyarsághoz való köt dést a keresztény szellemiséggel.” – 

Aetas (1996) 4. 113-114. 
119

 Andorka Rudolf [1975] 2001b. 30-57. 
120

 Kiss Géza [1937] 1986. Őő7-508. 
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rázatokat.121
 Kiterjedt, így például a Sárközt vagy Átányt is beemel  vizsgálatai következteté-

seként ugyancsak a felekezeti magyarázat igazolhatatlanságát és a gyakorlatnak a demográfiai 

átmenet el tti elterjedését ismételte meg, de hangsúlyozza a gazdasági motiváció regionális 

különbségeit.122
 

Andorka Rudolf ormánsági kutatása és hipotézisei – feledtetve Kiss Géza félévszázaddal ko-

rábban tett következtetéseit – máig a hazai történeti demográfia alapvet , nemzetközileg is 

jelent s eredményeinek számítanak.
123

 Komoly kritikát gyakorolt fölötte azonban – mások 

mellett – Benda Gyula történész 2001 augusztusában, a Hajnal István Kör gyulai konferenciá-

ján. Posztumusz megjelent kéziratában Benda hangsúlyozta, hogy „Andorka hivatkozásai 

egyrészt ellen rizhetetlenek, másrészt nehezen hozzáférhet ek”, 124
 amit er sít, hogy a 

vajszlói és besencei családlapoknak több utánakérdezés, hosszabb kutatás után sem sikerült 

nyomára akadni, különösen, hogy a többi, így például az átányi vagy a büki anyag is megta-

lálható és elérhet  a hagyatékban.125
 Technikai probléma, hogy az anyakönyvek külön enge-

dély nélkül 189ő-ig voltak kutathatóak és ez egy mesterséges cezúrát jelent a demográfiai 

átmenet természetes folyamatának vizsgálatában, amely eredményeként az „18ő0 utáni ter-

mékenységi történet gyengül meg statisztikailag.”126
 Ez a probléma korábban sem volt ki-

küszöbölhetetlen, ma pedig a The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints egyház család-

kutató honlapjának nyitott magyarországi adatbázisa teszi lehet vé a polgári anyakönyvek 

vizsgálatát. Baranya megye esetében ezeket 1920-ig töltötték fel, így az MTA‒ELTE Válság-

történeti Kutatócsoport támogatása és a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 

munkatársainak segít készsége tette lehet vé számomra a szükséges anyakönyvek teljeskörű 

elérését. Benda harmadik kritikai pontja, hogy szemben a francia kutatók földrajzi táji érvelé-

sével vagy az angolok művelési formák, illetve gazdálkodási alapú kiválasztásával a hazai 

kutatásokban a „vallás és a nemzetiség az er sebb meghatározó és a történetileg megfigyelhe-

t  variációk els dleges magyarázatánál mindig ehhez nyúlunk. Andorka Rudolf kiválasztási 

stratégiája is erre épül. (…) úgy vélem, hogy a vallás és a nemzetiség eddig inkább zsákutcába 

vitt.”127
 Benda Gyula konklúziója mindezeket követ en er s, nevezetesen, hogy „Andorka 

Rudolf jelent s munkássága és er feszítései ellenére szinte elölr l kell kezdeni a 
                                                 

 
121

 Andorka Rudolf [1987] 2001c. 58-100. 
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 Andorka Rudolf [1981] 2001d. 101-126. 
123

 Faragó Tamás 2011. 111. 
124

 Benda Gyula [2001] 2006. 73. 
125

 Köszönöm Sasfi Csaba segítségét, aki egyrészt maga is utána érdekl dött, másrészt nekem is segített Andorka 
Rudolf több munkatársával, tanítványával felvenni a kapcsolatot az anyag megtalálása érdekében. 
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 Benda Gyula [2001] 2006. 74. 
127

 Benda Gyula [2001] 2006. 75. 
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családrekonstitúciós vizsgálatok tervezését, stratégiáját. (…) szükség lenne a monografikus 

kutatások tervszerű megsokszorozására.”128
 A nemzetközi terepen ugyanakkor nem példanél-

küli egyes korábbi kutatások adatbázisainak újra elemzése. John Knodel 1988-ban megjelent 

(majd 2002-ben újra kiadott) Demographic behavior in the past című kötetében tizennégy 

német falu népességének átfogó demográfiai viselkedését vizsgálta meg a 18‒19. századra 

vonatkozóan.129
 A vizsgálatba beemelt, Nyugat-Németország dönt en déli, részben középs  

és kett  esetén északi részér l választott települések a szerz  következtetései szerint a kor-

szakban közel hasonló termékenységi magatartást követtek, még ha egyes id szakokban szá-

mottev  különbségek is megmutatkoztak.130
 Az eredmények publikálása óta a statisztikai 

programok ütemes fejl dtek, így ennek következtében az adatbázis felhasználásával napja-

inkban újabb és finomabb elemzések születnek.131
 Ebben és az ehhez hasonló esetekben 

azonban már nem kell újraépíteni egy korábban meglev  adatbázist. 
 

 Andorka Rudolf  

adatbázisa 

Saját 
adatbázisom 

Id határ 17471895 17461980 

Házasságkötés 1114 6125 

Születés 4525 18316 

Halálozás 2622 14149 

 Felhasznált családlapok száma 

Összesen 481 1263 

 

2. táblázat: Andorka Rudolf adatbázisának és a saját adatbázisom összehasonlítása 

 

Andorka Rudolf ormánsági vizsgálatait Vajszlóra és Besencére vonatkozóan végezte el. Kuta-

tásom során a vizsgálati terepet hét településre b vítettem, így Vajszló és Besence mellett 

beemeltem az elemzésbe Hiricset, Kisszentmártont, Lúzsokot, Páprádot és Vejtit. A kiterjesz-

tés célja a megbízhatóbb következtetések megfogalmazásának lehet vé tétele. Az adatbázi-

som részletesebb elemzését alább közlöm. 
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 Benda Gyula [2001] 2006. 75. 
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 Knodel, John [1988] 2002. 
130

 Knodel, John [1988] 2002. 452.  
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 Dribe, Martin – Scalone, Francesco 2010.; Amialchuk, Aliaksandr – Dimitrova, Elitsa 2012., Sandström, 
Glenn – Vikström, Lotta 201ő. 
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Kérdések 

 

Történeti demográfiai vizsgálatom szempontjából els sorban azt a módszertani felépítettséget, 

és kérdésfeltevést tartom irányadónak, amelyeket fentebb említett Nemek és nemzedékek című 

munkájában Pakot Levente is követett, engem is részben megismertetett és amely a manapság 

leginkább recens amerikai és svéd – holland – belga képzési modulon alapul.132
 Jelenleg ez az 

irány tekinthet  a leginkább alkalmasnak arra, hogy azokat a monografikus kutatásokat meg-

valósítsa, amelyekre a magyar történetírásban való igényt Benda Gyula is megfogalmazta. 

Ezek a kutatások azok, amelyek az Andorka Rudolf kutatási hipotéziseinek tesztelésére legin-

kább alkalmasak. A fejezet során három, így országos, regionális és kerületi szinten készítek 

számításokat a népesség szerkezetére, a mobilitásra, a halálozásra, házasodásra és születésre, 

ezen belül különösen a termékenységre vonatkozóan. A vizsgálat során kérdéseim a születés-

szabályozás megjelenésére és elterjedésére, a népesség termékenységi magatartásának meg-

változására irányulnak. Kérdésfeltevéseimnek határt szab, hogy egyel re csak a leíró statiszti-

kai vizsgálatok elvégzéséhez érzek kell  elméleti és módszertani felkészültséget és magabiz-

tosságot. 

 

Források, adatok, módszerek 

 

Források 

 

A vizsgálat során számos, így nyomtatott és kéziratos forrásokat is használtam. A népszámlá-

lások publikált kiadványai, amelyek újabban on-line is elérhet ek,133
 az országos és regioná-

lis, illetve jelent s részben a községi adatok felvételében voltak hasznomra. A józsefi nép-

számlálásoktól az els , hivatalos népszámlálásig eltelt szűk egy évszázadra esetenként a ke-

vésbé megbízható 1828-as, Ludovicus Nagy nevével fémjelzett, illetve az 1836-os Fényes 

Elek-féle összeírást is használtam.134
 Az elemzés során a népszámlálások esetén 178ő-öt, a 

családrekonstitúciós adatok esetén 1790-et tekintettem kiindulópontnak, a záróév viszont 

mindkét esetben 19Ő1. A józsefi népszámlálás el tti összeírások nem képezik kutatásom ré-
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 Err l b vebben: http://www.ehps-net.eu/ (Utolsó letöltés: 201ő. november 28.) 
133

 http://library.hungaricana.hu/hu/collection/kozponti_statisztikai_hivatal_nepszamlalasi_digitalis_adattar/ 

(Utolsó letöltés: 201ő. november 28.) 
134

 Benda Gyula: Fényes Elek forrásai. In: U . (Bácskai Vera et al. [szerk.]): Társadalomtörténeti tanulmányok. 
Budapest: Osiris, 113-129. 
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szét, amelyet nemcsak a korai összeírások gyengesége, de a családok ez id b l való alacsony 

rekonstruálási aránya is indokol.135
 A népszámlálások adatait a szintén nyomtatott népmoz-

galmi adatokkal egészítettem ki, amelyek 1828-tól 1900-ig az évi születésekre, házasságokra 

és halálozásokra vonatkozóan tartalmaznak számszerű adatot, 1901-t l pedig már csak a szü-

letésekre és halálozásokra.136
 A kutatás hangsúlya – a kés bbiekben is – a 19. század második 

felére, a 20. század els  harmadára esik. 

A kéziratos források közül a népszámlálási feldolgozási táblákat, az anyakönyveket és a vá-

lasztói névjegyzékeket használtam fel. A népszámlálási feldolgozási táblák a Központi Sta-

tisztikai Hivatal egykori levéltárából a közelmúltban a Magyar Nemzeti Levéltár óbudai rész-

legébe átkerült, kevésbé kiaknázott, tetemes iratanyag, amely köztes jellegű forrás. Ez azt 

jelenti, hogy a leselejtezett eredeti felvételi ívekr l származó adatokat els  körben ezeken az 

íveken összegezték, majd ezeknek az adatoknak az összevonásából készültek el azok a táblák, 

amelyeket a népszámlálási kiadványokban publikáltak. Mell zve az aprólékos ismertetést, a 

forrás jelent ségének illusztrálására csupán azt az egy példát hoznám fel, hogy községi szin-

ten a népszámlálás id pontjától száz évig visszamen legesen adott évben szülöttek számát – 

ráadásul nemi bontás szerint – csupán itt találhatjuk meg, amely adatok nélkülözhetetlenek a 

korfák, a várható élettartam és a halálozási arányok dinamikus görbéjének kiszámításához, 

elkészítéséhez.  

A kutatás során az anyakönyvek rögzítése és adatbázisba való rendezése kívánta a legnagyobb 

er feszítést. Míg Andorka Rudolf választása a központi jellege miatt Vajszlóra és elzártabb 

községi mivolta miatt Besencére esett, számomra a 20. századi adatok kutatásba való beeme-

lése rávilágított, hogy a térség települései közötti mobilitás olyan mérvű volt, amely több kis-

település vizsgálatát indokolja. Emellett Vajszló az 189ő-ös polgári anyakönyvi kerületi ren-

dezés során kerületi központtá vált, így a polgári anyakönyvek rögzítése során a kerület tele-

püléseinek adatait rögzítettem. Ez az 189ő és 19Ő1 közötti id szakra kiterjed  vizsgálat ké-

pezte diplomamunkám alapját.137
 Ezt követ en Benda kritikája és a több generáción keresztül 

történ , összehasonlítható elemzés elvégzése érdekében a kutatást úgy b vítettem, hogy a 

vajszlói kerület településeinek egyházi anyakönyveit is feldolgoztam, melyeket az alábbi táb-

lában foglalok össze. 
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 Ezekr l b vebben: Dányi Dezs  1993. 112. Habár Dányi „meg nem érdemelt gesztusnak” min sítette a ko-

rábbi összeírások figyelmen kívül hagyását, az állítások rendkívül gyenge alátámaszthatósága miatt a mai nyuga-

ti, er sebb forrásadottságokkal bíró kutatások sem mennek vissza a termékenységi folyamatok 18. századi elem-

zéséig. 
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 Klinger András 1969.; Klinger András 197Ő. 
137

 A diplomamunka demográfiai fejezete megjelent, lásd: Koloh Gábor 2013. 
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Település Anyakönyv 

 
római katolikus református polgári 

Besence vajszlói fília 17871895 Vajszlón (kivéve 19511963) 

Hirics vajszlói fília 17531895 Vajszlón (kivéve 19511962) 

Kisszentmárton vajszlói fília 18881895 Vajszlón (kivéve 19511964) 

Lúzsok vajszlói fília 18001879 Vajszlón 

Páprád vajszlói fília besencei fília Vajszlón (kivéve 19511964) 

Vajszló 17471895 17461895 18951980 

Vejti vajszlói fília 18951980 
Vajszlón (kivéve 189ő1898 és 

19511974) 

 

3. táblázat: A rögzített anyakönyvek megoszlása 

 

A táblázatból látható, hogy Páprád kivételével református anyakönyvvezetés hosszabb-

rövidebb ideig mindegyik településen folyt. A páprádi anyakönyvi eseményeket Besencén, 

míg a kisszentmártoniakat 1888 el tt Hiricsen vezették. Ugyancsak Hiricsen anyakönyvezték 

1797 el tt a vejtiek anyakönyvi adatait. A kerület református anyakönyveit a Baranyai Re-

formátus Egyházmegyei Levéltár rzi, a hiányzó adatokat a Magyar Nemzeti Levéltár óbudai 

kutatórészlegében pótoltam. A besencei anyakönyvek öt, a hiricsiek négy, a 

kisszentmártoniak és a lúzsokiak egy-egy, a vajszlóiak és a vejtiiek két-két kötetb l állnak. Az 

adatfelvétel során településenként vettem fel az adatokat, majd összeállítottam bel lük a sze-

mélyi illetve családi táblát és végül ez utóbbiakat dolgoztam egybe a kerület személyi és csa-

ládi táblájában. 

A római katolikus adatokat a Pécsi Püspöki Levéltárban rzött vajszlói anyakönyvb l vettem 

fel, ezekb l el ször a vajszlói és a besencei adatokat vittem gépre, az 17Ő7 és 189ő közötti 

id re vonatkozóan. A vajszlói katolikus egyháznak a tárgyalt id szakra vonatkozóan két kötet 

vegyes, négy kötet keresztelési és egy-egy kötet házassági illetve halotti anyakönyve van. 

1833 és 18ő1 között, valamint 1878-tól az anyakönyvezés nyelve magyar, egyébként latin 

volt. A forrásnak külön érdeme, hogy 17Ő7-es kezdését l kezdve feltüntette a keresztelt 

gyermekek anyjának a nevét is.   

A településeken a két legnagyobb felekezeti csoportot a reformátusok és a római katolikusok 

alkották, ezért az  anyagaikat dolgoztam fel. Az evangélikus illetve izraelita anyag csekély 
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száma miatt valószínűsíthet en kevés család rekonstruálására alkalmas, egy kés bbi kutatási 

fázisban ugyanakkor érdemes lesz ezeket az anyakönyveket is elemzés alá vonni.  

A polgári anyakönyveket a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára rzi. A 1. 

táblázatból látható, hogy Vajszló mellett Vejti 189ő és 1898 között külön anyakönyvi kerületi 

központ volt. Hozzátartozott Hirics, Kisszentmárton és Lúzsok, de 1898. január 26-tól ezt is a 

vajszlói kerülethez csatolták. 1907-ig Vajszlóhoz tartozott Baranyahídvég és Sámod is, ezek-

b l – kiegészülve Adorjással, Kisszentmártonnal és Kóróssal – 1907 júliusában megalakult a 

sámodi kerület. Kisszentmártonnak az elemzésben való benntartását indokolta, hogy a refor-

mátus anyakönyvvezetés során ezek adatai is rögzítésre kerültek, de mint látni fogjuk, az ala-

csony családszám miatt külön elemzésre nem, a kerületi adatokkal összesítve viszont jól 

használható. Bár a vizsgálat id kerete 19Ő1-gyel lezárul, az adatokat 1980-ig rögzítettem, 

els sorban az 19Ő1 utáni elhalálozások, ezenfelül pedig a családok helyben maradásának 

megállapíthatósága miatt. 

Az anyakönyvek közül a születési, házassági és halálozási adatokat rögzítettem. A születési 

anyakönyvekb l a születés helyére és idejére, az újszülött nevére, nemére, törvényességére, 

vallására, lakhelyére, az édesapa és édesanya nevére, vallására, foglalkozására és korára vo-

natkozó adatokat vettem fel, kiegészítve olyan utólagos bejegyzésekkel, mint például az átke-

resztelkedésre, a névváltoztatásra vagy az ikerszülésre vonatkozóak. A házassági anyaköny-

vekb l a házasságkötés helye és dátuma mellett a v legény és a menyasszony azon adatait 

rögzítettem, amelyek azok nevére, vallására, foglalkozására, családi állapotára, korára, szüleik 

nevére, szüleik foglalkozására és lakhelyére, illetve a tanúkra vonatkoztak. A halálozási anya-

könyvekb l a halálozás helye és ideje mellett az elhunyt neve, neme, vallása, családi állapota, 

lakhelye, születéshelye, kora, szüleinek, illetve ha volt házastársának neve és foglalkozása, 

illetve a halál oka érdekelt. Andorka Rudolf a vajszlói és besencei anyakönyvek bemutatásá-

nál kifejtette azokat az anyakönyvezési gyakorlatokat, amelyek a kutatás folyamatát megne-

hezítették:138
 csupán színesítend  ezt, hozok fel példákat annak kapcsán, hogy milyen nehéz-

ségeket okoznak – els sorban a 18. századi – anyakönyvek. A születési adatok esetén a re-

formátusoknál 178ő-ig nem vezették az édesanya nevét, a 19. század közepéig a házasultaknál 

csak ritkán tüntették fel az életkort és csak a menyasszonynál volt szokás rögzíteni az apa 

nevét. Az 17Ő6-ban elhunyt Csizmadiánét akkor sem lehet azonosítani, ha fiai nevét az egyko-

ri bejegyz  feltüntette, de szintén sokáig gyakori volt az asszonynév rögzítése, amely azonosí-

                                                 

 
138

 Andorka Rudolf [1987] 2001c. 67. 
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tását csak kevés esetben lehetett elvégezni. Emellett itt is kialakultak területileg sajátos csa-

ládnevek, ilyen például a Tóth Mátyás és Tóth Mikó családnév is, ahol a Tóth M. rövidítés 

feloldása szintén sokszor problematikus. Az adatbázis alább ismertetett alacsony rekonstruá-

lási arányát a már többször említett mobilitás mellett ezek a nehézségek is fokozzák. 

Az anyakönyvezés a vizsgált id szakra vonatkozóan Lúzsok kivételével folyamatos, ott 1800-

ban fektették fel a matrikulákat. A regisztráció megbízhatóságáról ad képet az egy évesnél 

fiatalabbak elhalálozási bejegyzéseinek a vizsgálata. A halotti anyakönyvekben az 1770-es 

évekt l rögzítették az elhunytak életkorát (kivéve Besencén, ahogy azt Andorka Rudolf is 

jelezte),
139

 a vizsgált id szakban dönt en már csak eseti példák mutathatóak ki, amikor az 

elmaradt. Az alábbi ábra összefoglalja az elemzés tanulságait. 

 

 

5. ábra: A bejegyzett születési adatok és csecsem halálozások  
a vajszlói kerület anyakönyveiben 

 

A csecsem halottak regisztrálása az 1790 és 19Ő1 közötti id szakban folyamatos. A csecse-

m korban elhunytak egészen a 19. század végéig az összes elhunyt 20‒40%-át, az egyes év-

ben megszületetteknek változóan az ötödét-harmadát tették ki. Egyes években, így 179Ő-ben, 

1822-ben, 1832-ben és 1836-ban – ahogy az ábrán is látható – alacsony a regisztrált 

csecsem halottak aránya. 1794-ben és 1822-ben a vérhas járványszerűen szedte áldozatait, 
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 Andorka Rudolf [1987] 2001. 68. 
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ebben a két évben el fordulhat, de biztosan nem állítható, hogy néhány csecsem  halálozásá-

nak regisztrálása elmaradt volna. 1832-ben egy Vejtit l induló túlzsúfolt csónak elmerült, 

tizennégy környékbeli fulladt ekkor a Drávába, ket Vejtin anyakönyvezték: a szokott érté-

kekhez képest ebben az évben ez az eset módosította az arányokat. 1836-ban kolera tombolt a 

térségben, amely során elképzelhet , de mégsem bizonyos, hogy alulregisztráció történt. A 

fentiek tükrében – Andorkával egyetértve – a vizsgálatok elvégzésére alkalmasnak és meg-

bízhatónak találom az anyakönyvezést.140
 

A választói névjegyzékeket 18Ő8-tól, az els  népképviseleti választástól kezd d en állítottak 

össze. A Baranya Megyei Levéltárban ezek 1875-t l kezd d en maradtak fenn és éves rend-

szerességgel összeállítva tartalmazzák azon személyek körét, akik az adott évben választójog-

gal bírtak. A forrás rögzítette az illet  nevét, foglalkozását, lakhelyét és a választói jogosult-

ság jogalapját. A választói jogok b vülésével id vel természetesen a választók köre is b vült. 

Kutatásomban a forrás jelent sége az, hogy segítségével meg lehet állapítani, hogy adott év-

ben egy-egy illet  a településen tartózkodott-e vagy sem: a családlapok lezárását sok esetben 

csak ezek segítségével lehet megoldani, ami különösen fontosnak mutatkozik egy olyan kö-

zösségben, ahol er s mobilizációs tendencia érvényesült. 

 

Az adatbázis 

 

Az anyakönyvi és a választói névjegyzéki adatok rögzítése után két (személyi és családi) 

adatbázist hoztam létre (összefoglalóan: Vajszlói kerületi adatbázis). Az eljárás megfelel an-

nak az Andorka Rudolf által részletesen ismertetett családrekonstitúciós eljárás elgondolásá-

nak,
141

 ahol elkülönülnek a szül kre és a gyermekekre vonatkozó adatok (ez egy klasszikus 

családlap esetén a lap fels , az apára és anyára vonatkozó illetve az alsó részén a gyerekekre 

vonatkozó részeket jelenti). A személyi adatbázisban minden személynek van egy személyi 

azonosítója és – ha sikerül egy szül párhoz kapcsolni ket, akkor a szül pár – családi azono-

sítója is: így téve lehet vé, hogy egy táblázatkezel  programmal ket össze lehessen kapcsol-

ni. A személyi adatbázis az anyakönyvi adatokból nyerhet , az adott személyre vonatkozó 

adatokat tartalmazza (természetesen, ha megvan), de miután utólagos visszacsatolással az 

anyakönyvi adatokhoz is hozzárendeljük a személyi számot, így több tábla összekapcsolásá-
                                                 

 
140

 Andorka Rudolf [1987] 68. 
141

 Andorka Rudolf 1988. Terjedelmi okok miatt a családrekonstitúciós eljárást ért kihívásokra nem térek ki, ez 
alól egyúttal felment Pakotnak az eseménytörténeti elemzés ismertetésére is kitér  összefoglalása: Pakot Levente 
2013. 30-37. 
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val egy lekérdezéssel tudjuk a minket érdekl  információkat összekapcsolni. A családi tábla a 

házasulók és a születési anyakönyvbe bejegyzettek szüleib l épül fel, az ismétl dések törlésé-

vel. A szül pár megnevezés tehát láthatóan nem is egészen pontos, hiszen a házasságra lé-

p knek nem minden esetben született gyermeke, viszont a család létrejöttét számításainkban a 

házasság létrejöttét l számítjuk. Ezzel kapcsolatban is további nehézséget okoz számos eset-

ben ha a szülés(ek) a házasság megkötése el tt történt(ek), ezért is fontos már most hangsú-

lyozni, hogy a termékenységi arányszámok közül a családrekonstitúcióval nyertek házas ter-

mékenységi arányszámok. Ebben a két, még a lekérdezések sora el tt álló adatbázisban 

18 316 születési, 1Ő 1Ő9 halálozási, 6 125 házassági és 3 987 választói névjegyzéki bejegyzés 

alapján 38 9ő1 személy és 9 953 család került a vizsgálat látóterébe.  

Az eljárás következ  lépése az a Microsoft Accessben való lekérdezés-sorozat, amelyet 

George Alter dolgozott ki, illetve publikált,142
 Pakot Levente átvett és néhány pontjában ki-

egészített, szerz i engedélyével magam is átvettem és a saját adatbázisomhoz igazítottam. Az 

így elkészült, a fertilitás elemzésére alkalmas adatbázis eseményekre bontja az anya megfi-

gyelés alá kerül  termékenységi id szakát, ahol a kezd  eseményt klasszikusan a házasság, 

vagy az els , de már házasságban született gyerek születése jelenti, a végét pedig jellemz en 

vagy a termékenységi periódus vége, vagy a családnak a választói névjegyzékb l való kikerü-

lése vagy az anya halála zárja le. Ezt követ en ez az adatbázis kerül elemzésre, esetemben a 

STATA-ban, amelynek parancsfájlait (do files) a fentiekhez hasonló módon sajátítottam el. 

Ezen do fájlok alapját az évek óta folyó, fent hivatkozott képzéseken ismertetik. Ez a megle-

het sen eklektikus eljárás teszi lehet vé, hogy az anyakönyvi adatok statisztikai eljárások 

segítségével a lehet  legalaposabban legyenek kihasználva.143
 A lenti táblázatban röviden a 

rekonstruálás arányát foglalom össze. 

 

Házasság és  

szülés helye 

Családlapok  

száma 

Lezárt  

családlapok 

Vajszlói kerület 1819 1263 (69,43%) 

 

4. táblázat: A rekonstruált családlapok megoszlása  
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 Alter, George 2009. 
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 Xie, Yu 2014. 
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Kisebb, egymáshoz közelfekv  települések esetén a rekonstitúció sajátos problémája az ala-

csony rekonstrukciós arány: Vajszló és Besence esetében ezzel a problémával Andorka is 

küzdött és Benda is problematikusnak tekintette azt. Korábbi próbálkozásaim során nyomasz-

tóan alacsony, 2ő‒30% körüli rekonstruálási arányt sikerült elérnem. Ennek okaként id vel 

egyértelműen a népesség folyamatosan er söd  mobilitási folyamata rajzolódott ki. Annak 

érdekében, hogy a vajszlói kerületben tartósan letelepedett családokra fogalmazzak meg kö-

vetkeztetéseket, nem döntöttem a helyben való házasságkötés alapú, vagy a helyben való szü-

lés alapú szortírozási eljárások között, hanem egyszerre alkalmazom mindkett t. A rekonstru-

álási arány így már jelent sen megn tt, a közel 70%-os lefedettségb l magabiztos következte-

tések fogalmazhatóak meg.   

 

Eredmények 

 

Népességszám és népességszerkezet 

 

A Baranya megyei népesség szerkezetének alakulása, el ször is a népességszám változásának 

szempontjából többek kutatási érdekl désének középpontjába került.144
 A fentiekben az egy-

ke-kérdés két világháború közötti interpretációja kapcsán rámutattam, hogy számos esetben a 

népességszám alakulása került a vita középpontjába, ahogy Fülep Lajos is fogalmazott: „akik 

a népszámlálás eredményét eddig ismertették szintén nem vizsgálták külön-külön ennek vagy 

amannak a területnek sajátos állapotát, úgyhogy tudtommal nincs egyetlen olyan munkálat, 

mely a pusztuló területek magyarságáról, a pusztulás tempójáról pontosan és alaposan tájé-

koztat.”145
 Csorba József Somogy megyére vonatkozóan 18ő7-ben a józsefi, az 18ő2-es és az 

18ő7. évi népszámlálás értékeit vetette egybe. Ennek során arra a következtetésre jutott, hogy 

„ugy a' népesedés jeles szaporuságot mutat, - mert igy negyven évek alatt csak nem negyed-

résznyivel növekedett; azonban meg kell említenek, hogy ezen id  közben több puszták lettek 

gyarmatokká, 's rajtok részint Veszprém megyéb l, részint Cseh- és Morva-országból szárma-

zott nép települt meg, (…). Több anyakönyvekben az évenként szülötteket a' halottakkal ösz-

szevetve találtam évekre, mellyekben a' halottak száma fölülmulta a' születtekét, - azonban tiz 

                                                 

 
144

 Az utóbbi évtizedekben átfogó igénnyel léptek fel a következ  munkák: Molnár Györgyné – Dr. Novák Zol-

tán 1988. 1. 77-87.; Kovacsics József 2003.; Kováts Zoltán 2011.  
145

 Fülep Lajos [193Ő] 1992. 60. 



52 

 

 

évenként arányt vonva még is 100 egyénre évenként 12 szaporuság jön.”146
 Jeney Andrásné 

szintén Somogy megyei vizsgálata során a vándorlás és a születésszabályozás mellett a járvá-

nyos esztend k pusztításaival is számolt. A vándorlás kapcsán Jeneyné a Horvát-

Szlavónországba, majd a századfordulótól az Egyesült Államokba való kivándorlást hangsú-

lyozta.
147

 Kovacsics József megemlíti, hogy a józsefi népszámlálástól 1870-ig az országos 

aránytól jelent sen elmaradt Baranya vármegye tényleges gyarapodásának a mértéke, amelyet 

 a vándorlás következményeként magyaráz, egyúttal rámutat a szaporodási átlag minimális 

növekedésére.148
  

Mikro- és makroregionális viszonylatban vizsgálva, a vajszlói kerület népességszáma aránya-

iban a következ képp változott 1785-t l 19Ő1-ig: 

 

 

1785 1828 1857 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 

  Alapmutató 1785=100 

Besence 100 140 127 141 154 145 144 146 113 107 103 

Hirics 100 75 132 162 176 173 169 177 142 140 140 

Kisszentmárton 100 112 197 217 202 184 167 156 133 188
1
 199 

Lúzsok 100 112 137 148 132 129 128 124 117 109 91 

Páprád 100 196 164 252 218 225 236 256 270 266 247 

Vajszló 100 175 141 152 156 155 161 176 179 206 222 

Vejti 100 110 173 216 243 238 223 200 189 205 188 

 

Vajszlói  

kerület 100 135 147 171 173 169 168 172 160 174 176 

Dél-Dunántúl 100 127  157 166 179 186 196 193 203 208 

Magyarország2
 100   188 200 226 257 286 300 326 350 

1
=Mailáth-pusztával b vülve. 

2= A mai országterületre számítva. 

 

5. táblázat: A vajszlói kerület népességszámának változása  

mikro- és makroregionális viszonylatban (17851941) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és Ludovicus Nagy 1828 
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 Csorba József 18ő7. 1ő-16. 
147
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A vajszlói kerület népességnövekedésének fékez dése a hiányzó országos és dél-dunántúli 

értékek miatt nehezebben rekonstruálható, az viszont látható, hogy a kerületben a növekedés 

üteme a 19. század els  felét követ en lassult, a népességszám a század utolsó harmadától 

kezdve stagnált. Ugyanebben az id szakban az eredetileg alacsonyabb növekedést mutató dél-

dunántúli értékek emelkedni kezdtek, a népességszámban csak az 1930-as években mutatható 

ki a mérsékl dött emelkedés. A Dél-Dunántúl növekedési üteme a 19. század utolsó harma-

dában, jól láthatóan 1880 és 1890 között el zte meg a vajszlói kerületét. Az országos értékek 

mindvégig jelent sen és folyamatosan távolodtak az el z ekét l.  A fentiekb l kiolvasható, 

hogy a vajszlói kerület mind dél-dunántúli, mind országos viszonylatban kirívóan alacsony 

népességnövekedést produkált az 178ő és 19Ő1 közötti id szakban.  

A vizsgálatba beépítve az éves születések és halálozások számát, felrajzolhatunk egy kalkulált 

diagramot a népességszám változására vonatkozóan: a népességszám éves adatainak hiányá-

ban ez a két népösszeírás közötti id tartamra vonatkozóan a tényleges és természetes szapo-

rodás értékeit összeegyeztet  eljárás ugyanis jól használható, dinamikus értéket ad.  

 

 

6. ábra: A népességszám hosszútávú változása a vajszlói kerületben (178ő1941) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

Ahogy a területi viszonylat során is kirajzolódott, a vajszlói kerület népességnövekedési üte-

me a 19. század utolsó évtizedeiben maradt el a dél-dunántúli értékekt l. Az 6. ábra alapján 
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látható, hogy a 18. és 19. század fordulójára megfigyelt népességszám-emelkedés a 19. század 

közepén ment végbe és amíg azel tt is szolid volt a növekedés üteme, addig a 19. és 20. szá-

zad fordulójához közeledve ez még inkább mérsékl dött, s t az 1880-as években csökkenés 

figyelhet  meg. Két, feltűn , de id szakos csökkenést jelentett 187Ő-ben a tífusz, majd az I. 

világháborús évek. A két háború közötti id szakban – a háborút követ  utánpótlási effekt 

1920-as években való befejez dése után – a népesség száma stagnált. A 18. századvégi növe-

kedés nagyon óvatosan kezelhet : egyrészt azért, mert az 178ő-öt követ  1828-as adat nem-

csak id ben áll távol, de forráskritikailag sem megbízható. 18ő7-b l minden településre van 

adatunk: ez szintén egy olyan hosszabb id táv, amely a forráskritikai problémával együtt 

megint megkérd jelezi azt, hogy a növekedés pontosan ilyen látványos mértékben ment volna 

végbe, így természetesen nem kizárható az sem, hogy a józsefi népszámlálástól 18ő7-ig a né-

pességszám emelkedése látványos ugrásokat nélkülöz  lett volna. A 19. század második felé-

t l 19Ő1-ig tartó id szak értékei sűrűbbek, pontosa(bba)k, így az arra vonatkozó megállapítá-

sok tényként kezelhet k.  

Fentiek után érdemesnek látszik a kerületi adatokat is szorosabban megvizsgálni.  

 

 

1785 1828 1857 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 

  Abszolút számok 

Besence 236 331 299 332 364 343 339 345 267 252 242 

Hirics 397 297 526 644 699 685 669 702 563 554 555 

Kisszentmárton 202 226 397 439 408 372 338 315 269 380 402 

Lúzsok 265 297 364 393 350 341 338 329 310 289 242 

Páprád 137 269 225 345 298 308 324 351 370 365 339 

Vajszló 779 1360 1099 1187 1216 1205 1254 1373 1393 1604 1732 

Vejti 220 242 380 475 535 523 491 439 416 450 414 

Vajszlói  

kerület 2236 3022 3290 3815 3870 3777 3753 3854 3588 3894 3926 

 

6. táblázat: A vajszlói kerület falvainak népességszám-változása (178ő1941) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások 

 

Vajszló központi szerepét támasztja alá, hogy népességszáma a dél-dunántúli mértékhez iga-

zodva, megduplázódott, de hasonló jellegű a növekedés a lélekszámában jóval kisebb és ilyen 

funkcióval közel sem bíró, ámde pusztai lakossággal rendelkez  Kisszentmártonnak. Míg a 

falvak növekedése dönt en a 19. század els  felére koncentrálódott, addig ez Vajszló esetében 
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a vizsgálat 20. századi id szakában, azaz a település jobb infrastrukturális kiépülése utánra 

tehet . Kevésbé, mindössze 40%-kal gyarapodott Hirics és míg Besence népessége 1880-ig 

n tt, 19Ő1-re megközelítette az 178ő-ös lélekszámot. Lúzsok esetében a népességszám 1870-

ig növekedett, onnantól kezdve folyamatosan csökkent: 19Ő1-re lélekszáma elmaradt az 178ő-

ben számlálttól. A kerület jellemzésénél érvényesül , a 19. század els  felére es  népességnö-

vekedés települési szinten is ütembeli különbségekkel megfigyelhet , a két háború közötti 

id szakra azonban már csak a központi funkciókkal bíró Vajszlón és a Trianon után a koráb-

ban Horvát-Szlavónországhoz tartozó Adelistán- avagy Mailáth-pusztával kiegészül  Kis-

szentmártonon figyelhet  meg a népesség gyarapodása. Ezekkel szemben kirívó az elnéptele-

nedés folyamata a pusztával nem bíró Besencén és Lúzsokon.149
 

1857-ben Csorba Somogy megyében férfitöbbletet állapított meg, amit úgy magyarázott, hogy 

a férfitöbblet „a' statistikusok' észrevétele szerint ritka eset, (…)”150
 A 20. századra vonatko-

zóan viszont általános megállapítás a n többlet, amelyet a kivándorlás és a háború hatásának 

tulajdonítanak.151
 A népszámlálási feldolgozási táblák segítségével három évre, így 1880-ra, 

1910-re és 1930-ra vonatkozóan tekintem át a nemi megoszlás arányait a vajszlói kerületben.  

 

Korcsoport 1880 1910 1930 

0-1Ő év 100 92 102 

15-őŐ év 98 98 94 

>őő év 128 102 99 

Összes korcsoport 102 97 97 

 

7. táblázat: A 100 n re jutó férfiak aránya a vajszlói kerületben 

Forrás: Hivatkozott népszámlálási feldolgozási táblák 

 

Megvizsgálva a 100 n re jutó férfiak korcsoportonkénti arányát, a fenti megállapításokat tük-

rözik vissza az összesített eredmények: így míg 1880-ban férfitöbblettel számolhatunk, addig 

az 1910-es és 1930-as érték szerint már a n többlet jellemz . Az értékbeli különbségek vi-

szont láthatóan nem voltak nagyok (1920-ban n tt meg észrevehet bben a különbség, akkor a 

férfiak aránya 93% volt). A korcsoportos megoszlást vizsgálva az 1880-as, őő év feletti érték-

re érdemes külön is kitérni, amikor a férfiak aránya jelent sen nagyobb a n knél: a kés bbi 

                                                 

 
149

 EA St. 392., 395-400. 
150

 Csorba József 18ő7. 1ő. 
151

 Hoóz István 1970. ő9. 
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csökkenés mögött az anyák szervezetének mérsékl d  igénybevételéb l származó javulást 

sejthetjük.  

A korszerkezeti megoszlás kapcsán Kovács István már 1896-ban a 1ő éven aluliak alacsony 

arányát állapította meg és az id skorúak feltűn en magas számát konstatálta, szemben a 

gyermekek alacsony arányával.152
 Andorka szerint a társadalom elöregedésének a folyamata 

els sorban nem a várható élettartam megnövekedésének, hanem a születésszám csökkenésé-

nek a következménye.153
 A korszerkezeti megoszlás szemléltetésére használt korfákat szintén 

az el bbi évekre vonatkozóan készítettem el.  

 

 

7. ábra: A vajszlói kerület korszerkezete (1880) 
Forrás: Hivatkozott népszámlálási feldolgozási táblák 

 

Az 1880-as korfa megoszlása annyiban mutatja egy egészséges társadalom képét, amennyiben 

felfele haladva csökken, tehát az id sebbek száma alacsonyabb a fiatalabbakénál. Feltűn  

                                                 

 
152

 Kovács István 1896. 686.; „a gyerekek lassan eltűnnek a társadalomból. (…) Viszont az öregek feltűn en 
nagy számban szerepelnek, ami nagyon jellemz  az egykés társadalmakra. Itt ugyanis a népesség kororsztályok 
szerinti tagolódása nem a talpán álló gúlához hasonlít, mint normális viszonyok között, hanem éppen fordítva, 
csúcsán álló gúlához. Egyre kevesebb gyerek születik, az el ttük járó korosztályokban többen vannak, és el áll a 

demográfiai labilitás.” – Kovács Imre [1937] 1989. 6ő.  
153

 Andorka Rudolf 1969. 26. 
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azonban a 2ő év alatti, különösen 20 és 2Ő év közötti fiatal fiúk, férfiak alacsony száma, akik-

nek alacsony aránya mögött az 1860-as kolera pusztításával számolhatunk. A fiúknál er seb-

ben érvényesül  gyermekhalandóság és a tífusz pusztítása mellett egy er sebb elvándorlási 

folyamat rajzolódik ki. A csecsem - és gyermekhalandóság magas voltát tükrözi az ő-9 éve-

sek számának látványos csökkenése a 0-Ő évesekéhez képest. A 30 illetve Ő0 évnél id sebbek 

száma szabályosan csökken, a 30 évnél fiatalabbak száma azonban vagy alacsonyabb, vagy 

nem sokban haladja meg a harmincas illetve negyvenes éveikben járók számát, ami mögött a 

korábban magasabb születésszám áll. 

 

 

8. ábra: A vajszlói kerület korszerkezete (1910) 
Forrás: Hivatkozott népszámlálási feldolgozási táblák 

 

Amellett, hogy 30 év elteltével a kerületi korfa egyes korcsoportjainak az aránya keskenye-

dett, a korfa alakja is módosult. Jelent sen lecsökkent a 0-Ő év közöttiek száma, a 20-Ő9 év 

közötti, feln tt korú népesség ötéves korosztályonkénti száma csekély különbséget mutat. A 

n k száma megemelkedett, a 10-1Ő éves lányok esetén a kiugrás feltűn . Mivel a kerületi la-

kosságot sem járvány, sem háború nem sújtotta a korábbi években, a 0-Ő évesek száma egyér-

telműen a gyerekszám-specifikus születésszabályozásra való átállás következményének te-

kinthet . 
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 9. ábra: A vajszlói kerület korszerkezete (1930) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálási feldolgozási táblák 

 

1930-ban a 10 év alattiak száma javult az 1910-es korfán látottakhoz viszonyítva: itt a 10-14 

évesek alacsony és az ő-9 évesek megugró száma a háború hatásának tekinthet . Amellett, 

hogy a 0-Ő évesek itt is kevesebben voltak az 5-9 évesekhez képest, illetve nincsenek nagy 

létszámbeli ingadozások a fiatal feln ttek és az id skorúak között, amely rámutat a kerületi 

népesség elöreged , születéskorlátozással él , fogyatkozó jellegére. 

Az elöregedést mutatja az öregedési index is, amely a 1ő évnél fiatalabb lakosságra es , 60 

évnél id sebbek arányát mutatja.  

 

  1880 1910 1930 

Vajszlói kerület 0,33 0,58 0,63 

Dél-Dunántúl 0,19 0,32 0,48 

Magyarország 0,19 0,31 0,35 

 

8. táblázat: Öregedési index mikro- és makroregionális viszonylatban 

Forrás: Hivatkozott népszámlálási feldolgozási táblák 
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A 8. táblázatból kiolvasható, hogy a kerület elöregedésének a folyamata jóval a regionális és 

az országos érték el tt járt: 1880-ban 30 évvel megel zte a másik kett  értékét. A Dél-

Dunántúl elöregedése láthatóan 1910 után gyorsult fel, míg az országos érték sokkal visszafo-

gottabban romlott.  

A népességszerkezeti vizsgálatok körében végül a családi állapot változásának mutatóját kí-

vánom áttekinteni. Hoóz István a családi állapot országos viszonylatra vonatkozó jellemz it 

vizsgálta úgy, hogy annak 20. század eleji alakulásában igen jelent s szerepet tulajdonított az 

I. világháborúnak. Interpretációja szerint ezzel magyarázható a n tlenek és hajadonok arány-

változása mivel a háború idején – fentebb is láthattuk –, komoly születéskieséssel kell szá-

molni. Megn tt az özvegy n k és mindezek mellett ekkor még alacsony volt az elváltak ará-

nya.
154

 A családi állapot kapcsán Kovács István fent hivatkozott munkájában úgy írt, hogy 

„Legkevesebb n tlen van nemcsak túl a Dunán, hanem az egész országban Baranyában, haja-

don is csak Ő megyében van kevesebb. A n s férfiak százaléka tekintetében pedig csak Bács-

Bodrogmegye emelkedik Baranya fölé.”155
 Az alábbiakban a családi állapot változásának 

1910 és 19Ő1 közötti értékeit tekintem át. 

 

 
n tlen házas özvegy törvényesen elvált 

 
1910 1920 1930 1941 1910 1920 1930 1941 1910 1920 1930 1941 1910 1920 1930 1941 

 
Össznépességen belüli arányuk 

Vajszlói  

kerület 
43,0 41,1 43,3 42,1 47,9 48,4 45,8 47,8 9,0 9,8 10,0 9,2 0,1 0,7 0,9 0,9 

Dél-Dunántúl 46,9 44,9 42,6 39,6 46,5 46,9 49,2 48,6 6,8 8,4 8,3 8,3 0,2 0,3 0,6 0,6 

Magyarország 53,5 52,0 49,4 47,1 40,3 40,5 43,1 45,0 5,9 7,0 6,9 7,1 0,2 0,4 0,7 0,8 

 

9. táblázat: A családi állapot alakulása mikro- és makroregionális viszonylatban 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások 

 

Az 1910. évi érték tükrözi, hogy mind a regionális, mind az országos értékhez viszonyítva 

alacsonyabb a n tlenek és magasabb a házasok aránya a vajszlói kerületben. A kerületnek ez 

amúgy külön színt ad a Dányi-féle eredményekkel összevetve, hiszen Tolna és Somogy me-

gye esetében magasabb házasodási hajlandóságot mutatott, mint Baranya megyében. A kerü-
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 Hoóz István 1970. 7Ő-75. 
155

 Kovács István 1896. 687. 
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letben megfigyelhet  magasabb értékek a házasodási szokások sajátosságait mutatják. A két 

háború közötti id szakban ez azonban módosult: habár az országos értékekhez képest még 

mindig magasabb volt a n tlenek aránya, ez az érték a dél-dunántúli régióban 1930-ban és 

1941-ben még alacsonyabb lett: az elöregedés eredményeinek figyelembe vételével a fiata-

labb kori házasodás terjedését feltételezhetjük. A házas családi állapot alakulása ugyanezt 

támasztja alá. Az özvegyek aránya szintén az elöregedéssel hozhatók összefüggésbe: mindvé-

gig magasabb az özvegyek aránya a Dél-Dunántúlon az országos átlaghoz és a vajszlói kerü-

letben a dél-dunántúlihoz viszonyítva. A törvényesen elváltak aránya 1910 és 1920 között 

rohamosan emelkedett a vajszlói kerületben, ebben a tekintetben a dél-dunántúli átlag volt a 

legalacsonyabb.  

Áttekintve a népességszerkezeti eredményeket, láthatóan a vajszlói kerület egy nemcsak regi-

onális, de országos léptékben is feltűn en alacsony népességnövekedést produkáló, születés-

szabályozással él , elöreged  társadalom volt, ahol a társadalom alakulásának demográfiai 

változásai a 19. század közepét l, második harmadától váltak általánossá. 

 

Térbeli mobilitás 

 

A térbeli mobilitás két iránya a be- és az el- vagy kivándorlás, illetve a kett  együttes megléte. 

A folyamat demográfiai elemzésének nehézségét az adja, hogy az alkalmazott források kevés 

esetben használhatók fel mobilitás-vizsgálatokhoz. Ha az illet  bevándorolt, sok esetben két-

séges a róla való ismeretek megbízhatósága, ha el- vagy kivándorolt, akkor pedig a vizsgáló 

el l általában „eltűnik” és csak ritkán derül ki, hogy pontosan mikor és hova ment. Fontos 

mutató pedig, a baranyai illetve ezenbelül a vajszlói térségre vonatkozóan a szakirodalomban 

is történik utalás ilyen mozgásokra, így a bevándorlást illet en a Morva- és Csehországból 

érkez ket említik, akik els sorban az iparban helyezkedtek el, de jöttek még Német- és 

Olaszországból, illetve Bulgáriából is (utóbbiak, mint kertészek találtak megélhetést).156
 Ter-

mészetesen nemcsak külföldr l érkeztek betelepül k, a saját földdel nem rendelkez k köny-

nyebben mozoghattak, ahogy például Fülep Lajos is fogalmazott: „(…) a kipusztulók számát 

sok helyen pótolják az si falusi lakosok közé beszivárgó zsellérek, béresek, napszámosok, 

munkanélküliek, (...)”.157
 A betelepülést szolgálták még azok a telepítési akciók is, amelyek a 

Gömbös-kormány alatt mentek végbe azzal a céllal, hogy a dél-dunántúli falvak fogyatkozá-
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 Kovács István 1896. 692-693.; Kodolányi János ifj. 19Ő8. Ő. 
157

 Fülep Lajos [193Ő] 1992. 62. 
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sát megállítsák.158
 B vebben foglalkozik a szakirodalom a térségb l történ  elvándorlással. 

Ezek általában Horvát-Szlavónországba, kisebb mértékben pedig Boszniába és az Egyesült 

Államok irányultak.159
 Az elvándorlást – Fülep megállapításával összecseng en – a szegé-

nyebb népréteg számára kínálkozó, kézenfekv  megoldásnak tekintik. 160
 A két folyamat 

együttes hatása kapcsán a határhelyzet migrációt generáló szerepére (hiszen az Ormánságot 

csupán a Dráva választotta el Horvát-Szlavóniától, Vejti pedig révátkel ként üzemelt) Jack E. 

Eblen hívta fel a figyelmet, az Egyesült Államok államainak határain fekv  települések vizs-

gálatakor.161
 Ezek mellett érdemes szem el tt tartani azt a T. Mérey Klára által elemzett fo-

lyamatot, amely során már jelent s volt a külterületi lakott helyek szerepe: „Dél-Dunántúlon 

1910-ben a községi kereteken kívül él  lakosság 17%-a urasági majorokban élt, míg a többi 

vasúti rházakban, vasutas kolóniákban, a községek közeli és távolabbi határában, nyersanyag 

közelében létesült ’ipartelepeken’ (malom, téglagyár, szénéget , szén-, k - és homokbánya, 

kendergyár stb.), sz l hegyeken, illetve a Balaton partján üdül telepeken lakott. Néhány tele-

pülés mellett kis lélekszámú cigánykolóniát is találunk.”162
 Az itteni közösségek lakói ponto-

san a fentieknek megfelel , mobilis népességhez tartozók voltak.  A kerület vándorlási egyen-

legét a 10. táblázat foglalja össze: 

 

Periódus 
Vándorlási egyenleg 

N Éves átlag 

17851827 -1177 -27 

18281856 -196 -7 

18571869 348 27 

18701879 -45 -3 

18801889 -189 -19 

18901899 -83 -8 

19001909 103 10 

19101919 -43 -4 

19201929 127 13 

19301940 -113 -10 

 

10. táblázat: Vándorlási egyenleg a vajszlói kerületben 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és vajszlói kerületi anyakönyvek 
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 Az 1936. évi XXVII. törvénycikk rendelkezett az úgynevezett „állami telepítési akcióról”. 
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 Kovács István 1896. 693.; Fehér István 1996. 13-1Ő.; Kovacsics József 2001. 29-30. 
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 Kanyar József 1967. 323.; Fehér István 1996. 13.; Balázs-Kovács Sándor 1991. 140. 
161

 Eblen, Jack E. 1965. 399. 
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 T. Mérey Klára 1987. 121. 
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A 19. század els  felére vonatkozó forráskritikai problémákat jeleztem, így ezek fenntartása 

mellett érdemes a vándorlási egyenleg alakulását elemezni. Az 178ő és 19Ő0 közötti id tar-

tamban bár az elvándorlás felé billen a mérleg, de nem sokkal haladja meg a bevándorlás 

nagyságát: az 18ő7 utáni adatok összegzésekor a bevándorlás kerül túlsúlyba. Az 193Ő-ben a 

kerület lelkészeinek jelentései Vajszlóra és Budapestre történ  elköltözésekr l, illetve a Bács-

kából illetve Baranya megye római katolikus, magyar lakta vidékeir l történ  beszivárgásról 

tettek említést.163
 Az alacsony rekonstruálási arányok taglalásánál jelzett mobilitást tehát a 

fenti eredmények is alátámasztják. 

 

Halálozás 

 

A halandóságot, melynek kutatását forrás- és módszertani nehézségek hátráltatják, általában is 

a nagymértékű hullámzások, ingadozások jellemzik.164
 Az elhalálozások elemzése sokszor a 

járványok vizsgálata során kerül az el térbe, így nem ok nélküli a halandóság esetén mintákat 

kialakítani. ri Pest megyei vizsgálatai egyik eredményeként rámutatott, hogy a halandóság 

fordulópontja 1873, melyet követ en „a nagy járványok elmaradása folytán – korábbi szint-

jükt l függetlenül – alapjaiban változtak meg a régi halandósági viszonyok.”165
 Ez a váltás, 

talán ha nem is ennyire egy évre, de az 1870-es évekre vonatkozóan igaz általános országos 

viszonylatban is.
166

 A korszakváltás ugyanakkor dinamikusan ment végbe, a változást a kor-

csoportonkénti halálozás folyamatos változása eredményezte, melyben legfontosabb tényez t 

a csecsem - és gyermekkorúak halandóságának kedvez bbé válása jelentette.167
 

 

                                                 

 
163

 MTAK KIK Kt. Ms 4593. 200. Hirics; MTAK KIK Kt. Ms 4593. 213-21Ő. Lúzsok; MTAK KIK Kt. Ms 

Őő93. 231. Páprád. 
164

 Benda Gyula 2000. 122.; Faragó Tamás 2011. 13Ő-135. 
165

 ri Péter 2006. 321. 
166

 Faragó Tamás 2011. 138. 
167

 Kamarás Ferenc 1991. 180-181. 
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10. ábra: A halálozások száma a vajszlói kerületben (178ő1941) 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

A vajszlói kerületben a halálozások számát vizsgálva azt látjuk, hogy az 1830-as évek köze-

péig azok emelkedése, az 1870-es évekt l csökkenése dominált. Az országos és regionális 

megfigyelések során tapasztaltak itt is igaznak bizonyulnak, amennyiben az 1870-es évek 

nagy halandósági válságát a kés bbiekben a halálozások száma nem haladta meg. 1905-ben a 

tüd betegségekben meghaltak, 1917-ben pedig az I. világháború áldozatai és az ez évben na-

gyobb számú tüd vészben elhunyt emelte meg a görbét. A kerületben a halandóság tekinteté-

ben válságos, járványos éveket foglalja össze az alábbi táblázat.  

 

Év Halálok 
Az összes  

haláleset százaléka 

1794 vérhas 27,9 

1808 himl  54,8 

1822 vérhas 39,3 

1836 kolera 66,3 

1874 tífusz 11,7 

 

11. táblázat: Halandósági válságok a vajszlói kerületben 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 
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Az egyes további, kimagasló évek esetén, így például 1860-ban vagy 1905-ben is magasabb 

volt a halálozások száma a megszokottnál, de ezekben az esetekben nem egy általános járvány 

pusztította a lakosság, hanem több kisebb, ámde ezekben az években gyakori megbetegedés 

(himl , torokgyík, tüd gyulladás).  

Összevetve a válságos évek halandóságát az úgynevezett normál évekével, érdemes életkorok 

szerint is bontani vizsgálatunkat.  

 

Életkor 
Normál 

évek 

Válságos évek 

1808 1822 1836 1874 

<1 év 25,0 25,3 3,1 1,8 9,6 

1 év 3,2 24,1 4,2 1,2 2,9 

2-Ő év 5,8 20,7 13,5 1,8 6,6 

5-9 év 2,8 9,2 9,4 1,2 3,7 

10-19 év 3,9 6,9 10,4 7,9 3,7 

20-ő9 év 24,5 5,7 39,6 57,6 38,2 

>60 év 34,9 8,0 19,8 28,5 35,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

N=12897 N=87 N=96 N7165 N=136 

 

12. táblázat: A halálozások életkor szerinti százalékos megoszlása 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

A fentiekben a normál évek alatt jelzett elhalálozások száma korszakos bontás nélkül tartal-

mazza az összes olyan halálesetet, amely kapcsán az elhunyt életkora megállapítható volt. 

Látható, hogy az összes halálozások negyedét a csecsem , harmadát pedig az id skori elhalá-

lozás tette ki. Az 1808-as himl  a csecsem k és a gyermekek körében szedte legtöbb áldoza-

tát, míg az 1822-es vérhas egyaránt érintette a gyermekeket és a feln tteket, viszont a csecse-

m - és id skorúakat kevésbé. A feln tt- és id skorú lakosság körében aratott az 1874-es tí-

fuszjárvány.  

A halálozások tekintetében az 1910-es és 1930-as év is egy-egy „jobb” évnek számított, így 

ezek alapján akár a csecsem halandóságra, akár a korspecifikus halálozási arányszám alaku-

lására, akár a várható élettartamra vonatkozóan nem kaphatunk pontos képet, így ezek csak 

egy nagyobb tendencia bemutatására alkalmasak. 

A csecsem halandóság, amely a születést l kezd d en az els  életévig bekövetkezett halálo-

zásokat jelenti, a hagyományos társadalmakban általános jelenség volt. Összevetve a csecse-
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m halálozási rátákat, azt látjuk, hogy míg az 1000 csecsem re számított érték 1910-ben 212,1 

volt, addig 1930-ban a korábbinál lényegesen alacsonyabb, 97,2. Amellett, hogy itt egy-egy 

évre vonatkozóan kaptunk adatot, mégis láthatóan jelent sen csökkent a csecsem halandóság, 

amelyet a szakirodalom az egészségügyi feltételek javulásával magyaráz.168
 A térségben a 

kés bbi javulást el segítette az anya- és csecsem védelemmel megbízott Országos Stefánia 

Szövetség kiépülése, amelynek fiókszövetségei 193Ő-t l folyamatosan alakultak meg Baranya 

megyében is169
 – s t, Vajszlón már 1929-ben felállításra került.170

 

 

 

 

11. ábra: A korspecifikus halálozási arányszám alakulása a vajszlói kerületben 

Forrás: Hivatkozott népszámlálási feldolgozási táblák és vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

Összevetve az 1910-es és 1930-as év értékeit, lecsökkent a csecsem - és gyermekkori halan-

dóság és a halálozási arány megnövekedése id sebb korra tolódott.  

A halandósági tábla a várható élettartamra vonatkozóan ad információt, alkalmazása „révén 

olyan populáció népesedési folyamatai is rekonstruálhatóak, mely nem rendelkezik népmoz-

galmi statisztikával, csak életkori adatokat tartalmazó népszámlálás jellegű forrásokkal. Segít-

ségével megállapíthatók a születéskor, illetve az egyes életkorokban várható élettartamok, 
                                                 

 
168

 Hoóz István 1970. 18ő. 
169

 Márfi Attila 1988. 2ő8. 
170

 MNL BAML IV. Ő10. s. 291. Vajszló 
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valamint az egyes életkorokra nézve várható továbbélési rend, melyek a halandóság változását 

– javulását vagy romlását – koncentráltan mutatják.”171
 A Magyarországra vonatkozó számí-

tások rámutattak, hogy az életesélyek javulása terén a 20. század során jelent s változás ment 

végbe, de korszakunkban is igaz, hogy a hosszabb élettartam el feltétele az volt, hogy „túl 

kellett élni a csecsem - és kisgyermekkor halálos veszedelmeit”,172
 amelyet a közvetlenül a 

születés utáni egy éven belüli várható élettartam alacsonyabb értéke fejez ki. 

 

 

12. ábra: A várható élettartam alakulása a vajszlói kerületben 

Forrás: Hivatkozott népszámlálási feldolgozási táblák és vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

1930-ra a születéskor várható élettartam megemelkedett és ez a többlet a 30 éves korúak cso-

portjáig fokozatosan csökkenve bár, de megmaradt, azt követ en viszont a várható élettartam 

az 1910-es értékekre romlott, ahhoz simult, amely mögött a férfiak 1910-hez képest rosszabb 

várható élettartamának a következménye. Ezt a jelenséget az I. világháborúból hazatért férfiak 

rosszabb életkilátásainak tudhatjuk be (a háború során szerzett, kés bb súlyosabb szöv dmé-

nyeket okozó sebesülések, krónikus megbetegedések hatásaiként).173
 

                                                 

 
171

 Faragó Tamás 2011. 1Ő1-142. 
172

 Faragó Tamás 2011. 1ŐŐ. 
173

 Az összefüggésre Jay M. Winter mutatott rá, lásd Winter, Jay M. 1977.  
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A vajszlói kerület halandósági vizsgálata során is bizonyíthatóan érvényesült az az országos 

szinten kimutatott tendencia, amely a halandósági szerkezetváltást az 1870-es évekre teszi. 

Megszűntek az egész közösséget megrázó, pusztító járványok, emellett lecsökkent a csecse-

m - és gyermekhalandóság, az itt él k folyamatosan hosszabb életre számíthattak, de kimu-

tatható az I. világháború hosszútávú hatása is, amely a feln tt férfiak esetében a mintegy két 

évtizeddel korábbira rontotta a várható élettartamot. 

 

Házasodás 

 

A házasságkötési mozgalom országos szinten alacsony, de dunántúli viszonylatban jó arányát 

Kovács István 1896-ban azzal magyarázta, hogy a születésszabályozás során az egyke-

nemzedék már korábban hozzájut azokhoz az anyagi javakhoz, amelyek egy házasságkötés-

hez, illetve a családalapításhoz szükségesek. Leírása szerint erre hatással van továbbá „a nép 

gondolkodás módja is, mely a családalapításhoz szükséges föltételek, a háztartási igények 

igen szűk korlátok közé való szoritásában nyilvánul.”174
 

  

                                                 

 
174

 Kovács István 1896. 690. 
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13. ábra: A házasságkötések száma a vajszlói kerületben (178ő1941) 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

Azzal kapcsolatban, hogy miért ugrott meg egyes években a házasodások száma, más évek-

ben pedig miért süllyedt nagyon mélyre, Kovács összefüggést lát a sz l műveléssel, amikor a 

filoxéra pusztítása következtében, 1891-ben s azt követ en leesett a házasságok száma.175
 Ezt 

azonban a kerületi értékek nem igazolják, amelynek az Ormánság – a túlnyomórészt hegyvi-

déki Baranya megyével szemben – alföldies jellege az oka. 

A házas mozgalom vizsgálata kapcsán a szakirodalom kitér a szezonalitás szerepére. ri Péter 

Pest megyei vizsgálatai eredményeként az egyházi el írások és a mez gazdasági munkák rit-

musa által szabályozottan három házasságkötési csúcspontot állapított meg: „a legfontosabb a 

novemberi, ezt követi a január-februári, van ezenkívül egy kisebb májusi emelkedés is.”176
 

Három korszakra, így az 17901854, 18551913 és 191919Ő1 közötti id szakra vonatkozó-

an vetettem össze a házasságkötések hónapjait: a térségben a 19. század els  felében január-

ban kötötték a házasságok közel felét, februárban több mint a negyedét, valamivel több mint 

5-5%-át novemberben és decemberben, a többi pedig eloszlott a köztes hónapokban. A század 

második felére január szerepe jelent sen, februáré részben csökkent, a tavaszi hónapok szere-

                                                 

 
175

 „Mint nagy mérvben sz ll művel  megyében sok családnak a család által megművelt sz ll terület biztosítot-

ta kizárólag létfönttartását. Másfél évtizeddel ezel tt, mikor Baranyában a sz ll k még teljes termésben voltak, 
9Ő.Ő lakósra esett egy esketés; 1891-ben, mikor a filloxera majdnem bevégezte pusztító munkáját, már 119 lélek-

re esett egy esketés s e házasságkötési eredményt nem idézhette el  a népességnek rohamos szaporodása, mert 
hiszen Baranyában a születésej aránya igen alacsony fokon áll. A sz ll k rekonstrukcziója azonban 1893-ban 

nagyobb arányokat öltvén, s a családalapítások egyik régi biztosítéka, az új sz ll k termése a jöv re nézve foko-

zódó eredményt mutatván föl: a házasságkötések száma er sen emelkedett az 1891-ik évhez képest, amennyiben 
116, 1893-ik évben pedig 107 lélekre esett egy esketés.” – Kovács István 1896. 690. 
176

 ri Péter 2007. 71. 
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pe növekedett, az évvégi két hónap pedig meg rizte százalékos értékét. A két háború közötti 

id szakra az évközi értékek kiegyenlítettebbekké váltak és bár a nyári hónapokban keveseb-

ben kötöttek házasságot, általában néhány százaléknyi az egymást követ  hónapok százalékos 

értékeinek a különbsége. A fentiekb l úgy tűnik, hogy id vel a korábban normatív szereppel 

bíró egyházi és munkarend elveszítette jelent ségét, mindezeknek így kevés hatása volt a há-

zasságkötések id zítésében. Míg hagyományosan meghatározó volt a téli id szak a javak fel-

halmozása és akkora id zített felélésének házasságkötéssel való összekötése szempontjából, 

addig ennek a két háború közötti id szakra való megszűnése egy, a küls  körülményekt l 

kevésbé függ , anyagilag jobb körülmények között él  társadalom képét mutatja. A folyamat 

ugyanakkor nem sajátos, ekkorra már országos szinten megfigyelhet  a téli házasságkötési 

csúcs eltűnése.177
 Újabban Észak-Szerbiában mutattak ki hasonló folyamatot, ahol a változást 

a modernizációval járó trend- és életstílus-váltással magyarázzák.178
  

A házasságkötések nemcsak a szezonalitástól, de közreható családi életeseményekt l is függ-

hetnek. A kutatások így hangsúlyt helyeznek a házasságkötések és a halálozások összefüggé-

sének mérésére is, amely kapcsán kimutatható a kett  közötti szignifikáns lineáris kapcso-

lat.
179

 Mivel az 178ő és 19Ő1 közötti id szakra vonatkozóan a kett  egymáshoz viszonyított 

értéke 0,6Ő, ezért egy igen er s kapcsolatról beszélhetünk. Ezt kívánja példázni az a mintavé-

tel, amely során a v legény apjának elhalálozási dátumát és a v legény házasságkötési dátu-

mát vizsgáltam meg. 

 

 

  17901854 18551891 18921913 19141918 19191941 

Apa halála el tt vagy azévben 22,1 24,7 17,8 0,0 26,0 

Apa halála után 77,9 75,3 82,2 100,0 74,0 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

N=180 N=182 N=128 N=6 N=116 

 

13. táblázat: A házasság megkötése a v legény apjának halálozása szerint 
Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

                                                 

 
177

 Faragó Tamás 2000. Ő29. 
178

 Arsenović, Daniela et al. 2015. 495. 
179

 ri Péter 2007. 68. 
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Az apa halálát megel z en a v legényeknek csak a negyede-ötöde kötötte meg els  házassá-

gát, míg a vizsgált esetekben az apa halálát követ  házasságkötés dominált. A fenti er s kap-

csolat példázza azt a jelenséget, amely egy közeli hozzátartozó elhalálozásával kapcsolja ösz-

sze a házasságok megkötésének idejét. Természetesen ez a mutató önmagában durva, hiszen 

nincsenek benne elkülönítve a testvérek születési sorrend szerint és ugyanakkor más hozzátar-

tozóval kapcsolatban is el lehetne végezni hasonló vizsgálatot: kérdésfeltevésem szempontjá-

ból ez azonban most nem szükségszerű. 

A házasságkötések kapcsán az els  házasságkötéskor betöltött életkor alakulása szokott a 

vizsgálatok egyik visszatér  eleme, alapkérdése lenni. A kérdés nemcsak az Európát kettésze-

l  Hajnal-vonal szerinti kulturális hovatartozás, de a házasságkötési életkornak a n k befeje-

zett termékenységére való hatása miatt is fontos.180
 A családi állapotnál megfigyelteket, amely 

szerint a dunántúli átlag korábbi házasodási életkort feltételez a vajszlói kerülethez képest, 

alátámasztja Gönczi Ferenc Somogy megye vizsgálata is, amely szerint a fiatal n k gyakran 

14-16 éves korokban lépnek házasságra.181
 Emellett ri hivatkozott Pest megyei vizsgálata 

alapján szintén jelent snek tekinti a 20 év alatti házasságkötések gyakoriságát.182
 Andorka 

Vajszló és Besence kapcsán szintén megvizsgálta a házasságkötési életkor alakulását és ennek 

eredményeként azt a következtetést vonta le, hogy a házasságkötési életkor elmaradt a Nyu-

gat-Európában mértekt l, amelyet a 18. század közepét l a 19. század végéig történ  kismér-

tékű emelkedés sem ellensúlyozott, így pedig az (akkor még csak feltételezett) alacsony 

élveszületési arányszám oka nem lehet a házasság kés bbre tolása. A vizsgálat alá vont csalá-

dok házasságkötési dátumai és a házasfelek els sorban születési, ennek hiányában életkori 

adatai alapján 1790-t l 19Ő1-ig rekonstruáltam a házasságkötési életkor alakulását évenként 

megvizsgálva azt. Míg az 1791 és 1820 közötti id szakra vonatkozóan a kerületi értékek is 

igazodnak az Andorka által számítotthoz, addig a kés bbi adatok az általa mérteknél maga-

sabb értékeket mutatnak mind az el ször házasodó v legények, mind a menyasszonyok korá-

ra vonatkozóan.183
 A Hajnal-vonal értékei szerinti nyugat-európai értékekkel összevetve, a 

                                                 

 
180

 ri Péter 2007. 71. 
181

 „A fiatal n  - Somogyban - általában 1Ő-16 éves korában férjhez megy; az anyja vagy az anyósa a f zéshez, 
gazdaasszonykodáshoz rendszerint nem is engedi t, s t sértésnek venné, ha ilyféle kívánalommal állana el . 
(…) a kisgyermeket az öreganya gondjaira kell bízni. Már pedig  nagyon el lévén foglalva a háznál, bizony nem 
szívesen vesz dik a síró-rívó kisgyerekkel.” – Gönczi Ferenc 192ő. 133. 
182

 ri Péter 2007. 73. 
183

 Andorka Rudolf [1981] 2001d. 73-76. 
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hazai viszonyok között értelmezve is egy folyamatosan emelked  házasságkötési életkort ta-

pasztalok.
184

 

 

 

 

14. ábra: Els  házasságköt k életkorának alakulása a vajszlói kerületben (18001941) 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

A 14. ábra a házasságkötési életkor dinamikus változását mutatja. Láthatóan mind a v legé-

nyek, mind a menyasszonyok életkora a vizsgált id szakban emelkedett, az els  és utolsó tíz 

évre számolva a férfiaknál ez 22,ő évr l 26,9 évre, míg a n knél 21,8 évr l 22,1 évre. A v le-

gények esetén a változás számottev en nagyobb, ahol az emelkedés leger teljesebben az 

1850-es évek közepét l az 1860-as évekig ment végbe. Habár a házasságkötési életkor to-

vábbra is elmaradt a nyugat-európai értékekt l (ahol a férfiak esetén ez 28 év, a n knél 26 év 

körül mozog), közel sem olyan jelent sen, mint ahogy azt korábban feltételeztük. Hazai vi-

szonyok között értelmezve pedig az alacsony termékenység egyik tényez jének tekinthetjük a 

házasságkötések kés bbre tolását is. A házas korkülönbség fent megfigyelhet  folyamatos 

emelkedése mögött a javuló továbbélési tendencia és ezzel összefüggésben a kés bbi anyagi 

önállóság megteremtésének a lehet sége is állhat – ennek megállapításához azonban további 

finom számításokra lesz szükség. Az I. világháború hatása ezen a görbén is látványosan 
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 Hajnal, John [1965] 2005.87-89.; Tomka Béla 2000. 117-118. 
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megmutatkozik: az ekkor házasodott férfiak negyede 30 év feletti, a n k harmada pedig el-

múlt 2ő éves. Mivel n tlenek és hajadonok házasságáról van szó, a háború viszontagságai 

között házasulni nem szándékozók, vagy párhoz nem jutók is megesküdtek! 

A házasodás kapcsán a házas felek lakhelyeinek területi megoszlását Andorka mellett Zentai 

János is elvégezte.185
 Ugyanakkor a házasságkötési anyakönyvi bejegyzés nem árulkodik ar-

ról, hogy az ifjú házaspár hol alapított családot, azaz mennyire érvényesült a „vette, vitte” 

gyakorlata.  

 

  V legény lakhelye Menyasszony lakhelye 

Vajszlói kerületen belül 57,1 85,0 

Vajszlói kerületen kívül 42,9 15,0 

Összesen 100,0 100,0 

 

N=5277 N=4755 

 

14. táblázat: A házasságra lép k lakhely szerinti megoszlása 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

Megvizsgálva a v legények és a menyasszonyok lakhelyének a megoszlását, látjuk, hogy a 

v legények esetén elég er sen érvényesült a kerületen kívülr l történ  házasodás gyakorlata 

(az összesített számok különbségét az ismeretlen lakhelyűek kihagyása magyarázza). A táblá-

zat értékei magas házasodással járó vándorlási mozgalmat jeleznek.  

A házasodási mozgalom elemzése rámutatott, hogy a korábban elfogadottakkal szemben a 

vajszlói kerület nem illeszkedik abba a hagyományos házasságkötési mintába, amelyhez eddig 

soroltuk: a házasságkötési életkor folyamatosan kés bbre tolódott, kisebb részben a menyasz-

szonyoknál, nagyobb mértékben a v legényeknél. Ez a jelenség a termékenységi periódus 

csökkenésével járt. Ennek következtében tehát a vajszlói kerületr l mint a nyugat-európai 

térséghez még nem sorolható, de annak jegyeit korlátozottan magánhordó kulturális közegr l 

beszélhetünk. A vizsgálatok emellett a férfiak esetén megmutatkozó nagymértékű térbeli há-

zasságkötési mobilitásról tanúskodnak. 

 

  

                                                 

 
185

 Zentai János 1966.  
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Születés 

 

 

 

15. ábra: A születések számának alakulása a vajszlói kerületben (17851941) 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

Az egykézésr l írtak fentebb való összefoglalása is mutatta, hogy a 19. és 20. század forduló-

ján már komolyan felfigyeltek a dél-dunántúli születésszabályozásra. Így például 1900 és 

1910 között, amíg országos viszonylatban 27,1 ezreléknyi volt a természetes szaporodás 

nagysága, addig ez Baranyában 6,7, az Ormánságban 1,1 ezrelék volt csupán.186
 1896-ban 

Kovács István a születések számának korlátozása mellett a magas csecsem halandóságot is az 

alacsony értékek kiváltójának nevezi. A születésszabályozás terjedését nehéz rekonstruálni, 

például Somogy megyében, a 19. század utolsó harmadára es  elterjedése kapcsán Gönczi 

Ferenc az ormánsági minta átvételét feltételezte.187A vajszlói kerület születési számai tekinte-

tében a 19. század els  kétharmadában megfigyelhet  arányaiban kisebb ingadozásokat a szá-

zad utolsó harmadától váltotta fel a nagyobb mértékű esés, amelyet sem az 1890-es évek 

emelkedése, sem az I. világháborút követ  hirtelen megugrás nem korrigált.  

A születések és halálozások számának különbsége adja a természetes szaporodás értékét. Ha 

ennek értékét a népesség számával is összevetjük, akkor a tényleges szaporodásról is képet 

kapunk. A kett  különbségét mutatja – a már részletezett – vándorlási egyenleg. 

                                                 

 
186

 Kovacsics József 2001. 29. 
187

 Gönczi Ferenc 192ő. 131. 
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Periódus 
Születések 

száma 

Halálozások 

száma 

Természetes  

szaporodás 
Tényleges szaporodás Vándorlási egyenleg 

N Éves átlag N Éves átlag N Éves átlag 

17851827 4595 2632 1963 46 786 18 -1177 -27 

18281856 3078 2614 464 16 268 9 -196 -7 

18571869 1287 1110 177 14 525 40 348 27 

18701879 1119 1019 100 8 55 4 -45 -3 

18801889 789 693 96 10 -93 -9 -189 -19 

18901899 882 823 59 6 -24 -2 -83 -8 

19001909 859 861 -2 0 101 10 103 10 

19101919 592 815 -223 -22 -266 -27 -43 -4 

19201929 886 707 179 18 306 31 127 13 

19301940 720 575 145 13 32 3 -113 -10 

 

15. táblázat: Természetes és tényleges szaporodás,  

illetve elvándorlás a vajszlói kerületben (178ő1940) 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

A szaporodási értékek periodizálásánál az összeírások, népszámlálások idejét vettem alapul. 

Az els , 178ő1827 közötti periódus esetén a természetes szaporodás magas éves átlagát a 

jelzett forráskritikai problémák okozzák és a második periódus értéke is óvatosan kezelend , 

habár már reálisabb képet mutat az el bbinél. A természetes szaporodás éves átlagértékei a 

19. század közepét l csökken  tendenciát mutatnak és a háború súlyosbító hatása mellett sem 

zárható ki az 19101919-es évtized negatívba átforduló értéke. Az 1920-as évek megemelke-

dése után vizsgált id szakunk végére láthatóan ismét csökkent a természetes szaporodás. A 

természetes szaporodás éves átlagát a tényleges szaporodáséval összevetve sűrűbbek a negatív 

értékek, amely az elvándorlás er söd  szerepére mutat rá.  
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16. ábra: A születések százalékos alakulása a vajszlói kerületben (18281941) 

Forrás: Hivatkozott népmozgalmi adatok és vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

A születések alakulásának országos és regionális viszonylatban való ábrázolása a vajszlói 

kerület a 19. század második harmadától megfigyelhet  alacsony értékeit különösen is alá-

húzza. Az 1828-as bázisévhez viszonyított százalékos változás rámutat, hogy míg országos 

viszonylatban az I. világháborúig a születések emelked  tendenciát mutattak, addig a dél-

dunántúli értékek jóval korábban, már az 1870-es évekt l csökkeni kezdtek. A regionális vál-

tozás bár sokkal mérsékeltebb volt a kerületnél megfigyelteknél, megkezd dése ugyanúgy az 

1870-es évekre tehet . Látható különbség azonban, hogy míg az 1870-es évekig a regionális 

arányok megközelítik az országost, addig a vajszlói kerületé már az 18ő0-es években elmaradt 

attól. A férfiak I. világháborús frontszolgálata mindhárom vetület esetén komoly születéski-

esést mutat, de míg a korábbinál alacsonyabb születésszámok miatt a háborút követ  els  

években magasabb volt a születések száma a háborút megel z  évekénél a regionális és a 

kerületi szinten is, addig az országos viszonylatban a pótlási effekt nem tudta meghaladni a 

világháború el tti évek értékét.  

A természetes szaporodás értékét vizsgálva (17. ábra) kirajzolódik, hogy a megfigyelt csök-

kenésre nemcsak a halálozások során megállapított válságos vagy kiemelked en rossz évek 
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nyomták rá a bélyegüket, hanem – ingadozásai mellett – a normál években is a csökkenés 

jellemz . 

 

 

17. ábra: A természetes szaporodás alakulása a vajszlói kerületben (178ő1941) 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi anyakönyvek 

 

A termékenységi vizsgálatok kapcsán a népszámlálások és az egyes évekre vonatkozó szám-

szerű születési és halálozási adatok sem bírnak annyi információval, amelyek a termékenység 

alakulására vonatkozóan elegend ek lennének. Pedig pont a termékenység az, amely a szüle-

tésszabályozás megvalósulásának vizsgálatával olyan, a gender-kutatások szempontjából el-

s dleges kérdésekre reagál, mint a szexualitás, a gyermekvállalás vagy a családi élet.188
 A 

termékenység szélesebb, így nemzetközi viszonylatban való mérésére szolgáló indexek elem-

zésével a korábbi hazai szakirodalom rámutatott, hogy „Magyarország az els  világháború 

el tt még nem tartozott a legalacsonyabb termékenységű országok közé, mert bár 1880-ban 

igen alacsony volt a termékenysége, ezt nem követte oly mértékű termékenység csökkenés, 

mint a sokkal nagyobb termékenységű nyugat-európai államokban.”189
 Ennek a megállapítás-

nak ugyanakkor ellentmondanak a frissebb kutatási eredmények, ezek szerint ugyanis „1880-

ban Magyarország termékenysége volt – Franciaországot kivéve – a legalacsonyabb Európá-

                                                 

 
188

 Edvinsson, Sören – Kling, Sofia, 2010. 119. 
189

 Dányi Dezs  1991. 199-200. 
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ban. 1890 után a termékenységcsökkenés gyorsult, (….).”190Mindez azonban összhangban áll 

a bevezet ben említett, az átmenet id beli kereteire vonatkozó megállapítással, mivel a regio-

nális különbségek sok esetben „a kisebb területi egységek sokszínű, sokszor ellentétes visel-

kedésű gazdasági, társadalmi és demográfiai jellemz ire, ezeknek kiegyenlít désére vezethet  

vissza.”191
 Az I. világháború utáni id szakban már jelent sen lecsökkent a termékenység: míg 

Dányi Dezs  1910-re vonatkozóan néhány bánsági és felvidéki megye mellett Baranya és 

Tolna megyében mutatta ki a legalacsonyabb termékenységet, addig 1930-ra már a korábbi 

értékeket alulmúlták a trianoni országterület dél-magyarországi és f városi értékei. A ma-

gyarországi csökkenés nemzetközi szinten is releváns volt: az I. világháborút követ  évtized-

ben, illetve 1930-tól 1960-ig európai szinten is hazánkban volt a legalacsonyabb a házas ter-

mékenység.192
  

Az általános házas termékenységi arányszám a szül képes korú, azaz klasszikusan a 1ő és Ő9 

éves kor közötti házas n k termékenységének alakulását mutatja egy adott id szakra vonatko-

zóan folyamatában, a rekonstruált családok termékenységi értékeinek alapulvételével (18. 

ábra). 

 

 

 

18. ábra: Az általános házas termékenységi arányszám (1ő-Ő9 éves n k)  

alakulása a vajszlói kerületben (17901940) 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

                                                 

 
190

 ri Péter 2006. 306. 
191

 Dányi Dezs  199Ő. 111. 
192

 Dányi Dezs  199Ő. 112-117.; Dányi Dezs  1991. 199-200. 
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A kerületi házas termékenységi értékek megegyeznek az Andorka által megállapítottak átla-

gával, egyben mutatják a csökkenés – minden ingadozása mellett – folyamatos voltát. Ugyan-

akkor a görbe ívét, a hullámzások periódusait vizsgálva úgy látom, hogy külön elemzést ér-

demel az 18őő el tti, az 18őő és 1891 közötti, 1892 és 191Ő közötti, 191Ő/191ő és 1918 kö-

zötti illetve az 1919 és 19Ő1 közötti id szak. Az el bbi ábrával összefüggésben kell tárgyal-

jam a következ , a korspecifikus házas termékenységi görbét is (19. ábra), amely során külön 

vizsgálom a 1ő és 29 év közötti, illetve a 30 és Ő9 év közötti n k termékenységét.  

 

 

19. ábra: A korspecifikus házas termékenységi arányszámok  

alakulása a vajszlói kerületben (17901940) 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A két görbe alakulásának érdekessége abban áll, hogy míg az id sebb korosztály esetében 

folyamatos a csökkenés, addig a fiatalabb korosztálynál figyelhet k meg azok a nagyobb in-

gadozások, amelyek a fenti periodizációt is meghatározták. (Az id sebb házas n kre vonatko-

zóan 1806-tól megbízhatóak az értékek.) A fiatal n k aktivitását hangsúlyozza a krízishelyzet 

utáni megemelked  gyermekvállalási hajlandóság, így különösen az I. világháborút követ en, 

ugyanez a hatás az id sebb n i korosztálynál nem mutatkozik. 

0

100

200

300

400

500

600

1
7

9
0

1
7

9
6

1
8

0
2

1
8

0
8

1
8

1
4

1
8

2
0

1
8

2
6

1
8

3
2

1
8

3
8

1
8

4
4

1
8

5
0

1
8

5
6

1
8

6
2

1
8

6
8

1
8

7
4

1
8

8
0

1
8

8
6

1
8

9
2

1
8

9
8

1
9

0
4

1
9

1
0

1
9

1
6

1
9

2
2

1
9

2
8

1
9

3
4

1
9

4
0

Te
rm

ék
en

ys
ég

i a
rá

ny
sz

ám
 (1

00
0 

há
za

s n
év

re
)

15-29 év

30-Ő9 év



79 

 

 

A települések általános házas termékenységi arányszáma közötti különbséget a 20. ábra fog-

lalja össze. Kisszentmárton és Páprád a települési bontásban – az alacsony esetszámból ered , 

a téves értelmezést lehet vé tev  er s ingadozás miatt – nem kerül külön elemzésre.  

 

 

20. ábra: Az általános házas termékenységi arányszám (1ő-Ő9 éves n k)  

alakulása a vajszlói kerület településeiben (17901940) [ötéves mozgóátlag] 
Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A népességszám alakulásánál megfigyelt különbségek itt is láthatóvá válnak: Besence és Lú-

zsok esete külön említést érdemel. Besence a 19. század második felében a kerület egyik leg-

alacsonyabb termékenységi arányát mutató településévé vált, amit a 20. században az 1916-

ban és 1932-ben is nullára es  termékenysége igazol.
193

 Lúzsok különösen nagy változáson 

ment át az elemzett id szakban: míg a 19. század els  harmadában, felében a kerületi átlagot 

meghaladta a termékenysége, addig a 20. századra alulmúlta azt, értékei Besencéhez közelí-

tettek. Lúzsok esetében a csökkenés – ha a fenti ábrából ez nem is látható túl jól – a 19. szá-

zad közepére tehet . A kerületi központ, Vajszló esetében a hanyatlás szintén kirajzolódik, 

habár közel sem volt drasztikus és Hiriccsel együtt a 20. századra egy kerületi szinten maga-

                                                 

 
193

 Besence esetének elemzését lásd b vebben: Koloh Gábor 201Ő. 
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sabb termékenységet tudtak produkálni. Vejti Besencéhez közeli értékeket produkált és csak 

az 1920-as években volt képes azt jelentékenyen meghaladni. 

A korspecifikus házas termékenységi arányszámok cizelláltabb és korszakos bontása jobban 

árulkodik a kerületi népesség körében megfigyelt születésszabályozásról, melynek „alapja az 

a két feltételezés, hogy a házas n k biológiai megtermékenyíthet sége a propagatív élettartam 

során kezdetben csak kevéssé csökken, a lényeges csökkenés csak a Ő0. életév körül kezd dik 

el. Ebb l következik, hogy egy olyan népességben, ahol a természetes megtermékenyíthet -

ség szabályozza a házas termékenységet, ez utóbbi görbéje konkáv: kezdetben kevéssé, ké-

s bb meredeken csökken. Feltételezik azt is, hogy – amennyiben a házaspárok tudatosan sza-

bályozzák gyermekeik számát és ezért születéskorlátozást alkalmaznak – a tervezett szülések 

a házasság els  éveire, és ezért a fiatal korcsoportokra összpontosulnak, mert a házaspárok 

viszonylag hamar el akarják érni a tervezett gyermekszámot, hogy azután kés bb már mente-

süljenek a szülések és a kisgyermekek nevelésének gondja alól. Hasonló irányban hat az a 

feltételezett tendencia is, hogy a házaspárok fokozatosan tanulják meg a hatékony születés-

korlátozás módszereit, ezért a házasság kés bbi éveiben eredményesebben kerülik el a szülést, 

mint az els  években. Ezért a házas termékenység görbéje ilyenkor konvex.”194
 

 

 

21. ábra: Korspecifikus termékenységi arányszámok periódusonként 
Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

                                                 

 
194

 Andorka Rudolf [1987] 2001c. 81. 
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A 19. század els  felére vonatkozóan a termékenységi görbe domború alakja – a termékeny-

ségi arányszám alacsony értéke mellett – a gyermekvállalás id beni elhúzódásáról árulkodik. 

A század második felére a görbe megváltozik, a 20-as éveik els  felében járó házas n k ter-

mékenysége még a korábbi tendenciához igazodik és a termékenységi arányszám is csupán 

minimálisan alacsonyabb, 20-as éveik második felét l viszont a korábbihoz képest er telje-

sebb csökkenést tapasztalunk. A századfordulóra a görbe enyhén homorú alakot vesz fel, 

majd az I. világháborús és a két háború közötti id szakra már egyértelművé válik a házasság 

els  éveire koncentrálódó gyermekvállalás, amelyet utána a termékenység lezárása követett. 

A termékenységi magatartásban a fenti ábra szerinti 20. századi változást jelent sen siettette a 

világháború. A születésszabályozás a korszak egészére vonatkozóan megállapítható, az általá-

nos házas termékenységi arányszám folyamatos csökkenését a házas n k termékenységi ma-

gatartásának átalakulása magyarázza. Ennek tükrében válik érthet vé mind Hölbling Miksa, 

mind Móricz Zsigmond megállapítása. Míg Hölbling korában a házasságkötés els  éveiben 

szégyennek számított a szülés,195
 addig Móricz – ahogy kákicsi tapasztalatairól beszámolt – 

magától értet d en találkozhatott nagyon fiatal anyukákkal.196
 A mikroregionális eredmények 

alátámasztják a Katus László által leírt harmadik típusú demográfiai átmenet fogalmába, 

amely a korai házasodást és a termékenységi ráta csökkenését összekapcsolja.197
 

 

Anya 

életkora 
1790‒1854 18őő‒1891 1892‒1913 191Ő‒1918 1919‒19Ő1 

1ő‒2Ő év 22,63 12,69 11,06 10,34 12,89 

2ő‒29 év 20,92 21,10 15,37 15,93 17,21 

30‒3Ő év 15,47 19,32 17,12 19,57 13,85 

3ő‒39 év 13,37 14,68 17,63 17,14 15,34 

Ő0‒ŐŐ év 10,65 11,75 15,37 13,72 16,62 

Őő‒Ő9 év 16,96 20,47 23,45 23,30 24,09 

 

16. táblázat: Az els  születést követ  intervallum hossza (hónap) 
Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

Az els  házas anyák els  szülést követ  szülési intervallumának alakulása figyelhet  meg a 

fenti táblázatban. A szülési intervallumok vizsgálata meger síti a fenti megállapítást. Az els  
                                                 

 
195

 Hölbling Miksa 18Őő.  
196

 „Els  látogatásom egy háromhetes csecsem nek szólt. Az apa nem volt otthon, csak az anyja. Az anya olyan 

fiatal lányka, megkérdeztem, az  kishúga a pici?... Nem,  az anyja s büszke rá… Hány éves maga, kedves?... 
Tizenkilenc.” – Móricz Zsigmond [1938] 19ő8. 109. 
197

 Katus László 1980. 286. 
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id szakban a fiatal házas n k nyújtják a második szülés el tti id szakot, míg a 19. század 

második felét l ez a magatartás megváltozik és a vállalt gyerekek megszülése gyorsabban, 

tervezettebben valósult meg. Az intervallumok vizsgálata arra enged következtetni, hogy a 

termékenységi átmenet el tti id szakban a születésszabályozást az egyes szülések közötti 

id szak nyújtásával (spacing), tehát a gyerekvállalás halasztásával igyekeztek elérni. A 3. 

fejezetben részletesen is vizsgált születésszabályozási módszerek alkalmazásával technikailag 

is kivitelezhet vé tette a gyerekvállalás gyerekszám-specifikus módjának kivitelezését, tehát a 

kívánt gyerekszám elérését követ en nem vállaltak több gyereket (stopping). Az értékek cá-

folják az Andorka Rudolf által publikált adatokat: az általa megállapított, els  és második 

szülés közötti id szak lényegesen hosszabb, három kés bb négy év körüli.198
 Lényegesebb 

különbség az intervallumok változásának dinamikájában fennálló különbség: míg Andorkánál 

a korszakok el rehaladásával a fiatal házas n k körében az intervallumok folyamatosan n -

nek, az én számításaim szerint csökkennek. Ez azért fontos eltérés, mert a termékenységi át-

menettel változó születéskorlátozási stratégiája alapját érinti. Andorkánál éppen ezért nem 

kerül megfogalmazásra a termékenységi magatartásnak a termékenységi átmenettel együtt 

járó megváltozása, pedig adataim szerint az kimutatható. A hagyaték hiányosságai miatt nem 

lehet visszakövetni Andorka számítási eljárását viszont a fenti eredmények együttesen azt 

mutatják, hogy a 1ő‒2Ő éves házas n i korosztály az els  és második szülések közötti inter-

vallumot nem nyújtotta, hanem ellenkez leg, azt csökkenteni igyekezett. A következtetés mé-

lyebb vizsgálatát a módszerek folyamatos elsajátítása mellett id vel törekszem pontosítani. 

Egyel re egy egyszerűbb reprodukciós áttekintéssel kívánom alátámasztani a következtetés 

helytállóságát. 

 

Korszak Családszám 
Született Életben maradt 

gyerekek átlaga 

1790‒1854 114 4,54 2,96 

1855‒1891 217 3,85 2,30 

1892‒1913 160 3,25 1,86 

1914‒1918 41 3,39 1,95 

1919-1941 222 2,74 1,79 

 

17. táblázat: Teljes termékenységű családok reprodukciója  
a vajszlói kerületben (1790‒1941) 

 

                                                 

 
198

 Andorka Rudolf [1987] 83. 
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A fenti táblázatban azokat a családokat vizsgáltam meg, amelyekben az els  házas n k meg-

élik Őő. életévüket, demográfiai szempontból tehát a termékenységtörténet teljes. Az átlagér-

tékek alakulását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy amellett, hogy mindkett  dönt en csökken  

értéket mutat (kivéve az esetszámban is sokkalta alacsonyabb háborús éveket), az értékek 

folyamatosan közelednek egymáshoz. A táblázat rámutat, hogy az alacsonyabb gyerekszám 

mellett id vel sikerült átlagosan egy gyerekszám körüli értékre (1,ő8-ról 0,9ő-re) csökkenteni 

a veszteséget.  

 

Konklúzió 

 

Az ormánsági és ezzel együtt a magyarországi születésszabályozás kérdése a 19. század utol-

só harmadától a 2. világháború végét követ  évekig volt a közéleti és társadalmi érdekl dés 

egyre kitüntetettebb témája. Bár a születéskorlátozás napjainkig id nként újra és újra 

tematizálja az egyke-kérdést, a jelenség szakszerű történeti demográfiai vizsgálata még min-

dig számos folyamat feltárásával és f - illetve részkérdés megválaszolásával adós. A nagy-

mértékű adatrögzítést és adatfelhasználást egyrészt a források mind jobb elérése, másrészt az 

egyre jobb, komplexebb programok használata is megkönnyíti. A korábban általános manuá-

lis feldolgozás helyett a statisztikai programok használata nemcsak a számolásokból fakadó 

hibák esélyét minimalizálta, de egy gyorsabb, hatékonyabb munkavégzést is lehet vé tesz. 

Andorka Rudolf ormánsági egyke-vizsgálata, amely nemzetközi szinten is meghatározta a 

Magyarország termékenységér l tudottakat, Benda Gyula kritikája óta egy, az alapoktól indu-

ló új vizsgálatot igényelt Vajszlóra és Besencére vonatkozóan is. A térben a vajszlói kerületre 

b vített, az id ben pedig az 1790-tól 19Ő1-ig terjed  id szakra szűkített illetve b vített vizs-

gálatomban a termékenységi magatartás változásának kérdésére kívántam választ kapni. A 

népességszerkezet mellett a halálozások és házasságok is egy átalakuló társadalom képét mu-

tatták. Ennek mibenlétét az a termékenységi magatartásban megfigyelhet  átalakulás magya-

rázza, amely során a már a 18. század végén is születéskorlátozással él  vajszlói kerületi tár-

sadalomban a gyermekvállalás a két szülés közötti id szak nyújtásával valósult meg. A ter-

mékenységi átmenet ideje alatt a születéskorlátozás módja fokozatosan átalakult. A termé-

kenységi értékek vizsgálata tükrözi a n k életében el bbre hozott gyermekvállalás utáni csök-

kenést, amelyet a reprodukciós táblázat is alátámaszt és cáfolja Andorka Rudolf eredményeit, 

amelyek a fiatal n i korosztálynak az 17Ő7 és 189ő közötti id szakra vonatkozóan azonos 

termékenységi magatartást, tehát az els  és második szülés közötti intervallum folyamatos 
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nyújtását mutatták ki. Ebben az id ben tehát – illeszkedve a fent hivatkozott nemzetközi 

eredmények f bb megállapításaihoz is – a kívánt gyermekszám elérése után az anyák már 

nem szültek több gyereket. A született és életben maradt gyerekszámok összevetése rámutat, 

hogy a térségben már a 19. század els  felében is alacsony volt a megszületett gyermekek 

száma és átlagban akkor is csak három gyerek ért feln ttkort egy családban. A két világhábo-

rú közötti id szakra a gyerekszám dönt en kett re csökkent.. 
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22. ábra: Gál Péter és családja, Zaláta, 1919. 
Forrás: Kémes…és környéke akkor és most facebook csoport 
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2. fejezet 

A születésszabályozás társadalmi háttere a vajszlói kerületben 

 

Háttér 
 

A születésszabályozás gazdasági-társadalmi magyarázatai a Horthy-korszakban 

 

A két világháború közötti értelmiségi diskurzusok a föld és az öröklés kérdése mellett megha-

tározóan a Kárpát-medencei és hangsúlyosan a trianoni országterületen él  magyar nemzeti-

ségűek fogyatkozása, vagy röviden és a kor szellemiségét idézve: a magyarság pusztulása 

körül bontakoztak ki. Igaz ugyan, hogy a magyarság pusztulásának toposza – az el z ekben is 

jelzett – hosszabb id távra tekint vissza, komolyabb visszhangot a Horthy-korszakban kapott, 

els sorban a német terjeszkedést l való félelem következményeként. Andorka Rudolf a f bb 

irányait tekintve összefoglalta azokat a jelent sebb munkákat, amelyek Höblingt l kezd d en 

a születésszabályozás megjelenésével illetve terjedésével foglalkoztak. Korábban Andorka 

nyomatékosan a születéskorlátozás gazdasági mozgatórugója mellett foglalt állást, megállapí-

tása szerint a Horthy-korszakban a témáról véleményt formálók vagy támogatták a rendszert, 

vagy támadták azt – kés bb a fent bemutatottak szerint átdolgozta következtetését, amennyi-

ben a normára helyezte a hangsúlyt. Ett l független az úrbérrendezés gazdasági kihatásait 

továbbra is a jelenség eredetének tartotta. Andorka rámutatott, hogy a két világháború közötti 

kormányzatnak, készségesnek való mutatkozása ellenére sem sikerült az egykézést megszün-

tetni, vagy legalább megfékezni azt.199
 A születésszabályozásról folytatott diskurzus résztve-

v i a fentiek szerint tehát vagy a – rendszert támadva – gazdasági okokkal, vagy azokat „el-

kend zve” egyéb, így vallási, azzal összefüggésben pedig morális motivációval magyarázták 

a jelenséget. El bbi eklatáns képvisel i – Andorka felsorolásában – többek között Kodolányi 

János vagy Kovács Imre a népi írók, míg Móricz Miklós vagy Schneller Károly a kérdést ke-

vésbé vizsgáló demográfusok, statisztikusokat részér l.200
 Természetesen mind Kodolányi, 

mind Kovács vallási, morális okokkal is magyarázták az egykézést és ezek mellett a háttérben 

                                                 

 
199

 „A Horthy-korszak állami szervei tehát semmilyen alapos egykekutatást nem kezdeményeztek, s t a ’magán-

kutatókat’ is igyekeztek elriasztani a következtetések határozott levonásától, amint azt például Kovács Imre pere 
bizonyítja. Ezek után teljesen természetes, hogy Huszár Károly felhívása, Bethlen István és Keresztes-Fischer 

Ferenc ígéretei ellenére semmi sem történt a Horthy-korszakban a dél-dunántúli egyke megszüntetésére vagy 
legalább megállítására.” – Andorka Rudolf [1969] 2001a. 27. 
200

 Andorka Rudolf [1969] 2001a. 17-27. 
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az inkább gazdasági motivációt látók állásfoglalása között is észlelhet ek nem csupán árnya-

latnyi különbségek.201
 Béldi Béla, aki közgazdasági tanulmányok után lett újságíró, majd az 

1930-as évek második felében országgyűlési képvisel  és Gömbös Gyula egyik közeli mun-

katársa,202
 1936-ban közölte Sürgős segítséget Délbaranyának! Az egyke okai és a segítés 

módjai című munkáját. A születésszabályozás okaként els sorban és határozottan az 1920 

el tti földbirtok-politikát jelölte meg, de gazdasági okként tárgyalta a régió közlekedési 

szempontból való elszigeteltséget is, amelyen a 19. század végét l a vasúti hálózat kiépülése 

tudott valamelyest segíteni.203
 Béldi természetesen az 1920 utáni id szakra vonatkozóan már 

a morális szempontokat helyezte el térbe, els sorban a liberalizmus általa rontónak tekintett 

hatásaira építve fel eszmefuttatását. Ezzel mintegy ellentétes élű, de közel azonos tartalmú 

Ambrus Tibor magyarázata, aki Horthy Miklós 193ő-ös harkányi látogatási alkalmából el-

mondott beszédét kívánta – az anyagi okok beemelésével – árnyalni.204
 Tovább cizellálja az 

Andorka által felvázolt képet Dénes István korábbi országgyűlési képvisel , széls jobboldali 

politikus szintén 1936-ban megjelent, Mentsük meg a Dunántúlt! című könyve, amelyben 

er teljes rendszerkritikai éllel a nagybirtokot jelölte meg az egyke okaként.205
 

Bár a korábbiaktól sem egészen idegen, mélyebbre ható elemzések így vagy úgy, de igyekez-

tek az – összetételében általában magától értet d nek vett – társadalmi rétegek206
 szerint is 

különbséget tenni az egykézés mértékében. Kovács Imre a birtokos parasztság „forradalmi 

                                                 

 
201

 Kodolányi állásfoglalására példa – ugyancsak az Andorka által is citált memorandumból – a morális hatásra a 
következ : „Nagyon természetes, hogy a jómódú parasztság erkölcsi alapjait els sorban az egyén jóléte kezdi ki. 
Az asszonynép elkezd öltözködni, a vasút, újság elterjeszti a gyári árukat és az annak megfelel  ruházkodást, 
egyik asszony a másikat iparkodik lef zni ruháival. Hiúság, irigység, egyetemes asszonyi vonások (...) Az utód-

ról való gondoskodást elfoglalja az egyéni jólét, a has, a hiúság gondja. El áll az egykék, tehát csak egyéni élve-

zeteknek él  és csak azokat ismer  nép sajátság cinizmusa, mellyel leráz magáról minden tanítást, figyelmezte-

tést, jóindulatot.” – Kodolányi János [1927] 1963. 21. Kovács Imre kapcsán Andorka is hivatkozza a Néma for-

radalom a kérdéssel kapcsolatos következtetését, mely szerint a korábbi, úgymond gazdasági egykézést a kultu-

rális, tehát erkölcsi-világnézeti alapú egykézés váltotta fel. – Andorka Rudolf [1969] 23. 
202

 Vonyó József [é. n.] 26.  
203

 Béldi Béla 1936. 13-14.  
204

 „Magyarország Kormányzójának Harkányban legutóbb elhangzott szózatából kiméletlen szinteséggel hang-

zott felénk a megállapítás: az egyke erkölcsi betegség. Ehhez a kemény három szóhoz legfeljebb annyit tehetünk 
hozzá, hogy a túlzottan anyagiasan gondolkodó individuálizmus okozta az erkölcsi betegséget. Épen ezért a 
betegség leküzdéséhez egyaránt szükséges úgy az anyagi, mint az erkölcsi er megfeszítés. Tudjuk, hogy ennek a 
nagy er feszítésnek a nyitánya volt a Kormányzó Úr f méltóságának harkányi szózata. Most bizalommal vár-

juk a tetteket, amelyek hivatva lesznek a magyar nemzet egyik legveszedelmesebb sebét begyógyítani.” – Amb-

rus Tibor 1935. 7.  
205

 „A Dunántúl magyarságának halálos ellenségei: a nagyszámú világi, egyházi és hitbizományi nagybirtok; az 

egyke és a nyomor.” – Dénes István 1936. 38. 
206

 Szívesen használnám itt, s a következ kben osztály szavunkat még a Concha Gy z  által megfogalmazott 
semleges mivoltában, amit azonban azóta már sajnos elvesztett: marad tehát a réteg, a csoport, s a jobbágyfel-

szabadítás utáni id szakra vonatkozóan a foglalkozás, amely viszont mára elvesztette azt a negatív 
konnotációját, amelyr l még Concha Keleti-kritikájában megfogalmazott. – Concha Gy z  [1927] 193ő. 6Ő6-

661. 
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állásfoglalásának” tekintette a születésszabályozást, amely a birtokvesztés miatti kiszolgálta-

tottság következtében alakult ki.207
 Doros Gábor, a Magyar Családvédelmi Szövetség orszá-

gos ügyvezet  igazgatója szerint a „falusi gazdasági cseléd és nincstelen napszámos nyomora 

dacára ma is többgyermekes, de a jobbmódú dunántúli kisgazda konokul egykézik.” 208
 

Ugyanakkor – s ez már sokkal kardinálisabb megállapítása –, ha „a születéscsökkenés lénye-

gét és el rehaladását vizsgáljuk, mindenekel tt meg kell állapítanunk, hogy az soha sem tör-

ténik a népesség minden rétegére vonatkozólag egyenl  arányban, hanem bizonyos id beli 

sorrendet betartva, mintegy tervszerű rombolással halad el re.”209
 A kés bbiekben az egyes 

társadalmi rétegek meghatározására külön kitérek, viszont most sem indokolatlan utalni Erdei 

Ferenc azon megállapításaira, amelyek a paraszti társadalom kapcsán a rétegek közötti átjárást 

mutatják: eklatáns példája ennek nemcsak a megélhetésükhöz a földművelés mellett ipart is 

űz  parasztiparosok, de a két világháború közötti társadalomszerkezetre vonatkozó kategori-

zálása is.210
 

Andorka azon megállapítása, miszerint „Huszár Károly felhívása, Bethlen István és Keresz-

tes-Fischer Ferenc ígéretei ellenére semmi sem történt a Horthy-korszakban a dél-dunántúli 

egyke megszüntetésére vagy legalább megállítására.” 211
 szintén finomításra szorul. Heinz 

Ervin 1959-ben írt, de csak a közelmúltban megjelent Népesedéspolitikai intézkedések 1945 

előtt című tanulmányában ugyancsak arra a megállapításra jut, hogy „a felsorolt intézkedések 

jóformán semmi eredményt nem tudtak elérni.”212
 Ugyanakkor tételesen végigveszi mindazon 

jogszabályokat, amelyek akár törvényi, akár rendeleti szinten hatni kívántak a születések szá-

mának alakulására. Ezek közül kiemelhetjük az Országos Nép- és Családvédelmi Alap meg-
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 „Az egyke a birtokos parasztság forradalmi állásfoglalása sorsának reménytelen alakulásával szemben. Meg 
kell ugyanis különböztetnünk a polgárosodással járó egygyerekrendszert l azt az egykét, amely az ország bizo-

nyos részein a múlt század közepe táján kirobbanásszerűen lépett fel, tiltakozásként a névleges és formai job-

bágyfelszabadítás ellen.” – Kovács Imre [1937] 62-70. 
208Doros Gábor [1938] Ő. 
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 Doros Gábor 1938. 27. 
210„Nemcsak az a paraszt, aki földet munkál paraszt módon, s ugyanilyen formák szerint él is, hanem az is, aki 
már mesterséget folytat, de benne él a paraszt törvények szerint formált világban. Akármilyen foglalkozást foly-

tat valaki, ha ugyanazt a koncenciórendszert ismeri el magára nézve kötelez nek, amelyet a földet művel  pa-

rasztok, szóval egy társadalmi szerkezetiségnek ugyanazon az oldalán van, az paraszt. Paraszttársadalomnak 
mindenütt vannak is olyan tagjai, akik szervesen beletartoznak a paraszt társadalomüzembe s nem mez gazdasá-
gi termelést, hanem valami kiegészít  mesterséget folytatnak. Ilyenek például a parasztiparosok.” – Erdei Ferenc 

[19Ő1] 126.; „Ahol a hagyományos paraszti társadalmi formák még szilárdan, ha nem is egészen töretlenül, ér-

vényben vannak, és a küls  hatások az életmenetet sem változtatták meg er sen, ott még a válság szembeötl  
jegyei nélkül élnek a parasztok többé-kevésbé kiegyensúlyozott paraszti életet. Ott azonban, ahol különleges 
megmerevült a paraszttársadalom, viszont az életviszonyok ezzel ellentétesen megváltoztak, már teljes a válság.” 
– Erdei Ferenc [1943] 2010. – Err l b vebben: Halmos Károly 2010. 
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 Andorka Rudolf [1969] 2001a. 27. 
212

 Heincz Ervin [1959] 2000. 498. 
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szervezését (19Ő0: XXIII. törvény), a még 191ő-ben felállított Országos Stefánia Szövetség 

kiépülését, kés bb ehhez kapcsolódóan a zöldkeresztes szolgálat megszervezését, vagy a há-

zasodási kölcsön bevezetését (19Ő1: XV. törvény).213
 Természetesen a legfels bb politikai 

vezetés körében egy hosszabb együttgondolkodás eredménye volt mindaz, amit elértek. Ebbe 

a folyamatba enged bepillantást a Gömbös-kormány 193Ő. július 9-i, pannonhalmi miniszter-

tanácsának jegyz könyve,214
 ahol a paraszti hitbizomány gondolata ellen foglalt állást az ek-

kor a földművelésügyi tárcával bíró Kállay Miklós, valamint Imrédy Béla pénzügy- és Hóman 

Bálint közoktatásügyi miniszter mellett maga Gömbös Gyula is. Ezt követ en Keresztes-

Fischer Ferenc belügyminiszter a falusi egykézésre koncentrálva bár megemlíti a jelenség 

gazdasági hátterét, az Ormánság kapcsán mégis morális okokra helyezi a hangsúlyt. A kora-

beli sajtóban sorra visszatér  általános érveket sorolt fel, érintve az asszonyi hiúságot, az egy-

ház tehetetlenségét, a falusi értelmiség példamutatásának hiányát. 215
 Ugyanakkor viszont 

megfogalmazódott a bábák képzésének, a véd n i intézet fejlesztésének a gondolata, amely 

már magában hordta a tudatosabb anya- és csecsem védelmet valamint a betegségek elleni 

védekezés tanítását, amelyet a miniszterek mellett Gömbös is támogatott.216
 Hóman a f bábák 

esetén az egyetemi végzettséget, a „politizáló lelkész helyett a népgondozó lelkész”217
 elkép-

zelését vetette fel. Jól látható azonban így is, hogy az általánosan megfogalmazódó elvárások-

hoz ezekkel az intézkedésekkel nem sikerült közelíteni, így például a nemi betegségek elleni 

védekezés ormánsági hatékonyságáról egyel re bár kevés információm van, a korszakra vo-

natkozóan a veneriás betegségek gyermektelenséggel kapcsolatos súlyos összefüggéseit pél-

dázza Szentkereszty László tisztiorvosnak a Békés megyei Szeghalomra vonatkozó vizsgála-

ta.
218
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 MNL OL K 27. 22-2ő. Köszönöm Pogány Ágnesnek, hogy a forrásra felhívta a figyelmemet. 
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 „Az orvosi próbléma mellett eredményt várna a ’Gemeinde Schwesterek’ külföldön bevált intézményét l.  
ezt állami feladatnak tekintené. Orvos vezetése mellett bábákká nevelné ki ket. Anya, csecsem védelemre, a 
népbetegségek, a tuberkulózis, a nemi betegségek elleni védekezésre tanitanák.” – MNL OL K 27. 23. 
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 MNL OL K 27. 24. 
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 Szentkereszty László 19Ő6. 
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Mindezekkel egyid ben a református egyház részér l is kirajzolódott egy cselekvési program, 

amelynek mibenlétét Spannenberger Norbert így foglalta össze: „Ebben a szövegkörnyezet-

ben tematizálták újra a református ‘egykés’ falvak problémáját Kiss Géza ormánsági és Fülep 

Lajos zeng várkonyi lelkészek. Ez e téma persze korántsem volt új, hisz már a dualizmus 

idején is számos tanulmány anyagát képezte. Ami új volt, az a hangnem, egy tudós–lelkész 

érzelmekre hatni akaró és tudó dörgedelme intellektuel körökben.”219
 Fülep aktivitását illet -

en a korszakkal illetve a témával foglalkozók körében az egykézésr l írt, a Pesti Napló-ban 

folytatásokban megjelent cikkei ismertek és szintén ismert nemcsak a Nyugat egyke-vitájában 

történ  felszólalása, de az a tény is, hogy Illyés Gyula nagyhatású Pusztulás című útirajzának 

inspirálója is – ahogy láthattuk – Fülep személye és tudása volt.220
 A fentieknél azonban sok-

kal jelent sebb, ámde tartalmilag ismeretlen Fülep Lajosnak az a tevékenysége, amelyet az 

egykézés feltérképezésének – és tervei szerint megállításának – érdekében fejtett ki. Ennek 

okán Fülep egy, a Fels baranyai Egyházmegye lelkészeinek szánt kérd ívet állított össze, 

amely az érintett települések történeti, gazdasági, szociális, vallási, erkölcsi, demográfiai és 

még számos egyéb jellemz i fel l érdekl dött.  

A fenti, rövid áttekintéssel célom annak érzékeltetése, hogy a magyarság létszámbeli fogyat-

kozásának toposza milyen fontossággal bírt a Horthy-korszak értelmiségi diskurzusaiban. 

Azontúl, hogy néhány pontjában finomítani kívántam Andorka Rudolf egy-egy megállapítá-

sát, alábbiakban a vajszlói kerület termékenységtörténetének társadalmi rétegek szerinti vizs-

gálatát kívánom elvégezni.  

 

Társadalmi rétegződés és születésszabályozás 

 

A rendszeres népszámlálások kora óta, Magyarországon tehát 1870-t l, nemcsak a népesedési 

diskurzusok kaptak er re, de ezzel szoros összefüggésben a társadalomstatisztikai vizsgálatok 

is. „Az 1860-as években Európa-szerte végrehajtott népszámlálások alapján születtek meg az 

els  tapasztalati úton készült társadalomszerkezeti áttekintések.” – fogalmaz Tóth Zoltán – „A 

strukturális felfedezések kora volt ez.” 221
 Majd így folytatja: „Újfajta igényeket a foglalko-

zásstatisztikai források használatával és kritikájával szemben a szociológiai és társadalomtör-

téneti kutatások támasztanak. Szemben a hagyományos leíró jellegű helytörténeti és 
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monográfikus munkákkal a modern társadalomtörténeti és történeti antropológiai vizsgálatok 

az egyének, háztartások, kiscsoportok viszonyainak (a mikrostruktúrának) elemzésekor a 

nagyszerkezet (a makrostruktúra) működésével és változásának motívumaival kapcsolatban 

tesznek fel kérdéseket. A finomabb összefüggéseket boncolgató kutatások a folyamatosság 

érdekében sem tudnak eltekinteni az átfogó foglalkozási kategóriák bels , min ségi változásá-

tól.”222
 Három évtized telt el a fenti sorok megjelenése óta és elevenségükb l mit sem vesztet-

tek. Legalább két síkon kell mozognunk tehát, ha a vajszlói kerület népe felé közelítünk. Ha 

azt szeretném látni, hogy társadalmi szerkezetük milyen képet mutatott a Völgység, a Sárköz, 

vagy Baranya, Tolna, Somogy továbbá Magyarország egészéhez viszonyítva, el ször felülr l 

közelítek. Akár a kirakós játék esetén, elemenként tev dik össze a kép, de a végén kérdés, 

hogy létezett-e valaha az, amit látunk, lehetett-e társadalmi valóság a képi valóság? Tovább 

bontogatva ezt a szálat, találónak érzem André Bazin A fénykép ontológiája című gondolat-

menetével finom párhuzamot vonni.223
 Eszerint a fényképezés felfedezése egyrészt lehet vé 

tette, hogy a fényképész szerepe minimálisra redukálódjon az ábrázolás tárgya és az ábrázolás 

létrejötte közötti horizonton. Így a kép objektív, realista, a valóság ereje magán a képen meg-

mutatkozik. Másik el nye pedig, hogy felszabadította a fest t a realisztikus ábrázolás nyo-

masztó követelménye alól és így lehet séget adott az alkotó számára, hogy a valóságot auto-

nóm valóságként értelmezze. Mint a hasonlatok általában, ez a párhuzam is szorít, ha a törté-

nelmi rekonstrukcióra kívánom ráhúzni. A kimerevített id  – így például 1869. december 31. 

éjfél – ugyanis nem válaszolja meg, hogy mi volt a világban egy perccel korábban vagy ké-

s bb. Ha pedig nagyon sz rszálhasogatók kívánunk lenni, ki tudja, hogy az újév hajnalán fel 

nem ébredt hozzátartozó élt-e még ebben a percben vagy sem, de amikor a kérdez biztos kér-

dezte, felelni kellett rá. A makrostruktúra tehát segíthet értelmezni, látni és láttatni, de a leg-

kevésbé sem alkalmas arra, hogy a társadalmi folyamatok sajátját, a sokszoros összetettséget, 

a rejt zköd  és megvilágító részeket felfedje, hiszen elvesznek, elmosódnak, vagy meg sem 

jelennek. A mikrostruktúra vizsgálata külön nyelvet igényel, aprólékos munka, amely magá-

ban hordozza magának a vizsgálónak is az énjét és önértelmezését. Autonóm valóság tehát, 

amely éppúgy nem a történeti valóság a maga egészében, de ellentétben a makrostruktúrával, 

a mélyen vizsgált részelemek, a finom ecsetvonások már egy lépés távolságból is másképp 

láttatnak, érzékletesebbek, kidolgozottabbak, az összetettséget jobban megmutatják, a részek-

re nagyobb fény esik. Van Gogh amszterdami festményeinek helyszíneir l találunk képeket 
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az interneten, de soha nem látunk bel lük és nem tudunk meg róluk annyit, mint amikor sze-

mélyesen járjuk be azokat a helyeket. A történeti valóságnak – ami már a harmadik sík – pe-

dig az ilyen kérdésekben épp az a sajátja, hogy a vizsgálati alanyok elhunytak, de ha megkér-

dezhetném is ket, vajon kiderülne-e, hogy miért, milyen okból, motivációból cselekedtek 

úgy, ahogy? Vajon küls  okokra hárította vagy bels  indítékkal magyarázta volna születés-

szabályozását megannyi ormánsági család? (És természetesen nem csak ormánsági.) Ha a 

küls  okokra hárítottak volna, akkor a társadalmi rétegz dés vizsgálatával legalább abban 

bízhatunk, hogy valamelyest megláthatjuk és megérthetjük – még ha akár csak benyomássze-

rűen is, mert sajnos ezt egy ilyen összetett kérdés esetén meg kell kockáztatni –, hogy ezek 

milyenek lehettek. Az értelmezést pedig, amit ez esetben a fest ként alkotó társadalomtörté-

nész végez, a színvonal min síti. Minden tényez  közül talán ez az egyetlen, ami biztosan 

megragadható. 

David Warren Sabean a württembergi Neckarhausent állította átfogó társadalomtörténeti vizs-

gálatainak középpontjába. 224
 Az els  kötet (Property, Production, and Family in 

Neckarhausen, 1700-1870) el zménye a családok dinamizmusának és a társadalmi változá-

soknak kapcsolatát elemz , az 1ő2ő. évi német parasztháborúról írt disszertációja volt. Mások 

mellett Alf Lüdtke, Jürgen Schlumbohn, majd Hans Medick hatására figyelme egyre inkább a 

család és rokonság szűkebb és tágabb környezetben való kapcsolatainak dinamizmusa felé 

fordult. A települést a min ségi lentermesztés tette ismerté a 19. századi németországi Würt-

tembergben, mez gazdasági szempontból azonban semmiben nem különbözött a régió más 

falvaitól.225
 Sabean Neckarhausen társadalmi viszonyainak ismertetésével szembehelyezkedik 

a társadalomtudományok által paraszti közösségnek nevezett konstrukcióval ugyanúgy, mint 

az örökl dési szokások regionális tipizálásával, de a vagyonról vallott ideológiai variációkkal 

úgyszintén.226
 A paraszti társadalomról vallott általános elképzeléseket számos tényez  ki-

kezdi. Ezek egyike a foglalkozási statisztikák merevsége, amelyet egyebek mellett a kézmű-

vesek rendszeres mez gazdasági tevékenysége is példáz. A városok és falvak közötti átmene-

tek is képlékenyek voltak, amelyet aláhúz, hogy a regionális központ, Oberamt népessége 

mindössze négyszer volt nagyobb Neckarhausennél egészen a 18. század közepéig.227
 (A jó-

zsefi népszámlálás idején Siklós lakossága három és félszerese a vajszlóinak.) Mivel a 18. 

század elején gyakoriak voltak azok a mez gazdasági termel k, akik kézművességet is foly-
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tattak, szóhasználatában a peasant helyett – amely egyrészt nem különíti el a mez gazdaság-

ból él ket a kézművesekt l, másrészt pedig azoktól sem, akik bizonyos közösségi munkára 

voltak kijelölve –, a korban használt Bauer szót alkalmazza, ezzel különítve el parasztjait 

azoktól, akik keresked k vagy céhbeliek voltak. A falusiak vagyoni körülményeit vizsgálva 

hangsúlyozza a keresked  népesség növekv  mobilitásának a falura gyakorolt politikai hatá-

sát is, amelynek következtében a 18. század elején a helyi kézművesek a helyi hatalmi struk-

túrába egyre nagyobb szerephez jutottak. A század végére azonban a földbirtokkal bíró pa-

rasztok fokozatosan felzárkóztak melléjük és helyi kocsmárosokkal kiegészülve ez a három 

csoport tartotta kezében a helyi hatalmat.228
 Sabean eljárásában a források kezelésének a mód-

szere az, amely megvilágítja egy általánosan homogén társadalmi szerkezetűnek vélt korszak 

társadalmi csoportjainak élénk mozgását és egy aránylag átlagosnak vélt falu esetében is rá-

mutat annak sokszoros összetettségére illetve a csoporthatárok puhaságára. 

„A magyar társadalom struktúrája az elmúlt évtizedekben és még ma is az érdekl dés közép-

pontjában áll – nemcsak a magyar társadalomtudósok, hanem a széles magyar közvélemény 

körében is.” – fogalmazott Andorka Rudolf.
229

 Igazán szokatlan t le az a pontatlanság, amely-

lyel nem határozza meg, hogy mit ért az elmúlt évtizedek alatt, hiszen a szöveg keletkezésé-

nek idejére, 1990-re már hetven éves Szekfű Gyula Három nemzedéke, amely – Kövér 

György megfogalmazása szerint – „hosszú id re megalapozta a magyar rendiségr l szóló tör-

ténészi diskurzust.”230
 Kövér A tiszaeszlári drámában felsorakoztatja az elmúlt szűk évszázad 

kiemelked bb, a rendiség és osztálytársadalom viszonyát makroszinten taglaló történészi 

munkákat. Meglátása szerint Szekfű retrospektív megközelítése csak a 19‒20. század forduló-

jára korlátozódik, amely így csonkasága miatt kizárja a mélyre hatoló, tehát történeti távú és 

analitikus elemzés lehet ségét.231
 Másrészt felosztása – úgymint a mágnás és a gentry vala-

mint a kisgazda és zsellér alkotta pór – már olyannyira nagyléptékűek, hogy a részletek nem 

elmosódnak, hanem meg sem jelennek (ezt már én teszem hozzá.) Concha Gy z  ugyancsak 

négyes tagoltsággal dolgozik, de a rendi átalakulás el tti és utáni id k összekapcsolása kidol-

gozatlan.
232

 Hajnal István a francia társadalom összehasonlításával próbálja érzékeltetni a 

magyar társadalom kevésbé összetett jellegét. Szerinte a „magyar parasztot jogilag nem zárják 

el a felfelé emelkedést l; régóta nagy arányokban jutott a papi, tanári hivatásokra. De nincs 
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természetes kiválasztódás a gyakorlati pályákra, a kézművesség és a parasztság két külön vi-

lág marad.”233
 Ezután végül Szabó István lesz, aki a „historikus eszköztárával legéletszerűb-

ben (…) járult hozzá a kés  középkori és a kora újkori rendi struktúra átfogó elemzéséhez.”234
 

A megállapítás mögött az húzódik meg, hogy Szabó szerint „A nemesség és a parasztság réte-

gei tehát nem egyetlen lépcs zet leszálló fokain következnek egymás után: vannak mindkett  

tömegében olyan rétegek, amelyek a lépcs zet azonos fokán állnak. Ezek a fokozatok azon-

ban a kisnemesség és a jobbágyság egész tömegében nem mást, mint a közös paraszti élet-

forma árnyalatait jelölik. Amilyen elhibázott volna azonban a paraszti életforma határait csu-

pán a jobbágyság köré vonni s a nemességet egészében valamely nemesi életforma alá foglal-

ni, olyan elhibázott lenne figyelmen kívül hagyni, hogy az, amiben a nemesség nagyobb része 

és a parasztság egyesült, az életforma volt.”235
 Bár az Ormánságban – lévén vallásalapítványi 

és egyházi birtok – a nemesi réteg nem képez önálló és különálló társadalmi csoportot, a job-

bágyság összetettségének megvilágítása miatt fontos Szabó árnyalt ábrázolásának kiemelése. 

Mint fogalmaz, „A feudális úrbéres népesség telkes jobbágy, házas zsellér, házatlan zsellér 

hármas kategóriája 18Ő8-ban egyszerre elveszítette értelmét. A telkes jobbágy és a földes-

házas zsellér szabad birtokos, a föld nélküli házas és a házatlan zsellér szabad bérmunkás lett, 

(…). Jóllehet a telkes jobbágyok birtokát a megszokottság erejénél fogva jó ideig gyakran 

nevezték még egész, fél teleknek vagy fertálynak (negyednek), tulajdonosaik nem voltak töb-

bé jobbágyok. A zsellérek nevét ezután a közbeszédben általában napszámos munkát végz  

falusi parasztok viselték, tekintet nélkül arra, hogy úrbéres zsellérek voltak-e vagy nem.”236
 

Erdei Ferenc szerint 1867 után „A legföls  és uralkodó társadalomszerkezet a rendi társada-

lom folytatódásaként kifejl dött és modernizálódott történeti nemzeti társadalom, amely eb-

ben a korszakban is azokat a termel helyzeteket és azokat a szerepeket foglalja el, amelyeket 

a rendi társadalomban töltött be, csak most már a kapitalista termelés viszonyaihoz illeszked-

ve. Alatta a rendi társadalom jobbágyságának, illetve az egész rendek alatti alsó népi társada-

lomnak a folytatódásaként kifejl dött és valamelyest modernizálódott történelmi népi társada-

lomszerkezet helyezkedik el, amely ebben a korszakban is a rendi társadalombeli osztályhely-

zetekben és szerepekben áll fenn, szintén többé-kevésbé alkalmazkodva a kapitalista termelés 

viszonyaihoz.”237
 A vizsgálat szempontjából annak, hogy a jobbágyok kapcsán beszélhetünk-
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e önálló rendr l „A dilemma végs  soron az, hogy ha a jogi kereteket tekintve a jobbágyságot 

negatív értelemben vett rendnek tekintjük, akkor is meg kell különböztetnünk a függ ségi 

viszony szála és szintje szerint más kiváltság nélküli csoportoktól, nehogy azokkal egy tömb-

be mosódjanak. Helyi viszonylatban a földesúr mint nap körül forgó, hozzá gravitáló bolygók 

függ ségi relációi rendkívül sokfélék lehetnek.” – állapítja meg Kövér György, majd folytatja 

– „Viszont ha a parasztságot viselkedésszociológiai értelemben vett rendként fogjuk fel, akkor 

a kultúra/életforma kategóriaként kialakított egységbe óhatatlanul jogi értelemben vett kivált-

ságos csoportok is bele fognak kerülni (…).”238
  

Ahhoz tehát, hogy megpróbáljuk meglátni a vizsgált id szak vajszlói és környékbeli települé-

sei társadalmának szerkezetét, nem statisztikai jellegű, de nagy tömegű kvantitatív számításra 

alkalmas forrásokra van szükségünk.239
 „Az olyan forrásokban, mint az anyakönyvek, a ka-

taszteri iratok, a hagyatékok és peres iratok, egyének jelennek meg. Társadalmi helyzetüket a 

forrás adottságainak megfelel en több adat jellemzi, köztük a foglalkozás vagy a foglalkozás 

jellegű megnevezés is. (…) A komplex vagyoni helyzetet, kiscsoportviszonyokat, életmódot 

tükröz  nem statisztikai források és a nagyszerkezetet leíró statisztikai források leggyakrab-

ban el forduló közös eleme a megnevezett foglalkozás.”240
 Természetesen teljes összetettsé-

gében még ezekb l a forrásokból sem olvasható ki az egyén helyzete, ezt Tóth Zoltán is meg-

jegyzi. „Nyilvánvaló ugyanis, hogy az egyéni státus önmagában is strukturált. (…) Az egyén 

tényleges vagyoni és foglalkozási státusát er sen befolyásolja az is, hogy milyen fajta javak 

tulajdonosa, illetve birtokosa, és azokat milyen mértékben osztja fel – esetleg köti meg felet-

tük való rendelkezési jogát – családi kiscsoportviszonyok közti helyzete. nem is szólva arról, 

hogy bizonyos társadalmi rétegeknél dönt  befolyással vannak a gyakorlatban érvényesül  

státus kialakulásában a teljesen egyéni, specifikus képesség, például a katonai sorozásokkor, a 

szolgálatra való alkalmasság vagy alkalmatlan (sorozási jegyzék), amely egy falu nyilvános-

sága el tt min sített munkásokat.”241
 Eszerint különíti el Tóth az egyéni státus fogalmát, tehát 

mindazokat az egyént jellemz  körülményeket, amelyek mérhet ek és nem mérhet ek attól a 

speciális státusfogalomtól, amely „az egyén társadalmi helyzetének néhány elemét, illetve 

azok egymáshoz való viszonyát fejezik ki”,242
 értve ezalatt a foglalkozást is. Így a foglalkozás 

bár er sen redukál, de makroszinten is összevethet vé teszi az egyének, csoportok helyzetét a 
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népesség teljességével, legalább a 19. század közepét l. A korábbi id szakra vonatkozóan 

ugyanis elmondható, hogy a „foglalkozás a rendi társadalomban korántsem olyan számon 

tartott jellemz je az egyénnek, mint korunkban: elfedte vagy helyettesítette a rendi státus.”243
 

Tóth Zoltán Szekszárd társadalmának vizsgálata során a gyakorlatban is érvényesítette a stá-

tus és foglalkozás különbségeit akceptáló klasszifikációs rendszert. Ennek során a kistulajdo-

nos parasztságot és az iparosságot – kiegészülve a szegényparasztokkal és az iparossegédek-

kel – együttesen „mez városi blokknak” nevezte el.244
 Társadalmi, életmódbeli sajátosságai-

kat hosszan elemzi és tény, hogy az általam vizsgált közeg is bír hason vonásokkal, de Tóth 

Zoltán „szerkezete” – Kövér György megfogalmazásával élve – „Hipotetikus modell. Lokális 

önt forma”, ahol csak a közép- és a peremréteg bír országos társadalomképpel, míg a kister-

mel i blokk „csakis helyi mozgásformaként tételez dik, országos rétegként elképzelni sincs 

értelme, makroszinten ’rétegvalóságáról’ szó sem eshetnék.”245
 Benda Gyula Keszthely 1740 

és 18Ő9 közötti vizsgálata gazdag családtörténeti példákkal mutatja be az egyes csoportokat. 

A 18. század közepén végbement társadalmi átrendez dés során rávilágít a település foglalko-

zási átrétegz désére is, amely akárcsak korábban Tóth Zoltánnál, vagy kés bb Kövér 

Györgynél, a mobilitási utak vizsgálatát helyezi el térbe.246
 A tiszaeszláriak választójogi, bir-

tok- és adóosztályok szerinti vizsgálatát követ en a társadalmi osztályozási kísérlet során csak 

„a halmazt nem képez , leválasztott és kiszűrt ún. extrém esetek mutattak fel (…) osztálykü-

lönbségeket. Anélkül azonban, hogy a maguk egyedi szórtságukban ténylegesen osztályokat 

képeztek volna. A mintában bennmaradó, amúgy bármily finom rétegzettséget mutató többi 

csoport esetében viszont legfeljebb weberi értelemben vett ’társadalmi osztályokról’ lehetne 

beszélni, ahol az osztályok közötti átjárás mind nemzedéken belül, mind nemzedékek között 

rendszeresen folyhat, a réteghatárok nem mereven megállapodottak, nem kikristályosodot-

tak.”247
 A három példa, így a szekszárdi, a keszthelyi és a tiszaeszlári is abba az irányba mu-

tat, hogy tévútra lépnénk, ha a vajszlói kerületi társadalom vizsgálata során egy merev struk-

túra képét tételeznénk.  

Az el z  fejezetben, a demográfiai átmenet elmélet kapcsán érintettem az átmenet el tt és 

közben gyakorolt termékenységi magatartásnak a szocioökonómiai státusszal való összekap-

csolását végz  kutatásokat. Tommy Bengtsson és Martin Dribe longitudinális és individuális 
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adatokon alapuló eljárással vizsgálták meg a svédországi SEDD (Scanian Economic-

Demographic Database) felhasználásával a foglalkozási, birtok és bevételi adatokat összegz  

szocioökonomiai státusz és a termékenységi értékek összefüggéseit. F bb eredményük, hogy 

az termékenységi átmenet során egyaránt érvényesült a gyermekszámspecifikus termékeny-

ségkorlátozás (stopping) és a szülési intervallumok nyújtása (spacing). Megállapították, hogy 

a magasabb társadalmi státuszú csoporthoz tartozók kezdték el el bb a születéskorlátozást, 

majd ket követték el bb a középs , majd alsóbb osztályok. Következtetéseik szerint eredmé-

nyeik több közismert feltételezéssel, mint a halandósági átmenet és a n i munkavállalás ter-

mékenységre gyakorolt negatív hatásával nem egyeztethet ek össze, viszont alátámasztják a 

születéskorlátozásnak a magasabb státuszú családoktól való kiindulását és fokozatos terjedé-

sét. 248
 A tanulmány alapjául szolgáló adatbázis foglalkozási adatai a HISCO (Historical 

Standard Classification of Occupations) rendszer kategorizálási szisztémáján alapul, a szer-

z k adataikat eszerint kódolták. A rendszer egy immár félévszázados kezdeményezésen ala-

pul, amely szerint a 19‒20. században regisztrált foglalkozási adatok összegyűjtésével össze-

állítható egy, a komparatív eljárások igényeit kielégít  foglalkozási adatbázis. Ennek során 

mintegy ezernyi foglalkozási tételt gyűjtöttek össze belgiumi, brit, francia, holland, kanadai, 

német, norvég és svéd forrásokból. Megjegyzik, hogy bár adatbázisuk egyel re a nyugat-

európai és atlanti világra terjed ki, a kolumbiai, új-zélandi, orosz, amerikai, valamint indiai, 

portugál és spanyol adatokat is gyűjtenek illetve gyűjteni fognak.249
 Természetesen az eljárás 

alapvet  célja, tehát hogy nemzetközileg alkalmazható összehasonlítható rendszert állítsanak 

fel, logikus megoldásnak tűnik. A társadalmi rétegz dés hazai alapmunkáinak fényében, Tóth 

Zoltán és Kövér György rendszerezési megoldásai után azonban számomra csak a kisebb (de 

nem kis!) problémát jelenti, hogy a rendszer b vítése során a közép-európai térség még emlí-

tésre sem került. Ha viszont abból indulok ki, hogy a tolnai Szekszárd társadalmi rétegz dését 

sem lehet – európai távlatokban gondolkodva a t le légvonalban mindössze 282 kilométerre 

és egyazon országban, egyazon nemzet által lakott – szabolcsi Tiszaeszlárra egy az egyben 

ráilleszteni, akkor talán érthet , hogy a transzatlanti önt forma elgondolását miért mell zöm a 

csoportalkotás során.  

A diskurzuselemzés rámutatott, hogy milyen mélyen sz tték át a hazai egyke-polémiát a szü-

letéskorlátozást a gazdasági körülményekkel magyarázó érvelései. Az 1930-as népszámlálás 

felhasználásával Thirring Lajos megvizsgálta a foglalkozások szerinti termékenységi arányo-
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kat. „Foglalkozás szerint egyedül az őstermelésnél találtatott említésreméltóan szép számban 

sokgyermekes család.” – állapítja meg Thirring – „Az agrárlakosság körében legalább minden 

negyedik férjes asszony szült házassága (házasságai) alatt 6 vagy annál több gyermeket. A 

másik végleten a véder  és a házicselédség mellett a közszolgálati és szabadfoglalkozásokat 

látjuk, itt viszont a gyermeknélküli házasságok hányadosa szökik fel pontosan az egynegyed-

re. Hogy a nyugdíjasok, t kepénzesek stb. kategóriája távolról sem alkot vagyoni, gondolko-

dási stb. szempontból homogén réteget, erre az a tény is mutat, hogy körében sokgyermekes 

és medd  család is csaknem egyenl en elég sok (…) akad.”250
 Thirring a tanulmányban még 

tovább cizellálja adatait, majd a foglalkozások házas termékenységi aránya szerinti listát is 

közöl. A lista élén a gazdasági cselédek, majd a birtokosok (el bb a nagyobb, majd kisebb 

kataszteri holdasok), utánuk a napszámosok állnak, a középmez nyben helyezkednek el az 

önálló iparosok és keresked k, végül a tisztvisel k következtek. Kritikai megjegyzései mellett 

vallási és területi megoszlást is közöl. Végkövetkeztetésében csatlakozik a korszak egykedis-

kurzusának hangvételéhez: „A felsorolt adatok szerint az átlagos gyermekszám nálunk pilla-

natnyilag (…) éppen csak kielégítőnek látszik, bár a fiatalabbkorú, újabban kötött házasságban 

él  n k termékenységi mutatója már szembeötl  módon er tlenedik el. A népfejl dés egészen 

pesszimista megítélésére az utóbbi körülmény ellenére sincs még ok. Annál több okunk lehet 

azonban arra, hogy nyitott szemmel figyeljük a születési mozgalom eseményeit s a vázlatosan 

bemutatott adatok tanulságait is szem l tt tartó er teljes népesedéspolitikával próbáljuk meg a 

gazdasági életkörülmények javítását, a lelkier  megújítását, a népesedés ütemének a jobb ma-

gyar jöv t egyedül biztosító, életerős felfrissítését.”251
 Akárcsak itt, Thirring kés bbi vizsgá-

latai is meger sítették a foglalkozási tényez k els dlegességét a felekezetiekhez viszonyítva.  

Andorka Rudolf családrekonstitúciós vizsgálatai eredményeinek 1991-es összegzésekor bár 

nagyon hipotetikusan, de kiemelte, hogy a dél-dunántúli korai születésszabályozás egyetlen 

magyarázata a „viszonylag jómódú, de kevés terjeszkedési lehet sséggel rendelkez  középpa-

raszti közösségek” születéskorlátozása, „ahol a parasztcsaládok az elszegényedés veszélyével 

kellett hogy szembenézzenek abban az esetben, ha a családi birtokot több örökös között kel-

lett felaprózni. Hasonló következtetésre jutott Lengyel—Cook és Repetto a princetoni vizsgá-

lat 1880—1910 közötti magyarországi adatainak újraelemzése alapján, nevezetesen azt talál-

ták, hogy ahol a földbirtok-koncentráció kisebb volt (vagyis kevesebb volt a mez gazdasági 

munkás és a nagybirtok), ott alacsonyabb volt és er sebben csökkent a házas termékenység. 
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Az egykekérdésben régebben oly sokat emlegetett protestáns-katolikus különbség valószínű-

leg mindössze azért lép be a képbe, mert Magyarországnak minden, vagy majdnem minden 

részén a protestáns parasztok némileg ’túlreprezentáltak’ voltak a birtokos parasztok közt és 

’alulreprezentáltak’ a földnélküli mez gazdasági munkások közt.”252
  

Andorka Rudolf büki vizsgálataiból és irathagyatékából indult ki Pakot Levente 2016-ben a 

Korallban megjelent Társadalmi státusz és gyermekvállalás a Nyugat-Dunántúlon: Bük, 

1850‒1939 című tanulmányában. A szerz  vállaltan az individuális és longitudinális többvál-

tozós elemzés fent bemutatott kutatói irányához csatlakozik.253
 A társadalmi státusz kialakítá-

sa céljából a foglalkozásokat a HISCO-rendszerben kódolta és a HISCLASS (Historical In-

ternational Social Class Scheme) sémát használta a nagyobb – összevont csoportok megalko-

tására. Ennek érdekében a társadalmi státuszok négy csoportját alakította ki (középosztály; 

földműves; iparos/szakmunkás; alsó osztályok, beleértve például a napszámosokat, a gyári 

munkásokat és a vasúti pályamunkásokat).254
 Következtetése szerint a „demográfiai átmenet 

társadalmi csoportonként eltér  id zítéssel zajlott le. Az átmenet el tt az els  születést követ  

születési intervallumok a helyi középosztály körében rövidebbek voltak, vagyis ez utóbbi 

csoportok nagyobb reprodukciós eséllyel bírtak, mint a társadalmi hierarchia alacsonyabb 

szintjein állók. A demográfiai átmenet során viszont a kiscsaládos mintaváltást éppen a helyi 

középosztály kezdeményezte. ket követték a kés bbi évtizedekben az iparos/szakmunkás, 

majd a földműves és végül az alsó osztályok csoportjai. A kiscsaládos minta társadalmi cso-

portok szerinti eltér  átvétele azt eredményezte, hogy az átmenet során a gyermekvállalásban 

tapasztalható társadalmi differenciák egyre hangsúlyosabbá váltak, egy társadalmilag széttartó 

folyamat zajlott le. A konvergencia jelei a vizsgált id szak végén sem láthatók: a gyermekvál-

lalás társadalmi hierarchiájában középen elhelyezked  – iparos/szakmunkás és földműves – 

csoportok termékenysége közeledett ugyan a helyi középosztályokéhoz, de a társadalmi rang-

létra két széls  csoportja – a helyi középosztály és az alsó osztályok – közötti különbségek 

tovább mélyültek, és meglehet sen szilárdnak bizonyultak.”255
 

Összevetve a társadalmi rétegz dést vizsgáló és a termékenységi magatartás alakulását a fog-

lalkozási csoportokon keresztül szemlél  írásokat, els re is feltűnik a két szövegtípus konklú-

ziói közötti érzékelhet  különbség. El bbi csoportból mindazok, akik alulról építették fel egy-

egy szűkebb társadalmi közeg vizsgálatát, mint David Warren Sabean és Tóth Zoltán, Benda 
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 Andorka Rudolf 1991. 38-39. 
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 Pakot Levente 2016. 131. 
254

 Pakot Levente 2016. 141. 
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Gyula és Kövér György, nem húznak merev határokat az egyes csoportok közé. Mindvégig 

érezhet  az egykor éltek dinamikus kapcsolatainak összetettsége és változékonysága. 

Bengtsson és Dribe, Andorka és Pakot csoportjai mindezzel szemben merevek, az átmenet 

finom árnyalatai elvesznek, a változások egyirányúak és törvényszerűek.  

A társadalmi rétegz dés vizsgálatánál a makrostrukturális áttekintést követ en, fentiek fényé-

ben az alábbiakban arra törekszem, hogy mennél jobban megragadjam a vajszlói kerület tár-

sadalmi csoportjainak finom összetettségét. 

 

Makrostruktúra  
 

 

  1785 1828* 1841/1842 

Összes lakos száma 2236 3022 3049 

Potenciálisan dolgozó férfi 722 482 573 

A gazdasági tevékenység megoszlása (%) 

  Értelmiség, hivatalnok 0,8 - 1,9 

Telkes jobbágy, földművelő 62,5 87,8 74,3 

Iparos, kereskedő - - 3,3 

Zsellér, napszámos, szolga 28,9 12,2 20,4 

*Conscriptio Regnicolaris 

    

18. táblázat: Az elemzett társadalmi csoportok megoszlása 

a vajszlói kerületben (178ő1841/1842) 

Forrás: Hivatkozott összeírások 

 

A fenti táblázat az 178ő-ös, 1828-as és 18Ő1-es összeírások eredményeit foglalja össze. A 

józsefi népszámlálás dél-dunántúli eredményei alapján a feln tt férfilakosság több mint a fele 

a földművel k közé tartozott, b  harmaduk a zsellérek és az alsó néprétegek körébe és cse-

kély, alig több mint 3%-uk az értelmiségiek, hivatalnokok közé. Az 1828-as adóösszeírás csak 

a telkes jobbágyok, illetve a házas és házatlan zsellérek csoportjába tartozóakat látott a vizs-

gált településeken. Az úrbéri összeírások között fennmaradt 18Ő1-es summás táblázat256
 ada-

tai közül a tisztviselő és előkelő címszó alatt jegyzettek kerültek az els  csoportba, a parasztok 

a másodikba, a polgár és kézműves megnevezésűek a harmadikba, míg a nemesek szolgái a 
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 Népesség szve-Irása 18Ő1/2dik évre Siklósi Járásból. – MNL BaML IV. 1. k. Siklósi járás 
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negyedikbe. Kitűnik, hogy míg a józsefi népszámlálás esetén a polgárok a földművel khöz, 

addig az 1841-es összeírás esetén az iparosok és keresked k közé kerültek. Ez az arányokon 

nem túl sokat változtató különbség azért van így, mert míg a korábbi összeírás során pontosan 

tudni lehet, hogy a polgárok közé két f t soroltak, az nem derül ki, hogy a polgár és paraszt 

örököse kategóriából hányan tartoznak a polgárok örökösei közé. A döntést az is indokolta, 

hogy 1785-ben egyedül Vajszlón talált az összeírás három polgárt.  

Az eredmények összevetésével világosan kitűnik, hogy az 1828-as adóösszeírás jelent sen 

torzít. Ennek a magyarázata adja magát: az állam érdekelt volt, hogy mennél többeket a job-

bágyok kategóriájába soroljon, hiszen adóösszeírást végeztek. Ha csupán a tendenciák vizsgá-

latára szorítkozunk, akkor is úgy látjuk, hogy míg a földdel bírók aránya a század els  felében 

növekedett, addig a zselléreké csökkent. Érdemesnek mutatkozik itt összevetni a káptalani 

uradalomhoz tartozó települések 1828-as úrbéri adatait az adóösszeírásban rögzítettekkel. 

 

 

Jobbágy* Jobbágy Zsellér* Zsellér 

Hirics 58 52 8 12 

Kisszentmárton 37 32 4 8 

Lúzsok 50 38 3 13 

Vejti 46 36 4 15 

*Conscriptio Regnicolaris 

   

19. táblázat: Az 1828-as országos és úrbéri összeírás 

a káptalani uradalom vizsgált településein 

Forrás: MNL OKUT, PEL Úrbéri iratok 1828 

 

A csillaggal jelölt országos összeírást összevetve az úrbéri táblák eredményeivel láthatóvá 

válik a számottev  eltérés: ez Lúzsok esetében a legnagyobb, ott 12 f , ami az alacsony lét-

számadatokat tekintve igen jelent s. Hogyha azonban az 1828-as értékeket hozzávet legesen 

10%-kal megváltoztatjuk (a jobbágyokét csökkentjük, a zsellérekét növeljük), a meghatározó 

tendenciának abban az esetben is a földdel bírók arányának emelkedése és a földnélküliek 

csökkenése mutatkozik. 
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Vajszlói kerület 

Foglalkozás 1900 1910 1920 1930 

stermelésben keres  83,1 69,8 78,3 73,4 

Bányászat és kohászatban keres  0 0 0 0 

Iparban keres  8,59 13,3 12,5 13,8 

Kereskedelem és hitel szektorban keres  1,06 2,23 2,23 2,84 

Közlekedés szektorban keres  0,56 0,8 0,96 0,76 

Közszolgálat és szabad foglalkozás keres  0,3 0,29 0 0,6 

Véder ben keres  0,3 0,29 0 0,6 

Napszámosok külön megjelölés nélkül keres  1,41 5,43 0,64 1,2 

Nyugdíjasok, t kepénzesek stb. 0 0 0,9 1,75 

Házi cselédek keres  1,87 2,17 1,8 1,96 

Egyéb és ismeretlen foglalkozásúak keres  1,16 3,77 0,96 1,31 

N 1979 1751 1884 1833 

 

20. táblázat: Foglalkozási megoszlás a vajszlói kerületben (19001930) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások 

 

Az 1900 és 1930 közötti népszámlálások foglalkozásai esetén az stermelésben keres k cso-

portját már nem tudjuk megfeleltetni a földdel bíró gazdákkal: a mez gazdasági napszámosok 

adatai, akik besorolásom szerint a negyedik csoportba tartoznak, szintén el bbihez kerültek. 

Az stermelésben keres k csökken  aránya a fent kifejtett átalakulásról tanúskodik, de nem 

árt figyelemmel lenni az 1910 és 1920 közötti javulásra sem, amit összefüggésbe hozhatunk a 

Nagyatádi-féle reform következtében végbement földosztással. Az átfogó statisztikai adatok, 

így a népszámlálások nem, vagy csak részben, nagyvonalakban tükrözik azt az átalakulást, 

amely a vizsgált id szakban a vajszlói kerületben végbement. Ezeknek az adatoknak a népes-

ségszámmal, vagy a születésszámmal való összevetését l keveset várhatunk: a termékenységi 

folyamatok vizsgálata így a társadalmi csoportok szerinti osztásban tűnik célravezet nek. 

 

Mikrostruktúra 

 

A társadalmi csoportok kialakítása során 1263 családot vizsgáltam. A társadalmi pozíció 

meghatározása a férj (az apa) státus és foglalkozási adatain alapul. Ezeket az adatokat az 

anyakönyvek mellett feldolgozott birtokösszeírásokból és választói névjegyzékekb l gyűjtöt-

tem egybe. A kategorizálás el munkálataként egy táblázatba összesítettem a férjek összes 
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státus és foglalkozási megjelölését. A vizsgálat során, mintegy alulról építkezve, feltártam a 

státusok és foglalkozások kapcsolódásának összes lehetséges variánsát, amelyb l kilenc cso-

portot különítettem el. A térség legmarkánsabb, legnagyobb csoportja a földműveseké. Vajsz-

lón és környékén számos kisiparos család élt, de néhány olyan család is megragadható, akik a 

földművelés mellett kisipart is űztek. ket a két nagyobb csoporttól elkülönítettem.  A keres-

ked  réteg olyan családokat jelöl, akiknek megélhetésüket ez a foglalkozási ág részben vagy 

egészében biztosította. Itt mindössze négy család volt, amely földet is művelt kereskedelmi 

tevékenysége mellett. Róluk külön ejtek szót. A földműveseknek viszont az a csoportja, 

amely saját terményeib l, jószágaiból, például sertései eladásából jelent sen profitált, a fel-

dolgozott források alapján nem különíthet ek el. Az alkalmazottakat két csoportra osztottam. 

Úgy vélem, hogy egy család életében fontos szereppel bír az a tény, hogy a családf  állandó 

foglalkoztatott, vagy csak id szakosan van munkája. Az alkalmazottak így egyben és elkülö-

nítve is vizsgálhatóak. Az egyéb kategóriába soroltam minden olyan családot, ahol a családf  

nem tartozott egyértelműen (földműves, majd cseléd, cseléd majd kisbirtokos) vagy egyálta-

lán nem tartozott (koldus, nyugdíjas) egyik kategóriába sem. Az utolsó kategóriába azok a 

családok esnek, ahol nincs foglalkozási információ. Itt többségében csak státus adatunk van, 

ami alapján például nem világos, hogy az illet  kizárólag földműves volt-e, vagy kisipart is 

űzött, házas vagy házatlan zsellérként pedig mib l élt (9 család), illetve ide kerültek azok is, 

akiknél semmilyen, tehát státus adat sincs (28Ő család). Az egyes típusokhoz tartozó számér-

tékeket az alábbi táblázatban foglalom össze. 

 

Családok Száma 

Értelmiség 7 

Földműves 691 

Földműves-kisiparos 13 

Kisiparos 107 

Keresked  7 

Alkalmazott 
állandó 74 

id szakos 44 

Egyéb 27 

Nincs foglalkozási adat 293 

Összesen 1263 

 

21. táblázat: A családok típusai a férj (apa) foglalkozása szerint és számuk 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi adatbázis 
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A családok megoszlása mutatja, hogy három nagyobb csoport emelkedik ki, így a földműve-

seké, a kisiparosoké és az alkalmazottaké. Az alábbiakban bemutatom a kisebb csoportokat, a 

Jobbágyok, parasztok: leszármazás és birtokháramlás alfejezetben a földművesekre, különö-

sen a vajszlóiakra koncentrálok, majd szorosabban megvizsgálom a kisiparos és az alkalma-

zotti réteget. A termékenységi számítások a kisebb csoportoknál az alacsony esetszám miatt 

nem végezhet ek el, így itt családi példákon keresztül vizsgálom a gyermekvállalás mikéntjét. 

Azoknak a családoknak az értékeit, ahol nincs foglalkozási adat, külön nem vizsgálom, az 

belesimul az el z  fejezet elemzésébe. 

 

Az értelmiség 

 

A vajszlói kerület települései a vajszlói és a pécsváradi kanonokok uradalmához tartoztak. 

Nem volt földbirtokos nemesi család, mint például Sellyén a Draskovichok, helyette az állami 

és egyházi uradalom tanult tisztségvisel i, illetve más értelmiségi foglalkozásúak alkották a 

helyi értelmiséget. Az el z  fejezetben megfogalmazott szűkítés, amely szerint vizsgálatom a 

vajszlói kerületben házasodó és itt szül  családok vizsgálatára fókuszál, megmagyarázza mi-

ért kevés az ebben a rétegben elemezhet ek száma. Az értelmiséghez tartozó családok esetén, 

legyen az apa lelkész, tanító vagy f erdész, ritkán fordult el , hogy a szül k helyben házasod-

tak és szülték volna meg a gyermekeiket. A családtörténet ezeknél jellemz en nem valame-

lyik házasfél halálával, hanem a választói névjegyzékben való utolsó megjelenés dátumával 

zárul. Széles Sándor (1879‒?) szatmárnémeti születésű, máriagyűdi lelkészként házasodott 

Vajszlóra 1903 decemberében. Bráda Simon Juliannát, egy t sgyökeres vajszlói családból 

származó lányt vett feleségül. Házasságukból két fiúgyermek született, Árpád és László négy 

és fél éves eltéréssel. A helyzetet bonyolítja, hogy az apa gyűdi hivatali kötelességeit továbbra 

is ellátta, így ott is születhettek gyermekeik. Zsoldos Lajos (~18Ő8‒?) vajszlói református 

tanító csak házasodásakor került be el ször a vajszlói anyakönyvekbe, akárcsak felesége, Mi-

ke Irma (~1851‒?). 1873 februárja és 1877 márciusa között négy gyermekük született: Irma, 

az egy éves kort meg nem él  Ida és egy fiú ikerpár, János és Lajos. Zsoldos az 1877-es vá-

lasztói névjegyzéken már nem szerepelt, így az év során elköltöztek Vajszlóról. Tirts Rezs  

(1866‒19Őő) vajszlói uradalmi f erdész neve a dobogók i Rezs -kilátónál található emlékk  

után lehet ismer s. A Magyar Életrajzi Lexikon a hazai turistamozgalom felfejlesztésében tett 
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szerepét emeli ki.257
 Tirts, aki 1900-tól 1909-ig tűnik fel a választói névjegyzékekben, 189Ő-

ben vette feleségül a szigetvári születésű Tömör Ilonát. 1898 és 1903 között három gyerme-

kük született. A családi példák mutatják, hogy azok a családok, amelyek a családf  foglalko-

zásánál fogva a helyi értelmiséghez voltak sorolhatóak, csupán hosszabb-rövidebb ideig éltek 

itt, nem vertek gyökeret, id legesen megteleped  lakosságnak számítottak. Ebb l következ -

en nem rajzolódik ki egy szorosan összetartó csoport képe, nem ragadható meg egy olyan 

társadalmi mag, amely életvitelével, ez alatt értve gyermekvállalási magatartását is, a helyi 

törzslakosság számára követend  mintát jelentett volna. Alacsony rekonstruálási arányuk mi-

att termékenységi számításra az értelmiséghez tartozó hét család nem alkalmas. 

 

Kereskedők 

 

1876 és 19Ő8 között jelent meg a Központi Értesít , amely az 187ő. évi XXXVII. törvénycikk 

értelmében megjelen  nyilvános kereskedelmi cégjegyzék volt.258
 Vajszlón 1876 és 19Ő6 kö-

zött közel Ő0 vállalkozást jegyeztek be, melyek között jelent s a vegyeskereskedések aránya. 

Lövy Lajos, Krausz Salamon, Engel Mór voltak az els , cégjegyzékbe bejegyzett vajszlói 

vegyeskeresked k, kés bb kötette ket Braun Márk és Spierer Mór. A századforduló idején 

megjelentek az els  részvénytársaságok, a Vajszlói Takarékpénztár valamint a Vajszlói Ke-

reskedelmi Bank az 1930‒40-es évek fordulójáig működtek. A disszertációban a reformátu-

sok és a római katolikusok vizsgálatára vállalkoztam, így a jelent s hányadban izraelita ke-

resked k még nem kerültek bedolgozásra. A helyi zsidó és nem zsidó közösség között a vizs-

gált korszakban egyetlen kivétellel nem történt házasságkötés. A két világháború között az 

Eisner fiúk, Dezs  és József nem helybéli katolikus lányokat vettek feleségül, míg a törzsökös 

Bigni Simon Máriát egy drávafoki izraelita postamester vette n ül. A vejtii születésű Szalai 

István vajszlói banktisztvisel  volt az egyetlen, aki izraelita lányt, a vajszlói és szintén bank-

tisztvisel  Stellner Margitot vette feleségül, 1927-ben.  

Az itt vizsgált nem izraelita keresked  családok tehát egy nagyon szűk szeletét jelentik a 

vajszlói társadalomnak, mindannyian kocsmárosok (a vajszlói Novák Istvánnál feltűnik még, 

hogy vendéglős, de halálakor kocsmáros.) Római katolikus volt a páprádi lakos Kerkovits 

Mihály (~1816‒187Ő) és Vajszlón él  Hekkelsmüller Alajos. Egyikük sem helybéli születésű, 
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 https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tirts-

rezso-7827C/  
258

 Központi Értesít  1876‒19Ő8. 

https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tirts-rezso-7827C/
https://www.arcanum.hu/en/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-eletrajzi-lexikon-7428D/t-ty-780F8/tirts-rezso-7827C/
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Kerkovits a ma bosznia-hercegovinai Banja Lukáról került Páprádra és alapított családot. Fe-

leségét l, Kolompár Máriától (~1813‒1898) egyetlen gyerekkorában elhunyt lánya született. 

Hekkelsmüller Alajos származási helye ismeretlen, feleségét l, a délszláv nevű Stanics Má-

riától egy fia és egy lánya született. Lúzsokon az alsómindszenti születésű Kováts Sándor 

(~1823‒?) volt a kocsmáros. A kizárólag kocsmáztatásból él k közötti egyetlen református, 

L. Kamu Péter születési helye szintén ismeretlen, de könnyen lehet, hogy csak a név gyakori-

sága miatt nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy melyik másik Kamu Péterrel egyezik 

meg a személye.  

Három olyan család volt, ahol az apa földművelésb l is élt keresked  tevékenysége mellett. 

Vajszlón az említett zádori (szigetvári járás) származású Novák István (1869‒1934) volt ilyen 

(halálának oka: alkoholizmus). Két fia született, de csak az id sebb élt feln ttkort. A vajszlói 

református Szűcs Pál (186ő‒1919) és vejtii Punak Péter (1871‒1940) voltak, akik helyben 

születettként kezdtek el kereskedni és emellett földjük is volt. A családi példákon keresztül 

bennem az a meggy z dés alakult ki, hogy míg a t sgyökeres ormánságiak számára a keres-

kedést korábban csak a maguk által megtermelt javakkal tudták elképzelni, addigra a dualiz-

mus végére, majd a két világháború közötti id szakra feln tt egy olyan generáció, amelynek 

tagjai közül voltak, akik nyitottak efelé a megélhetési mód felé is. A keresked i réteg azonban 

a korábbról jellemz  helyzetük miatt dönt en izraelita volt, ha nem, akkor betelepült katoli-

kus, aki többnyire nem magyar származású volt. A családi példák mutatják, hogy gyermek-

számuk nem haladta meg a helyben szokásos számot, így részben emiatt, részben kis számuk 

és persze megélhetési profiljuk miatt is inkább a helyi körülményekhez alkalmazkodóak vol-

tak, semmint normaalkotók. Termékenységi számítások végzésére alacsony számuk miatt ez a 

csoport sem alkalmas. 

 

Egyéb 

 

A foglalkozás rovatokban bejegyzéssel rendelkez , de a fenti csoportokba nem vagy nem 

egyértelműen besorolható családf k egyéni életútjuk miatt fontosak. Így voltak olyanok kö-

zöttük, akik id s korukra a helyi társadalom peremére szorultak. Három olyan családf t is 

találtam, aki koldusként halt meg. Így a hiricsi Bíró Ferencet (1790‒186ő), akinek három gye-

reke született és közülük kett  biztosan meghalt csecsem korában. Lúzsokon Király István 

(1788‒1873) jutott koldusbotra. Három gyermeke közül az egyik csecsem ként meghalt, a 

másik Vajszlóra házasodott, a harmadik haláláról nincs adat. A vajszlói – az el bbi két refor-
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mátussal szemben katolikus – Kolpek József (1839‒1897) is koldusként fejezte be az életét. 

Egyetlen lánya helyben házasodott, 1891-ben. Mir l árulkodhat a sorsuk? Míg Bíró Ferenc 

esetében igaz lehet, hogy utód nélkül hunyt el és így nem volt, aki gondját viselje öreg korá-

ban, de Király Istvánnak és Kolpek Józsefnek volt feln tt gyereke, mégis magukra maradtak. 

Valamilyen súlyos indok akadályozta meg a lányokat abban, hogy segítsenek? Esetleg nem 

érezték úgy, hogy az  gondjuk lenne az apjuk ápolása? Ha másról nem is, de a véd háló 

funkcióval is bíró nagycsaládi együttélési forma felbomlásáról mindenképp árulkodnak ezek a 

tények.  

Ide soroltam azokat is, akik határátlép k voltak, így életük egy szakaszában az egyik vagy a 

másik réteghez tartoztak. Pet fi Mátyás (186ő‒?) igazán mozgalmas pályát futott be Vajszlón. 

A cserkúti (Baranya megye) születésű, eredetileg Petrovics – mi másból magyarosíthatott 

volna Pet fire és mi másra magyarosított volna Petrovicsból? – Mátyás 1897-ben vette fele-

ségül a vajszlói Kubanek Emíliát. Emília Vajszlón látta meg a napvilágot 1870-ben, apja, a 

takácsmesterséget űz  Kubanek Vince a század közepén települt át Sellyér l Vajszlóra. A 

választói névjegyzékek szerint Pet fi 1897-ben mint csend r és magánzó, 1898-ban mint kis-

birtokos, 1901-ben mint vasver  és 1902-ben mint házaló volt jelen. A házasságot követ  

harmadik (!) hónapban megszületett az els  gyermek, Julianna (1897-1921). t két Sándor 

követte, de egyikük sem élt feln ttkort. A negyedik gyermek, Dezs  életben maradt és gépla-

katos lett bel le.  

Volt olyan, aki földművesb l lett kocsis, majd éjjeli r, más napszámosból vált üvegessé, de 

ide kerültek azok is, akikr l csak azt sikerült megtudni, hogy a vizsgálati id n túlnyúló életük 

végén téesz tagok, vagy nyugdíjasok voltak. Kapronczay Lajos 1898-ban még cselédként je-

lent meg Kisszentmártonban (szintén nem helyi, hanem a közeli Rádról n sült be 1898-ban). 

1904-ben viszont kisbirtokosként van jelen. El z  évben elhunyt felesége után megörökölte 

kisbirtokos apósa, Máté József vagyonát. Jól megragadható esete a cselédi pozícióba kénysze-

rült v nek, aki az egyke lány halála után mindent örökölt. „A v k az egykés társadalom pári-

ái, és sok megaláztatásnak vannak kitéve.” – írta Kovács Imre – „Állandóan éreztetik velük, 

hogy nincstelenek, ’senki kódus’-ok. A falu közössége nehezen veszi be ket. Gyűlölik sze-

gényeket, mert tudják, hogy ez az utolsó próbálkozás fajtájuk fennmaradásának a biztosításá-

ra. A v knek jutott az a szerep, hogy utolsó fellobbanásra bírják a haldokló Ormánság népét, 
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de nem megy…”259
 Kapronczay egy két éves kisgyerekkel maradt egyedül. Érthet , hogy a 

gyászév letelte után egyb l megházasodott. 

A be nem kategorizáltak sora olyan életutakra irányítja a figyelmet, amely a többségt l né-

hány vonatkozásában erősen eltér. Egy kívülálló könnyen megtalálja bennük azokat a sztereo-

típiákat, amelyeket a diskurzusok rendre meger sítettek: a szüleivel mit sem tör d , hálátlan 

egykéét, a helyezked  szerencselovag jöttmentekét, a rossz sorsú és kiszolgáltatott vagy épp a 

vagyonba beleül  v ét. Ezeket könnyen lehetett összefüggésbe hozni az egykézéssel, különö-

sen hogy az itt bemutatott családokban is rendszerint csak egy vagy két gyerek ért feln ttkort.  

 

Jobbágyok, parasztok: leszármazás és birtokháramlás 
 

Források 

 

18őő. július 23-án elégedetten szignózhatták összeállítói és a felel s hivatalnokok a Siklóson 

tisztázott vajszlói bemondási táblát. Bemondási tábla az országos jövedelmekből kármentesí-

tendő urbéri jobbágy- és urbéri zsellértelkeiről a pontos cím el bb magyarul, majd németül – 

a borítólap rovatai azonban csak németül kerültek kitöltésre. Vajszló ekkor a Vallásalapítvány 

birtoka volt, mint önálló uradalom. A lajstromoltak száma mintegy 20Ő f re rúgott, köztük 

16Ő birtokossal. A felvett hét oszlop közül az els , a folyótétel-szám, melyet a jelenlegi birto-

kos vezeték és keresztneve, házszáma (ez következetesen üres maradt, habár 18ő2-re, az 

anyakönyvek tanúsága szerint kiosztották azokat) és terhelt állományának min sége avagy 

telekhányada követett. Az V. oszlopba került Azon név, melly alatt a telek az urbéri táblában 

előfordul, a VI. oszlopba pedig Az urbériség egyéb bizonyítéka s netáli észrevétel, amit végül 

Az igazolási bizottmány lelete követett (elvileg, gyakorlatilag – s ez adott okot az aprólékos 

rekonstrukcióra – ezt is következetesen üresen hagyták). Nem hibátlan német pedantériával 

tehát, de elkészült egy olyan összeírás, amely az utókor történészének is számottev  értékkel 

bír. Az V. oszlop kapcsán megemlített úrbéri tábla ugyanis az utolsó olyan összeírásra hivat-

kozik, amely ’Ő8 el tt kelt. A hivatkozott 1813. évi tábla egészében fennmaradt, így rekonst-

ruálható, hogy az akkori birtokosok telkein, telekrészein 18őő-ben ki, kik gazdálkodtak. A VI. 

oszlopot kitölt je arra használta fel, hogy jelölje, a telekhányad öröklött-e (geerbt) vagy vásá-

rolt (angekauft), utóbbi esetben a vásárlás évével.  
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 Kovács Imre [1937] 1989. 78. 
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  1813 1855 

Jobbágy 110 164 

Zsellér 19 40 

Összesen 129 204 

 
22. táblázat: A vajszlói jobbágyok és zsellérek száma (1813‒18őő) 

Forrás: MNL BaML IV. 1. i. 363., IV. 155. c. 

 

1813. augusztus 26-án írta a vármegyei aljegyz , Csébű Ignác az összevetési alapul szolágló 

eredeti urbáriumot. Vaiszlo helységnek tábellája száztíz jobbágyot sorol fel, ket követi a ka-

tolikus és a református egyház hivatalainak járandósága, végül a tizenkilenc zsellér. Az össze-

írás fejlécében a sorszámot és a nevet (Kereszt és Vezeték Nevek.) következik a Jobbágy 

Helynek Minéműsége., a Jobbágy Helynek osztásai (Belső, Külső Mivolta.; Posonyi Mérőre 

való, Szántó-Föld Hold, Rét Ember vágó Nro.), a robot napjai (Esztendőbéli Szolgálat avagy 

Robot, külön Marhás Robot Vagy e’ helett kézi Szolgálat), a Kilenczed, amelyet nem rögzítet-

tek, mert Termeszetbűl ki veven a Lent és a Kendert. Ezt követték a különféle természetbeli 

adózások, így többek között fából, vajból, csirkéb l, tojásból. A korrekciós célból felvett utol-

só oszlop mindig üresen maradt (Belso ház hely, és Rétek fogyatkozásának helyrehozásó, a’ 

melybül kilenczed nem adatatik.). A tabella els  oldalán kéziratos feljegyzés jelzi, hogy az 

összeírás az 1809. évi állapot felülvizsgálatát rögzíti. 

Az 1813. és 18őő. évben összeírtak hatékony beazonosítása céljából az 1767 és 1878 között 

kelt vajszlói összeírásokat rögzítettem és egy táblázatba rendeztem. Ennek alapján sikerült 

számos esetben megállapítanom, hogy ki mikor lépett be az összeírtak sorába, kinek a helyére 

– így ugyanis aki kiesett, a halálozási anyakönyvek alapján beazonosítható volt és a rokoni 

kapcsolat is biztosabb lett.
260

 Az 179Ő és 1813 közötti összeírások sűrűn követték egymást, a 

rendezés folyamatban volt. A 32-es nevez r l 1803-ban váltottak a negyedekre. Ez a váltás 

volt egyben a többletek rögzítése: Béni János (~17631836) 1801. évi 11/32-e 1803-ban for-

dult 2/4-re, Böbék (olykor Bebek) Samu (17ő61831) telke 1800-ban 13/32, 1801-ben 15/32, 

1803 után ¾.  Hogy a remanencia mely részeit kapták meg, itt nem részletezték. A 19. század 

második felében kelt összeírások már adatgazdagabbak, számos esetben kiderült az összeírt 

házastársának a neve, illetve a házszámuk is. Az anyakönyvek tehát 18ő2-t l regisztrálták a 
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 „Az összeírások itt különböz  id pillanatokat ragadnak meg. Hol az özvegy viszi még a népes háztartást, hol 
már a fiúk átvették a birtokot, de az is el fordul, hogy más nevére kerül az ingatlan.” – Kövér György 2011. 80. 
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vajszlói házszámokat és bár az 1870-es években volt változás, az 1878-as összeírás egymás 

mellett sorolta fel a régi és új házszámokat.  

A rekonstruálást azonban nehezítette, hogy a Bemondási tábla az volt, ami: bemondás utáni. 

Efel l azért is vagyok bizonyos, mivel azokban az esetekben, amikor nem sikerült rekonstru-

álni a leszármazást – tizenkétszer a 110 esetb l – er s volt a gyanúm, hogy a rokonsági vi-

szony költött volt. Adózási ügyeskedés (f leg a passzív ellenállás korszakában az osztrákok 

ellen), bizalmatlanság, ellenséges érzület – számos indítéka lehetett annak, aki vallott, hogy 

ne azt vallja, ami a valóság. Igazolás egy esetben sem kelt. Minden pozitívumai mellett az 

anyakönyvi regisztráció gyakorlata is nehezítette a rekonstruálást, hiszen a 18. század máso-

dik felében még nem vezették az anya nevét, számos gyermek születése a temetési anyaköny-

vi rekordokból derül ki, ugyanakkor er sen hiányosak a halálozási bejegyzések (még a 19. 

század els  évtizedeiben is), a halálokok vezetése sem következetes. Ezek részint korabeli 

sajátosságok, másrészt azonban most is nehezíti a leszármazást összeállítását. Az összeírások, 

a bemondási tábla és az anyakönyvek így kölcsönösen pontosították egymást – számos eset-

ben el bbiek segítségével sikerült az utóbbi bizonytalanságait feloldani. 

 

Birtoköröklés 

 

Vizsgálatom els sorban a leszármazás és birtokháramlás dinamikus vizsgálatára irányul: a 

telekosztódást kívánom szemlélni és szemléltetni úgy, ahogy az generációról generációra 

végbement. Ennek ismeretében már sokkalta bátrabban beszélhetünk a családon belüli öröklé-

si gyakorlatokról, a régi családi formációkról. Utóbbi különösen is roppant szükségszerű az 

Ormánság kapcsán. Kiss Z. Géza ormánsági kutatásai során pontosan ezek részletes elemzését 

kéri számon az Ormányságot szerz  nagybátyján, a kákicsi Kiss Gézán. Kiss Géza ugyanis a 

18. század közepi családnagyság-számításai során „összevonta a családszervezetre vonatkozó 

(telkes + házas testvér) adatokat, majd az általa oly magas szinten művelt néprajztudomány 

pótolhatatlan kárára elmulasztotta azt is, hogy kifaggassa véneit a nagycsaládi lét körülmé-

nyeir l, amelyek pedig még az  gyermekkorában is megvoltak az Ormánságban (…)”.261
 

Kiss Z. Géza hosszasan támasztja alá a nagycsalád 18. századi létét, amely aláhúzza, hogy a 

18. század els  felében feltételezett lakosságnövekedés Kiss Géza számítási hibájából követ-
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 Kiss Z. Géza 1991. 180. 
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kezik.
262

 A kákicsi lelkész a józsefi népszámlálás család- és lélekszámértékeib l kalkulálva 

hatos szorzót használ, hogy a korábbi összeírások családszámából a népességszámra követ-

keztessen. Kiss Géza ezen a számításon haladva így csak az 1787 és 18Őő közötti id re mond-

ja ki, hogy „már megtorpant a szaporodás gyors üteme”,263 s ennek mentén fogalmazza meg a 

18. század végi születésszabályozás gyakorlatát – kizárva egyben annak korábbi létét. A 18. 

század végi születésszabályozás faktum, nem kérdés, hogy volt-e, mert volt, de nem valid 

kérdés az sem, hogy pontosan mikor alakulhatott ki, hiszen az eddig használt adatok gyenge-

sége miatt nem lehet rá válaszolni. A 18. század eleji és közepi anyakönyvek – legalább vizs-

gált ormánsági falvaimban – elégtelenek a termékenységi számításokra, a század utolsó évti-

zedére vonatkozó eredmények is finom értelmezést igényelnek. A 18. századi összeírások 

alapján is nehéz kalkulálni a lehetséges népesedési értékeket, a fenti példa pontosan ezt húzza 

alá.   

Faragó Tamás meghatározása szerint a nagycsalád a „viszonylag korai házasságkötéshez kap-

csolható, de a csoport vezetésében, szervez désében a patriarchalitás és szenioritás alapelvei 

nem érvényesülnek olyan következetesen, mint a ’zadrugában’. 264
 Hasonlóképpen a 

lakóhelyválasztási szokások is inkább vegyesnek mondhatók, a patrilokális tipus id közön-

kénti enyhe relativ tulsulyával. Mindezek következtében az együttél  csoportok között a nuk-

leáris, illetve összetett szerkezetüek körülbelül egyenl  arányban képviseltetik magukat. Az 

együttél  rokonok száma a ’zadrugák’-hoz képest kisebb, tipusait tekintve kevésbé gazdag, de 

szerepelnek közöttük olyan affinális rokonok is, amelyek a ’zadrugákban’ nem találhatók. A 

háztartásf  visszavonulásának szokása azonban e tipusban is ismeretlen. A családi és háztar-

tási ciklus a szerkezet szempontjából sajátos U-görbét ir le: a fiatal házaspár rendszerint ösz-

szetett háztartásban él, majd az átmeneti nukleáris családos id szakban a gyermekek fokoza-

tos házasságkötésével és a menyek vagy v k odaköltözésével a háztartás ismét bonyolultabb 
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 „A 1787-ben megtalált községekben 12.ő90 volt a lélek- s 2098 a családszám. A lélekszámot elosztva a csa-

ládszámmal pontosan 6 családtag esik egy-egy családra. Ha ezzel a számmal megszorzom már most az el z  
összeírások családszámait, Ormányság föltehet  lakossága volt a török kiűzése után 1696-ban: 1398 lélek, 1728-

ban: 389Ő lélek, 17ő2-ben: Ő326 lélek.” – Kiss Géza 1937. 373.  
263

 Kiss Géza 1937. 37Ő. 
264

 „A ’zadruga’ típusát az igen korán kötött házassággal, a férfi szenioritásával és a patrilokális lakóhelyválasz-

tással kapcsoljuk össze. Az együttél  rokonok száma nagy, változatos típusuak, nagyobb részük másodfoku, 
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szerkezetűvé válik.”265
 A különböz  együttélési formák közül – folytatja Faragó – a 18. szá-

zadban „a ’törzscsaládot’, a ’nagycsaládot’ és a ’zadrugát’ ugy kell tekintenünk, mint sajátos 

etnokulturális hatásokat tükröz , de a környezethez ugyanakkor dinamikusan alkalmazkodó 

mikro-rendszereket.”266
 Funkciójuk ennek megfelel en többféle lehet, így a pótlólagos mun-

kaer  biztosítása, a differenciáltabb munkamegosztás, a földszűkében lev  területeken a le-

származottakat védi az elszegényedést l illetve biztosíthatja az öregek ellátását, gondozá-

sát.267
 Faragó kiemeli, hogy az összetett együttélési formák azokon a vidékeken válnak általá-

nossá, ahol „a gazdasági-társadalmi fejl dés viszonylag hátramaradottabb. (…) az összetett 

együttélési formák magasabb gyakoriságát a 18-19. században els sorban az európai perem-

vidékeken tudta regisztrálni a társadalomkutatás.”268
 A nagycsalád kapcsán Tárkány Szücs 

Ern  felsorakoztatja azokat a területeket, amelyeken ez az együttélési forma jellemz  volt, 

megemlítve köztük Somogy és Baranya megyét is.269
 Leszögezi viszont, hogy a „családok 

30‒ő0 százalékát a legintenzívebb helyeken sem haladta meg, de egyes községekben rendsze-

rint csak minden negyedik-ötödik család volt nagycsalád. A nagycsaládok lélekszáma is kü-

lönbségeket mutatott: 8‒60 f  között mozgott; (…) és a bennük részt vev  családtagok száma 

általában folyamatosan apadt.”270
 Michael Mitterauer Wayne Vucinich személyes hangú köz-

lése nyomán kiemeli, hogy a zadruga a térben és id ben megvalósuló együttélés sajátos délke-

let-európai formájaként egészen a 20. századig a családok megmaradásának biztosítéka 

volt.
271

 

1840-ig nem szabályozták a paraszti öröklés rendjét, így a szokásjog alakította ki az egyes 

települések öröklési gyakorlatát. Husz Ildikó 19. század els  felére koncentráló zsámbéki 

örökl dés-vizsgálata során rámutatott a helyi paraszti öröklési rendszerben az osztatlan örök-

lés a jobbágystátuszban maradás biztosítása miatt. A féltelkek kettéosztódása után „a 

negyedtelkek a következ  generációban már csak egy-egy fiúra voltak örökíthet k. Az osztó 

öröklés ideája tehát csak akkor volt hosszabb távon megvalósítható, ha a gazdaság elegend  

jövedelmet tudott termelni ahhoz, hogy abból mindegyik fiúgyermek számára telket lehessen 

szerezni. Mivel Zsámbékon a magyarok demográfiai okokból a beházasodás útján történ  

telekszerzést csak korlátozottan tudták gyakorolni, így számukra nagyobb jelent séggel bírt a 
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kialakulásának kezdeti fázisában lev  ingatlanpiac megléte, vagyis a vásárlás.”272
 A nagycsa-

ládban jellemz  öröklés kapcsán Tárkány Szücs megjegyzi, hogy a családf  „nem oszthatta 

meg a vagyont fiai között, legfeljebb közös megegyezéssel, és halála el tt hozzájárulása nél-

kül k sem vehették ki a részüket, (…). A családf  halála esetén a még él  és erre alkalmas 

testvére, rokona, majd kés bb a legid sebb fia vette át a vezetést. A legtöbb helyen ez a jog-

kör apáról fiúra szállt.”273
 Tárkány Szücs ezt követ en kitér az úrbérrendezés nagycsaládra 

gyakorolt hatásaira is: „Az urbárium a föld használatában els sorban azt a személyt helyezte 

biztonságos körülmények közé, akinek nevére a föld került, és a földesúr csak vele igyekezett 

kapcsolatban állni.”274
 Erre még az alábbi elemzést követ en visszatérek, ugyanúgy, ahogy 

arra a megállapításra is, hogy a „nagycsalád fejének a hatalmi jogköre nemcsak termelési, 

gazdasági, hanem személyi kérdésekre is kiterjedt. Kifelé  képviselte a családot, befelé sze-

mélyi ügyekben  döntött, korlátozott fegyelmezési jogkört gyakorolt valamennyi családtag 

felett, a gazdasági munkákban részt nem vev  kiskorúak kivételével, akik az anya hatáskörébe 

tartoztak. Ebb l a szempontból még saját testvérei irányában sem érvényesült az egyenrangú-

ság. (…) A baranyai egykés családoknál is közismert volt, hogy a nagyanya szabta meg az új 

pár leend  gyermekeinek a számát.”275
 

Huszonkét olyan családi példa sorjáz el ttem, ahol az 1813-ban birtokos jobbágynak csak 

egyetlen fiú örököse maradt: bár mindegyik rejt tanulságokat, válogatok bel lük. 1813-ban 

Kapinya Ferencnek (1761181ő) egy egész telke volt. Apja, András nem szerepelt az 1767-es 

összeírásban, így az úrbéri tabella valószínűleg még nagyapját, a több mint másfél telkes 

(Ő9/32 hányaddal bíró) Kapinya Jánost tüntette fel. Ferenc 1782-ben vette feleségül a 

kisszentmártoni Sz nyi Dániel hajadon leányát, Ráchelt. Nászukból négy gyermek születésé-

r l ad számot a keresztelési anyakönyv: öt évvel a házasságkötést követ en egy 

halvaszülöttr l, majd 1790-ben megszületett Katalin, kés bb Ifcsics József felesége. 1796-ban 

született András (17961849) és végül 1799-ben József, aki ötéves korában elhunyt. Halálá-

nak az okát nem ismerjük, igaz ekkoriban a halálokok vezetése még epizodikus volt Vajszlón. 

Andrásra szállt tehát a teljes birtok, aki 1818-ban vajszlói lányt, Szabó Esztert vette feleségül. 

Négy gyermekük született nekik is, négy fiú, melyek közül a két középs , Péter és József élt 

feln ttkort. A birtokok elosztása azonban nem a várt logika szerint történt: Péter (18281913) 

fél telket örökölt, míg József (1830191Ő) semmit, ellenben a család egy távolabbi tagja, Fe-
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renc (1761181ő) István nevű öccsének unokája, Samu (Nagy Kapinya Sámuel, 18321909) 

negyed telket örökölt, akinek másképp birtoka nem volt (a könnyebb eligazodás végett alább 

vázoltam a leszármazást). Mir l lehetett szó? Úgy tetszik el , hogy az s, János másfél telke 

még osztatlanul szállhatott Andrásra, de  Ferenc és István között 1 és ½ arányban megosztot-

ta azt. István (177Ő183Ő) 2/Ő telkével egy 18Ő3. évi robotösszeírásban özvegye neve alatt 

találkozhatunk és ez a fél szállhatott els  fiukra, Samura (1798182Ő), majd annak fiára, szin-

tén Samura (18211903), akit a népnyelv Csirjának keresztelt (öt Kapinya Samu élt ez id  

tájt Vajszlón). Nagy Kapinya Samu azonban negyed telket örökölt el másod-unokatestvérét l, 

Józseft l, a fennmaradó fertály Naszvadi Samura szállt. Bár a VI. oszlop szerint Naszvadi is 

örökölt, többszöri ellen rzés mellett sem sikerült a családfába beillesztenem: nem tudom ki-

zárni annak lehet ségét, hogy öröklés helyett megvásárolta a birtoknegyedet – ebben az eset-

ben azonban maga József is eladhatta neki. A nagyobb telkek sorsa – látni fogunk még rá pél-

dákat – a vizsgált id szakban egyértelműen az osztódás felé mutatott, még ha erre klasszikus 

öröklési jogi értelemben nem is lett volna szükség. A fennforgó negyedet Nagy Kapinya Sa-

mu pereskedéssel nem szerezhette volna meg, így a nagycsaládi összetartás, birtokmegosztás 

körvonalazódik a fenti példa alapján.  
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23. ábra: Leszármazás és birtokháramlás a Kapinya családban. 
 ([x]-ben a birtokhányadok, d lt betűvel a feltételezett értékek) 

 

Tóth Györgynek és Kovács Daninak egy-egy fia ért feln ttkort: ¾-es birtokaik 1855-re két-

két unokájuk között felez dtek (3/83/8). Az egyetlen fiú utóddal bírók száma fél- és negyed-

telkesek körében szinte azonos, el bbiek köréb l tíz, utóbbiakéból kilenc esetet rekonstruál-

tam. Pallag János (176ő1841) 1787-ben vette feleségül egy másik Tóth György hajadon Ju-

dit lányát. Házasságukból hat gyermek született, egy élt feln ttkort, egyik gyermekük 

sínlődésben, másikuk elszáradásban halt meg. Aki életben maradt, az els szülött volt. Ifjabb 

Pallag János (17901830) Simon Zsuzsával kötött házasságából három gyermek született és 

kett  élt feln ttkort, 18őő-ben már az  nevükön volt nagyapjuk féltelke ¼¼-es megosztás-
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ban. Ennek a családnak a kiemelését az indokolja a többiek közül, hogy mintegy kivételkép-

pen tekintsünk rájuk: a féltelkesek körében ugyanis már vigyáztak, hogy a telek lehet leg ne 

osztódjon. Király Ferencnek Mecskei Julitól hat gyermeke született, de egy élt feln ttkort, 

akinek szintén egy fia volt, Kis Tóth János féltelke ugyanígy örökl dött, Kálmán György Já-

nosé és Szűcs Jánosé (17Ő91820) ugyancsak. A többi esetben 18őő-ben a korábbi birtokos 

fia szerepelt. 

Ugyanez az óvatosság rajzolódik ki a negyedtelkes, egy fiús családok körében. Varga János és 

Foki Zsuzsanna házasságából (így lettek k a Foki Vargák) bár két fiú is feln tt kort ért, az 

ifjabbik, János (18011823) korai és utódnélküli halála következtében Sámuel (179Ő1867) 

örökölte apjuk negyedét. Neki Bazsó Rebekától öt gyermeke született, de csak János maradt 

életben. A többiek halála okaként olyan bejegyzéseket találhatunk, hogy nyavalya vagy 

patécs276
 és élettartamuk néhány nap, néhány hét, az egyik lány esetében 11 év. Hol konkré-

tabban megfogható a halál oka, hol kevésbé az: kétes értékű vállalkozás lenne a 19. század 

els  felének halotti anyakönyvi bejegyzéseib l sokat kiolvasni, még ha feltűn en sok is a túl-

él , „szerencsés” egyke. Ifjabb Foki Varga János (18161869) szintén ilyen egyetlen túlél  és 

a családi negyedtelek örököse. Megjegyzem, két fia, Péter és Sámuel közül utóbbi gyermekei-

r l írt így Második baranyai utazásában Kodolányi János: „Dezs  és Jen  kiváló bognárok 

voltak, s igen tanult, értelmes, jóravaló emberek. Gyermekkoromban Jen  gyönyörű bariton-

hangon énekelt, valóban emelte a református istentiszteletek fényét. Menyasszonya csodála-

tos, finom szépség volt: (…). Érdekes, hogy ez a fiatal pár eleven megtestesít je volt a szép-

ségnek, a fels bbrendű eszmeiségnek, az erkölcsi tisztaságnak, s mikor összeházasodtak, az 

egész falu – de a környék is – boldogabb, tisztább lett egy fokkal.”277
 S érdekes éppúgy az is, 

hogy addigra igencsak feledésbe merült (vagy Kodolányi nem tudta, esetleg nem akart róla 

tudomást venni), hogy k is szűkebb-tágabb értelemben vett egykéz  család voltak. 

Az 1813-ban birtokos másik Varga Jánosnak Szabó Teréziától kizárólag egyetlen gyermeke 

született, János (178718ŐŐ). A szó legszorosabb értelmében véve egykéztek tehát. János 20 

évesen n sült, házasságából két gyermek származott, de csak Péter élte meg a feln ttkort és 

mint unoka gazdálkodott nagyapja fertályán – a felvétel évében mindösszesen 32 évesen. 

Csépán János és Csépán Judit János fia ugyancsak egyedül ült az apja utáni fertályon, de itt az 

életben maradt két lányt is jól házasították. Juli (18081872) férje az eredetileg negyedtelkes, 

de a birtokát kés bb nagybátyjának eladó Fekete Dani (18111899), a másik lány, Sára 
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(1812-1890) férje pedig a háromnyolcadnyi telken gazdálkodó Váczi István (18091899) lett. 

Kaszás Jánosnak (177018Ő8) két gyermeke született, Dávid (1789-180Ő) és Péter 

(179318ő6). Meglehet, hogy úgy okoskodott, ha az id sebbik meghal, legyen még egy 

gyermek. A családi tragédia aláhúzta a megfontoltság indokoltságát, 180Ő júliusában Dávidot 

az Égi Tűz ölte meg, ahogy azt Jeremiás Sámuel lelkész az id sebb fiú halála okaként a matri-

kulába beiktatta. Ugyancsak ennél a családnál fordult el , hogy bár 18őő-ben Péter még élt, a 

fertály örököséül már fia volt bejegyezve. 18ő6 februárjában Kaszás Péter szélhűdésben hunyt 

el és hogy életében fia nevére került volna a birtok, az adatok alapján valószínűsíthet , még 

ha egyedi eset is.  

Az öröklési variációk formája az is, amikor már nem egy, hanem két vagy több fiú is életben 

maradt. Huszonkilenc ilyen családi példát sikerült rekonstruálnom az alapul szolgáló forrás-

ból, érdemes itt is a fentiek mintájára tallózni közöttük. Els re is feltűnik azonban, hogy míg 

az egy fiú örökössel bíró jobbágyok eseten a negyed- és féltelkesek aránya számottev  (Ő1-

Őő%), addig a két vagy több fiú örökössel rendelkez k esetén már a fél- (ő2%) és háromne-

gyed telkesek (31%) vannak a legtöbben. Ez el revetíti annak a megállapítását, hogy a ne-

gyedtelkesek körében alacsonyabb volt a több örökös vállalására való hajlandóság és itt azért 

e megfogalmazás, mert gyermekek születtek, de a feln ttkort kevés eséllyel élték meg. Mond-

hatni, ez az a többlettudás, amely a termékenységi mutatók alkalmazásával nem látható, nem 

érzékelhet , mindössze az konstatálható, hogy id vel van változás a termékenységi magatar-

tásban (csökken a termékenységi görbe hajlása), viszont hogy ténylegesen mit is jelentett az 

egykézés és miért is számított egykéz snek ez a vidék, az ezekben a generációs változásokban 

válik ténylegesen is megfoghatóvá.  

Egész telke volt 1813-ban Denke Andrásnak (17621825). 1855-ben Denke Máté, János és 

András volt az örököse, el bbi két ¼-¼ telekhányaddal, utóbbi 2/Ő-del. Máté és János az id -

sebb Denke András fiai voltak, András pedig az ekkora már elhunyt legid sebb testvér Sámu-

el (17841836) egyetlen feln tt örököse. Akárcsak Kapinyáéknál, itt is az apa döntött a telek 

szétosztásáról és a születési sorrend esetükben prioritás lehetett. L rincz János (~17Ő31808) 

családjában viszont kevésbé tűnt ez meghatározónak. 
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24. ábra: Leszármazás és birtokháramlás a L rincz családban. 
 ([x]-ben a birtokhányadok, d lt betűvel a feltételezett értékek) 

 

Önmagában már az is sokat elárul a zsellér min sítés értékér l, ha figyelembe vesszük, hogy 

egy generáció alatt ebb l a státuszból is lehetett egésztelkessé válni. L rincz János három fia 

között nem a Denkééknél látott minta alapján osztotta szét vagyonát, hanem középs , Samu 

fia kapta a legtöbbet, az id sebb István a kevesebbet és a legkisebb János nem kapott telekhá-

nyadot. Ugyanez ismétl dik egy generációval kés bb. István fiai közül József volt apja birto-
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kának egészleges örököse, míg Dávid nem kapott ebb l a földb l vagy amiatt mert Besencére 

költözött, vagy fordítva, emiatt költözött át Besencére – felszámolva ezzel a bátyjával való 

együttélést. Samu utódjai közül az id sebbik fiú örökölte a kisebb, a fiatalabb a nagyobb 

részt. Talán az alkalmasság játszhatott szerepet mind az el bbi, mind az utóbbi generáció ese-

tén, igaz L rincz Jánosnál (1809?) még azzal a lehet séggel is lehetett számolni, hogy szü-

lethet fia. A legszéls , legifjabb ág esetén nem volt birtoköröklés és ennek is betudható, hogy 

L rincz János (18081902) és Szivos Ilona házasságából egyetlen gyermek sem született 

(egyse). 

A háromnegyed telkesek körében Böbék Sámuelnek (17ő61831) és Fekete Dávidnak 

(1744181ő) is három fia volt és mindegyikük fiai egy-egy fertály földet örököltek. Feketéék 

történetére Csépán Juli és Fekete Dani házassága kapcsán már utaltam: a középs  fiú, Sámuel 

(17811860) 1847-ben megvásárolta eddigre elhunyt bátyja egyetlen fiának, Daninak negye-

dét. Azok körében, akiknek 1813-ban ¾ telkük s két gyermekük volt, úgyszintén mindkét fiú 

örökölt, vagy 2/Ő-1/4 vagy 3/8-3/8 arányban. Nem rajzolódik ki szabályosság arra vonatkozó-

an, hogy aki többet kapott, miért kapott többet: kedvesebb fiú volt, vagy ügyesebb gazdálko-

dó, de maguk a telekadottságok is szereppel bírhattak. Párját ritkítja az 1830-ban kelt Vajszlói 

krónika,
278

 amelyb l kiderül, hogy a féltelkes Kis Tóth József (177018Ő6) két fia közül miért 

csak az id sebb örökölt. A krónikaíró Kis Tóth János megverselte családja történetét kezdve 

az 1700-ban született Kis Tóth István öregapjától saját jelenéig, nem hagyva el a családi fe-

szültségeket, viszályokat. Kis Tóth József fiatalabb fia, Dániel a családi gazdálkodásban apja 

és bátyja általi megcsalatása miatt el hagyta az atyai házat.279
 El bb mint molnár tevékenyke-

dett, majd hagymamaggal kereskedett, utána azonban a betegség vette le a lábáról. A történet 

a krónika megírását követ en is folytatódott, Kis Tóth Dani Fintics Dávid negyedét tudta 
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 Mándoki László 1978. Ő7-71. 
279

 „Sokszor volt szükségünk hogy nemvolt kenyerünk / Más munkáján törte a kasza tenyerűnk / Mikor a Bá-
tyám is jobban fel tserdüle / A kereskedésbe majd belemerűle /  is az Attyával kezde sajkázgatni / Öl fával a 
Dráván s Dunán hajozgatni / Egy nyáron mikor én tsak ötven két holdot / Kinossan szántottam ö keveset hodolt / 
Vélem eke körül ritka pajtásom volt / Mert könnyen ott hagyot hogyha kapot más / Töbnyire a feleségömmel 
kinlodtam / A rádfán tizen egy hold földet szántottam / De itt is oda lett minden drága tettem / Hijába dolgoztam 
belölle nem ettem / Hasztalan kárt szegény feleség botskorba / A göröngyeg miját; mind elment pokolba / 

Elvétetet tölünk minnyá adosságba / Mint hat hét nyolczoda lentse lett egy ’sákba / Ritka esztendö volt mondha-

tom igazán / Vaiszlon kívül rajtam marha diszno kazán / Szántás vagy aratás mesze ne let volna / Ha külön 
számlálnám természet bámulna / Jertek már kevéssé lássátok meg végre / Hogy fizet ki apám (Bátyám) tekinthet 
az égre / Eggyet értnek ketten van köztök egyesség / Hogy ne jusson szegény Daninak eleség / Van nyoltz 
esztendös kukoritza adosság / Azt mind kikeladni űres a molnárság / Még a sarlómér is ekként látogattak / Korán 
reggel ágyba érvén támogattak / Mint ha fattyu lettem volna el igazit / Bátyám borotfáját hogy köszörűltette / A 
szegény Dani is harmadát fizette / Mivel hogy tsak szegény még uj gazda valék / Hamar nem vehettem tehát rá 
szorulék / Elváltam hát tölök pusztán minden nélkül / De apám haragszik mégis meg nem békűl – Mándoki 
László 1978. 67-68. 



120 

 

 

megvásárolni 1836-ban, minekután annak gyermektelen lánya és veje a kolerajárványban el-

hunytak.  A féltelkesek körében, ha két fiú volt, zömében felez dött a birtok, de ha az unoka 

nevére volt bejegyezve a telekhányad, akkor neki nem volt feln tt kort ért testvére. Léteztek 

azonban más megoldások is. Tóth Istvánnak fél telke volt és három fia. A harmadik fiú korán, 

21 éves korában meghalt, viszont a féltelket csak a legid sebb fiú örökölte. A második az 

anyakönyvekben kés bb, mint kovács tűnt fel, így nem kizárt, hogy az  örökrésze a szakmá-

ra való kitaníttatás volt. Más esetekben azonban nem sikerült ilyen kézenfekv  magyarázatot 

találni. Boros Andrásnak (176718Ő2) Tóth Zsuzsával kötött házasságából három fiú is fel-

n tt kort ért és 1855-re születtek gyermekeik, mégis csak a legid sebb fiú, János örökölt. A 

második fiú, András (180918Ő1) egyetlen feln tt kort ért fia kés bb Vejtire házasodott és ott 

is élt, hunyt el. Negyedtelesek körében, ha két fiú is volt, a telek nem osztódott. Pallag Samu 

apjától örökölt negyedét – gyermektelen lévén – unokaöccse örökölte meg, Szabó János Dani 

fia pedig anyagilag er södött meg annyira, hogy megvehesse Mecskei Samu eladó fertályát, 

lévén, ami volt, azt a bátyja örökölte.  

Végiggondolva tehát a fentieket, kijelenthetjük, hogy a negyedtelkek szigorúan nem osztód-

tak, viszont a kétnegyednél nagyobb telekhányadok következetesen igen. Ki lehet jelenteni, 

hogy a negyedtelkesek körében er sebb volt az egyetlen fiúgyermekre való törekvés, de ha 

több maradt életben, akkor csak az egyik örökölte a telket, míg a másik más formában kapott 

vagy kaphatott kielégítést, illetve élhetett a testvérével egy telken. Az egész vagy háromne-

gyed telek ugyanilyen következetességgel osztódott és akár távolabbi családtagok is részesül-

hettek bel le. Telekhányadtól függetlenül a legközelebbi rokon, így testvér, vagy testvér 

gyermeke, unokája örökölt, ha az 1813-ban feltüntetett jobbágynak nem született, vagy nem 

maradt életben gyermeke, sem fia, sem lánya.  Négy ilyen esetem van, ami nem is sok, ha 

figyelembe vesszük, mily sokaknak csak egy gyermeke maradt hátra, aki akár oly könnyen 

meghalhatott volna. 

Fiúk és lányok örökölhettek egyaránt, forrásomból hét ilyen esetet sikerült is megragadni. 

Ezek közül egyszer egy egész telek, három esetben háromnegyed telek, a továbbiakban egy 

fél telek sorsáról volt szó. Tanulságos Mészáros Mihály ¾ telkének története. Két házasságá-

ból született gyermekei közül három élt feln ttkort. János 1797-ben vette feleségül Boros Esz-

tert és hét gyermekük közül két fiú maradt életben. Az el bbi példák mentén kézen fekv  le-

hetne, hogy a két unoka 3/8-3/8 telekhányadot örököl, mégis 18őő-ben azt látjuk, hogy az 

egyikük egynegyedet és az eddigre elhunyt János (180018Ő3) fia szintén egynegyedet örö-

költ, miközben Mészáros Mihály kisebb, Sára lányának fia nevére került a harmadik negyed. 
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Mészáros Mihály középs , Zsuzsa lányának kiesését könnyen magyarázhatjuk annyival, hogy 

Lúzsokra házasodott és oda is költözött, de hogy miért lett fontos Sára lánya részére a negye-

det kikerekíteni? Sárát a negyedtelkes Kaszás Péter (179318ő6) vette feleségül. Vele már 

találkoztunk, az  testvére halt meg a villámcsapástól. János fiuk így kétszeresen is örökölt 

egy-egy negyedtelket, mind apai, mind anyai nagyapja után. Naszvadi Sámuel háromnegyedét 

a fia és a veje örökölte, Boros Sámuel, Mecskei János és Simon Péter féltelke ugyane sorsra 

jutott. Vajon alulértékeltük volna eddig a v k szerepét? Nem feltétlen holmi gyüttmentek k, 

mint Kodolányi Földindulása sugalmazza, hanem – legalább részben – gyarapodni kívánó 

helyi birtokosok.  

  

 

 

Mészáros Mihály 

  

  

[1813: 3/4] 

  

  

1749-? 

  

  

oo 1. Naszvadi Anna, 

2. Nagy Zsuzsanna   

    

 

        

   

 

  

 

  

 János Zsuzsa Sára 

 [2/4] Lúzsokra ment [ 1/4] 

1777-1849 1780-? 1792-? 

 Boros Eszter  Szabó Feri  Kaszás Péter 
    

  

  

 

 

    

 

  

   

 

  

 

  

 János Samu János 

[1/4] [1855: 1/4] [1855: 1/4+1/4] 

1800-1843 1813-? 1823-1892 

 Kaszás Sára 

      

     János 

    [1855:  1/4] 

    1827-? 

     

25. ábra: Leszármazás és birtokháramlás a Mészáros családban. 
 ([x]-ben a birtokhányadok, d lt betűvel a feltételezett értékek) 
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A v  szerepe az ormánsági születésszabályozás kapcsán leginkább úgy került el térbe, hogy a 

leányegyke férjeként „neki még a seprű is parancsolt”, vagy ahogy Kodolányi is láttatni kí-

vánta, örüljön, hogy megtűrik – kivált, ha szegény. Természetesen a Földindulás er sen cél-

zatos volt, az elemzett forrás lényegesen árnyalja a képet. Lukács Pál (~17631828) negyed-

telkes vajszlói jobbágy volt 1813-ban. Vejtib l vette Kamu Absolom Zsuzsanna lányát 178Ő-

ben. Hat gyermekükb l egyetlen lány, Sára (17911838) maradt életben. Eszter (17881805) 

epehideglelésben, Julianna (18031808) himlőben halt meg, a többieknél nincs regisztrálva a 

halál oka. Sára kétszer házasodott, els  férje, Tóth Dávid (17891809) kovács volt. 1809 ja-

nuárjában kötött házasságuk még az év októberében véget ért, a férj szárazbetegségben el-

hunyt. Gyermekük nem született. Hosszabb és termékenyebb volt azonban a második házas-

ság. Kaszás János (17881862), ki kés bb, mint „gazda” jelent meg az anyakönyvekben, 

1810-ben vette feleségül a fiatal özvegyet (maga ekkor még n tlen volt), házasságukból öt 

gyermek is született és közülük három lány élt feln ttkort. Így 18őő-ben özvegye jogán Ka-

szás János ült Lukács Pál fertályán és mellette bírta Kaszás Dávid féltelkének felét is, amelyet 

még 1837-ben vásárolt meg. Szilágyi József féltelkét egyben örökölte 18őő-re unokája, Papp 

János, anyja Szilágyi Rebeka után. Balkó Mihály Egerszegr l házasodott be Vajszlóra, anyó-

sa, Naszvadi Kata révén lett Naszvadi József féltelkének örököse. Denke Samu (18161896) 

szintén jól házasodott: Öreg Varga Samu Juli (1819186ő) lányát 183ő-ben vette el, így 

1855-ben már az  nevén volt apósa féltelke. Mire azonban meghalt, neki is csak egy lánya s 

annak férje maradt örököséül. Bíró Andrásnak viszont (17901869), aki felesége révén 

ugyancsak egy félteket örökölt, már három fia is életben maradt, József (18311901) és Sá-

muel (1839-1919) megházasodtak és családot is alapítottak. Náluk nem volt törvény sem az 

egyke, sem a kett cske, de azért a túl sok se, tekintve, hogy összesen öt gyermekük született. 

Így ültek be a v k a vagyonba, ha voltak és láthatóan voltak – kivéve Szűcs Zsuzsannát, aki 

mint egyetlen n  szerepel 18őő-ben és egyedüli örököse volt Szűcs Gyura Samu féltelkének. 

Se testvére, se férje, se gyereke – akárcsak b  félszázaddal, szűk száz évvel kés bb Kodolányi 

Szép Zsuzskájának.280
 A háromnegyed telek azonban ebben az öröklési variációban is külön 

megoldásokat szült. Váczi János (17ő0-182ő), ¾ telkének felét Tóthmátyás János (1802-

1868) örökölte. A felezést indokolhatta volna, hogy Váczi Jánosnak János fiától származó két 

lányunokája is feln tt kort élt, melyek közül Julinak (1808-1890) a férje volt az említett 

Tóthmátyás János, azonban Zsuzsa (1813-18Ő1) férj nélkül halt meg, jóval az összeírás el tt. 
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 Kodolányi János [1923] 198ő. 
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A telek másik felét az id sebb Váczi János testvérei közül Istvánnak (17Ő7180ő) az unokája, 

szintén István (18091899) örökölte. Az öröklést bonyolítja, hogy az id sebb Istvánnak fél-

telkes István (17791819) nevű fiának három fia született, melyek közül a középs  volt az az 

unoka, aki így nagybátyja és nem nagyapja után örökölt (bátyja és öccse megosztoztak az 

atyai féltelken). Iván Péternek (177Ő18ŐŐ) szintúgy csak egy lánya született, ellentétben vi-

szont az el z ekkel itt a lúzsoki v  telket nem örökölt, helyette Iván Péter testvérének, János-

nak (17511796) fia és unokái osztották szét egymás között az  háromnegyed telkét. A 

negyedtelek leányági öröklésnél sem osztódott, de a féltelek sem, ami azonban itt nem a szo-

kásnak, sokkalta inkább annak volt betudható, hogy a vizsgált esetekben nem fordult el  

olyan, hogy több lány maradt volna életben s így a telekosztásnak a lehet sége felmerült vol-

na. A háromnegyed telek azonban itt is tilalomfának számított: ennyit egy v  nem örökölhe-

tett el egy családtól. Kell en sokról volt szó ahhoz, hogy a testvérek, unokatestvérek, illetve 

leszármazottaik a részét vagy egészét maguknak megszerezzék. Iván Péter lánya és veje Lú-

zsokon élt és alapított családot, vélhet leg ezért sem örökölték meg az atyai birtok legalább 

egy részét, adat hiányában azonban nehéz megmondani, hogy mivel illetve mennyivel fizették 

ki ket. 

 

 

 

Év 1/4 telkes Féltelkes 3/4 telkes 
Egész vagy 

nagyobb telkes 
Összes jobbágy 

1767 23,3 34,0 22,0 20,8 159 

1813 30,8 49,3 17,2 2,6 302 

18431847 58,0 40,8 1,2 0,0 426 
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A birtokarányok változása a vajszlói kerületben (17671847) 

Forrás: Hivatkozott úrbéri összeírások 

 

A birtokarányok változásait összefoglaló táblázat szerint az els  összeíráskor meglev  egész 

vagy annál nagyobb telkek néhány évtized alatt felaprózódtak: ez a folyamat az 1820-as évek-

re egészében végbement, ami a házas termékenységnek az er teljes, gyors esésével együtt 

történt. Az egész telkek osztódása – a jobbágyok létszámának folyamatos emelkedése mellett 

– a féltelkek arányának a növekedésével járt. Az 18Ő0-es évekre viszont a féltelkek aránya is 

csökkent, de lényeges esést a háromnegyed telkek arányának változása mutat.281
 A telekapró-

zódás vajszlói példákon keresztül megvilágított dinamikáját meger sítik a táblázat adatai. 

 

  Családszám 
Született Életben maradt 

gyerekek átlaga 

Fertályos család 81 4,07 2,39 

Fél- vagy háromnegyed  

telkes család 
51 4,29 2,47 

 

23. táblázat: Birtoknagyság szerinti reprodukciós tábla a vajszlói kerületben (178ő‒1888) 

Forrás: Hivatkozott vajszlói kerületi adatbázis 

 

A vajszlói kerületben a termékenységi elemzés alá vont 1263 családlap közül 787 olyan van, 

ahol a családok termékenységi története 1889 el tt lezárul. Az 178ő és 1888 közötti id szak-

ról 132 családlaphoz tudunk birtokadatot kapcsolni. Ezek közül – fentiek után érthet en – 

nagyobb a fertályosok aránya, mint a fél- vagy háromnegyed telkes családoké. 132 családlap 

önmagában általános és korspecifikus házas termékenység számítására nem alkalmas, de a 

reprodukciós tábla segítségével ellen rizhetjük a birtoköröklési vizsgálat következtetéseit. A 

negyedtelkes és a nagyobb telkes családok közötti különbség csak finoman érzékelhet  a fen-

tiekhez képest. Bár a számok igazolják a megállapításokat, mégsem mutatkozik meg olyan 

markánsan a különbség, mint a birtoköröklés során láttuk. Ennek több oka lehet. Egyrészt az 

id keret lényegesen tágabb, Ő2 év (1813 és 18őő között) helyett 103 évre vonatkozik. A vizs-

                                                 

 
281

 A féltelkesek arányának folyamatos csökkenését mutatta ki Husz Ildikó is Zsámbék példáján az 179ő és 1845 

közötti id szakra vonatkozóan. Annak megállapítása, hogy az itt jelzett finom osztódási dinamika mennyire volt 
helyi sajátosság, s mennyire az adatok lehetséges torzítása, ahhoz további kutatásokra van szükség. – Husz Ildikó 
2002. 63. 
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gált tér is tágabb, hiszen az öröklési példák Vajszlóra vonatkoztak, míg itt a vajszlói kerület 

egésze megjelenik (természetesen vajszlói súllyal). Érdemes tehát abból a szempontból nézni 

az eredményeket, hogy azok a sokkal nagyobb térbeli és id beli merítés mellett is tükrözik a 

megállapításokat, így koncentráltan az adott helyre és id re er sebb érvényesülése helytálló.  

 

Birtokvásárlások 

 

1813 és 18őő között harmincnégy esetben az egyes birtokrészeket, illetve 18Ő8 el tt azok 

birtokjogát részben vagy egészben megvásárolták. A vásárlás els  hullámát az 1820-as évek 

els  fele hozta el. Az els  vásárló az ekkor huszonéves Dani Dávid (17981862). Apja, Dani 

Sámuel (17661807) birtoka ¾ telek volt, amit az id sebb testvér, Péter (17901846) és an-

nak gyerekei örököltek, ¼-ét pedig Tóthmátyás János vette meg. Vélhet leg Dani Sámuel 

özvegye, Lukács Zsuzsa (17671830) jobbnak látta, ha az id sebb fia örököl, Dávid fiát pedig 

hozzásegíti az atyai örökségb l, hogy földet vásárolhasson. A birtokjogi vásárlások második 

hulláma a harmincas évek közepére tehet , jellemz en egy-kett  a vásárlások száma, majd a 

negyvenes évek közepét l folyamatos a vásárlás évi két-három, 18ő2-ben négy vásárlással. 

Míg az 1820-as években a birtokhasználati jog megvásárlását inkább a gyarapodás vágya il-

letve az öröklésbeli kielégítés generálta, addig a harmincas évekt l már a társadalmi-politikai 

stratégiák, id vel pedig a politikai eredmények – úgymint el bb az önkéntes, majd a kötelez  

örökváltság – következménye.  

Tizenegy esetben az 1813-ban még egyben lev  birtokot részben öröklés, részben adásvétel 

útján osztották fel. Három egész-, öt háromnegyed- és három félteleknek lett ez a sorsa. 

Naszvadi Györgynek két fia, Lajos (17Ő91819) és József (176ő1821) élt feln ttkort. 

György egész telkének felét József fiainál, Samunál és Józsefnél találjuk ¼-¼-es megosztás-

ban, míg Lajos után csak Sára (17891820), Kapinya János felesége maradt. Sára az apja ha-

lálát követ  évben hunyt el és vélhet en Naszvadi György telkének másik fele err l az ágról 

került eladásra – tekintve, hogy Kapinya János és Naszvadi Sára házasságából nem maradt él  

utód. Mind itt, mind a kés bbiekben csak találgatni tudom, miért érte meg a telekrészeket 

eladni, de az egyéni életutak számos tényez je szülhette ezt a megoldást. Kálmán Istvánnak 

(17491821) két fia volt, Simon (178018őŐ) s Péter (1793?). Péternek három gyermeke, 

Juli (1816?), Péter (182318Ő8) és Dávid (18311910) élt feln ttkort. Juli, Boros János fele-

sége, nem örökölt telket. Péter házasságából egy kislány született 18Ő6-ban, mindössze nyolc 

napot élt. Halála okául a sokféleképp értelmezhet  görcsök kerültek beírásra. 18őő-re Dávid 
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maradt a 3/8 telek örököse, a házas, de gyermektelen Simon viszont még életében eladta a 

maga részét: 18ŐŐ-ben Simon János vett t le egy féltelket, 18ő1-ben pedig Tóthmátyás János 

a maradék nyolcadtelket. Fintics Dávidnak (17ő81828) egy fia és három lánya élt feln tt-

kort. Samu (178818Ő9) fiára átörökített egy féltelket, a fennmaradt negyedtelket azonban – 

vélhet leg Samu halála miatt – 1849-ben Kiss Tóth József, a mellékeltben megverselt Dani 

bátyja vette meg. Akár Samu húgait, akár kisebbik fiát, Jánost (18301879) is ki lehetett fi-

zetni vele.  

A birtokhagyományozódás utolsó csoportját azok képezik, ahol az 1813-ban feltüntetett birto-

kot 1855-re teljes egészében megvásárolták. Akárcsak el bb, ismét tizenegy ilyen eset rajzo-

lódik ki el ttem. Ritka, összesen két olyan példám van, hogy az 1813-ban birtokos jobbágy-

nak nem született gyermeke. Sokkalta jellemz bb ennél, hogy gyermekei már életében, de 

legkés bb 18őő-re elhunytak. Böbék András (17711837) féltelkes jobbágy volt, Simon Ilo-

nával kötött házasságából hat lánya és egyetlen fia született, de néhány évnél egyik sem élt 

többet. Birtokai felének használati jogát 183Ő-ben maga Böbék András adhatta el, hogy leg-

alább részben felélhesse, ami az övé. Ami maradt, az 1851-ben került Simon Péter és Simon 

József kezére. Hogy miért nem léptek fel a rokonok a birtokért? Böbék Andrásnak az anya-

könyvi bejegyzések szerint három testvére volt, de a keresztelési adatokon kívül egyikr l 

sincs több bejegyzés – vélhet en csecsem - vagy gyermekkorban meghaltak. Csizmadia Ist-

vánnak (17ő11818) csak leánytestvérei voltak, így amikor lánya Kisszentmártonba költözött, 

nem volt, aki a birtok eladását megakadályozta volt. Ezt a féltelket vásárolta meg 1820-ban a 

fent már említett Dani Dávid, akinek Pap Zsuzsannával kötött házasságából öt gyermek szüle-

tett és közülük három, egy fiú s két lány élte meg a feln tt kort. Egy másik Fintics Dávid 

(17721824) 1813-ban negyedtelkes jobbágy volt. Tóth Sárával 179ő-ben kötött házasságából 

két fia és egy lánya született, de csak utóbbi élt feln ttkort. 1819-ben Fintics Juliannát 

(18021836) a baranyahídvégi Szilágyi Samu (17981836) vette feleségül. Két gyermekük 

született, akik néhány éves korukban meghaltak. 1836. augusztus 20-án Fintics Juliannát a 

kolera vitte el és ekkor már a férj tudhatta, neki sem maradt sok hátra ez árnyékvilágban. Au-

gusztus 23-án ily módon végrendelkezett: „Én alább irt… éppen halandó állapotban lévén, 

világi minden javatskáimról, mellyek 17 esztendei itt lételem után maradtak, minek utána 

ipamat, napamat…. feleségemet tisztességessen eltakarítottam, de magzatunk nintsen, azt a 

rendeletet tészem, hogy mindenek, amik nékem vagynak egyedül édesatyám- és édesanyáméi 
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legyenek… az épületekb l pedig 20 forint a városé legyen.”282
 Augusztus 27-én végül Szil-

ágyi Samu is meghalt. Apja, Szilágyi Jónás mi más kezdetett többet a szomszédos 

Baranyahídvégen az egyfertályos vajszlói telekkel, úgy hogy a testamentum szerinti 20 forin-

tot is kifizesse, mint hogy eladja azt. Bár a Bemondási tábla szerint a megverselt Kiss Tóth 

Dániel 183Ő-ben vette meg a telket, itt két évet, úgy látszik, csalt az emlékezet. 

 

 

Következtetések 

 

1813 és 18őő között nézhettük meg szorosan, milyen kapcsolatban állt egymással a gyermek-

vállalás és a telekosztódás Vajszlón. Számos megoldás volt, de mind egy irányba mutat: ahol 

még megmaradt nagynak a telek, ott osztani kellett, ahol már nem, ott egyben kellett tartani. 

Ebben az id ben még élt az a nagycsaládi formáció, amely bár folyamatos értelemváltozáson 

ment keresztül, arra utalt, hogy a családot a családi javakon keresztül egyben kell tartani. 

Ahogy 1830-ban a Vajszlói Krónikát szerz  Kis Tóth János átlátta a településbéli teljes ro-

konsági viszonylatát, úgy láthatták-ismerhették akár a korabeliek is, csak talán értelmét nem 

látták megírni, ha egyáltalán meg tudták volna. Az természetesen kérdés, hogy az anyai ro-

konság ilyetén elhanyagolása a túlbonyolítás elkerülése, vagy a gazdasági részesedésb l való 

kimaradás számlájára írható? Utóbbit történetesen a v rendszer fent bemutatott modelljei te-

szik kétségessé. Az öröklés mechanizmusaiban mind az osztó, mind az osztatlan öröklésre 

b ven találunk példát. Többségében jellemz  a féltelkek felosztása, de nem példa nélküliek a 

negyedtelken osztozó testvérek sem.  

A birtoköröklés és a leszármazás kapcsolata a felbomló rokonsági, gazda- és tájhasználati 

közösség folyamatát mutatja be. Értelmezésem szerint ez ugyanis annak a „paraszti régiónak” 

a kerületbe ágyazódó vajszlói megjelenése, amelyet Tóth Zoltán Luka esetében megfogalma-

zott.
283 A folyamat mögött parasztdrámák sora rejlik, még ha viszonylag ritka is, hogy az 

1813-ban gazdálkodó jobbágy teljesen utód nélkül maradt volna és a v k birtokba ülése is 

jellemz en átmeneti, hiszen 18őő-re számos esetben nem k, hanem az unoka, unokák bírta-

bírták a telekhányadot. A v  számos esetben nem idegenb l jött, hanem helyben volt örökös – 

gyakran birtokos, de ha nem, jobb anyagi háttérrel bíró. Ezt er síti, hogy a birtok a családnál 

maradt, ha a v  – felesége révén a telekhányad egyedüli örököse – nem költözött be, hanem 
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falujába költöztette a feleségét. Ami tehát a birtokháramlást illeti, megmaradt még a nagycsa-

ládi formáció gyakorlata, de a bomlást a számos szétköltözés, negyedtelekké való szétesés 

mutatja. Másrészt láthatjuk, nem voltak merev öröklési szabályok a közösségben: a fiúk mel-

lett nagyobb birtoktest esetén megjelenhettek örökösként a lányok. Emellett nem feltétlen 

örökölt minden fiú, féltelkek esetén a megosztás megtörténhetett formálisan, de – ugyancsak a 

nagycsaládi formáció ismeretében – informálisan is, amikor egy telken maradnak a testvérek 

családjaikkal. A nagycsalád fogalma kapcsán is óvatosan kell eljárnunk. A különféle variáci-

ók (a törzscsalád, a tradicionális nagycsalád, a délszláv zadruga) is a háztartások csupán egy 

részét jelenthette a nagycsaládi formációt követ  települések esetében is. A családtagok szá-

ma kapcsán pedig „figyelnünk kell arra is, hogy az arányszám minden valószínűség szerint 

’lefelé’ torzít, a háztartásf k egy része nem házas, hanem özvegy férfi vagy n , és a háztartás 

tagjai között is lehetnek özvegy férfiak vagy a nagycsaládos formákra jellemz en nem házas, 

18 éven felüli férfiak (fiúk, testvérek, egyéb rokonok).”284
 A nagycsaládi formáció 18. századi 

megléte Kiss Gézának az Ormánság népesedésére vonatkozó számításának újragondolására 

késztet. 

 

 

26. ábra: Az Ormánság lélekszámának alakulása Kiss Géza számítása szerint 
Forrás: Kiss Géza 1937. 373. 
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Kiss abból indult ki, hogy „1787-r l mind a család-, mind a lélekszám megvan. Ahányszor 

több itt a lélekszám a családszámnál, ugyanezzel a számmal szorzom meg az el z  összeírá-

sok családszámait, hogy a valószínű lélekszámot megkapjam.”285
 Ebb l kiindulva – ahogy 

láthattuk – hatos szorzóval dolgozott és a 18. századra az Ormánság népességének roppant 

gyors növekedését valószínűsítette (1696-ra 1398 f t kalkulálva, míg 1787-ben már 12ő90 f  

volt a lélekszám). A beköltözés mértékét csekélynek gondoló286
 Kiss Géza ezekb l az adatok-

ból következtetett a 18. század végén megjelen  születésszabályozásra. A Dányi Dezs  és 

Dávid Zoltán által szerkesztett, a józsefi népszámlálás adatait közl  kötet szerint a népszámlá-

lási utasítás úgy rendelkezett, hogy „Egy famíliához számláltatnak mindazok, és következés-

képpen azon egy Árkus Família Táblájába irattatnak be, valakik magoknak külön nem f znek, 

hanem ugyan azon egy Atyától, vagy Gazdától, Gazdasszonytól, közönségesen együtt táplál-

tatnak és velek egy Asztalon, kenyéren vágynák, akár ezek Házasok légyenek, akár nem.”287
 

Végiggondolva a lehet ségeket a következ  megoldások merülnek fel. Kiss Géza elképzelése, 

amely szerint a népesség egy szűk évszázad alatt majdhogynem tízszeresére n tt minden ko-

molyan betelepülés nélkül, olyan magas termékenységi és életben maradási arányt feltételez, 

amely nem életszerű a korszakra vonatkozóan.  
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 „Bizonyos, hogy beköltözés is volt ez alatt az id  alatt, de nagyon csekély lehetett egyszerűen azért, mert a 
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27. ábra: A vajszlói kerület termékenysége 1790 és 181Ő között  

és a legalacsonyabb hutterita korspecifikus házas termékenységi arány 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis és Andorka Rudolf 1988. 70. 

 

A 18. század végére a hutteriták legalacsonyabb termékenységi értéke alá es  vajszlói kerületi 

házas termékenység mértéke is kizárja, hogy a születésszabályozás radikálisan, egyetlen id -

ponthoz köt d en jelent volna meg a térségben. Ennél sokkalta valószínűbbnek tűnik, hogy az 

id ben elnyúlva, fokozatosan terjedt el. A betelepülést ugyanakkor a vajszlói és környékbeli 

anyakönyvek nem tükrözik sem a reformátusok, sem a katolikusok részér l. Az újonnan érke-

zettek dönt en környékbeliek, így a betelepülés következtében bekövetkez  népességnöveke-

dés sem feltételezhet . A józsefi népszámlálások adatai a horvátországi zadrugák meglétét 

tükrözik, így ha elterjedt volt, az ormánsági nagycsaládok létét is tükrözniük kellene. A hatos 

szorzó ugyanakkor a két szül n kívül négy életben lév  gyereket jelöl, amely az el z  fejezet 

reprodukciós táblájának függvényében inkább nukleáris családot jelöl. A józsefi népszámlálás 

összeírói tehát nem a nagycsaládokat, hanem a nukleáris családokat írhatták össze. Vajszlón 

ez az érték 13Ő családot, de mint Dányiék rámutatnak, háztartást jelentett.288
 Meglehet, hogy a 

nagycsaládi együttélés már a 18. század végén sem volt igaz minden ormánsági családra és az 

összeírók a különféle formációkat homogenizálták, ellenben például az 17ő2-es összeírás ké-

szít ivel (Vajszlón ekkor 39 családot regisztráltak). A kérdés tehát az, hogy vajon a két össze-

írás, vagyis 17ő2 és 1787 között kezd dött-e meg a nagycsaládi együttélés felbomlása és az 

okozza-e ezeket az értékkülönbségeket? Egyel re nem tudom, de a 18‒19. század fordulóján 
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mérhet  elterjedtsége és Kiss Géza számításainak gyengéi miatt a születésszabályozás megje-

lenését a 18. század utolsó évtizedénél korábbra helyezném. 

A birtokkategóriák szerinti termékenységi értékek számítása nem mutat rá, hogy a fél- és ne-

gyedtelkesek megoszlása egész másképp értelmezend , ha a féltelkesek mögött nem egy, ha-

nem több család – egy nagycsalád áll. Másik oldalról nézve pedig így válik más olvasatúvá a 

földnélküliek csoportja: a földnélküliség így voltaképp számos esetben formális, a családtag-

ok együtt gazdálkodtak. Társadalmi tagozódás tekintetében a telekhányad, a ház és az utca 

egyaránt számításba jön. Simon János és Simon Dávid háromnegyed telkesek, gazdák, Kis 

Tóth János féltelkes, szintén gazda. Negyedtelkes és negyedteleknél többel bíró között ez a 

szó jelentette a különbséget. Gazdák és telkesek – ha nevén kívánom nevezni ket, mint cso-

portokat, bár a kereskedelem sajátjuk: míg a családból valaki otthon volt, addig a másik me-

hetett. A polgár vagy pógár használata már eltér a körzetben. Vajszlón Bagi Samu féltelkes 

pógár, de kevés az ilyen megnevezés, zömében polgár (telkes polgár, hel[y]es polgár) a kato-

likus, aki már letelepült Besencén, Hiricsen, Lúzsokon, Páprádon vagy Vajszlón. A megneve-

zés a 19. századon átívelt és elkülönítésül szolgált azoktól a katolikusoktól, akik néhány évre 

az uradalomnál kaptak munkát – így „felekezeti sajátszerűségeket”289
 mutatnak. A vásárlók is 

zömében helyiek és reformátusok, ez még a „régi Vajszló”: a gazdacsaládok tehát szétes ben, 

míg a telkesek védelmi pozícióba kerültek a vizsgált évtizedek során. A gazdák kevésbé, a 

telkesek inkább egykéztek a szó szűkebb értelmében – a születésszabályozás gyakorlatával 

azonban mindannyian éltek. Visszatérve Tárkány Szücs fent hosszan citált megállapításaira, 

az eredmények tükrében középpontba állíthatjuk a termékenységi magatartás mögött a nagy-

családi együttélés meghatározó szerepét. A gyermekvállalás és az átalakuló családi életmód 

szoros kapcsolata alkothatja azt a specifikus ormánsági jelenséget, amelyet az egykézés gya-

korlatában szokás megragadni. Érdemes végiggondolni, hogyan hathatott a nagycsaládi 

együttélésre és gazdálkodásra az a tény, hogy az úrbérrendezés során megszabták az egyes 

családtagok földjének a nagyságát. Ezzel az eljárással az udvari adminisztráció akaratlanul és 

adminisztratíve kisebb, kiscsaládi egységekre bontotta a korábban magától értet d  és bels  

törvényei szerint működ  nagyobb egységet. Tárkány Szücs megállapítása, azaz az úrbéri 

összeírásban rögzítettek védett és nem rögzítettek védtelen helyzete hangsúlyosan illeszkedik 

a vajszlói közösségre. Azonban annak megértése, hogy mindez az Ormánságban miért váltott 

ki ilyen termékenységi reakciót és ezzel együtt más területeken ugyanez az intézkedés milyen 
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hatással volt a nagycsaládi együttélésre, továbbá az Ormánságban a házasságkötések és a vég-

rendelkezések vizsgálatával – különös tekintettel a nagycsalád fejének meghatározó, a kisebb 

családi egységek életében betöltött szerepére – milyen módon ragadhatóak meg ténylegesen 

ezek a specifikumok, azok tisztázó erejű kutatása túlmutatnak a disszertáció keretein. 

 

Kisiparosok és alkalmazottak 

 

Kisiparosok 

 

A falusi kisiparosok alatt a kevés segéder vel, vagy segéder  nélkül dolgozó, a kispolgári 

jelleget némiképp magukon visel , környezetükben a tájékozottabb, olykor a kisközösség 

hivatali funkcióit is visel  foglalkozási réteg képvisel it értem. A témával korábban foglalko-

zó, vagy az azt érint  tanulmányok nem a kisipari kategóriába tartozó foglalkozások felsoro-

lására, hanem az adott társadalmon belüli pozicionálásukra törekszenek: így válik fontossá a 

település rangjától függ  elkülönítés, amely kapcsán a városi kisiparos er s kispolgári, míg a 

falusi gyengébb kispolgári és számos esetben paraszti jelleggel is bír.290
 Ezt Erdei Ferenc az 

igények szülte specializációs kényszer eltér  intenzitásával magyarázta, bár más oldalról az 

egyén kisvároson vagy falun belüli lehet sége és kínálatának keresettsége is eltér  módon 

hathatott a mellékes foglalkozások megválasztására.291
 A kisiparosok helyzetét árnyalta to-

vábbá az a tény, hogy a 18. századi iparos vándorlástól kezdve számításba jött a nemzetiségük 

is, tekintve, hogy a Kárpát-medencébe érkez k dönt en németnyelvű területr l jöttek.292
 A 

meghatározást emellett színesíti, hogy a kisebb településen betöltött többes funkciójuk olyan 

értelemben is átmenetinek min sült, hogy a makrostatisztikai adatokból megismerhet  szá-

muk értelmezése nehéz, hiszen az a foglalkozási csoportokat egymástól elkülönítve kezelte és 

nem számolt a különböz  kombinációkkal.293
 

                                                 

 
290

 Földes Ferenc 19Ő1. ő9.; Tímár Lajos 199Ő. ő6.; Weis István 199ő. 19.; Erdei Ferenc 199ő. 80. 
291„A falusi kisipar és kiskereskedelem f képp abban különbözik a várositól, hogy távolról sem specializálódott 
úgy ebben a korszakban sem. Ehhez mérten racionális szakszerűsége sem volt olyan fejlett, sokkal inkább hozzá 
volt még kötve hagyományos szükségletekhez és hagyományos termel eljárásokhoz.” Erdei Ferenc 199ő. 82.; 
„A magyar kisiparos még a XIX. század utolsó évtizedeiben is egyik leger sebb tényez je volt a vidéki, különö-
sen kisvárosi életnek. (…) A kisiparosréteg nagyobb műveltsége, olvasottsága révén könnyűszerrel jutott vezet  
szerephez a faluban, tömegei révén azonban a kisváros jellegét is meghatározta.” Weis István 199ő. 19.; Bene 
Lajos 1925. 142. 
292Paládi-Kovács Attila 2000. 312. 
293

 Természetesen a probléma nem újkeletű, Keleti Károly a következ kkel indokolta a gyakorlatot: „A foglalko-

zási viszonyok kitüntetése népszámlálás alkalmával mindenkor a legnehezebb feladatokhoz tartozik. Nehéz 
pedig e feladat, mert ilyenkor, t. i. számlálás alkalmával nem a foglalkozásra, hanem az egyénre kell súlyt fek-
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A kisiparos réteg vizsgálata iránt az utóbbi három évtizedben megélénkült az érdekl dés. A 

kisebb területi egységekre, egy-egy településre, régióra vagy megyére koncentráló elemzések 

mellett L. Nagy Zsuzsa országos léptékű vizsgálatát érdemes kiemelni. Mivel a hivatkozott 

szakirodalmak szinte kivétel nélkül megteszik, a hazai kisipar történetét vázlatosan kívánom 

összefoglalni, az országos szint után a dél-dunántúli és szorosabban a Baranya megyei ered-

ményekre fókuszálva.  Eperjessy Géza az 1686 és 18Ő8 közötti id szakára vonatkozóan meg-

vizsgálta az alföldi és dunántúli céheket. A 18‒19. századi dunántúli céhéletet a korábbi id k 

szerves továbbfejl désének tekinti, Baranya megye kapcsán pedig kiemeli. hogy „a nagyobb 

mez városokban nem változott, a kisebb mez városokban és falvakban pedig növekedett a 

céhek száma a XIX. század elején.”294
 

Ránki György a 19. század ő070-es éveire vonatkozóan megállapítja, hogy a magyar ipar 

képtelen túljutni a kisárutermelés színvonalán, a magyar kapitalista fejl dés alapvet en annak 

konzerválódását segítette el . Az 1872. évi VIII. törvény a céhrendszert felszámolta és ipar-

testületeket hozott létre, de a törvény nem határozta meg az ismeretek elsajátításának szigorú 

feltételeit és ez – ha történt is némi el relépés –, korszakunkban is így maradt. Az 188Ő. évi 

XVII. törvénycikk az ipartestületek mellett az ipartársulatokba való tömörülést is lehet vé 

tette, amely a képesítés nélküli mesterséget űz knek szintén szervezeti lehet séget biztosí-

tott.
295

 

Az 1890-es évekt l kibontakozó és rohamosan terjeszked  hazai kapitalizmus nagyipari ter-

melésének a kisipar egy kiegészít , bázisjelleget adott (nyilván els sorban a f városi és na-

gyobb városok esetében). A fejl dést ösztönözte az I. világháborút követ  inflációs konjunk-

túra, amelyet az 192ő26-os szanálási válság zárt le. Az 1922-ben elfogadott ipartörvény 

(1922: XII. tc.) ugyanakkor rámutat, hogy az iskolai végzettség megkövetelése ekkor is ered-

ménytelen maradt.296
 A gazdasági válság éveiben a kisipari termelés összezsugorodott, a ter-

melés mértéke számottev en csökkent. Weis István szerint helyzetüket súlyosbította, hogy 

forgót kével nem rendelkeztek, ellenben a magasabb életnívóra igenis vágyó közösséget al-

                                                                                                                                                         

 
tetni, nehogy kett s számbavételek az eredeti számot megmásitsák. Igy tehát az illet nek csak f foglalkozása 
vehet  tekintetbe, a mellékfoglalkozásnak pedig - melyek, nemzetgazdaságilag tekintve, a f foglalkozásnál is 
fontosabbak lehetnek - tekinteten kivül kell maradniok.” Keleti Károly 1873. ő0. 
294

 Eperjessy Géza 1967. ŐŐ. 
295Ránki György 197Ő. 176.; L. Nagy Zsuzsa 199Ő. 7.; Béres Katalin 198ő. 121.; Szabadfalvi József 1997. 1ő7.; 
Novák Zsuzsa 1996. 136. 
296

 Ránki György 197Ő. 178−20Ő.; Sipter Gézáné 1983. 2Ő3.; L. Nagy Zsuzsa 1991. ő-6.; Gyáni Gábor 1998. 
299. 
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kottak.
297

 Az 1936-ban hozott, az iparostanoncok legalább hatosztályos alapképzettségét el-

rendel  törvény (1936: VII. tc.) a gyakorlatban kevéssé volt hatékony.298
 A II. világháború 

kitörése el tti hadigazdaság a kisiparosok helyzetén ismét javított, így összefoglalva a fentie-

ket, a korszakra vonatkozóan is láthatjuk, hogy milyen mértékben függött a kisiparosok meg-

élhetése a gazdasági ciklusoktól.  

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ami országosan elmondható, számos esetben nem tükröz dik 

egy-egy település, régió példáján. Gödöll  esetében a kutatások például a szektor stagnálását 

mutatták ki, míg Somogy megyében – hasonlóan a 19. század végi, országos tendenciához – a 

kisipar szolgáltató funkciója kapott jelent s szerepet.299
 Tolna megye esetében a kutatások a 

nagybirtokrendszer kisiparra gyakorolt konzerváló szerepét hangsúlyozzák akképpen, hogy a 

regionális nagyipar nem ide, hanem a szomszédos megyékbe koncentrálódott. Az országos 

eredményekhez csak a könnyű- és a textilipari tevékenység fejl dése igazodott, de a gazdasá-

gi válság itt is számottev en csökkentette a kisiparosok keresletét.300
 A pécsi kisiparról B. 

Horváth Csilla megállapította, hogy – s ennek hangsúlyozása az alábbiakat tekintetbe véve 

fontos – az 1930-as években számottev  részük „már csak javítási és szolgáltatási munkát 

végzett. Súlyos munkanélküliséggel kellett küzdeniük, amelynek megszüntetésére minden 

lehet séget megragadtak.”301
 A vizsgálatunk alá vont dél-baranyai falvak szempontjából Ko-

pasz Gábor tesz releváns megállapítást, nevezetesen, hogy az I. világháborút követ  szerb 

megszállást – amely Baranya megye déli részét is érintette – többek mellett a helyi kisiparos-

ok is komolyan megsínylették – és ennek emléke 1ő év múlva még eleven lehetett.302
 

A vajszlói kerületi vizsgálat során elkülönítettem egymástól azokat a családokat, ahol az 

édesapa foglalkozása kizárólag valamely kisipari munka volt azoktól, amelyeknél az apa 

földműveléssel is foglalkozott. A termékenységi elemzés alá vont 1263 családból 107 család 

                                                 

 
297„Természetesen a mai kisiparosság a múlt hibáin tanult, és nemcsak általános műveltségi szintje, hanem 

szakmabeli jártassága révén is az ipari termelés nemzetközi viszonylataiban is megállja helyét. Sajnos a gazda-

sági válság ezt a forgót kével rendszerint nem rendelkez  és magasabb életigényekkel bíró réteget egészen kö-
zelr l sújtja; innen erednek az elkeseredett panaszok a kisiparosok különböz  ülésein.” Weis István 199ő. 19. 
298

 L. Nagy Zsuzsa 1994. 7. 
299

 Réti (Lantos) László 2007. ő0.; L. Nagy Zsuzsa 1997. 139. 
300Sipter Gézáné 1983. 223−232. 
301

 B. Horváth Csilla 1977. 161. 
302„Pécs és Baranya megye a megszállás következtében jóformán teljesen el volt zárva. (…) Miután a megye 
lakossága kívánta a magyar gazdasági életbe való bekapcsolódást, nem történt meg a koronának dínárra való 
becserélése, s t a forgalomban lev  pénzek másodszori lebélyegzése sem. Ebb l is következett, hogy különböz  
pénznemek voltak forgalomban: Pécsre áramlottak az Osztrák-Magyar Monarchia területén alakult államokból 
az értéküket vesztett különböz  pénzfajták. Pécsett már 1920 elejét l kezdve a pénzintézetek nem rendelkeztek 
olyan fizetési eszközökkel, amelyekkel a kézművesek ártermelésükhöz, iparcikkeik gyártásához a szükséges 
nyersanyagokat beszerezhették volna. A pénzválság okozta kár és haszonkiesés elviselhetetlen teherként neheze-

dett a kisiparosokra és kiskeresked kre.” Kopasz Gábor 1988. 131. 
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tartozik ide. A földművesekkel és az alkalmazottakkal együttvéve számban is kiemelked  

csoportja a vajszlói társadalomnak.  

 

Házasság 

éve 

Családok száma 
Született  Életben maradt 

gyerekek átlaga 

ref. róm. kat. ref. róm. kat. ref. róm. kat. 

1790‒1854 10 8 3,60 4,00 1,90 2,43 

18őő‒1918 16 34 2,81 3,58 1,93 2,17 

1919‒19Ő1 7 32 2,29 2,12 2,00 1,81 

 

24. táblázat: Reprodukciós arány a vajszlói kerület kisiparos családjaiban 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A táblázat összefoglalja a vajszlói kerület – termékenységelemzés alá vont – kisiparos család-

jainak reproduktivitását. A korszakok közül összevontam az 18őő és 1918 közötti id szakot, 

elkerülve, hogy túlságosan fragmentált értékeket kapjunk. A rendi társadalom id szakában 

házasodottak körében a református és római katolikus kisiparos családok száma közel azonos. 

Az iparos társadalmon belüli komoly átrendez dés a 19. század második felében veszi kezde-

tét. A római katolikus kisiparos családok száma felduzzad, a reformátusokhoz képest megdup-

lázódik, a korábbi korszak értékéhez viszonyítva megnégyszerez dik. A két világháború kö-

zötti id szakban a református kisiparos családok száma jelent sen lecsökkent, de a római ka-

tolikusok esetében közel ugyanannyi új iparos családdal számolhatunk. Ezek következtében a 

kisipari pályán a 19. század második felét l a római katolikusok domináltak. A század köze-

pét l jól nyomon követhet  a kisiparos családf k születési helye. Az 18őő-ben esküdött 

Szirucsek József a mai Csehország területér l származott, Bácskából jött az ómoravicai (ma: 

Bácskossuthfalva) L rincz István, a zombori Szontai Márton, de a szűkebb-tágabb, baranyai-

somogyi környékr l is áramlottak a katolikus iparosok: így például Bicsérdr l, Mozsgóról, 

Nemeskisfaludról. Ez a folyamat a kés bbiekben is folytatódik, s t, területileg is tágul, így 

privigyeiek (ma: Szlovákia) a Mecsárok, alsólendvai (ma: Szlovénia) Simonka Károly, 

palánkai (ma: Szerbia) Feldenczer Ferenc. A magyar hangzású Balogh, Miklósi, Varga nevek 

mellett német (mint a Biehl, Denhoffer, Szeicz) és szláv (mint a Mecsár, Turkovics, 

Szirucsek) nevek is megjelentek. A társadalmi átalakulás, amelyet a felekezeti változások 

kapcsán még a következ  fejezetben külön is megvizsgálok, élesen kiütközött a kisiparosok 

összetételében. Megvizsgálva a gyerekszámokat, további következtetések fogalmazhatóak 
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meg. Így legf képp az, hogy minden látszólagos különbség mellett, sem a született, sem az 

életben maradt gyerekek számában nem található metsz  különbség. Az els  id szakban mind 

a reformátusok, mind a római katolikusok született és életben maradt gyerekszáma közel áll 

egymáshoz: a néhány tizednyi különbség nem rejt tendenciózusan magasabb gyerekszámot. A 

19. század második felében ez annyiban változik meg, hogy a református esetében a született 

gyerekek száma er teljesebben lecsökken: ne feledjük, ez a korszak már magában rejti a gye-

rekszám-specifikus termékenységre való átállást. A katolikusoknál ez úgy tűnik, id ben csú-

szott, de az életben maradt gyermekek számának különbözete tartja az el z  id szak különb-

ségét. A harmadik, két háború közötti id szak folyamatai ezek fényében sokkalta tanulságo-

sabbak. Hiába magasabb ugyanis a római katolikus iparos családok aránya, gyermekvállalás-

ban alul is múlták a helyi reformátusokat. Hiába volt tehát a félelem, hogy az újonnan érkez  

bácskai katolikus magyar, vagy észak-baranyai sváb, továbbá más szláv (horvát, szlovák stb.) 

családok er s szaporasággal majd uralni fogják az Ormánságot, láthatóan pontosan az történt, 

mint amit az értelmiségi vagy a keresked  foglalkozású családf k családjaiban is tapasztal-

tunk: aki ideérkezett, id vel átvette a helyi szokásokat és ezáltal integrálódott a helyi közös-

ségbe. Természetesen itt is igaz, hogy az átlagolás kisimítja az egyedi kirívó példákat, így 

pontosan azokat rejti el, akikre tekintve a kortársak példálózni tudtak és igazoltnak vélték 

félelmeiket. Szeicz János katolikus takács volt, aki ismeretlen helyr l került Vajszlóra. Piskó-

ról hozott magának feleséget és házasságukból tíz gyermek született, melyek közül négy halt 

meg csecsem -, vagy gyerekkorában. Kubanek József már Vajszlón született, apja Sellyér l 

települt át. A gerézdi katolikus Kult Máriával kötött házasságából kilenc gyerek született, 

közülük szintén hat élt feln ttkort. Ugyancsak hat gyereke n tt fel Kovács Ferencnek.  is 

Vajszlón született, ugyancsak katolikus és ugyancsak betelepült apa fia. Rájuk lehetett mutat-

ni, ha valaki a betelepült katolikusok szaporaságát kívánta igazolni. Persze valószínűleg lehe-

tett kirívóbb példát is találni, de azokban az esetekben csak ideiglenesen megteleped  vagy 

nem itt házasodott családokra gondolhatunk. 

 

Földművelő kisiparosok – kisiparos földművesek 

 

Sabean meggy z en érvelt a földműveléssel is foglalkozó kisiparosoknak mind a földműve-

sekt l, mind a kisiparosoktól való elkülönítése mellett. A termékenységi elemzés alá vont 

1263 családból 13 olyan, amely ebbe a kategóriába illeszkedik. Közülük nyolc római katoli-

kus, öt református: Besencén katolikusok, Vajszlón és Hiricsen reformátusok és katolikusok 
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fele-fele arányban. Házasságkötésük ideje szerint a 18ő6 és 1909 közötti id re sűrűsödnek, de 

találunk olyanokat is, akik a 19. század els  felében, vagy a két világháború között kötöttek 

házasságot. A rendi társadalom idején egyetlen család termékenységtörténete zárult le, egy 

féltelkes református hiricsi gazdáé, Bana Jánosé, aki a birtokiratok szerint örökös jobbágy, 

1832. májusi halálozásakor pedig az anyakönyv tanúsága szerint ácsmester volt. Harmincévi 

házasságából három gyermeke volt. Az els , Julianna, a házasságot követ  ötödik évben szü-

letett és egy éven belül meghalt. A második, Zsuzsanna az els  halálát követ en mintegy év 

múlva fogant, 1810-ben született és 1881-ben, mint asszony hunyt el. A harmadik, József 

1812 szén látta meg a napvilágot, mindössze egy hetet élt. Banáék esetében a gyerekvállalás 

er sen korlátozott volt, viszont az életben maradt lány utáni szülés nemcsak az öröklés bizto-

sítását, de annak elkerülését is célozhatta, hogy v  üljön a vagyonba. Akár így volt, akár nem, 

fiúörökös hiányában Bana Zsuzsa férje, Borbás János lett a telek kés bbi résztulajdonosa. A 

vajszlói katolikus Benedek Imre kovácsmesterként volt örökös jobbágy. Négy gyerekéb l egy 

halt meg csecsem korban, egy élt feln ttkort, kett  kés bbi sorsáról nincs adat. A legfiatalabb 

gyermek, József gyerekei születésekor méhész, 190ő-t l mint szikvízgyáros szerepel a válasz-

tói névjegyzékben. Benedekék éles ellentétei Banáéknak: katolikusok, többen vannak és a 

gyerekek fiúk, nem kellett félniük attól, hogy v  ül majd a vagyonba. Az ehhez a csoporthoz 

tartozó többi család esetén az édesapa a földművelés mellett általában kovácsként, hentesként, 

k művesként vagy gépészként dolgozott. Banán kívül két esetben van birtokadatunk: fertá-

lyosokra kell gondolnunk.  

 

Családf  neve Vallás Kisipar Születési hely Lakhely 
Házasság 
éve 

Született  Életben ma-

radt 

gyerekek száma 

Bana János ref. ács Hirics Hirics 1802 3 1 

Benedek Imre r. k. kovács ismeretlen Vajszló 1825 4 3 

Pelenczei Jó-
zsef 

r. k. kovács Besence Besence 1838 4 4 

Adriáni Károly ref. bognár Nagyr ce Vajszló 1838 1 1 

Deák János r. k. kovács Besence Besence 1856 2 1 

Deák József r. k. kovács Besence Besence 1857 3 2 

Csépán János ref. 
hentes-

mészáros 
Vajszló Vajszló 1879 4 1 

Tóth Pál ref. k műves Vajszló Vajszló 1888 1 0 

Tóth Lajos ref. 
hentes-

mészáros 
Vajszló Vajszló 1906 1 1 

Szili József r. k. gépészkovács Mecsekszabolcs Hirics 1906 1 1 

Visnyei Ferenc r. k. géplakatos Attala Vajszló 1909 2 2 

Kutor Ferenc r. k. géplakatos Bürüs Vajszló 1925 1 1 

Katona Gyula r. k. 
hentes-

mészáros 
Ferisánc Vajszló 1933 3 3 



138 

 

 

 

25. táblázat: Kisiparos – földműves családf k a vajszlói kerületben 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A református családok egy kivétellel mindig helybeliek és egykéz k. A római katolikusok 

esetében a 20. században jelent tűnik fel több olyan családf , aki földhöz jutott, emellett ipart 

űzött és nem helyben született. Szili József apósa hiricsi takács, Katona Gyuláé vajszlói ko-

vács, Kutor Ferencé pedig okorági, tehát semmiképp nem helyi telkes volt. k minden bi-

zonnyal vásárlás útján szereztek földet, míg Visnyei Ferenc vajszlói református telkes apósa 

révén tehetett szert birtokra. A táblázatot vizsgálva jól megragadható, hogy míg a reformátu-

sok kifejezetten egykéztek, addig a római katolikusoknál sem volt általános a sok gyermek: 

ebb l a szempontból csak három család képez kivételt, a többieknél egy vagy két gyerek ma-

radt életben.  

Mind 18Ő8 el tt, mind azt követ en voltak családok, amelyek a kisipari és a földműves fog-

lalkozást egyaránt űzték, számuk azonban a telkek áruforgalomba való bocsátása után meg-

növekedett. A csoport körében er teljes a születésszabályozásra való törekvés, amely észre-

vehet bb a reformátusok egykézésében, de a római katolikus családok alacsony gyermekszá-

ma is ehhez alkalmazkodott. A kívülr l jött családf k esetében is, úgy a reformátusnál, mint a 

római katolikusoknál – eseti különbségt l eltekintve – ugyanez figyelhet  meg.  

A csak kisiparból és a földművelésb l is él  kisiparos családok elkülönítése több tanulsággal 

szolgált. Utóbbiak köre sokkalta szűkebb, mint el bbieké, viszont református és katolikus 

családokat egyaránt találunk itt is, ott is. A felekezeti hovatartozás szerinti aránybeli eltérések 

azonban sokatmondóak: míg a vizsgált id szak elején megoszlásuk arányos, a kés bbiekben a 

kisipar egyre inkább a betelepül  és sok esetben más, tehát nem magyar nemzetiségű családok 

megélhetési pályája lett. Az átalakuló ormánsági társadalom változásának dinamizmusa tehát 

a kisipari réteg összetételének a vizsgálatával megmutatkozik. A változás hangsúlyozása azért 

is fontos, mert – ellentétben például az értelmiségi vagy a keresked i foglalkozásokkal – a 

kisipari munkáról kijelenthet , hogy a helyi slakos társadalomnak sajátja volt, tehát már a 

vizsgált id szak elején is találunk olyan családokat, akik helyiek és kisiparosok voltak. Az 

átalakulás a 19. század közepét l a közeli és távolabbi vidékekr l származó katolikus kisipa-

rosok betelepülésével ment végbe. A földműveléssel is foglalkozó kisiparosok körében ez 

kés bbt l, csak a 20. század els  évtizedét l jelenik meg. Ebb l a szempontból a földművel  

kisiparosok egy zártabb magot jelentettek. A többségi normához, tehát az alacsony termé-

kenységi értékekhez való alkalmazkodás világosan megmutatkozik az újonnan érkez knél is. 
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Ezekb l a forrásokból nem derül ki, hogy kibocsátó vidékükön milyen lehetett a termékeny-

ségi magatartás, de hogy valamivel magasabb lehetett a gyermekvállalási hajlandóság, azt az 

átmeneti, de csak finoman megmutatkozó reprodukciós értékek mutatják. Innen nézve tehát a 

felekezeti különbség helyett a 19. század második felében már a származási különbség számít, 

amely ugyan lehet vé tette, hogy a születésszabályozást az ormánsági református sajátjának 

tekintsék, de elfedte azt a tényt, hogy az újonnan érkez k is alkalmazkodtak a helyi viszo-

nyokhoz, függetlenül attól, hogy római katolikusok voltak. 

 

Állandó alkalmazottak 

 

Az alkalmazottak termékenységtörténetének a tárgyalását az alkalmazottak meghatározásával 

kell kezdenünk. Miel tt azonban erre rátérnék, a rendi társadalom legalsóbb státusában sze-

repl  zsellérek meghatározásának problematikáját kell röviden körüljárnunk. Itt szintén er -

sen támaszkodhatunk Kövér Györgynek A tiszaeszlári drámában elvégzett fogalomtisztázásá-

ra. A zsellér fogalom értelmezésekor ugyanis immár történészgenerációk egymásra épül  és 

sokszínű megközelítésére kell hagyatkoznunk. Innen közelítve vált kérdéssé, hogy a zsellér a 

jobbágyvilágon belül, annak részeként értelmezhet , vagy azon kívüliként; a fogalom vagyoni 

állapotot vagy a telekhasználat ideiglenességét takarja-e, s t, kérdés az is, hogy helyes-e egy-

általán bízni a korai összeírások pontosságában, az összeírók egységes és letisztult fogalom-

használatában.303
 Az úrbéri összeírások fentebb a zsellérek számának nem egyirányú változá-

sát mutatták, de a státus elfedte azokat a megélhetési különbségeket, amelyeket a foglalkozás 

szerinti vizsgálatok kimutattak, jelesül a kisipari munkával foglalkozó zsellérek elkülönítését 

a földb l él két l. A státus és a foglalkozás összevetését az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

Foglalkozási  

csoport 

Házas Házatlan K. m. n-i 

zsellér 

földműves 2 3 - 

kisiparos 1 1 8 

állandó alkalmazott - 1 - 

nincs adat 4 2 - 

                                                 

 
303

 Szabó István, Ila Bálint, Wellmann Imre, Berlász Jen , Kosáry Domokos, Varga János, Glósz József és Fara-

gó Tamás fogalomértelmezését ismerteti és ütközteti Kövér György 2011. 76-78. 
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26. táblázat: Foglalkozási és státusadatok a vajszlói kerületben 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A zsellérstátus különbségei szerint beszélhetünk házas és házatlan zsellérr l, illetve az 1860-

as években használt, külön megjelölés nélküli zsellér kategóriáról. A táblázat adatai az 1263 

családból kiemelt 22 zsellér státusú családf re vonatkoznak. Az értékhiány így nem azt jelöli, 

hogy ne lett volna id szakosan alkalmazott zsellércsalád Vajszlón és környékén, hanem éppen 

ellenkez leg, olyan mobilitási értéket mutat, hogy körükb l egyetlen család termékenységtör-

ténetét sem lehetett lezárni. A táblázat egyben rámutat, hogy a birtokösszeírások zsellérkate-

góriája akár olyan személyt is rejthetett, aki már házasodásakor gazdaként szerepelt az anya-

könyvi bejegyzésben.304
 Szűcs Mihály 1811-ben kötött házasságot Lúzsokon, ahol mint gazda 

definiálták az esketési matrikulában. Ugyanez a Szűcs Mihály 182ő-t l 18Ő6-ig rendszeresen 

mint házatlan zsellér van jelen az úrbéri összeírásokban. Esete – a táblázatban jelölt többiek-

kel együtt – is aláhúzza, hogy a zsellér státusmegjelölésr l egyáltalán nem következtethetünk 

sem a megélhetés módjára, sem a zsellér vagyoni állapotára.  

Az alkalmazott megjelölés már a polgárosodás jegyeit hordja magát. A vele szinonim beosz-

tott és az alárendelt er sen hierarchikus, a munkás marxista ízű, a munkavállaló túl modern. 

Szóba jöhet még a foglalkoztatott, így a döntés önkényes és az sem egészen kizárt, hogy id -

vel egyéb megfontolások miatt változni fog. Azt, hogy az alkalmazottak körét is szükséges 

tovább bontani, annak okát legjobban Reszler Gábor Cselédsors a századfordulón című ta-

nulmányából érthetjük meg. Reszler ebben ugyanis rávilágít, hogy jelent s különbség a két 

csoport között egyrészt az, hogy azok, akik csak id szakosan vannak alkalmazva, munkavég-

zésük alkalmi volta miatt kiszolgáltatottabbak, viszont könnyebben válthatnak munkaadót, 

ami helyzetükben némi pozitív öntudatot is nyújtott az állandó alkalmazottakkal szemben. 

Úgyis mondhatjuk, hogy inkább voltak a maguk urai.305
 

Az állandó alkalmazottak köre ugyanakkor így is heterogén: bár már nívón élt, de állandó 

alkalmazott volt az erd r, az út r, a béres, a csordás vagy a kocsis is. Állandó munkahelyet 

túlnyomórészt az uradalom nyújtott, így az idesoroltak a néhány egyházi vagy közigazgatás-

ban alkalmazott családf t l eltekintve túlnyomó többségben (86%) uradalmi vagy egyéb al-

                                                 

 
304

 A zsellérkategória pontatlanságára vonatkozóan továbbá: Felh  Ibolya 1970. 69-70., 250. 
305

 Reszler Gábor 1998. 61-73. 
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kalmazottak voltak. Az itt vizsgált 72 családból a házasság éve szerint nézve f leg a 19. szá-

zad második felét l kapunk adatokat. 

 

Házasság 

éve 

Családok száma 
Született  Életben maradt 

gyerekek átlaga 

református róm. kat. református róm. kat. református róm. kat. 

1790‒18őŐ 4 7 3,00 4,43 2,50 2,85 

18őő‒1918 25 12 2,64 3,00 1,80 2,25 

1919‒19Ő1 2 22 - 2,05 - 1,82 

 

27. táblázat: Reprodukciós arány a vajszlói kerület állandó alkalmazott családjaiban 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A református családok számának a 19. század második felében megfigyelhet  változása, 

amely figyelemfelkelt .  Ezeknek egy része helybeli születésű, másik részük betelepült. A 

betelepül k a közeli környékr l érkeztek, zömében ormánságiak, voltaképp beházasodók. A 

beházasodók több esetben is szolgaként kerültek bejegyzésre: nem tisztázott, hogy kinél szol-

gáltak, de visszagondolva Kovács Imre fenti, a v  helyzetére vonatkozó idézetére, valószínű-

síthet , hogy annál a családnál, ahova beházasodtak. Ezt húzza alá a katádfai (Baranya me-

gye) születésű Nagy János példája.  1896-ban, tehát ugyancsak házassága évében került a 

vajszlói választói névjegyzékbe, 1902-ben mint kisbirtokos segít  családtagja szerepel. Ez 

ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ebben az évben lett kisbirtokos segít  családtagja, hiszen 

nem írtam ki minden egyes év választói névsorát. Nem egyértelmű tehát, hogy a változásnak 

volt-e köze ahhoz, hogy ebben az évben már a második gyereke született (és halt meg, akár az 

els , csecsem korban). Megkockáztatható, hogy a v  akkor vált szolgából apósa kisbirtokos 

segítő családtagjává, amikor már gyermeke született, de állítani ennyib l még nem lehet. Így 

a szolga definíció is problematikusan értelmezhet , tény azonban, hogy akár apósa, akár más 

szolgájaként alkalmazotti helyzetbe kerül. A református állandó alkalmazottak magasabb 

száma mögött viszont nemcsak ez, hanem az is sejthet , hogy a földek adásvételének megnyí-

ló lehet ségével földjét l megvált ormánságiak más megélhetést kerestek, amire a vajszlói 

uradalmi központ nyújtotta munkalehet ségek alkalmasak voltak. A katolikusok részér l sok-

kalta nagyobb a bevándorlás mértéke és sokkalta kiterjedtebb vidékr l, a Dél-Dunántúl egé-

szér l is érkeztek olyanok, akik végül ebben a térségben telepedtek meg és alapítottak csalá-

dot. Családneveik dönt en magyaros hangzásúak, de találni köztük néhány német 
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(Affenthaller, Baumgartner, Kindler) és egy délszláv (Durovics) hangzásút is. Megvizsgálva a 

családok reprodukcióját, igazán nehéz lenne újat mondani a korábbiakhoz képest. S t! Az új 

voltaképpen az, hogy nem lehet más reprodukciós magatartást tapasztalni a körükben sem, 

mint amit láttunk a többi csoportnál. Az életben maradt gyerekek száma mindkét felekezethez 

tartozóak esetén csökken, a két világháború közötti értékkülönbözet csak a jelzett okok miatt 

haladhatja meg az egy egész gyerekszámot. A helyi és a távolabbról betelepül  katolikusok és 

a környékbeli vagy helyi reformátusok ugyanúgy alacsony reprodukciót mutatnak, függetle-

nül társadalmi hovatartozásuktól.  

 

Időszakosan alkalmazottak 

 

Id szakosan alkalmazottak alatt azokat a családf ket értem, amelyek esetében a munka id -

szaki jellegű, vagy k csak id szakosan kerültek alkalmazásra. Ide egyöntetűen a napszámo-

sok kerültek, valamint a zenészek, akik mellette még napszámot is vállaltak.  

 

Házasság 
éve 

Családok száma 
Született  Életben maradt 

gyerekek átlaga 

református róm. kat. református róm. kat. református róm. kat. 
1790‒18őŐ 4 - 3,75 - 2,75 - 

18őő‒1918 13 8 2,31 3,25 1,31 2,13 

1919‒19Ő1 1 18 - 1,66 - 1,28 

 

28. táblázat: Reprodukciós arány a vajszlói kerület állandó alkalmazott családjaiban 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A csoport, melyhez ŐŐ család tartozik, mind létszámában, mint reprodukciós arányában ha-

sonló dinamikát mutat, mint az állandó alkalmazottak köre. Nem árt azért hozzávenni azt, 

hogy magasabb mobilitásuk miatt számolni kell azzal, hogy gyerekeik nem feltétlen születtek 

a kerületben, a korábban említett drávamenti kapcsolatok eredményeként akár szlavóniai, 

horvátországi születésekkel is kalkulálhatunk. A csoport alacsony száma mögött ugyancsak 

ezt kell értenünk. Az állandó alkalmazottaktól való különválasztásuk emiatt is volt indokolt. 
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Konklúzió 

 

Az ormánsági egykézés társadalmi csoportok szerinti alakulása áll a disszertáció második 

fejezetének fókuszában. A fejezet során makro- és mikrostrukturális vetületb l is megvizsgál-

tam, milyen arculatot mutatott a térség a vizsgált id szakban. Számos finom és egyben jelen-

t s különbséget sikerült kihámozni az elemzések során. Sikerült megérteni olyan termékeny-

ségi magatartásokat, amelyeket a korábbi fejezet számításai nem világítottak meg. Újra össze-

gezve a reprodukciós táblákat, beleillesztve egyben a földműveseket továbbá megnézni az 

el z  fejezet termékenységi id szakai szerinti házas termékenységi arányszámokat a nagyobb 

csoportok esetén, azt látjuk, hogy a földműves közösség születésszabályozása el tte járt a 

többi csoport termékenységkorlátozásának. El rehaladva az id ben, hol drasztikusabban, 

hogy kevésbé drasztikusan, de folyamatos a csökkenés. Az eddigi lineárisan el rehaladó eljá-

rás után összevetve a csoportokat, láthatóvá válik, hogy a földművesek körében a csökkenés 

folyamatos és lépésr l lépésre válik körükben uralkodóvá a kezdeti két-három gyerek után az 

egy gyerek vállalása. Az kisiparosok esetében a csökkenés visszafogottabb, a korszak végéig 

megmarad a két gyermek, ami azonban még így csak a szül k reprodukcióját jelenti. A al-

kalmazottak körében – mind az állandó, mind az id szakos csoportnál – ugyancsak az el z  

minták követése ment végbe. A vizsgált id szakban a vajszlói kerület összetétele jelent sen 

megváltozott. Sok új család települt be és ez a betelepülés a 19. század közepe óta folyamato-

san észlelhet , a felsorolt példákkal jól bemutatható.  
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Termékenységi 

id szak 

földműves kisiparos 
állandó id szakos 

alkalmazott 

családf  

1790‒18őŐ 150,02 183,61 210,13 193,56 

18őő‒1891 83,35 142,25 154,90 114,87 

1892‒1913 64,37 128,38 89,80 43,76 

1919‒19Ő1 42,17 119,20 92,23 152,51 

 

29. táblázat: Házas termékenységi arányszám a vajszlói kerület családjaiban 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A születésszabályozás helyi gyakorlatának er sségét jól lemérhetjük ezeken a változásokon. 

Nyelvi, etnikai, vallási hovatartozástól függetlenül mindenki aki beköltözött, kisebb-nagyobb 

késéssel átvette a születéskorlátozás szokását. Az alacsony gyerekszám ilyen uralkodóvá válá-

sa elementáris kérdéseket vet fel. Lehet-e vajon különböz  életmódú, eltér  gazdasági adott-

ságokkal rendelkez  családok esetén gazdasági okokat állítani a születésszabályozás hátteré-

be? A gazdasági motiváció helyett sokkal inkább szembekerülünk az ormánsági közösség zárt 

kulturális normarendszerével, amely arra késztette az itt tartósan megtelepedni kívánó csalá-

dokat, hogy alkalmazkodjanak a többségi szokáshoz. Csoportszinten megragadhatóak finom 

különbségek, csoportsajátosságok akár a házas termékenységek, akár a reprodukció értékeit 

vizsgáljuk, de ezek közel sem karakterisztikus eltérések: több mint esetlegesek, de egyáltalán 

nem szabnak éles határt sem társadalmi réteg, sem felekezeti érték szerint. A bemutatott csa-

ládi példák, a reprodukciós értékek és a termékenységi arányok mind megkérd jelezik, hogy a 

termékenység szempontjából lett volna az egyes társadalmi rétegeknek olyan önképük vagy 

öntudatuk, amely bármilyen mértékben is egyedi irányt szabott volna a gyerekvállalásnak. 

  



145 

 

 

 

Házasság 

éve 
Társadalmi réteg 

Családok száma 
Született  Életben maradt 

gyerekek átlaga 

református róm. kat. református róm. kat. református róm. kat. 

178Ő‒18őŐ 

földműves 275 4 4,08 3,25 2,43 2,50 

kisiparos 10 7 3,60 3,75 1,90 2,25 

állandó alkalmazott 4 7 3,00 4,43 2,50 2,85 

id szakos alkalmazott 4 - 3,75 - 2,75 - 

18őő‒1918 

földműves 324 12 2,74 3,16 1,73 1,58 

kisiparos 16 34 2,81 3,59 1,93 2,21 

állandó alkalmazott 25 12 2,64 3,00 1,80 2,25 

id szakos alkalmazott 13 8 2,31 3,25 1,31 2,13 

1919‒19Ő1 

földműves 54 22 1,70 2,18 1,41 1,82 

kisiparos 7 32 2,29 2,12 2,00 1,81 

állandó alkalmazott 2 22 - 2,05 - 1,82 

id szakos alkalmazott 1 18 - 1,66 - 1,28 

 

30. táblázat: Reprodukciós arány a vajszlói kerület családjaiban 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

Az egykézés kialakulása a vizsgált id szaknál régebbre mutat vissza. A nagycsaládi együtt-

élési forma helyi működésének és felbomlásának folyamata még kibontásra vár. A csoport-

összetételek és bontások már megengedik, hogy számos egyéni életút felszínre kerüljön. A 

leszármazás és birtoköröklés kérdése, az egyes csoportok normakövetésének ismételt megra-

gadása rámutatott a fertálybirtok egyben tartásának stratégiájára és sikerült megragadni a szá-

zad közepére már er sen felbomló nagycsaládi birtokösszetartó mechanizmus néhány meg-

nyilvánulását is, gondolok itt többek között annak megakadályozására, hogy nagyobb telkek 

esetén az egész a v  kezére kerüljön. Sok szempontból gazdagodtak ugyanakkor a v r l nyert 

ismereteink. A családbeli helyzetét sokkalta elementárisabban visszatükrözik az anyakönyvi 

és a választási források, mint remélhettem.  

Az értelmiség esetén, annak rövid ideig való helyben tartózkodása miatt, nem beszélhetünk a 

helyi társadalomra, különösen gyermekvállalási hajlandóságára gyakorolt mélyebb hatásról. A 

nem izraelita keresked k kapcsán láttuk, hogy meglehet s gyorsasággal alkalmazkodtak a 

helyi viszonyokhoz, legyenek akár betelepültek, katolikusok és/vagy nem magyar nemzetisé-

gűek. A földnélküliek kapcsán megállapítást nyert családon belüli védett helyzetük, ebb l 

való kiesésük mögött látjuk az alkalmazottak arányának változását. A változás kapcsán a feje-
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zet során igyekeztem érzékletes képet alkotni az egyes csoportban végbemen  bels  átalaku-

lásokról, ezt láthattuk például a kisiparosok esetén. A református kisiparosok alacsonyabb 

gyerekszáma mögött az új életformára való generációs átállás ragadható meg.  

A csoportok immanens átstrukturálódása  nem járt a közösség egészében alkalmazott termé-

kenységi szokásoktól eltér  magatartással. A termékenységi magatartás végbemenetele kap-

csán tehát fedezhetünk fel finom különbségeket, ha észleljük a földművesek születésszabályo-

zásának a mértékét, de ezt egyszerre követette a többi réteg születéskorlátozása is. Nem ta-

pasztalhatunk tehát releváns eltérést a demográfiai átmenet csoportonkénti id zítésében, ami 

abból fakadóan, hogy a réteghatárok és felekezet szerinti magatartások sem különülnek el 

egymástól metsz  élességgel, teljességgel érthet . Célom annak a küls  oknak a felderítése 

volt, amelyre a korban él  ormánsági egykéz  család hivatkozhatott és ami megvilágítja a 

születésszabályozás helyi stratégiájának alapját: ez pedig az, hogy a vizsgált id szak elejére a 

születéskorlátozás már elterjedt és a korszakban – következtetve a különböz  csoportok al-

kalmazkodásából – egyben elvárt is volt. Innen visszatekintve az egykézésr l folyó két világ-

háború közötti diskurzusokra, érthet , hogy a kívülr l jött szemlél  számára tűnt érthetetlen-

nek mindaz, amely a helyi számára természetes volt. 

Ebben a fejezetben reményeim szerint sok szín felkerült arra a festményre, amely a történeti 

valóságot a maga összetettségében soha nem lesz képest megmutatni, de megpróbálja érzékel-

tetni azt.  

  



 
 

28. ábra: A kémesi Döme-család 190ő körül 
Forrás: Kémes… és környéke akkor és most facebook csoport



3. fejezet 

Kulturális magyarázatok: az egyház, a bába és az iskola 

 

Disszertációm els  fejezetében a vajszlói kerület demográfiáját, kitüntetetten termékenység-

történetének alakulását vizsgáltam. Az itt megállapított születéskorlátozás gazdasági, társada-

lomszerkezeti magyarázatát dolgoztam ki a második fejezetben. A harmadik fejezetben má-

sik, jelesül kulturális oldalról közelítek a jelenséghez.  

Amennyiben igaz, hogy sokkalta több gazdasági szempontból is lehetne még elemezni a kér-

déskört, úgy fokozottan igaz ez erre a fejezetre. A teljesség igénye nélkül járok el, viszont 

els dlegességi szempontot alkalmazok a születésszabályozás gyakorlatának kulturális magya-

rázatának vizsgálatakor. A mérlegelési és kiválasztási eljárást csak részben hárítom a holiszti-

kus elemzés id - és energiaigényének hiányára. A termékenység felekezeti szempontú vizsgá-

lata, a magzatelhajtás gyakorlata és az iskoláztatás kérdése három olyan témája volt a szüle-

tésszabályozás magyarázatát keres  írásoknak, amelyek rendszeresen el kerültek. A felekeze-

ti szempontokat a korábbiakban többször is érintettem, itt azonban részletesen is kifejtem. 

Ezzel kapcsolatban ugyanis nem csupán a felekezeti termékenységi hasonlóságok és különb-

ségek feltárása a célom, hanem az is, hogy azt a lelkészi jelentésekkel együtt mutassam be.  

A születésszabályozás technikai kivitelezése kapcsán a magzatelhajtás az, amelyr l – minden 

bizonytalan és közvetett információ mellett – a legtöbbet megtudhatunk. Itt ugyancsak a lel-

készi jelentések azok, amelyek segítségünkre lehetnek. Az egyes településeken a lelkészt in-

formáló egy vagy néhány személy elmondása minden forráskritika érvényesítése mellett is 

fontos képet adnak a magzatelhajtás gyakorlatáról. A jelentésekben szerepl  megállapításokat 

igyekeztem egy ormánsági magzatelhajtási per látószögéb l is megvizsgálni, hogy a többféle 

forrás felhasználásával árnyaltabb megállapításokra juthassak.  A vizsgálat fontosságát alá-

húzza a termékenységi átmenet 19‒20. század fordulóján végbement változásának a lehetsé-

ges technikai körülmények fel li feltárását. 

A gyermekvállalás korlátozásának következményeit vizsgálja a családnagyság és iskoláztatás 

kapcsolatát elemz  alfejezet. Itt – kihasználva a vajszlói adatbázisban és az iskolai értesít k-

ben megjelen  személyek adatainak összekapcsolásában rejl  lehet ségeket – azt vizsgálom, 

vajon igaz-e, hogy a kevesebb gyermek vállalása a gyermekek jobb tanulmányi eredményével 

járt együtt. A forrásadottságok miatt az 1898 és 191ő között Vajszlón elemi iskolában tanuló 

diákokra szorítkozó elemzés bár térbeli és id beli kiterjedtségét illet en korlátozott, a kérdés 

megválaszolására egyel re elégnek mutatkozik. 
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A vajszlói kerület felekezeti termékenysége 

 

A születésszabályozás vallási, erkölcsi magyarázatai 

 

A 20. század els  felében a születésszabályozásról folytatott diskurzus egyik csomópontját a 

jelenség gazdasági, illetve társadalmi csoportok szerinti motivációjáról folytatott értelmezések 

sora jelentette. Emellett párhuzamosan, ezzel sokszor szorosan összekapcsolódva megfogal-

mazódtak olyan vélemények, amelyek a születésszabályozást illetve terjedését nem, nem csak 

vagy nem els sorban a gazdasági helyzet motiválta gyakorlatnak tekintették, hanem azt vagy 

a vallások (elvárásainak, üdvözülési feltételeinek stb.) különbségeivel, vagy azok tartalmi 

kimerülésével magyarázták. Utóbbi esetében legnagyobb hangsúly az erkölcs megváltozására 

esett, amelyhez vagy egyes eszmék (els sorban a liberalizmus), vagy a vallási normák, vagy a 

szokások, vagy az egyéni érdekek átformáló hatását társították.  

A születésszabályozás kérdéséhez való közelítés szempontjából, a magyarázatok er s hetero-

genitása miatt, érdemesnek mutatkozik egy olyan csoportosítási eljáráshoz nyúlni, amely f bb 

hivatási kategóriája szerint fogja egybe a prominens megszólalókat. Itt érdemes tisztázni, 

hogy a kérdésben tollat ragadók megszólalásuk szerinti min ségükben kerültek besorolásra: 

hogy példával éljek, Kiss Gézát, aki Kákicson ez id ben lelkész volt, munkásságának színvo-

nala, kutatási módszerei, kérdésfeltevéseinek és eredményeinek szakszerűsége miatt, egyér-

telműen a társadalomkutatók közé soroltam, bár kétségtelen, hogy egyházi személy (is) volt. 

A születésszabályozás, avagy az egykézés kérdésében a 20. század els  felében vélemény-

formálóként fellép  értelmiségi szerz k közül azokat, akik a jelenséget leginkább vallási, er-

kölcsi motivációkkal magyarázták, négy f  csoportba osztottam:  

1. állami-közigazgatási személyek (így országgyűlési képvisel , f ispán, jogász), 

2. egyháziak (így püspök, lelkész vagy plébános),  

3. egészségügyiek (így orvos, gyógyszerész stb.),  

4. társadalomkutatók (így statisztikus, szociológus, szociográfus, néprajzkutató stb.).  

1. Az állami, közigazgatási tisztséget visel k körében az eszmei, ideologikus és a szokások 

megváltozásának magyarázatai domináltak. El bbire a már korábban is idézett Béldi Béla 

országgyűlési képvisel nek a megnyilatkozása jó példa, aki az ormánságiakkal kapcsolatban 

így fogalmazott: „ez a nép igenis a legmagasabb erkölcsi felfogással rendelkezik, de individu-

alistává tették bizonyos fokig éppen a liberalizmusnak említett intézményei, amelyek rákény-
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szerítették t arra, hogy individualista szempontból nézze az életet és így visszafejl dött ben-

ne az a kollektív társadalmi erkölcs, amelynek alapján állva, az egyke pusztításai természete-

sen nem volnának ilyen katasztrofálisok.”306
 Az idézetben az „igenis” egyértelműen vitatta 

Horthy Miklós kijelentését, aki 193ő-ös harkányi látogatásakor így fogalmazott: „Szomorú-

sággal tölt el, ha arra gondolok, hogy az országban sok helyen és különösen ezen a vidéken 

egész községekben mintegy járványszerűen pusztít egy erkölcsi betegség. E romboló irányzat 

hatása alatt vannak, akik azt képzelik, hogy elég, ha egy gyermekük van, az majd tovább foly-

tatja fajtájukat.”307
 Azzal, hogy Horthy az egykét erkölcsi jelenségnek min sítette, a század 

elején folyó els  komolyabb vizsgálatok eredményét kanonizálta. A bevezetésben elemzett 

Széchényi Imre Somogy megye lelkészeinek jelentései alapján végezte el összegzését és így 

fogalmazta meg konklúzióját, amely szerint az egyke eredend en a vallástalanság és ezzel 

összefüggésben a hitetlenség terjedése során végbement „erkölcsi hanyatlás” következménye, 

amely mögött csak annyiban találhatunk gazdasági okot, amennyiben a materiális életfelfo-

gást annak tekintjük.308
 Széchényi munkáját a – református – demográfus Kovács Gábor a 

Közgazdasági Szemlében írt kritikájában két ponton támadta: egyrészt azért, mert vizsgálata 

kizárólag a paraszti réteg körében megfigyelt egykére összpontosult, másrészt pedig – ezzel 

összefüggésben – azért, mert Széchényi a kötött birtokok szabaddá tételének kérdését fel sem 

vetette könyvében.309
 Buday Dezs  jogakadémiai tanár a községi tanítók és lelkészek jelenté-

sei alapján Baranya vármegyére vonatkozóan végzett adatgyűjtést. Bár gazdasági alapúnak 

tartotta a születésszabályozást, azt mégis el bb szokássá, majd erkölccsé váló gyakorlatnak 

min sítette.
310

 A korabeli kritika „becses és figyelemre méltó munka” gyümölcsének tekinti a 

                                                 

 
306

 Béldi Béla 1936. 20. 
307

 Horthy Miklós kormányzó… [193ő] 137. 
308

 „Kétségtelen, hogy az erkölcsi hanyatlás, a hitetlenségnek és vallástalanságnak elterjedése megel zte, s t 
feltételezi az egygyermekrendszer térfoglalását és ebben a tekintetben sajnos nagyon is jogosultak azok a pana-

szok, amelyek éppen a protestáns lakosság vallásosságának csökkenésér l szólnak. De már a gazdasági hanyatlás 
és az egygyermekrendszer között való összefüggés nézetünk szerint nem olyan szembeötl . (…)Az 
egygyermekrendszer és a gazdasági viszonyok között való összefüggést tehát inkább abban kell keresni, hogy a 

vagyongyűjtés, a pénzszerzés vágya a materiális életfelfogás hatása er sbödött és az élet igényei éppen a 
jobbmódú társadalmi osztályokban fokozódtak nagyobb mértékben.” Széchényi Imre 1906. 89-90. 
309

 „Kétségtelen, hogy mélyreható pusztítást visz véghez a magyar földmível  népesség szaporodásában az egy-

gyermekrendszer, de a nem földmível  népesség körében is meglev  ezen uj-malthusianizmus miatt nem szen-

vedhet-e ép ugy — a mint hogy szenved is — a nemzeti érdek ? Miért kell hát els  sorban épen a földmível  
parasztság egyke-rendszerét ostorozni és miért nem a magasabb osztályokét is? Ha pedig erre a kérdésre a helyes 
feleletet megadtuk s elgondolkozunk amaz okokon, melyek a parasztságot az egyke rendszerére áttérni ösztönzik 
s azokon a gazdasági okokon, melyek között tekintélyes helyet foglal el az is, hogy a paraszt éppen a Dunántúl 
nem tud földet szerezni a nagy megkötött birtokok miatt, nem láthatnók-e az egy gyermekrendszer elleni harcz 

egyik eszközéül azt, a mit Széchenyi óvatosan kerül: a kötött birtoktömbök szabaddá tételét?” – Kovács Gábor 
1907. 205. 
310

 „Földrajzi és gazdasági tekintetben az egész baranyai Drávavölgy jóformán egységes földdarab. A kálvinista 
magyarságnak csaknem legnagyobb összefügg  területe ez a Dunántúlon, mely az utolsó ötven év alatt gazdál-
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könyvet, amelyet a helyi jelentések mellett a hivatalos statisztika adatai egészítettek ki.311
 

Széchényi munkájára hivatkozva alapozza meg kutatása hátterét 1936-ban megjelent, Az egy-

ke demológiája című monográfiájában Simontsits Elemér, Tolna vármegye f ispánja. Megfo-

galmazása szerint „Ellenkezést nem is az  adatai váltottak ki bel lem, amelyek hitelesek és 

objektívek voltak; hanem az egyke megfejtésének az az akkor általában elfogadott módja, 

amelynek  is teret engedett és amely ezt a jelenséget tisztán népünk vallástalanságával és 

erkölcstelenségével vélte megmagyarázhatónak és elintézhet nek.” 312
 Kritikája ellenére 

ugyanakkor a civilizáció fogalmának beépítésével és központba állításával próbált meg túl-

lépni Széchényin, amely szerint ennek a fejl dése bontakoztatta ki az egyes emberben azt a 

kényelmességet, amely már nem igényli a több gyermek vállalását. 313
 A korabeli kritika 

Simontsits esetében nem vállalkozott többre az egyszerű tartalmi ismertetésnél, csupán az 

uralkodó szemlélethez hozzásimította, amennyiben a szül k önz  érdekeivel magyarázta a 

születésszabályozás terjedését.314
 Az állami, közigazgatási személyek részér l tehát a szoká-

sok megváltozásával összekapcsolt erkölcsi magyarázatok játszottak dönt  szerepet, amelye-

ket a század eleji egyke-kutatások eredményei befolyásoltak. 

2. Az egyháziak részér l domináns a hitetlenség, mint magyarázó ok. A Horthy-korszak el tt 

részükr l is fogalmazódtak meg olyan vélemények, amelyek szerint a születésszabályozás 

szokás, amelyben a gyermek teher, vagy a vallás csupán küls dleges, nem hordoz a közösség 

szempontjából értéket és ezért nincs aggály a születésszabályozással szemben.315
 E körben 

mégis a legsúlyosabb követ Pezenhoffer Antal dobta a kérdés amúgy sem álló vizébe, amikor 

1922-ben megjelentette A demográfiai viszonyok befolyása a nép szaporodására című mono-

gráfiáját. A kötetben Pezenhoffer – aki római katolikus papként és hitoktatóként –, ok-okozati 

                                                                                                                                                         

 
kodásban is stagnál s a népszaporodásban a csöndes pusztulás képét mutatja. Életszükségleteik nagyobbodása 
nem oldódik föl az intenzivebb termelésre való törekvésben (aminek ugyis számos akadály áll utjában) hanem 
csöndes megadással, igazi magyar nemtör déssel fejti ki a lakosság a nyomasztóbb gazdasági viszonyok folytán 
<passziv ellenállásást> és az <egy fertály, egy gyerek> elvét honositja meg el bb szokásaként, azután erkölcse-

ként.” – Buday Dezs  1909. 
311

 Bertalan István 1910. 806. 
312

 Simontsits Elemér 1936. 7. 
313

 „Mert a civilizáció a maga kényeztet  berendezéseivel, ezernyi kedvezésével, óvó és gondozó létesítményei-

vel és küzdelempótló gyámolításával, mintegy melegágyává lesz mindazoknak a hajlamoknak, melyeket az em-

ber magában hordoz. Minthogy pedig ezek között a legszívósabb vitalitású a nagy természetb l elpusztíthatatlan 
örökségként magával hozott önzés: a civilizáció melegágya is ennek a csíráit indítja valmennyi közül a legdú-
sabb tenyészetnek.” – Simontsits Elemér 1936. 16ő. 
314

 „A fogamzásgátlás bizonytalansága, továbbá a népszaporodást gátló számos egyéb körülmény közrejátszása 
miatt van az, hogy napjainkban mindig több példáját látjuk, hogy a gyermeket semmiképpen nem akaró s az 
er szakos vetélés utjára lép  anya, még életösztönével szemben is megjátsza a cselekményét, akár az öngyilkos, 
akiben tettének elkövetésekor az életösztön bizonyára gyengébbnek mutatkozott minden más ösztönnél.” – 

Szénásy József 1937. 3-8. 
315

 Módra Imre 190ő. 8-9., Birtha József 191Ő. 1Ő-20. 
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összefüggést látott a vallás és a termékenység között, mely szerint a reformátusok egykéztek, 

míg a római katolikusok nem.316
 Pezenhoffer megállapítását nemcsak a protestáns, de a kato-

likus egyháziak sem osztották. Kovács Pál a reformátusok oldaláról vékony füzetben válaszolt 

Pezenhoffernek: azontúl hogy a szerz t elfogultnak tekintette, adatait szelektívnek min sítet-

te, melyek eredményeként figyelmen kívül hagyta, hogy „az egyke hazája a katholikusoktól 

legsűrűbben lakott Dunántúl és nem az inkább protestáns Fels  Tisza-mellék, vagyis nem az 

az országrész, melyre a magyar prot[estáns] kultúra súlypontja esik. Hiszen ez a szerz  által is 

többször hangoztatott tény inkább azt látszik mutatni, hogy a protestáns leveg  ellenállóbbak-

ká tette a protestánsokat, míg a kath[olikus] és Bécsb l fújó leveg ben a protestantizmus sor-

vadásnak indult.”317
 A hitviták korának retorikai eszköztárával is él  szerz  ugyanakkor a 

vallási különbségeket áthidaló, központi megállapításnak mégis a vallásosság hiányát nevezte 

meg, megoldásnak pedig „azért mégsem a protestantizmust mondom az egyke gyógyszer-

ének, hanem magát a szeret  Istent, kihez a hív  katholikus a fűvel ben tt úton épúgy eljuthat, 

mint a hiv  protestáns a járt úton.”318
 Scheffler János – ekkor még nagymajtényi plébános, 

kés bb szatmári püspök – az anyaságról vallott felfogás megváltozásának és az emberi kishi-

tűség következményének tartotta a születésszabályozást, Nagy Ákos nagyvátyi lelkész – Kiss 

Gézával egyetértésben – gazdasági alapú folyamatnak tekintette azt, amelyet azonban az 

okosnak tekintett életfelfogás avatott szokássá és ezáltal elvárássá.319
 A harmincas években az 

egyháziak részér l újabb megállapítás nem fogalmazódott meg: az egykézés továbbra is az 

erkölcstelenség következménye, amely vallástól függetlenül, általánosan elterjedt.320
 

3. Az 1930-as években második felében aktívan bekapcsolódtak az egykézésr l folytatott 

diskurzusba az orvosok, egészségügyi szakemberek is: els sorban a születésszabályozás és 

annak – leginkább az anyákra gyakorolt – egészségügyi vonatkozásai kapcsán. (A témához 

szorosan kapcsolódó magzatelhajtás kérdésköréhez a fejezetben még visszatérek.) Szerintük 

az egykézés olyan jelenség, amelynek hátterében az anyagias gondolkodás, az önzés és a ké-
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 „A közölt táblázat mutatja azután azt is, hogy - legalább Baranyában - a vallás nem küls ség csupán, vagy 
pipotya magánügy, hanem tényleg erkölcsi tényez , hatalom; a nép erkölcsössége épen nem független t le. Ép 
ily világosan látjuk továbbá azt is, hogy nem mellékes az, milyen vallású valaki, mert nem minden vallás egyen-

értékű. A meggy z dést nem percentuálhattuk, csak a küls  jeleket vehettük figyelembe, mégis bámulatos mó-
don kitűnik a különbség: a róm. kath.-nak anyakönyvezett egyének a legmerevebb ellenkezést, a protestánsok-

ként szerepl k pedig a legbámulatosabb egyezést mutatják az egykével s ez ellenkezés vagy egyezés - mint a 

fenti táblázatból látható - még csak egyetlen kivételt sem tűr.” – Pezenhoffer Antal 1922. 51. 
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 Kovács Pál 1923. 1ő. 
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 Kovács Pál 1923. 18. 
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 Scheffler János [192?]. 6-1Ő., Nagy Ákos 1929. 310-311. 
320

 Széles Sándor [1933], Szabó Sándor 193Ő, Kiss Samu 193ő 
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nyelem állhat, amelyek a 19. század liberális eszmei áramlataiból táplálkoztak.321
 Hídvégi 

János vajszlói orvos Hulló magyarság című szociográfiájában úgy fogalmaz, hogy „volt egy 

fonál, amely végig volt követhet  az egyke minden megnyilvánulási alakjában, ez volt a gaz-

dasági érdek. Minden egyke eredetében a gazdasági érdekből született.”322Az orvosok, egész-

ségügyi szakemberek észrevételei a korszak általános megállapításai szintjén mozogtak, új 

mondanivalót 1942-ben Bíró László fogalmazott meg, amikor Adatok az Ormányság faji ösz-

szetételéhez című munkájában rámutatott, hogy „Vallás és gyerekszám (egyke) viszonyát 

vizsgálva azt látjuk, hogy a beköltözött reformátusok és katolikusok még elfogadható adatai 

mellett az si református egyke, illet leg kevesebb gyermekszáma feltűn : tehát vallás és 

egyke között összefüggést kimutatni nem lehet.”323
 Ez az eredmény már reflektál azokra a 

telepítési kísérletekre, amelyekre a korábbiakban utaltam.  

4. Csoportosításom negyedik kategóriáját azok a társadalomkutatók alkotják, akik részint 

vagy egészen professzionális módszerekkel vizsgálták az egykézés jelenségét és megállapítá-

saikat is els sorban ilyen min ségükben publikálták. A kutatások dönt en a szokások megvál-

tozásának tekintették az egykézést. Nógrády László már érintett, 1913-ban megjelent munká-

ja, Az egyke-gyermek a Magyar Gyermektanulmányi Társaság által végzett adatgyűjtésnek a 

helyi tanítóktól beérkezett válaszait összegezte. Amellett, hogy hangsúlyozta az egykézés 

gazdasági vonatkozásait, adatgyűjtése alapján számos egyéb magyarázó faktort is szerepelte-

tett, úgymint „kényelemszeretet, n i hiúság, erkölcsi laza felfogás, utánzás, felvilágosodott-

ság, divat, a bábák s a törvény lazasága, a pornográf higienikus óvszereket reklamirozó füze-

tek, a szokás, részben a kivándorlás, a korai n sülés és a katonáskodás.”324
 A kötetr l írt érté-

kelésében Fábián Ferenc a kollektív szerz i gárda munkáját méltatta: „ötszáz tanító szorgalma 

szolgáltatta az adatokat. k, a rosszulfizetett, ezer gonddal küzköd  tanítók legderekabb el -

készít i a jöv  társadalomnak.”325
  

Ugyancsak 1913-ban publikálta Kovács Alajos statisztikus Az egyke és a katholikusok című 

tanulmányát a Magyar Kultúrában. Kovács megállapításai szerint nemcsak a reformátusok, 

                                                 

 
321

 „A 19. század liberális és individualista irányú bölcselete is szerepet játszhatott. Aki individualista, az keveset 
tör dik a közérdekkel: neki csak a saját érdeke fontos. Az önzés, a kényelem szempontjai természetesen a gyer-

mekszám korlátozása mellett szólnak. (…)Az el bbivel közeli rokonságban áll, de t le mégis megkülönböztethe-

t  az élvezetvágy, vagyis az ösztönök kiélésére való törekvés. Tekintve, hogy a terhesség, a gyermekágy szinte 
tökéletesen kizárja, a csecsem  és kisded gondozása pedig megnehezíti a házaséletet, ezért az élvezetvágyó em-

berek inkább a gyermekr l mondanak le, mint a saját élvezetükr l.” – Máday István 193ő. 23-24. 
322

 Hidvégi János 1938. 120. 
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 Bíró László 19Ő2. 7. 
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 Nógrády László 1913. 20. 
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 Fábián Ferenc 191Ő. 1Ő7. 
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de a katolikusok részér l is Baranya megye az egykézés f  fészke, másrészt pedig a nyugat-

magyarországi iparvárosok, amelyeket jellemz en katolikusok laknak, a szocializmus e he-

lyeken való jobb terjedése miatt válnak egykéssé: „különösen városokban, a szocializmus 

tanításai (a szocializmus által terjesztett vallástalanság, vagy legalább is vallási közömbösség) 

is nagy mértékben hozzájárultak az egyke terjedéséhez.”326
 E két, korai írást követ en a har-

mincas években már többen kutatták professzionálisan a születésszabályozás kérdését. Braun 

Róbert, reagálva Illyés Gyulának a Pusztulás című útirajzában tett megállapításaira, a dél-

baranyai reformátusok körében megfigyelt er teljesebb születésszabályozást azok tehet sebb 

mivoltához kötötte.327
  

Kerék Mihály 193ő-ben az egykét, az igen nívós szakirodalmi áttekintést követ en, a sárközi 

nemesek körében kialakult jelenségnek aposztrofálta és ennek alapján jutott arra a következte-

tésre, hogy „nem is a szegénység volt az ok, hanem talán azoknak van igazuk, akik az emberi 

önzésben, kényelemvágyban és hiúságban (az asszonyoknál) látják az els  egyke erkölcsi 

indokait.”328
 Ugyanakkor nem tekint el a kérdés regionálisan jelentkez  összetettsége mellett, 

amely alapján egészen más képet fest az egykézés szélesebb körben való elterjedésér l, így 

fentieknek nem ellentmond, hanem azokat kiegészíti, amikor megállapítja, hogy „a gyermek-

áldás korlátozása a dunántúli földművel  társadalom szélesebb rétegeiben az ötvenes évek 

felé kezd dött, amikor már liberális törvényeink a fiú- és leánygyermekek egyenl  öröklését 

írták el . Ahol a paraszt tudatára ébredt az új örökösödési rend következményeinek a családi 

vagyon sorsát illet leg, ott hamarosan meg is találta a védekezés módját.”329
  

Kiss Géza kákicsi lelkész, néprajztudós, részleteibe men en 1937-ben megjelent Ormányság 

című monográfiájában dolgozta ki f bb téziseit az ormánsági születésszabályozás demográfiá-

jára vonatkozóan (a Múlt és jelen című fejezetében nemcsak a vonatkozó szakirodalmat, de 

középkori tizedlajstromokat, a kora újkori adóösszeírásokat, illetve a kés bbi népszámlálások, 

népösszeírások adatait is felhasználta). 1929-ben már összefoglalta legf bb következtetéseit: 

„(…) Magyarországnak ezen a pontján, Dél-Baranyában, legalább gazdasági téren megvan a 

magyarázata s a bűn nemcsak ezé a népé, hanem szálai visszanyúlnak a XVIII. századba s ott 

csattognak ostorként a XIX. és XX. század hihetetlenül mélyen alvó szociális lelkiismerete 
                                                 

 
326

 Kovács Alajos 1913. Ő30-431. 
327

 „Mindamellett közismert tényként kell elismernünk, hogy a reformátusok születési számaránya alacsonyabb 
az országos átlagnál. Azonban ez szabályszerű jelensége a születések mesterséges szabályozásának, az emberi 
nem jöv jére nézve ennek az oly dönt  fontosságú találmánynak terjedése óta, hogy ti. a születések mesterséges 
szabályozásának ismerete a lakosság vagyonosabb és inteligensebb részében terjed gyorsabban.” – Braun Róbert 
[1933] 1992. 55. 
328

 Kerék Mihály 193ő. 232. 
329

 Kerék Mihály 193ő. 233. 
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körül. (…) A gazdasági ok belefúrta aztán magát a lélekbe s az ’egyke’-kérdés gyökerét mind 

nagyobb percentben lelki-okká változtatta. Ennek az oknak is két sarka, van: negatív és pozi-

tív. Negatív formája népünk mélységes pesszimizmusa jöv jével szemben, pozitív formája: a 

tudatos, önmagát élvez  bűn.”330
 Kiss már itt megfogalmazta a születésszabályozás 18. száza-

di kezdeteit, annak eredend en gazdasági motivációját és elterjedése során kulturális mintává 

való átalakulását, amit Andorka kés bb saját következtetéseként kezelt. „A tett az észszerüség 

ruháját öltötte magára. Mint észszerüség, valahogy a lelkiismeret szankcióját is megszerezte: 

erkölccsé változott.”331
  

Kovács Imre a Néma forradalom című szociográfiájában egyrészt kemsei tapasztalataira, 

másrészt a Fülep Lajostól szerzett ismeretekre alapozott. Az ormánsági egyke elemzésekor 

olyan szabályozó mechanizmusra hívta fel a figyelmet, amely szerint a jobbágyfelszabadítás 

korában kialakult gazdasági alapú motiváció erkölcsivé változott, amelyet az ekként javuló 

gazdasági kondíciók igazoltak és ezáltal er sítettek.332
 Megítélése szerint a kérdés vallási vo-

natkozással nem bír, els sorban a helyiek vallástalansága miatt.333
 Ugyancsak a vallás formá-

lis szerepér l írt Erdei Ferenc, aki szerint bár mutathatóak ki különbségek felekezetek szerint, 

azok nem vallási alapúak.334
 Ilyen, a gazdasági mellett kulturális okokat is feltételez  megál-

lapításra jut a kalotaszegi falvak vizsgálatakor Schneller Károly statisztikus, aki az élettér 

beszűkülése mellett több olyan okot is felemlít, amelyek nem kvantifikálhatóak.335
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 Kiss Géza 1929. 246. 
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 Kiss Géza 1929. 2Ő6. 
332

 „Tudatossá válik bennük az, ami egy megrázkódtatás következtében talán öntudatlanul következett be, szinte 
kirobbanásszerűen. Ösztönösen szabályozták a születéseket, mert az újszülöttek az él k érdekeit er sen veszé-
lyeztették. A jobbágyfelszabadítás és a házközösségi szervezet széteséséb l származó bizonytalan létérzés reájuk 
szakadt. Brutálisan reagáltak és - az események ket igazolták.” – Kovács Imre [1937] 1989. 1Ő6. 
333

 „Nem vallásosak, nem hisznek Istenben. Vallásosak sohasem voltak, mert nem tudták megérteni egyik törté-
nelmi egyház tanítását sem, az egyke okozta lelki defetizmus következtében pedig valósággal istentagadók let-

tek. Vajszlón az egyik paraszt például kijelentette, hogy az Istennek csak annyival van több esze nálánál, hogy 
tud es t adni. Ett l eltekintve semmi különbség közöttük.” – Kovács Imre [1937] 1989. 1Ő8-149. 
334

 „Mondják, hogy protestáns faluk hajlamosabbak az egykére. Igaz, hogy így van, azonban nem a dogmák 
különbsége teszi ezt, hanem az, hogy az ilyen hitű községek kezdett l fogva öntudatosabbak és igényesebbek 
vallásukat is éppen ennek révén változtatták meg annakidején. (...) Viszont a katolikus vallás sem akadálya an-

nak, hogy parasztok így feleljenek sorsuk mostohaságára, ha egyébként igényesebb és kényelmesebb emberek; 
aminthogy akárhány katolikus egykés falu is van.” – Erdei Ferenc [1938] 1973. 179-180. 
335

 „Kalotaszegen a népesség szaporodás a multban is csak mérsékelt volt. A dekandecia, amely helyenként egy-

kére és általában is igen széleskörű gyermekszám-korlátozásra vall, mégis új tünet. Okai közt vannak olyanok, 
amelyek inkább csak tünetek, mélyebben fekv  s a staisztikus által nehezen kitapogatható okok folyományai. 
Hogy a nagyobbodó igények s kivált a költséges, szép népviselet, a családgazdálkodás szempontjából árnyolda-

lakat jelent  "cifrálkodás" egyik ilyen tünet, ebben nem kételkedünk; még ha népszerűtlen és "maradi" is ez a 
felfogás. De hiszen régen is különlegesen szép és költségesen öltözködött Kalotaszeg! Vagy ma és tegnap, esz-

mények devalválódásának, akadályok tornyosulásának közelmultjában fontosabbá vált a küls ség és nehezebbé 
a szükséglet biztosítása? (...) régen is cifrálkodtak s a családi fészkek mégsem voltak olyan néptelenek és hide-

gek, mint ma. A f ok nem ez.” – Schneller Károly 1944. 37. 
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A 20. század els  felében a születésszabályozás a gazdasági mellett erkölcsi okait is számbe-

vev  értelmiségi tollforgatók körében a megváltozott szokások folyománya volt. Ezt, a kor-

mányzati politika által is támogatott véleményt általában, mint a kezdeti, gazdasági alapú mo-

tivációk rögzülését, szokássá válását definiálták. A megállapítást a kiterjedt kérd íves felmé-

rések alátámasztották és a statisztikai vizsgálatok sem cáfolták, habár utóbbiak eszközei en-

nek mérésében korlátozottak voltak (és azok ma is). A regionális jelleg hangsúlyozása ritkán 

került el térbe, ugyanakkor azok a magyarázatok, amelyek a vallási különbségeknek tulajdo-

nítottak els rendű magyarázó szerepet, szintén háttérbe szorultak. A születésszabályozás val-

lási, erkölcsi magyarázatai kapcsán ritkán kapunk letisztult, kiforrott képet, az egyes változók 

többé vagy kevésbé logikus összeillesztése, szinonimként való kezelése válik jellemz vé, 

csak a társadalomkutatók írásai kapcsán rajzolhatunk egy többé-kevésbé egzakt képet els -

sorban az ormánsági születésszabályozásról. Ugyanakkor a vizitációs és lelkészi jelentések 

olyan közeli képet nyújtanak a vizsgált térr l és lakóiról, amelyek mondanivalójukban a tár-

sadalomtörténész számára elengedhetetlen fontosságú információkat rejtenek. 

 

Vizitációs és az 1934-es lelkészi jelentések 

 

Szász Károly református püspök 1886-ban látogatta végig a Fels -Baranyai Egyházmegye 

településeit: a vizitáció alkalmával kelt feljegyzések egyik pontja a lelkészek jelentése egyhá-

zaik vallási és erkölcsi állapotáról.336
 Az alábbiakban a vajszlói kerület lelkészeinek beszámo-

lóit tekintem át. 

Szűcs József 1863 és 1890 között volt Besence és Páprád lelkipásztora. A császári (Komárom 

megye) születésű Szűcs tanulmányait Debrecenben végezte, majd segédlelkész volt el bb 

Bihar, majd Pest megyében, végül a szlavóniai ómoravicai segédlelkészi évei után került a 

páprádi filiával bíró Besencére.337
 Egyházai erkölcsi állapotát tűrhet nek tekintette: alapvet -

en csak a személye ellen irányuló enyhébb intrikákra enged következtetni beszámolója.338
 A 

születésszabályozásra nem utalt, habár láttuk, hogy Besencén különösen er s volt a születések 

                                                 

 
336

 DRE RL A/1. i. II. 
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 DRE RL A/Ő. 81. Szűcs Jen  
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 „Mi már ezen Besencze-páprádi egyháznak erkölcsi jelen állapotát illeti: ez tűrhet , s nem sok kívánni valót 
hagy maga után. Egyháziatlan vágyról panaszkodni nem lehet. Áldozatkészség az egyház és iskola érdekében 
kell leg nyilvánul az Új templom díszesen lett felépítése által. Elharapózott különleges bűnök nem észlelhet k. – 

Az egyházi szolgák iránti kicsinylés, irigykedés, úgy látszik eredend  bűn, s gyökér szálai messze a multban 
keresend k, s jelen korig nemhogy csillapodott és szűnt volna, de akiknek feladatuk s hivatalos kötelességük 
vala irtani a konkolyt: hintették azt inkább, és szorgalmatosan segítették elharapózni a ragályt.” – DRE RL A/1. i 

II. 107. 
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korlátozásának mértéke. Hiricsr l lelkipásztora, Szívós Károly (1882 és 190Ő között volt hi-

vatalban) csupán annyival informatívabb, amennyiben a hívek templomuk iránti nemtör -

dömségét és a mindenkori lelkésszel való ellenkezését részletesebben taglalja: láthatóan ese-

tében is ezek a vallásosság és erkölcsösség fokmér i.339
 A Somogy megyei származású, Pes-

ten tanult Molnár István 187ő és 190Ő között volt Kisszentmárton lelkipásztora.340
 Egyházáról 

pozitív képet fest, a születésszabályozásra vonatkozóan a következ ket írta: „A nemi élet er-

kölcstelenségei a magzatvesztés s fajtalanság undok büneit l gyülekezetem meg rízte tiszta-

ságát. 11 évi itteni hivataloskodásom alatt e vétekkel senkit még gyanusittatni sem hallottam 

pedig ily kis - 3Ő0 lélekb l álló - gyülekezetben mindenkir l a legkisebb gyanu is eljut a lel-

kész füleihez.”341
 Fejes Sándor lúzsoki lelkész (hivatalban 187ő és 1916 között) füleihez – 

habár ekkor nem volt jelent s eltérés a lélekszámában Kisszentmártonhoz képest – eljutott a 

magzatelhajtási esetek híre. A látszólag vallásos népnél „a magzatvesztés az összes családok 

felénél”342
 el fordult. Hasonló információval azonban sem a vajszlói sem a vejtii lelkész nem 

bírt, vagy nem írta le. Bátori István dicsérte gyülekezetét,343
 míg Szendy Lajos a vejtiek 

gyermekvállalásáról így fogalmazott: „Magzatvesztés bűne még nem férk zött be községünk-

be. Gyermektelen család alig van, ellenben több családban ő, 6, 7, 8 gyermek is van.”344
 1886 

a vizsgált id szakunk második szakaszába esik: ebben az évben a korai házas évekre koncent-

rált szüléseket a korábbiaknál számottev bb korlátozás követte. S bár az általam vizsgáltak 

esetén valóban találhatóak olyan családok, ahol a termékenységi id szak lezárultát követ en 

is 7-8 gyerek maradt életben, az 18őő1891 közötti id szakban az ő vagy több gyermekes 

családok aránya alig haladja meg a családok ő%-át. Összességében az alapvet en pozitív, 

vagy a lelkész és a gyülekezet viszonyára kihegyezett kép nem tükrözi a mért termékenységi 
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 „Hirics a f. baranyai egyházmegye kisebb gyülekezetei közül való, de azt bátran irhatom fel le, hogy egyike a 
legkülönösebb és széls ségeket kedvell  gyülekezeteknek, mert vólt id , mid n rendkívüli erényeivel tündök-

lött, de vólt oly id  is, mid n rendkívüli büneivel csaknem összetörte magát. Több mint 70 éven át e kis gyüle-

kezet folytonos harcban állott lelkipásztoraival s tanítóival. Nem vólt a fegyvernek oly neme, melyet fel nem 
használt volna arra, hogy tanítóit megsemmísitse. Régi vallásosságából, tiszta erkölcseib l kivetk zve, még az e. 
kerületi s e. megyei intézkedéseknek is elleneszegült annyira, hogy évek hosszú során át a hiricsi gyülekezet 
elfekélyesedett ügyei töltötték e az e. kerületi s e. megyei jegyz könyvek lapjait. Lelkipásztoraival szemben a 
köteles tartozást megtagadta, templomát kerülte, iskoláról és iskoláztatásról sokáig tudni sem akart. Az egyház 
felvirázására – a közöny miatt – mit se tett, az egyház épületei rombad ltek, az adósság évr l évre szaporodott.” 
– DRE RL A/1. i. II. 474-475. 
340

 DRE RL A/Ő. 81. Molnár István 
341

 DRE RL A/1. i. II. 624. 
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 DRE RL A/1. i. II. 727-729. 
343

 „Els ben is örömmel constatálhatom, hogy valami uralkodó bűnt a gyülekezet körében még nem tapasztal-

tam. Fajtalanság, iszákosság, fényűzés, pazarlás, viszálkodás, káromkodás, trágár beszéd és ily-oly ritkaság, 
hogy azért valóban dicsérni lehet ket. Ehhez járul, hogy a templomot elég szép számmal és szorgalommal 
látogathák.” - DRE RL A/1. i. II. 1335-1336. 
344

 DRE RL A/1. i. II. 1363. 
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eredményeket, amelynek csak részben lehet az oka, hogy ez a lelkészi generáció már kevésbé 

volt a régió szülötte.345
 Árulkodóbb az, amit a kisszentmártoni lelkész írt: a hír nem jutott a 

fülébe és ahogy a Fülep-féle kérd ívet megválaszoló lelkészek esetén hamarosan láthatjuk, ha 

nem várták be az információt, hanem maguk eredtek nyomába, akkor is csak korlátozott mér-

tékben tájékozódhattak, tekintve a kérdés intim, kényes és a lelkészi érdekl dés szempontjá-

ból mindenképp provokatív jellegére. 

Ravasz László 1930-as püspöki vizitációja alkalmával már el renyomott kérd ívet kellett a 

lelkészeknek egyházukra vonatkozóan kitölteniük. Bár konkrétan nem kérdez rá, a Ő2. kérdés 

volt az, amely legközelebb esett a születésszabályozás témájához: „Vannak-e rossz szokások, 

babonák, tömegbűnök s melyek azok?” Tóth Lajos páprádi lelkész erre a kérdésre nem vála-

szolt, a besencei, a lúzsoki és a vajszlói lelkészek szerint ilyenek nincsenek, míg Tomanóczy 

János, aki Hirics, Kisszentmárton és Vejti közös lelkésze volt, utóbbi két gyülekezet esetén az 

egykét, Hirics kapcsán pedig a káromkodást és a férfiak templomkerülését rótta fel.346
  

A mintegy négy évvel kés bbi Fülep-féle kérd ív 18. (Mennyire változott meg a lakosság 

összetétele, a község arculata? A beszivárgott nép milyen, jó minőségű-e, vagy selejtes, anya-

gilag milyen a helyzete, s milyen erkölcsű? Az őslakosság elegyedül-e véle, összeházasodnak-

e véle, az őslakosságnak volt-e valamilyen népi művészete [faragás, szövés stb.] s él-e még 

belőle valami? Régi viselet, szokások, eredeti népdal, régi tánc él-e még valamennyire s külö-

nösen hogy vélekedik és beszél róla a nép?). 20. (Az egykézés erkölcsi kihatásai.), 25. (Hol 

mutatható ki lelkiismeretlen működésével kapcsolatban a pusztulás meggyorsulása?: Családi 

élet, vő rendszer. Öregek, ifjak, gyermekek helyzete a családban, erkölcsi légkör az egyház-

ban) és 33-3ő. kérdései (33. Milyen a vallásos élet? 34. Vannak-e komoly keresztyének s mi a 

vélekedés róluk a faluban? 35. Fényűzés, kényelemszeretet stb. mennyire terjedt el?) vonat-

koztathatóak a közösség vallási-morális életére, hagyományaira.
347

 Megjegyzem, hogy ennél 

és a magzatelhatás módszerére vonatkozó kérdésnél az elemzett válaszok körét – a kérdésre 

való kevés, specifikusan értelmezhet  válasz miatt – az összes válaszadóra kib vítettem. A 

20. és a 2ő. kérdés finoman, míg a válaszok alapján sokkal er sebben az egykézés erkölcsi 

vetülete szempontjából kapcsolódik össze: a 2ő. kérdésre válaszolva a lelkészek több esetben 

a 20. kérdésre adott válaszukra hivatkoztak, így az elemzés során célszerűnek mutatkozik 

ezek együttes vizsgálata. Az egykézés erkölcsi következményeit vizsgáló 20. és 2ő. kérd pont 

                                                 

 
345

 Koloh Gábor 2016 
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 DRE RL A/1.i. 8. doboz, Hirics. 
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 F. Csanak Dóra (szerk.) 199ő. 329-330. 
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a válaszadásokat tekintve szorosan összekapcsolódik. A 20. kérdés általánosan érdekl dik az 

egykézés erkölcsi kihatásai után, amelyre a feleleteket tartalmuk szerint az alább látható mó-

don lehet összegezni.  

 

Felelet 

Nincs válasz 23 

Nem tudja; egyéb válasz 11 

Családi demoralizáció 17 

Hitetlenség, világias élvezetek 9 

Több variáció megnevezése 10 
 

 

31. táblázat: Az egykézés erkölcsi kihatásai (ad 20. kérdés) 
Forrás: Hivatkozott kérd ívek 

 

A második válaszlehet ség alatt egyéb válaszként értelmeztem azokat, amelyek egyrészt ta-

gadták, hogy lenne erkölcsi kihatása (2 ilyen válasz született), azokat, amelyek fizikai, 

degeneratív következményeir l írtak (3 válasz), és azokat is, amelyeknél a válasz nem terjedt 

ki többre, mint arra, hogy az egykézés erkölcsi kihatása „romboló”. A részletekbe bocsátkozó 

válaszok közül legmagasabb azok aránya, akik a család átalakulásáról, egységének megbom-

lásáról, illetve a gyerekhez való viszonyulás megváltozásáról írtak. A válaszok között gyakori 

az olyan er s, ítélkez  hangvétel, mint amelyet a drávaszerdahelyi Gubucz Gábor lelkipász-

tortól vett idézet is példáz: „Az egykézéssel szoros kapcsolatban lev nek látom a Baranyában 

szerte dívó paráznaságot. Alig lehet egy-egy faluban találni olyan férfit, vagy asszonyt, aki ne 

lett volna fiatalabb korában házasságtör  parázna. Öregasszonyok szinte házszám szerint sor-

ban elmondják, hogy kinek ki volt a szeret je. A legtöbb persze annak volt, aki a többir l el-

mondja. Hogy aztán egyéb okokon kívül a paráznaság szülte-e az egykét, vagy megfordítva, 

hogy melyik volt az el zmény és melyik a következmény, azt nem tudom, de a két jelenség 

közt szoros összefüggést látok.” A házasságtörés mellett a gyerekekre irányuló nagy figyelem 

áll az e kategóriába sorolt válaszok középpontjában, amelyek az egy gyermek elkényeztetésé-

r l és ezzel párhuzamosan a többgyermekesek elítélésér l szólnak. A feln tt egyke kapcsán is 

több észrevétel fogalmazódott meg, amelyek a szül  iránt tanúsított tiszteletlenségér l szól-

tak. Kiss Géza egyetlen példát emelt ki a sokból: „Az egykézés erkölcsi kihatásai borzalma-

sak. Néhány napja úgy vágta arcul egy ŐŐ éves egyke 6Ő éves édesanyját, csak úgy durrant. 

De a ŐŐ éves egyke 69 éves egyke apja is kucóban, konyhában külön asztalnál etette apját-

anyját, akiket néhány éve temettem. Példa a sok közül. Az egykés családok életét nem is tar-
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tom családi életnek a szó nemes értelmében.”348
 A példa bepillantást ad az ekkor még el for-

duló, generációk közötti együttélésbe. A feleletek között több is a hívek keresztyén hitükt l 

való elidegenedését, a lelkiekt l az anyagiak felé fordulását kárhoztatta, ahogy azt a botykai 

lelkész is összefoglalta: „Könnyen élni szeretés, munkától, kötelességt l vonakodás, Istent l, 

vallástól eltávolodás.”349
 A többi válaszadó mindezek együttes megjelenésér l, kölcsönhatá-

sáról írt, szorosan az egykézés következményének tulajdonítva azokat. Hainan Farkas össze-

foglalása szerint az egykének tulajdoníthatóak a következ k: „a) önzés, b) kényeztetés, c) 

fegyelmezetlenség, d) házassági hűtlenség, e) a szül k, általában az öregek semmibe vevése, 

e) felel sség érzetének hiánya. f) Babonás szokások felbecsülése.”350
  

A 2ő. kérd pont kérdése („Hol mutatható ki lelkiismeretlen működésével kapcsolatban a 

pusztulás meggyorsulása?”) a kérdés értelmezéséhez adott eligazítást: felsorolásszerűen meg-

említette a családi életet, a v rendszert vagy a családon belüli szerepek bemutatását, mint op-

cionális válaszlehet ségeket („Családi élet, v  rendszer. Öregek, ifjak, gyermekek helyzete a 

családban, erkölcsi légkör az egyházban.”). A kérdés, ahogy a válaszlehet ségekb l is kitű-

nik, szorosan összefügg az el bbivel, igaz itt már kifejezetten a család áll a középpontban. A 

válaszok megoszlását a 32. táblázat foglalja össze. 

 

Felelet 

Nincs válasz 23 

Nem tudja; egyéb válasz 8 

Öregek megvetése és/vagy gyerekek elkényeztetése 22 

Válások, rossz házasélet 6 

V rendszer/ n rendszer 6 

Kielégít , vagy jó erkölcsi élet van 5 

 

32. táblázat: Hol mutatható ki a pusztulás meggyorsulása? (ad 2ő. kérdés) 
Forrás: Hivatkozott kérd ívek 

 

A válaszokat olvasva a hangsúly egyértelműen a generációk közötti hagyományos családi 

viszonyok átalakulásán volt, ami jellemz en az id sebb családtagok iránti közönyösséget 

vagy elutasítást takarta, jellemz en a gyermek(ek) iránti figyelem megnövekedésével össze-

kapcsolva. Ádám Imre kölkedi lelkész leírásában már egyértelműen megjelennek a polgáro-
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MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 202. Kákics. 
349

MTAK KIK Kt. Ms 4593. 179. Botyka. 
350

MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 219. Markóc. 
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sodás jelei is: „Az egykézés bizonyos jómódot teremt a családban. »Jókat« f znek, hordós bor 

áll a pincében. Csinos lakásberendezés, divatos műbútor. Az egykét elkényeztetik, finnyásá 

válik. Bársony, finom ruhában járatják s már kiskorában belenevelik azt a tudatot, hogy  kü-

lönb mint a más gyereke. Az egész család lesi, mit kíván a kis éretleneszű,  a központ,  for-

gatja maga körül az egész családot.”351
 Ezzel együtt viszont az öregekr l, f leg ha már mun-

kaképtelenek, a jelentések szerint egyértelműen olyan vélemény fogalmazódik meg, hogy 

csak nyűgöt, terhet jelentenek a családnak, amelyen belül id vel periférikusabb helyzetbe 

kerülnek. A rossz házasélet kapcsán nemcsak a házasságtörések felemlítése, de a házasságon 

belüli viszálykodások, egyenetlenkedések megemlítése is gyakori, ami mögött egyes magya-

rázatok szerint olyan, a neveltetés során kialakult igények, elvárások állhatnak, amelyekre a 

környezetüket jelent  társadalmi közeg általában nem volt felkészülve.352
 A v rendszer nem 

ormánsági vagy dél-baranyai sajátosság, mégis sok esetben nagy jelent séget tulajdonítanak 

neki az egykézés kihatásai kapcsán.353
 Itt ugyanis nem a v rendszer (azaz matrilokalitás, a férj 

kerül a feleség szüleinek háztartásába), hanem a v nek ebben az új családi környezetben el-

foglalt el nytelen helye az, ami a jelentések – és a témával foglalkozó korabeli szakirodalom 

– szerint meghatározta a születend  gyerekek számát, rendszerint úgy, hogy a fiatal házaspár 

több gyermek iránti igényét a lány szülei letörték. Ezzel párhuzamban többen emlegettek n -

rendszert, amennyiben ilyen kérdésekben a n  – legyen az a feleség, az anya vagy az anyós – 

döntött: „a »n rendszert«, a családf  munkabíró feleségének a családi élet minden megnyil-

vánulását irányító ténykedésében nyilván látjuk, mert a férfi csak a gazdaságban és a családon 

kívül parancsol de a családban az asszony az úr.”354
 Az el bbi kérdéshez mérten azonban töb-

ben is vannak, akik jelentésükben nem kapcsolnak az egykézéshez negatív erkölcsi követ-

kezményeket (közülük hárman a 20. kérd pontot nem válaszolták meg). A czinderybogádi 

(ma: Bogádmindszent) tanító például ezzel kapcsolatban arra a megállapításra jutott, hogy 

„Családi életük erkölcsös alapon nyugszik, megvan az öregek iránti tisztelet és viszont a szü-

l k gyermekeiket nem simogatással, kényeztetéssel, hanem szül i szigorral nevelik az élet-

nek.”355
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 212. Kölked. 
352

 „A gyermekeket a szül k és öregek szeretik s t kényeztetik. Ha csak lehet jól táplálják, ruházzák, iskoláztat-

ják. Tiszták és egészségesek. Itt hiba kés bb lehet, ha a kimélve és kedvezve nevelt, igényessé lett fiatal az élet-

ben nem találtja meg azt, amit várt. – A mai 2030 év körüli házas felek közt is sok baj származik abból, hogy 
nem tudnak úgy tűrni és kevéssel megelégedni, mint a korábbi nemzedék.” In MTAK KIK Kt. Ms 4593. 187. 

Drávacsehi. 
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 Bene Lajos 1925. 33-37., Kovács Imre [1937] 1989. 1Ő0. 
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 219. Markóc. 
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 18Ő. Czinderybogád. 
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A besencei lelkész, Berényi István a kérdések kapcsán röviden válaszolt: „a nép józan életű, 

erkölcsös egyébként, tiszta a háza tája. A viselete az öregeknél a régi, a fiataloknál ez a di-

vat.”356A hiricsiek kapcsán Tomanóczy bár megemlítette az egykézést, de azt a gyülekezet 

jöv je szempontjából nem tartotta aggasztónak.357
 Kisszentmártonra külön nem tért ki e kér-

dések megválaszolásakor, a vejtii gyülekezetr l pedig csak annyit jegyzett meg, hogy bár er-

kölcsösek, vallás tekintetében közömbösek.358
 Kiss Károly, aki ekkor Páprádon volt segédlel-

kész, tömören összefoglalta meglátásait: gyülekezete vallási életét  is közömbösnek min sí-

tette és a polgáriasodó paraszti életformaváltás kapcsán annyi volt a megjegyzése, hogy „A 

fényűzés és kényelemszeretet nagymérvűvé lett.”359
 Hogy mib l állhatott ez konkrétan, arra 

nem érezte szükségesnek kitérni. Ez az elem – vélhet leg a kérdésfeltevés er s sugalmazó 

jellege miatt – el fordul a válaszadásokban: legalább is e kérdések kapcsán a lúzsoki és a 

vajszlói lelkész is hasonló válaszokat fogalmazott meg.360
 A vizsgált települések lelkészei 

jelentéseikben a 30-as évek közepére már nem találták vallási vagy erkölcsi értelemben oly 

mértékben kifogásolhatónak a születéskorlátozást, hogy azt ezekre a kérdésekre felelve külö-

nösképp hangsúlyozták volna. Míg az 1886-as vizitáció esetén a téma gyakrabban el fordult, 

ott is leginkább a magzatelhajtással összefüggésben tárgyalták: a preventív megoldás bármi-

nemű megemlítésére nem kerítettek sort. Mindezek mögött nemcsak az információ hiánya 

állhatott: ha legszűkebb értelemben tárgyalták az egykét (ennek pontos definiálására sem a 

kérdez , sem a válaszadók részér l nem került sor), akkor természetesen könnyen találhattak 

két-, három- vagy több gyermekes családot is és ha a gyermektelenek jelent s aránya mögött 

az id legesen megteleped  családok megjelenését feltételezzük, akkor még számottev bb az 

egynél több gyermekkel bírók aránya. Különösképp így van ez, ha figyelembe vesszük, hogy 

a jelentések megírásakor a lelkészek nemcsak azon családok alapján formáltak véleményt, 

akiknek lezárult a termékenysége, hanem a még vagy már nem szül , de életkora szerint ter-

mékeny anyákat is látták.  
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 176. Besence: Berényi István 
357

 „Fényűzést lehetetlenné teszi a jelenlegi gazd. válság; dolgos, munkás nép, tehát kényelemszeretet nincs mi-

vel a házaspárok többsége többgyermekes, az egyke még itt nem aggasztó jelenség, nem fenyeget az a veszede-

lem, hogy a hiricsi nép kivész.” – MTAK KIK Kt. Ms 4593. 200. HiricsVejtiKisszentmárton: Tomanóczky 
János  
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 MTAK KIK Kt. Ms 4593. 200. HiricsVejtiKisszentmárton: Tomanóczky János 
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 232. Páprád: Kiss Károly s. lelkész 
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 MTAK KIK Kt. Ms 4593. 213-21Ő. Lúzsok: Aszalós Gyula; MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 2ő1. Vajszló: Takács 
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Alapkutatások 

 

A II. világháborút követ  tudományos történeti demográfiai kutatásokban a termékenység 

felekezeti megközelítése egy id re háttérbe szorult. Tekse Kálmán 1969-ben publikált tanul-

mányában (A termékenység néhány jellemzője Közép- és Dél-Európában az első világháború 

előtt) a házas termékenység kapcsán igazolta, hogy az a 1920. század fordulóján mutatott 

felekezetenkénti eltérést: „E szerint a házas termékenységi arányszám 1900/1901-ben a római 

katolikusok és görög katolikusok csoportjára valóban magasabb volt, mint a többi felekezeté-

re (…). A következ  10 évben az arányszám minden felekezetre vonatkozóan csökkent, jelen-

t sebb mértékben mégis a római katolikusok, a görög katolikusok, az evangélikusok és (leg-

gyorsabban) az izraeliták csoportjában.”361
 Tekse a felekezeti különbségeket a nemzetiségi 

megoszlással is összekapcsolta, eredményeit ezek keresztmetszetében értelmezte. Konklúzió-

jában a vizsgált kérdések körét a nemzetiségi és felekezeti megoszlás mentén kib vítette, 

amennyiben egy sokváltozós alapvizsgálat elvégzését sürgetette.
362

 

Ugyancsak 1969-ben publikálta Andorka Rudolf A születésszám gazdasági és társadalmi té-

nyezői Magyarországon című tanulmányát, melyben egyrészt rámutatott arra a már Kovács 

Pál által is érzékeltetett problémára, amely szerint a tiszántúli reformátusok termékenysége az 

egykeviták során nem kapott kell  figyelmet, másrészt pedig több ponton is megfogalmazta a 

termékenységi viselkedés olyan mértékű összetettségét és érzékenységét, amely sok esetben a 

demográfia eszközeivel már nem mérhet .363
 

Újabban ri Péter Etnikum, felekezet és demográfiai különbségek a 18-19. századi Magyaror-

szágon című tanulmányában kapcsolta össze a termékenység és a felekezet kérdéskörét, ko-

rábban megismert kutatási terepe, a történeti Pest-Pilis-Solt-(Kiskun) megye példáján. Több-

változós lineáris regresszióelemzése rámutat, hogy a vallási faktornak volt befolyása a demo-

gráfiai jellemz kre, még ha nem is világos, hogy mi volt ennek a háttere. El bbiekkel egybe-
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 Tekse Kálmán 1969. 38. 
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 „Ily módon talán indokolt az a megállapítás, hogy a születésszabályozás magyarországi elterjedésének ténye-

z it vizsgálva a népesség nemzetiségi és felekezeti megoszlásán túlmen en különös figyelmet kell fordítani a 
kulturális és egészségügyi, de még inkább olyan gazdasági tényez kre, mint a népesség általános gazdasági 
helyzete, a földbirtokviszonyok, a mez gazdasági termelés jellege és szervezete, a munkaer helyzet stb., illet -
leg ezek változásai a feudális társadalmi-gazdasági rendszerr l a kapitalista társadalmi gazdasági rendszerre való 
lassú áttérés id szakában.” – Tekse Kálmán 1969. Ő0. 
363

 „(…) kell lennie valamilyen hagyományos tényez nek, amely a gazdasági fejlettségt l teljesen függetlenül, 
országrészenként eltér en befolyásolja a termékenységet. Sok további - részben történeti demográfiai - kutatás 
szükséges annak eldöntéséhez, hogy milyen hatások alakították ki a "termékenységi viselkedésnek" ezt a ha-

gyományát, amely a kultúra tartós és szerves részévé vált.” – Andorka Rudolf 1969. 36. 
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vág továbbá azon pontján is, amelyben komplex (tehát a felekezeten kívül a nemzetiségre, a 

társadalmi státuszra vagy például a földrajzi elhelyezkedésre is kiterjed ) a vizsgálata.364
  

A felekezeti hovatartozás meghatározó jellege megjelenik Tóth Zoltán lukai kutatásában is, 

ahol a 19. századi helyi református nagygazdaréteg sajátja az egykézés.365
 

 

Kérdés 

 

Benda harmadik kritikai pontja, hogy szemben a francia kutatók földrajzi táji érvelésével vagy 

az angolok művelési formák, illetve gazdálkodási alapú kiválasztásával a hazai kutatásokban 

a „vallás és a nemzetiség az er sebb meghatározó és a történetileg megfigyelhet  variációk 

els dleges magyarázatánál mindig ehhez nyúlunk. Andorka Rudolf kiválasztási stratégiája is 

erre épül. (…) úgy vélem, hogy a vallás és a nemzetiség eddig inkább zsákutcába vitt.”366
 A 

fentiekb l is kiolvasható, hogy nem a felekezeti hovatartozás a születéskorlátozás terjedésé-

nek els rangú magyarázó faktora, véleményem szerint mégis érdemes azt külön elemzés alá 

vonni. A legfontosabb érvem emellett egyértelműen magának a vizsgálatnak az eddigi hiánya. 

A fenti diskurzusokból is láthattuk, hogy oly sokan és oly sokszor hozták összefüggésbe az 

ormánságiak vallását és születésszabályozását, hogy a két szó, úgymint a református és az 

egyke, összeforrt. Nem tartom tehát vargabetűnek, hogy ha részleteiben is megvizsgáljuk, 

hogy mit láthatott a korabeli helyi szemlél , ha a református és római katolikus családok 

gyermekvállalását vetette egybe. 

A fejezet során legel ször arra a kérdésre kívánok válaszolni, hogy a rendelkezésre álló ada-

tok alapján hogyan változott az elemzés alá vont települések felekezeti lélekszáma? Ezt köve-

t en vizsgálatom a reformátusok és a római katolikusok természetes és tényleges lélekszám-

változását, külön kitérve a migrációs értékekre, majd az általános és a korspecifikus házas 

termékenység mutatóit elemzem. Miután itt is megvizsgálom a termékenység lezárultakor él  

gyermekek számát felekezetenként, szeretném a református és római katolikus családok ter-

mékenységi mutatóit társadalmi csoportonként is elemezni, hogy mindezekkel a vizsgálatok-

kal megtudjuk, volt-e és ha igen, milyen mértékű volt a termékenység a vajszlói kerületben 

két felekezet, a reformátusok és a római katolikusok között? 

A születésszabályozás módszereire vonatkozóan a fentebb is használt Fülep-féle kérd ív vála-

szaiból is tájékozódhatunk. A kérdések közül a 21‒24. kérd pontok törekednek felmérni a 
                                                 

 
364

 ri Péter 2010. 
365

 Tóth Zoltán [1993] 2000. 9ő3. 
366

 Benda Gyula [2001] 2006. 75. 
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Fels baranyai Egyházmegyei lelkészeinek tudását – els sorban – a térség reformátusaira vo-

natkozóan.367
  

A kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat vizsgálva láthatóvá válik, hogy az egykézés 

módszerére vonatkozó kérdések három csoportba sorolhatók. A 21. és 22. kérdés a születés-

szabályozás technikai oldalát vizsgálta, nevezetesen, hogy hogyan vagy mivel „manipulál-

tak”, azaz milyen preventív és milyen magzatelhajtási módszereket ismertek a magzatukat 

elhajtó n k? A 23. és 2Ő. kérdés szintén technikai jellegű és már kizárólag a magzatelhajtásra 

vonatkozik. Itt ugyanis Fülep Lajos arra keres választ, hogy milyen mértékben általános a 

magzatelhajtásba történ  küls  beavatkozás. Ezekkel a kérdésekkel és a rájuk adott válaszok-

kal úgy juthatunk közelebb az egykézés, mint közösségi norma megismeréséhez, hogy egy 

összefügg , közel 80 települést lefed  térségre vonatkozóan kapunk korabeli adatokat olyan 

személyekt l, akik mint a közösség szellemi, lelki elöljárói, általában igyekeztek a kérdésekre 

választ adni, még ha maguk is tudták, vagy sejtették, hogy ez nem, vagy csak nehezen megva-

lósítható. Berényi István besencei lelkész így írja le, hogy  miként találkozott a magzatelhaj-

tás technikájára vonatkozó elhárításával: „Próbáltam puhatolni bizalmas embereknél, de az 

csodálkozva kérdezte: hát Tisztelend  úr ő gyerek után akarja megtanulni?”368
 A lelkészek 

által megfogalmazott válaszokat árnyalja az a peranyag, amely egy piskói asszony magzatel-

hajtási esetét mutatja be.369
 Ennek segítségével az alkalmazott módszerr l és a helyi bába sze-

repér l is informálódhatunk. 

A fejezet harmadik részében a családnagyság és az iskoláztatás kapcsolatát vizsgálom. Célom 

annak megvilágítása, hogy mennyiben volt összefüggés a gyerekek születési sorszáma és a 

tanulmányi eredményük között. 

 

Forrás, adat, módszer 

 

A korábbi fejezetekben felhasznált írott és nyomtatott források körét a fenti kérdésben megfo-

galmazottak vizsgálatához nem kellett b vítenem. Az egyházi anyakönyvek els sorban a saját 

felekezetükhöz tartozók adatait rögzítették: bármilyen (ritka) eltérést egyértelműen jeleztek. A 

polgári anyakönyvezés 189ő-t l vizsgálati korszakunkban végig, amúgy 19ő0-ig rögzítette 

                                                 

 
367

 21. Hogyan kezdték? 22. Manapság mivel manipulálnak (preventív coitus interruptuson kívül az abortust 

el idéz  hunyor, elkenés stb.) 23. Maguk csinálják-e vagy mással csináltatják? 2Ő. Tudva van-e, kik a ken  
asszonyok, bábák, orvosok, akik gyakorolják? – F. Csanak Dóra (szerk.) 199ő. III. 330. 
368

 MTAK KIK Kt. Ms 4593. 176. Besence. 
369

 MNL BaML VII. 2. b. 991/1919. 
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folyamatosan a felekezeti hovatartozást. A népszámlálások közül a józsefi nem rögzítette a 

keresztény vallási adatokat, a kés bbi különböz  (Ludovicus Nagy, illetve Fényes Elek nevé-

hez köthet ) összeírások nem megbízhatóak bár érzékeltetésül elfogadhatóak, így végül els -

sorban a Kepecs József által szerkesztett, Magyarország településeinek vallási adatai (1880—

1949) és a Seb k László szerkesztette Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai című kötetek-

re támaszkodtam az adatok összeállításakor. 

 

Lezárt családlapok 

száma 
Református Római katolikus 

1263 1049 (83,06%) 214 (16,94%) 

 

33. táblázat: A lezárt családlapok megoszlása felekezet szerint 

 

A termékenységi elemzéshez felhasznált családlapok megoszlását az 33. táblázat foglalja ösz-

sze. A családok felekezeti besorolásakor úgy jártam el, hogy els sorban a szül k felekezeti 

hovatartozása volt a meghatározó: ezek eltérése esetén a gyermekek felekezeti hovatartozása 

jött számításba. A felekezet szerinti megoszlást a helyben domináns reformátusokra valamint 

a római katolikusokra szűkítettem. A módszerek tekintetében a fejezetben alkalmazott eljárá-

sok nem különülnek el az el z  fejezetekben megismertekt l. Az elemzett családokhoz ren-

delt felekezeti változók, akárcsak a társadalmi csoportok esetén, itt is lehet vé teszik a cso-

portalkotásokat és az ezek szerinti lekérdezéseket. A változók kombinálására a társadalmi 

csoportok és a felekezeti változók szerinti megoszlás összekapcsolása ad módot. 
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Eredmények 

 

A népességszám alakulása felekezeti bontásban 

 

  

római 

katolikus 

görög 

katolikus 

görög 

keleti evangélikus református* unitárius izraelita egyéb 

1828 286 0 0 0 2695 0 17 0 

1841 326 0 0 0 2221 0 14 0 

1869 879 0 0 22 2928 0 78 0 

1880 826 0 0 10 2925 0 108 0 

1890 862 0 1 2 2761 0 107 0 

1900 994 0 0 16 2550 16 118 59 

1910 1283 0 2 10 2396 21 110 32 

1920 1451 0 2 18 2024 0 67 26 

1930 1884 2 6 19 1911 0 48 24 

1941 2112 11 2 27 1701 8 44 21 

*Ludovicus Nagy összevonta az evangélikusokkal. 

      

34. táblázat: A népesség felekezeti megoszlása a vajszlói kerületben (18281941) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és népösszeírások 

 

Az 1828-as és az 18Ő1-es adatok jelzésértékűek, az el bbi kapcsán pedig szükséges megje-

gyezni, hogy ott a reformátusok 269ő f s értéke alatt a Ludovicus Nagy által összevontan 

szerepeltetett reformátusokat és evangélikusokat kell érteni (mivel a források és a szakiroda-

lom sem említ a 19. század els  felében jelenlev  jelent sebb lélekszámú evangélikusokat, 

ezért a 269ő f s érték feltehet leg közel teljes mértékben a reformátusokat jelenti). Az 1828 

és 19Ő1 közötti id szakban a római katolikusok száma talán meghétszerez dött (1869-t l 

közel két és félszeresére n tt). Görög katolikusok és görög keletiek, avagy ortodoxok nagyon 

kis számban éltek a régióban és az evangélikusok sem sokkal haladták meg ket. A hagyomá-

nyosan domináns ormánsági felekezet a reformátusoké volt. Létszámbeli változásuk nagyon 

látványosan alakult a vizsgálati id szak utolsó félszázadában: míg 1869-ban a lakosság há-

romnegyede kálvinista, addig 1930-ra arányuk kiegyenlít dött a római katolikusokéval és 

1941-re már kevesebb református élt e településeken, mint katolikus. Az unitáriusoknak a 
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századfordulón való megjelenése epizodikus: az úgynevezett lukmaharcok370
 következtében 

az egyházi adót megfizetni nem szándékozók hagyták el református hitüket. Kés bb ezek az 

emberek jellemz en visszatértek a református egyházhoz: az 19Ő1-ben megjelen  néhány 

unitárius inkább betelepül  lehetett. Az izraelita lakosság aránya 1-3% körül mozgott a tér-

ségben vizsgálati id nkben. Az egyéb vallásúak alatt els sorban a nazarénusokat, a baptistá-

kat vagy a felekezeten kívülieken kell értenünk: arányuk szintén alacsony, 1-2% körüli. Habár 

az 1828-as, 1841-es és 1869-es, reformátusokra vonatkozó adatok közötti eltérés nehezen 

magyarázható és a 19. század els  felére vonatkozóan – ebb l is látható – csak kevésbé meg-

bízható adatokkal rendelkezünk, mégis kirajzolódik egy számottev  átrendez dés. 

Egy kalkulált népességszám-változás – amelybe a népességszám mellett a születések és halá-

lozások adataival együtt a vándorlási különbözetet is mozgó átlagolással beépítjük – láthatóvá 

válik a fentiek dinamikája a már megbízható 1869-es értékekt l 19Ő1-ig. 

 

 

29. ábra: A református és római katolikus népességszám változása  

a vajszlói kerületben (18801941) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és anyakönyvek 

 

A fenti ábrán egy folyamatos, egymással ellentétes irányú mozgás rajzolódik ki: amennyivel 

csökkent a reformátusok száma, hozzávet legesen annyival emelkedett a katolikusoké. 

Ugyanezt arányaiban tekintve már azt látjuk, hogy utóbbiak esetén annyiban dinamikusabb, 

hogy míg arányuk 19Ő1-ig két és félszeresére emelkedett, addig a reformátusok aránya ez id  

alatt közel felére csökkent. 

                                                 

 
370

 Lukma (református, római katolikusoknál: párbér): egyházi adónem, a lelkész éves járandósága. A lukmaharc 
a lukma fizetésének jogosságát megkérd jelez , a hívek körében jelentkez  elégedetlenség, ennek következtében 
az adónem fizetésének megtagadásával járó ellenállás volt. 
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30. ábra: A reformátusok és római katolikusok arányának változása  

a vajszlói kerületben (18801941) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és anyakönyvek 

 

Ez a folyamat egyrészt a természetes népességszám változásból, tehát a születések és halálo-

zások különbségéb l táplálkozott.  

 

 

31. ábra: A természetes változás a vajszlói kerületben (17901941) 

Forrás: Hivatkozott anyakönyvek 
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A 31. ábrán látható, hogy a születések és halálozások különbözete az 1790 és 19Ő1 közötti 

id szakban mindvégig magasabb a római katolikusok esetén: ugyanakkor az értékek számot-

tev bb távolodása a 19. század utolsó harmadától vált jelent sé. Míg a reformátusok esetén a 

folyamatos csökkenés a 19. század utolsó harmadától el bb az éves születések és halálozások 

kiegyenlít dését, majd a 20. század elejét l a halálozások magasabb számát jelentette, addig a 

római katolikusok esetén az igen jelent s kilengések ellenére is egyre növekv bb volt a ter-

mészetes többlet. 

 

Reformátusok 

  Tényleges változás Természetes változás Vándorlási különbözet 

18801889 -164 -11 -153 

18901899 -211 -46 -165 

19001909 -154 -134 -20 

19101919 -372 -270 -102 

19201929 -113 -68 -45 

19301940 -210 -148 -62 

    

    Római katolikusok 

  Tényleges változás Természetes változás Vándorlási különbözet 

18801889 36 107 -71 

18901899 132 96 36 

19001909 289 132 157 

19101919 168 76 92 

19201929 433 253 180 

19301940 228 285 -57 

 

35. táblázat: A vajszlói kerület népességszámának változása 

a reformátusoknál és a római katolikusoknál (18801941) 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és anyakönyvek 

 

A természetes változás mellett nagyon er sek a mobilitás értékei is. A vándorlási különbözet 

eredményeit vizsgálva látható (35. táblázat), hogy a reformátusok kivándorlása a térségb l 

folyamatos: a negatív természetes értékek nagy valószínűséggel számottev  mértékben a 

helyben maradó, els sorban kevésbé mobil id sebb nemzedék elhalálozását jelentik. E két 

folyamat kölcsönösen er sítette a helyi reformátusok népességszámának látványos csökkené-
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sét. Ezzel majdnem teljesen ellentétes az a folyamat, amely a római katolikusoknál megfi-

gyelhet . A vizsgált id szak els  és utolsó évtizedét l eltekintve állandó a bevándorlás a tér-

ségbe, amely a természetes különbözetet is jelent sen növelte. Itt tehát a beköltözések és a 

beköltöz k megtelepedésének, helyben való családalapításának lehetünk tanúi. 

 

A vajszlói kerület felekezeti termékenysége 

 

A fentiekben került kifejtésre annak a megállapításnak a háttere, amely szerint a katolikusok 

nem gyakoroltak születésszabályozást, szemben a reformátusok egykézésével. A népesség-

szám változásának értékei látszólag alátámasztják ezeket a megállapításokat, habár a mobili-

tás értékei sejtetik, hogy a vajszlói kerület esetében igen jelent s volt a szakzsargon által né-

pességcserének hívott folyamat. Érdemesnek mutatkozik tehát a reformátusok és római kato-

likusok termékenységének alaposabb vizsgálata, amennyire erre adataink lehet séget biztosí-

tanak (láttuk, hogy sokkal több református családot sikerült rekonstruálni, mint római katoli-

kust). Ugyanakkor itt is igaz az, hogy a családok rekonstruálása során csak azokat tudtam 

megfogni, akiknek helyben került rögzítésre valamely életeseménye. Így például azoknál a 

református családoknál, amelyek id vel elköltöztek a kerületb l, már nem szerepel a máshol 

született gyermeke, vagy gyermekei száma; ugyanígy a beköltöz  római katolikus családok 

esetén is csak azok a gyerekek kerülnek számításba, akik itt születtek, házasodtak vagy haltak 

meg: a más településen szület  és itt meg nem jelen  utód nem szerepel az adatbázisban.  
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32. ábra: Az általános házas termékenység  

a vajszlói kerületben felekezetenként (17901941) 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A 32. ábra a az általános házas termékenység értékeit mutatja felekezeti bontásban. Az 1790 

és 181ő közötti id szakban a reformátusok házas termékenysége magasabb volt a katolikuso-

kénál: erre a korai id szakra vonatkozóan a felekezeti anyakönyvezés többször említett hiá-

nyosságaival is kalkulálnunk kell. Nyilvánvaló ugyanakkor a korszak egészére vonatkozóan, 

hogy bár a katolikus családok házas termékenysége valamelyest magasabb a reformátusoké-

nál, az nem jelent nagyságrendi különbséget: a 100-1ő0 közé es  termékenységi arány messze 

elmarad a születéskorlátozással nem, vagy kevésbé él  népesség 600-700 körüli értékeit l. A 

két felekezet termékenységi értékei különböznek viszont abban, hogy a katolikusok esetén 

sokkalta nagyobb ingadozások figyelhet ek meg, mint a folyamatosan csökken  termékeny-

ségű reformátusoknál. Ezeket az esetenkénti különböz ségeket nehéz magyarázni: látható 

viszont, hogy a 19. század utolsó évtizedét l az ellentétes irányú mozgások megszűnnek, a két 

felekezet termékenységi görbéje közel azonos irányban mozog: tartva a hol nagyobb, hol ki-

sebb távolságot. 

A korspecifikus termékenység egész korszakra vonatkozó értékei nem mutatnak lényeges 

különbséget. 
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33. ábra: A korspecifikus házas termékenység  

a vajszlói kerületben felekezetenként (17901941) 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A 33. ábrán látható korspecifikus házas termékenység görbéire tekintve azt látjuk, hogy a 1ő-

2Ő év közötti római katolikus anyák termékenysége magasabb a reformátusokénál és a termé-

kenységi id szakuk második felében, 3ő-39 éves korukban szintén látványosabb az emelke-

dés: amúgy vagy párhuzamosan mozog a református anyákéval, vagy csak enyhén magasabb 

annál. 
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34. ábra: A korspecifikus házas termékenység a vajszlói kerületben  

a reformátusoknál, korszakos bontásban (17901941) 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

Korszakos bontásban is érdemes megvizsgálnunk a korspecifikus házas termékenység görbé-

jét, felekezetenként. A reformátusoknál a korábban is ismertetett változást figyelhetjük meg: a 

termékenységi görbe folyamatosan lett egyre alacsonyabb, mígnem a két világháború közötti 

id szakban a korai házas évekre koncentrálódott a gyermekvállalás és azt követ en az drasz-

tikusan csökkent (3Ő. ábra). 
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35. ábra: A korspecifikus házas termékenység a vajszlói kerületben  

a római katolikusoknál, korszakos bontásban (17901941) 

Forrás: Vajszlói kerületi adatbázis 

 

A római katolikusoknál megfigyelhetünk eltéréseket. Az alacsony esetszám miatt itt a 19. 

század els  felének és a háborús évek családjainak adatai nem játszhatnak szerepet. Annyi 

látható, hogy az 18őő és 1891 közötti értékekhez viszonyítva az 1892 és 1913 közötti id -

szakban a fiatal anyák termékenysége lecsökkent, a 20 év feletti házas n k termékenysége 

viszont követte a korábbi évtizedekben megfigyelteket. A Horthy-korszakra az anyák termé-

kenységének legmagasabb periódusa itt is fiatal házaséveikre koncentrálódik: ezt követ en 

viszont szintén csökkent. A római katolikus anyák termékenységi magatartása tehát néhány 

ponton eltér a reformátusokétól, viszont alacsony értékeik és a két világháború közötti id -

szakra a fiatalabb évekre csúcsosodó termékenység vonásai megegyeznek. Ezek esetében is 

elmondható, hogy bár a római katolikus családok esetén az anyák termékenységi értékei ma-

gasabbak a reformátusokénál, a különbség nagyságrendileg nem jelent számottev  eltérést. A 

vizsgálat ezáltal igazolja az el z  fejezetben a felekezeti változó csekély szerepét hangsúlyo-

zó megállapításokat. 
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A születésszabályozás módja  
 

A demográfiai folyamatokban beálló változás, a birtokaprózódás vagy akár az I. világháború-

nak a családokra gyakorolt hatása mellett az egykéz  közösségek kollektív normájában saját 

helye volt mind a preventív szabályozásnak, mind a magzatelhajtás megítélésének. A 21. és 

22. kérdés a születésszabályozás technikai oldala fel l érdekl dik. A szakirodalom mind nem-

zetközi, mind hazai viszonylatban már korábban rámutatott a védekezés és a magzatelhajtás 

technikáinak régt l fogva ismert és a közösség által elfogadott voltára (Magyarországra vo-

natkozóan Gémes Balázs gyűjtése húzza ezt alá).371
 A kérdés jogi, egyházi, erkölcsi vagy 

szokásjogi megítélése azonban disztingvált a védekezés, a magzatelhajtás és a csecsem gyil-

kosság között és csak az utolsó esetében volt egyhangúan negatív, még ha túlnyomórészt a 

megszégyenítést l való félelem volt az, amely az anyát ilyen tettre kényszerítette.372
 

Az els  kérdésre, tehát arra, hogy hogyan kezdték a születésszabályozást, a válaszadók több-

sége nem felelt, nem tudott felelni, vagy kitér  választ adott, ahogy az a 36. táblázatból is 

kiolvasható. 

 

Felelet 

Nincs válasz 32 

Nem tudja; egyéb válasz 32 

Úgy kezdték, ahogy most csinálják 2 

Magzatelhajtás 2 

Csecsem gyilkosság 2 

 

36. táblázat: Hogyan kezdték a születésszabályozást? 

Forrás: Hivatkozott kérd ívek 

 

A kitér  válaszok csupán annyiban kerülik meg a kérdést, hogy nem a születésszabályozás 

módszerére, hanem a miértjére vagy a terjedésére adnak feleletet. El bbi itt azért nem rele-

váns, mert a kérd sor 9–10. pontjában nagyrészt megválaszolták azt és itt csupán megismétel-

ték (ott dönt en a birtokaprózódástól való félelmet jelölték meg), viszont a terjedés kapcsán 

általában mint a városoktól átvett, vagy a piacozás során terjed  jelenségr l írtak, például ek-

képpen: „Hogyan kezdték? Követték a városiak, az urak és úrn k példáit.” „Dencsháza népe 
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Sumner, William Graham 1978. 4ő7.; Gémes Balázs 1987. 17.; Deáky Zita 1996. 119–122.; Hermann István 
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Szigetvárra gyakran járt. A városi fényüzés megkapta s azt itthon is igyekezett keresztül vinni 

s jobban telt ott, hol kevesebb a gyermek. A nagy uradalomból földhöz jutni nem lehetett 

sohsem s nem terjeszkedhetett a falú népe.”373
 Az uradalom itt is, mint sokszor, a hatalmi er -

viszonyok egyik legmegragadhatóbb formája, egyben a hárítás, a probléma távolításának 

egyik legalkalmasabb tárgyaként jelent meg (Sabean ezt a kapcsolatot a Herrschaft fogalmá-

val érzékelteti).374
 De az el bbinél is jobban dominál az a válasz, hogy a falusi öregasszony-

ok, bábák és id sebb családtagok voltak az egykézés megfoganatosítói, terjeszt i: „Hogyan 

kezdték? A vén asszonyok, füvesek és bájosok által.” „Egymástól tanulták, különösen a régi 

bábák voltak az útmutatók.” „Az egykézést öregasszonyok vezették be.”375
 Ennek kapcsán a 

korabeli, de kés bb megjelen  szakirodalomban Doros Gábor pestújhelyi f orvos fogalmazott 

meg hasonló elképzelést, amikor a fiatalkorukban önmagukon kísérletez  id s asszonyokat 

jelölte meg bűnbakként, azaz az alkalmazott technikák tudásának kútf iként. 376
 Csekély 

számban tudtak tehát a kérdésre érdemleges választ adni. Hogy a csarnótai lelkész, ifj. Hor-

váth Mihály miért volt biztos abban, hogy a korban ugyanúgy szabályozták a születéseket, 

mint korábban, azt azzal indokolja, hogy „az ilyen dolognak kifejl dött módszere van, ami 

hagyományként száll anyáról – leányára – menyére, míg azután állandó gyakorlattá nem vá-

lik.”377
 

A válaszok – az idézett példától eltekintve, amely alapvet en a korabeli viszonyokból indult 

ki – nem feltételezik a védekezés bármilyen fejlett formáját, ahogy a harkányi lelkésznek, 

Kulifay Eleknek is „meggy z dése, hogy a legdurvább és legprimitívebb eszközökkel kezd-

ték az operációt.”378
 és ez sem áll messze a Hölbling Miksa kijelentését l, aki egy kerületbeli 

orvost idézve úgy írt, hogy  „A’ foganzás’ akadályozására tanitást kapnak az öregebbekt l; és 

hogy durva kenetés által a’ már megfoganzott magzatot is elűzik, az közbeszéd.” 379
 A 

nagycsányi és a lúzsoki lelkész korai módszerként az elkenést, masszírozást nevesíti, míg 

Kiss Géza kákicsi és Soós István diósviszlói lelkészek az anyakönyvek alapján valószínűsítet-
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 203. Katádfa, MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 18ő. Dancsháza 
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 Sabean, David Warren 1984. 20-27. 
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 MTAK KIK Kt. Ms 4593. 203. Katádfa; MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 18ő. Dancsháza; MTAK KIK Kt. Ms 

Őő93. 209. Kistótfalu; MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 20ő. Kémes; MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 232. Páprád. 
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ték a csecsem gyilkosságokat, különösen ha fulladás, idétlenség [koraszülött – KG] vagy 

görcs volt bejegyezve a halál okaként. A kemsei falukutatók eredménye szerint eleinte „nem 

volt tökéletes a módszerük, s t egyáltalán nem értették (Kemsére vonatkozik csak, más köz-

ségekben régi fogamzásgátló eszközt, az úgynevezett facsigát használták [valószínűleg a spi-

rál megnevezése – KG]), a magzatelhajtás technikáját. Ez csak kés bb fejl dött ki.”380
  

Hogy nagyságrendileg mennyire jelentek meg ezek a halálokok a diósviszlói, a kákicsi és a 

kemsei anyakönyvekben, arra nincs adatom. Viszont adatbázisomban, 3297 csecsem halálból 

3Ő3 esetben volt valamilyenfajta görcs, 360 gyengeség, 76 esetben idétlenség és ő esetben 

fulladás a halál oka: itt tehát a fulladás csekély szerepet játszott, a görcs és gyengeség pedig 

túl tág kategória ahhoz, hogy abból érdemi következtetést lehessen levonni. A válaszadások-

ban a facsigát egy esetben sem említették meg. 

A kérdés második vetülete, azaz hogy a korszakban mivel „manipuláltak”, a lelkészek és taní-

tók számára is megválaszolhatóbbnak bizonyult (37. táblázat). Természetesen a manipulálás 

szó szintén értelemzavaró lehetett, mert nem világos, hogy itt kifejezetten magzatelhajtási 

technikákra volt-e kíváncsi Fülep vagy összességében arra, hogy a saját korában milyen mód-

szerekkel próbálták szabályozni a szülések számát. A válaszokból az tűnik ki, hogy azok meg-

fogalmazásában mind a megel zést, mind a magzatelhajtást szem el tt tartották. 

 

Felelet 

Nincs válasz 20 

Nem tudja; egyéb válasz 12 

Preventív születésszabályozás 5 

Magzatelhajtás 17 

Preventív születésszabályozás és/vagy magzatelhajtás 16 

 

37. táblázat: Manapság mivel manipulálnak? 

Forrás: Hivatkozott kérd ívek 

 

Itt is mintegy húszan nem válaszoltak a kérdésre, a kitér  válaszok közül pedig van olyan, 

amely arra reflektál, hogy mennyire nem tartották erkölcsileg kifogásolhatónak egykézésüket, 

de leginkább csak a sajátjukat, f leg ha magzatelhajtás is történt.381
 A második válaszkategó-

riában néhánytól eltekintve mégis az a típusú válasz dominál, amely szerint „érdekl dtem már 
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évekkel ezel tt is ilyen dolgok fel l, de kérdéseimre nem felelnek csak mosolyogtak: nem kell 

azt tudni másnak.”382
 A védekezést öten tartották általános és kizárólagos születésszabályo-

zásnak, igaz, itt is találkozunk bizonytalan hangvételű, állítását leginkább feltételez  válasz-

adóval. A rádfalvai lelkész jó példa erre: „Azt hiszem, preventive akadályozzák meg a szapo-

rodást. Hallok ilyen tanácsokról, »csak szántsatok, de ne vessetek«!”,  s ezt a közmondást 

ismétli a nyugotszenterzsébeti lelkipásztor, Kovács Sámuel is, aki szerint „[e]lterjedt szokás, 

hogy a terhesség megel zése végett a coitust megszakítják és kívül fejezik be. »Szántani le-

het, de vetni nem muszáj« – szokták hangoztatni.”383
 Az egyházasharaszti helyettes lelkész, 

B. Kovács László a méh eltávolításáról írt (valószínűleg itt egy speciális esetben el forduló 

komoly műtéti beavatkozás állhat a háttérben), míg Drávaszabolcs lelkipásztora már az óvsze-

rek általános elterjedtségét konstatálta.384A magzatelhajtást említ  válaszokat összegezve a 

következ  növények, tárgyak voltak a térségben használatosak: hunyor, papsajt, kinin, vad-

mályva, cédrusfa leháncsolt vessz je, tujafa levele, tujafa leveléb l f zött tea, pipacstea, tuja-

fa ága, feny fa hajtása, lúdtoll, vaspálca. Több válasz egyszerűen csak abortuszról ír, míg 

mások öregasszonyok, illetve bábák, esetenként orvos közreműködését említik. Hainan Far-

kas bogdásai és markóci lelkész, Bogdására vonatkozó válaszában a következ ket írta: „Ná-

lunk nem az interruptio, hanem az abortus dívik most. Ezt idézik el  a menyecskék maguk, 

vagy a »banyák« által amikor a vadmályva vagy papsajt gyökerét magukba dugják s benntart-

ják hetekig, de hogy ki is tudják venni, madzagot kötnek rá s a combjukhoz er sítik. Ezt így 

egy falubeli menyecske beszélte el a feleségemnek. Szörnyülködésére a menyecske azt vála-

szolta: igaza van Tiszt. asszony, tudjuk, mi, hogy ez nagy bűn, de hát nem szabad több gyer-

meknek lenni.”385
 A többi válaszadó a védekezés és a magzatelhajtás együttes alkalmazásáról 

tud, amelyek az alkalmazott technikák és eszközök tekintetében is kiegészítik a fentieket. 

Gyenis János cúni lelkész például hosszabban is elid z a kérdés megválaszolásánál: „Egy 

asszony a menyét szabadította meg vadmályva gyökérrel háromszor lány korában még, ne-

gyedszer menyecske korában. A magzat már olyan érett volt ekkor, hogy sirt is. A menyecske 

belehalt. A kórágyon vallotta ki, hogy anyósa csinálta a műtétet s a magzatot a ludól alá ásta 

el. Használják még a gyürücskefát, libatollat is a terhesség megszüntetésére. Preventiv szer a 
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méhgyürü, valami ecetsavas golyócska a hüvelybe téve, coitus interruptus, condon. Jól bevált 

szer az elmaradt menstruáció megindítására a megkenés is. Mikor egy-egy abortus után beteg 

az asszony, azt mondják: a hideg leli. Persze azért mindenki tudja, hogy a »rossz nyavalya« 

van rajta.”386
 A válaszok közül a fentieken kívül megemlítik még a forró, g zöl  mész fölé 

ülést, de ciprusvessz t, szöget, vasdarabokat is használtak. A példák, amelyeken keresztül 

sokszor ezeket a módszereket ismertették, anonimizáltak. Az információ közl ir l is legfel-

jebb annyit tudunk meg, hogy egy falusi bába, egy orvos vagy egy presbiter. A válaszok egyi-

ke sem említi már megszületett, él  csecsem  meggyilkolását, tehát a két választ összehason-

lítva az alkalmazott eljárások hatékonyabbá válása állapítható meg. Ugyanakkor a válaszok 

nem tükrözik Bene Lajosnak azt az egykés falvakra vonatkozó általános megállapítását, 

amely szerint ezekben az óvintézkedések lennének els dlegesek és a Kovács Imre által emlí-

tett, vagy Kapros Márta a nógrádi asszonyoknál megfigyelt, a hosszabb ideig a szexuális 

érintkezést nélkülöz  eljárására sem találtam példát.387
 A piskói eset kapcsán a tanúvallomás-

ból kiderült, hogy S. Julianna hat szem cédrusmagot megf zött és annak levét itta meg és – 

elmondása szerint – ennek következtében indult meg nála a halott magzat megszülésének fo-

lyamata.
388

 Az orvosszakért i vizsgálat kétségbe vonta az állítás azon részét, amely a f zet 

hatásának gyorsaságára vonatkozott és tujapálcával való felszúrást is feltételezett.389
 Ahogy a 

fentiekb l is kiderült, mind a cédrus, mind a tujafa magva, hajtása alkalmazott magzatelhajtási 

megoldás volt a térségben, így az eseti példa er síti a lelkészek információit. 

A 23. kérd pont, nevezetesen, hogy maguk csinálják vagy mással csináltatják, már egyértel-

műen a magzatelhajtásra vonatkozó kérdés, amelyre a válaszadók jó arányban tudtak felelni 

(38. táblázat). 
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 181. Cún 
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 Bene Lajos 192ő. 18.; Kovács Imre [1937] 1989. 1Ő1.; Kapros Márta 1990. 13. 
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 „A magot is f ztem és megittam [1918. október – KG] 7-én reggel 3-Ő óra között.  De miel tt megittam volna 
folyton küzdöttem önmagammal, hogy megigyam-e vagy ne. Ilyen bűnt még gondolva se tettem. Végre a rossz 
gy zött és a cédrus mag levét megittam. A méhmagzatot reggel 8-9 óra között megszültem.” – MNL BaML VII. 

2. b. 199/1919. 
389

 MNL BaML VII. 2. b. 199/1919. 
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Felelet 

Nincs válasz 12 

Nem tudja; egyéb válasz 5 

Maguk csinálják 14 

Mással csináltatják 15 

Maguk is csinálják és mással is csináltatják 24 

 

38. táblázat: Maguk csinálják vagy mással csináltatják? 

Forrás: Hivatkozott kérd ívek 

 

Azok között, akik nem tudtak választ adni a kérdésre, csak egy kitér nek vett, de alapvet en 

szintén a nem tudást er sít  választ találtam, amennyiben a drávacsehi lelkész megbízhatónak 

titulálta a bábájukat, amelyet azzal er sített meg, hogy három gyermeke van. A feleletekb l 

látszik, hogy a válaszadók tudomása szerint körülbelül annyi helyen jellemz  a saját maguk 

által végbevitt magzatelhajtás, mint amennyin a beavatkozáshoz segítséget kér ké, de ezeknél 

több helyr l érkezett az a válasz, hogy részint maguk, részint pedig segítség igénybevételével 

végzik el az abortuszt. Azok a n k, akik maguk végezték el magzatelhajtásukat, a korábbi 

generációk ismeretei, tapasztalatszerzése alapján próbálkoztak, ahogy azt a drávacsepeli lel-

kész megírta: „Legtöbben maguk csinálják. Presbiterekkel való beszélgetés közben egyszer 

szó esett az egykér l. Akkor tudtam meg t lük, hogy a legtöbb lány, ha férjhez megy, tudja 

mit kell csinálni.”390
 Azok a válaszok, amelyek szerint a magzatelhajtást mással végeztetik el, 

már utal az orvosok, a szülészn k és úgynevezett „műkedvel ” angyalcsinálók összehangolt 

tevékenységére, amely során utóbbi(ak) megindítják az abortuszt, míg az orvos legális keretek 

között befejezi azt. Ennél általánosabb azonban az, amikor maga az állapotos n  indítja meg 

az abortuszt, és utána kerül az orvoshoz, mint ahogy azt Takács Sándor vajszlói lelkész is 

leírta: „Amint a helybeli orvostól értesültem több esetben már csak akkor hívják, ha nagy vér-

zés van, amit el kell állítani, kétségtelen, idegen tárggyal manipulálnak, vaspálca és feny fa 

koronája fiatal hajtását és pipacs teát, egyéb orvosi szereket, amit a patikába vesznek itt ott. 

Ha vallatják a menyecskéket mikor baj van azt mondják maguk csinálták, de amint a helybeli 

bába mondja, öreg asszonyok is foglalkoznak vele, meleg vizbe fürösztik a fiatal asszonyokat 

és megkenik.”391
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 189. Drávacsepely 
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 MTAK KIK Kt. Ms 4593. 251. Vajszló. 
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A válaszok megoszlanak arra vonatkozólag, hogy az orvos mennyire asszisztál a magzatelhaj-

táshoz, azaz ha megfizetik, maga is részt vesz-e benne, mint abort r, vagy mint a fenti eset-

ben, akkor hívják, amikor már megindították az abortuszt. Ennél a kérdésnél, annak hangsú-

lyozása mellett, hogy a kérdés, a kérdésre adott válaszok és a válaszértelmezés miatt óvatosan 

lehet általános megfigyeléseket levonni és azt statisztikailag értelmezni, érdemesnek tűnik 

összevetni a települések nagyságát és a válaszadások kategóriáit. A települések nagyságrend-

jük szerint három csoportba sorolhatók, így ő00 f  alatti, ő00 és 1000 f  közötti, és 1000 f  

feletti népességszámúakról beszélhetünk.  

 

  
Nincs 

válasz 
Nem tudja 

Maguk 

csinálják 

Mással 

csináltatják 

Maguk is, 

mással is 

ő00 f  alatt 21% 12% 21% 18% 27% 

500–1000 f  között 11% 4% 30% 26% 30% 

1000 f  felett 0% 0% 13% 25% 63% 

 

39. táblázat: Településnagyság és magzatelhajtás 

Forrás: Hivatkozott kérd ívek 

 

A fenti táblázat azt tükrözi, hogy azok az asszony, akik maguk végezték el magzatelhajtásu-

kat, dönt en kisebb, 1000 f  alatti településeken laktak, míg azok, akik mások segítségét is 

igénybe vették, 1000 f  feletti településeken éltek, amit magyarázhat az, hogy valószínűleg 

működött a településen orvos (mint például Sellye, Mohács vagy Beremend esetében, ame-

lyek körorvosi székhelyek voltak). Piskó, a két világháború közötti id szakban is ő00 f  alatti 

lélekszámú település beillik a fenti tagolásba, tekintve, hogy S. Julianna maga hajtotta el 

magzatát, de tanúvallomásából kiolvashatóan tanácsadásával az egyik helyi asszony is közre-

működött magzatelhajtásában392
 – szintén er sítve a lelkészek információit. 

A következ , 2Ő. kérdés az el bbivel szoros összefüggést mutat, tekintve, hogy afel l érdek-

l dik, hogy „Tudva van-e, kik a ken  asszonyok, bábák, orvosok, akik gyakorolják?” A kér-

dés forrásértékét tekintve nagyon fontos, és kés bbi kutatásokban reményt kelt , amennyiben 
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 „A méhmagzatot elhajtani nem akartam, a terhességet nem titkoltam. K. Zsuzsanna piskói lakos ajánlotta, 
hogy hajtsam el a magzatot, mert ’jóravaló asszony nem hozza világra gyermekét.’ (…) Mikor a folytonos rábe-

szélés után az eszemet elveretve rászántam magam, akkor K. Zsuzsa azt ajánlotta, hogy cédrus fát hogy ezzel 
meg, és azzal szúrjam agyon a magzatot. A cédrusfát ki is hegyezte  de én ezt már még sem mertem megtenni, 
ha nem is voltam eszemnél. Mikor látta, hogy habozok, azt ajánlotta, hogy 6 cédrus magot vízben f zzek meg és 
egyem azt meg. ” MNL BaML VII. 2. b. 991/1919. 
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szeretnénk némi fogódzót találni ahhoz, hogy kiket és körülbelül mikor érdemes keresni egy-

egy orvos-, vagy bábaper felleléséhez. Az 40. táblázat a kérdésre adott választípusokat ösz-

szegzi: 

 

Felelet 

Nincs válasz 26 

Nem tudja 11 

A hívek körében ismert, de a lelkész nem tudja 10 

Megnevezi ket név nélkül 18 

Nevén nevezi ket 5 

 

 

40. táblázat: Tudva van-e, kik a ken asszonyok, bábák, orvosok, akik gyakorolják? 

Forrás: Hivatkozott kérd ívek 

 

Azok közül, akik nem tudtak válaszolni a kérdésre, többen leírják, hogy voltaképpen k nem 

tudják a választ. Külön kategóriát jelent azok köre, akik csak azt tudták, hogy a hívek körében 

általánosan ismert személyekr l van szó, akikre általában nem sikerült rábizonyítani a beavat-

kozást. A drávafoki lelkész, Komlósi Ern  így írt err l: „Sajnos annyira titokban megy, hogy 

ezt megtudni nem lehet. Ken  asszony van, de elhívják jóformán minden betegségnél férfiak 

és n k egyaránt. Évek óta figyelem a bába működését és nem adódott még eset, amelyben 

nyilvánvaló lett volna gonoszsága, hogy kérd re vonható legyen.”393
 Sok esetben azonban, 

név nélkül, de megnevezik a válaszadók a magzatelhajtást vállaló asszonyokat, bábákat, orvo-

sokat, és nem egy esetben antiszemita megnyilvánulásba torkollik a válaszadás, mint a már 

idézett drávaszabolcsi lelkész esetében: „Pécs, Siklós, Harkány zsidó n orvosai kéznél van-

nak, a legmodernebb eszközök, eljárások, injekciók által diskréten és nagyobb baj nélkül segí-

tenek. A nyomozó csend rökt l tudom, hogy ma már minden szál a zsidó orvosokhoz vezet 

és itt azután k is megtorpannak. Tanú nincs, tettenérés ha ritkán sikerül is – kész a védeke-

zés: már folyamatban lev  abortussal jött hozzám, kötelesség volt az elvérzés ellen segítséget 

nyújtani stb.” Emellett többen is utalnak a szigetvári bábákra, akik a térségben közismert 

magzatelhajtók hírében álltak: „’Szigetváron még bába is foglalkozik ezzel, az egyik el is volt 

zárva érte.’ ’Egyik szentl rinci orvos, amikor Sz. Józsefné hozzáment hét hónapos magzat 

elhajtása végett, azt válaszolta, hogy miért nem jöttél akkor, amikor még csak néhány hóna-
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 MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 190. Drávafok. 
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pos volt!?”394
 A többi válaszadó megnevezte azokat a személyeket, akik biztosan tudták, hogy 

foglalkoznak magzatelhajtással, legyen az ken asszony, szülészn  vagy orvos.395
 Kiss Géza, 

aki az Ormányságban alig észrevehet en, de utalt orvosi közreműködésre, a kérd ívre adott 

válaszában megemlíti a sellyei orvost.396A válaszok meger sítik azokat a két háború közötti 

észrevételeket, melyek szerint adott esetben orvosok is asszisztáltak a magzatelhajtáshoz.397
A 

rosszhírű vajszlói bába kapcsán pedig érdemes megemlíteni, hogy az  működésének emléke 

Kovács Imrénél is visszaköszönt és a többletinformáció miatt feltételezhet , hogy itt saját 

gyűjtéséb l is merített.398
  

 

Családi háttér és iskoláztatás 
 

Ahogy a fejezet elején jeleztem, ebben a részben az 1898 és 191ő közötti id szakra vonatko-

zóan kívánom megvizsgálni, hogy milyen összefüggés mutatható ki a diákok iskolai teljesít-

ménye és születési sorszámuk között. Bár az utolsó, 191Ő/191ő. tanév már háborús, tekintettel 

arra, hogy ez még a háború els  éve, valamint nincs a további évekr l forrásom, célszerűnek 

tartottam a többi évvel egyben tartani és nem különválasztani, önálló elemzésre pedig elégte-

len lett volna. Magát a vizsgált id t sem tagolom: ez a tizenhét év önmagában a századforduló 

id szaka és a fenti viszonylagos eseménytelenség miatt sem láttam elfogadhatónak a felosztás 

gondolatát. Az országos oktatásügyi szabályozások sem metszik át számottev en ezeket az 

éveket. Vajszlón két iskola működött ekkor: a korábban a reformátusok kezén lev  községi, 

valamint a római katolikus elemi iskola. A népiskolai életet itt is, mint országosan – túl a Ra-

tiókon és az 18Őő. évi helytartótanácsi rendeleten – az Eötvös-féle népiskola törvény (1868: 

XXXVIII. tcz.) szabályozta. Ennek értelmében a gyerekek hat és tizenkét éves koruk között 

iskolakötelesek, azt követ en pedig tizenöt éves korukig ismétl  iskolába jártak. Tény azon-
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 MTAK KIK Kt. Ms 4593. 173. Beczefa-Zsibót. 
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 A személyi adatok védettsége miatt a megnevezettek nem szerepelhetnek név szerint a tanulmányban. 
396

 „S megszületik nyomorúságainak egyik vélt orvosszere, belevakul, mit se lát rajta túl, betölti egész világát, 
nyakára n , mint átok, hatalmasodik és megfojtja. S annál gyilkosabb az orvos-szer, mert igaz a tétel, amiből 
kiindult; ha eljövendő számosabb embernemzedékeket várok, gondoskodnom kell azoknak az embernemzedékek-

nek emberhez méltó megélhetéséről.” – Kiss Géza [1937] 1986. ő0Ő–505.; MTAK KIK Kt. Ms 4593. 202. Ká-
kics. 
397

 Így például: Berecz János – Polgár István 1937. Ő.; Kovács Imre [1937] 1989. 132–133.; Gönczi Ferenc 1938. 
2Ő.; Bónis György 19Ő1. 309. 
398

 „Volt egy bába Vajszlón már meghalt, aki rengeteg magzatot elhajtott, mint suttogják a faluban, be is volt érte 
börtönözve. Legtöbb helyen az asszony parancsol a házban.” In MTAK KIK Kt. Ms Őő93. 2ő1. Vajszló; „A 
falusi öregasszonyok rendszerint ismerik ezeket a növényeket és alkalmazási módjukat. Ha ezek nem segítenek, 
még drasztikusabb eszközökhöz nyúlnak. Vajszló község öreg bábája, aki pár éve halt meg és a környék leghír-
hedtebb magzatelhajtója volt, hosszú, hegyes vastűvel szúrkálta agyon a méhben fejl d  embriót.” – Kovács 
Imre [1937] 1989. 132. 
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ban, hogy a „törvénynek ez a rendelkezése (…) nem biztosította, hogy minden gyermek el is 

végzi a mindennapi népiskola 6 osztályát és az ismétl  iskola 3 évfolyamát.”399
 A törvény 

értelmében valóban korszerűsödött az elemi iskoláztatás, a hangsúly mégis inkább a vallási-

erkölcsi, valamint a hazafiúi nevelésre helyez dött, semmint a munkaer piaci haszon biztosí-

tására.400
 Természetesen hiba volna azt állítani, hogy az utóbbi egyáltalán nem kapott szere-

pet: a korszerű műveltség és a gazdasági fejl dés közötti szoros összefüggésben már az isko-

laügyet el mozdítani kívánó Széchenyi István és Kossuth Lajos is egyetértett, viszont mindez 

megmaradt háttérbe szoruló elvi szinten.401
 Ugyanakkor az Apponyi-féle 1907. évi nyelvtör-

vény rávilágít arra, hogy a magyarországi iskolaügy legalább annyira szimbóluma volt a dua-

lizmus második felében fokozódó magyarosításnak, mint volt például Franciaországban, ahol 

az az egységes francia nemzet eklatáns kifejez dése volt, egyúttal szorosan összekapcsolva a 

helyi kulturális tradíciókat az országossal.402
 Hogy azonban ennek módja mennyire függött az 

iskola felekezeti hovatartozásáról, arról a vajszlói iskolák összevetésével Kodolányi János ad, 

még ha némileg eltúlzott, de nem alaptalan képet – perszonális forrásként pedig páratlan.403
 

Visszaemlékezése szerint míg a helyi katolikus iskola tanítója „Mennyel-Pokollal, imádko-

zással és mogyoróbottal, iskolai ünnepéllyel és b sz ordítozással terelgeti lelkünket az Egyház 

s a királyi ház jámbor szolgálatába”, addig a református tanító „a maga kimért, derűsen nyers 

módján oktatja népét a Habsburgok gyűlöletére, a jezsuiták ravaszkodásainak utálatára, a 

szlovák meg német egyháznagyok böstörködéseinek megvetésére, negyvennyolc egyedül üd-

vözít  igazára, hatvanhét gyalázatára, az aradi tizenhárom szentségére, Ferenc József csöndes 

gyűlöletére, mindenekfölött pedig a németek megvetésére.”404
 Így vagy úgy tehát, láthatóan 

az író emlékezetében is ezek a részben vallási-erkölcsi és f leg hazafiúi nevelések maradtak 

meg legmélyebben. Különösen arra való tekintettel érthet  ez, hogy az els  négy osztály is-

meretei az erre nagyobb teret adó írással és olvasással kapcsolatos kompetenciák fejlesztése 

körül összpontosultak (például egy harmadik osztályos tantárgyainál, ahol külön tanították a 

magyar olvasást, a magyar nyelvtant, a magyar helyesírást, az olvasmányok folyékony olva-

sását és tartalmi tárgyalását, a fogalmazást és a szépírást). Ugyanakkor, ahogy azt Wlassics 
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 Somogyi József 19ŐŐ. ő0. 
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 „A nagyfokú lojalitás és hazaszeretet mint politikai cél a már létez  intézményrendszeren, az iskolán keresz-

tül épülhet be legbiztosabban a felnövekv  nemzedék gondolkodásmódjába, válhat magatartása szerves részévé. 
Az állam tehát az általa fenntartott népoktatást használta fel e politikai cél elérése érdekében.” – Meleg Csilla 

1996. 
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 Kelemen Elemér 1997. 13. 
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 Reed-Danahay, Deborah 1996. 23-24. 
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 Sasfi Csaba 2006. 523. 
404

 Kodolányi János 196ő. 1Ő3. 
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Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter 1898-ban meghirdetett, a magyar anyanyelv terjesz-

tését szolgáló ezer állami iskola létesítése programjának kudarca is mutatja, a magyarosítási 

törekvések inkább csak a fiatalabbak magyar nyelvtudását javította.405
 

Az iskola munkaer piaci hasznának történeti értelmezésében a szakirodalomban konszenzus 

tapasztalható. A szempontnak a fentiekben is érintett háttérbe szorulása kapcsán leginkább 

azon megállapítások uralkodnak, mely szerint a paraszti réteg számára a gyermek munkaereje 

olyannyira hasznosítható volt, hogy az iskola ennek a munkaer nek a megvonásaként jött 

számításba, voltaképp mint szükséges rossz.
406

 Ugyanakkor Pukánszky Béla és Németh And-

rás megállapítása szerint a századfordulón már megjelent az a jobb módú paraszti réteg, 

amely jobban bekapcsolódva az árutermelésbe és –kereskedelembe, iskoláztatták gyermekei-

ket.
407

 Másik oldalról pedig er sen véleményes a népiskolától idegenked  szül  képének túl-

hangsúlyozása, hiszen mindeddig nem készült vizsgálat, amely ténylegesen is megvizsgálta 

volt a munkaer vesztés mértékét – többek között – a gyerekek életkorának és a gazdálkodás 

regionális sajátosságainak függvényében.  

Jelen vizsgálatom csak az említett két népiskolára terjed ki, így annak megvizsgálására, hogy 

kik tanultak tovább, egyel re nem vállalkozom, viszont az ennek el feltételeként tekinthet  

kimagasló tanulmányi eredményeket a család pozíciójavításának egyik formájának min sítem.  

 

Adatok 

 

A vajszlói iskolarendszer az 1868. évi törvény által megszabott kritériumokhoz igazodott, így 

az elemi népiskolának két tagozatot szerveztek, úgymint a hatéves mindennapi és a három-

éves ismétl  iskolát – mindkett t saját céllal és tantervvel.408
 Az ismétl  iskola célja, hogy 

„els sorban a foglalkozással kapcsolatos ismeretekre oktasson. Így keletkeztek a népoktatási 
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 Kövér György 2016. 1233. 
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 Pukánszky Béla – Németh András 1997. 361. Nagy Péter Tibor 2012. 78-79.; „Az iskola mint társadalmi 
intézmény jelent sége nem mindig egyértelmű. Vannak csoportok, amelyek az emelkedés eszközét látják benne, 
mások egyfajta ellenségnek tekintik, sokan pedig közömbösen viszonyulnak hozzá. Ez nem is annyira meglep , 
ha tudjuk, hogy egy olyan viszonylag összetett intézménynek, mint az iskola, több feladatköre is van, amely 
id r l id re változhat, és új funkciókkal b vülve sajátos jelleget ölthet. Ez a komplexitás nagyban hozzájárul az 
iskola és általában az oktatás eltér  megítéléséhez, az azzal kapcsolatos attitűdök változatosságához.” – Sasfi 

Csaba 201Ő. 96.; Baranya megyei megjelenésér l részletesebben ír Sirisika Andor 1896. 319. Természetesen 
nem egyedülálló magyar példáról van szó, lásd Kahan, Arcadius 1970. 99. 
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 Pukánszky Béla – Németh András 1997. Ő19. 
408

 „Ez látszott ugyanis megfelel nek egyrészt a gyermek testi és szellemi fejl désének menetére való tekintettel, 
mivel az id sebb tanköteles korosztályok már lényegesen elkülönülnek a fiatalabb korosztályoktól. Másrészt 
társadalmi és gazdasági viszonyok is e kett s tagozat mellett szólnak, mert a lakosság széles körében az id sebb 
tanköteles korosztályok már rendszeres kenyérkeres  munkát végeznek vagy legalábbis egy meghatározott fog-

lalkozásra készülnek (tanoncok).” – Somogyi József 19ŐŐ. 37. 
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alaptörvényünkben felállított általános irányú ismétl  iskolák helyében egyes vidékeken a 

lakosság foglalkozásának megfelel en gazdasági irányú továbbképz  iskolák, továbbá iparos 

és keresked  tanonciskolák.”409
 Vajszlón a gazdasági iskola a sz lészeti és gyümölcsészeti 

ismeretek elmélyítését szolgálta, utóbbi céljaira külön iskola szolgált. A tanítási feladatot itt a 

községi tanító és a római katolikus tanító együtt látta el.410
 Baranya megye oktatási helyzetén 

a korábbi mintegy száz évben meglehet sen sokat tettek úgy a pécsi római katolikus püspök-

ség, mint a közigazgatási hatóságok.411
 Ennek azonban már leginkább csak az emlékével ta-

lálkozhatunk korszakunkban, különösen, ami a római katolikus iskolát illeti. A katolikus isko-

la b vítését 1863-ban hagyták jóvá és majd 1927-ben bontották le.412
 Az iskolával foglalkozó 

írások rendre idézik Kodolányi János leírását: természetesen ez itt sem nélkülözhet , viszont – 

számos korábbi tapasztalat után – hangsúlyozni szeretném, hogy Kodolányi els sorban író-

ként, így írói eszközökkel mutatta be az általa látottakat: „Ó, az az iskola! Földre csúszó, ron-

gyos teteje, kipuffadó, rossz fala, vásott, görcsös padlója, szűk tanterme, nyavalyás állatképei 

a falakon, göthös katedrája, jajgató ajtaja és zörg  ablaka, ólszerű tanítói lakása, rogyadozó 

ámbitusa! Ime: az itteni katolikus felekezeti oktatás. (…) Ebben az iskolába, szűk padokba 

zsúfolva szívjuk a tudományt néhány falubeli katolikus fiúval meg a környékbeli puszták cse-

lédembereinek földhözragadt fiaival. A tudomány egyenl  a semmivel.”413
 Az iskola ábrázo-

lása – amellett hogy rossz állapota a források alapján sejthet  – azért is kaphatott ilyen komor 

színezetet, mert az újonnan épült községi iskolával összevetve feltűn  volt az eltérés. „Az 

iskolaépület csinos, tiszta sarokház, mindjárt a nagy református templom mellett. Tágas isko-

latermében hetven-nyolcvan gyermek a legszigorúbb rendben szürcsöli a tudomány forrását. 

Fegyelem, tisztaság, kemény erkölcs, tudomány – ez sugárzik a másik iskolából.”414
 Az ere-

detileg református iskolát a népiskolai törvény által megszabott követelmények után a vajszlói 
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 Somogyi József 19ŐŐ. Ő0. 
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 Pálfai Jen  - Tóth Istvánné 1973. 32. 
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 „Nagy gondot fordított a tanítók képzésére Baranya megyében a római katolikus egyházmegye. A különböz  
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cserépkályháról stb.” – Kiss Z. Géza 2000. 221-222. 
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 Kodolányi János 196ő. 1Ő2-143. 
414

 Kodolányi János 196ő. 1Ő3. 
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református egyház 1871-ben a községnek adta át.415
 Az iskola ezzel a váltással nyílt meg a 

katolikus és az izraelita diákok el tt is, korábban utóbbiak is csak a saját felekezeti iskolájuk-

ba járhattak.416
 Az iskolaépület 1887-ben a helyi tűzvész következtében megrongálódott, így a 

település képvisel testülete egy új iskola építésér l határozott: a templom mellett felépítetett, 

ma is álló épület 1891-ben készült el.417
 Így amikor Kodolányi 1909-ben Vajszlóra került, ezt 

a két markánsan eltér  állapotú iskolát tudta összehasonlítani.418
 A községi iskola közvetlenül 

vizsgálatunk lezárulása után, 1916. január 1-jén került újra a református egyház kezébe.419
 

Ugyanakkor sokáig a református iskolában sem lehetett korábban sokkalta jobb a helyzet, 

tekintve, hogy – Kiss Z. Géza szerint – egészen „a századfordulóig hiányoztak olyan alapve-

t nek tekintett szemléltet  eszközök, mint a földgömb, Magyarország és az ő világrész térké-

pe, számológép, természetrajzi és fizikai táblák, mozgatható betűk, vagy éppen az új mértékek 

stb. A legfontosabb pedagógiai segédeszköz változatlanul ’rektor uram pálcája’ maradt.”420
 

Ennek azonban ellentmond, hogy Szász Károly 1886. évi püspöki vizitációja során jelesül a 

fent hiányolt térképeket és a számológépet felsorolják a tanterem felszerelése között.421
 Ter-

mészetesen a köztes tűzvész elemészthette azokat. 

F  forrásaim a Baranya Megyei Levéltárban rzött vajszlói népiskolai értesít k. 422
 Bár a 

fondjegyzék csak a községi iskolát nevezi meg a levéltári doboz tartalmaként, itt kaptak he-

lyet a vajszlói római katolikus népiskola 1910/1911‒191Ő/191ő. tanéveinek értesít i is (a köz-

ségi iskola anyaga az 1898/1899‒1911/1912. tanévekre terjed ki). Az értesít k a diákokra 

vonatkozóan tartalmazzák azok neveit, születési és vallási adatait, anyanyelvét és hogy milyen 

nyelveken beszél, valamint hogy ismétl -e. Ezt követ en megtudhatjuk a gyermek szül jének 
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 „Az iskola átadása 1871. február 26-án, az iskolaszék els  ülésén történt. Ekkor kötött a felek jogait és köte-
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vagy gyámjának vagy gazdájának a nevét és foglalkozását, valamint lakhelyét. A megjegyzés 

rovatban jellemz en a diák eltávozására vagy más, állapotváltozására utaló adatokat, ha kel-

lett. A tételesen felsorolt tantárgyak és teljesítményük közül most csak a tanévvégi eredmé-

nyeket vizsgálom. Megítélésem szerint a családi háttér és a tanulmányi eredmények közötti 

összefüggés vizsgálata során az egyes tantárgyak szerinti elemzés messze túllépné ennek a 

vizsgálatnak a kereteit, habár kétségtelenül izgalmas kérdéseket válaszolhatna meg a jöv ben, 

ha a tantárgyak közötti különbségek fényében vizsgálnánk meg a diákok kompetenciáinak 

sokszínűségét. A tanévvégi eredmények melletti elkötelez dés azonban nem csak ebb l a 

szempontból jelenti az elemzés éles lehatárolását. Amellett, hogy a tanulmányi értékelések 

nem objektív mércék, hanem számos körülményt l függ  változók, valamint – tekintettel az 

id beli távolságra és a két iskola különbségére – nem is egy tanítótól származók. Nem sikerül 

tehát kiszűrni a tanító jegyadása mögötti er sen szubjektív motivációt, el ítéletet vagy elnéz  

attitűdöt. A hazai neveléstörténetnek amúgy is feltáratlan területe az osztályozástörténet, így 

nem tudjuk, hogy elkülöníthet ek-e regionális vagy felekezeti alapú értékelési gyakorlatok.423
 

Forrásadottságaink miatt mégis ezzel kell beérnünk, bízva abban, hogy a magasabb számú 

vizsgálat a számos egyéni különbségb l mégis egy nagyobb összefüggést mutat majd. A tan-

évvégi eredmények az egy tanév eredményéb l vagy több tanév eredményeinek átlagából 

tev dik össze. Az eredmények ismertetése során a korabeli osztályozási rendszer megtartásá-

val konvertáltam számértéké az egyes min sítéseket. A Ő1. táblázatban az egyes átlagértékek-

hez tartózó min sítéseket foglalom össze. 

 

Átlag kategória 

1,00-1,50 kitűn  

1,51-2,50 jeles 

2,51-3,50 jó 

3,51-4,50 elégséges 

4,51-5,00 elégtelen 

 

41. táblázat: Az átlagértékekhez kapcsolódó min sítések 

 

A 42. táblázat a gondvisel  típusait, gyermekkel való kapcsolati módjait foglalja össze. A 

gondvisel k terén is szűkítéssel kell élnem. A vizsgálat fókuszába került ő83 diák 8ő%-a a 

szüleivel, vagy egyik szül jével (ebben az esetben jellemz en özvegy édesanyával) élt, míg a 

többiek jelent s hányáról nem állapítható meg pontosan, hogy a gondvisel je a gyámja, vagy 
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a gazdája volt-e. Egyetlen esetben, a vajszlói földbérl  Balaskó Jánosnál (18ŐŐ‒19Ő0) lakó 

besencei Pelenczei Margit esetében találkoztam olyan esettel, hogy a diák Lakásadónál lakik. 

Arra való tekintettel, hogy kérdésfeltevésem a családi hátteret illet en kifejezetten a szül k 

helyzetére vonatkozik, a vizsgálat körét a szül vel együtt él  diákokra, tehát összesen Ő96 

f re szűkítem. A többiek esetében egy olyan faktort jelent a szül i háztartásból való ilyen 

vagy olyan úton való kiszakadás, ami valószínűsít a rosszabb tanulmányi eredményeket, így 

mindenképpen torzít.   

 

Gondviselet jogcíme Diákok száma 

Szül nél él  496 

Gyámnál él  14 

Gazdánál él  16 

Bérl  1 

Ismeretlen vagy nem azonosítható 56 

Összesen 583 

 

42. táblázat: A diákok megoszlása a gondviselet jogcíme szerint 
 

A vizsgálat során a vajszlói anyakönyvi kerületi anyakönyveket is felhasználom. A besencei, 

hiricsi, kisszentmártoni, lúzsoki, páprádi, vajszlói és vejtii református, római katolikus és pol-

gári anyakönyvek lehet vé teszik, hogy a huzamosabb ideig helyben él  diákok esetén árnyal-

tabb vizsgálatot végezzük, gondolok így a családrekonstitúció útján megállapított családnagy-

ság és a születési sorrend befolyására. Ismereteim szerint ilyen kísérletre eddig a hazai szak-

irodalomban nem volt példa, így az eredmények szigorúan csak a vizsgált közösségre vonat-

koztathatóak, nagyobb léptékű általánosítás megfogalmazására nem elegend ek. 

 

Eredmények 

 

Vajszló és környéke családrekonstitúciós vizsgálata során elvégeztem a mikrorégió termé-

kenységtörténeti elemzését. A kutatás velejárójaként elkészült családi és személyi adatbázis 

használata lehet vé teszi a családok gyerekszámának és a diákok tanulmányi eredményeinek 

összekapcsolását s így az ebb l levonható következtetések megfogalmazását. Összesen 98 

diák esetében lehetett megbízhatóan összekötni a családnagyságot és a tanulmányi eredményt. 

A rekonstruálási arány így 19,7ő%-os (összesen Ő96, a szüleinél él  diákot vontam be a vizs-

gálat körébe). Az alacsony arányt a családok mozgékonysága indokolja, legbiztosabb értéke-

im a t sgyökös családokról vannak. 
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Átlag 
kategória 

Életben lev  gyermekek száma 
Összesen 

1 2 3 4 

1,00-1,50 10 4 11 10 35 

1,51-2,50 4 15 3 6 28 

2,51-3,50 6 8 6 2 22 

3,51-4,50 3 8 0 1 12 

4,51-5,00 1 0 0 0 1 

Összesen 24 35 20 19 98 

 

43. táblázat: A diákok tanulmányi átlaga és az életben lev  gyermekek száma 

 

A 43. táblázat foglalja össze a családok életben lév  gyermekeinek a számát és az ugyanazon 

családokban tanuló gyermek vagy gyermekek tanulmányi átlagát. A születéskorlátozásáról 

ismertté vált ormánsági térség egykés családjai körében látjuk, hogy az ide sorolható 2Ő diák 

közül tízen értek el kiváló eredményt, de ugyancsak ennyien vannak a közepes, elégséges és 

elégtelen osztályzatot elér k, összesen. Itt tehát a legnagyobb csoport a legjobb tanulóké, de 

közel azonos eredményeket mutatnak a négygyermekesek (összesen 19 diák és tíz kiváló kö-

zülük) és jobbat a háromgyerekes családok. A kétgyermekes családok körében a diákok ará-

nya a jeles értékelés körül sűrűsödik, kevés a kitűn  és több a közepes vagy elégséges tanul-

mányi eredményt felmutatók köre. A háromgyermekes családok eggyel több mint a felénél 

kitűn  eredményt értek el a diákok, de ugyanígy a jobb eredmények körül összegz dik a 

négygyermekesek (19 család) eredményei is és csak mérsékelten rosszabb az összérték, mint a 

háromgyerekeseknél. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy ahol magasabb volt az életben 

lév  gyermekek száma, ott jobb volt a gyerekek tanulmányi átlaga is. 

Az életben lev  gyermekek száma mellett megvizsgálhatjuk a diákok születési sorrendjének 

és tanulmányi átlagának összefüggéseit is. A született és életben maradt gyerekek számának 

különbsége a született gyermekek számának emelkedésével arányosan növekedett. Így egyet-

len olyan család sem került a szűkebb vizsgálat fókuszába, ahol négy gyermeknél több maradt 

volna életben, még ha találkozunk is olyan családdal, ahol összesen hét gyermek született. A 

fentieket aláhúzza, hogy a századforduló idejére a halandósági ráta jelent sen csökkent és 

terjedtek a hatékony fogamzásgátlási eszközök.424
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Átlag 
kategória 

Születési sorrend 

1 2 3 4 5 6 7 

1,00-1,50 30,56 36,84 56,25 30,77 22,22 33,33 100,00 

1,51-2,50 25,00 36,84 6,25 15,38 66,67 33,33 0,00 

2,51-3,50 30,56 15,79 18,75 38,46 0,00 33,33 0,00 

3,51-4,50 13,89 5,26 18,75 15,38 11,11 0,00 0,00 

4,51-5,00 0,00 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

44. táblázat: Születési sorrend és tanulmányi átlag 

 

A vizsgált esetekben a családban életben lev  gyerekek számával rokon következtetések fo-

galmazhatók meg. A születési sorszám növekedésével javulnak a tanulmányi eredmények 

egészen a harmadik gyerekkel bezárólag, majd afelett romlani kezd (a hetedik születési sor-

számú diák egyedi eset, ezért 100%-os az értéke, viszont mindenképp figyelemre méltó). 

Ezekre is hoztam korábban példákat, ilyenek Foki Varga Sámuel gyermekei. Harmadik gyer-

meknek született Váczi Lajos, akinek id sebb testvérei életben maradtak.  maga jeles ta-

nulmányi eredményt nyújtott és kés bb ügyvédként tért vissza falujába. A katolikus Mecsár 

Mihály cipésznek öt gyermeke született és négy élt közülük iskolás kort. Mihály és Béla nevű 

fia jeles tanulmányi eredményt nyújtottak és kés bb apjuk foglalkozását űzték, Matild nevű 

n vérük kitűn  volt, legid sebb testvérük, Olga eredményeir l viszont nincs adatom.  

 

Konklúzió 

 

A fejezet els  részében a születésszabályozásról folytatott diskurzusokat elemeztem abból a 

célból, hogy árnyaltabb képet kapjunk a témáról véleményt nyilvánítók hátterér l, hivatásáról, 

lehetséges ismereteir l. Az ebb l kirajzolódó kép alapján igazolódott, hogy a születésszabá-

lyozást kizárólag felekezeti hovatartozással magyarázni nem lehet, ugyanakkor – ahogy azt az 

elmúlt félszáz év kutatásai is igazolták – vannak megragadható különbségek. Igazi eredményt 

tehát ebb l a szempontból nem az jelentett, hogy a házas termékenység értékei nem mutattak 

túl az elvárt finom különbségeken: mind a református, mind a katolikus családok esetén az 

egy- illetve kétgyermekes családmodell vált általánossá a kezdetben is alacsonyabb gyermek-

szám mellett. Látványos viszont az a népességszámban megfigyelhet  átrendez dés, amely 

során az elköltöz  és ezáltal alacsonyabb születési értékeket produkáló reformátusok helyére 

római katolikusok költöztek be. A felekezeti összetételt illet en ez a népességcsere bírt meg-
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határozó er vel, ugyanakkor érdemes arra is figyelni, hogy a beköltöz  családok termékeny-

ségi magatartása igazodott az itt él k termékenységi magatartásához.  

A Fülep-féle kérd ívre adott válaszokat vizsgálva – amelyeket a magzatelhajtási peranyag is 

er sít - több, kifejezetten a térségben alkalmazott olyan magzatelhajtási technikát is megis-

mertünk, amelyeket eddig az ormánsági, illetve dél-baranyai születésszabályozást vizsgáló 

szakirodalom nem említett vagy nem ismert. Láthatóvá vált, hogy a Horthy-korszakra a cse-

csem gyilkosság visszaszorult, és egyre több helyen éltek preventív módszerekkel és egyre 

inkább akkor alkalmaztak magzatelhajtást, ha az el bbi nem vált be. Professzionalizálódtak a 

szülészn k, beavatkoztak az orvosok, így az anya életének megóvása biztosítottabbá vált. Az 

erkölcsi megítélés kapcsán pedig nemcsak a kérd sor ítélkez  hangnemét, de a válaszadók 

hivatásukból fakadó szemléletmódját is érzékelnünk kell. Ennek természetesen jó oldala, 

hogy bár eltér  lelkészi karakterek rajzolódnak ki a válaszadásokból, megközelít leg hasonló 

erkölcsi felfogásból táplálkozva írják meg jelentéseiket.  

Az eredmények, még ha nem is állítanak homlokegyenest mást, mint amit a szakirodalomból 

eddig is tudhattunk, nemcsak az egykézés módszerér l, hanem annak erkölcsi kihatásairól is 

árnyalják az eddig kialakult képet. A szövegek összefoglaló ismertetése, egyesek kiemelése, 

míg mások egyszerű számszerűsítése természetesen olyan megoldás, amely szintén csak mu-

tat valamit abból, amib l a lelkészek, illetve tanítók is csak mutatni tudtak egy prejudikált 

hangvételű kérd sorra felelve, vagy annak apropóján. A szövegek ismeretében egyértelműen 

érezhet , hogy az elemzésbe került falvak a modernizáció, a falusi polgárosodás hatására 

megmozdultak, átalakultak. S ebben az útkeresésben, amely nagyon sok esetben feszültségek-

hez, ellentmondásokhoz, vagy akár tragédiákhoz is vezetett, sikerült róluk egy olyan pillanat-

felvételt készíteni, amely minden esetlegessége ellenére közel visz azokhoz az emberekhez, 

akiknek élete hivatalos lenyomatain kívül (legyenek azok anyakönyvi bejegyzések, kataszteri 

adatok vagy iskolai matrikulák) csak kivételes esetben maradt fenn több forrás (beazonosítha-

tó fényképek, naplók, személyes hangvételű végrendeletek). Ebben az átalakulásban nagy 

hangsúly esett azokra a személyekre, akik abban, ha nem is önzetlenül, de közreműködtek. 

Szerepük, legyenek akár a magzatelhajtás lehet ségeit ismer  falusi öregasszonyok vagy szü-

lészn k, illetve orvosok, egyértelműen egy olyan igényt elégítettek ki, amely nélkülük is ki-

járta (volna) a maga útját: ezt tükrözik az egyedül elvégzett abortuszra vonatkozó adatok is. 

A fejezet harmadik részében egy szűk id metszetben megvizsgáltam a vajszlói iskola diákjai-

nak teljesítményét és születési sorrendjüket. A vizsgálat újszerűsége abban áll, hogy els ként 

kapcsol össze egy kisközösségi társadalmi adatbázist és az ennek felhasználásával számított 
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termékenységi eredményeket a helyi iskolába járt diákok tanulmányi produkciójával. A kér-

désre adott válaszok tisztázzak annak a közkeletű felfogásnak a hamisságát, amely szerint az 

egyke gyermek iskolai teljesítménye a feltételezett több odafigyelés, a nagyobb gondosság 

miatt jobb, magasabb színvonalú. A családi összekapcsolás eredményei ugyanis egyértelműen 

azt mutatják, hogy – a vizsgált térben és id ben – a harmadik gyermek teljesítménye 

tendenciózusan jobb a korábbiakénál. Ez az információ a korban élt egykéz  családok számá-

ra is tapasztalható volt. Az iskoláztatást, a jobb tanulmányi eredményekre való sarkallást, mint 

a születésszabályozást er sít  motivációt, a fenti eredmények tükrében elvethetjük. 

 

  

 

  



 

 

36. ábra: Mucsfai német család az I. világháború idején 
Forrás: Mucsfa/Ungarn, Tofü, Rackozar, Kalazno, Varsad, Biebesheim facebook-csoport 



4. fejezet 

Az ormánsági magyar és a völgységi német gyermekvállalás  

összehasonlítása 

A kismányoki és vajszlói kerület termékenységtörténetének elemzése (17901894) 

 

A Völgység az ormánsági egykézéssel kapcsolatos diskurzusok olvasása és vizsgálata során 

keltette fel érdekl désemet. Az MTA‒ELTE Válságtörténeti Kutatócsoport munkatársai által 

írt Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche 

Studien zum 19./20. Jahrhundert című, 201ő-ben megjelent tanulmánykötetben külön vizsgál-

tam ezeknek a diskurzusoknak a sűrű szövetét, valamint ehhez kapcsolódóan a hidasi refor-

mátus magyar közösség eltűnésének folyamatát.425
 A helyi magyarok pusztulásában a két 

világháború közötti nacionalista véleményformálók a hazai németek terjeszkedésének meg-

dönthetetlen bizonyítékát látták. A völgységi svábok termékenységének az ormánsági magya-

rok születéskorlátozásával való összevetésének szükségessége ezután olyan feladatként fo-

galmazódott meg bennem, amelyet elengedhetetlennek vélek a disszertáció logikája szem-

pontjából. A dél-dunántúli térségben egymástól nem túl messze él  két népcsoport összeveté-

sét l a földrajzi táji valamint az etnokulturális hasonlóságokra és eltérésekre vonatkozóan 

várok új eredményeket. 

 

A vizsgált tér 
 

Illyés Gyula „a magyar költ i el id  s a magyar romantika meseföldje”-ként jellemezte a 

Völgységet, amelyr l elmondható, hogy „19Őő el tti oktatási-kulturális és gazdasági intéz-

ményrendszere egy sajátos felekezeti alapú iskolarendszerrel és az egyletek és szövetkezetek 

kiterjedt struktúrájával jellemezhet , helyi specifikumát éppen a német nemzetiségi többség 

adta.”426
 Néprajzi értelemben ehhez a régióhoz soroljuk az 1őŐ2-ig Tolna vármegyéhez tarto-

zó Hidast és Kismányokot, amely közül el bbi közigazgatásilag Baranyához csatolása után is 

szorosan köt dött a tolnai településekhez, mind gazdasági, mind egyházi vonatkozásait te-

kintve.
427

 A térség településhálózata – a dunántúli településszerkezethez hasonlóan – sűrű, 

falvai átlagosan 6-7 km-es távolságban feküdnek. A környez  településekkel való élénk gaz-
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 Koloh Gábor 201ő. 
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 Illyés Gyula [19Őő] 11., Sz ts Zoltán 2007. 6Ő. 
427

 Kósa László – Filep Antal 1975. 195., Kovacsics József – Ódor Imre 2001. 11ő.; Ódor Imre 1991. 176. 
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dasági együttműködés az alábbiakra való tekintettel is jelent s: a bonyhádi és a 

püspöknádasdi (ma: Mecseknádasd) vásár jó felvev piacát jelentette a hidasi terményeknek, 

kés bb pedig – a hidasi bányanyitásig – a nagymányoki szénbánya adott munkát a helyiek-

nek.
428

 Daróczy Aladár 1909-ben megjelent, Tolna vármegyét ismertet  monográfiájában 

részletesen elemezte a megye gazdasági adottságait. A vizsgált térségben „Els  osztályú feke-

te porhanyós talaj, sárga agyag, homokos vályog és jól term , majd rosszmin ségű homok 

váltakoznak. Ásványországi terményei alig vannak k szénen és terméskövön kívül. Szene 

jómin ségű fekete szén(…)”429. A megélhetést illet en tehát a földművelés, a sz l termesztés 

illetve a bányászat játszott els dleges szerepet. Daróczy az 171ő-ös és 1720-as összeírás alap-

ján arra a megállapításra jutott, hogy a 18. század elején a földet megművel  ember és jószág 

hiánya számottev , amelyet kiegészített az a tény, hogy a „mez gazdasági termelésnek most 

vázolt kezdetleges állapota, a gyér lakosság és a zürzavaros viszonyok ugyancsak nem szol-

gáltattak az ipar és kereskedelem megteremtésére oly alapokat,” melyek a fokozatos fejl dés 

reményével kecsegtethettek volna.430
 A területre betelepül  német lakosok a talaj intenzív 

módon való megmunkálásával, meglehet sen fáradtságos munkával ugyanakkor elérték, hogy 

„a szántóföldek területe 20.296 m. holdról mintegy 10ő.000 m. holdra emelkedett, tehát csak-

nem 90.000 holddal növekedett; a rétek holdszaporulata ez id  alatt kereken 32.000 holdat tett 

ki, vagy is 1767-ben a vármegye adóköteles rétjeinek területe 3ő-36.000 m. hold között álla-

pítható meg.”431
 Daróczy megállapítása szerint ugyanakkor a telepítési jutalom, a szántók jó 

min sége vonzotta a német földön maradt rokonokat és ekként indukálták a kedvez  körül-

mények a további betelepülést.432
 

A megnevezését 1727-ben elnyer  völgységi járáshoz a kezdetekt l hozzátartozott mind az 

egymás mellett fekv  Kismányok és Hidas, mind pedig a Kismányoktól két és félórai járásra 

fekv  Mucsfa is.
433

 A 18. század elején a térségben – a Wenzeslaus Zinzendorf gróftól való 

vásárlás útján 1722-t l – földesúri pozíciót bíró Claudius Florimund Mercy gróf az 1720-as 
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 „A családonként kilátásba helyezett és rendszerint meg is fizetett települési jutalom, a kivándorlási biztosok 
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 Továbbá: „A Tolna és Baranya megyék közötti határper a középkori Tolna vármegye jelent s részét leszakí-
totta, ám a Völgységhez tartozás hagyományát a népi tájtudat e részeken is meg rízte, jóllehet egyes falvak Ba-

ranyához kerültek át.” – Solymár Imre 2000. ő. 
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években több mint húsz falut telepített be katolikus és evangélikus németekkel, utóbbiak ré-

szére széles vallásgyakorlási lehet séget biztosítva.434
  

Az 1790 és 189Ő id szakra vonatkozóan a kismányoki kerület alatt három települést, így 

Kismányok, Hidas és Mucsfa termékenységét kívánom megvizsgálni s eredményeit a krono-

lógiailag és felekezetileg az összehasonlításra alkalmas módon leszűkített vajszlói kerületi 

adatokkal összevetni. Kismányok a Mecsek és a Völgység találkozásánál fekszik, 1719-t l 

települt újjá a Hessen-Darmstadt, Hanau és Kassel rossz megélhetést nyújtó vidékér l érkez  

német telepesekkel.435
 A 19. század folyamán – akárcsak Mucsfa – a h gyészi uradalom ré-

szeként az Apponyi család birtoka volt és a II. világháborút követ  kitelepítésekig megtartotta 

német karakterét.436
 Vályi András, aki Kismányok leírását Nagymányokéval összevonta, em-

lítésre méltónak találta, hogy „határbéli fölggyeik jól term k”.437
 Fényes Elek jó borát, ele-

gend  erdejét és rétjét, valamint a helyi dohánytermelést emelte ki.438
 Hidas történetileg há-

rom f bb részb l, Ráchidasból, Magyarhidasból és Némethidasból áll.439
 Az id nkénti leírá-

sok jó bor-, búza- és dohányterm  vidékként mutatják be, nevét hídjai után eredeztetik.440
 Az 

1696. évi Baranya megyei összeírás egyaránt feltünteti a rác és a magyar falut és míg a rácok 

betelepülése 168ő-re tehet , a magyarok esetében nem határozható meg ilyen pontosan id -

pont, de Spannenberger Norbert szerint a 18. század elején „érkezett 30–Ő0 család virágzó 

kálvinista közösséget hozott létre.”441
 A németek betelepítése – a szakirodalom az évszámok 

tekintetében több lehet séget ismertet, de legkés bb – 1724-ben kezd dött, az els  német 

betelepül k Ráchidason települtek meg, míg az 1730 körül betelepül k létrehozták az új tele-

pülésrészt, Némethidast.442
 Mindezek eredményeként tehát egy felekezetileg (római katolikus, 

ortodox, evangélikus és református) illetve nemzetiségileg (magyar, német, szerb) sokszínű 
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település jött létre, viszont a településrészeket illet en eleinte csak Ráchidas esetében konsta-

tálható az etnikai heterogenitás. Az elkülönülést példázza, hogy az 1802-ben felfektetett 

ráchidasi református anyakönyvet a német atyafiak kérésére kezdte el vezetni Páli István lel-

kész, ekként is elkülönítve ket a magyarhidasi reformátusoktól.443
 A külön bíró alá rendelt 

három településrészt közigazgatásilag 1820-ban egyesítették, de az egykori részek közötti 

határok manapság is körvonalazhatóak. Mucsfát 1722-172Ő között a hesseni Odenwald kör-

nyékér l érkez  németekkel telepítették be.444
 Vályi szerint „dohánnya er ss, vagyonnyai 

jelesek.”, Fényes pedig a dohánytermesztést, illetve bortermelést hangsúlyozta.445
 Pesthy Fri-

gyes gyűjtésének keretében Mucsfáról a helyi bíró, Heinrich Tanzriss mind a betelepülés ide-

jére és helyére a fentiekkel egyez  adatokat közölt és megállapította, hogy – akárcsak Hidas – 

Mucsfa is gazdag árkokban és forrásokban, patakokban.446
 

A vizsgált települések dönt en evangélikusok által lakottak voltak. Kismányokon 1728-ban 

fektették fel az evangélikus egyházi anyakönyvet, amelyben – lévén fília – 1728 és 18Ő0 kö-

zött Hidas, illetve 1728 és 1760 között Mucsfa adatait is rögzítették. Amikor 1820. augusztus 

23-kán Kismányokon vizitált f tisztelend  Kis János ágostai szuperintendens – olyan ügyek 

mellett, mint a gyermekek nyári iskolalátogatásának serkentése, a dombon magasodó temp-

lomhoz felvezet  úton grádicsok készítése vagy az anyakönyvezési gyakorlat finomítása – 

alapvetően mindent rendben talált, „a’ Gyülekezetben békeség ’s egyesség van.”447
 Mivel a 

Kismányokhoz tartozó Hidasra vonatkozóan semmilyen, ennek ellenkez jét sugalló megjegy-

zést sem tettek, feltételezhetjük, hogy a hidasi evangélikusokra vonatkozóan is megállt a fenti 

kijelentés. A három nap múlva Mucsfán tett látogatás során a szuperintendens olyan pana-

szokkal szembesült, miszerint „A’ Templom reparátio nélkül szükölködik”, a ráckozáriak 

még nem szolgáltatták vissza a kölcsönbe kért sárgarézkelyhet, ami az 1814-es vizitációkor is 

náluk volt és hogy közös legel b l 11 hold szántóföld „mettszettek ki” a gyülekezet számára. 

Összességében viszont itt is „békesség van, és mindenek helyessen folynak.”448
 Hasonló álla-

potokat talál Kis János 1829 szeptemberében is: a szül ket inteni kellett, hogy gyerekeiket 

„szorgalmatosan küldjék fel az oskolában; az oskola mestereknek meg hagyatott, hogy 
                                                 

 
443

 A református németség kapcsán Schmidt János így fogalmazott: „Érdekes jelenség, hogy Tolnában találunk 
német reformátusokat is, mint Nagyszékely, Bonyhád, Gyönk és Mórágyon s Baranyában Hidason. Ezek mind 

hesszeni eredetűek. A ma már lutheránus községekben régebben szintén akadtak szép számmal reformátusok. 
Ezek az id k folyamán beleolvadtak a lutheranus többségbe.” – Schmidt János 1939. 81. 
444

 Rosa, Elmar 2002b. 7.; „Sokáig nevezte ket a nép szája is „odenwaldiak”-nak („Odenwälder”). Az 
Odenwald lakóinak üzleti szelleme és jóízű humora ma is jellemz  a Mucsfaiakra.” – Schmidt János 1939. 7ő. 
445

 Vályi András 1799. II/638., Fényes Elek 18Ő1. 318. 
446

 Gaál Attila – K hegyi Mihály 197ő. 337-338. 
447

 Egyházlátogatási jegyz könyv 1816-1820. 83. 
448

 Egyházlátogatási jegyz könyv 1816-1820. 126. 
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hűségessen telyesítsék hivatalok kötelesegeit, és a gyermekeket minden ki vétel nélkül 

tanitsák magyarul is.” A prédikátor a templomépítésekor kijelölt káposztás helyett „jobb és 

alkalmatossabb” káposztás kertet kapott és „Meg újítatott a rendelés, hogy a’ gyonó bor ne a’ 

Korcsmából hordassék, hanem egyezzenek az Elöljárok a’ prédikátor urral, hogy az adjon 

gyonó bort.” Folytatódott a korabeli infrastrukturális hálózat kiépítése, avagy a grádicsozás, 

Némethidason 1827-ben egy, a pesti Eberhard Henrik öntödéjében készült új harangot vásá-

rolt a gyülekezet.449
 A mucsfaiak visszakapták a ráckozáriaktól a kelyhet, a szül k szintén 

intést kaptak, hogy gyerekeiket nyáron is iskolába járassák, a tanító mesterek pedig a magyar 

nyelvet tanítsák, továbbá „Meg hagyatott az Elöljároknak, hogy a harmadik sátoros ünnepek 

és a’ szombat délutánok ünneplését, el törölni igyekezzenek.” 450
 Általánosságban viszont 

Kismányokon és Hidason a jegyz könyvek békességr l és egységr l, Mucsfán egymással 

való megelégedésr l írtak. Amikor 1837 áprilisában megvizsgálták a kismányoki iskolásokat, 

„Az irásban, németben és magyarban jó próbákat mutattak; az orthopgraphiában is valameny-

nyire gyakoroltattak.” A településen továbbra is „jó békesség” uralkodik. Némethidason 

„Magyarul olvasni: csak kezdettek.”, itt azonban árulkodó lehet, hogy „Többire a’ gyülekezet 

a’ lelkiatyával és mesterrel békességben vagyon.”, tehát nem maga a gyülekezet élt békesség-

ben, úgy mint az egyes tagjai egymással, viszont ezen az utaláson kívül más nem tanúskodik 

az id közben kialakult feszültségekr l. Ráczhidason szintén a magyarul olvasással adódott 

probléma, amiért itt mind a tanító, mind a szül k feddésben részesültek, ellenben a gyüleke-

zetben békesség volt.451
 Mucsfa meglátogatására 18Ő2. március ő-kén került sor, az egyházlá-

togatási jegyz könyv beszámolója az iskolásokra vonatkozik, akiket egyöntetűen dicsértek, 

„magyarúl németül egyaránt helyesen is, szépen is írtak.”452
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 Egyházlátogatási jegyz könyv 1829. 39-41. 
450

 Egyházlátogatási jegyz könyv 1829. Ő7-48. 
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 Egyházlátogatási jegyz könyvek 1822-18Őő. Kismányok, Hidas  
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 Egyházlátogatási jegyz könyvek 1822-1845. Mucsfa 
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Kérdés 

 

A hidasi magyarság pusztulása az 1930-as évekre a területvesztés nacionalista ideológusai 

számára hivatkozási ponttá vált, amivel a magyarság pusztulásának dinamikáját és ezzel 

együtt a németek magyarországi térnyerését kívánták példázni. A kutatás folytatásaként mos-

tani elemzésem középpontjában a németek lakta völgységi és magyarok lakta ormánsági tele-

pülések termékenységtörténetének összevetése áll. A vizsgált közösségek közötti különbségek 

láthatóan regionálisak és kulturálisak is. Vajszló és Kismányok légvonalban közel 60 km-re 

fekszenek egymástól, így a térbeli távolságuk nem tekinthet  nagynak és egyértelműen mind-

kett  vizsgálata a dél-dunántúli kutatások témakörébe ágyazódik. Néhány esetben volt is sze-

mélyi kapcsolat a két térség között, még ha adataim alapján ez egyel re csak egyirányúnak 

mutatkozik: Gál István hidasi születésű tanító 1867-ben Vajszlón házasodott, a páprádi 

Fabriczi család nagymányoki származású volt, Unger Johanna magánzó pedig Bonyhádon 

született és – élete egy kés bbi szakaszában – Vejtin élt a 20. század els  évtizedében. A ter-

mékenységi vizsgálat kérdésfeltevését illet en itt tehát a kulturális jellemz k magyarázó ereje 

áll: milyen különbségek mutathatók ki tehát a dél-dunántúli magyar református és német 

evangélikus közösségek termékenysége között? Hogy változott meg az általános házas termé-

kenységi arányszámuk a vizsgált id szakban? Milyen eltéréseket mutat a korspecifikus házas 

termékenységi arányszám és mit tudhatunk meg a termékenységi id szak lezárulásakor élet-

ben lév  gyermekek számából?  

 

Forrás, adat, módszer 
 

A kismányoki kerület adatbázisának felépítésében részben Elmar Rosa Familienbuch der 

evangelischen Pfarrgemeinde Kismányok – Kleinmaanok im Komitat Tolna/Ungarn 

17281895 című munkájára támaszkodtam. A kötet 2002-ben jelent meg a Sindelfingenben, 

az Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e[ingetragener] V[erein] (AKdFF) gon-

dozásában megjelen  családkönyvek (Ortsfamilienbücher) sorozatában. A családkönyv ez 

esetben olyan forrást jelent, amely az anyakönyvek alapulvételével épül fel: a vizsgált telepü-

lés vagy térség anyakönyvi adatainak a cédulázásából összeállnak a családok, lényegében 

tehát családrekonstitúció, amely els sorban a genealógiai kutatásokat kívánja el segíteni. 

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy ez a munka a vajszlói adatbázis felépítése során ismertetett 

eljárás leginkább id igényes részét végzi el. Természetesen ez a típusú forrás magán hordozza 
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az anyakönyvek alapján történ  családrekonstitúció legf bb korlátját, azaz csak a településen 

szület , házasodó illetve elhalálozó családtagok jönnek számításba az egyes családok összeál-

lításánál. Problémát jelent továbbá, hogy ezekben a családkönyvekben általában nem, vagy 

csak ritkán kerül feltüntetésre a foglalkozás, így tehát nem tudjuk a házasságkötést l az els  

gyerek születéséig, illetve a további gyermekek születésekor megjelen  foglalkozási besoro-

lást nyomon követni és ez alapján megnyugtatóan meghatározni a családf  társadalmi státu-

szát. Harmadik forráskritikai észrevétel pedig szintén kézenfekv , hiszen szekunder forrásról 

lévén szó hagyatkoznom kell Elmar Rosa szakmai tudására, jártasságára. Efel l azonban a 

gondos, körültekintet  jegyzetelés, a pontos kódolás és az a tény, hogy a szerz  az amúgy – a 

Magyar Nemzeti Levéltár óbudai kutatójában elérhet  – roppant nehezen olvasható, 18. szá-

zadi és 19. század els  felének sváb, gótbetűs anyakönyveit (ráadásul a min séget rontó feke-

te-fehér szkennelést is beleszámítva) kiolvasta és feldolgozta, jelzi, hogy magas min ségi 

elvárásnak megfelel  munkáról van szó. Mindössze kisebb hibákat, esetenként többször el -

forduló családokat kellett kiszűrnöm. A magyar, köztük els sorban a történeti demográfia 

szakirodalom – ahogy azt ri Péter 2016 márciusában a Hajnal-estek keretében szűkebb kö-

zönség el tt nyilvánosan is kifejtette – mindeddig elhanyagolta ezeket a forrásokat, amelyet 

csak részben magyaráz az a tény, hogy ezek kizárólag a (volt) német nemzetiségű települések-

re vonatkozóan készültek, illetve készülnek el.453
 

Elmar Rosa az 1728 és 189ő közötti kismányoki evangélikus anyakönyveket dolgozta fel. 

Kismányok evangélikus anyaegyházához tartozott hosszabb ideig Hidas, Izmény, Mucsfa, 

részlegesen pedig Bátaapáti, Majos, Tófű és Váralja is. A szerz  egy táblázatban összesítette, 

hogy melyik település adatait mekkora id szakra kiterjed en rögzítette, ezt alább közlöm: 
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 Ezt a típusú forrást használja ri Péter Zsámbék történeti demográfiai kutatásához. 
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45. táblázat: A rögzített adatok megoszlása települések szerint 
Forrás: Rosa, Elmar 2002a. 8. 

 

A fentiek alapján elkészített családkönyv (Ortsfamilienbuch) adatait – az adatbázisépítés má-

sodik fázisaként – a Heinz Schwab által összeállított hidasi családkönyv (Hidas. Deutsche 

Siedler der Ortschaft Hidas. 1728-1895. Komitat Baranya) adataival egészítettem ki.454
 Itt 

els  lépésben átírtam a személyi és a családi adatokat, majd a Rosa családkönyvéb l kiírt 

személyi és családi adatokkal összevetettem, hogy az ismétl déseket kiszűrjem. Ezzel az eljá-

                                                 

 
454

 Ezúton szeretnék köszönetet mondani Günter Junkersnek, az AKdFF elnökének, hogy a kötetet a kutatás 
érdekében rendelkezésemre bocsátotta. 

Település Teljes adatfelvétel 
Kiegészít  

adatfelvétel 

Önálló anya-

könyvezés 

Bátaapáti * 17341771 17721782 17701895 

 

oo 17361772 

 

17811895 

 

† 0 

 

17831895 

Hidas * 17281753; 17861862 17541785 17861895 

 

oo 17281753; 17861862 1754-1785 18621895 

 

† 18201862 

 

18411895 

Izmény * 17281772 1773 17731895 

 

oo 17281772 17731777 17731895 

 

† 0 

 

17831895 

Majos * 17281752; 17701777 17531769 17211895 

 

oo 17281752; 17701777 17531769 17211895 

 

† 0 

 

17211895 

Mucsfa * 17281743 1744 17421895 

 

oo 17281783 

 

17841895 

 

† 0 

 

17621895 

Tófű * 17281746; 17701772 

 

18201830 

 

oo 17301744 

  

 

† 0 

 

18411895 

Váralja * 17921868 

 

18021895 

 

oo 17931868 

 

18021895 

 

† 18011807; 18201868 

 

18021895 

Megjegyzés: 17Őő. január ő. és 17Ő9. június 2Ő. között nem anyakönyvezték a házas-

ságokat; 177ő és 1783 között Mucsfán csak öt házasságot anyakönyveztek. 
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rással lényegesen több hidasi család került a kutatás fókuszába, viszont Schwab feldolgozásá-

ból a halálozási adatok kimaradtak, ami a családtörténetek lezárását akadályozta. Harmadik 

forrásként így a közelmúltban a Magyar Evangélikus Egyház által online közzétett hidasi 

evangélikus anyakönyveket dolgoztam fel,455
 amelyek az egyes személyek társadalmi státu-

szának megállapítása miatt – lévén a foglalkozási adatokat itt is vezették az 18ő0-es évekt l 

kezdve – különösen is fontosnak mutatkozott. A honlapon a hidasi bejegyzéseket is tartalma-

zó kismányoki evangélikus egyház anyakönyvei mellett külön anyakönyvezése volt 1786-tól 

a magyarhidasi születéseket, házasságokat és halálozásokat is rögzít  ráchidasi fíliának, majd 

1840-t l egyház, illetve 1850-t l a kishidasiakat is jegyz  némethidasi egyháznak. Az egysé-

ges hidasi anyakönyvezést vezettek 1862 és 1876 között, majd 1896-t l. 

 

 

Összes  

családlap 

Elemezhet  

családlap 

Elemzett  

családlap 

  17281941 17901894 

Hidas 3109 831 551 

Kismányok 1147 411 321 

Mucsfa 508 58 52 

Összesen 4293 1300 924 

 

46. táblázat: A családlapok megoszlása településenként 

 

Megvizsgálva a fenti táblázatot, látható, hogy bár több mint négyezer család került a kutatás 

látóterébe a feldolgozás folyamán, mégis 96ő elemezhet  családlapot kaptunk. A lényeges 

különbséget egyrészt az okozza, hogy a családkönyvek részlegesek (a halotti adatok bekötése 

hiányos), amin jelent sen javított az anyakönyvi pótlás, ugyanakkor a családok esetén – mind 

Rosa, mind Schwab eljárásában – számos esetben találkoztam azzal a megoldással, hogy a 

hasonló, de nem egészen azonos nevű házaspárok adatait elkülönítve kezelik. Így mindkett -

jüknek és nekem is problémát okoz az az eljárás, amikor az általában kett s keresztnevű sze-

mélyek nevei közül csak az egyiket használják, azt is következetlenül. Ez különösen a 18. 

századra és a 19. század els  felére okoz komoly problémát. Hidas esetén külön probléma, 

hogy a családok közel egyharmadánál (978 esetben) nem ismerjük a házasságkötés dátumát. 

Mucsfa esetében Rosa külön kötetben publikálta ennek az adatait, mintegy kiegészítve a 
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 http://www.oskereso.hu/ 
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kismányoki kötetet. 456
 A vizsgálat id keretét az éves, rekonstruált termékenységi értékek 

nagysága határozta meg, így – mint az alább látható lesz – az 1790 és 189Ő közötti id szak 

elemzése tűnt kivitelezhet nek. A kezd évszám a vajszlói kerületi eredményekkel való össze-

vetés szempontjából került meghatározásra, míg a záróév az utolsó teljes év, amit a család-

könyvek szerz i feldolgoztak.  

Az összehasonlításhoz szükséges volt a vajszlói kerületi adatbázisból a kismányoki kerületé-

hez hasonló adatbázist készítenem. A vizsgált id kereten belül tehát itt is a kerületben többsé-

gi vallást gyakorlók körét választottam ki, így két protestáns, a vajszlói kerület esetében re-

formátus, a kismányoki kerület esetében evangélikus csoportot kaptunk. Az összehasonlítást 

er síti továbbá, hogy a két adatbázisban szerepl  családlapok száma nagyságrendileg össze-

vethet , míg a kismányoki kerületb l 924, a vajszlói kerületb l 1156 család adatai kerülnek 

felhasználásra. A vizsgált id szakot – szintén a korábbiakban meghatározott évszámok men-

tén – két periódusra osztottam, a családlapok megoszlását az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

Kerület Lezárt családlapok 

A termékenység megszűnésének dátuma  

a lezárt családlapok körében 

17901854 18551894 

Kismányoki kerület 924 356 568 

Vajszlói kerület 1156 533 623 

 

47. táblázat: A családlapok megoszlása periódusonként 

 

A módszert illet en ugyanazt a termékenységi analízist végzem el, mint az el z ekben azzal a 

különbséggel, hogy itt nem elemzem önmagában a kismányoki kerületi adatokat, csupán a 

vajszlói kerületiekkel összevetve. A komparatív eljárást egyrészt az indokolja, hogy ez segít 

láttatni a két térség közötti hasonlóságokat és különbségeket, továbbá megítélésem szerint a 

kismányoki kerületi adatbázis egyel re ennyire alkalmas, ennél többet a teljes hidasi és 

mucsfai, a hiányzó halotti, úrbéri, kataszteri és választói névjegyzéki adatok beépítésével le-

het várni.  
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 Rosa, Elmar 2002b. 
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Eredmények 

 

Általános eredmények 

 

A népességszám változása 

 

 

1785 1828 1857 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 

  Abszolút számok 

Kismányoki 

kerület 2698 3007 3642 3870 3980 4453 4012 4088 3850 3905 3755 

Vajszlói 

kerület 2236 3022 3290 3815 3870 3777 3753 3854 3588 3894 3926 

  Alapmutató 1785=100 

Kismányoki 

kerület 100 111 135 143 148 165 149 152 143 145 139 

Vajszlói 

kerület 100 135 147 171 173 169 168 172 160 174 176 

Dél-Dunántúl 100 127 --- --- 106 108 104 106 98 105 103 

Magyaror-

szág 100 --- --- --- 106 113 114 111 105 109 107 

 

48. táblázat: A kismányoki és a vajszlói kerület népességének változása (178ő1941) 

Forrás: Jeney Andrásné – Tóth Árpád 1996., Kovacsics József – Ódor Imre 2001. 

 

A legtágabb vizsgálati id keretben szemlélve mind a kismányoki, mind a vajszlói kerület ese-

tében népességnövekedést figyelhetünk meg. Eltérést mutat a népességnövekedés dinamikus-

sága, amely a vajszlói kerületnél sokkal er teljesebb, mint a kismányokinál, hiszen a józsefi 

népszámlálás alapján megállapított kismányoki kerületi Ő62 f s többlet 19Ő1-re a vajszlói 

kerületiek 171 f s többletére változott. A kismányoki kerület népességnövekedési üteme fen-

tiek szerint egyszer sem haladta meg a vajszlói kerületét, s t, míg 1828-ban csupán minimáli-

san, addig 1941-ben már érdemlegesen is túllépte utóbbiak száma az el bbiekét. 

A népességszámok és a születések illetve az elhalálozások száma alapján kalkulált tényleges 

népességszám-változást vizsgálhatjuk meg az alábbi ábrán. Láthatóan 1830 és 1890 között a 

kismányoki kerületben a lakosságszám emelkedése a meghatározó, még ha az 18ő0-es és az 

1870-es években ennek a növekedésnek az üteme le is lassult. Ezzel szemben a vajszlói kerü-

letben az 1850-es évekig viszonylag stagnált a lakosság száma, azt követen azonban az 1870-
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es évekre megközelítette a kismányoki kerületét, majd az 1880-as évekt l egy 30 éven át tartó 

viszonylagos stagnálást követ en egy évtizedig a kismányoki kerülettel párhuzamosan moz-

gott, hogy azt követ en – vizsgálati id szakunk végére – meghaladja annak népességszámát. 

Ez a folyamat ekként ismertetve árnyalja a 48. táblázat értékeit: míg a vajszlói kerület eseté-

ben hirtelen végbemen , lendületes változásokat tapasztalhatunk, addig a kismányoki kerület 

esetén – minden ingadozásaival együtt természetesen – egy sokkal kiegyensúlyozottabb vál-

tozásról beszélhetünk, amennyiben 1828-tól 1889-ig egy folyamatos emelkedésr l, azt köve-

t en pedig egy stagnálással váltakozó csökkenésr l beszélhetünk. A két görbe között komo-

lyabb elválás az 18Ő0-es és 18ő0-es években illetve a századforduló idején mutatkozik. 

 

 

 

38. ábra: A népességszám változása a kismányoki kerületben (18281941) 

Forrás: Jeney Andrásné – Tóth Árpád 1996., Kovacsics József – Ódor Imre 2001.,  

Klinger András 1969., Klinger András 1974. 

 

A nyers születési arányszám és a nyers halálozási arányszám 

 

Az 38. ábra értékeib l kiindulva lehet ségünk adódik a legegyszerűbb mutatók, így a nyers 

születési és nyers halálozási arányszámok vizsgálatára.  
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39. ábra: A nyers születési arányszám alakulása (18291940) 

Forrás: Jeney Andrásné – Tóth Árpád 1996., Kovacsics József – Ódor Imre 2001.,  

Klinger András 1969., Klinger András 1974. 

 

A 39. ábra görbéi a kismányoki kerület esetén 1829-tól az I. világháborúig egy, a vajszlói 

kerülettel több szakaszon együttmozgó, csökken  tendenciát mutatnak. Míg az 18ő0-es évek 

lecsökkent születési aránya csak átmeneti jellegűnek tekinthet , addig az 1910-es évekt l a 

korábban magasabb arányszámot produkáló kismányoki kerület értékei a vajszlói kerület ér-

tékeivel közel megegyeznek. A nyers születési arányszám tehát esetünkben arról tanúskodik, 

hogy míg 1829-t l hozzávet legesen a századfordulóig egy magasabb és egy alacsonyabb 

születési arányszámú mikrorégióról beszélhetünk és a kett  görbéjének érintkezése esetleges 

volt, addig a századfordulót követ en a két görbe egyre szorosabban illeszkedett egymáshoz, 

tehát eddigre a két kerület ezen értékeit tekintve közel azonos értékeket mutatott fel. 
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40. ábra: A nyers halálozási arányszám alakulása (18291940) 

Forrás: Jeney Andrásné – Tóth Árpád 1996., Kovacsics József – Ódor Imre 2001.,  

Klinger András 1969., Klinger András 1974. 

 

A fentieket alátámasztja, hogy a nyers halálozási arányszám tekintetében észrevehet en ki-

sebb az eltérés, a két kerület görbéinek tendenciája a vizsgált id szakban közel azonos, a gör-

bék mozgása az el bbihez fogható éles eltérést mutat, eltekintve a vizsgált periódus els  évti-

zedét l. Látható az is, hogy míg a magasabb születési arányokhoz egy viszonylag magasabb 

halálozási arány társul, addig a fent megfigyelt összeérés itt már szűk két évtizeddel, egy ge-

nerációval korábban, az 1890-es évekt l megfigyelhet .  

Amíg tehát a vajszlói kerület esetén a nyers születési és a nyers halálozási értékek mindvégig 

közel azonos értékűek (a vizsgált periódusra átlagot számolva a két arányszám között kett  a 

különbség), addig a kismányoki esetében jól kivehet  ez az eltérés (ott ugyanez a különbség 

nyolcra rúg). 

Összefoglalva az eddigieket, azt láttuk, hogy míg a kismányoki kerület esetén a népességszám 

alapvet en magasabb, de a vajszlói kerülett l lényegesen el nem szakadó, azzal a vizsgált 

id szakban nagyjából együttmozgó volt, s t, korszakunk végére a vajszlói kerület értékei 

megel zték a kismányoki kerület eredményeit. Ugyanakkor a nyers születési és halálozási 

arányszámok vizsgálata azt mutatja, hogy számottev  átalakulás ment itt is végbe a korszak-

ban, tekintve hogy míg a 19. században kismányoki kerület születési arányai jelent sen meg-

haladták a vajszlói kerületét, míg a halálozás arányai ilyen nagymértékben nem váltak el t le, 
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addig a századfordulótól már születési és halálozási értékei a vajszlói kerületnek megfeleltet-

het ek. Úgy vélem, az eltérés látható: annak magyarázatát tehát, hogy egy magasabb születési 

arányokat produkáló mikrorégió népességszáma miért marad mindvégig egy alacsonyabb 

értéket felmutató másik mikrorégió népességszámának közelében, a vándorlási értékek alaku-

lásában kell keresnünk. 

 

Térbeli mobilitás 

 

A vajszlói kerület mobilitásának vizsgálatakor láttuk, hogy az ellentétes irányú mozgások hol 

jelent sebbek, hol pedig kevésbé azok, így tehát egy komolyabb betelepülés volt megfigyel-

het  az 18ő7 és 1869 közötti id szakban és ugyancsak a betelepülés dominálta az 1920-as 

éveket is. Ezzel szemben – több kisebb érték mellett – egy jelent sebb elvándorlás volt jel-

lemz  az 1880-as és az 1930-as években.  

 

Periódus 
Születések 

száma 

Halálozások 

száma 

Természetes  

változás 

Tényleges  

változás 

Vándorlási  

egyenleg 

N Éves átlag N Éves átlag N Éves átlag 

18281856 4643 3594 1049 36 610 21 -439 -15 

18571869 2172 1709 463 36 228 18 -235 -18 

18701879 1851 1582 269 21 66 5 -203 -16 

18801889 1752 1222 530 53 433 43 -97 -10 

18901899 1538 1219 319 32 -434 -43 -753 -75 

19001909 1297 869 428 43 86 9 -342 -34 

19101919 747 804 -57 -6 -251 -25 -194 -19 

19201929 1056 715 341 34 44 4 -297 -30 

19301940 707 612 95 9 -149 -14 -244 -22 

 

49. táblázat: A természetes és tényleges változás értékei a kismányoki kerületben 

Forrás: Jeney Andrásné – Tóth Árpád 1996., Kovacsics József – Ódor Imre 2001.,  

Klinger András 1969., Klinger András 1974. 

 

A vajszlói kerületi értékekkel szemben – ahogy az a 49. táblázatból kiolvasható – a 

kismányoki kerületben az elvándorlás mindvégig folyamatos volt és különösen magasra 

emelkedett a századforduló idején.  
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Egymás mellé helyezve a vándorlási egyenleg éves átlagértékeit, még szembeötl bb a kü-

lönbség. 

 

Periódus 
Vajszlói 

kerület 

Kismányoki 

kerület 

18281856 -7 -15 

18571869 27 -18 

18701879 -3 -16 

18801889 -19 -10 

18901899 -8 -75 

19001909 10 -34 

19101919 -4 -19 

19201929 13 -30 

19301940 -10 -22 

 

50. táblázat: Vándorlási egyenleg a vajszlói és kismányoki kerületben 

Forrás: Hivatkozott népszámlálások és anyakönyvek, Jeney Andrásné – Tóth Árpád 1996.,  

Kovacsics József – Ódor Imre 2001., Klinger András 1969., Klinger András 1974. 

  

A fentiek alapján tehát a kismányoki kerületet kibocsátó, míg a vajszlói kerületet meg rz , 

részint befogadó mikrorégiónak tekinthetjük (habár a befogadás utóbbi esetében leginkább 

Vajszlóra vonatkoztatható).  

 

Az összehasonlíthatóság érdekében a termékenységi vizsgálatot a fenti kerületek egy-egy 

csoportjára szűkítve végeztem el. Mindkett  felekezeti alapú: ezt a választást alapvet en a 

forrásadottság magyarázza. Elmar Rosa az evangélikus anyakönyveket dolgozta fel, így ter-

mészetesen a kismányoki kerület lutheránus – és többségi – közössége alkalmasnak mutatko-

zik a vajszlói kerület szintén többségi, református közösségével való összevetésre. Az arányo-

kat vizsgálva láthatjuk, hogy a felekezeti csoportok létszáma itt is közel azonos nagyságú.  
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Kismányoki kerület [evangélikus] 
Település 1829 1841 1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 

Hidas 1177 1173 1746 1871 2050 1894 1946 1736 1906 1807 

Rátzhidas 642 - - - - - - - - - 

Némethidas 535 - - - - - - - - - 

Mucsfa 820 740 779 796 916 862 803 757 748 735 

Kismányok 478 443 469 509 635 548 581 578 589 576 

Összesen 2475 2356 2994 3176 3601 3304 3330 3071 3243 3118 

           

           
Vajszlói kerület [reformátusok] 

Település 1828 1841 1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 

Besence 306 282 297 316 315 280 302 238 212 192 

Hirics 287 200 476 498 449 403 361 283 277 230 

Kisszentmárton 202 170 376 361 348 279 254 230 219 196 

Lúzsok 279 201 334 312 314 328 297 271 236 204 

Páprád 223 170 193 179 176 170 174 152 141 80 

Vajszló 1189 972 866 849 757 734 707 586 561 564 

Vejti 209 226 386 410 402 356 301 264 265 235 

Összesen 2695 2221 2928 2925 2761 2550 2396 2024 1911 1701 

 

51. táblázat: A kismányoki és a vajszlói kerület  

elemzett közösségének népességszáma (1829‒19Ő1) 
Forrás: Ludovicus Nagy 1828.,, Egyházlátogatási jegyzőkönyvek 1829., Fényes Elek 1841, 

Sebők László 2005., Kepecs József 1997 

 

Az 1829-es kismányoki kerületi adatok az egyházlátogatási jegyz könyvekb l, az 1828-as 

vajszlói kerületiek pedig a Ludovicus Nagy által jegyzett gyűjtésb l származnak. Ludovicus 

Nagy összevonta az evangélikusok és a reformátusok adatait, így – különösen Hidas miatt – a 

kismányoki kerületnél nem feltételezhetjük, hogy Nagy értékei közel egészében a reformátu-

sok számát mutatják (mint tettük azt a vajszlói kerület esetén). Hogy mennyire torzítanak Fé-

nyes Elek 1841-ben publikált felekezeti adatai, azt a 51. táblázat is szemlélteti. Legbiztosab-

bat tehát 1869-b l tudunk, amely alapján eddigre megközelít leg két, közel azonos nagyságú 

közösségr l beszélhetünk, a települések kulturális karakterét adják s etnikai alapon is külön-

böznek, lévén a kismányoki kerülethez tartozók dönt en németek (svábok), a vajszlói kerület-

hez tartozók dönt en magyarok voltak. A 40. ábrán a népességszám alakulása kapcsán megfi-

gyelt eltérés a kismányoki kerületi evangélikusok és a vajszlói kerületi reformátusok kapcsán 

is észlelhet . Két évtized leforgása alatt a két, közel azonos nagyságú közösség lélekszáma 

jelent sen eltávolodik: az olló kinyílását jól jelzi a fenti táblázat értékeib l kiolvasható közel 

ezerf s különbség. Ugyanakkor a vizsgált felekezetek esetén ez a különbség a kés bbiekben 
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is csak növekedett. Érdemes megfigyelni, hogy míg az ormánságiaknál  folyamatos, egyirá-

nyú a csökkenés, addig a völgységieknél er s ingadozásoknak lehetünk tanúi. A századfordu-

ló utolsó évtizede és az I. világháború mindhárom sváb települést érzékenyen érintette, vi-

szont míg az 1920-ban megmutatkozó veszteséget a konszolidáció évei alatt némileg enyhíte-

ni tudták, a vajszlói kerületi reformátusok esetén ilyen pozitív változás nem tapasztalható. A 

századforduló idején jelentkez  csökkenés mögött a jelent s németországi, a nyelvi készségek 

miatt is ígéretes munkalehet ségek vonzereje mutatkozik meg. Az 1930-as évek választói 

névjegyzékeiben sorra találni a századforduló idején egyebek mellett a Ruhr-vidéken 

(Gelsenkirchenben, Dortmundban, Herne) született kismányoki, hidasi, mucsfai lakosokat. 

 

Termékenységtörténeti elemzés 

 

A kismányoki kerület elemzése a disszertáció szempontjából a termékenységtörténeti elemzés 

miatt nyeri el fontosságát. Az összehasonlítás egyel re az 1790 és 189Ő közötti id re korláto-

zódik, mert mint láttuk, a forrás csak erre az id szakra engedi meg az összevetést. Természe-

tesen a kutatás egy kés bbi fázisában szeretném egész 19Ő1-ig kiterjeszteni a vizsgálatot, hi-

szen a századfordulótól végbemen  változás önállóan is egy mélyreható elemzés tárgyát ké-

pezné. Nem kevésbé lesz fontos ugyanakkor annak a feltérképezése sem, hogy az úrbérrende-

zést követ en nevelked  protestáns német közösségben – akik ekkor már a Türelmi Rendelet 

gyümölcseit is élvezhették frissen épült templomaikban457
 – milyen termékenységi magatar-

tást figyelhetünk meg az ugyancsak hasonló adottságokkal bíró elemzett ormánsági közösség-

hez viszonyítva.  

 

                                                 

 
457

 A kismányoki kerület három településének evangélikus templomai a következ k: Kismányokon 178ő és 1790 
között épült fel a k templom. Hidason 1793-ban, Mucsfán 1786-ban készültek el velük. Forrás: Egyházlátogatási 
jegyz könyvek 18161820.   A vajszlói kerület – a környéken elterjedt, ismert hímes – templomai a következ k: 
Besencén „A’ Templom épült 1792ik Esztend ben Fa talpra, hoszszusága 7., szélessége Ő öl most ujonnan repa-

ráltatott.”. Hiricsen „A Templom épült ujra – restauraltatott – 1773. Egészszen Fa Matériából készült, fa talpra – 

fundamentumra – melly alatt csak ugyan van három vagy négy sor tégla, (…).” Lúzsokon 1802-ben, szintén 
fából épült templom. Vajszlón „A Templom er s Matériábul [k b l – KG.] Deszka Mennyezetre kifestve 1784 

és 178ő Esztend ben épült Torony nélkül, Tölgyfa ’Sindellel már másodszor lefödelezve alkalmatos állapotban 
vagyon. – Torony fehér bádoggal 1789 1790. és 1791. esztend ben épittetett.” Vejtinek „A Temploma Fábol 
épűlt a Fedele Gyékén, az oldalai Font Sövényb l kézzel [?] betapasztva 1797 be.” Forrás: DRE RL A/1-b. 5. 

84-100. Fels baranyai e. m. A térség templomaira, páratlanul gazdag bels  díszítésükre és rövid egyháztörténet-

ükre vonatkozóan lásd: Zentai Tünde 201Ő. 
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41. ábra: Az általános házas termékenységi arányszám (1ő-Ő9 éves n k)  

alakulása a kismányoki és a vajszlói kerületben (17901894) 

Forrás: Kismányoki és vajszlói kerületi adatbázis 

 

Az általános házas termékenységi arányszámot az 1790 és az 1820-as évek között megvizs-

gálva azt látjuk, hogy a kismányoki és a vajszlói kerület értékei meglehet sen közel állnak 

egymáshoz és jelent s elkülönüléssel csak a 19. század második harmadától számolhatunk. A 

termékenységi arányszám a kismányoki kerületi evangélikusoknál az 18ő0-es évek közepét l 

megemelkedik, majd az 1870-es évekt l folyamatosan csökken.   Ezek alapján két periódust 

különíthetünk el, amelyet hozzávet legesen az 1854/1855-ös év fog elválasztani, amely kro-

nológiailag is kettéosztja az 1790 és 1894 közötti vizsgálati id szakot. Értelmezésem szerint a 

fenti ábra több új megállapítás megfogalmazásához vezet el. El ször is általánosságban érde-

mes felfigyelni arra a tényre, hogy a kismányoki kerület adatai nem közelítik meg a korban 

ideálisnak tekinthet , magasabb termékenységi értékeket, s t, a 18. század végén, a 19. szá-

zad elején kifejezetten hasonló eredményeket mutat egy, a születésszabályozásáról ismertté 

vált mikrorégió értékeihez. Ugyanakkor a kismányoki kerület falvaiban az 1820-as évekt l 

határozott változás figyelhet  meg, amely az 1830-as évek elején tovább fokozódik: a termé-

kenységi arány a korábbi id szakhoz képest megemelkedik és az 1790-es évek értékeit igyek-

szik tartani egész a vizsgálati periódus végéig. Ebb l a szempontból a 19. század els  két év-
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tizedének értékei generációs válságnak tűnnek, amely a vajszlói kerületben eszkalálódott, itt 

azonban csupán átmenetinek hatott. Az 1860‒1870-es években megemelked  termékenységi 

értékekre kevés fogódzót adnak a helytörténeti munkák. Az 1870-es években a hidasi bánya-

nyitás megemelte a lakosság számát, de láthatóan a termékenységi értékekre ez nem fejtett ki 

pozitív hatást. A kés bbiekben érdemes ebb l a szempontból is megvizsgálni a társadalmi 

csoportok szerinti különbségeket. A század utolsó évtizedeiben ugyanakkor újra közeledett 

egymáshoz a két térség termékenységi értéke, a közöttük lev  különbség folyamatosan csök-

kent. 

   

 

 

 

42. ábra: A korspecifikus házas termékenység (1ő-29 éves n k) alakulása  

a kismányoki és a vajszlói kerületben (17901894) 

Forrás: Kismányoki és vajszlói kerületi adatbázis 
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43. ábra: A korspecifikus házas termékenység (30-49 éves n k) alakulása  

a kismányoki és a vajszlói kerületben (17901894) 

Forrás: Kismányoki és vajszlói kerületi adatbázis 

 

Vizsgáljuk meg ugyanezeket az értékeket a fiatalabb és az id sebb termékeny n i generációk 

bontásában is (Ő2. és Ő3. ábra). Általánosságban mindkét ábra a fent megállapítottakat tükrözi: 

a vizsgálati id szak közepéig a termékenység mindkét kerület mindkét csoportja esetében 

közel azonos változást mutatott, majd az 1820-as évekt l láthatóan eltávolodtak egymástól. 

Szorosabban vizsgálva ugyanakkor azt is észrevehetjük, hogy annak ellenére, hogy a 1ő-29 

éves anyák termékenysége a kismányoki kerületben közel állt a vajszlói kerületiekéhez az 

els  periódusban, a görbék csak ritkán kerülnek fedésbe, a völgységi értékek a 19. század vé-

géig az ormánsági felett maradnak. Ugyanez már nem mondható el a 30-Ő9 éves n k esetén, 

itt ugyanis sokkal több az egyezés. Így tehát megállapíthatjuk, hogy az 1790 és 182ő közötti 

id szakban bár mind a fiatalabb, mind az id sebb házas n i generációnál kimutathatóak az 

alacsony termékenységi értékek, a születéskorlátozás mértéke az id sebb házas n k esetén 

jelent sebb. Tovább folytatva a megfigyelést, azt is észrevehetjük, hogy a fiatalabb házas n k 

termékenységi aránya a kismányoki kerületiek esetén szinte mindvégig a 300-as értékhez iga-

zodik, kisebb-nagyobb mértékben attól rugaszkodik el hol felfelé, hogy lefelé. A vajszlói ke-

rületiek esetén a 200-as érték válik origóvá, ráadásul úgy, hogy 300-ról jön le, tartja, majd a 

19. század második harmadában már csak próbálja elérni. Nem kevésbé érdekes ugyanez a 

változás az id sebb házas n i generáció esetén. Itt ugyanis azt látjuk, hogy az 1790-t l 1828-

ig 200-ról 100 alá csökken  termékenységi arány a völgységiek esetében hirtelen emelkedik 
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fel a 1ő0 körüli értékre és azt követ en próbálja azt tartani, míg az ormánságiak esetén a ko-

rábbi csökkenés folytatódott. Az 1820-as évek közepét l tehát olyan változás ment végbe a 

vizsgált sváb közösségben, amely nagyon er sen arra ösztönözte a közösség id sebb, de még 

termékeny házas n tagjait, hogy több gyereket vállaljanak. Ez a motiváció a 19. század utolsó 

harmadáig érvényes volt, azonban a századforduló idejére a kismányoki kerületi id sebb n k 

termékenységi értékei szintén fedésbe kerültek a vajszlói kerületi értékekkel. 

Ugyanezt igazolják az ötéves korcsoportok szerint rendezett ábrák adatai. A kismányoki kerü-

let értékei tehát még az 1790 és 185Ő közötti id szakban is fölötte maradnak a vajszlói kerüle-

ti értékeknek, bár a különbség hamar, már a 30-3Ő éves n i korosztálytól számítva lecsökkent 

és a 40-ŐŐ éves n i korcsoportok esetén már minimális, a Őő-Ő9 éves korosztály esetén pedig 

már összeér a két görbe. Ugyanakkor az 18őő és 189Ő közötti periódus esetén a két görbe már 

a legid sebb n i korosztály esetén összeér, viszont lényegesen magasabb a fiatalabb 

kismányoki és vajszlói kerületi házas n i korosztályok termékenységének különbsége. Ebben 

már megmutatkozik a születésszabályozásnak a korábbi évekre való el rehozatalával 

együttjáró tendenciája, viszont az ormánságiaknál megfigyeltekt l eltér en ez nem korlátozó-

dott csupán néhány korosztályra, hanem az id sebb házas sváb n ket is dönt en érintette. 

 

 

 

44. ábra: Korspecifikus termékenységi arányszám  

a kismányoki és a vajszlói kerületben (17901854) 

Forrás: Kismányoki és vajszlói kerületi adatbázis 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

15-19 

év
20-24 

év
25-29 

év
30-34 

év
35-39 

év
40-44 

év
45-49 

év

Te
rm

ék
en

ys
ég

i a
rá

ny
sz

ám
 

(1
00

0 
há

za
s n

év
re

)

Kismányoki kerület

Vajszlói kerület



218 

 

 

 

45. ábra: Korspecifikus termékenységi arányszám  

a kismányoki és a vajszlói kerületben (18ő51894) 

Forrás: Kismányoki és vajszlói kerületi adatbázis 

 

A reprodukció arányát a ő2. táblázat foglalja össze. A táblázatokban az els  házasságot kötött, 

lezárt családtörténetek gyerekszáma került összegzésre. A táblázat hiányossága, hogy nem 

számol a termékenységi id szak hosszával, így csak a reprodukció mértékér l tájékoztat. 

 

Kismányoki kerület 
 

Vajszlói kerület 

Gyerekek 

száma 

Családok aránya %-ban 

 
Gyerekek 

száma 

Családok aránya %-ban 

17901854 

között 
18551894 

között 
 

17901854 

között 
18551894 

között 

0 9,3 10,4 

 

0 16,9 20,2 

1 11,2 11,4 

 

1 15,0 18,6 

2 6,5 9,9 

 

2 13,3 16,1 

3 10,7 11,8 

 

3 12,6 14,0 

3-nál több 62,4 56,5 

 

3-nál több 42,2 31,1 

Összesen 100,0 100,0 

 

Összesen 100,0 100,0 

 

N=356 N=568 

  

N=533 N=623 

 

52. táblázat: A reprodukció alakulása a kismányoki és a vajszlói kerületben (17901894) 
Forrás: Kismányoki és vajszlói kerületi adatbázis 
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A reprodukció arányát mind periódusonként, mind kerületenként is érdemes külön-külön is 

összevetni. A kismányoki kerületben a gyermektelenek aránya a vizsgált id szakban lecsök-

kent, az egygyermekeseké megn tt, a kétgyermekeseké lecsökkent és a nagyobb gyermek-

számú családok esetén összességében kisarányú javulást konstatálhatunk (az els  periódusban 

a három vagy többgyerekesek aránya őŐ,3%, a második periódusban őő,1%). Mir l árulkod-

nak ezek az arányok? A gyermektelenek csoportjába – lévén, kiszűrtük az újraházasodókat – 

átmenetileg a településen tartózkodókat és az összes gyermeküket elveszt ket is megtaláljuk, 

köztük számos olyan családdal, ahol az édesanya a szülést követ en jellemz en gyermekágy-

ban meghalt és csecsem je is, ha eleve nem halva született, hamarosan követte. Észrevehet -

en megemelkedett azonban az egygyermekes családok aránya és lecsökkent a kétgyermekese-

ké.  

 

Családi példa 

 

1. Riss (I) Johann: *1754, †1837 oo1778: Najn Anna Catharina: *1758, †1820 

1.1. (II) Johann: *1781, †1784 

1.2. Heinrich: *1784, †1853 oo 1805: Skriba Christine: *1786, 1856 

1.2.1. Peter: *1806, †1847 oo1828: Roth Margaretha: *1809, †? 

1.2.1.1. (IV) Johann: *1829, †1893 oo 18ő0: Müller Margaretha: *183Ő, †1914 

1.2.1.1.1. (V) Johann: *1854, †1932 oo 1876: Knittel Katharina: *1860, †? 

1.2.1.1.1.1. Katharina: *1878, †?, oo 189Ő: Taubel Johann: *, †?  

1.2.1.1.1.2. Margaretha: *1880, †? 

1.2.1.1.1.3. Elisabeth: *1882, †? 

1.2.1.1.1.4. (VI) Johann: *1887, +? 

1.2.1.1.2. Elisabeth: *1858, †1860 

1.2.1.1.3. Heinrich: *1861, †1861 

1.2.1.1.4. Melchior: *1862, †1864 

1.2.1.2. Barbara: *1834, †1856 oo1853: Lotz Jacob 

1.2.1.3. Heinrich: *1841, †1891 

1.2.1.4. Balthasar: *1843, †1844 

1.2.1.5. Margaretha: *1846, †1890 oo 1862: Schäfer Johann 

1.2.2. Magdalena: *1809, †1865 

1.2.3. Balthasar: *1812, †? 

1.2.4. Catharina: *1815, †1817 

1.3. Philipp: *1786, †1831 

1.4. Wilhelm: *1789, †1794 

1.5. Jost: *1793, †1793 

1.6. Elisabeth: *1794, †1798 
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1.7. (III) Johann: *1797, †1797 

1.8. Elisabeth: *1799, †1802 

 

46. ábra: Riss Johann és Najn Anna Catharina leszármazottai (17811862) 

Forrás: Kismányoki adatbázis 

 

Családi például Riss (I) Johann és Najn Anna Catharina leszármazottait választottam, tekint-

ve, hogy vizsgált korszakunkban generációról generációra jól nyomon tudjuk ket követni. A 

szül párnak nyolc gyermeke született, az els  három évvel a házasságkötést követ en: itt egy 

elvetélt gyermeket is feltételezhetünk. Ezt követ en a születések, ha nem is egészen szabályo-

san, 1-Ő éves eltérésekkel követték egymást. A születettek közül kett  élt feln ttkort, kett  

meghalt csecsem korában, négy pedig gyermekkorában. A két, feln ttkort élt fiú közül az 

egyik kés bbi életútjáról, halálozási adatán kívül, nincs más információ. Riss Heinrich 21 

éves korábban vette feleségül az akkor 19 éves Skriba Christine-át. Házasságukból négy 

gyermek született: kevesebb, mint amit az els  generációnál megfigyelhettünk. Két gyermek 

élt feln ttkort, egy gyermekkorában elhunyt, egy kés bbi sorsáról pedig nem tudunk. Az els  

gyermek a házasságot követ  évben, a többi az el z t követ en, háromévente született. Peter 

nevű fiuk 22 éves korában vette el a 19 éves Roth Margarethát. Házasságukból öt gyermek 

született: az els  házasságot követ  évben és hogy életben maradt, annak minden bizonnyal 

komoly szerepe lehetett abban, hogy a következ  gyermek, Barbara öt évvel kés bb született. 

Életben maradt  is, a hét évvel kés bb született Heinrich is, míg a két évre rá következ  

Balthasar csecsem korában meghalt, de az utolsó, az el z t követ en három évvel szület  

Margaretha szintén megélte a feln ttkort. Végbement tehát egy, a termékenységi magatartás-

ban a közösség jelent s részében lezajlott változás, amely – igaz e család esetében id beli 

késéssel – a házas n  kés bbi termékenységi id szakában megnyilvánuló magasabb termé-

kenységi aktivitás formájában nyilvánult meg. Riss Peter és Roth Margaretha házasságából 

két fiú is megélte a feln ttkort, mégis csak (IV) Johann nevű fiuk alapított helyben családot: a 

21 éves korában megházasodó, a 16 éves Margaretha Müllert feleségül vev  fiúnak szintén 

négy gyermeke született. Az els , a feln ttkort is megél  (V) Johann a házasságot követ en 

négy évvel, testvére, Elisabeth szintén négy évvel kés bb született, akit három év múlva kö-

vetett a csecsem ként elhalálozott Henrich, míg végül a következ  évben megszületett az 

utolsó, gyermekkorában elhunyt Melchior. Riess (VI) Johann 1876-ban vette feleségül a 16 

éves Knittel Katharinát. Házasságukból négy gyermek születését ismerjük, akik közül csak az 

els  esetében lehetünk biztosak abban, hogy megélte a feln ttkort. Összefoglalva tehát azt 
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látjuk, hogy a fiúi ágon való leszármazás során az els  generáció nyolc gyermekét követ en a 

kés bb generációk már csak négy, vagy öt gyermeket vállaltak.  

 

Konklúzió 

 

Az eredményeket összegezve úgy vélem, hogy a kismányoki és a vajszlói kerületi 

eredmények összevetése több új eredményt hozott. Ezek közül a legfontosabb, hogy az 

alacsony házas termékenység e régió mindkét pontján érvényesült. Ebben az esetben 

feltételezhetjük, hogy a 18. század végét l megfigyelhet  alacsony termékenység regionális 

sajátosság, ami viszont a Dél-Dunántúlon belül is érdemleges különbségekkel járt. Ha 

kilépünk a dél-dunántúli perspektívából és országos szempontból vizsgáljuk a kérdést, az 

ideális termékenységi mértékekhez viszonyítva egyértelműen az alacsony vagy alacsonyabb 

értékek lesznek feltűn ek. Ha viszont a dél-dunántúli néz pontból vizsgáljuk meg a kérdést, a 

felekezetiség – az eddigi mikroelemzési eredmények tükrében – háttérbe szorul, ellenben a 

magyarok és svábok közötti kulturális különbségek kerülnek el térbe. A 19. század els  

felében már számolhatunk a völgységi sváb közösség születéskorlátozásával, viszont 

körükben az egykézés nem vált olyan mértékben általánossá, mint az ormánsági magyarok 

körében. A 18. század végén és a 19. század közepén az úrbéri rendszerben beállott 

változások id ben lefedik a fentiekben vizsgált termékenységi ráta alakulásának 

legszembetűn bb ingadozásait. Kevésbé kétséges tehát egyrészt, hogy a demográfiai átmenet 

el tti id szakban a dél-dunántúli születésszabályozás nemcsak az ormánsági magyarokra, de a 

völgységi (evangélikus) svábokra is kiterjedt, ebb l a szempontból tehát inkább regionális, 

mint etnokulturális sajátosságról beszélhetünk. Másrészt pedig a változások mértéke, a 

válságos id szakot követ  reprodukciós reakció abba az irányba mutat, hogy míg a magyarok 

körében a születésszabályozás gyakorlata a válságos periódus elmúlta után rögzült, a 

németeknél ez a megoldás dönt en id leges volt. Bár utóbbi állítás er síti a 

születésszabályozás etnokulturális vonatkozásait, ezek a gyermekszámban mutatkozó 

különbségek szempontjából másodlagos jelent ségűek voltak.   
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47. ábra: Szaporcai [Ormánság] lányok 1939 körül 
Forrás: Kémes…és környéke akkor és most facebook csoport 
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Összefoglalás 

 

Minden festménynek határt szab a keret, a vászon vége vagy a tér, amelyben található. Nyolc 

év intenzív vizsgálata után így értem a disszertáció végére. A nyolc év természetesen nemcsak 

ennek a munkának a megírásával, vagy az adatbázis összeállításával telt. Ezek az évek mélyí-

tettek el a szakmai kutatásban, a különböz  megközelítésekben és módszertani kihívásokban. 

Az ezek közti eligazodásban a legjobb segítséget kaptam, képességeimhez mérten igyekeztem 

a legtöbbet hasznosítani bel le.  

A kutatás során akár a rák, visszafele haladtam. Míg öt évvel ezel tt az 189ő és 19Ő1 közötti 

id szakot fedeztem fel, az elmúlt években fokozatosan haladtam visszafelé, egészen a 18. 

század végéig. Végigolvasva a szöveget, látható: az ormánsági születéskorlátozás jelensége 

nem ekkor kezd dött, gyökerei messzebbre nyúlnak vissza. Olyan feszít  kérdéseknek a meg-

válaszolására tehát, hogy pontosan miért alakult ki ez a 19. század elejére már közösségi nor-

mává váló termékenységi magatartás, a továbbiakban muszáj lesz még inkább visszamenni az 

id ben, így a 18. század eleje-közepe felé. Nagy munkák vannak még hátra: a kültelkek, az 

adóösszeírások, a korai háztartás-összeírások, a természeti környezet, az állattartás és fakeres-

kedelem, a robot, az átmen -forgalom, a maradványföldek térben akár szűkített, korcsopor-

tonkénti vizsgálata, a helyi zsidó társadalom rekonstruálása. Mindeddig azonban érdemes 

számba venni és összegezni az eddigi és új eredményeket, amelyeket ez a disszertáció felmu-

tat. 

A születésszabályozásról folytatott értelmiségi diskurzus irányította rá a figyelmet az ormán-

sági egykézés jelenségére. Ennek köszönhet , hogy számos elemzés, megfigyelés, kortárs 

benyomás került rögzítésre. Ezek egy része meghökkent en pontos képet adott a születéssza-

bályozás módjáról. Vizsgálati eredményeim tükrében Nógrády László például helyesen állapí-

totta meg, hogy a születésszabályozás már kötelez  erejű szokás és kora korai házasodási ten-

denciájára is jogosan hívta fel a figyelmet. Buday joggal mutatott rá a Baranya megyén belüli 

térbeli eltérések árnyalataira, Széchényi Imre jól látta, hogy a birtokos parasztok születéssza-

bályozását kell el térbe állítani. Kodolányi János inkább a vajszlói mentalitásról adott képet 

regényeiben, de a cselédek nagyfokú szaporaságára tett megjegyzései pontatlanok voltak. 

Ugyancsak rosszul datálta és magyarázta a születésszabályozásnak az 18ő0-es évekt l való 

megjelenését. Tény, hogy ekkortól újabb hullámban csökkent a termékenység a vizsgált tér-

ségben, de a 19. század közepi datálás mögött inkább a Kodolányi által ismertek visszaemlé-

kezésének id beli határa sejthet . Fülep Lajos írásainak és személyes ráhatásának szuggesztív 
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ereje kiemelked  fontosságú: Illyés Gyulán, Kovács Imrén keresztül Andorka Rudolfra is 

hatott. Fülep megfigyelései els sorban az észak-baranyai Zeng várkonyra fókuszáltak, de a 

közösség atomizálódásáról tett megfigyelései és a beházasodó v  családon belüli kiszolgálta-

tott szerepének el térbe állításával pontosan ragadta meg a baranyai születésszabályozás né-

hány kiemelked en tényét. Fülep jó kapcsolatot ápolt és sokban töltekezett Kiss Géza kákicsi 

lelkész ormánsági néprajzi kutatásából. A Fülep-hagyatékban fennmaradt egyke-kérd ív szin-

tén számos ponton, különösen a mentalitás változásának megragadásában (így például az öl-

tözködési kultúra, a hitvilág, a családon belül az öregek tiszteletének megváltozása, a magzat-

elhajtás bemutatása kapcsán) megkerülhetetlen és pótolhatatlan fontosságú. A Dunántúl el-

vesztésének a víziójával viszont akaratlanul is németellenes irányt adott a kérdés vizsgálatá-

nak. Erdei Ferencnek a parasztság vizsgálata során a család és a közösség szerepének, miben-

létének a hangsúlyozása válik kulcsfontosságúvá – még ha nem is a dél-dunántúli vidéket 

vizsgálta. A család szerepének kiemelése a kés bbiekben a nagycsaládi együttélés emlékeze-

tének a megnyilvánulásakor nyer értelmet. 

A demográfiai vizsgálat igazolta Andorka Rudolf azon megállapítását, hogy az Ormánságban 

már a termékenységi átmenet el tt is éltek a születésszabályozás módszerével. Vizsgálatom 

annyiban árnyalta megállapítását, hogy rámutatott annak az 1790 és 19Ő1 között megváltozó 

mechanizmusára, amennyiben az eredmények arra engednek következtetni, hogy a 19. század 

utolsó harmada el tt a családok a születések közötti id  nyújtásával igyekeztek csökkenteni a 

gyerekszámot, majd a századforduló idejét l egyre er sebben érvényesült a kívánt gyerek-

szám elérése utáni leállás. A kívánt gyerekszám dönt en kett  és kevésbé egy gyermek válla-

lását jelentette. Andorka Rudolf kiemelte, hogy a születésszabályozás a 18. század végét l 

alakult ki. Ezzel kapcsolatban az adatok engem arról gy ztek meg, hogy a 18. század végére a 

születésszabályozás már normává vált a vizsgált közösségben. Andorka számára a 18. századi 

születésszabályozás tételének megfogalmazását az tette lehet vé, hogy az anyakönyvi re-

konstrukció ett l az id t l, tehát az 1790-es évekt l megbízható, a korábbi id szakra vonat-

kozóan ezzel az eljárással nem lehet dolgozni. Arról, hogy a 18. század végén a születésszabá-

lyozás már normatív szabályozás volt a vajszlói térségben, a 18‒19. század fordulójának a 

hutteritákhoz viszonyított alacsony termékenysége gy zött meg: kizártnak tartom ugyanis, 

hogy ez a jelenség rövid id n, akár egy évtizeden belül vált volna ilyen mértékűvé. Andorka 

Rudolf el tt a 18. század végén megjelen  születésszabályozás gondolatát Kiss Géza kákicsi 

lelkész fogalmazta meg, ez az információ azonban elsiklott az ormánsági egykekutatás histo-

riográfiájában. Kiss Géza következtetésének el vétele pedig dönt  fontosságú. Elemzési logi-

kájának kritikája rávilágított, hogy Kiss csupán számítási hiba miatt datálta ekkorra és nem 



225 

 

korábbra a jelenség id zítését. Mind Andorka, mind Kiss Géza kikapcsolta viszont a kérdés 

vizsgálatából az ormánsági nagycsalád, mint együttélési szerkezet fontosságát. Kiss Géza 

kapcsán erre unokaöccse, Kiss Z. Géza hívta fel a figyelmet (aki azonban Andorka kutatási 

eredményeit nem építette be szervesen vizsgálataiba – talán így véve revánsot a kákicsi lel-

kész mell zéséért). Andorka Rudolf további megállapításai, mint a születésszabályozás füg-

getlensége a vallási és etnikai tényez kb l helytállóak, de nem következnek vajszlói és 

besencei vizsgálatából, ahogy az sem, hogy a telkes jobbágyok körében volt a leger sebb a 

születéskorlátozás Mária Terézia úrbérrendezését követ en. Ezek és Andorkának a születés-

szabályozás normatív gyakorlatára vonatkozó megállapításai tehát kifejezetten az általa vég-

zett kutatásokból nem vezethet k le. Andorka Rudolf ezeket részben az általam is használt 

diskurzusokból és egyéb kutatások következtetéseib l vonta le. Így történhetett meg, hogy 

kritika nélkül vette át a 17‒18. századi összeírásokból tévesen következ , Kiss Géza által 

megfogalmazott 18. századi gyors népességgyarapodás gondolatát is. Er s a gyanúm tehát, 

hogy Andorka mindvégig er sen támaszkodott Kiss Géza megállapításaira, de ennek pontos 

dokumentálása következetesen elmaradt. Ezt er síti az a tény is, hogy megállapításait nem 

vagy csak részben bontotta ki, nem vizsgálta külön a vajszlói és besencei felekezeti különbsé-

gek szerinti termékenységi magatartást éppúgy, mint a társadalmi csoportok szerintit, vagy az 

etnikait és a Mária Terézia úrbérrendezésével való összekötés is nélkülözi a vizsgálatokat az 

ormánsági közegre vonatkozóan. Benda Gyula kritikájában rámutatott Andorka Rudolf or-

mánsági kutatásának több problematikus pontjára, így a számítások ellen rizhetetlenségére, 

1895-ös lehatárolására és a felekezeti kiválasztás hibájára, a fenti nem kevésbé lényeges gon-

dokra viszont nem mutatott rá. A Benda-féle kritika mellett az általa javasolt megközelítés, 

amely vagy a gazdálkodási kultúra vagy a regionális különbségek szerinti kiválasztást helyezi 

el térbe, a disszertáció Ő. fejezete során alkalmazott szemponttá vált.  

A disszertáció 2. fejezetében a társadalmi rétegz dés szerint vizsgálom a termékenységi ma-

gatartást. A megközelítés újdonsága abban áll, hogy míg a vonatkozó nemzetközi és hazai 

szocioökonómiai termékenységkutatások egy küls  szempontrendszer, a HISCO-rendszer 

alapján különítik el a vizsgált családokat, addig a társadalomtörténetben inkább alkalmazott 

alulról történ  építkezéssel alkottam meg a társadalmi csoportjaimat és ezekhez kapcsolva 

vizsgáltam a termékenység alakulását. Az eljárás egyrészt összekapcsolja a 

családrekonstitúciós eredményeknek az alulról felépített társadalom csoportjaival, másrészt 

megmutatja azokat a finom átrendez déseket, az egyes csoportokon belüli változásokat, ame-

lyeket a küls  kategorizálás lenyes. A társadalmi rétegz dés ezzel együtt közelebb áll a törté-

neti valósághoz abban is, hogy elfogadja az egyes csoportok aránybeli eltéréseit és nem törek-
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szik azok mennyiségi kiegyensúlyozására – tekintettel annak min ségi kárára. A vizsgálat 

igazolta a birtokos parasztok születésszabályozásának markáns voltát és rámutatott a fertály-

birtokosok er sebb születéskorlátozására, a nagyobb telkesekkel szemben. A termékenységi 

és reprodukciós vizsgálatok következtében sikerült rámutatni, hogy a születéskorlátozás min-

den egyes társadalmi csoportnál megjelent, függetlenül a csoportok id vel változó összetételé-

t l. Finom különbségek mutathatók ki felekezeti bontásban, de a tényleges reprodukciós érté-

kek tekintetében az eltérés a megszült és feln tt gyerekek tekintetében nem vagy csak alig 

haladja meg az egy gyermeknyi különbséget. A megállapítás felveti annak a kérdését, hogy 

id beli átvétel történt-e vagy az integrálódással együtt járó folyamatos alkalmazkodás. A kér-

désfeltevés relevanciája a társadalmon belüli szokás terjedésének mikéntje miért fontos: mást 

jelent az egy helyben él , de eltér  foglalkozású közeg szokásátvétele, mint a folyamatosan 

megteleped k és családalapítók alkalmazkodása. El bbi esetében elfogadásról, utóbbiak ese-

tében a többségi gyakorlathoz való alkalmazkodásról van szó. Megítélésem szerint Vajszlón 

és környékén az utóbbi érvényesült. A társadalmi vizsgálat három nagy csoportot különített 

el: a földművesekét, a kisiparosokét és az alkalmazottakét. Átmeneti megélhetésű csoportként 

jelentek meg a kisiparos földművesek, a kisiparos keresked k. Id legesen megteleped ként 

jelentek meg az értelmiségiek. A társadalmi rétegz dés vizsgálata során a legnagyobb hang-

súlyt a földművesek kapták, amit a velük való foglalkozás terjedelme is igazolt. Az 1813-as és 

1855-ös vajszlói birtokhasználati‒birtoktulajdoni összevetés nemcsak a negyedtelkesek köré-

ben er sebb születéskorlátozás tényére mutatott rá, de arra is, hogy az eddigre felbomló nagy-

családi szerkezet öröklési mechanizmusa a negyedteleknél nagyobb birtokok esetén szükség-

szerű esetben (így els sorban v k öröklése esetén) még működött. Kiss Z. Géza megállapítá-

sa, amely szerint a 18. század végére tehet  a nagycsaládi szerkezet felbomlásának kezdete, 

ezáltal is alátámasztást nyert.458
  

A 3. fejezetben több szempontú kultúrtörténeti megközelítést alkalmazok. A vallásosság el -

térbe állításával fontos szerepet kapnak a lelkészi jelentések. A változatos megközelítések 

egyszerre árulkodnak a beszámolók szerz inek óvatosságáról és cselekvési akaratáról. A val-

lás szerepe a 19. század végére és a 20. század elejére a térségben háttérbe szorult és ezt sok-

szor próbálták az egykézés erkölcsi kihatásaként definiálni. A két világháború közötti diskur-

zusok ugyanakkor jó alapot találtak a felekezeti különbségek és erkölcsi magatartás közép-

pontba állításával ahhoz, hogy a Horthy-korszak éget  szociális problémái helyett nehezebben 

megfogható és még nehezebben orvosolható irányba tolják a kérdés irányvételét. A helyi 
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 Kiss Z. Géza 1991. 18ő. 
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vizsgálatok nem mutatnak tehát releváns különbséget a református és a római katolikus csalá-

dok születésszabályozásában, még ha megállapítható, hogy a római katolikusok termékenysé-

gi értéke kissé magasabb a reformátusokénál. A 2. fejezetben tett megállapításokat ezek a 

vizsgálatok ellen rzik és meger sítik, valamint a foglalkozás szerint nem elemzett családokra 

is kiterjesztik és igazolják. Sokkalta kényesebb és intim területre vezet át a születésszabályo-

zás technikai kivitelezésének vizsgálata. A Fülep-féle kérd ívre válaszoló lelkészek közül 

aránylag kevesen tudtak a kapcsolódó kérdésekre érdemben reagálni, de megállapítható, hogy 

a 20. század elejére már professzionalizálódtak a bábák és az orvosok, emellett elkezdtek ter-

jedni a preventív védekezést el segít  eszközök. A terjedést visszaigazolja a termékenységi 

átmenet során valószínűsített váltás is, amikor a 19‒20. század fordulóján a termékenységi 

id szakok nyújtásáról a gyerekszám-specifikus születéskorlátozásra való átállás körvonalaz-

ható. A magzatelhajtás kapcsán megismert eljárások és eszközök illeszkednek Gémes Balázs 

országos gyűjtésébe, ezen a téren nem beszélhetünk tájjellegű specifikációról. Ugyancsak a 3. 

fejezetben vizsgáltam meg az iskolai teljesítmény és a gyerekszám, azonbelül a születési sor-

rend kapcsolatát. A korábbi elképzeléseket cáfolva arra a megállapításra jutottam, hogy az 

egy gyermek vállalása az 1898 és 191ő között Vajszlón tanuló elemi iskolás diákok esetében 

nem járt együtt a kiváló tanulmányi eredménnyel, s t, éppen a harmadik születési számú (és 

ezzel együtt sokszor harmadik, ritkábban második él ) gyermek esetében állapítható meg a 

többiekkel szembeni kiemelked  tanulmányi eredmény. A kutatás bár térben és id ben er sen 

korlátozott, megállapításában cáfolja az iskoláztatás fontosságának az egykézés mögött húzó-

dó szerepét. 

A disszertáció Ő. fejezete a vajszlói kerületi eredményeket veti össze a kismányoki kerület 

evangélikus sváb népességének termékenységi magatartásával. Az összevetést a diskurzusok 

etnikai megkülönböztetése, tehát a német terjeszkedését l való félelem éppúgy diktálja, mint 

Benda Gyulának a földrajzi táji eltérések tesztelésére vonatkozó megjegyzései. A lépték ez 

esetben kismértékű, hiszen a dél-dunántúli térben marad, de pontosan ennek megtartása teszi 

lehet vé – aláhúzva Buday Dezs  regionalitással kapcsolatos következtetéseinek helytállósá-

gát –, hogy kimutassuk az egykézés regionális terjedésének különböz ségét. A völgységi svá-

boknál is megjelen  születéskorlátozás bár nem olyan mértékű, mint az ormánsági magyarok 

esetében, a 19‒20. század fordulója felé közeledve egyre inkább ahhoz igazodó tendenciát 

mutat. Az id sebb n k magasabb gyermekvállalási hajlandósága ugyanakkor a közösség szá-

mára magasabb reproduktivitást biztosított. 

A disszertációban úgy vélem sikerült több olyan, korábban már megfogalmazott megállapítást 

igazolnom illetve cáfolnom, amely az ormánsági egykézés kapcsán nem csak a tudományos 
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szférában váltak ismertté. A születésszabályozás kialakulását a 18. század utolsó évtizedénél 

néhány évtizeddel korábbra datálom. A Mária Terézia-féle úrbérrendezésnek a születéskorlá-

tozásra gyakorolt szerepét valószínűsítem, de nem els sorban a birtokmegosztási eljárás, ha-

nem a nagycsaládi együttélési forma átalakulására való hatása miatt. A társadalmi csoportok 

vizsgálata igazolta, hogy el ször a birtokos réteg körében terjedt el a születéskorlátozás, 

amely er sebben nyilvánult meg a negyedtelkeseknél, mint a negyedteleknél nagyobb birto-

kos családoknál. A birtoköröklési mechanizmusok vizsgálatával sikerült kimutatni Vajszlón a 

nagycsaládi együttélés működésének a 19. századi nyomait. A nem birtokos és betelepül  

családf k esetében a születésszabályozás gyakorlatának fokozatos id beli átvétele helyett a 

folyamatos alkalmazkodást hangsúlyozom. A vizsgálatok igazolták, hogy a vajszlói közös-

ségben megjelen  felekezeti és etnikai eltérések a megszült és feln tt gyerekszám tekinteté-

ben nem tekinthet ek relevánsnak. A disszertáció során több ponton igyekeztem rámutatni a 

helyben gyakorolt születésszabályozásnak mint kulturális normának az er sségére. A magzat-

elhajtás gyakorlatának beágyazottságát igazolják a lelkészi beszámolók és egy magzatelhajtási 

per tanulságai. A dél-dunántúli születésszabályozás regionálisan kiterjedt jelenség volt, amely 

nemcsak az ormánsági magyarok, de a völgységi németek körében is elterjedt. 
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