
használati joga továbbra is csak a várost illeti meg."13. Felsöalpár haszonbérlőire leg-
korábban az 1747-1748-ik esztendőből van adat. Ekkor 15 gazda bérelt itt földet, 
melyért összesen 100 Ft 13 krajcárt fizettek egy évre. A bérlők a következők voltak:1 4 

Biczkai Kiss János, Biczkai Mihály, Fodor Gergely, Kókai Márton, Kókai Mihály, Lévai 
Samu, Pető András, Petzik András, Piroska János, Rúzsa Mihály, Samu István, Szabó 
András, Szabó Ferenc, Tari Mihály, Tóth Péter. 

Az állattartás elsődlegességére utal az is, hogy 1759-1760-ban az árendában bérlők 
között megkülönböztetik az „Alpári telelők "-et. Ebben az időszakban már 24 bérlő 
fizet a városnak 175 Ft-ot a földhasználatért.15 A XVII. század végének 
gabonakonjuktúrája nagy hatást gyakorol Kecskemétre. Megindul a kiáramlás a vá-
rosból az alig lakott pusztákra, hogy földjeiket megműveljék. 1779-1780-ban az alpári 
pusztán már 68 gazda tevékenykedett, számuk folyamatosan emelkedett a következő 
évtizedekben is.16 Ezek a gazdák még nem szakadtak el a várostól. Ha volt is tanyá-
juk, az év egy részét Kecskeméten töltötték. 

Kecskemét és Tiszántúl összeköttetését javítandó Thuróczy János ugi tiszttartó 
1786-ban javasolta a „Nemes Város" tanácsának, hogy Lakiteleknél építsenek révet a 
Tiszán, hiszen a hely kiválóan alkalmas erre a célra. Szentmárton, Sas, Kürt, Öcsöd. 
Szarvas, Gyoma lakosai ennek segítségével nagy kerülőt takarítanak meg.17 . Nem 
utolsó szempont, hogy Lakitelektől nem messze állt a szikrai csárda, ahol az utazók 
megpihenhettek. A csárdát ekkor Fekete János bérelte, akit 1789-ben Stadner János 
váltott fel. A csárda forgalmas helyen feküdt, halászterület is tartozott hozzá. Ide 
tértek be a szikrai szénégetők, nádvágók, a pákászok, valamint az év néhány hónap-
jában ezen a területen élő gazdák, pásztorok.1 8 Korabeli feljegyzések szerint: „...a 
csárdásnő olyan szálas, termetes, mint egy gránátos, s hosszúszárú pipájából úgy 
megfüstöl, mint egy török basa."19 Stadner János 3 évre vette árendába a csárdát és 
halászhelyet. A bor után akónként 8 krajcárt, valamint évi 80 Ft-ot és 2 mázsa 10 
fontosnál nagyobb halat kellett a városnak beszolgáltatni a bérlet fejében.2 0 

Olajos István 

Kérelem - panasz - pör 
Egy kaposvölgyi kisparaszti családi 
levéltár lapjaiból 

A kapospulai Baranyó József és három generációs családja a kapitalizmusbeli 
kaposvölgyi kisparasztság valamikori nagycsaládjához tartozott. Esetünkben ahhoz 
az itteni sajátosan jelentős és népes a fö ldes gazdd' családhoz, amelynek újkori pálya-
és életmódtörténete 1843-ban a házas-zsellér (inquilinus) sorsával indult, aztán a 
kapitalizmus uralomra jutásával a verseny korlátlanul differenciáló erőinek, valamint 

13SzÜády. Adatok Kecskemét város történetéhez BKmL 1504 a 2. 393. old. 
l4Árendalajstromok BKmL 1504. m 33. k. 
^ u o . 34. k. 
l 6uo. 36. k. 
17BKmL 1786.9.26. 
18vö. Szilády im. II. LXIV./9. 
^Magyarország és Erdély képekben (szerk.: Vachot Imré) Bp. 1853. reprint Kmét 1980. 

95. old. 
20Szilády im. I.XXV. 
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a család törekvő=törtető=úgyesen házasodó s egykéző legfőbb karakterének hatására 
kb. egy évtizeddel a századforduló után eljutott a kisparasztságig, vagyis a szegény-
parasztság felső fokán állóinak társadalmi kategóriájáig, majd 1945 után, az ötvenes 
évek elején-közepén a kulákság szintjére. 

Azt, hogy egy évszázadot átívelve valójában milyen is volt - lehetett? — a hajdani 
jobbágyok, házas-zsellérek itteni parasztpolgári előrehaladása, a lassan kialakult 
kisparasztcsalád(ok) kaposvölgyi története, azt még általánosságban is csak alig, 
részletekben pedig egyáltalán nem ismerjük. A téma kutatása és tanulságainak föltá-
rása számunkra nemcsak érdekes, hanem a Kapos-völgy agrártérségének fejlesztésé-
ben ma is hasznosítható ismereteket jelentene. 

Társadalmi rétegek történelméről - kisparasztságéról is - beszélni csak történelmi 
források alapján lehet. E meggondolásból utalt Szabó István 1961-ben Marc Bloch 
francia történetíró azon megállapításra, mely szerint: egyedül a földesuraknak volt 
levéltáruk, így a földesúr nélküli földek - a szabad parasztoké - egyúttal történelem-
nélküliek. Ez a Bloch-i megállapítás - folytatta Szabó István - többé-kevésbé alkal-
mazható a jobbágyfelszabadítás utáni magyarországi szabad parasztság történelmére 
is, hiszen „a XIX. szd. második felében a földesúri függéstől szabaddá lett parasztok 
gazdaságáról, háztartásáról nem tájékoztatnak közvetlen életrajzi források. Ezt pedig 
a parasztság „belső" történetének körülményeire irányuló kutatások sínylik meg." 

Amikor aztán időnként és véletlenül előkerül egy-egy kisparaszti családi irathal-
maz, jobb esetben - a Baranyó Józsefékéhez hasonló - komplett kisparaszti levéltár, 
akkor eszmélünk csak igazán arra, hogy milyen mély ismerethiány forrása a mi vidé-
künkön is a szabad paraszti földeknek s parasztságának ez a történelemnélkülisége. 
Az ilyen kisparaszti irattár (levéltár) legsajátabb dokumentumait felmutatva igazoló-
dik, hogy a kisparaszti rétegtörténetnek, életmódkutatásnak, egyáltalán a regionális 
agrártörténetnek még ma is számos fehér foltja, súlyos adóssága van. Ezen adóssá-
gunk újbóli fölismerésének s fölismertetésének fényében (pontosabban: árnyékában) 
mutatom most be Baranyó József kapospulai háromgenerációs házas-zsellér-JÖldes 
gazdd' -középparaszt családi levéltárának jeles lapjaiból az alábbiakat. 

(Kérelem) 
FőMagoságu kegyelmes 
Esterházy herczegi hitbizományi javak közp. igazgatóságának 
Kismarton 
Mél alázattal könyörgünk Fő Magoságu kegyelmes Herczeg urunknak mi Somogy 

Pulai ur béresek kérjük hogy határunkban levő Herczegi föld, rét legelő szóval a mi 
csak van Herczegi birtok Méltóztasék bérben nekünk oda adni. 

Mi ur béresek a legnagyobjó akarattal azon leszünk és felelőséget válaljuk ma-
gunkra hogy a feltételeket pontosan teljesíteni fogjuk. Az előleges fizetést és az áren 
dát mindenkor rendesen fogjuk fizetni, a föld trágyázását és a termelés változtatást 
rendesen fogjuk gondozni. 

Kérelmet már rég akartunk küldeni de nem engedte a Plébánus ur és a Jegyző 
urunk azzal biztatak hogy kérvény nélkülis meg kapjuk. Könyörgünk az Esterházy 
herczegi hitbizományi javak közp. igazgatóságának vegye igénybe ezen kis kérvé-
nyünket mivel Fő Magoságu kegyelmes Herczeg urunk is meg ajánlota hogy a mivel 
lehet segíteni fog rajtunk. 

A kérelmet a család- és birtokalapító Baranyó (I.) József 45-46 évesen, Somogy 
Pulai úr béresként s azok nevében írta. A kérvény 1898 végén, illetve 1899 első hó-
napjában íródott. Csak a kérelemre küldött hivatalos válasz segíti mostani 
(körülbelüli) helyes datálásunkat. Ugyanis a kérvény két előiratát őrizte meg a család-
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f ő a válasszal és a válaszlevelet postapecsétesen szállító-őrző hercegi kopeitávaJ 
egyetemben: a kismartoni hercegi hitbizományi javak igazgatóságának válaszát HelleJ 
hercegi tanácsos, központi igazgató aláírásával 1899. febr. 27-én keltezetten 352/89S 
szám alatt március 2-án kapta meg a kérelmező: „ beadványukra értesítem Önöket; 
hogy a pulai határban fekvő 10 holdnyi rét-terület megvétele iránti ajánlatuk el nerr, 
fogadható." Nem véletlenül kéri ebben az időben könyörgéssel és ígéretekkel 
Baranyó (I.) József maga és falujabeli „ur béresek" nevében a „Herczegi föld, rél 
legelő" árendába adását, meit a Kapós völgyében ekkor kialakuló s fejlődésnek 
induló állattenyésztésnek egyik legfőbb termelőeszköz bázisáról, a rét s legelő föld-
bázisnak paraszti kézen való megnöveléséről volt szó. A hercegi elutasítással maradt 
számára (számukra) az olyan földszerzés módozat, amilyen általában az apai hagya-
tékból a testvéri osztályrészek „bagón" való megszerzését, a szomszédos dombóvári 
vasutas-földmíves vagy iparos-gazdálkodó kétlakiaktól megvett „bontavai" 1-3 holda-
kat, valamint a törpebirtokosságból kiszorítottak árendára-eladásra bocsátott földda-
rabkáinak kisparaszti munkába fogását jelentette, Baranyó (I.) József házas-zselléi 
sorsából kitörni akaró minden küzdelme s ügyeskedése is plasztikusan tükrözi, hogy 
1848 után mennyire akadályozta az ország agrárhelyzetének fejlődését az az ismert 
tény: míg a szabaddá lett jobbágyföld minden kötöttség nélkül mobillá vált, s a sza-
bad birtokforgalomban hányódott, addig a nagybirtok jelentős részét vidékünkön 
elfoglaló hitbizományi holtkézi földbirtok immobil maradt, parasztpolgári hasznosí-
tásra mozdíthatatlan volt. 

(Panasz, I.) 
Dicsértessék a fézsu Krisztus. A főtisztelendő plébánus ur megszólított, hogy c 

katolika hitről le akarok kös%ßnni mivel a népszövetségről le köszöntem. A hitemről h 
köszönni nincs annyi pénz, a népszövetségről is azért mondtam föl, mivel c 
plébánus ur nagyon megsértett, mióta élek ilen sértve nem éreztem magamat, mi kot 
az oskolába negyvenegy ember előtt azt mondta, bolond, bolond. Nem vagyok én bo 
lond, hála a jó Istennek, akárhányszor kelett eke segítség, mindig el küldtem szánta 
ni, én azt mondtam a birónak hogy csak szóljon mindenkor el megyünk, a Húszát 
Károly mikor Attalába beszédet tartott, és a plébánus ur pár napal előbb az oskolába 
kérdezte az embereket hogy egy pár kocsi menne el kisérni a csornai kertekig, de eg) 
sem ment, inkább azt kérdezték, mit kapnak fizetést, én akkor is befogtam lovaimat; 
és elkergettem Teszárig meg vissza, anélkül hogy egy fillért is kértem volna, és háron, 
esztendőben a gabonájával is sokat vesződtem, egyszer a zabjával, másodszor az 
árpájával, harmadszor a búzájával, mindenkor sötét estig ott voltam, a templon, 
atyával, mert mást nem kapott csak engem és mégis mikor a bükkönyömet le kaszál 
ta a Gili Mónár, én voltam a káros, és mégis a Gilinek fogta pártját, én voltam c 
káros és mégis engem hivatott be pirongatni, valahányszor gyűlésen voltunk, mindig 
nagyon komolyan nézett rám, mintha én megsértettem volna, de ha ugy tetszik nek 
csak nézzen komolyan rám, én azért egy piczit sem félek tőle, a nép szövetség árá 
megint ki fizettem, mert hozzá voltam szokva. A főtisztelendő plébánus ur sol 
oskolát végzett de még olyanba nem volt, amelyikbe tanult volna egy kis becsülete 
adni az embereknek, pedig nem vagyunk kutyáp, inkább vagyunk gazdáfi, mert fi 
zetünk neki minden évben, hála a jó Istennek, beszéltem én a Főmagasságu kegyel 
mes Herczeg urunkkal is, saját palotájában Kismartonban, de beszéltem t 
Főméltóságu Püspök urunkkal is, a püspöki palotában, Veszprémben, nem hogy me^ 
sértettek volna, inkább barátságosan beszéltek velem. Ezzel maradok a római anya 
szentegyháznak egyik erős hive 

Pula 1912 évében 
Baranyó József kapospulai lakós. 
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Az 1912-ben ötvenkilencedik évét taposó Baranyó (I.) József - aki már ez időben 
magát, paraszti státusát következetesen „fődes gazda" névvel jelöli s jelölteti — az 
attalai plébánossal (Kpula filiálé volt) történt súlyos összeütközéséről számol be 
panasziratában. A számára megemészthetetlen plébánosi sértés oka, hogy abban a 
perpatvarban, amelyben „a bükkönyömet le kaszálta a Gili Mónár" egyházközségé-
nek legelső vezetője nem neki adván igazat „az oskolába negyven egynéhány ember 
előtt azt mondta, bolond, bolond", s amiért „mióta élek ilen sértve nem éreztem ma-
gamat". Joggal fájlalja, hogy az egyházának végzett sok-sok ingyenes jótéteménye -
Huszár Károly keresztény szocialista képviselő attalai látogatásakor egyedül vállalt 
fuvarja, a plébános úr gabonájával (zabbal, árpával s búzával) való sok „vesződséges" 
munkája szántáskor és aratáskor - nem tétettek bele „a plébánus u r " igazságosztó 
mérlegébe, mert hogy „én voltam a káros, és mégis engem hivatott be pirongatni'. 

A panasztevő — s ez még tán pereskedése és sértettsége tényénél is fontosabb szá-
munkra — ekkor már olyan, a parasztpolgárság grádicsain fölfelé lépkedő földesgazda 
személyiségjegyeket tükröz, mint aki a világból faluja, Kapospula határain kívül is 
(többször instanciázva a kismartoni hercegi és a veszprémi püspöki kastélyokban) 
látott s tapasztalt már „valamit", aki a számára fontos események és személyek megí-
télésében határozottan önálló véleményt mer mondani, s aki esetenként (valósan 
vagy tévesen) emberi önérzetére is bátorkodik már hivatkozni. A panaszirat ugyan-
akkor érzékelteti azt is, hogy fogalmazója mentalitásában, magatartásában kifejlődő-
ben van bizonyos emberi különállás, különcség, önkéntes és önkényes 
képviseletvállalás-, küldetéstudat, amely időnként nem kevés túlérzékenységgel s 
önmaga túlértékelésével is párosul. Baranyó (I.) József ezen címzés nélküli gépírásos 
panasza feltételezteti az utókorral, hogy fogalmazvány ezen irata is, amelyet tán 
egyházmegyéje „főméltóságu" püspök urának kezeihez, Veszprémbe is el kívánt jut-
tatni. 

(Panasz n.) 
Kedves jóskabátyám és Jóska! 
Tudatom velők hogy megkaptam hozzám küldött levelöket kit már alig vártam 

márazt hittem hogy még ketek is haragszanak Nagyon köszönöm Jóska a fáradtsá-
godat és Jóska bátyámétis, hogy legaláb van kihez forduljak mert ugy sincs senkim 
más, nagyon meg dicsért Jóska a Horvát ur hogy mijén értelmesen tudsz imi Kedves 
Jóskám nagyon kérlek ha meg kapod ezt a levelet ha rá érsz Írjál ne sokára és ird 
meg hogy van a Gyerek pénze van mán talán Jóskabátyám ha te nem tudnád mert 
ha még mindig náluk van akor követelem hogy a Gyerek othol legyen és aza gazem-
ber nekinoza nekem a gyerekemet hogy még koldust tegyen belőle mert őtet senki 
nem birta még ki és én gem egy ronda kurafi ne szidjon mert azén gyermekemből bo-
londot csinál én azért nagyon meg szenvedtem és sok pénzembe van a taknyos gaz-
ember majd kérlek ird meg ezeket nékem hogy van és tudjam magam mihez alkal-
mazni mert az nem járja hogy a pénz ot van és a gyereket meg engedik szenvedni, 
ki dobták őt is meg engem is aza dög népség Kedves Jóskám irtad hogy szeben Írjak 
nem érekrá mert mindig van valaki hogy nem jövök hozá hogy irjak rendesen ezért 
nem tudtam előb Írni is. irtad Jóskám hogy ne irjak anak a róhat kakagyunak Írjon 
neki a roseb ki megeszi Írtam én neki még a nyár utóján egyet ulyant hogy megte-
kerheti azt a róhat orát Másképen még haza sem írtam mióta meg irtad hogy nincs 
nálatok a Gyerek miért hogy nem adták oda és elámitoták azt a taknyost de kérlek 
kedves Jóskám azért ne is vegyétek rosznéven hogy odament aza haszontalan tak-
nyos gyerek pörölni hozátok mert ugy elvan az ámitva hogy nincs az esze sem a 
helén Csak én most mehetnék haza de csak egy napra mehetnék és nemérdemes azta 
pénzt ki dobni és hozájuk úgysem menek édesanyámékhoz mert még a nyáron se 
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megyek haza meg talán soha mert ugy gyűlölöm őket mint egy kutyákat mán min 
den gondolatom hogymit csináljak ezel a büdös kötökkel mán ha otvan nála égés. 
nyáron othagyom újévig hogy legaláb a koszton meg/Ízese ne hogy még azt is rám n 
várják és meg lehet hogy újévre egynapra haza megyek iletve hozátok és nem enge 
dem azt töbé anál a rondánál, majd gondoljátok meg Jóskabátyámal és ird me5 
hogy okosan gondolome mert a Horvátur is azt mondja hogy még egy napig sen 
hagyná ulyan sintérnél nem tudom mittegyek vele csak 19 éves volna semi gondon 
mer oda adnám inasnak és volna értelme hogy szenved de igy kinozák és még ruhá 
ja sincs Köszönöm kedves Jóska hogy mindent megírtál majd megszógálom én ez 
neked isten veletek a mesze távolból tiszteltetem Jóskabátyámat angyit Treszká 
csókolom isten veletek és velem 1909 ok. 19én ezt mind két bélyeget kel ráteni! 

A család egyik oldalági tagjának, Baranyó Rózának keserűséggel teli levele Bara 
nyó (I.) Józsefhez és annak 1884-ben született fiához, Baranyó (II.) Józsefhez íródot 
Budapesten, 1909. október 19-én. Baranyó Róza házicselédként a fővárosba szakadi 
unokahúg és első unokatestvér az iratokat őrző Baranyó Józsefék családjában. B 
Róza egész életsorsát Pulában „szerzett" s odahagyott törvénytelen gyermeke degra 
dálta haláláig budapesti parasztcseléddé. Baranyó Ferenc valahai pulai házas-zselléi 
és Szabó Teréz tüskepusztai cseléd 1832-ben kötött házasságából öt gyermek szüle 
tett (Örzse, Teréz, János, Ferenc és József)- Ezek utódai közül - Ferenc (akinek lánys 
a levelet író B. Róza) sikertelen és átmeneti próbálkozását leszámítva - tulajdonkép 
pen csak a legkisebbnek, Józsefnek sikerült elindulni a parasztpolgárosodás múli 
század végi útján s leszármazottaival századunk közepéig végig is járta azt. Ez ií 
tükrözi, hogy poroszutas agrárfejlődésünk nemcsak a paraszttársadalom egészét 
hanem benne a parasztcsaládokat s azok tagjait is könyörtelenül differenciálta, egy 
mástól elszakítva nemegyszer halálosan szembe is állította. Ehhez, az alapjában 
elsősorban gazdasági differenciálódáshoz nem egy ízben igen éles társadalometika1 

megkülönböztetés (megbélyegzés, kizárás, sokszor egészen az önpusztításhoz if 
vezető kirekesztés) is járult a nagyszülők vagy szülők, testvérek valamikori kisebb-
nagyobb emberi megingása, erkölcsi botlása vagy vétke okán. 

A régiek szerint ilyen, a faluban egyáltalán nem bocsánatos bűnéit kellett egés2 
életében vezekelnie B. Rózának is. Ám levele szerint úgy tűnik, hogy törvénytelen 
gyermekét sem rokonsága, sem faluja előtt különösebben nem röstelli és nem sajnál-
tatja. Pedig ő is bizton tudta, hogy odahaza az „ilyeneket" a népnyelv milyen gazdag 
választékával - fattyú, fatykó, mögesett lány magzatja, szeméten szödött, orozvakőtti 
gyerek, zabigyerek, szerelemgyerek — vehette, vette szájára a csúfolódó falu. Ám nem 
az anya fővárosba szakadt keserves sorsa érdekes és fontos B. Róza számára, hanem 
a gyermekéé „othol". „írd meg hogy van a gyerek pénze van mán",„hogy az a gaz 
ember (.más helyen: „ronda kurafi, róhat kakagyu, ulyan sintér") ne kinoza nekem a 
gyerekemet hogy még koldust tegyen belőle",„tugyam magam mihez alkalmazni meri 
az nem járja hogy a pénz ot van és a gyereket meg engedik szenvedni".„irtad hogy 
nincs nálatok a gyerek miért hogy nem adták oda és elámitoták azt azta tak 
nyost",„de kérlek kedves Jóskám azért ne is vegyétek rosznéven hogy oda ment az a 
haszontalan taknyos gyerek pörölni hozátok mert ugy el van az ámitval hogy nincs 
az esze sem a helérí', s legvégül pedig „nem tudom mittegyek vele csak 19 éves volna 
semi gondom mert odadnám inasnak és volna értelme hogy szenved de igy kinozák 
és még ruhája sincs". 

A falujából és családjából szinte örökre kizárt s gyermekétől elszakított anya hatá-
rozott személyiség, olyan akinek egyéni stílusa, reális szemlélete, bár helyenként 
vaskosan naturalista, ám mégis tiszta és közvetlen emberi hangja van. Az alig-olva-
sottság, a fogalmazási kuszaság, a rendszertelenül egymásratolódó gondolatok nem 
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'eszik el, inkább erősítik a cselédlány-panaszlevél őszinte életszerűségét, fontos 
izociográfiai és néprajzi üzenetét. 

(Pör) 
Döglött Tehén pör 
Az igali járási főszolgabíró 1909. junius 10-én hozott 85/190 számú elsőfokú 

téletében kimondja a következőket: 1909• március 24-én Baranyó József Kapospulai 
ákosnak nehéz borjuzás által, borjuzás által, borjutartó rongyulás következtében 
úmult Vörös tarka 3 éves Tehene, akinek hulláját Baranyó József alperes bár kivitte a 
tözsé dögtérre elásás czéljából, de ahelyett, hogy elásta volna - csakhogy magának a 
ráradságos munkát megkímélje — a nagyberki-kapospulai törvényhatósági uton nem 
messze dolgozó Kálóczi István gombosi illetőségű földmunka vállalkozó kapospulai 
ákos kutyái részére hust kért, ki a hulla fele részét, továbbá egy ismeretlen nevű 
zzigány a hulla másik részét elvitte. Kálóczi kutyái a csontokat ezután a községben 
zéthordták. Minek következménye az lőn, hogy Kálóczi a hust kutyái részére föl-
használta és az undort gerjesztő csontrészek a szomszéd Kelemen György felperes 
idvarára kutyák által szerteszéjjel hordattak; tehát a kihágás fő tényezője és okozó-
á Baranyó József alperes volt. Ezért őt a Főszolgabíró — mint elsőfokú birói hatóság — 
15 nap alatt külömbeni végrehajtás terhe mellett fizetendő 100 korona pénzbüntetés-
be, behajtatlanság esetén 15 napi önköltségü elzárásra, azonkívül a hozott Ítéletben 
negnevezett tanuk részére megállapított 16 kor. fuvar és 16 kor. napidíj, összesen 32 
torona megfizetésére marasztalja, ki tartozik ezen dijakat - föllebezés esetében is — 8 
iap alatt külömbeni végrehajtás terhe mellett megfizetni. 

A pör 16 (!) ügyiratát Baranyó (I.) József egy fréz-színű, még hajtogatós s cukor-
párgával átkötözött kopeitában „irattározta". A századelős nagyalakú boríték 
Döglött Tehén pör" fölirattal őrzi Baranyó (I.) József keze írását, amelyet jól megnyá-
azott s vastagon fogó tintaceruzával vésett a kopertára. 

Kelemen György felperes és Baranyó József alperes pulai szomszédok döglött te-
Jén-periratai igazolják, hogy tulajdonképpen itt sem másról volt szó, mint a magyar 
alvakban oly gyakori és tipikusan Arany János i „fülemüle" perről. Különben Bara-
íyó József és Kelemen György szomszédgazdák között számos hasonló jellegű per 
myagát őrizte meg az utókor számára a pulai Baranyó-féle családi irattár. Számunkra 
íem a pör jogi lefolyása, az ítélet igazság-vizsgálata, nem is a hosszan elhúzódó ügy 
:anyargóinak bogozása az érdekes, inkább a szomszédok csetepatéját kísérő irat-
íalmazból mutatjuk még be azt a három jellemző dokumentumot, melyek közül 
:gyik a korabeli közegészségügyi jelesül állatorvosi bizonyítványok szakmai s általá-
íos műveltséget is tükröző minőségére, egy másik a községi elöljáróság (bíró és es-
aidt) igazolásában a parasztésztől oly távoli „hivatalos ügyirat" kívánalmainak lehe-
etlenségére utal. Harmadsorban - mivel a pör az alperes fellebbezésével természet-
zerűleg megjárta az Igali Járásbíróságot, sőt még a Vármegyei Alispáni hivatalt is — 
:özölnünk érdemes Baranyó Józsefnek a Méltóságos Alispánurnak írott, az ügyet 
'égleg lezárandó könyörgő és köszönő levelét, az utóbbit elsősorban Baranyó J. 
földes gazda" újabb személyiségjegyeinek fölmutatása okán. 

Állatorvosi bizonyítvány. 
Alolirott állatorvos által bizonyíttatik, hogy Baranyó József Pulai lakos, egy Tehe-

let mely tulajdonát képező, és nálam bemutatván Mely Tehén Vörös tarka 3• éves. 
\íárcius 24-dikén lettem a Tehénhői hivatva a Tehenet alaposan megvizsgálva és 
iszt találtam hogy a Tehén nehéz borjuzás által, borjutartó rongyulás következtében 
zenved és aszt a tanácsot adván, vágassa le a Tehenet. De ők a tehenet le nem vá-
gatták, így a Tehén ebbe a betegségben elmúlt. 

Kelt Dombovár 09. Singer Mátyás 
(pecsét) állatorvos 



Singer Mátyás dombóvári állatorvos 1 koronás illetékbélyeggel ellátott feljegyzése 
nem csupán Baranyóék három éves vörös tarka tehene elhullásának igazolása, de 
bizonyítványa a századelős vidéki állatorvosi szakma színvonalának is. Ugyanakkoi 
állatorvosunknak az általános műveltséghez tartozó körülményes fogalmazásmódját 
és meglepően silány helyesírási szintjét is tükrözi. A pör során hivatalos ügyirattá vált 
bizonyítvány koit és szakmát egyaránt dokumentáló értékét az orvos aláírása alatt 
elhelyezett s teljes épségben megmaradt állatorvosi pecsét egészíti ki, emeli rangos-
sá. A vörös pecsétviaszba 2 cm-es átmérőjű rézpecsétnyomóval hagyott pecséttel 
tanúsítja az aláíró orvos nevének monogramját: „M"(athias> „S"(inger) s mesterségé-
nek a két betű közé elhelyezett korabeli címerét: görbített fatokba dugott nagykést és 
bárdot, mindezt lombkoszorúval övezetten. 

Kelt Kapospula 1909 márczius 25én 
Községi elöljárósága bizonyítja hogy. Baranyó József elhulóttehene borjazástó. 

Hulótel, ézs Kelemen György bejelentése fóltán. Vizsgálatot tétünk de zsemi hula da 
rabot. Nem találtunk igy hát szabáttalan 

Kováts Mihály biro 
Rozsa János esküt 
(pecsét) ' ' 

Kováts Mihály bíró és Rózsa János esküdt kézzel írott öt soros elöljárósági igazolá-
sából a fogalmazás kuszasága és befejezetlensége miatt tulajdonképpen nem tűnik ki, 
mit is akartak igazolni Pula község parasztvezetői. Igazolja azt a feltevésünket is, 
hogy az egyszerű embereknek, a falusi parasztésznek és -kéznek sohasem volt igazi 
mestersége hivatalos ügyiratot fogalmazni. Mint Singer Mátyás állatorvosi igazolásá-
nál, itt is elsősorban az aláírás melletti pecsét vonzza mágnesként szemünket az irat 
fölé. A négy centiméter átmérőjű kék tintás pecsét körívén: Somogy vármegye — Pula 
község felirat olvasható. A pecsét közepén pedig a mindenkori faluközösség első 
embereinek: bírónak és két esküdt elöljárójának (helyettesének) valamikori jelvé-
nyét, egy nyalábba összefogott hármas bíróbotot (bírópálcát) látjuk. 

Könyörgöm alázatosan Méltóságos Alispánurnak csókolom kezeit ne tessék 
nehesztelni le irtam panaszomat hogy ne tévedjek Kelemen bejelentette a jegyzőurnái 
hogy az én elhulott tehenem húsát a kutyák hurczolják az udvaron, és a Jegyzöur 
aszt parancsolta a biróurnak vizsgálja meg azonnal, és a biróur egy elüljáróvat 
megvizsgálta az udvart kertet ólat istálot még a padlást is de sémit nem találtak ekot 
engem el küldőt a biróur a jegyzőurhoz és mondjam neki hogy a vizsgálatot meg 
teték de nem találtak sémit, és a biróur azt mondta ö is el fog jöni mihelt teheti, és 
nekem azt mondta a segédur már el van küldve nem várta meg a biroi vizsgát A 
jegyzöur egy üres bizonyítványt küldőt a birourhoz és azt parancsolta neki irja alá a 
nevét és nyomja rá a község pecsétjét és majd ö elkészíti, elis készitete ugy hogy ne-
kem menél nagyobb bajt okozhason mind ezt irigységből teték a Kelemennel együi 
mer haragusznak reám. Könyörgöm alázatosan volt nekem öt tanúm ara hogy a 
kutyák a hust nem hurczolták denem is hurczolhaták mer mindig kötvel voltak. 

Köszönöm ezerszer kegyes sziveségét a nagyságos Alispán urnák hogy a reám sza-
bott nagy terhet meg könyitette a miértis áldja meg a jó Isten. 

Kelt Kapospulán 1910. Január 10. 
Baranyó József s.k. 

Baranyó József válaszlevele a pörben harmadfokon hozott alispáni ítélet kapcsán 
újra felidézi ügyének körülményeit, a községi vizsgálat általa vélt fonákságát, egyálta-
lán: az ő igazságának meg nem hallgatott érveit. Mint sok más perében - „rossz 
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szomszédság, török átok" — itt is irigységre, rosszindulatra, Kelemen szomszéd és a 
egyző úr praktikájára utal. Az őt körülvevő világból B. József - úgy tűnik - már meg-
anulta, esetenként a könyörgő megalázkodás, mások bemószerolása, a szemforgató 
igazságkeresés is hasznos eszköze lehet paraszti önsorsa további javításának. A 
,kézcsókkal bevezetett és a Jó Isten áldásával' végezett köszönete B. Józsefnek azt 
iz alispáni jóindulatot üdvözölte pőrében, amelyik az első fokon hozott főszolgabírói 
büntetést „40 korona pénzbüntetésre ítélem azzal, hogy a pénzbüntetést behajthatat-
lanság esetén egy napi elzárásra változtatandó 5 koronára szállítom le, az általa 
különben is szenvedett kárára tekintettel." Végül az alispáni ítélet hátlapján az attalai 
jegyző feljegyzéséből azt tudhatjuk meg, hogy Baranyó József természetesen ezt a 40 
koronát sem fizette be, csupán kiszabott büntetése behajthatatlanságával járó egy 
napi elzárásának 5 koronás ellenértékét rótta le a jegyzőség pénztárában. 

A kapospulai Baranyó József három generációs családi levéltárának „sui generis" 
parasztiratai hozzájárulhatnak ahhoz, hogy öncsaládjukkal együtt a Kaposvölgy 
valamikori „földes gazda" nagycsaládja is a „történelmen kívüliség' évszázados állapo-
tából mára már a történelembe emeltessék. 

Simon Károly 

Üdvözlési formák 
két oláh cigány közösségben 

Hazánkban a cigányság legnagyobb kétnyelvű csoportja a cigányul és magyarul 
beszélő népesség. Az oláh cigány nyelvjárás két aldialektusát beszélők üdvözlési 
formáit szeretném ismertetni, mint az egyén és a közösség kapcsolatát és a csoport 
azonosságtudatát jelképező cselekedeteket. 

K csoportok társadalmi-történeti háttere, mai életkörülményei 

A cigányok évszázadokig azokhoz a rétegekhez tartoztak, amelyek az össztársa-
dalmi tevékenységhez periférikusán kapcsolódtak, a társadalmi munkamegosztás 
keretében csak kisegítő - általában szolgáltató vagy idényjellegű - tevékenységre 
volt lehetőségük. Az oláh cigányok némely csoportjainak (lovári) sikerült olyan fog-
lalkozásokra specializálódniuk, amelyek bizonyos tőkefelhalmozást tettek lehetővé. 
Ezek kereskedelmi tevékenységük miatt nagyobb központokban telepedtek le a má-
sodik világháborút megelőző időszakban. Napjainkban családonként elkülönülve, 
igen jó körülmények között élnek. A férfiak önálló iparosok vagy kereskedők, sok-
nak közülük — természetesen a fiataloknak - középfokú végzettségük van. Foglalko-
zásuk révén gyakran kerülnek kapcsolatba nem cigányokkal és ezt a kapcsolatot 
iltalában az egyenrangúság jellemzi. Az oláh cigányok másik csoportjának (másári) 
letelepedésére később, általában csoportosan és falvakban került sor. A vándoriparo-
sok munkája iránti igény csökkenése, majd a mezőgazdasági munkaalkalmak meg-
szűnése a férfiak ipari munkavállalását eredményezte. Az 1960-as évektől 
megkezdődött telepeik felszámolása, azonban zömmel ma is a falvak végén, elkülö-
nülten élnek. A falu lakosságával igen kevés a kapcsolatuk, annál szorosabb más 
elepüléseken élő rokonaikkal. A zárt közösségekben a gyermekek csak anyanyelvü-
ket sajátítják el, az iskolában ismerik meg a magyar nyelvet. 


