
MOZAIKOK SÁRKERESZTES NÉPRAJZÁBÓL 

I.Táj és társadalom 

 

 Keresztes, későbbi nevén Sárkeresztes legalább az oszmán- török uralom végétől a mai 

helyén elterülő jobbágyfalu, majd a feudalizmus megszűnésétől, a polgári viszonyok 

kialakulásától immáron község, az egykori királyi, majd megyeszékhely, az igazgatási, 

gazdasági és kulturális centrum, Székesfehérvár szomszédságában élte a maga életét. 

Létrejötte különböző jellegű tájak találkozási pontjánál illetve közelében történt, több irányba 

vezető, részben országos jelentőségű útvonalak mentén. A helyiek ajkán Körösztösnek jelölt 

település a Székesfehérvár és Várpalota közötti vizes, egykor mocsaras táj, a Sárrét 

nyúlványának szélén, a Móri-árok vagy hangulatosabb nevén a Móri-völgy bejáratánál 

fekszik. Látható innét a Bakony és a Vértes, melyeket a völgy úgy választ el, hogy ennek két 

oldalát egyre ereszkedő hullámos dombok övezik. Legmélyebb részein források fakadnak, 

vizek futnak, rétek, legelők terülnek el. A magasabb pontokról a tekintet elér az alföldi jellegű 

Mezőföldig. A szeles Móri-völgy a Dunántúl két tájegységét, a Mezőföldet és a Kisalföldet 

köti össze, utat adva Mór-Kisbér-Győr-Bécs illetőleg Komárom irányába. Évszázadokon át 

utasok, kereskedők, hadak vonultak erre, ami jócskán befolyásolta, sőt időnként 

meghatározta az itteni lakosság életviszonyait.  

A vidék a honfoglalás után korán megszállt területek közé tartozott. A község 

hagyományában mondák, történetek maradtak fenn Árpád vezér és serege közeli 

megpihenéséről ( Árpád- vagy Árpa-völgy)1, a településnek nevet adó körösztös barátokról 

azaz a Johannita lovagrend szerzeteseiről, településük nyomairól, az országot kegyetlenül 

pusztító mongol hadjárat következtében a tatárokról, a közeli Tatárhegyről és köveiről.2 A 

község néprajzának rövid, szűk spektrumú bemutatása azonban későbbi időkről szól, 

lényegében a 19. század közepétől a 20. század közepéig terjed. Apró villanásokat, 

szűkszavú összegzéseket kíván adni a település népének, főleg a széles értelemben vett 

parasztságnak a kultúrájáról, ennek néhány jellemző eleméről.  

A község említett természetföldrajzi körülményei meghatározták az itt élő nép 

gazdálkodását. A lényegében sík, enyhén dombos határ évszázadokon át a viszonylag jó 

minőségű gabona és a kapásnövények termesztésére biztosított lehetőséget. Két 

szőlőhegyén, a régen rangosabb Borbálai-szőlőkben és az utóbbi bő fél évszázadban 

népszerűbb Újhegyben bortermelés is folyt. Az állattenyésztésben a gyorsabb lovakénál 

nagyobb jelentőséggel bírt az erősebb ökrök, valamint a szarvasmarhák tartása. A II. 

világháború előtt több férfi űzött eredményes kereskedő-kupeckedő tevékenységet a 

szarvasmarhákkal, míg a nők a tejtermék feldolgozásával tűntek ki. Az 1920-as éveket 

megelőzően a gróf Károlyi uradalom rendelkezett figyelemre méltó helybéli juhászattal.  

A hagyományos paraszti társadalom létezésének időszakában a község 4062 kh-as 

határának mintegy fele tartozott a gróf Károlyi család uradalmához. A kisebb mértékű 

földosztás, telekparcellázás után, 1931-ben kevesebb terület, 1737 kh.3 Az országos 

politikában is komoly szerepet játszó Károlyi család a 19. század elejétől lett a településen 
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nagybirtokos. Bár először a községben volt kúriájuk, rövidesen Fehérvárcsurgón építtették 

fel reprezentatív kastélyukat. A család tagjairól Viktor és Margit nevet kapott majorjaik a 

községtől távolabb estek, elkülönültek, míg a falu melletti György- vagy Bel-major az itteni 

birtok központját adta, ahol a főintéző is lakott. Tőle nem csak az uradalmi cselédség, hanem 

a munkalehetőség biztosítása révén a község szegényparaszti rétege is függött. A 

földbirtokos család katolikus vallását a cselédek jó része is követte. A falubeli parasztságtól 

eltérő életet éltek, mégis több cselédből lett falusi, ahogy fordítva is történhetett. A falu és a 

puszták népe kisebb részben ennek nyomán rokonságban állt egymással. Ezen túl a 

munkaalkalmakkor, az ünneplés és a szórakozás egyes óráiban találkoztak. A cselédek 

között voltak jó torkúak, akik szépen énekelték a népdalokat, béresdalokat; ügyes 

mozgásúak, kik néptáncot, majd polgári táncokat jártak. Hiedelemvilágukban archaikus 

elemeket őriztek meg. Az anyagi kultúra területéről említhetők a pásztoreszközök és más 

díszített tárgyak készítői. Közülük kiemelkedett a hosszú ideig pásztor Juhász Ignác (1853-

1945) míves faragásaival,4 és említhető a bognár Papp Ferenc (1876-1958), ki ónozott 

karikásostor nyeleket, pásztorbotokat készített.5 A cselédség a II.világháború  után a 

faluközösség szerves részévé vált. 

1945 előtt azonban a cselédek szűkös anyagi lehetőségeik, igen kötött életmódjuk miatt csak 

szerényebb mértékben lehettek a néphagyományok gyakorlói, továbbörökítői. A község 

karakterét, népi kultúrájának jellemzőit a református parasztság határozta meg. A 

továbbiakban elsősorban az ő életükről, hagyományaikról lesz szó.  

1941-ben a község 1070 lakosából 769 követte a református vallást.6 A mindenkori lelkész, a 

nagytiszteletű úr feltétlen tekintéllyel bírt az eklézsia szemében. Kiemelkedő személyiségek 

is voltak közöttük. A vizsgált korszakban Babay Kálmán (1862-1933) egyházi és szépíróként, 

Csomasz Tóth Kálmán (1902-1988) zenetörténészként, Németh Lajos (1906-1983) egyházi 

írásaival is megyeszerte, sőt azon túl, elismerést váltott ki. A református egyház 

kántortanítóinak, kiket a 19. században még rektornak tituláltak, a gyerekek tanítása révén 

mindennapos kapcsolata volt a néppel. Az I. világháború után megjelenő tanítónők, 

különösen Szalay Ilona (1895-1966) pedig az oktatás mellett a falu nőtársadalmát a 

polgárosodás felé orientálták.  

A község parasztsága birtokkategóriák szerint különült el, de a határok nem voltak élesek. A 

közösség nem jelenítette meg a magyar paraszttársadalom valamennyi rétegét. Hiányzott a 

másutt meglévő erős nagygazda réteg, az 50 kh felettiek szélesebb köre. A mintegy 200 

családból a derékhadat, az 5-20 kh földterülettel rendelkezőket, kb. 100 család képviselte. 

Az efölöttiek száma valamivel meghaladta az egy tucatot.7 Megközelítően fele részük vett 

igénybe idegen munkaerőt: állandó szolgát (szógát) alkalmaztak, nyáron aratót, valamint a 

kukorica, krumpli, szőlő megművelésére, a széna kaszálására, napszámost fogadtak. A 20 

kh fölöttiek másik fele csak időszakonként, néhány hónapra fogadott szolgát, rövidebb időre 

napszámost és búzaéréskor aratót. Még 15-20 család alkalmazott esetenként napszámost, 

jobbára kapálásra, kaszálásra, aratásra.  
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A községben általános vélekedés volt, hogy egy parasztcsalád megélhetéséhez 15 kh 

szükséges. Ezt a területet a család kemény munkával maga meg tudta művelni. Egyébként 

is, minden család dolgozott, az idegen munkaerőt igénybevevők is. 

A legmódosabb családok kétszobás, hosszú parasztházban laktak. Az udvarban ló- és 

tehénistálló, pajta, fészer, góré, ólak álltak. Az állatállományt egy-egy pár ló és ökör, négy-

hat tehén, disznók, baromfiak adták. A mezőgazdasági üzem legfontosabb felszerelései 

közé a lovaskocsi, az ökrösszekér, az eke, a borona és a vetőgép tartozott. A faluban 

nagygazdának, nagyparasztnak tekintett, országos mércével középparaszti réteg szerény 

tőkével rendelkezett, igazi árutermelést nem folytatott. A hagyomány és a családi szükséglet 

miatt sokfélét termelt, sokféle állatot tartott, kevéssé specializálódott, hiányoztak náluk a 

korszerű gépek. Mindezek végső soron valamennyi réteget jellemezték. A 3-5 kh-al bíró 

családok, a kisparasztok szám 30 körül mozgott. A földterület önmagában nem biztosított 

megélhetést. Napszámosmunka, aratás-cséplés másnál, állattartás, piaci-vásári kereskedés 

jelenthette az ellátás további fedezetét. Még nehezebb sorsa volt a kb. 30 egy-két kh-as 

szegényparaszti, agrárproletár családnak. Ők is napszámba jártak az uradalomba vagy a 

nagyobb gazdákhoz, és a kisparasztoknál említett további tevékenységeket végezték.  

Az utóbb számbavett mintegy 60 család jórészt közös udvarban lakott, tehát rendszerint 

csak fél házzal bírt, állatállományuk egy-két tehénből, disznóból és baromfiakból állt. 

Erősebbnek számított közöttük, kinek egy ló és két tehén állt az istállójában. Többüknek 

ekéje, boronája sem volt kis földje megműveléséhez. Gyakran két családnak kellett állatait 

összefogni a soron következő igásmunkához. A községből viszont hiányzott a kizárólag 

napszámból élő réteg. 

A parasztság földhiánnyal küzdött. Az élelmesebbek tudtak bérelni egy-egy öreg vagy más 

településen lakó rokontól, tulajdonostól. A pap, a tanító, a jegyző földjét megbízható 

embereik felesben művelték. 

A parasztság rétegeződése tehát a földbirtok nagyságától, az állatok számától és a 

gazdaság állapotától függött. Az azonos réteghez tartozók egymással barátkoztak, 

házasodtak, tartották a rokonságot és segítették egymást a munkákban. De a különböző 

rétegekhez tartozók között is volt kapcsolat. A nagygazdák munkát adtak, a szegényebbek 

munkát vállaltak náluk. A viszony a patriarchálistól a lélektelenebb kapcsolatig terjedhetett. 

Az egy községbe tartozás mégis összekötötte őket.  

Az iparosok szerény rétegét egy-két kovács, bognár, gépész, molnár, kőműves, hentes és 

mészáros, csizmadia, majd suszter jelentette. Külön csoportot alkottak a csökkenő számú 

takácsok. Mesterségük mellett valamennyien földműveléssel is foglalkoztak. Összességében 

a helyi kis és középparasztokéhoz, némelyiknek a módosabbakhoz hasonló megélhetésük 

volt. Inkább a gazdag parasztsággal igyekeztek kapcsolatot tartani. Viseletük, viselkedésük, 

szóhasználatuk különbözött a parasztokétól. Ha közülük származtak, úgy mesterségükre 

alapozva igyekeztek különbözni. Kijárt nekik az úr titulus. Gyerekeiket lehetőleg iparosnak 

nevelték, hogy a mesterséget továbbörökítsék. 

Valamennyi réteg arra törekedett, hogy saját szőlőterülete, abból esztendőn át kitartó bora 

legyen. A pincés szöllő külön értéket képviselt, ami présházat és pincét egyaránt magában 

foglalt.  



A kései feudalizmus idején a helyi kisnemeseknek, a nömösöknek vékony rétegét a Horváth, 

Juhász, Kossa, másképp Kósa vagy Kosa, Pénzes és a Puch, későbbi írással Pup, vagy 

Pupp családok alkották. A 18-19. századi nemesi összeírásokban már szerepeltek.8 A 

köznemesek soraiba tartoztak. Döntő részüknek annyi vagyona sem volt, mint egy telkes 

vagy féltelkes jobbágynak. Utódaik is jórészt kisparaszti színvonalon éltek. Közülük a 

legnépesebb a Kossa család volt, mely legtovább, a 20. század közepéig őrizte szerény 

mértékű, egyre halványuló nemesi tudatát.  

A feudális kori jobbágyok utódai alkották a parasztság derékhadát. A fél vagy egész telkesek 

utódai lettek a módos parasztok, kiket gazdaembereknek, nagyparasztoknak is hívtak. A 

középparasztok is szívesen hallották magukra ezt a megjelölést. A zsellérek, azaz helyi 

kifejezéssel zsöllérek a jobbágyfelszabadítás előtt 1/8-ad teleknél kevesebbel rendelkeztek, 

utódaik a szegényparasztságot, a kisparasztokat alkották. Érdekeiket a 20. század első 

felében helyi jogszokásként az elöljáróság mellett tanácskozási joggal bíró zsöllérképvisellők 

képviselték. A még szegényebbek sokszor a paraszti vagy uradalmi cselédsorból érkeztek. 

De könnyű volt lecsúszni is közéjük. 

Az egyes személyek közötti viszonyt alapvetően a komolyság határozta meg. 

Megmutatkozott ez a megszólításokban is. A 20. század elején az egyes korosztályok férfi 

vagy női tagjai mára feledésbe ment kifejezéssel illették egymást. Az idősebb, tehetősebb 

gazdaembernek a lényegesen fiatalabbaktól az urabácsi titulus járt ki. A férfiak a náluk 

korosabb, tekintélyesebb nőt asszonynéninek szólították. Bátyámuram-ot, ritkábban 

urambátyám-ot az öregebb férfiembernek mondtak, míg a fiatalabbakat öcsémuram-mal 

illették. A régi gondolkodású idős asszonyok különösen megadták a módját kérésüknek, ha 

férfiemberhez fordultak. Egyikőjük az 1930-as évek végén így kérte fel magát a középkorú 

férfi lovas kocsijára: „Ne vegye rossz néven öcsémuram! Ha mennek a csákvári vásárra, 

legyen ulyan jó, vigyen el!” Szavain régi korok stílusa érződött.  

A gyerekek szüleikhez az aptya illetve annya megszólítással fordultak, melyek eredete 

érthető, hiszen valóban a férfi illetőleg a nő volt a gyermek apja és anyja. Sokan az anyát, de 

méginkább a nagyanyát szülé-nek nevezték, szólították. Jelzővel ellátva az édesanya édes 

szüle, édes szülém lett, a nagyanya pedig öreg szüle. A nagyapát leginkább attyának 

nevezték és szólították. AÁz archaikusnak ható megjelölés mellett használták a 

nagyszülőkre a mama, papa illetve öregmama, öregpapa megjelölést is. A szülőt viszont 

nem hívták mamának, papának, annál inkább édesanyámnak, édesapámnak. Haláluk után is 

így emlegették őket, csak a szó elé odatették a szegény jelzőt, utána pedig az „Isten 

nyugosztajja!”  kívánságot. Ritkábban járt ki az anyának vagy nagyanyának a nyanya 

megszólítás, melynek akkor még semmiféle pejoratív tartalma nem volt.  

A férj a feleségét a paraszti társadalomban tegezte, keresztnevén szólította: Te, Juli! A 

feleség a férjet hajjázta azaz magázta. Keresznevét említve szólt hozzá: Istvány, hajja! Ám 

ha már gyerekük is született, úgy a megváltozott családi státuszra utalva ő is gyakran 

aptyának szólította a házastársát. Ilyenkor a férj is sokszor áttért az annya, anyjuk 

kifejezésre. Gyerekek a szüleiket, nagyszüleiket egész életükben magázták. Még az 1950-es 

évek elején születettek egy része is így cselekedett. A változás a nagygazda családoknál 

kezdődött. 1945 előtt már előfordult egyiküknél, hogy a gyerek a szülőt tegezte. A 20.század 

elején ritkán, némi ünnepélyességgel használták még a fiam uram, leányom asszony, anyád 
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asszony kifejezést. A különböző fokú rokonokra a legutóbbi időkig általános volt a báttya, 

nénnye, sógor, sógorbácsi, ángyi, ritkábban gyángyi, sőt gyángyika szóhasználat. 

Igen érdekes volt az egymással keresztkomaságba került férfiak esete. Ők nagyon gyakran 

azonos korúak, egyidősek voltak, ennek megfelelően a kezdetektől fogva tegeződtek. Ám 

amint egymás komái lettek, viselkedésüket századokon át örökölt, részben a nemesi mintát 

követő méltóság, távolságtartás hatotta át, és így rögvest áttértek a magázásra. Így szóltak 

egymáshoz: Hajja, komám uram!  

Általában a tisztelet hatotta át az egymáshoz való viszonyt. Ez nem csak a találkozásokkor 

és az együttlét perceiben mutatkozott meg, hanem megnyilvánult az üzenetekben is. Ritkább 

találkozás után, mikor egymástól elköszöntek, akkor a megbecsülés jeleként üzentek is: 

Tisztőtetjük az othunvalókat!  Férfi a férfinak különösen üzent: Tisztőtetem édesapádat! Ha 

idősebb személy mégis valamelyik fiatal pajkosságát volt kénytelen elviselni, utána szólt: 

Fene egye meg az őtöztetődet! Vagy ha csúfságot mondtak neki, így felelt: Fene egye meg a 

taníttódat!  

A faluközösség szóhasználata, nyelvjárása megegyezett a Móri-völgy többi magyar 

lakójáéval. Az ö-zés egyik változataként gyakran használtak az e hang helyet ö-t. Az előző 

századfordulón születettek beszédében nem ritkán felbukkantak latin eredetű kifejezések is 

(Pl. egzámen, egzisztál, fundus, sillenció).  A 19. század második felének szóhasználata jól 

érzékelhető egy, a faluban fennmaradt történet nyomán. Az akkor még legény Kottyán 

Sándor a bálban, mulatozás közben sok pénzt adott cigányoknak, azaz zenészeknek. A 

helyiségben tartózkodó anyja a közelgő télre, a megvásárolandó ruhákra utalva, feddőleg 

szólt neki: „Sándor, Sándor! Tudod-e, hogy nincsen ruhád?” A válasz nem késett: „Tudom 

édes szülém! De kendnek sincsen cipellője!” Eszerint a már legény fiúgyerek nem csak 

magázta az édesanyját, hanem kendnek szólította, másrészt édes szülémnek említette. Az 

előző századfordulón élő Kottyán Jánosról, megnyilatkozásairól épp úgy történetek sora 

maradt fenn, mint a 20. század közepéből Pénzes Lajosról (1919-1981), közkeletűen Pézes 

Lajcsiról.  

 

II. A savósok 

(Tejtermék készítés, fogyasztás, értékesítés) 

A táji munkamegosztásban Fejér megye egyes települései az általuk termelt, előállított 

terménnyel, termékkel vettek részt, az által váltak ismertté, esetenként híressé. Így a cecei, 

abai paprika, az alapi, seregélyesi dohány, a cecei, seregélyesi dinnye, a pákozdi 

paradicsom, a sukorói cseresznye széles körben kedvelt volt. A Móri-völgyben a névadó 

város borával, a szomszédos Csókakő a bor mellett gyümölcseivel, Balinka és 

Fehérvárcsurgó káposztájával, Magyaralmás tormájával, Sárkeresztes tejtermékeivel 

dicsekedhetett. 

A magyar nyelvterület egészén elterjedt falucsúfolók egy része az adott település kiváló 

terményéből vagy termékéből eredt. Ezért hívták a balinkaiakat és a fehérvárcsurgóiakat 

pulutykásoknak, az almásiakat tormásoknak, a keresztesieket savósoknak. Érdekes, hogy az 

erdélyi Kalotaszeg egyik községének, Kolozsmérának (v. Kolozs m.) lakóit szintén 



savósoknak nevezték. Ők a 10-15 km-re fekvő Kolozsvárnak voltak nagyhírű tejtermék 

szállítói. Igaz, a sárkeresztesiek tehéntejet, a méraiak bivalytejet dolgoztak fel.  

A sárkeresztesiek Fejér megye székhelyének abba a 10 km-es sugarú körzetébe estek, mely 

Székesfehérvár lakosságának tejtermék igényéről gondoskodott. A várost tejjel elsősorban 

parasztpolgár külvárosainak asszonyai látták el, kik sokszor a négykerekű kocsijukat maguk 

előtt tolva vitték a tejet. A környező falvakból viszont feldolgozott tejtermékek kerültek az 

egykori királyi székhelyre. Mindenekelőtt Úrhidáról, ugyanis ők voltak a tejfeldolgozás 

legjelesebbjei. Őket követték elismertségben a sárkeresztesiek. Beszállítók voltak még a 

szabadbattyániak és a csóriak, de Moháról, Magyaralmásról, Iszkaszentgyörgyről, 

Fehérvárcsurgóról már alig vittek.  

Sárkeresztesen érdemben az előző századfordulón, 1900 körül zajlott le a szarvasmarhák 

fajtaváltása.9 Előbb a gróf Károlyi uradalomban, majd a példát gyorsan követve a 

parasztgazdaságokban: a magyar marhákról lényegében áttértek a jól tejelő fajták tartására. 

Kezdtek eltűnni a rideg körülmények közt is tartható nagy szarvú, szürkésfehér színű 

tehenek, majd az ökrök. Az uradalom ugyan Borbála-pusztán a 20. század bő első 

harmadában szilaj körülmények közt tartott még vagy 40 magyarfajta tehenet, de csak az 

ökörállomány frissítésére. A mutatós négyes fogatokban, a cukkokban az ökrök csak nagy 

igaerejű magyar fajták lehettek. A tehenek viszont a fajtaváltás nyomán pirostarkák és 

szimentáliak voltak. 

A parasztgazdaságok szarvasmarha állománya gyengébb volt, mint az uradalomé. A 20. 

század elejétől itt is előnyben részesítették a vöröstarka fajtát, melynek tartása gazdaságos 

volt, jól szaporodott, jól tejelt és igát is vont. Hozzá hasonló tulajdonságai voltak a kisebb 

számban tenyésztett zsömletarkának, melynek színében kevesebb volt a vörös. Az ökrök a 

20. században már szintén a vöröstarka fajtához tartoztak. A két világháború között külön 

fókában járt ki a legelőre a marhacsorda, melybe a tehenek tartoztak, és gulya, melynél a 

növendék marhákhoz hozzácsaptak 10-15 ökröt és csikót is. A gulya az 1930-as évek 

közepéig kint is éjszakázott, a csorda naponta hazajárt. A községbeliek utoljára 1981-ben 

hajtottak a csordára.  

A parasztgazdaságokban reggel és este, az uradalomban délben is fejtek. A fejés az 

uradalomban férfi, a falusiaknál inkább női munka volt, de legtöbb férfi tudott fejnyi. A fejést 

mindig azonos időben végezték, különben elapadt a tej, vagyis a té. Fejéskor az állatnak a 

legjobb takarmányt adták, így jobban leadta a tejet. A tehén tőgyit előbb langyos vízzel 

mosták, majd három-vagy négylábú széken, jobb oldalon ülve fejni kezdték. Átlósan fejtek, 

egyet elöl, egyet hátul húztak. A parasztasszonyok marékkal fejtek, a cselédek hüvelykujjal 

szorítottak. A lábuk közé fogott fazékba, vödörbe, zománcozott gyári edénybe, pitlibe, 

régebben faedénybe fejtek.  

A községben a tejtermelés fontossága ellenére nem volt, a tehenek többcélú hasznosítása 

miatt nem is lehetett esélye az igazán intenzív tejtermelésnek. Az átlagos tejhozam napi 8-10 

liter körül mozgott, a 10-12 liter már nagyon jónak számított. Szemben az uradalom 12 

literen felüli, egyes teheneknél a 30-at is megütő eredményével.  

A tejet frissen, hidegen és forralva egyaránt itták. Inkább tőgymelegen fogyasztották, a 

habos tejből a gyerekeknek a fejés után rögvest adtak. A szoptatós anya kevés tejét 
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frissfejős tehén tejéből pótolták. A tejet egészséges, fontos, célszerű ételnek tartották. Az új 

házaspár – ha a szülőktől nem kapott – már a mennyasszonytánc pénzéből igyekezett borjút 

venni, hogy mire meglesz az újszülött, legyen neki tej. A nagy mennyiségben fogyasztott tej 

lényegesen csökkentette a család kiadását. A drágább zsír pótlására is használták, a 

tejesleveshez nem kellett zsírt adni. A tejfogyasztás mindkét nemre, minden korosztályra 

kiterjedt, a 21. századit lényegesen meghaladta. Különösen nyáron, nagy dologidőben 

fogyasztottak sokat, azért is, mert a tejesételek gyorsan elkészültek. 

A tőgymeleg tejet ritka szövésű vásznon vagy boltban vásárolt bádog tészürőn azaz 

tejszűrőn át cserép köcsögbe öntötték, szűrték. A jórészt csákvári fazekas készítette, belül 

mázas, kívül mázatlan köcsögöket hűvös helyre, nyáron a pincébe, a kamorába, az első 

szoba sarkába tették. Télen is a pincébe vagy az ablakba. A kényes tej nagy tisztaságot 

követelt. A köcsögöket használat után meleg vízzel elmosták, hideg vízzel kiöblítették, majd 

szájával lefele az ágas köcsögfára vagy a léckerítésre borították, hogy a víz kicsöpögjön, az 

edény szellőzzön. Az 1970-es évektől a köcsögöket két literes, könnyebben kezelhető 

dunctosüvegek váltották fel. A tejfeldolgozás az asszonyok feladatát képezte, sok munkát, 

figyelmet és tudást követelt. 

Mit fogyasztottak még tejjel? A tejes zsömlét a gyerekek és az öregek ették. Egy literes 

bögrébe fél liter tejet öntöttek, bele kenyeret aprítottak. Mikor megdagadt, akkor ették, 

jóllaktak vele. A tejes leves vízzel vegyített tej forralásával készült. Zöldséget adtak hozzá, 

tésztát főztek bele, megsózták. Csináltak tejes bablevest és tejes krumplilevest. A levest 

ilyenkor nem rántották be, hanem tejjel fölöntötték. A darakása végül is tejbegríz volt. A tejet 

felforralták, ebbe malombeli őrletésből származó búzadarát öntöttek. A kisgyerekeket etették 

vele. A felnőtteknek, főleg a nőknek pedig jellegzetes téli vacsora volt. Felhasználták a tejet 

a keltek, azaz a kőtt palacsinta, kőtt rétes, a kőtt krumplis pogácso, lábotlan, aranlángos, 

prósza, kukoricagombóc készítésénél is. 

Az aludttej a dunántúli általános gyakorlatnak megfelelően a tej természetes alvadásával 

készült, oltót nem használtak. A hideg aluttej főleg uzsonnaként, vacsoraként fogyasztott étel 

volt. Ilyenkor jórészt köcsögből kanalazták. 

A tejfel, helyi elnevezéssel téfő vagy tejföl a néhány napig altatott tej színéről került le, 

amikor lefölözték. Magában foglalta a tejszint is. Nagyon finom ételnek tartották, kenyérrel 

fogyasztották, de igyekeztek belőle minél többet értékesíteni. Palacsintába, turós lepénbe, 

turós rétesbe, kifőtt tésztára tették, mint a nevek is mutatják, rendszerint túróval együtt. 

Kőttbe, azaz kelt tésztába is raktak belőle. Nyáron gyakran került az asztalra főzelék: 

ződbab, pirgabab, borsó, tök, amit előbb berántottak, majd nyakon buritották téfőve. Télen a 

babfőzelékbe, azaz a sürübabba inkább ecet került. Az ünnepi ételnek számító paprikás 

csibe kétféleképpen is készülhetett: egyrészt pörkőttnek megfőzték, majd tejfelt öntöttek rá; 

másrészt behabarták és hosszú lére eresztették. Tejföl került a buborka sajátára,  azaz 

uborka salátára is.  

A turó készítése aludttejből tűzön vagy napon történt. Napfényen egy napon át tartották. A 

túró attól függően lett szárazabb vagy lucskosabb, hogy hosszabb vagy rövidebb ideig 

melegítették, illetve mennyire csöpögtették ki. A melegítés során a savótól elvált túrót ritka 

szövésű vászonból háromszögűre összevarrott turószacskóba tették. A zacskóra kötött 

madzagnál fogva asztalra, székre akasztották, hogy a savó kicsepegjen belőle. 

Szükségmegoldásként az aludttejet szakajtóruhába rakták, négy sarkánál fogva átlósan 



összekötötték, a lejtősen álló sodródeszkára helyezték. Deszkával nyomatták, így a savó az 

alul elhelyezett edénybe csöpögött. A házivászon eltűnése után, a túrószacskót pelenkából 

varrták. A nagyméretű eszközbe 20 liter aludttej fért, melyből délutántól másnap reggelre 3 

kg túrót nyertek.  

Igen kedvelték, főleg vacsoraként a téfölös turót. Egy kis tejföllel keverték meg a túrót, jól 

megsózták, paprikázták, ződhajmát vagy vöröshajmát vágtak bele.  

A sült és főtt tésztákra túrót tettek. A tejfeldolgozáshoz kiválóan értő, jól sütő és főző 

sárkeresztesi menyecskék és asszonyok a turósrétes, a turóslepén és a turóspalacsinta 

készítésével a legfinomabb ételeket tálalhatták a családnak és a vendégeknek. Szombat 

estére, különösen ádvent szombatjára rétest, karácsonyra, nagypéntekre, pünkösdre inkább 

lepényt sütöttek. Tehát a túrós finomságok az ünnepi étrendbe tartoztak. A túrós palacsintát 

nem cukorral, hanem sóval hintették meg, gyakran a rétest és a lepényt is, mert így a férfiak 

jobban szerették. Csúszott rá a maguk termelte bor. Sok férfi a szombatot el sem tudta 

képzelni túrós lepény vagy rétes nélkül. Számos családnak ez volt a kedvenc étele. A 

téfölös, kapros turós lepént sokan a helyi kulinária egyik csúcsteljesítményének tartották, ha 

más szavakkal is fogalmazták meg. Turósbugyrot szombat estére vagy vasárnapra sütöttek. 

A turóscsusza inkább a hétköznapi étrend része maradt. Egyesek ezt is nagyon megsózták. 

A savó a túrókészítés folyamán keletkezett. A szegény családoknál felnőtt és gyerek 

egyaránt itta. Nagyobbik része azonban a sertéseknek maradt, különösen a malacok 

szerették. A régebbi időkben a savót felhasználták a kuglóf készítéséhez. Az 1930-as 

évektől előbb a lakodalmi, majd minden kuglófnál tejjel cserélték fel. A katrabócát egyesek 

savóval, mások iróval készítették. Felforralták, túrót meg tejfölt tettek bele, levesként ették. 

Megyénk más falvaiban tojást, lisztet vagy tésztát adtak hozzá.  

A vaj a tej különválasztott zsiradéka. A 20. század elején a vaj előállítása, köpülése általános 

volt a településen. Visszaszorulása 1930 körül kezdődött, házi készítése 1945-el lényegében 

megszűnt. A vajat tejfelből köpülték, vásárban vett, fából készített, abroncsokkal összefogott 

köpüllőben. A két világháború között a hagyományosabb köpülés mellett egy vagy kétliteres 

fém tejeskánnában illetve dunctosüvegben is állítottak elő rázással vajat. A szeparáló gép 

nem terjedt el. A régebbi faköpüllő mellett az 1930-as évektől cserépköpülőt is használtak. A 

tejfölt beleöntötték a köpülőbe, rárakták a tetejét, azután függőlegesen húzták a benne lévő 

eszközt, a verőt. Nyáron hamarabb megkelt a vaj, télen lassabban. Ha ez bekövetkezett, az 

egyhatár vajat vájlingba öntötték és kigombócozták. Az időigényes folyamat végén 20-25 

gombóc került cseréptálba, amit a pincébe vittek le. A vaj előállítása sok családnál az előző 

századfordulón még gyakori volt, de az 1930-as évektől már csak nagy ünnepre köpültek. 

Kisgyerekes családoknál gyakrabban, mert a gyerekek reggelire vagy délután szívesen 

fogyasztották a hideg vajat kenyérrel. Tartósítását nem ismerték. Az ünnepi étrend 

kuglófjába tettek vajat, de a kalácsba nem. Az irós vajat nem gombóc, hanem laposra 

alakított formában értékesítették. A bolti vaj az 1940-es évek végétől kezdett terjedni, először 

a betegeknek vették.  

Az író, helyi kifejezéssel iró a vajköpülés során keletkezett folyadék volt. Emberi 

fogyasztásra is szolgált, akár a savó, de ennél jobban kedvelték. Ha senkinek nem kellett, 

állatoknak, sertéseknek öntötték. A katrabóca készítésénél azonban szükség lehetett rá. 

A sajt készítése a falu hagyományos tevékenységei között nem szerepelt. 



A tejtermék, a tehénhaszna értékesítés tipikus paraszti tevékenység volt. Az uradalom nem 

foglalkozott vele. A tejet kocsin, télen lovasszánon  Székesfehérvárra,10 vasúton Budapestre 

juttatta. A cselédek járandóságába beletartozott a tej. Ezen túl fejés közben a férfiak lopva, 

nádszállal is szívtak a fejőedényből. Így megvolt a soros étkezésük.  

A paraszti gazdaságok a tejből, tejtermékből elsősorban saját szükségletüket elégítették ki. A 

tej olcsósága mellett jól táplált, fél köcsög aludttej elég volt uzsonnára, egy bögre tej egy 

karéj kenyérrel vacsorára. 

Az 1920-as évek végétől többen (egy Fejes nevű vidéki személy, Sárközi Gyula, László 

János, Schulcz Adolf) kísérleteztek a községben a tej összegyűjtésével, tejcsarnok 

nyitásával. A begyűjtött mennyiséget kocsin szállították Székesfehérvárra. A kísérletek nem 

jártak sikerrel. A falu inkább elfogyasztotta, illetve jövedelmezőbben, feldolgozva maga 

értékesítette tejtermékét.  

Az értékesítés jó lehetőségét döntően a székesfehérvári, kisebb mértékben a móri piac és a 

két település középrétegének a házához szállítás nyújtotta. Egy tehéntől, ha haszna volt, egy 

hét alatt 5 liter tejfelt és 3 kg túrót tudtak vinni. Székesfehérvárra általában a szombati piacra 

mentek, de szükség szerint a szerdaira is. A tejpiarcot az úrhidaiak uralták. A 

sárkeresztesiek jó viszonyra törekedtek velük, hogy ki ne szoruljanak és esetleges szakmai 

titkaikat megismerjék. A tehénhasznát hosszikosárban vitték a megyeszékhelyre. A kosár 

aljára került poharakban a tejföl, mellé a túró, magasra felrakva. Aztán jött a tojás, a tetejébe 

a vaj. A tejfelt 2,5 dl-es babliszt (biszkvit) fehér edénybe, kispohárba vagy félliteres 

zománcozott edénybe, pohárba öntötték. A téfölös poharakat beszegett gyolccsal takarták, 

kötővel lekötötték. Mikor a vásznat levették, a tejfel színe olyan mutatós volt, mint a vajé. 

Emellett igen ízletes volt, mint valamennyi sárkeresztesi tejtermék. A zacskóból kivett túrót 

otthon 6-10 részre vágták, ruha közé helyezték, úgy tették a hosszúkosárba: egy sor túró, 

egy sor ruha. Olyan gusztusos volt ez a túró, mint a máj. Mások a szép túró fényességét 

emelték ki. A szépen sárgálló vajat répalevél között vitték a piacra. Direkt ezért termeltek a 

kertben répát. A vevők így répalevéllel vitték el a megvett, laposra formált vajat. A 

sárkeresztesi vaj az 1930-as években, az úrhidai 1956 körül tűnt el a fehérvári piacról.  

Legtöbb asszony, leány 1945 előtt gyalog tette meg az utat a megyeszékhelyig, kosarukat a 

fejükön vitték, de sokszor a kezük sem maradt üresen. Reggel korán indultak, ősztől már a 

reggeli sötétben. Esetenként a terhet valamelyik férfi elsegítette félútig, a falu határáig. Ha 

úgy adódott, az asszonyok lovaskocsi utasaként tették meg az utat. A tehénhaszna piarc a 

Városháza előtt volt, majd a Piac térre került.  

A folyamatosan szállítani tudó családok a megyeszékhelyen házhoz, azaz helyre, helre vitték 

az árut, esetleg a baromfit és a tojást. A jobbára piacon megalapozódott kapcsolat hosszú 

évekig, évtizedekig tartott, sőt anyáról lányára öröklődhetett. Rendszerint egy alkalommal, 

szerdán vagy szombaton vittek házakhoz, összesen 2-3 liter tejfölt, 20 db túrót, esetleg 20-

50 tojást. A helyre szállítás a piacnál nagyobb stabilitást jelentett, itt az árak is kevésbé 

mozogtak. Kun Istvánné Szabó Zsófia (1906-1988) az 1940-es évek végén minden hét 

szombatján a Rákóczi útra vitt túrót, tejfelt, ritkán tojást. Egyrészt a gyermekorvos Székely 

doktorhoz, másrészt Szűcs kocsmároshoz. Az Oskola utcába pedig a Kiss családhoz. Egy-

egy helyre rendszerint kilónyi túrót, több kispohár tejfölt, amit azonnal ki is fizettek nekik. A 
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városba testvére, B. Szabó Gábor vitte be lovaskocsival. Az 1950-es évektől egyre inkább a 

túlzsúfolt autóbuszok utasai lettek a hosszúkosaras, még jórészt népviseletben járó 

asszonyok.  

A II. világháború után az 1970-es évekig pár asszony vasúton Mórra járt a tehénhasznát 

értékesíteni. Közéjük tartozott Dávid Gáborné Nagy Mária (1911-1981), aki az 1940-es évek 

végén, az 1950-es évek elején ment hetente. A mohai vasútállomásra, a hajnali negyed 5-

kor induló vonathoz rendszerint férje (1905-1987) tolta ki talicskán a két, jól megrakott 

hosszúkosarat. Móron legszívesebben házhoz vitte a túrót, tejfelt: a szemorvoshoz, az 

állatorvoshoz, a pálinkafőzdéshez, egyes németajkú családokhoz. A piacon kevésbé 

szeretett árusítani. Itt a vásárlóinak köre több nemzet tagjaiból került ki: a magyarok és 

németek mellett vettek tőle a településen lakó szovjet katonatiszt feleségek is. A szőlőbeli 

munkára igyekvő sváb asszonyok a pogácsa alakúra gyúrt túróból vettek fejenként 3-4 

darabot. Mint mondták, azért szeretik, mert utána nem szomjasak. A tejfölt pedig igény 

szerinti mennyiségben a helyszínen mérte ki a kétliteres fazékból. A tehénhaszna 

értékesítést később lánya Dávid Mária (sz.1942), férjezett néven előbb N.Szücs Imréné, 

majd Nagy Jánosné, folytatta.  

Az 1960-as évek elejétől fokozatosan csökkent a tejtermékkel Sárkeresztesről 

Székesfehérvárra járók száma. Ahogy a paraszti tehénállomány fogyott, úgy az árusítók is. 

1980-as évek elejére már csak 8-10 tehén maradt a házaknál, eladni is csak Kiss Lajosné 

Nemes Mária és Szalai Józsefné Szumper Julianna (sz.1940) járt. Hetente túrót, tejfölt, 

mellette tojást és babot szállítottak. Akkor még négy úrhidai asszony is árusított a piacon. Az 

értékesítést az úrhidaiak hagyták előbb abba. A két utolsó, paraszti tejtermék árusító, 

sárkeresztesi asszony volt. Szalai Józsefné 2000 tavaszán, Kiss Lajosné 2000 őszén kínált 

utoljára tehénhasznát a székesfehérvári piacon. Az ezredfordulón tehát felhagytak a 

fehérkötényes árusítással. Szalai Józsefné utólag így fogalmazott: Semmi bolti tejterméknek 

nem olyan az íze, mint a saját tejből készült tejfölnek, túrónak, az abból csinált ételnek. 

Utolsó, egyébként fekete-tarka tehenük eladása után már túrós rétest sem sütött, lepényt is 

ritkán. Igaz, ehhez korosodása is hozzájárult.  

A község táplálkozásában a tej és a tejtermékek visszaszorulásával mind nagyobb teret 

kaptak a tészták, a húsok, majd a még kevésbé egészséges táplálékok.  

Egy évszázadon át tartott a sárkeresztesieknek megkülönböztető, egyszerre humoros és 

elismerő jelzőt adó tevékenysége, a színvonalas tejfeldolgozás, és keresett termékeik, a 

tehénhaszna eladása. A „hosszú” 19. század végétől, a kataklizmákkal teli 20-ik 

befejezéséig. Ez idő alatt a helybeli nagylányok, menyecskék és asszonyok alkalmazkodó 

képességükkel, szorgalmukkal, ízlésükkel, sütni-főzni tudásukkal a környéken és a 

megyeszékhelyen is számon tartott nívóra tudták emelni a paraszti tejfeldolgozást és a 

hozzá kapcsolódó értékesítést. Elismertségüket a nagyvárosi keresettség bizonyítja. 

Sárkeresztesen a rendszerváltás után valószínűleg hiányoztak a feltételek ahhoz, hogy a 

halászlé, lecsó, kolbász, tök, lekvár és más fesztiválok korában a helyi paraszti konyha 

eminens finomságait, a túrós rétest és lepényt ünnepi események központi ételévé 

konvertálják. Az pedig talán a szerző naivitását jelzi, hogy bízik a túrós lepények, rétesek, 

palacsinták, a hagyományos ízek és formák – a kor viszonyainak megfelelően modernizált – 

legalább családokon belüli készítésében és fennmaradásában.  

 



III.A háromnyomásos határhasználat 

 

A sárkeresztesi határhasználat még a polgári korban is tovább hordozta a kései feudalizmus 

nyomásos gazdálkodásának lényegi elemeit. A sokáig megmaradó, szokásjogtól és helyi 

jogszokásoktól is befolyásolt gazdálkodási mód régies mivolta, valamint társadalmi és egyéb 

viszonyokat konzerváló szerepe miatt érdekes. 

A kései feudalizmus időszakában a falu határa magában foglalta mindenekelőtt a földesúr, 

1848 előtt utolsóként gróf Károlyi György (1802-1877) allodiumát és a jobbágyai által 

használt úrbéres földeket. Az allodium vagyis a majorsági föld a földesúr saját kezelésében 

maradt birtokrésze, amelyet főleg a jobbágyok robotjával, továbbá a cselédek munkájával 

műveltetett meg. Szemben birtokrésze másik felével, melyet a jobbágyok használtak. Ez 

utóbbi volt a jobbágytelkekből álló rész, vagyis az úrbéres földek összessége. Ezek a 

földterületek is a földesúré voltak, de a jobbágy használta, maga művelte, viszonylag nagy 

önállósággal gazdálkodott rajta. Mindezekért a földesúrnak a már említett ingyenes roboton 

kívül a termés 1/10-vel és meghatározott ajándékokkal tartozott. Az allodiális földek nem 

estek nyomáskényszer alá, szemben az úrbéri földekkel.  

A nyomáskényszer olyan gazdálkodási módot, rendtartást jelentett a jobbágyok számára az 

általuk használt határrészben, mely a jobbágyközösség minden tagja számára kötelezően 

meghatározta az adott faluhatár használatának módját és idejét. Másképp, igen kifejezően 

nevezték ezt vetéskényszernek vagy fordulókényszernek is. Nyomáskényszer esetén a 

jobbágyok által használt szántó művelési ágú határrész tagosítatlan volt, de fordulókra, 

sárkeresztesi elnevezéssel kárkátulákra, azon belül dűlőkre azaz dülőkre, majd 

földrészletekre, azaz parcellákra oszlott. A földrészletet helyben gyakran csak fődnek, 

fődemnek, egy darab fődnek, latinosan terciának, fundusnak, funtusnak nevezték. Bár a 

fundus megjelölést inkább a házhely telekre használták.  

A 19. században Sárkeresztesen a korábbi kétnyomásos (bevetett illetve pihentetett terület, 

mely utóbbit legeltették) helyett a háromnyomásos rendszert alkalmazták. Ez azt jelentette, 

hogy a jobbágyok szántóterületét három nagy részre, fordulóra osztották. Évről évre 

meghatározták, hogy melyik részbe mit kell egységesen vetni, illetve melyik részt kell 

egységesen pihentetni. Mivel ez kötelező volt, így beszélhetünk kényszerről, 

nyomáskényszerről. Ez valamennyi jobbágyot érintette, hiszen mindegyiknek mindhárom 

nagy területrészben, fordulóban volt földje. Tipikus volt, hogy egy fordulóba őszi vetést, a 

második fordulóba tavaszi vetést juttattak, a harmadik fordulót pihentették. A következő 

évben azután váltottak. A jobbágyok az egy fordulón, kárkátulán belül a földet azonos 

módon, azonos terménnyel művelték. Ugyanis meghatározott volt a termeszthető növény 

fajtája, egymásutániságuk, a különböző munkafázisok kezdő és befejező időpontja is. A 

nyomáskényszer kihatott a réthasználat és a legeltetés rendjére is, befolyásolta az egész 

gazdálkodást.  

A 19. század közepén a háromnyomásos rendszert átalakították javított háromnyomásos 

rendszerré. Ez azt jelentette, hogy a nem vetett, pihenni hagyott forduló egy részét 

takarmánynövénnyel mégis bevetették. Ez a változtatás a belterjesebb, takarmányozó 

állattartást segítette elő, a nagyállatok korábbi rideg vagy legeltető tartása rovására. A 

javított háromnyomás még nem volt a rendszer felbomlása, de kétség kívül átmenetet 

jelentett a nyomásos művelési mód és a váltógazdálkodás között. Az utóbbi, más 



elnevezéssel vetésváltó gazdálkodás esetén ugyanabba a földbe egymást követő években 

nem kerülhetett hasonló igényű és természetű növény. A még további elnevezéssel 

vetésforgónak hívott művelés feltétele volt viszont a tagosítás. Erre azonban Sárkeresztesen 

csak a 20. század közepén került sor. Holott az ország más részeiben már a 19. század 

második felétől, Nyugat-Európában pedig jóval korábban megtörtént.  

Az 1848 áprilisában meghozott törvények felszabadították a jobbágyokat, megszüntették a 

kötelező úrbéri szolgáltatásokat, az úrbéri földek a korábbi jobbágyok szabad tulajdonába 

kerültek. A megszüntető, lebontó jellegű jogalkotásból témánkat illetően különösen az 1848. 

évi VIII., IX. és XI. tc. érdekes. A szabadságharc leverését követően, az önkényuralom idején 

császári pátensek tették visszafordíthatatlanná a lezajló, a polgárosodás irányába mutató 

társadalmi, gazdasági és jogi folyamatokat. Ekkortól, de különösen 1861, majd 1867 után a 

korábbi jobbágyok és zsellérek nem csak személyükben szabaddá, jogilag egyenlővé, 

hanem egyes emberi- és szabadságjogok alanyaivá is váltak. Ugyanakkor a tulajdonukba 

került korábbi jobbágytelkek, azok nagysága a falun belül fennálló vagyoni különbségeket 

fenntartotta, sőt szilárdította is.  

A gróf Károlyi család az egykori allodiumot a robotmunka helyett cselédekkel, 

napszámosokkal, más bér- és részesmunkásokkal műveltette, egészen az 1945-ös 

földosztásig. Ezt megelőzően két jelentős esemény történt. Előbb Károlyi György az 

összesen kb.12 000 kh-as, Fehérvárcsurgó központú birtokot családi hitbizománnyá 

alakította át. Majd az 1920-as évek közepén a hitbizomány sárkeresztesi részéből 

vagyonváltságul 295 kh-at, megváltás útján csaknem 63 kh-at vettek igénybe az állami szerv 

ek. Nagyobbik részét 157 hadirokkant, hadiözvegy, törpe- és kisbirtokos, föld nélküli paraszti 

munkás, kisiparos között szántóként felosztották, egyenként 1583 négyszögöl és 2 kh 1551 

négyszögöl nagyságban. (Viktori földek) Másrészt 32, lényegében az 1921-es tűzvésznél 

károsult személynek biztosítottak belőle egysége 517 négyszögöles nagyságban házhelyet. 

(Ma Józse A. u.)11 A jobbágyi használatból paraszti tulajdonná vált határrészben, különösen 

a szántókat illetően azonban továbbra is fennmaradt a javított háromnyomásos művelési 

mód, lényegében a II. világháborúig, bizonyos tekintetben azon is túl.  

Mit jelentett a három nyomás vagy forduló azaz kárkátula, és mely dülők tartoztak egyikbe-

egyikbe? A forduló latinul calcatura, melynek elferdített formája volt Sárkeresztesen 

kárkátula. Bár azt is tudták, hogy eredendően kálkáturát kellene mondani. A calcatura latinul 

taposást jelentett, ami utalás arra, hogy a termény betakarítása után az ott legelő állatok a 

földet megtaposták. Egyidejűleg trágyázták, javították is a földet, valamint a gyomokat 

kitaposták. A nyomás kifejezés mindezeken keresztül vált a művelési mód jelölésévé a 

magyarban. Egy másik magyarázat szerint, mivel a nyomás a gazdálkodásba vett és 

művelés alatt álló terület egy szakasza, amit egykor kiléptek, kisarkaltak, innen ered az 

elnevezés. Latin megfelelője pedig a calcare igéből származik.  

Sárkeresztesen az e(l)ső kárkátula lényegében a következő dűlőket ölelte fel: Kismalom-

völgyi földek, Pékmalom dombjai földek, Fasoron aluli dűlő, Székesek, Kilencedesek, 

Országút menti dűlő, Temetőn aluli dűlő, Tóállási dűlő. 

A második kárkátulába tartoztak különösen: Alájárók, Szilvölgyiek (Szilvőgyiek), Ötödösök, 

Rókadombi földek, Gombócleső. 
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A harmadik kárkátulába sorolódott: Kövesdombi földek (Küvesdombi fődek), Laposiak. 

Gyümölcsösi dűlő (Gyümőcsösi dülő), Csákberényi dűlő vagy pontosabban Csákberényi úti 

dűlő.  

A községi szervezetbe tartozó elöljáróság határozta meg, hogy melyik kárkátulába mit 

vetnek. Ha az elsőbe őszit, tipikusan búzát, úgy a másodikba tavaszit, főleg árpát. A 

harmadik kárkátulába került a takarmány és a krumpli, vagy a döntés a parlagon hagyást 

mondta ki. Helyi kifejezéssel parragot vagy pallagot említettek. A köznapi beszédben 

mondták ugarnak is, összemosva a két fogalom közti különbséget, amit egyébként ismertek. 

A három kárkátula felhasználása körforgásszerűen váltotta egymást, az elöljáróság 

elhatározása szerint.  

Az említett három calcatura esett nyomáskényszer alá, ami azonban az 1930-as évek 

derekától kezdett felborulni. Egyes parasztemberek ekkortól eltértek tőle. Addig olyannyira 

betartották, hogy teljesen egységes volt egy-egy határrész. Erre utalva emlegették: „Akkor, 

ha valaki enízett a Fasortú Fehervár felé, mindenhun buza vót.”  

A belterjes állattartás kukoricát is igényelt. Ezt a Választóárki földekben, röviden a 

Választóárkiakban termesztették a közösség elöljárósága döntésének megfelelően. Így lett a 

neve Kukoricafődek, mást eredetileg nem is termeltek benne. Az 1930-as évek közepétől 

azonban itt is megjelent a búzatermesztés. Ez a határrész a kárkátula rendszeren, annak 

nyomásváltásán kívül esett. A Kukoricaföldek községtől távolabb eső részét többen szőlővel 

ültették be.  

A háromnyomásos rendszer javított formája tehát Sárkeresztesen egyrészt a harmadik 

kárkátula takarmány célú felhasználásával, másrészt a Kukoricaföldek létesítésével valósult 

meg. 

A jobbágyvilágban a használt földterület nagysága alapján különbséget tettek az egy telkes 

vagy egésztelkes, a féltelkes, a negyedtelkes és a nyolcadtelkes jobbágy között. Ennek 

megfelelően illetőleg ezek alapján a jobbágyfelszabadítás után Sárkeresztesen a 

parasztember egészheles vagy szessziós, féheles vagy fészessziós, fertályos vagy oktályos  

volt. Mindegyik gazdálkodónak mind a három kárkátulában és a Választóárkiakban volt 

földje, de nem azonos darabszámban és területnagyságban.  

Így az oktályosnak mindegyikben 2-2 darab, a fertályosnak 4-4 darab, a félhelyesnek  4-4 

darab, de a fertályoshoz képest dupla nagyságban. Az egészhelyesnek szintén 4-4, de őneki 

a félhelyeshez képest kétszeres nagyságban.  

Egy oktályos parasztembernek kb. 6 magyar hold földje volt. (Egy magyar hold az 1200 

négyszögöl azaz 4315,5 négyzetméter.) Szántó 8 helyen, rét 3 helyen és egy, falu alatti kis 

kenderföld tartozott mindebbe. A fertályos személynek 16 darab szántója, 3 rétje, egy 

kenderföldje volt, összesen tehát 20 helyen. A félhelyesnek is 20 darab, az előző 

megosztásban, de dupla területtel. Összesen mindez kb. 24 magyar holdat tett ki a 

rendszerben. Az egészhelyes gazdaembernek a kb. 48 magyar holdnyi területe szintén 20 

részre oszlott. Mindezekhez még szőlőföld tartozott valamelyik szőlőhegyen. A 223 kh-as 

legelő közösben maradt. A közlegellőre legeltetési jog vagy legeltetési dij alapján lehetett 

állatot kihajtani.  



Nem azonos szempontok alapján készültek és eltérőek az adatok atekintetben, hogy a 

településen hány és milyen teleknagysággal rendelkező család élt. 1823-ban 1-1 egész és 

háromnegyed telkes, 45 féltelkes, 30 negyedtelkes és 50 zsellér élt.12 1848-ban a jobbágyok 

csaknem 1705 magyar holdat, a zsellérek 22-t használtak, az urasági birtok 2451, az 

uradalom és a jobbágyok közös legelője a Lóherés dűlővel együtt 981 hold volt.13 1863-ban 

1-1 egész és háromnegyed telkes, 32 féltelkes, 61 negyedtelkes, 80 zsellér, 43 birtoktalan 

személyről szólt az adatközlés.14 1907-ben az alispánnak címzett jelentés 4 egész telkes, 29 

féltelkes, 38 negyedtelkes, valamint 209 törpebirtokos, zsellér és cseléd családról szólt.15 

Az 1/8-ad teleknél kisebb egykori úrbéres területtel rendelkezők a zsellérek illetve utódaik 

voltak. Az ő földjeik a polgári korban a Páskomok nevű határrészben terültek el. Az 

elnevezés a latin pascum kifejezésből származik, jelezve, hogy a terület egykor legelő volt. 

Külső- (Kíső-), Középső- és Belső- (Beső-) dülőre tagolódott. Az első kettőbe tartozó 

parcellák 8-900 négyszögöl körüliek, a harmadiké 600 négyszögöl körüliek voltak. Itt sem 

érvényesült a nyomáskényszer, egymástól eltérően különböző növényeket termeltek. Kinek 

egy, kinek több darab volt a tulajdonában. A zsellérek érdekeit egy jogi népszokás alapján 

három zsöllérképvisellő képviselte. De őket csak akkor hívták az elöljáróság gyűlésébe 

tanácskozni, ha a készülő döntés az ő földjeiket is érintette. Egyébként a döntéshozók 

jórészt gazdaemberek voltak. ( Az 1886. évi XII. tc. alapján a nagyközségi elöljáróság tagjai 

a bíró, a törvénybíró, a négy tanácsbeli azaz eskütt, a pénztárnok, a jegyző, a közgyám és 

az orvos voltak.) A gazdaembereknek vagy nagyparasztoknak a Páskomokban is volt egy-

két földjük, amihez vétellel jutottak. 

Nem tartozott a nyomáskényszer rendszerbe az 1920-as években a vagyonváltsági földekből 

kiosztott Poletárfődek három dűlője sem. Nevezték ezeket Viktori fődeknek is, mert az 

elbontott uradalmi Viktor-puszta környékén feküdtek.  

A kárkátulákban lévő földek az öröklés mellett vétel útján is válthattak tulajdonost. Azt 

tartották jó adásvételnek, ha egy egész oktály vagy nagyobb egység cserélt gazdát. Egy-egy 

földdarabot is el lehetett adni, ám így nem volt adott az egész egység. A fertály vagy oktály 

föld ugyanis gazdálkodási egységül, valamint terület-mértékegységül is szolgált. Kifejezték 

vele a tulajdonos társadalmi helyzetét is. Az úrbéres világból megörökölt, a jobbágytelekre és 

ennek fél-, negyed-, nyolcadrészére vonatkozó kifejezések a polgári korban nem csak a 

parasztság körében éltek tovább, hanem szokásjogi alapon a közigazgatásban és a 

tudományos irodalomban is. A szépirodalomban szintén használták.16 A községben pedig az 

említett összefüggésekben a fogalmak illetve a gazdálkodási rendszer jogszokásként élt. 

Másképpen fogalmazva: Egyes jogintézmények törvény illetőleg császári pátens általi 

megszüntetése ellenére a részüket képező bizonyos elemek a tradíció alapján a parasztság 

körében tovább éltek, kihatottak a gazdálkodási módra és a társadalmi szervezetre.  

Az ennyire szétszórt, sok darabban, különböző helyen található parcellákkal nem lehetett 

célszerűen és hatékonyan gazdálkodni. A tagosítás sok apró birtoktest összevonását 
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szolgálta, hogy mindenki egy, esetleg két-három tagban kapja meg a földjét. A cél az volt, 

hogy az új birtok értéke megegyezzen a régi földekével. A 19. század második felében és az 

azt követő századfordulón általában lezajlott tagosításokhoz képest későn, 1942-ben került 

sor Sárkeresztesen a tagosításra. Addig maradt a konzervatív, feudális eredetű 

határhasználat és tagozódás. Az 1942-es földrendező tevékenység valamennyi tulajdonos 

földjét egy-egy tagba integrálta. A változások telekkönyvi átvezetése azonban a világháború 

miatt elmaradt.  

A háromnyomásos rendszer javítása nem a maga tiszta formájában valósult meg, ahogy 

maga a rendszer sem tudott a tagosításig teljes mértékben, változatlanul fennmaradni. A 

létezése, működése így is meglepő a polgárosodó környezetben. A parasztemberek a 

változtatástól tartottak: miként fognak járni a tagosítással és milyen indulatokat eredményez 

a földrendezés?! Mindezeken túl hiányzott a községből az a szélesebb 50-100 kh-as 

nagygazda réteg, melynek érdekében állt volna a mielőbbi tagosítás, akár a hatékonyság, 

akár az ezzel összefüggő tanya-alakítás miatt. Így a feudalizmusból megörökölt 

háromnyomásos rendszer fékezte a modernizálást, viszont kedvezett egy hagyományosabb 

gazdálkodás és gondolkodási mód fennmaradásának. 

 

IV.Szokások, hiedelmek 

A  sárkeresztesi szokások, hiedelmek, rítusok szervesen illeszkedtek a Móri-völgy magyar 

lakosságának népi kultúrájába, a többi község folklórjához nagy hasonlóságot mutattak. Igaz 

ez a szokások valamennyi területére: a jelesnapi, az életfordulókhoz kapcsolódó és a 

munkaszokásokra, valamint a jogi népszokásokra. A szokások gazdag köréből csak egy-egy 

elemet van mód kiemelni a már említett terjedelmi okok miatt.17  

1.Az esztendő jeles napjai a parasztság kisebb-nagyobb ünnepei, illetve valamilyen oknál 

fogva számon tartott, a föld népe szempontjából jelentős időpontok voltak. A hozzájuk 

kapcsolódó szokásgyakorlásban, hiedelmekben keveredtek az ősi hagyományok, az egyházi 

előírások és a parasztságnak az évszázadok során gyűjtött tapasztalatai. A kalendáris 

ünnepekkor végzett cselekményekkel a család egészségét, gyarapodását, az állatok 

szaporodását, a bő termést és az ártalmak elhárítását kívánták elérni. A jeles napok a 

pihenést, az örömet, az ünneplés lehetőségét is nyújtották. Leggazdagabb az évzáró és 

évkezdő téli ünnepkör volt.  

A karácsony, a régiek ajkán karácson a legnagyobb ünnepet jelentette. A jeles napnak egy 

ideje nélkülözhetetlen kelléke a karácsonfa. A maihoz hasonló formájú fa felállításáról a 17. 

század elejétől, Elzászból vannak írott feljegyzések. Magyarországra mint protestáns családi 

szokás német nyelvterületről kezdett terjedni. Hazánkba a 19. század első felében jutott el, 

előbb arisztokrata, majd nemesi és polgári környezetben állították fel. A falusi iparossághoz 

és a módos parasztsághoz csak a századfordulóhoz közeledve ért el. A viszonylag újabb 

keletű szokás a parasztság körében igazából a 20. században terjedt el. Kivételes módon 

sikerült rögzíteni a karácsonyfa első sárkeresztesi állításának idejét, körülményeit. Juhász 

Istvánné Bajádi Zsófia (1906-1983) értékes adatokkal szolgált minderről. Bátyja, Ferenc 

1885-ös születésű volt. Az akkori református lelkésznek, Babay Kálmánnak a fia, László 
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egyidős volt vele. Először neki, tehát a református papnál állítottak a községben 

karácsonyfát. Ez 1890 körül történt. A példát a községi jegyző követte, aki a pap testvére 

volt. A falu református népe érdekes módon eleinte katolikusnak tekintette a szokást, de 

azután elterjedt. A gazdagabb családoknál előbb, a szegényebbeknél később. Az 1900 körül 

születetteknek még nem mindegyike kapott fát szüleitől. Az I. világháború után viszont egyre 

gyakoribb lett a karácsonyfa. A kevésbé módosaknál ismertek voltak az egyszerűbb 

megoldások: egy vagy néhány fenyőágat vittek a szobába. Ezt a falnak döntötték, vagy egy 

földdel teli cserépedénybe szúrták. A maihoz hasonló karácsonyfát a férfiember hozta az 

erdőről, rendszerint már előre kinézte. A szoba kultikus részében helyezték el, a sarokpad 

fölé, a gerendára akasztották fel, csúcsánál fogva. A díszítést arany vagy ezüst színű 

papírral borított dió, továbbá alma, később cukor adta. Az 1930-as évektől terjedtek el a 

boltban vásárolt gyári díszek és a csillagszóró. Az ajándék csak a II. világháború után jött 

gyakorlatba. A fát karácson estére (december 24.) állították fel, a gyerekek úgy tudták, a 

Jézuska hozta.  

A karácsony este a prózai és énekes köszöntések alkalma is volt. Akkor járták végig az 

állattartó házakat a pásztorok jókívánságaikkal és a nagyobb iskolás leányok ablak alatti 

vallásos énekeikkel.  

Karácsony első ünnepén, vagy ahogy az öregek mondták eső innepen, korán reggel az 

iskolás fiúk mentek köszöntenyi. A 20. század elején még csapatokban járták a falut, később 

párosával vagy egyedül. Egyik legszebb versük régies szövegű, ünnepi hangulatú volt, 

eredetileg iskolamester vagy versfaragó deák szerzeménye lehetett. 

„Egy kis fülemüle zenged az erdőbe, 

Én is zengedeznék az Úrjézus nevibe. 

Sipok és trombiták szépen harsogjatok, 

Szent karácson este köszöntőt fujjatok! 

Mer ha nem fujtok, együn végórátok, 

Fölmegy a mennybe fényes koronátok!” 

Az első sorban megjelenített ágak közt zengő fülemüle Balassitól Petőfiig költészetünk 

szívesen ábrázolt képe. A továbbiakban említett sípok, trombiták és azok harsogása, 

köszöntése, a Jézus születése feletti örömet hirdeti. Hasonló fordulat több karácsonyi 

népénekben, sőt részben a 150. zsoltárban is feltalálható. A vers eredetileg karácsonyesti 

köszöntő volt, változatai a Mezőföldön és a Móri-völgy más településén is feltűntek.  

A karácsonyi időszakban nagyon megünnepelték az István és János névnapokat (december 

26-27.). Egyébként is általában a férfiak a férfiakat köszöntötték fel prózában, verssel vagy 

énekkel névnapjukon, különösen a téli és tavaszi időszakban.  

A régi rómaiaknál eredetileg március 1-e volt az évkezdés, a keresztényeknél előbb január 6, 

majd december 25. XIII.Gergely pápa 1582-es naptárreformja óta január 1-e az év első 

napja. A parasztságnál az óév utolsó és az újév első napján egymást követték a hálaadások, 

köszöntések, szerencsekívánások, bőségvarázsló cselekedetek. Ezek abból a hitből nőttek 

ki, hogy a kezdő időszakban végzett cselekmények egész évben ismétlődni fognak. Hittek 

továbbá a szóban, versben, énekben kifejezett jókívánságok mágikus erejében, 

megvalósulásában. 



Sárkeresztesen az óesztendő köszöntéssel, az énekelt, régi szöveggel, a hajdani biblikus és 

deák költészet egy szép emléke maradt fenn. Mint országszerte, itt is némileg rontott 

formában. December 31-én, éjfél fele mentek a 8-12 éves gyerekek, hárman-négyen házról-

házra. Megálltak az ablak alatt, beköszöntek: „Adjon az Úristen szerencsés jóestét! Szabad-

e óesztendőt köszöntenyi?” Ha megkapták az engedélyt, rákezdtek énekükre: 

„Újesztendő, vígságszerző, 

Most kezd újulni. 

Újulással víg örömet  

Akar hirdetni. 

Hirdeti már a Messiást 

Eljöttnek lenni, 

Legyetek az Úristennek 

Mindig hívei! 

Elmúlt tőlünk óesztendő, 

Melybe bánkódtunk, 

Bánatunkban fájdalomra 

Sokszor jutottunk.  

Fölső kék ég, magos kék ég 

Dicsérd uradat, 

Urad áldja nap, hold, csillag 

Te megtartódat! 

Megtartódnak táplálója 

Légy nagy királya, 

Királyoknak nagy királya, 

Istennek fia! 

Eljő hozzánk újesztendő, 

Melybe vígadunk, 

Vígságunkkal a bánatból 

Örömre jutunk!” 

Befejezésül illendően köszöntek: „Szépen megköszönjük, hogy meghallgatának, a 

szivességet, hogy minket fogadának! Az Isten áldása szájjon reájuk, boldog újesztendőt 

kívánunk!” Rendszerint behívták a házba őket, borral kínálták és pár fillért adtak nekik.  

A tavaszi, húsvéti-pünkösdi ünnepkör majdnem olyan gazdag volt, mint a téli. A reformátusok 

kiemelkedő ünnepként tartották számon nagypénteket, Jézus keresztre feszítésének és 

halálának napját. A vallási eredetű szokások mellett néhány olyan is fellelhető volt, mely a 

kereszténység előtti korból vette eredetét.  

A húsvét előtti nagypéntek nagybőjtbe, azon belül a nagyhétre esett. Lakodalmat, bált 

bűtben azaz böjtben nem tartottak. A nagyhét a test-lelki megtisztulás időszaka volt.  

A pogány eredetű szokások közé tartozott a nagypéntek hajnali mosakodás, amit 

egészségvarázsló célzattal végeztek. Több helybéli gazda az 1930-as évekig családjának 

gyerektagjait korán reggel leküldte a közeli patakra, hogy mosakodjanak meg. Az asszonyok, 

nagylányok mosakodása is gyakorlat volt. Szótalan vízben mosakodtak, azaz odafele, sőt 

visszafele sem szólaltak meg. Vittek az ilyen vízből az otthoni idős szüléknek is. A lányok 

nem csak az egészségért, hanem szépségükért is mosakodtak, vagy szeplőik eltűnéséért. A 

legkisebb gyerekeket egy pohár vízben mosdatták meg, hogy frissek legyenek. A 

hagyománytartó gazdák napfelkelte előtt, lehetőleg titokban, kivezették lovaikat a falu alatti 



patakra, amit Folyónak neveztek. Megúsztatták, megforgatták az állatokat, hogy frissek, 

gyorsak legyenek. A csikók heréltetése is ezen a napon történt, hiszen egészségvarázsló 

időpont volt, ami egy sebészeti beavatkozásnál előnyt jelentett.  

Kereszténység előtti elemeket hordozott magában a féregűzés szokása. A leányok, 

asszonyok jó korán söpörtek, takarítottak, hogy ne legyenek férgek a házban. Ügyeltek arra 

is, hogy ne náluk égjen először a tűz, mert az odavonzza a bogarakat. Lesték, hogy a 

faluban valahol füstöl-e már a kémény, mert akkor nyugodtan begyújthattak. 

A reformátusok is, különösen az öregek megtartották a böjtöt. Az első csillag feljöttéig 

egyesek nem ettek, csak vizet ittak. Így tartották be az egyetlen református böjtöt. 

Nagypénteken kemencében sütötték a böjtös ételnek számító málét. 

Mivel a fiatalság az egész nagyböjtben mellőzni volt kénytelen a szórakozást, már nagyon 

igényelte legalább a közös játékot.  Ezért nagypéntektől húsvétig még a 20. század elején is 

volt ördögló. A ringlispil egyszerű változatát a fiúk hajtották, a lányok ültek fel rá. 

Nagypénteken a nők gyászos népviseletben jártak, amit csak húsvétkor cseréltek le. 

A nyár a legnagyobb mezei munkák idejét jelentette a falu népének. Egyes jeles napokat is 

inkább a munkával összefüggésben tartottak számon. Péter-Pálkor (június 29.) kezdték az 

aratást, ha a búza beérett. Annanapkor (július 26.) nyűték a kendert, mely a fehérneműk és a 

konyhai ruhák alapanyagául szolgált. Péter napján (augusztus 1.) vetették a kerékrépát.  

Az őszi hiedelem- és szokáskör alig volt gazdagabb a nyárinál. Ennek az időszaknak jeles 

eseménye volt a Mária nevenapi bucsu (szeptember 12.). A falu katolikusai búcsújukat 

eredendően pünkösdkor tartották. Templomuk ugyan nem volt a községben, a szomszédos 

település plébánosa a katolikus iskolában misézett számukra. A reformátusok pedig a maguk 

istentisztelete után az ünnephez kapcsolódó egyéb eseményekben vettek részt: vendégeket 

fogadtak, felkeresték az árusító sátrakat, mutatványosokat, és este bálban szórakoztak. A 

pünkösdi búcsú mellé alakult ki az előző századfordulón az őszi bucsu. A bodajki kegyhelyre 

ugyanis az ünnephez közelebb eső szombaton vonult át a székesfehérváriak processziója, 

búcsújáró menete. A gyalogbúcsú résztvevői először a faluban, az említett iskolánál pihentek 

meg. A vele szemben fekvő egykori uradalmi kocsma új tulajdonosa, Schmidt Alajos kitalálta, 

hogy vasárnap délután, mikor a búcsúsok jönnek vissza Bodajkról, nem csak itallal várja 

őket, hanem felfogadott muzsikusokkal is. A fehérvári búcsúsok kaptak az alkalmon, itallal 

frissítették magukat, és egy jót táncoltak. Mindebből fejlődött ki az őszi búcsú, mely 

tartalmában igen hasonlított a pünkösdihez. Egy református többségű falunak így rendhagyó 

módon évi két búcsúja alakult ki. Az őszi búcsú mintegy évszázadot ért meg, a 

rendszerváltozás után pár évvel megszűnt.  

 

2. Az emberi élet három nagy fordulópontja a születés, a házasságkötés és a halálozás. Úgy 

is mondhatni, háromszor ünnepelték meg az embert életében. Sárkeresztesen is 

mindegyikhez számos szokás, hiedelem fűződött. Az első kettő az örömet, az utóbbi a 

gyászt hozta magával. 

A másállapotot egykor az érintett asszonyok tagadták, titkolták, takargatták. A visellős 

asszon életét előírások, tiltások szabályozták. A munkavégzéstől azonban kevéssé kímélték. 

A szülés az 1960-as évek elejéig háznál, otthon történt, idegenkedtek a városi kórháztól. Ha 



eljött az idő, valamelyik szüle vagy idősebb családtag sietett a bábáért, a báboasszonért. A 

község képzett bábája 36 éven át Szalai Gyuláné Kecskés Erzsébet (1895-1981) volt, akit 

méltán tartottak hozzáértő, ügyes személynek. Az egészségügyi ismeretek mellett a 

hiedelmekkel is tisztában volt, némelyiket maga is tartotta. Tevékenységének befejezése 

egybeesett a háznál szülések lezárultával. 

A templomi kereszteléshez szépszámú, 6-7 komát, komaasszonyt hívtak. Közülük az első 

volt a türűvágott azaz tőrölvágott, a többi pedig a loggó. Az anya a templomi keresztelésen 

nem vett részt. A körösztülőről hazaérkező gyerekkel a komaasszony köszöntött be:  

„Elvittük a kisangyalkát, 

Meghoztuk a kis Mariskát, 

Szülei örömére, 

Az egyház dicsőségére.” 

Következett a lakoma, a paszita. A levest tyúk- vagy marhapörkölt, másnál paprikás követte, 

kuglóf, kalács, vagy más kelt tészta és bor zárta.  

Az esküvőhöz és lakodalomhoz vezető út főbb állomásai a párválasztás, leánykérés, 

kézfogó, háztájnéző, a vendégek hívása és a készülődés voltak.  

A mennyasszony a 19. század végén derékban szűkreszabott, széles ujjú és bő szoknyájú 

népviseletbe öltözött, amit testhözálló ruhának neveztek. Rendszerint fekete selyemből 

készült. A selymet a 20. században szövet váltotta fel, melynek más lett a szabása is, de a 

fekete szín megmaradt. Esetleg sötétkék vagy sötétbarna lehetett még a mennyasszonyi 

ruha, saját színéből hímzéssel. Az ünnepélyes, nem gyászos feketét először 1924-ben 

váltotta a fehér. A fejet régebben magos koszoru vagy lóggós koszoru díszítette, mely 

mirtuszból készült. A módosabb lányoknál négy, a szegényebbeknél kettő lóggóval. A fátyol 

és a hozzáillő újfajta fehér koszorú az 1930-as években jelent meg, 1950 körül általánossá 

vált. Az előző századfordulón a szoknya bokáig ért, részben eltakarta a gomboscipőt. 

Később a szoknya egyre rövidült, de 1957-től újra hosszú lett. 1945 előtt a cipő csatos, rossz 

időben füzős volt. A vőlegény az 1920-as évek közepéig zsinóros, vitézkötéses posztó, 

azután zsinór nélküli szövet ruhába öltözött. A posztó színe fekete vagy sötétkék lehetett. 

Fehér ing, csizma, kalap tartozott még viseletéhez. Bal mellét szalagos, fehér 

mirtuszkoszorú díszítette.  

Meghatározott rendje volt a lakodalom napjának, melybe beletartozott többek között a 

mennyasszony kikérése és búcsúja, a polgári és egyházi esküvőre vonulás, az új házhoz 

beköszöntés, a vacsora, az ének és tánc, éjfélkor a menyasszonytánc.  

Sárkeresztesen nem ismerték a hushagyókeddi tikverőzést, de a lakodalmi tikverőzést 

gyakorolták. A két szokásgyakorlás tekintetében számos elem megegyezik, közöttük 

kapcsolat található. Az 1945 előtti lakodalmakban éjfél után, hajnal felé rendszerint elfogyott 

az étel. Így a legények, frissházas férfiak elmentek tikverőznyi. Bekormozták magukat, 

rongyokba öltöztek, egyikük vitte a karján a hosszúkosarat. Sorra felkeresték a lakodalomba 

meghívottak házát. Ahol nagylányra vagy menyecskére leltek, azt az egyik tikverőző 

bekormoszta. Gyakran velük mentek a muzsikások közül a hegedűsök és síposok, így még 

inkább vidámak voltak, énekeltek, táncoltak, nevettek. Mindenütt kaptak 3-4 tojást, egy kis 

kolbászt vagy szalonnát. Azzal tértek vissza a lakodalmas házhoz. A szakácsnék aztán 

mindezt megsütötték, a pincéből hoztak hozzá hordóbeli kábosztát és jót ettek. Az utolsó 



tyúkverőzések az 1940-es évek elején zajlottak, de már nem minden lakodalomban. 

Egyébként is kellett hozzá pár virgonc, jó hangulatot teremtő legény. 

Az idős emberek a halál gondolatával foglalkoztak, barátkoztak. Különféle jelekből próbáltak 

következtetni idejére. A szép időt ért emberek távozásába a rokonság belenyugodott. A 

házasság előtti korban levő leány vagy legény elhunytát viszont a legnagyobb tragédiaként 

élték meg.  

A korán elhalt fiatal nem élt teljes életet, így a magyar nép felfogása szerint kijárt neki a 

halott lakodalma. Mivel életében nem ülhette meg, megadták neki a lakodalmat halálában. A 

temetésbe átemeltek egyes elemeket a lakodalmi szokásrendből. Így az eladó lány halottat 

mennyasszonynak öltöztették. Sárkeresztesen még 1950-es évek első felében is tiszta fehér 

mennyasszonyi ruhában, fején koszorúval, fátyollal temették el a nagylányt. A legényhalottra 

pedig vőlegényi sötét ruhát adtak, mellére fehér bokrétát tűztek. A legényhalott koporsóját 

koszorusleánnak öltözött nagylányok vitték, a leányhalottét vőfénybokrétás legények. A 

halott legénnyel kapcsolatos szokás az 1940-es évek végén szűnt meg.  

Ugyancsak ősi elemeket hordozott magában a temetést megelőző virrasztás és az azt 

követő halotti tor. A verrasztáson részvételt, a temetés előtti esten, éjszaka az idősebb 

rokonok kötelezőnek tartották. Az otthon felravatalozott halottat körülülték, hagyományos 

módon zsoltárokat, halotti énekeket énekeltek. A háztól temetés utáni, esti torra 

meghívottaknak ételt, italt tálaltak föl. Legtöbbször pörköltet krumplival vagy haluskával. A jó 

órányi ottlét, a halott és dolgainak felemlegetése hozzájárult ahhoz, hogy a 

megszomorodottak könnyebben viseljék a fájdalmat.  

3.A munkaszokások a gazdasági élethez kapcsolódtak. A munkával ilyenkor összefonódott a 

szórakozás, a vidámság. Bizonyos tevékenységek kezdetekor vagy befejezésekor 

gyakorolták ezeket. Összefügghettek a földműveléssel, a terményfeldolgozással, az 

állattenyésztéssel. Ide kapcsolódtak az aratás, a kendertiprás, a szüret, a kukoricafosztás, a 

fonás, a tollfosztás és a disznóvágás szokásai.  

Szépirodalmi és képzőművészeti ábrázolásokból egyaránt jól ismert a kukoricafosztás. A 

magyar nyelvterületen ez volt a legáltalánosabban elterjedt és leghosszabb életű 

munkaszokások egyike, melynek mindenütt sok résztvevője volt.  

A nappal hajastól-levelestől gyorsan leszedett kukoricát rendszerint aznap este, vacsora 

után fosztották a parasztgazda házánál. Rokonokat, szomszédokat, jó ismerősöket hívtak 

fosztanyi. Ahol nagyleány volt, hívta barátnéit, így azután a legények hívatlanul is 

megjelentek. Elsősorban a férfiaknál gyorsabb kezű lányokat, asszonyokat hívták, akik vitték 

magukkal a gyerekeket is. Tehát sokan vettek rajta részt, és a hívatlanokat is szívesen 

látták. A munkát a fosztók az udvaron, a pajtában, a fészerben, a kamrában vagy a 

gádorban végezték. A közösen folytatott munka kiváló lehetőséget teremtett a beszélgetésre, 

mesélésre, tréfálkozásra, évődésre, éneklésre. A háziak mindig ügyeltek arra, hogy a 

meghívottak közt lehetőleg legyen egy vagy több személy, aki jó hangulatot tud teremteni. A 

résztvevőket gyümölccsel, musttal, esetleg pogácsával kínálták. A hangulat emelkedtével a 

fiatalok az üszkös kukoricával egymás arcát kenték be. Aki piros kukoricát talált, az a 

mellette ülőt megcsókolhatta. Kiváló alkalom volt ez a fiatalok ismerkedésére, 

párválasztására. A gyerekek a kukrica lefosztott, puha héjában hancúrozhattak.  



A fosztást éjfél előtt, 10-11 óra tájban zárták. A legények azonban az utcán sokszor tovább is 

virgonckodtak. A szokás a községben az 1960-as évekig élt, bár egyes elemek már 

korábban kihullottak belőle. 

4.Jogi népszokásokról azért beszélhetünk, mert az állam által alkotott illetőleg alkalmazott 

jogszabályok mellett, vagy inkább alatt, a nép, azon belül akár egy-egy település közössége 

körében éltek további normák, melyek betartását a szűkebb-tágabb közösség kényszerítette 

ki. A helyi jogszokások némelykor eltértek az állami jogszabályoktól, máskor kiegészítették 

vagy éppen megerősítették azokat. Így Sárkeresztesen a példaként említhető 

fogadáskötéseknél a helyi normák részben megerősítették, részben kiegészítették az 

országos jogot.   

A polgári korszakban a fogadás a naturalis obligatiot szülő ügyletek közé tartozott, 

amelyekből származó, a nyertest illető jogigényt a jogrend elismerte ugyan, de 

érvényesítéséhez nem adott jogsegélyt. Azaz a fogadásból származó követelést nem 

lehetett bírói úton érvényesíteni. Még tartozáselismerés, elszámolás vagy zálognyújtás 

esetén sem. Önként teljesítésre viszont lehetőség volt, kivéve a tiltott fogadás esetét. Így 

rendelkezett a bírói szervek által szokásjogi alapon alkalmazott 1928-as, Magyarország 

magánjogi törvénykönyvének javaslata a 978. §-ban. Így foglalt állást a korabeli jogirodalom 

is.18 A korábbi joggyakorlatot folytatva az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) is kimondta a 214. §-

ban, hogy a fogadásból eredő követeléseket bírósági úton nem lehet érvényesíteni, kivéve, 

ha a fogadást állami engedély alapján bonyolították le. Az önkéntes teljesítést azonban nem 

lehetett visszakövetelni.  

Sárkeresztesen családon, rokonságon belül, de szélesebb körben, a barátok, ismerősök 

között időnként kötöttek fogadást. Az utóbbiak színhelye gyakran a kocsma volt. A családon 

belüliek játékos színezettel bírtak, de az azon kívülieket sem vették véresen komolyan. 

Egymástól eltérő ismeret, feltételezés, álláspont esetén az egyik fél indítványozta: 

Fogaggyunk fő, hogy…A másik elfogadta az ajánlatot: Na, fogaggyunk! Megbeszélték, hogy 

miben fogadnak, majd az ügyletet kézfogással pecsételték meg, amit egy harmadik 

személlyel, mintegy tanúval elvágattak. A fogadásnak családon belül sokszor tétje sem volt. 

Az számított, hogy ki győz, kinek lesz igaza. Máskor a vesztesnek valamilyen munkát, 

tevékenységet kellett elvégezni. Családon belül idősebb fiatalabbal, sőt gyerekkel is, férfi 

nővel is kötött fogadást.  

Családon kívül azonban a férfiak csak egymással fogadtak, bár meglett, komoly emberek 

senkivel sem. A legények, különösen a virtuskodók, nagyobb hangúak a férfiaknál 

gyakrabban hívták föl a másikat fogadásra. A nagyobb gyerekek körében sem volt 

ismeretlen ez a gyakorlat. A felnőtteknél a fogadás tétje egy-két vagy pár liter bor, bizonyos 

mennyiségű pálinka szokott lenni. Azt kellett adni a vesztesnek, vagy megfizetni azt a 

kocsmában a győztes számára, aki társaival fogyasztotta el.  

Pénzben jellemzően nem fogadtak. Hanem kikötötték, hogy: Füzess két liter bort! Így került 

szóba a pénz. Arról nem is tudtak, hogy biztosra nem illik fogadni. Sőt, gyakran éppen a 

biztos tudás késztette fogadásra valamelyik felet.  

Az elvesztett fogadást tehát meg kellett adni, ezt diktálta a helyi jogszokás. A nyertes azután 

napokig vagy még tovább hivatkozott sikerére. Az is a nyereség része volt, hogy emlegette 

                                                           
18

 Fehérváry 1932. 61-62, 338-339.  



azt a vesztesnek, vagy annak jelenlétében másoknak. Az idő múlásával azután egyre 

kevesebb szó esett róla, feledésbe ment.  

Igen ritka volt az, hogy valaki az elveszített fogadást nem atta meg. Az illető értéke, 

presztízse, szavahihetősége ilyenkor némileg csökkent. A társadalmi szankció így 

érvényesült.  

A népszokások elhalásában döntő szerepe volt a nagy történelmi-társadalmi fordulatoknak. 

Így a két világháborúnak, a termelőszövetkezet szervezésének és a rendszerváltozásnak. 

Hozzájárult ezekhez a község lakosságának részbeni cserélődése, mely egyébként a 

településre pezsdítőleg hatott. 
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