
A közelmúlt jószágjegyei 
 

 

Az idei esztendő április havának végén „Jogi néprajzi, jogi kultúrtörténeti konferencia” került 

megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán, Szekszárdon. A 

főszervező, Nagy Janka Teodóra intézetigazgató asszony munkájának köszönhetően igen 

sikeres, eredményes rendezvényen vehettek részt a két tudományág, a jogtörténet és a néprajz 

művelői. Jómagam a tulajdonjegyekről, azon belül a Káli-medencében korábban használt 

jószágjegyekről tartottam rövid előadást. 

 

A tulajdonjelek vagy tulajdonjegyek a jogi jelek átfogó csoportján belül a leggyakrabban 

előfordulók. Ebbe a kategóriába beletartozik minden olyan jel – értve ez alatt betűt, számot, 

ábrát, színt, anyagot, illetve bármi mást –, amely kifejezi a tulajdonjogból vagy annak egyik 

részjogosítványából (birtoklás, használat, hasznok szedése, rendelkezés) származó 

természetes és jogi személyek, azok csoportjai közötti, valamely dologgal kapcsolatos 

jogviszonyt. Elsősorban egy közösségen, illetve településen belül bír jelentőséggel a tulajdoni 

jel, de némelykor azon túl is. A tulajdonjog érvényességének és hatályosulásának feltétele, 

hogy a közösség, a társadalom elismerje, és érzékileg felfogható legyen, technikailag 

bármilyen módon kivitelezett is. A közösségi elismerésen túl vita esetén az igazgatási, illetve 

igazságszolgáltatási szervek számára is szempont, bizonyíték legyen. Az elismerés a 

társadalom részéről elsősorban szokásjogi úton történik, illetve történt. 

 

 

A Káli-medence földrajzi adottságai – a szőlőművelés mellett – az állattartás számára 

nyújtottak lehetőséget. Az állatállomány mindenekelőtt szarvasmarhát jelentett. A köves talaj 

miatt az ökröket különösen értékesnek tartották, ezeket igázták, illetve értékesítették. 

Legeltetéskor pásztorok vagy őrzőgyerekek vigyáztak rájuk. Ehhez képest meglepő, hogy a 

vizsgált korszakban a szarvasmarháknál tulajdonjelet nem használtak. Hasonló módon 

nyilatkoztak a lovakkal kapcsolatban is. 

 

A táj képéhez mondhatni napjainkig hozzátartoztak a juhok. Velük kapcsolatban a jelölés 

csaknem általános volt, és változatos formái alakultak ki. Mivel az állatok tavasztól őszig a 

természetben tartózkodtak, rendszerint több tulajdonos juhait őrizték együtt, így könnyen 

fennállt az összekeverés, elbitangolás, eltulajdonítás veszélye. Mindennek megelőzését, a 

felismerést, az azonosítást vagy a bizonyítást szolgálták a jószágjegyek, melyeknek két 

típusát alkalmazták területünkön. Egyrészt a bélyeget, másrészt a füljegyet. 

 

A bélyegről általánosságban elmondható, hogy használata a XIII. század közepétől 

folyamatos volt Magyarországon. A XVI. századtól bélyegzővasak is maradtak fenn. Az 

azonosítást szolgáló, tulajdonjegynek minősülő bélyeget vasból készített, nyéllel ellátott, 

felizzított bélyegvassal égették rá az állat – főleg ló, szarvasmarha, ritkábban juh – nyakára, 

farára. A jelek mértani vagy más ábrák, számok, betűk lehettek. 

 

A füljegyről pedig azt lehet általános jelleggel mondani, hogy a szarvasmarháknál és a 

juhoknál alkalmazott leggyakoribb és legrégibb tulajdoni jelzés. A fülön vágással, 

csipkézéssel vagy lyukasztással idézték elő. Késsel, erre a célra szolgáló lyukasztó vassal 

vagy csipkéző vassal ejtették meg a műveletet, rendszerint az első tavaszi kihajtáskor, amikor 

más állatoknál a bélyegzést végezték. Igen sok változata alakult ki, az egyes fajták 

nemzedékről nemzedékre öröklődtek. Szerte Európában alkalmazták. 
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A bélyegző és a füljegy használatáról – mások mellett – mérvadó volt számomra három 

egykori gazdálkodó, illetve két juhász közlése. 

 

A kitűnő emlékezetű, 1893-as születésű szentbékkállai Vajai Istvánné Fatér Etelka arról szólt, 

hogy férje 1945 előtt Somogyban és Pápa környékén vett birkákat. „Az uram a birkák hátába 

besütötte a VI monogramot. Volt több nyeles, nagy vas bélyegző. Mikor nagy volt az állat, 

akkor égette bele. Majdnem mindenki csinálta a faluban, főleg akinek nagyobb tételben volt 

birkája, az beleégette.” A jelölésre tavasszal került sor. Jellemző, hogy a család a nyári-őszi 

nagy társas munkáknál, aratáskor, takarodáskor, szüretkor birkát fogyasztott. 

 

Balatonhenye egykor egyik legmódosabb gazdája, Madár Dezső (sz. 1913) úgy emlékezett, 

hogy náluk a birka fülébe bélyegzővel ütötték a jelet. A bélyegzőt kovács készítette. Ők 

kétfélét használtak: egyik B betűt, a másik egy egyenlő szárú háromszöget formázott. A birkát 

odahajtották egy földbe ásott alacsony oszlop mellé, a fülét rátették az oszlop tetejére, majd a 

ráillesztett éles bélyegzőre egy fasulyokkal rákoppintottak. Az állat jobb fülét középen a B 

betűvel kilyukasztották, a bal fülét a háromszög alakúval kicsipkézték. 

 

Szintén Balatonhenyében Mátyás István (sz.: 1918) arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

birkatulajdonosok leggyakrabban a saját nevük kezdőbetűit használták. A bélyegzőt a helyi 

kovács készítette. Az adatközlő részére utoljára 1950-ben, MI betűkkel. A tuskóra helyezett 

állat fülére ő is hidegen ütötte rá a bélyegzőt, „kiütötte a húst”. Megfigyelése szerint a 

községben az egyes tulajdonosok a bélyegzőt a juh fülén mindig meghatározott helyen ütötték 

be – alul, fölül, vagy középen, egyik vagy másik fülön. Arról is tudott, hogy egyesek 

kicsipkézték az állat fülét. 

 

Székely András (sz.: 1927) az 1980-as években Kővágóőrsön juhászként dolgozott, de egykor 

Somogy és Fejér megyében bujtárkodott. Szerinte a juhászat mindig megérte annak, aki 

szerette a birkát. A juhászok nem csak mások állatait őrizték, hanem a sajátjukat is, joguk 

volt a tartáshoz. Állataikat ők is jelölték. Szavai szerint „a juhászok megjelőték a juhokat”. 

Minden juhásznak megvolt a saját jele. Ha késsel az állat bal vagy jobb fülébe belecsíptek, 

akkor bal föcske vagy jobb föcske néven említették. A töltényhüvelyre csapással 

lyukasztották ki az állat egyik fülét, úgy bal lukasztás vagy jobb lukasztás adta a jelet. (A 

közeli Szentgálon a birkafüljegyeknek az említettnél több, hét fajtáját ismerték.) 

 

Meleg Károlyt (sz.: 1948) előbb Balatonhenyében, aztán Monoszlón alkalmazták juhászként. 

A XX. század közepének gyakorlataként a füllyukasztást emelte ki. Hozzá – a II. 

világháborúban elszóródott – lőszerhüvelyt használtak. A tuskóra tett állatfülön kevésbé 

érzékeny helyet kerestek, ott lyukasztottak. Egyesek színes drótot is fűztek a lyukba. 

 

Az elmondottakat más adatközlők is megerősítették. Egyben a figyelmet arra is felhívták, 

hogy a termelőszövetkezetek létrejötte után a birkák magántulajdonának megszüntetése az 

ilyetén jószágjegyek eltűnését, lassan újfajta jelölés bevezetését is eredményezte. 

 

Az aprójószág esetében a megkülönböztetést és a tulajdonjogot jelző jegy – a jószágjegy – a 

tollazat befestése, egyes állatoknál (liba, kacsa) az úszóhártya megjelölése szokott lenni. 

 

A Káli-medencében a baromfiak esetében a befestés, a hártyabevágás mellett meg kell 

említeni a toll-levágást, a körömlevágást és a textília rákötést is. A jelölés azonban napjaink 

felé közeledve mindinkább jelentőségét veszítette. Találóan fogalmazott Monoszlón 
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Kerkápoly Pálné Nagy Emma (sz.: 1909): „Régen jelöltük az állatokat. Csirkének, pulykának 

a körmeit vagy a sarkát. A kacsának, libának bevágtuk” (t.i. a lábán a hártyát). Tehát a XX. 

század elején a jelölés az aprójószágok széles körére terjedt ki. Aztán a jelölés gyakorlata 

kezdett visszaszorulni: falvanként, családonként változott, hogy melyik állatfajt meddig 

jelölték. 

 

Egyed Kálmánné Heiter Gizella (sz.: 1898) Kékkúton úgy vélekedett, hogy szerinte a 

legrégebbi jel a lábon ejtett bevágás. Libának, kacsának, csirkének bevágták a hártyát „a két 

íz között, bal vagy jobb oldalon”. Mindszentkállán Páhi Ferencné (sz.: 1911) úgy fogalmazta 

meg, hogy „a libát ugy szoktuk meggyelőnyi, hogy az uszóját bevágtuk vagy a körmit 

levágtuk. A bal belsőt vagy a jobb külsőt, mindét egyformán”. A ludak tulajdonjellel ellátását 

különösen indokolta, hogy azok a településeken közös legelőre vagy vízre jártak. 

Balatonhenyében úgy fogalmaztak, hogy a libáknak a talpát vágták be vagy a sarkát vágták 

le. A csirkének egyik vagy másik sarkát, azaz sarkantyúját vágták le, esetleg mindkettőt. 

Ugyanitt más arról szólt, hogy libának, kacsának ollóval ék alakban vágtak a talpába, a 

csirkének pedig a körmit vágták. Borbély Rozália (sz.: 1913) Salföldön azt mondta: „A 

baromfi jobb sarkát vettem el, más a balt, még más a középsőt”. (Baromfi alatt csak a tyúkot 

értette.) 

 

Mindszentkállán említették, hogy a lúdnak a jobb vagy a bal lábán a hártyát bevágták, 

mások a fűkörmit, azaz a hátsó kis körmét vágták le. Sokan a tyúkoknak is a fűkörmét. 

Ugyanitt azt is mondták, hogy lecsipték az állat körmit. 

 

Szentbékkállán Istvándi Jenőné Horváth Margit (sz.: 1909.) úgy emlékezett, hogy a 

községben a libáknál, kacsáknál „a lábhártyát, az úszóhártyát benyirták. Vagy egyet vágtak 

rajta, vagy kettőt. Volt úgy, hogy megcsipkézték.” Mások a libáknál a nyakra rebeket, 

hullámokat vágtak, azaz ollóval az állat tollát hullámosan lenyírták. Egy, két vagy három 

hullámot alakítottak ki. Mások megfestették ezeket az állatokat, különösen piros, kék vagy 

zöld színnel. Ez utóbbi eljárást alkalmazták legtöbben az 1980-as években. 

 

A medence falvaiban némelyek a baromfi farkát vagy szárnyavégét vágták le, arról ismerték 

meg, hogy az az állat az övék. Mások – megfordítva a gondolatot – azt mondták, hogy a 

tyúkokat nem kellett megjelölni, mert azok felismerték a gazdasszonyt. 

 

A tulajdon régi jelzési módja volt a – már említett – festés, a színek használata, melyet 

különösen a ludaknál alkalmaztak. Már a kislibákat megjelölték, megföstötték, fekete 

szekérkenőccsel (kocsikenőccsel), vagy egyéb színezőanyaggal. Volt, aki a farka végit 

kente be. Más a libáját a nyakánál festette be, mondván a lúd a hátáról kitépi a befestett tollat. 

Arra is utaltak, hogy egyesek a már nagyobb ludat „kenték meg cinóberrel vagy 

olajfestékkel, hogy fölismerjék”. Olyat is lehetett gyakran látni, hogy a libákat festékkel a 

fejükön jelölték meg. Tehát a szín és a befestés helye adta a megkülönböztetést. A fekete 

mellett a piros és a kék volt a leggyakoribb szín. 

 

Feltűnő színű textíliát is felhasználhattak a tulajdonjog jelölésére. Szentbékkállán Marton 

Kornélia (sz.: 1892) mondta, hogy a ludak, kacsák lábára piros vagy fekete színű rongyot 

szoktak kötni. Mindszentkállán említették, hogy egyesek kék vagy piros rongyot kötöttek 

állatuk szárnyára, hogy megismerjék. 
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Az egy településen vagy egymáshoz közel lakó asszonyok ismerték az apró állatok tulajdoni 

jegyeit. Évről-évre ugyanazt használták, a jel családon belül folytatódott, öröklődött. De az új 

asszony más fajtát is kezdhetett. Arra törekedtek, hogy a másét ne használják, hiszen akkor 

nem létezett megkülönböztetés, viszont könnyen támadhatott nézeteltérés. 

 

A Káli-medencében használt tulajdonjelek illeszkedtek a nagyobb tájban, a Dunántúlon 

alkalmazottak közé. Így nem véletlen az azonosság, illetve hasonlóság a Székesfehérváron és 

környékén használt tulajdonjegyekkel. 
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