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A házasságon kívül született gyermekek meg
ítélése a magyar magánjognak sokat tár
gyalt, vehemens vitákat kiváltott, és még a 

jogegyenlőség elvének elfogadása után is -  megle
pő módon -  sokáig fennmaradt témáját képezte. A 
kérdés azért maradt fenn a köztudatban sokáig, mert 
minden korszakban voltak sokat emlegetett, fontos 
fattyak, akiknek sorsa a társadalom széles rétegeinek 
fantáziáját megmozgatta. A fattyúgyermekek kap
csán bizony sokszor valóban csak a fantázia dolgo
zott, hiszen -  amint ezt mostanában több ismeretter
jesztő cikkben is olvashattuk1 -  kevés zárkózottabb, 
családi viszonyait jobban titkoló nemzet van, mint a 
magyar, ezért a házasságon kívül való születés soká
ig az érintett „szégyenbélyege” volt, amelytől inkább 
kímélni akarták utódaikat, mint kitenni annak. Mégis 
tudomással bírunk olyan jelentős, bizonytalan vagy 
kérdőjeles családi eredetű történelmi személyiségek
ről, mint Werbőczy István (?), Corvin János, Kádár 
János és sokan mások.

A törvénytelen születésekről kb. 1700 óta készült 
kimutatások alapján az alábbi statisztikai adatok ér
demelnek figyelmet: a 18. századi Magyarországon 
az összes élve született gyermek 6-10 ezreléke esett 
ebbe a kategóriába, amely -  Tárkány Szűcs szerint 
-  európai viszonylatban közepesnek mondható.2 A 
19-20. század fordulójára ez a számarány az összes 
lakosság abszolút számarányát tekintve kb. 6% (16 
millió magyarból kerek 1 millió ember),3 az egyévi 
élve születések tekintetében pedig 8,4-9%  körül mo
zog.4

Napjaink statisztikái azt mutatják, hogy Magyar- 
országon a házasságkötés vagy a házas családi álla
pot már egyre kevésbé feltétele a gyermekvállalás
nak, hiszen 2005-ben hozzávetőleg minden harmadik 
gyermek házasságon kívül jött a világra,5 és Romá
niában is kb. a gyermekek 30%-a esik a törvényte
lenek körébe. Németországban egy 1995-ös statisz
tikai adat szerint a régi tartományokban az összesen 
született 720 794 gyerekből 83 516, azaz nem egé- 
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szén 12% jött világra házasságon kívül, miközben 
az új, keletnémet tartományokban a 88 320 született 
gyermekből 36 932, azaz több mint 40%.6 Végül a 
nagyvárosok tekintetében egy 2002-es összehason
lító adat: Tallinnban a gyermekek fele, Berlinben 
44%-a, Ljubljanában mintegy 33%-a, Budapesten pe
dig 30%-a született házasságon kívül.7 (Persze ehhez 
az is hozzátartozik, hogy a 18. és a 20. század között 
óriási szakadék keletkezett a házasság és a házas
ságtól különböző együttélési formák megítélésében. 
Miközben kétszáz évvel ezelőtt a házasság szentsége 
volt az elsődlegesen érvényesülő elv, addig napjaink
ra a korábban megszokott családfő -  feleség -  gyere
kek struktúrát mindinkább felváltják a nyitott, a felek 
egyenrangúságára és autonómiájára épülő együttélési 
formák. Ráadásul ez a tendencia a szakértők szerint 
visszafordíthatatlannak tűnik.)8

Morál, vallás, társadalmi megítélés

A szerelemgyerekek azért számítottak minden 
korban érdekes kérdésnek, mert létük és megítélé
sük a jog és a vallás, a jog és az erkölcs, sőt, a jog 
(ilyen értelemben a személyiség) és a vagyoni ügyek 
határterületét foglalták el, és az érdekeknek, illetve a 
jogpolitikai céloknak megfelelően lehetett létüket így 
vagy úgy értelmezni, értékelni, valamint helyzetükön 
erre vagy arra változtatni.

A magyar mentalitásnak -  legalábbis a forrásokból 
úgy tűnik -  a szülő erkölcsi feddhetetlensége, illetve 
e látszat fenntartása volt az első számú szempontja, 
emiatt történelmünk egész során át sokkal kevesebb 
törvénytelen gyermekről tudósítanak az írott anya
gok, mint amennyi a számuk ténylegesen lehetett. 
Ennek oka abban kereshető, hogy a középkorban a 
törvénytelen szülés ténye erkölcsi értelemben -  ter
mészetesen a gyermeken, mint vétlen, de mindenért 
szenvedő harmadikon kívül -  elsősorban az anyára 
nézve volt stigmatizáló, az apa tekintetében még ak
kor is kevésbé tekintették bűnnek az idegen nőkkel 
folytatott nemi viszonyt, ha abból gyermek szárma
zott.9

Az asszonyok helyzetének illusztrálásához lássuk 
például Weöres Sándor Psychéjének néhány sorát10 
(Epistola ennem magamhoz):

„ Lehelnék én Marchesa, Prinzessin. hiszem 
Térgyen tsúszkálnak előttem, Tsászárné akár:
De akkor folyvást émölögnem keltenék.
Míg drága Schleppem ők hordoznák, a gazok,
És tisztes, finyás, gőgös lennék, mint azok.
S  nem kéne duzzadó hasammal báni el 
Kárpátok erdejébe. Hálám a kegyes 
Tapintatért, Hochwohlgeborene Dame, hogy 
Oly részt vevőn meg-kérdi: Ki tette? - Nem tudom. 
Mondám. Madame: tsak is a vidám figyelmesek 
Mívelnek illyent pap nélkül vagy pappal, én 
Ezt nem teszem, Mylady. Hallgasson reám:
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Él Bétsben férfiú száz-ezer; s át-útazó 
Még száz-ezer; s hol szerle passagierozék.
Még többszer száz-ezer: ennyi rengeteg közül 
Ki mitmacholta vélem e fattyú magzatot,
Horniét tudnám? Szeretek minden-kit eggy gyanánt. 
Részvétje, carissima Donna, meg-ható,
Hiszem kegyeddel szégyen nem történhetik, 
Kegyednek nagy férj-úra vagyon, s  azon kívül 
Sok jó  szeretője. Lakai, StaUknecht, Húsár,
Kemény Gardist; de minden tisztelt gyermeke 
Férj-úra nevével a tsaládba sorol tátik,
Hát erköltsös, mia cara Donnissima,
S  minő grandezza, hogy eggy czafattal szóba áll.
De fusson, mert hol bökni szokják, ott rugóm.
Akár ha bárány felhőt szültem válna, olly 
Könnyűi vala. Szerényen, halkkal érkezett,
Nem sziveit látogató, tsak eggy piczin helyet 
Még is reméllt. Látám gömböcz fejét, pihés 
Fekete haját, de többet rúla nem tudok,
Tejem fakatt, hiába: tűlem el-vivék.
Nem is tudtam, Ferencz bátyám is itt vala,
Künnt vága gyoltsot és forrala patak vizet 
A hatalmas Fő-ispán, a bitófák ura,
Míg rajtam bába segélt. Később Bátyám Uram 
Be-nyitván, ajtóban meg-álla: - Kis Bözse,
Jobban vagy? - Szép gyengéden foglalatoskodék 
Körűlem, és susogó hangon parantsola:
- Segítek rajtad, hogy ne légyen rósz híred,
Se a Famíliának. Károdon okúj,
Ezen-túl óvd magad.
Eggy vén czigán, Kulesz,
Vivé a zsákot. Benne matska nyivátskolás.
Kiséré eggy bolond vihogó asszony tseléd.
Tiltás daczára ágyamból kiszállva én 
Biczegtem utánnok, a gyász menetben harmadik. 
Erdőben forog az út, mindég más oldaton 
Ki-látni, jönek a hegyek mindég más felül.
Folyton fő j több a fenyves sűrű, már alig 
Fért el Kulesz, s  a zsák a fáknak iitköze - 
Nem adom. nem engedem! Ha szégyen, hát legyen 
Szégyen! Az enyém! - A zsákon szivárgott a vér.
A zsák már hallgatott.
Tsepet se több vala
Temetése, mint eggy matskáé. Kis névtelen 
Fiú vagy jány, már meg nem ismerem soha. "

Mindez azonban erkölcsi kérdés, a jogon kívül álló ka
tegória. Jogi értelemben az anya törvénytelen gyermeke 
miatt (az őt egyénként is terhelő megkülönböztetésen túl
menő) nagyobb hátrányba általában nem került. A gyer
mek számára azonban mind erkölcsi, mind jogi szem
pontból hátrányos megkülönböztetést eredményezett a 
törvénytelen születés ténye. Ezért tapasztaljuk, hogy azt, 
ameddig csak lehetett, minden érintett fél titkolta.

A történelem korszakain végighaladva mégis szá
mos példát ismerünk törvénytelen születésű gyerme
kekre, és mivel létükhöz más-más jogkövetkezmény 
társult, a fattyú szó szimbolikus értelmezéseinek, je 
lentéstartalmainak árnyalása után célszerű tárgyunk 
ismertetésében némi kronologikus rendhez igazodni.

A fattyú szimbolikus megjelölései és „típusai"

A. fattyú  megjelölés köznyelvi értelemben azokat 
a gyerekeket jelentette, akiket egyedülálló vagy há
zas nő szült, de nem törvényes házasságából, hanem 
általában futó nemi kapcsolat eredményeképp. Már 
ez az egyszerű megközelítés is mutatja, hogy a tör
vényteleneknek a laikus társadalmi felfogás is több 
csoportját különböztette meg. Tekintettel arra, hogy 
a fattyú fogalma a szokásjogban alakult ki, és nem 
jogi, hanem inkább erkölcsi értelemben jelentett ér
tékítéletet, érdemes néprajzi megjelenéseit is meg
vizsgálni.

A fattyú szó az értelmező szótár tájnyelvre utaló 
meghatározása szerint legényt (!) jelent," de a Ma
gyar Néprajzi Lexikon a fatykó, fattyú, illetve zabi- 
gyerek címszavak alatt ennél pontosabb definíciót 
tartalmaz: „a házasságon kívüli együttélésből vagy 
az ettől független nemi érintkezésből [...]  származó 
gyerek. Helyi elnevezései: fattyú, fatykó, mögesett 
lány magzatja, szemétön szödött gyerök, orozvakőtt 
gyerök, hadigyerök (idegen katonától származó).” 12 
A Magyar Szókincstár a fattyú szinonimáiként a tör
vénytelen, a szerelemgyerek, a kakukktojás, a basz- 
tard,13 a korcs, az ebfaj, a bitang, a vörönty, továbbá 
a házasságon kívüli, a természetes, az elfajzott, a víz
hozta és a kocagyerek megnevezéseket említi.14 Egy 
biharugrai táj szógyűjtésben kifejezetten a törvényte
len kisfiú jelentéssel is találkozhatunk.15

Ezek a népnyelvi megnevezések kivétel nélkül hor
doznak bizonyos pejoratív tartalmat, és kivétel nélkül 
arra a megkülönböztető sajátosságra utalnak, hogy a 
gyermek a törvényes házasságból születettektől el
térő fogantatású. Szeméten szedett vagy orozva kőit, 
azaz titokban, bűnben fogant, lopva, szégyenszemre 
hozta világra az anyja. Az ebfajzat, vízhozta, gazon 
kapott, zabon nőtt, szerzett vagy potyagyerek meg
jelölések pedig a korabeli vallásos meggyőződésben 
gyökereztek, hiszen ezek azt vonják kétségbe, hogy 
e gyermekeket is az Isten teremtette, és arra utalnak, 
hogy ezek a gyermekek nem „istenadták”, hanem 
„ebadták”, átokból születettek, egyszóval tisztesség
telenek voltak.

Hogy mi magyarázza ezeket a -  főképp a tájnyelv
ben elterjedt és fennmaradt -  szimbolikus megneve
zéseket? Miért épp a „fattyú” szóval jelölték a tör
vénytelen ágyból születetteket? Valószínűleg azért, 
mert a mezőgazdaságban, a mezőgazdaságból élő 
hajdani emberek számára magától értetődő volt a 
párhuzam a haszonnövényekkel kapcsolatosan hasz
nált „fattyú” szó és a törvénytelen gyermek között. 
A fattyú jelző ugyanis a mezőgazdaságban is kettős, 
de mindenképp negatív jelentéstartalmú szó: vagy 
a jelzett növény satnya, csenevész, gyengén fejlődő 
jellegét mutatja (pl. fattyúvirág, fattyúviola), vagy 
a növény/növényrész haszontalan, fölösleges vol
tára utal (fattyúhajtás). A fattyúhajtás pedig káros a 
haszonnövényre, hiszen elszívja annak tápanyagát,



visszafogja fejlődését. Ezért azokat rendszerint el
távolították. Ehhez hasonlóan a házasságon kívüli, 
balkézről fogant gyermek is veszélyeztethette a tör
vényes utódok (elsősorban vagyoni) helyzetét, ezért 
tartották károsnak az ilyen gyermek létét, és ezért ta
gadtak meg tőle -  törvénytelenként -  az apai oldalról 
minden juttatást.

Mindezek az elnevezések azonban -  a hadigyerök 
kivételével -  semmilyen jelzéssel nem szolgálnak a 
gyermek anyjára vagy apjára, valamint annak a kap
csolatnak a jellegére vonatkozóan, amelyből a gyer
mek végül megszületett. Következtethetünk ebből 
arra is, hogy azért nem, mert függetlenül a nemzés 
és a születés körülményeitől, mindezek a törvényte
len gyermekek azonos erkölcsi megítélés alá estek és 
egyazon jogi helyzetben voltak, azaz egyenkénti, el
különült megjelölésük nem volt szükséges.

Mégis kik a fattyak, a törvénytelen gyermekek?
„Törvénytelen ágybul eredtek, a 'k ik  igaz. t.i. tör

vényes. vagy legalább annak vélt házasságon kívül 
nemzödtek. [...] Törvénytelen az is. a ' kit férjes asz- 
szony. de nem férjéiül szült. " -  ekként határozta meg 
a régi magyar jogban ismert csoportjaikat Frank Ig
nác.16 Ide tartoztak tehát azok a gyermekek is, akik 
ugyan fennálló törvényes házasság időtartama alatt 
születtek, de nem az anya férjétől. Ezzel a szabállyal 
Frank lehetőséget adott arra, hogy megdönthető le
gyen a magyar jogban mindvégig uralkodó szemlélet 
szerinti törvényes születés vélelme, amely a római 
jogban, Paulus nyomán alakult ki (páter... est quem 
nuptiae demonstrant'1). A vélelem akként volt meg
dönthető, hogy az anya férje bizonyíthatta a tőle való 
származás lehetetlenségét (Frank szerint pl. hosszas 
távoliét esetén), s ilyenkor a gyermeket házasságon 
kívül születettnek kellett tekinteni. A szabályozás jel
legzetessége volt egyébként, hogy az apaság ily mó
don való megdöntésének kezdeményezésére a férjen 
kívül más érdekeltek is jogosultak voltak: . .a ’kiknek 
haszna-kára benne. p. ok. örökség miatt ” -  írja Frank 
Ignác.18

Herczegh Mihály 1874-ben készített monográfiá
jában azonban már olyan megnevezéseket is említ, 
amelyekkel a szerelemgyereke két, kocagyerekeket 
különféle csoportokba sorolja.19 Megkülönbözteté
sének alapja a gyermekek nemzőinek személye és 
egymáshoz fűződő viszonyuk jellege. Ennek alapján 
tesz különbséget „természeti, fattyú, házasságtörési, 
vérfertőzési, kárhozatos és szentségtörési’' gyerme
kek között. A természeti gyermekek tisztességes le
ánytól vagy özvegy nőtől születtek, és -  a házassági 
együttélés hiányán túlmenően -  semmilyen negatív 
értékítélet nem fűződik születésükhöz. A fattyák  
azok, akiknek anyja „kéjhölgy” (ők a spurii vagy vul- 
go quaesiti); a házasságtörési gyerekek pedig azok, 
akiknek anyja törvényes házasságban élő férjes nő, 
de apjuk nem a nő férje (másik -  szintén szimbolikus 
jellegű -  elnevezésük parázna fattyú, amely az anya 
személyének negatív erkölcsi megítélését mutatja). 
Vérfertözési gyermekeknek nevezi Herczegh azokat,
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akiket a nemzővel közeli oldalrokonságban, sógor- 
ságban álló nő szült (közkeletű, beszédes néven ők az 
atyafi fattyák). Ehhez a kategóriához rendkívül közel 
áll, hiszen szintén a rokonsági viszonyban való nemi 
érintkezést minősíti, a kárhozatos gyermekek nega
tív erkölcsi és vallásos jellegű megkülönböztetése. E 
csoportba tartoznak azok, akiket leány anyjuk a saját 
apjától szült (más néven hallatlan fattyának  is neve
zik őket). Végül a szentségtörési gyermekek azok, 
akiknek nemző apja cölibátusra kötelezett egyházi 
személy, pap (őket még szentségtelen fattyái néven is 
emlegetik).20

Meglepő, hogy a Herczegh-féle felsorolás nem 
tartalmazza külön csoportként a hadigyereke két, ho
lott ez a megnevezés mind a 19. század elején, mind 
a 20. század első felében -  a háborús időkben -  igen 
ismert és bevett volt. A katonákkal folytatott alkalmi 
(vagy tartósabb) viszony és az ebből született gyer
mekek több bontóperben fontos szerepet játszottak a 
debreceni magisztrátus előtt is; a katonák megfele
lőnek bizonyultak a házasságtöréshez és a bontóper 
alatti vigasztalódáshoz egyaránt.21

Egy másik, inkább jogászi megközelítésnek felfog
ható csoportosításban Herczegh Mihály a szerelem
vagy kocagyerekeknek három kategóriáját sorolja 
fel: 1. törvénytelenek, akik törvényes vagy ilyennek 
vélt házasságon kívül születtek (Hármaskönyv I. 
106., 108.; 1868:53. te. 16.§); 2. törvénytelenek, akik 
polgári házasságból származnak (a negatív joghatás 
itt a házasság szentségéhez, Isten előtt megkötendő 
voltához fűződik); 3. törvénytelen a törvényes házas
ságból született gyermek is, ha a születés a törvényes 
időnél (182-300 nap) előbb vagy később, vagy a 
törvényes idő alatt történt ugyan, de az asszony nem 
a férjtől esett teherbe (ezt bizonyítani kell, s ezáltal 
megdönteni apaterest... vélelmét).22

Végül még egy kitérő: a magyarországi zsidók kö
zött ismert elnevezés, a mámzér a fattyúhoz hasonló 
tartalommal bír, azzal a különbséggel, hogy ez a ki
fejezés csak férjezett nő tilos kapcsolatából született 
gyermeket jelöl. Tehát olyan gyermeket, aki tilos 
házasságból született (pl. vérfertőzés esetén), vagy 
férjes asszony idegen férfitől származó, törvényte
len gyerekeként. Mámzér volt az is, aki egy férjezett 
zsidó asszony és egy olyan zsidó férfi viszonyából 
született, aki nem a férje, illetve olyan gyermek, 
aki olyan vérrokonok viszonyából született, akik a 
Tóra törvényei szerint nem házasodhatnak, és akik 
a törvény szerint káréttel, kiirtással büntetendők. 
Érdekes különbség viszont, hogy a házasságon kí
vüli viszonyból hajadontól származó gyermek nem 
mámzér.23

A fattyú anyja tehát -  visszatérve a magyar jog tipi
kus eseteihez -  vagy leány vagy férjes asszony lehetett, 
bár néha az is előfordult, hogy özvegyasszony szült tör
vénytelen gyenneket. Tárkány Szűcs tanulmányában 
utal a Fél Edit által Komárom megyéből leírt esetre, 
amelyben egy özvegyen maradt fiatalasszony apósával 
élt együtt, s kapcsolatukból gyermek is született.24



A leányok esetében általában arról volt szó, hogy 
a cseléd kiszolgáltatott helyzetét használta ki a föl- 
desúr, háziúr. A leányanyák ugyanis többnyire véd
telenek voltak, az állásra pedig szükségük volt, ezért 
nem mondhattak nemet az uraság unszolására. Néha 
az is előfordult, hogy a jóképű legény, inas csábította 
el a gazda leányát. Ezekben az esetekben -  feltéve, 
hogy társadalmilag elfogadható volt a házasság, a fe
lek „méltók” voltak egymáshoz -  az volt a gyakoribb, 
hogy a család utóbb összeadta (sokszor összekény- 
szerítette) a fiatalokat, hogy a paráznaság szégye
nétől megmentsék őket. De arra is volt példa, hogy 
a gazda a látszat és a helyzet fenntartása érdekében 
maga gondoskodott férjről a leány számára, aki aztán 
tűrte a további viszonyt.25

Amennyiben még leány volt az anya, akkor társa
dalmi megítélése attól is függhetett, hogy milyen tar
tós, milyen célzatú volt a nemi kapcsolat, amelyben 
a gyermek fogant. Amennyiben ez az egyházi nor
máknak való megfelelés egy sajátos, a jogi népszo
kásokban érvényesített gyakorlataként értelmezhető 
ún. „próbaházasság” volt (azon a vidékeken, ahol 
ezt a szokásjog ismerte), a közvélekedés is jobban 
elfogadta (mint a nem gyermekközpontú együttélé
seket), mivel a valláserkölcsi normáknak megfelelő, 
termékeny házasság biztosítékát látták benne. Ez va
lójában a nő próbája volt (képes-e gyermeket világra 
hozni), ideje így hosszan, akár évekre is elnyúlhatott. 
A terméketlenség vagy a halvaszülés a próba ered
ménytelenségét, a házasságkötés céltalanságát indo
kolta, s így erkölcsi felmentést adott a házasságkötés 
előtti szexuális kapcsolat vétke alól.2'’ Amennyiben 
azonban nem ilyen célt szolgált a kapcsolat, hanem 
pusztán a két fél testi igényeinek hosszabb-rövidebb 
idejű kielégítését, akkor azt megvetették, elítélték, és 
a „vadházasság” elnevezéssel illették. A vadházasság 
a szoros értelemben vett magyar országterületen nem 
volt elismert, Erdélyben azonban igen elterjedt (bár 
a házassággal egyenrangúnak soha el nem fogadott) 
együttélési forma volt.27

Ha férjes asszonynak született fattyú gyermeke, és 
ez a férj tudomására jutott, az bontóok volt, és nem 
volt kétséges, hogy ilyen esetben a bíróság az asszony 
hibájából bontotta fel a házasságot. Ezek végén a 
gyermek az anyja háztartásába került.211 Ugyanakkor 
az is megjegyzendő, hogy sok esetben az apa nevé
re vette, háztartásába fogadta a minden valószínűség 
szerint nem tőle származó gyermeket is, hogy ezáltal 
kerülje el a szóbeszédet.

A debreceni peres iratokból arra is találunk példát, 
hogy egy férjes asszonynak házasságon kívül szüle
tett egy gyermeke, s hogy a gyermek törvénytelen 
voltát eltitkolja, házasságot kötött az apával. A prob
léma az, hogy volt már neki egy érvényes házassága, 
így bigámiába esett.29

Érdekes adat, hogy a 18. században a gyilkosságot 
elkövető nők többsége csecsemőgyilkosságot köve
tett el. Az ok általában az volt, hogy házasságon kí
vül született a gyermek. Például Debrecenben 1740—

1750 között a gyilkosságot elkövetők 61,53%-a nő 
volt. Vilmányi Sára (cseléd) a periratok szerint 1872. 
november 11-én a nagyerdői tóba fojtotta 22 hónapos 
gyermekét. A gyermek származását nem sikerült egy
értelműen bizonyítani az eljárás során, legalábbis az 
iratokból semmi biztos nem tűnik ki.30

A fattyak jogi helyzetének történelmi változásai

A törvénytelen gyermekek társadalmi megítélése 
évszázadokon keresztül nagyon egyértelmű volt. Az 
ilyenek sorsa rendkívüli nehézségekkel volt terhes, 
mert csak az anyjuk nevelte őket, az apa legtöbbször 
tudni sem akart róluk, tartásukhoz, neveltetésükhöz 
legfeljebb bíróilag megállapított tartásdíjjal járult 
hozzá. A zabigyerekek számlázásának körülményeit 
a magánélet minden területén számtalanszor éreztet
ték velük.51

Ami jogi helyzetüket illeti, a legkorábbi jogrend a 
törvénytelen gyemieket csakis anyjához kapcsolta, de 
még az anya családjából is kitaszította, kizárta, arra 
való hivatkozással, hogy bűnben fogantatott, ezáltal a 
legcsekélyebb gondoskodásra sem jogosult senkitől, 
csak a bűn elkövetőjétől, azaz édesanyjától.52 A jog
rend azonban ezt az erkölcsi jellegű parancsot sokáig 
nem váltotta fel saját, jo g i  jellegű normával. Hely
zetüket a 16. században és azt követően Werbőczy 
néhány rendelkezése, majd az ebből kiinduló, ezt to
vábbfejlesztő bírói gyakorlat szabályozta.

A rendi magánjog alapvető szabályai szerint az 
apa nem törvényes házasságából született gyermekét 
csakis végrendelet alapján részeltethette (legalábbis 
szerzeményi) vagyona egy részéből, a vérhiba or
voslása nélkül ugyanis törvényes öröklésre nem volt 
jogosult. Mivel azonban adományos birtokot nem le
hetett végrendelet alapján átörökíteni, ilyet sohasem 
juttathatott természetes apja egy fattyúnak. Ugyan
akkor voltak olyan foglalkozások is, amelyeket tör
vénytelen gyermek nem tölthetett be (például nem 
szentelhették fel papnak, nem lehetett kézműves céh 
tagja, nem tehetett mestervizsgát; egy idegen céh
legénytől a mestervizsga előtt megkövetelték, hogy 
szülővárosából igazolást hozzon, miszerint tisztessé
ges életű szülők törvényes házasságából született).33

Frank Ignác a nemesi magánjog tekintetében azt 
írta, hogy „A" kik törvénytelen ágybul származnak, 
a ' vérség javaiban, díszeiben nem részesülnek, ne
vet, nemességet, czimet, örökséget nemzőik után nem 
nyernek. [ ...] Az egyházi törvény távul állittya őket 
még a 'papi rendtől, és az egyházi javaktul, méltósá- 
goktul. És régenten ki voltak zárva minden nyilvános 
hivatalokbul, sőt czéhekbiil is, mert származásokban, 
a ’köz-vélemény szennyet látott. ”34 További, nem va
gyoni vagy rendi állásbeli, hanem például a családi 
jogállást érintő megkülönböztetést azonban a jog
rendszer nem tartalmazott; a törvénytelenek utóbb 
bárkivel (tehát akár fattyúval, akár törvényes szárma
zású nővel vagy férfival) házasságot köthettek. Nem



volt tehát jogunkban olyan jellegű megkülönbözte
tés, mint amilyet a vallási megalapozottságú zsidó 
jogban a mámzér vonatkozásában láthatunk, hiszen 
ott egy mámzér fiú csakis egy mámzeretXeX, azaz szin
tén törvénytelen származású leánnyal házasodhatott 
össze.

Az 1853. május 1-jétöl a magyar korona orszá
gaiban is hatályba léptetett osztrák polgári törvény- 
könyv a törvénytelen gyermekjogi helyzetében alap
vető változást hozott. E jogszabály deklarálta, hogy 
-  bár a házasságon kívüli gyermekek nem élveznek a 
törvényesekkel egyenlő jogokat, de -  a törvénytelen 
születés a gyermek polgári becsületére és előrehala
dására nézve hátrányos befolyással nem lehet.35 Ez 
a gondolat hatalmas előrelépés volt a Frank által is 
vallott korábbi felfogáshoz képest. Az Optk.-ra épí
tett a bírói gyakorlat is, ha a joghézagok kitöltése 
volt a (gyakorta előforduló) feladata. Az Ideiglenes 
Törvénykezési Szabályok (ITSZ) által az 1848 előtti 
magyar magánjogrendszer mutatis mutandis vissza
állítása után ezt a gondolatot vitték tovább az általá
nos polgári törvénykönyv szerkesztői, köztük Králik 
Lajos is, aki az első, 1892. évi családjogi tervezetben 
a szülök és gyermekek jogi kapcsolataival foglalko
zó fejezetet készítette.36 (Ugyanakkor megjegyzendő, 
hogy a dualizmus jogalkotása meglehetősen felemás 
módon kezelte a törvénytelen gyermeket, hiszen pél
dául az egyházpolitikai törvényekben a különbségté
tel még 1894-ben is világosan megvan.)

Amiben azonban mindenképp előrelépést jelentett 
a magyar általános polgári törvénykönyv 1900-ban 
elkészült első tervezete, az az volt, hogy a kodifikáci- 
ós állandó bizottságban részt vett törvényfogalmazók 
többségének álláspontja szerint a magyar törvény- 
könyvnek -  a német BGB példáját követve -  nem 
szükséges a törvénytelen gyermekek különböző cso
portjai között differenciálni, hiszen a házasságon kí
vül született gyermekek mindegyike ugyanazon jogi 
helyzetbe kerül. így, ha nincs kedvezőbb elbírálás, 
nem kell külön megnevezni sem a menyasszonyi, sem 
az ágyasságból származó, sem a vérfertőzési37 (a va
lamikori ex damnato coitu procreati) gyermekeket: a 
házasság meghiúsulása, akadálya, vagy a házasodási 
szándék teljes hiánya miatt az ilyen gyermekek, mint 
érvénytelen házasságból származók lesznek törvény
telenek -  az ilyen tiltott nemi kapcsolathoz fűződő 
negatív erkölcsi megítélésnek pedig jogi megfogal
mazást nem kell nyernie.

Az 1900-as tervezet szabályozása éles kritikát 
váltott ki. A szakmai körök egyrészt azt rosszallták, 
hogy megelégszik a fennálló, a törvénytelen gyer
mekekre nézve igazságtalan és nyomasztó jognak a 
fenntartásával és írásba foglalásával. Másrészt dog
matikai következetlenségét kritizálták, ugyanis a 
törvénykönyvtervezet a házasságon kívül született 
gyermeket törvénytelennek nevezi, míg a nemző apát 
természetes atya néven említi. A szóhasználat pedig 
a többi jogszabállyal sincs teljesen összhangban, hi
szen a Csemegi-kódex 247. §-a (a csábításról) szin

tén a természetes gyermek megjelölést használja.38 A 
humánusabb megítélés felé tett első lépés lehetne az 
elnevezésbeli változtatás, mondták a szakértők (így 
Márkus Dezső, Kolosváry Bálint, Doleschall Alfréd 
és Sipőcz László), szinte egyhangúlag, hangsúlyoz
va, hogy ez az árnyalatnyi különbség még a legkon
zervatívabb körök számára is elfogadható volna. A 
felvetések sora a későbbiekben nem is maradt ered
ménytelen, hiszen számos ezt követő tervezet -  így 
a személyi jog jerületén kifejezetten konzervatív né
zeteket valló Grosschmid 1889-es, a törvényesítésről 
szóló előadói tervezete -  sem a törvénytelen, inkább 
a házasságon kívül született elnevezést használta.39

Epilógus

Azt gondolhatnánk, hogy a századfordulóval, a 
polgári jogegyenlőség térnyerésével, valamint azzal, 
hogy a magyar polgári törvénykönyv következő ter
vezeteiben már a törvényes származásra vonatkozó 
szabályok lesznek irányadóak a természetes gyere
kek tekintetében is, a törvénytelen születés tényéhez 
kapcsolódó megkülönböztetések és az ezzel össze
függő jogi viták elültek. Ez azonban egyáltalán nem 
így van. A mindennapok gyakorlata ugyanis néhány 
év alatt rávilágított, hogy a törvényességhez való 
mindenek feletti ragaszkodás is lehet morálisan el
fogadhatatlan.

A magyar királyi Kúria egyik eseti döntése ugyan
is arról szólt, hogy a holtnak nyilvánított személy 
házassága csak a másik fél újabb házasságkötésével 
szűnik meg, azaz amennyiben a holtnak nyilvánított 
személy „özvegye” nem köt újabb házasságot, de 
(akár évtizedekkel a holttá nyilvánítás után) gyerme
ket szül, a kúria határozata -  és a páter est... alapelv
-  értelmében törvényesnek, mégpedig a holttá nyil
vánítottól származónak kell tekinteni. Ezt az ítéletet 
a Kúria azzal indokolta, hogy az „a természettudo
mányos nyers valóságokkal szemben a jognak abból 
a törekvéséből fakad, hogy a család körét kényszerítő 
jogszabályokkal bástyázza körül a házasságon kívüli, 
erkölcselíenes és minden tekintetben káros állapottal 
szemben.”

A mai olvasó számára nyilvánvaló, hogy a Kúria ál
tal elfoglalt álláspont téves, de a Kúria akkori bíráinak 
meggyőzéséhez Szladits Károly, Grosschmid Béni, 
Vavrik Béla és Szászy-Schwarz Gusztáv álláspontjának 
felidézése, a német Kammergericht 1905-ös, hasonló 
tartalmú ítéletének a Reichsgericht általi megváltoz
tatása és a józan ész azon okoskodásának felhozása is 
kevés volt, amely szerint nehezen képzelhető el, hogy 
egy 1914-ben, a háborúban elhunyt személynek saját 
törvényes gyermeke születne 1931 -ben.40

Mindez tehát azt mutatja, hogy ameddig bármilyen
-  tehát akár jogi, akár morális -  különbségtétel fennáll 
a házasságból és a házasságon kívül született gyerme
kek között, a mindennapi joggyakorlat mindig pro
dukálhat olyan eseteket, amelyekkel a társadalomban



látensen meglevő feszültségek felszínre hozhatók. A 
valós megoldást az jelenti, ha ténylegesen, morálisan 
és jogilag is megszűnik minden megkülönböztetés. A 
bevezetőben említett jelenlegi tendenciák pedig efelé 
mutatnak, ilyen módon a történelmi hagyományoktól 
való elszakadáshoz vezetnek. Ez azt jelenti, hogy a
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zó fejezetekben közölt adatokkal.
29 Hajdú-Bihar megyei Levéltár (HBmL), 13/1803. sz.. Debrece
ni Zsuzsánna büntetőpere
30 HBmL, 2035/1872. sz. Vilmányi Sára büntetőpere
31 Magyar Néprajzi Lexikon. Főszerk. Ortutay Gyula. 2. kötet 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979)
32 Az azonban a közgondolkodásba már nem fért bele, hogy a 
bűnnek egy másik részese is volt, ti. a nemző apa...
33 Kubinyi: i. m„ 20-22. p„ átfogóan: Magyar jogtörténet. Szerk. 
Mezey Barna (Osiris Kiadó, Budapest, 2007); Homoki-Nagy 
Mária: A magyar magánjog történetének vázlata 1848-ig (Sze
ged, JATEPress, 2001); Béli Gábor: Magyar jogtörténet (Dialóg 
Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000)
34 Frank Ignác: i. m., 159. p.
35 Optk. 162. §
36 A törvénytelen gyermek jogi helyzetének ismertetése: Balogh 
Judit: A törvénytelen gyermek jogviszonyai Magyarországon az 
1900-as magánjogi törvénytervezet előtt és után. In: Doktoran- 
duszok Fóruma. Miskolc, 1997. november 6. (Az Állam és Jog- 
tudományi Kar Szekciókiadványa, Miskolc, 1998. 1-6. p.)
37 A vérfertőzés a Házassági törvényben természetesen továbbra 
is semmisségi okként szerepelt, ezzel a házasság emiatti érvény
telensége törvényi szabályozáson alapult. Vö.: 1894:31. te. 11. §., 
Herger Csabáné: A nővéreitől az állami anyakönyvvezetőig (Dia
lóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2007)
38 Kertész: i. m., 22-24. p.
39 így Grosschmid Béni 1889-ben készült, a törvényesités sza
bályozásához készített előadói tervezete is. Vö.: Zsögöd Benő: 
Magánjogi tanulmányok. II. (Budapest, 1901, 747-767. p.)
40 Vö.: Nizsalovszky Endre: Nehéz problémák az eltűnt férj. az 
„özvegye" és az utóbb született gyermek körül (Pesti Napló, 
1931. 75. szám, 10. p.); Nizsalovszky Endre: Néhány adaték a 
holtnaknyilvánitás házasságjogi hatályának kérdéséhez (Polgári 
Jog, VIIÍ, 1932, 143-156. p.)
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