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Bódiné Beliznai Kinga

Adalékok a középkori 
magánjog szimbólumai

hoz és rituáléihoz

A  magánjog területén számos olyan szimbólumot 
és eljárási rituálét találunk, amelyek a középkori 
ember mindennapi életében előforduló szerző

dés- és üzletkötések, a családi kötelékhez kapcsolódó 
intézmények (házasságkötés, örökbefogadás, családba 
fogadás), illetve az öröklés mikéntjét színesítették.

A szerződéskötéshez, illetve a tulajdon- és birtok 
átruházásához kapcsolódó szertartások

A  korabeli források arról tanúskodnak, hogy a 
kora középkorban a szerződés létrejöttét nem kötöt
ték szigorú alaki formaiságokhoz. Egyes szerződé
sek -  adásvétel és kölcsön zsidó és keresztény kö
zött -  írásba foglalását azonban már Kálmán király 
elrendelte. A 13. századtól kezdve egyre gyakoribbá 
vált, hogy a felek a különféle szerződéseket valamely 
okirat-kiállító szerv előtt bevallották és írásba foglal
tatták. A (be)vallásról felvett és pecséttel hitelesített 
okirat egyre inkább a szerződés érvényességét, il- 
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letve visszavonhatatlanságát volt hivatva tanúsítani. 
A felek az okirat-kiállító szerv (király, rendes bírák, 
vajda, bán, kancellár, püspökök, hiteleshelyek) előtt, 
személyesen vagy képviselő útján, élőszóval, ün
nepélyesen nyilatkoztak a szerződés megkötéséről, 
amely nyilatkozatot írásba foglaltattak és hiteles pe
cséttel megerősíttettek. Az ünnepélyesség egyfelől a 
(be)vallásnál szokásos kifejezések használatát jelen
tette, másfelől pedig azt, hogy a cselekmény nyilvá
nosan kerül foganatosításra.

Növényi szimbólumok

A  középkori források szerint a szerződés (beval
lás) helyett és mellett, főként vétel esetén, különböző 
jelképek és szertartások igazolták a tulajdon (birtok) 
átadását, átruházását. E rituálék jó  részénél növényi 
szimbólumokat alkalmaztak.

Az eladó, az ingatlan tulajdonjogát átruházó fél 
általában egy darab földet (sokszor valamilyen gyö
kérrel együtt) vagy füvet (gyepdarabot), szőlő eladá
sánál szőlővenyigét, azaz az átruházásra kerülő in
gatlanjelképeit adta át a vevőnek. Gyümölcsösök el
adásánál olyan gyökérdarabot adtak át, amelyen egy 
virág vagy egy gyümölcs volt, így jelezve az ingatlan 
termőképességét.

A frankoknál, a bajoroknál és a langobárdoknál 
az ingatlan-átruházásra egy gabonaszárral, tanúk je 
lenlétében került sor. Az új tulajdonos megőrizte az 
eladó által -  a tulajdonjogról való lemondás jeleként 
-  eldobott gabonaszárat, amellyel esetleges per ese
tén tulajdonának jogosságát tudta bizonyítani.



történeti ueirle

A föld(göröngy) szerepet kapott határviták eldön
tésénél is. A vita tárgyát képező ingatlanból jelké
pesen kivágtak egy darabot, és kendőbe bugyolálva 
átadták az ítélkező bírónak. Azonban nem a bíró, 
hanem párbaj döntött a felek igazáról. A párbaj előtt 
kardjukkal mindketten megérintették a földdarabot. 
Úgy hitték, hogy a földgöröngy megérintése erőseb
bé teszi az igazi tulajdonos kardját, és így őt jogos 
birtokához juttatja.1

Az írásbeliség elterjedésével, az oklevelek és szer
ződések megjelenésével sem tűntek el azonban telje
sen a korábbi rituálék. A felek megállapodását rögzí
tő oklevelet például sokszor először letették a földre, 
majd felemelték, és ezt követően a felek _és tanúik a 
jogügylet létrejöttének megerősítéseként megérin
tették az oklevelet. A föld(göröngy), a fű, a gyökér 
és a többi növényi szimbólum alkalmazására már a 
bíróság előtt került sor; ezeket az oklevélre helyez
ték az oklevél megírásához használt tollal és tintával 
együtt.

Felhagyás (sala)

A pozsonyi városi jogkönyv szerint valamely tu
lajdon megszerzéséhez a jogcímen (szerződés) kívül 
szükség volt a régi tulajdonos által történő átadásra 
is, amely „fölhagyással” (sala) történt. A birtokba ik
tatás eszerint a kesztyű és az ingatlan jószágot meg
testesítő föld(göröngy) átadásából és az elhagyásból 
-  az addigi birtokos jószágból való kilépéséből -  állt. 
A kesztyű1 a dolgok "feletti uralmat jelképezte. Az el
hagyásra az átadandó ingatlannál került sor jelképe
sen, később a bíróság előtt lefolytatott „álper” útján 
az ingatlanba történő beiktatás történhetett a szóban 
forgó ingatlanon kívül is. A felhagyás tényét felje
gyezték a városi könyvekbe.3

Hatalmi felségjelvények alkalmazása

Nagyobb és értékesebb ingatlanok átadásánál va
lamely hatalmi felségjelvényt, általában a pálcái al
kalmazták, főként akkor, ha a bíró előtt kívánták a 
felek megerősíteni az átruházás tényét. Ilyenkor elő
ször az eladónak, majd a vevőnek kellett megérin
tenie a bírói pálcát. Egy hamburgi jogszokás szerint 
karddal történt a tulajdon megszerzése. A felek kard
jukat -  amely egyébként igazságszolgáltatási jelvény 
is volt -  a bíró előtti asztalba döfték, és így kérték a 
bírói döntést az ingatlan sorsáról.

Adásvételi szerződés megkötésénél megjelenő 
szimbólumok

Ha a vételi szerződés tárgya egy ház volt, akkor 
kövek, kavicsok szerepeltek a tulajdon-átruházási 
ceremóniákon, illetve a szerződéskötés jeleként a

felek egy ivókürtből ittak. Hérodotosz A görög-per
zsa háborúk című müvében olvashatunk az arabok 
szerződéskötési szokásáról: „Ha két embernek az a 
szándéka, hogy szerződést köt egymással, oda áll kö
zéjük egy harmadik, és egy éles kődarabbal vágást ejt 
tenyerükön, a hüvelykujjuk mellett. Majd mindket
tőjük köpenyéből kiszakít egy-egy darabkát, átitatja 
a vérükkel, rákeni a vért arra a hét kavicsra, amelyet 
már előzőleg odatettek közéjük, és közben fennhan
gon idézi tanúnak Dionüszoszt és Urániát. Végül az 
a fél, aki a szerződést kezdeményezte, bemutatja ba
rátainak a másik szerződőt..., s a barátok elismerik a 
szerződés érvényességét.”4

A középkori Németországban jelképes tulajdon-át
ruházásnál kalapot, köpenyt és övét is használhattak. 
A kalappal történő átadás úgy zajlott, hogy az eladó 
átnyújtotta kalapját a vevőnek, aki abba belenyúlt, 
majd mindkét fél megérintette a kalap karimáját. Ha 
a bíróság előtt került sor az átruházásra, akkor először 
az eladó átadta kalapját a bírónak, majd megérintette 
azt, vagy karimáján végighúzta az ujját. A bíró ezután 
háromszor egymás után megkérdezte az eladót, hogy 
valóban lemond-e tulajdonáról. Az igenlő válaszokat 
követően az eladó elvette kezét a kalapjáról, utalva 
ezzel az ingatlan új birtokosnak való átadására.5

A 18. század elején a Nagykunságban honos szo
kás szerint lakóház eladására nem kötöttek írásbeli 
szerződést, hanem a tulajdonosváltozást úgy hozták 
a közösség tudomására, hogy a házból például egy 
széket vagy egy párnát kivittek, annak jeléül, hogy 
ezek tulajdonosa többé már nem az adott ház tulaj
donosa.6

Debrecenben a vevőnek a kölcsönösen kialkudott 
vételárat valamilyen értékes ajándékkal, pl. gaboná
val, borral kellett kiegészítenie. Ezt a felajánlást a 
szerződésbe is belefoglalták. (A szokás a 19. század 
elejéig fennmaradt.7)

Főként a vásári ügyletkötéseknél a kölcsönös fon
tolgatások és alkudozások után a tenyérbe csapás, a 
jószág mellé állás vagy a kéznek a jószágra való ráté
tele fejezte ki a felek közötti megegyezés létrejöttét.8

A vételár megfizetéséhez, illetve az adásvétel ér
vényességéhez fűződő szokás volt az áldomásivás 
(ukkon-pohár, szerpecsenye), amelynek költségeit 
a vevőnek kellett állnia. A hagyományos szertartás 
szerint az adásvételi szerződés tanúja -  akit a vevő 
kért fel -  felemelt egy borral teli poharat. Ekkor a 
vevőnek a vételárat le kellett tennie az asztalra, az 
eladónak pedig fel kellett azt vennie, és ha ezalatt a 
jelenlévők közül senki sem ellenezte az ügyletet, ak
kor a pohár felmutatója áldást és szerencsét kívánt a 
feleknek, megitta a bort, és az üres poharat lefordí
totta.9

Az 1700. április 6-án összeírt háromszéki régi 
szokások szerint csere esetén az „elcserélt marhát” 
három napon belül még vissza lehetett adni, de a cse
rétől visszalépő félnek 40 dénámyi „bosszúpénzt”, 
azaz bánatpénzt kellett fizetnie, és az áldomás felét is 
vissza kellett térítenie.10
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A birtokba lépéshez, illetve a birtok elfogadásá
hoz kapcsolódó jelképek

Valamely ingatlan vagy ingó dolog elfogadásának, 
vagy éppen hivatal elfoglalásának is jelképe lehetett 
a szék: az ember leült a székre, „beleült” az ingat
lanba, a hivatalba. Középkori ábrázolásokon a szék 
majdnem mindig háromlábú, ami arra utalt, hogy 
nincs olyan parányi ingatlan, amelyen egy háromlábú 
szék" ne férne el (ha az ingatlan mégis olyan kicsi, 
hogy a szék nem fogná át, nem is érdemes megven
ni). Az új birtokos által az ingatlanra tett háromlábú 
szék mellé sokszor egy asztal is került, hogy az új 
birtokos meg tudja vendégelni a birtokba lépésnél je 
lenlevőket.

Történhetett a birtokba való bevezetés úgy is, hogy 
a vevőt, a bíróság a megvásárolt ingatlanhoz vezette, 
és ott egy székre ültette. Az új birtokos -  hasonlóan 
a királyhoz -  szekéren vagy gyalogosan egy ekével 
körbejárta újonnan szerzett „birodalmát”.

Szokás volt tüzet gyújtani az új birtokon. Házvá
sárlásnál a régi tulajdonos eloltotta a tüzet a tűzhe
lyen, míg az új tulajdonos tüzet rakott. Az eladó je l
képesen a piszkavasat is átadhatta a vevőnek.

A birtokba lépést fejezte ki az is, amikor lábát vagy 
kezét a megszerzett ingatlanra tette az új tulajdonos. 
Hasonló jelentéssel bírt, ha a vevő kinyitotta, majd 
becsukta a megvásárolt ház ajtaját, vagy átlépte a kü
szöböt. Az elkóborolt marhát ugyanígy -  kézrátétel- 
lel -  lehetett visszaszerezni.

A birtokbavétel jeleként Magyarországon még a 
19. században is szokás volt egy darab földet átadni.

A hűbérbirtokba történő bevezetés, az invesztitúra 
szertartása

Megszabott helyen, lehetőleg pünkösdkor a vazal
lus megjelent leendő uránál, és tanúk előtt kifejezte 
azon szándékát, hogy „az ö embere” kíván lenni. Ez
után összekulcsolt kezeit a hübérúr saját kezei közé 
fogta, kifejezve ezzel a közöttük fennálló alá- és fö
lérendeltségi viszonyt.

A hűbérbirtokba történő beiktatás során a dologi 
jogok átengedése meghatározott külsőségek között 
zajlott. A hübérúr valamely, a birtokot jelképező 
tárgyat nyújtott át a vazallusnak. Ez lehetett egy ki
sebb pálca vagy az átengedett földre utaló rög vagy a 
fegyveres szolgálatot kifejező lándzsa, olykor pedig 
zászló. A zászló akkor szerepelt a ceremónia alkal
mával, ha a hűbéres nemcsak ura katonája volt, ha
nem saját lobogója alatt maga is lovagokat hívhatott 
egybe.12

Jean Ibelin ciprusi jogász és hübérúr13 könyvében 
a következőképpen írta le a hübéreskü szertartását: 
„[...] a hűségesküt tevő férfi vagy nő térdre ereszke
dik a királyság föhűbérura előtt, akinek hüségesküt 
kíván tenni, összekulcsolt kezét annak kezei közé te
szi és ezeket mondja:
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’Uram az Ön hűbéresévé leszek ezen birtok révén 
-  és itt meg kell neveznie, hogy melyik birtokért teszi 
a hüségesküt -  és ígérem, hogy oltalmazni és védeni 
fogom minden élő és halandó lény ellen.’

És az úrnak így kell válaszolnia:
’Én pedig felfogadom Önt Isten hitében és az én 

hűségembe, jogaim épségben tartása mellett.’
Azután a hűség jeléül szájon csókolja (hűbére

sét).”14
A beiktatásnál használt szimbolikus tárgyak között 

előfordult még hant, fücsomó, tőzegdarab, gally, fa
levelek, ivókürt, vízzel -  illetve, III. Ottó egyik ok
levele szerint tengervízzel -  töltött korsó, pálca, kés 
vagy kard is. A birtok feletti hatalmat megtestesítő 
tárgyat sokszor hozzáerősítették az oklevélhez. A 
legkorábbi irat, amelyhez faágat csatoltak, 777-ből 
származik. Az angliai Essexben fekvő Hatfield Regis 
bencés apátság egy 1135-ben kelt adományleveléhez 
egy, a beiktatás során kettétört szarunyelü kés van 
hárfahúrokkal hozzáerősítve.15

A megadományozott vazallus viszontajándékot 
adott urának, amely általában díszesen felszerszámo- 
zott ló vagy fegyver lehetett.

Dénárdobás

Rabszolgát felszabadítani a „király előtt” vagy az 
„egyház előtt” lehetett. A „király előtti” felszabadí
tás ún. dénárdobással történt: a rabszolga a királyi 
tisztviselő előtt egy dénárt nyújtott át urának, aki 
a rabszolga kezét megragadva a háta mögé dobta a 
dénárt.1'’ A felszabadított rabszolga nem vált teljesen 
szabaddá, továbbra is ura, illetve az egyház szolgála
tában maradt.

A birtokból való kizárás rituáléja

A száli frankok törvénykönyve, a Lex Salica (5. szá
zad) a következő eljárás17 alkalmazását rendelte el azon 
gonosztevők birtokból való kizárására, akik megöltek 
valakit, és nem fizettek vérdíjat a sértett rokonainak:

„Ha valaki embert ölt, és egész vagyona árán sem 
tudja megfizetni azt, amit ezért a törvény követel,18 
12 társával együtt meg kell esküdnie, hogy sem a 
föld színén, sem a föld alatt nincs már semmije, amit 
még odaadhatna. Azután menjen be a házába, és an
nak négy sarkából vegyen a kezébe földet, álljon a 
küszöbre úgy, hogy a ház belseje felé tekintsen, bal 
kezéből a válla fölött dobjon arra, aki legközelebbi 
rokon. Ha pedig atyja és testvérei már fizettek (de 
nem eleget), akkor más rokonai következnek a föld
dobásban: három legközelebbi rokona anyai és apai 
ágról. Azután pedig ingben, öv nélkül, mezítláb, bot
tal (fehér pálcával19) a kezében ugorja át a sövényt, és 
a jóvátételből, ami még fennmaradt, olyan arányban, 
ahogyan a törvény megállapítja, fizesse ama három 
(az anyai ágról), és hasonlóképpen cselekedjék az a



három is, aki apai ágról következik. Ha pedig akár
melyik annyira szegény lenne, hogy nem tudná meg
fizetni a ráeső adósságrészt, az a rokon következzék 
a földdobásban, akinek több van, és a törvény szerint 
az fizessen. Ha még annak sem lenne annyija, amiből 
az egészet kifizethetné, a gyilkosság elkövetőjét az, 
akinek a vérdíjjal tartozik, állítsa a törvénykező gyű
lés elé, és négy egymás után következő gyűlés idejére 
adjon neki további hitelt. De ha ekkor sem lenne sen
ki, aki annyit hitelezne neki, hogy fizethessen, és így 
magát megválthassa, életével bűnhődjön.”20

Az elkobzást és a lefoglalást jelképező 
cselekmények

A  középkorban jelent Tneg jogi szimbólumként a 
szalmacsutka, amelyet valamely ház vagy egyéb in
gatlan bírói lefoglalásának jelképeként használtak. A 
szalmacsutka eredetileg a német városokban a vásári 
béke jele volt, illetve a keresztutak találkozásánál he
lyezték el, hogy távol tartsák az ártó szellemeket.

Német területeken a lefoglalásnál a kereszt és a 
király kesztyűje is megtalálható. Ha valamely házat 
adósság fejében bírói úton elkoboztak, akkor a po
roszló az ajtófélfából kivágott egy forgácsot, és ezt 
jelképesen átadta az új tulajdonosnak.

A 18. századig előfordulhatott az is, hogy a bírói 
elkobzás alá eső házat cölöpökkel barikádozták el.

A polgári perben megjelenő szertartás -  a 
visszoűzés

Magyarországon a kard a polgári per perorvos- 
lati szakaszában is szerepet kapott. A perorvoslatok 
egyik fajtája a visszaüzés (repulsio) volt, amely azt 
jelentette, hogy a pervesztes fél erőszak szimbolikus 
alkalmazásával megakadályozta a pernyertes felet a 
bírói ítélet végrehajtásában. Az 1500:19. te. „a perle
kedőket fenyegető veszély elhárítására” úgy rendel
kezett, hogy „a visszaüzések [...] egyedül szablyá- 
nak vagy kihúzott kardnak a mutatásával, [...]  csakis 
egyszer és ne többször történhessenek.” A Hármas- 
könyv a repulsiord, használható „eszközök” sorát bő
vítette: „akár szablyának vagy kardnak kihúzásával, 
akár botnak vagy buzogánynak felmutatásával, akár 
emberek sokaságával vagy pusztán fenyegetéssel és 
ijesztéssel zavarják meg valamely bírói meghagyás 
végrehajtását és gátolják annak foganatosítását: ezt 
mindenkor visszaüzésnek tekintjük.”21

A családjogban előforduló jelképek és rituálék 

Az atyai hatalom jelképei

A germán jogban az atyai hatalom (mundium) 
szimbóluma elsősorban a lándzsa és a kard volt, de

bármilyen fegyver  megtestesíthette azt.22 Valamely 
jog védelmezése, illetve valamely jog megszegése 
esetén annak megtorlása csak fegyverrel volt lehetsé
ges a kora középkorban. Mivel fegyverképességgel 
csak a férfiak rendelkeztek, a nők és a gyermekek a 
férj, illetve az apa fegyverjoga (atyai hatalma) alá tar
toztak. A családfő halála után a család irányítása nem 
az özvegyre, hanem a fegyverképes fiúra szállt, aki a 
fiatalabb, különösen a leánytestvérek felett gyakorol
ta a hatalmat.

A családtagok rangja kifejezésre jutott abban is, 
hogy valamely ünnepélyes eseményen milyen sor
rendben vonultak fel. A nők mentek elöl, a férfiak 
pedig utánuk, méghozzá oly módon, hogy a sort a 
leánygyermekek nyitották meg, akiket az anya kö
vetett, majd az apa következett, és a sort a fiúgyer
mekek zárták. E sorrend szimbolikája bizonytalan. 
Jacob Grimm szerint azért a leánygyermekek men
tek elöl, mert férjhezmenetelükkel kikerültek a szűk 
családból és a háztartásból. A fiúgyermekekre szállt 
az apa hatalma és oltalmazó ereje, ők vitték tovább 
az atyai hatalmat, és rendszerint tovább maradtak a 
háztartásban, mint az apa.2'

Az újszülött befogadása a családba

Már a korai időkben találunk utalást arra, hogy az 
atyai hatalom arra is kiterjedhetett, hogy az apa dön
tött arról, hogy az újszülött a családban maradhatott-e 
vagy sem. A csecsemő életképessége természetesen 
kiderült első megnyilvánulásaiból, ám az életképes
ség nem jelentette automatikusan az élethez való jo 
got is. Ez utóbbit csak akkor kapta meg, ha az apa 
az újszülöttet felemelte, átkarolta, a térdére vagy az 
ölébe vette.24

A magyar szokások szerint a családba történő be
fogadás jeléül az apa az újszülöttet bebugyolálta a 
ködmönébe. Gyakori volt az is, hogy a bába a gyer
meket letette a földre az apa elé, ő pedig ölébe vette, 
és a kalapját egy pillanatra a fejére tette. Magyaror
szági szlovák családoknál a keresztanya a földre tette 
a gyermeket, és azt mondta: „Most vegye fel az, aki 
a legjobban szereti.” Fel is vette a gyermeket az apa. 
Kalotaszegen az apa egyszerűen magasba emelte az 
újszülöttet, amely szintén az elismerésre utalt.25

Örökbefogadás

A  germán jogban az örökbefogadást szimbolizálta 
a -  jobbára negatív jelképként számon tartott -  haj- 
lenyirás. Paráznák megszégyenítésére szolgálhatott a 
hajlenyírás büntetése, illetve a kivégzésre váró elítélt 
haját nyírták le. Az örökbefogadásnál azonban egé
szen speciális helyet töltött be, és tulajdonképpen az 
alávetést szimbolizálta. Sokáig ugyanis csak az atya 
joga volt a gyermek hajának levágása, amely örökbe
fogadáskor a gyermekké fogadást juttatta kifejezésre. 
A gotoknál, a frankoknál és a langobárdoknál a hajle- 
nyírást a szakáll lenyírása helyettesítette.26
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Jog
Egy észak-német szokás szerint az apa, valamely 

általa kiválasztott ünnepélyes alkalommal levágatott 
egy hároméves ökröt, amelynek bőréből cipőt készít
tetett. A cipőt először az apa húzta fel, majd az lépett 
bele, akit örökbe kívánt fogadni, majd a többi gyerme
ke és örököse, végül pedig a többi rokon húzta fel.27

A gyermek örökbefogadására sor kerülhetett kö
pennyel való betakarás vagy leterítés útján is, hiszen 
a köpeny az oltalom és a kegyelem jelképe. A német 
jogban az ily módon törvényesített gyermekeket 
„Mantelkind”-nek hívták.28

Családi, rokoni kötelék felbontása

Az 5. században a száli frankok törvénykönyve 
(Lex Salica) részletesen leírta a pálcatörés rituáléját, 
amelyet a nemzetségtől elszakadni kívánó fél nyil
vánosan hajtott végre: „A törvénykező gyűlésben já 
ruljon a thunginus elé, és ott három égerfa vesszőt 
törjön össze a feje felett, a darabokat a gyűlés helyén 
négyfelé szórja szét és jelentse ki, hogy lemond az 
esküsegítségröl, az örökösödésről és mindarról, ami 
öt nemzetségéhez kapcsolja. És ha ezután bármelyik 
rokonát meggyilkolják, őrá sem az örökség, sem a jó 
vátétel nem tartozik. Öröksége a fiscust illeti.”29

A nemzetségről lemondó személy azzal, hogy ép
pen négyfelé szórja szét a pálcadarabokat, arra utal, 
hogy elhagyja az addig lakóhelyéül szolgáló ház 
négy falát.

A házasságkötéssel kapcsolatos szokások 

Kisasszonylátás

A leánynézö „kisasszonylátásra” egy idősebb férfi 
rokona kíséretében érkezett a lányos házhoz, rend
szerint vacsorára. A legényt és a leányt egymással 
szemben ültették az asztalhoz. Vacsora után tánc kö
vetkezett, majd a leánynéző hazament. Ha e „szem- 
bentétel” alatt a fiatalok megtetszettek egymásnak, 
sor kerülhetett a megkérésre.30

Erdélyben a leánynézőnek a vacsoránál tojást ad
tak, és azt „szégyen nélkül” kellett megennie. „Ez 
pediglen három szégyent követett el: első volt, ha híg 
tojást kemény, vagy keményt híg gyanánt tört meg; 
második, ha sózásnál kifolyatta; harmadik, ha több 
vagy kevesebb kenyeret metélt fel, mint kellett.”31

Megkérés

A népszokások szerint az eljegyzést megelőzte a 
megkérés és a kézfogó. A megkérés tulajdonképpen 
egy ajánlattétel, amely a fiú házasságkötési szándékát 
fejezte ki. A leány vagy szülei az ajánlattételre sokfé
le módon válaszolhattak. Ha az ügyet jól készítették 
elő, a megkérés csak formaság volt. A leány pozitív 
válasza egyben a szülői beleegyezést is jelentette. Ha 
az előkészítés nem körültekintően történt, akkor a
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szülők gondolkodási időt kértek, illetve tapintatosan 
a kérő tudomására hozták az elutasító választ („még 
fejletlen a leány”, „másnak szántuk”).

A Bakony környékén a legény a lányos háznál 
„felejtette” a szűrét. Ha visszatértekor szűrét a ház 
elé kifüggesztve találta, azaz „kitették a szűrét”, il
domosabb volt más menyecske után néznie.32 Komá
rom környékén a leánykérés időpontjára a rokonság 
köréből is hívtak vendégeket. „A leány szülei hosz- 
szú padra ültetik a kérőt, az érkező vendégeket pedig 
melléje, mindaddig, míg csak ülőhely van rajta, ez
után már ha vendég érkezik, s a kérő kedves a háznál, 
a vendégnek új padot mutatnak, de ha a legény nem 
kedves, akkor azt az új vendéggel kinyomatják he
lyéből.”33 Szegeden a leány beleegyezését jelentette, 
ha egy piros kendőt adott át a kérőnek. Egerben két 
pohár bort töltöttek, és ha a legénnyel együtt ivott a 
leány, kedvére való volt a fiú. Somogybán a kitar
tást értékelték: itt hétszer34 kellett a leányt megkér
ni, hogy igenlő választ adjon. Komáromban mindig 
csak a megkérést követő nap estéjén kapott választ 
a legény. A leány felkereste őt, és ha mákos rétessel 
és borral kínálta, akkor elkezdhették a készülődést az 
esküvőre. Gömör megyében azt a megkérést tartották 
„díszesnek”, amely „mellett egy szál gyertya elég”, 
míg a leányt kiadták.

Kézfogó

A megkérést követően kerülhetett sor a kézfogóra. 
A kézfogáskor a fiú és a leány ígéretet tett arra, hogy 
egymással házasságra fognak lépni. E döntő jelen
tőségű esemény előtt, a szülők újra megkérdezték a 
leánytól, hogy van-e kedve feleségül menni az illető 
ifjúhoz. A kézfogás szertartása abból állt, hogy „az 
legény szép gyengén az kézinek első ujjai végével 
megütötte az leányasszony keze ujjainak végit”.35 A 
kézfogó önmagában még nem siettette a házasságot.

Eljegyzés

Az eljegyzés tulajdonképpen házassági ígéret, ami
kor is a férfi és a nő egymásnak kölcsönös ígéretet tesz 
arra, hogy utóbb egymással házasságot fognak kötni.

A kánonjog szabályaihoz igazodva érvényes el
jegyzést csak a 7. életévét betöltött fiú és leány köthe
tett, aki nem volt „eszelős”, tébolyodon vagy részeg. 
E szabály gyakorlati betartása, illetve megtartásának 
igazolása gyakran akadályba ütközött, hiszen hosszú 
ideig még nem volt sem egyházi, sem állami anya
könyvezés, vagy más olyan feljegyzés, amelyből az 
eljegyzésre készülő felek életkorát biztosan meg le
hetett volna állapítani.

Az eljegyzés megkötését bizonyos erkölcsi érvé
nyességi kellékektől is függővé tették. így nem köt
hetett érvényesen eljegyzést az a fél, aki egyidejűleg 
másnak is jegyességet ígért, illetve az a házasfél, aki 
a házasság fennállása alatt ígért harmadik személy
nek jegyességet.



A kánonjog megkívánta azt is, hogy a jegyesek be
leegyezése valódi, komolyan meggondolt és szabad le
gyen, valamint határozott személyre kellett irányulnia.

Az eljegyzés megkötésének különös módjával ta
lálkozunk a 19. században. A török időkből származó 
zombori leányvásár sok esetben eljegyzéssel is vég
ződhetett: „A leány vásár... évenként október 2-ik 
vasárnapján szokott tartatni. A mondott vasárnapon 
a város alsóbb osztályú, mindkét nembeli fiatalsága 
bizonyos helyen összejön. Rövid társalgás után elő
ször kisebb csoportokban kerekednek táncra, később 
pedig egy egész nagy kört vagy kólót képeznek. A 
kör közepén több dudás foglal helyet. Tánc közben 
a házasulandó legények szülei vagy közelebbi roko
nai megjelennek, s a kóló közepére menvén, ott fi
aik számára egy-egy hajadont szemelve ki, azt egy 
alma36 átadása által, melybe ezüstpénz vagy bankó 
van téve, fiaik leendő nejéül eljegyzik. Ha a hajadon 
az almát elfogadja, az eljegyzés megtörtént, s a gyü- 
rüváltás vagy ugyanazon vagy legközelebbi napon 
ünnepélyesen megtartatik. Ha pedig a lány az almát 
visszautasítja, az annyit jelent, hogy neki a legény 
sem kell.”37

A germán jogban az eljegyzés alkalmával a meny
asszony rendszerint egy pálcát tört össze feje felett. 
A pálcatörés rituáléja utalt arra, hogy a menyasszony 
szakított saját családjával, nemzetségével, és vőlegé
nye családjába lépett.38

Macskazene

A 19. század eleje óta volt szokásban Békés és Haj- 
dú-Bihar megyében, valamint Erdély egyes részein 
az ún. macskazene, csatrangolás, kikolompolás vagy 
didergés. Egy, főleg fiatalokból álló csoport elment 
a házastársát elhagyó, de utóbb a házassági életkö
zösséget visszaállító asszonyhoz, ritkábban férfihez. 
A ház előtt macskazene (éneklés, dúdolás stb.) kísé
retében és házasságkötést imitáló szertartások között 
kigúnyolták, megszégyenítették az elhagyót. Másutt
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és házasság jelképének számitott. A menyasszonyok ágaiból font 
koszorút viseltek. (Biedermann, Hans: Szimbólumlexikon. Buda
pest, 1996, 18., 133-134. p.)
37 Réső Ensel: i. m„ 345. p.
38 Puetzfeld: i. m„ 66. p.
39 Tárkány Szűcs: i. m„ 790. p.
40 Tárkány Szűcs: i. m„ 791. p.
41 Tárkány Szűcs: i. m„ 791. p.
42 C .S.I. kötet, 258. p.

Homoki-Nagy Mária

A  beiktatás

Avégrehajtandók végrehajtására határnapul f. 
évi május 1“  napja a kaszaperegi pusztának 
azon részére, hol a Hosszú Antal és Lukács 
Gergely volt haszonbérlők haszonbéres osztályaik 

kezdődnek, az ún. aradi országúihoz, általam kitü- 
zetvén. Ezen határnapnak bekövetkeztével a most 
legközelebb érintett s általam kijelölt helyre Lőrincz 
István orosházi bíró, Szász András esküdt, mint álta
lam meghívottakkal együtt személyesen kimentem, s 
ott e következendöknek jelesen: Mály Guido úrnak, 
mint a ... Kállay urak törvényesen vallott ügyvédjé
nek, Majthényi Flórián úrnak, mint nyertes alperes
nek, Kállay Rudolf úr családi javak igazgatója, Va
sas András komlósi bíró, Lászik András törvénybíró, 
Beliczay Antal, Farkas Pál, számos komlósi lakosok 
jelenlétekben... a tisztelt első bíróság által hozott íté
letet a ... törvényszéki helybenhagyó ítélettel együtt 
szokottan kihirdetvén... majd Majthényi Flórián urat 
mint a kérdéses kaszaperegi puszta birtoknak új ha
szonbérlőjét... az ott közel helyzeti vetésbe bevezet
vén. neki az egész Kaszaperegi puszta birtokot... a 
haszonbérleti szerződés világos értelméhez képest 
haszonbéres használatba valósággal, s egy darab fö ld 
nek kezébe adásával is bíróilag által adtam ;... Kállay 
Rudolf úr, a családi javak igazgatója, mint a szó alatti 
puszta birtok tulajdonos nemzetség képviselője,... 
a szerződési pontok betöltésének indokából, a pusz
ta birtokot egy darab rög felvételével haszonbérlő úr 
kezébe való átadásával tettleg haszonbéres birtokába 
bocsájtani el nem mulasztotta.” 1

Ezt a jelentést 1851-ben az orosházi járásbíróság 
által kiküldött szolgabíró tette, amikor az új haszon- 
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bérlőt a tulajdonos engedélyével bevezette a haszon- 
bérlet tárgyát képező uradalomba. Hasonló jelen
tésekkel a hiteleshelyek felállítását követően, a 14. 
századtól kezdve bármikor találkozhatunk.

A rendi korszak tulajdon- és birtokviszonyainak 
elemzése egyértelművé teszi, hogy a római jogi érte
lemben használt tulajdon, mint abszolút jog, nem is
mert. A kötött tulajdoni viszonyoknak köszönhetően 
ősi birtok esetében az adott nemzetség egészét, ado
mánybirtoknál a királyt kellett tulajdonosnak tekin
teni, miközben az ingatlan jószágot éppen kezében 
tartó birtokos valójában tulajdonosi jogokat gyako
rolt. Dogmatikai szempontból a tulajdon sajátossá
gainak meghatározása és elemzése a rendi vagyon
jog esetében rendkívül nehéz. Nem véletlen, hogy 
a szakirodalom nem tulajdonról, hanem birtokról, 
birtoklásról beszél. A korabeli bírói joggyakorlat pe
dig elsődlegesen a birtokban ülőt részesítette birtok- 
védelemben, még olyan áron is, hogy érvényesülni 
engedte az ősi „vim vi repellere” elvét. Sőt kialakítot
ta a sommás birtokper gyakorlatát. Ez azt jelentette, 
hogy az a birtokos, akit erőszakkal kivetettek a bir
tokból, szóbeli per keretében, ha bizonyította birtok
lása tényét és az ellene alkalmazott erőszakot, akkor 
visszahelyezték a birtokba, függetlenül attól, hogy a 
birtokos jó- vagy rosszhiszeműségét vizsgálták vol
na. Ha az erősebb joggal bíró tulajdonos mégis bir
tokon belülre szeretett volna kerülni, kénytelen volt 
hosszadalmas írásbeli pert kezdeményezni, s abban 
bizonyítani erősebb jogát.

Ez a gyakorlat veti fel azt a kérdést, hogy mikép
pen lehetett egy ingatlan jószág birtokába lépni?

Elég volt-e a birtoklás jogcímét megszerezni, vagy 
más feltételeket is teljesíteni kellett ahhoz, hogy va
laki egy ingatlan jószág tulajdonjogát megszerezze?

A birtokba lépés szabályait az adománybirtok meg
szerzésénél tapasztalhatjuk meg először, bár meg kell 
jegyeznünk, nemcsak a megadományozottat kellett a


