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Herger Csabáné

Adalékok az özvegyi jog 
történetéhez

Az özvegyi jog gyakorlata 1848 után 
Baranya vármegyében

Az özvegyi jog (ius viduale) intézményét a kora
beli, tradicionális magánjogi irodalom1 az ún. női 
különjogok között, az 1848 utáni irodalom2 pe
dig többnyire a házastársi öröklési jogban tárgyalta. Ez 

a különbség a kortárs magánjog-történeti irodalomban 
is fellelhető, attól függően, hogy a szerző a tradicionális 
jogra3 vagy a modernizáció korára4 koncentrál. Az aláb- 
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bi tanulmány célja nem az özvegyi jog szokásjogi, illetve 
írott jogi normákban rögzített szabályainak tételes leírása, 
hanem ezekre támaszkodva a Magyar Nemzeti Levéltár 
Baranya Megyei Levéltárában (a továbbiakban: BML) őr
zött hagyatéki eljárások, illetve házassági vagyonjogi és 
hagyatéki jogviták iratanyaga alapján annak bemutatása, 
hogy 1848 után Baranya vármegye területén a joggyakor
latban miként jelent meg az özvegyi jog.

1. Az özvegyi jog a jogforrásokban
Az özvegyi jog intézménye, mely hazánkban először 
Szent István II. dekrétumának 24. fejezetében az özvegy 
nő házassági kényszer alóli mentesítésével jelent meg, 
majd a nemesi jogban fejlődve fél évezreddel később 
Werbőczy István Tripartitumában (I. r. 30. c. 7. §, 67. c.
2. §, 93. c., 102. c. 1-2. §, 134. c 4. §) nyert rögzítést, az
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1840. évi VIII. tc. 16-18. § szerint a jobbágyokra nézve 
is érvényesült, amennyiben „az elhunyt férj özvegyének 
illendő tartásáról végrendelet által nem gondoskodott”. 
Az 1848. évi korszakhatárt átlépve az osztrák Általános 
Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: OPTK) magyar
országi hatályát (1853. május 1.-1861. július 23.) köve
tően az Országbírói Értekezlet által megfogalmazott és a 
gyakorlatban szokásjogként érvényesülő Ideiglenes Tör
vénykezési Szabályok (a továbbiakban: ITSZ) I. 16. és 17. 
§ fenntartották az özvegyi jogot. A vizsgált korszakban 
intézményünket több törvény is érintette: az örökösödé
si eljárásról szóló 1894. évi XVI. tc. alapján az özvegyi 
jog biztosítása -  ingóknál zárlattal, ingatlanoknál ingat
lan-nyilvántartási bekebelezéssel -  követelhető volt (81. 
§, 92. § és 102. §), továbbá az özvegy nőnek a dualiz
mus kori magyar magánjog férje szolgálata után nyugdíj
igényt (1885. évi XI. tc. III. fej.), katonai házassági bizto
sítéka kamatainak élvezését (1881. évi XL. tc. 57-58. §) 
és gyógyszertári jogosítványa haszonélvezetét (1876. évi 
XIV. tc. 132. §) is lehetővé tette, melyek egyaránt az özve
gyi jogon alapultak, és ezért annak bírói megállapításakor 
számba veendők voltak.5

Az özvegyi jog lényege abban állt, hogy a törvényes 
házasságot kötött, majd megözvegyült, de érdemtelenné 
nem vált nőt leszármazók hiányában özvegysége idejére 
elhunyt férje teljes vagyonának haszonélvezeti joga, ha 
pedig férjhez kívánt menni, kiházasítás illette. Az örökö
sök kérelmére az özvegy jogosultsága korlátozható volt, 
Werbőczy korában a hitbér közbecsű értékének megfelelő 
nagyságú birtokra, jobbágyok esetén -  a gyermekek szá
mára tekintet nélkül -  egy gyermekrészre (1840. évi VIII. 
tc. 13. §), az ITSZ I. 16. § szerint pedig lakásra és tartásra, 
beleértve ruházatát is. Különbséget jelentett, hogy Werbő
czy szerint az özvegy megszorítását nemcsak a gyerme
kek, hanem minden törvényes örökös követelhette, míg a 
curiai gyakorlat a fiscust, az ITSZ pedig az oldalági roko
nokat fosztotta meg ettől a jogától.

Az özvegyi jog vezéreszméje 1848 előtt -  és a tradicio
nális magánjog újjáélesztését követően is -  a nőről való 
gondoskodás volt, a férjet családfőként terhelő nőtartási 
kötelezettség folytatásaként. Mivel az ITSZ a házastár
si öröklés rendi korlátait nem szüntette meg, az özvegyi 
jog a 19. század második felében is a nemesek és hono- 
ratiorok özvegyi öröklésének (successio vidualis), illetve 
a parasztok és polgárok hitvestársi öröklésének (successio 
conjugalis) kiegészítőjeként érvényesült.

2 . Az özvegyi jog az OPTK 
magyarországi hatálya idején

Bár a ius viduale törvényes jogként végintézkedés hiányá
ban is megillette a nőt, az OPTK magyarországi hatály
balépését követően végrendeletben, házassági szerződés
ben vagy öröklési szerződésben történő szabályozásának 
nagyobb jelentősége volt, mint korábban lehetett, mivel 
az osztrák kódex csak hasonló, de nem azonos tartalmú 
intézményeket nevesített a törvényes öröklésről szóló

13., illetve a házassági egyességekről szóló 28. fejezeté
ben. Ilyen volt az özvegy törvényes haszonélvezeti joga 
háromnál kevesebb gyermek esetén a hagyaték % részén 
élete fogytáig (757. §), a galíciai joggyakorlatban elter
jedt kölcsönös özvegyi haszonélvezet (Advitalitatsrecht, 
1255-1256. §), amely az özvegy törvényes öröklését ki
zárta (758-759. §, 1258. §) és az özvegyi tartás (Witwen- 
gehalt) is, amely az özvegy ellátására rendelt összeg volt, 
mindig három hónapra előre fizetve (1242. §), újabb férj- 
hezmeneteléig (1244. §). Egyébként az özvegyet férje ha
lála után hat hétig, illetve ha terhes volt, a szülést követő 
hat hétig a hagyatékból ellátás illette, ez azonban özve
gyi tartást kizárta (1243. §). Hazánkban az alkalmazan
dó jogot az OPTK-t hatályba léptető 1852. november 29-i 
pátens XII. c. szerint a házasságon alapuló jogviszonyok 
esetében a házasságkötés időpontja határozta meg. Az 
ITSZ az OPTK magyarországi hatálya alatt „keletkezett 
vagy elenyészett öröklési vagy özvegyi jogokat” érintet
lenül hagyta (19. §), és e tekintetben a férj halálának idő
pontja volt döntő.6

Bucher József pécsi polgár 1854. február 3-án hunyt 
el. Haláleset felvételi jegyzőkönyve7 szerint a római ka
tolikus vallású, 79 éves férfi tizennégy gyermeket és egy 
unokát hagyott maga után. Özvegye, Prezlmayer Anna a 
1361 Ft 20 Kr értékű hozományt hozott a házasságba, míg 
a férj halálakor 198 Ft ingó vagyonnal, a siklósi külváros
ban 834, 1450 Ft-ra becsült majorral, a pécsi hegyen 45 
Ft-ra becsült szőlővel és a budai külvárosban 9600 Ft-ra 
becsült házzal bírt. A hagyatéki leltár8 záradéka szerint 
az örökösök „a végrendelet értelmében kívánnak örökö- 
södni”. A női hozományt ugyan a „hagyaték tartozásai” 
rovatban feltüntették, de a gyakorlattól eltérően a köz
szerzeményről nem történt említés. Az özvegy örökösö
dési nyilatkozatában azonban kérte, hogy a teljes hagya
tékot, melynek fele „törvényes közkereső jogánál fogva” 
őt illeti, neki adják át.9 Bucher József és felesége 1839. 
június 28-án kelt végrendelete nem maradt fenn, az ún. 
átadó okiratból10 azonban kiderül annak tartalma. Esze
rint közös gyermekeiknek, mint törvényes örökösöknek 
a teljes hagyaték „átadatik (...) akképpen, hogy az anya 
az egész hagyatéki javak háborgatlan használatában meg
maradjon”. A végrendelet, mely majd másfél évtizeddel 
az OPTK magyarországi hatálybalépése előtt készült, a 
törvényes magyar intézményétől egy pontban tért el: az 
özvegyi jog megszorítását -  a leszármazó örökösök léte 
ellenére -  kizárta.

Csonka András végrendeletét ugyan 1858. május 1-én, 
halála előtt hat nappal vetették papírra, a 80 éves pécsi 
„kapás” jóval az OPTK hatálybalépése előtt vehette fele
ségül Szabó Annát, ahogy erre öt nagykorú, közös gyer
mekük léte következtetni enged. Végrendeletében a teljes 
közszerzeményi vagyont felosztotta gyermekeik között: 
házát Márton fiának rendelte, „de azon feltétel mellett, 
hogy köteles annyát a házban és a reá osztályrészül eső 
birtokban holtig háborítatlanul megtartani, és róla úgy 
szinte eltakaríttatásáról, élelmezéséről gondoskodni, s be
tegségében ápolni”.11 Tekintsünk el attól, hogy a közszer- 
zeményi vagyon fele a feleség tulajdonát képezte, melyről 
csak ő rendelkezhetett volna. Az ügy lényege a témát te-
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kintve az volt, hogy az özvegy, akinek tartásáról a családi 
házat öröklő Mártonnak kellett gondoskodnia, megmaradt 
az ingatlan javak birtokában.

Csonka András végrendelete is példa arra a 19. század 
második felében parasztok12 és polgárok13 között is érvé
nyesülő gyakorlatra, hogy közös, törvényes leszármazók 
esetén a családi vagyont rendszerint egyben tartották a túl
élő házastárs haláláig. Ezt törvényes és végintézkedésen 
alapuló öröklés egyaránt követhette. Ha az utóbbiról volt 
szó, a végrendeletben, házassági szerződésben vagy örök
lési szerződésben a majdani öröklés feltétele rendszerint 
az volt, hogy az örökösök az özvegy tartásáról haláláig 
teljeskörűen gondoskodjanak, ahogy ezt a 66 éves pécsi 
munkás, Jutsek János is meghagyta két nagykorú gyerme
kének 1857. május 22-én: „kívánom, hogy holtom után 
egész vagyonom hitvesem, szül. Fábián Anna birtokába 
és keze alatt megmaradjon, úgy annak hasznát és jöve
delmét ő maga még él, élvezze és húzza, annak holta után 
pedig lehúzván vagyonomból a netán fennmaradó adós
ságokat s egyéb költségeket, legelőször is leányomnak 
Katalinnak, (...) 350 váltó Ft-ok úgy szinte ennek Kati 
nevű lányomnak s illetőleg unokámnak betegségemben 
tett szolgálatjáért 50 váltó Ft-ok fizettessenek ki, mind
azon által kötelesek legyenek hogy hitvesemet és illető
leg édes- és nagyanyjukat még élni fog, szintén ápolják, s 
udvarolják, és így aztán az ekként fennmaradó vagyonom 
két gyermekem (...) közt egyenlően osztassék fel.”14

Míg a magyar törvényes özvegyi jog az özvegy fele
ségről való gondoskodást szolgálta, végintézkedéssel 
szabályozott özvegyi jog a férj ellátását is szolgálhatta, 
az osztrák Advitalitatsrecht tartalmához hasonlóan. A 38 
éves pécsi Graits Anna örökölt különvagyona haszonélve
zeti jogával ruházta fel férjét, Radó Josef bocskorkészítőt 
annak haláláig 1858. október 31-én tett végrendeletében: 
„Halálom történvén kívánom, hogy bátyámmal Grais Má
tyásnál lévő és ides atyámtól reám szállt örökségem mely 
az utóbb nevezetnek végrendeletje szerént egy hold föld
ből, fele szénás kertből és 96 váltó Ft-okból áll, szeretett 
férjemre, Radó Josefre hív szeretete, úgy betegségemben 
tett ápoltatási jutalmául szálljon, oly formán mind azo- 
náltal, hogy a mondott örökségemnek még él, hasznát és 
jövedelmét húzza, azt azonban sem elkölteni sem pedig 
adósságokkal megterhelni néki semmi czím alatt nem 
szabad, és annak holta után kedves gyermekeimre há- 
ramoljon.”15

A vizsgált levéltári anyagban nem találtam olyan ügyet, 
melyben 1853. május 1. és 1861. július 23. között történt 
végintézkedés esetén az osztrák Witwengehalt intézmé
nyét alkalmazták volna. Az 1242. § azonban nem zárta 
ki azt, hogy végintézkedés hiányában az OPTK özvegyi 
tartását bíróság -  a hagyatéki eljárás során létrejött egyes- 
ség alapján -  állapítsa meg, csak a házastársak akaratá
nak elsődlegessége érvényesült a kötelmi jogba ágyazott 
házassági vagyonjogi (és részben házastársi öröklési jogi) 
szabályokban. 1872-ben özv. Bárdi Sándornő Szekeres 
Éva a Pécsi Kir. Törvényszék előtt Örzse lányától követelt 
özvegyi tartást. Földműves férje a Vághó László reformá
tus lelkész által kiállított ún. értesítő szerint 1856-ban halt 
meg, és Örzse egyetlen élő gyermekük volt.16 Keresetét a 
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következő indokolással utasították el: „felperes maga sem 
állítja, hogy özvegyi tartása alperes részéről megtagadta- 
tott volna”, és alperes ellenirata szerint „a lakhatást és az 
eltartást a keresetbeli közös vagyonban együtt lakva kel
lett élveznie felperesnek”, amit ő nem is cáfolt. Az egyez
ség tartalmazta az együtt lakás kitételét, ami jelzi, hogy 
az a magyar özvegyi jog szerint jött létre. Az indokolást 
további részét utólag áthúzták, de olvasható maradt: „ha
bár az örökhagyó halálakor életben volt osztrák p.t. k-nak 
757. § értelmében a hagyatéknak % része haszonélvezetül 
az özvegyet illeti élte fogytáig, de felperes nem ezt, nem is 
lakbért, hanem termények és bor árát kérte.”17

Bár ilyen jogesetet a vizsgált anyagban nem találtam, 
nem zárható ki, hogy az egyezség tartalmát az özvegy és 
az örökösök a Witwengehalt intézményének megfelelően 
alakították, mint ahogy egyezség hiányában a bíróságnak 
is az 1242. §-nak megfelelően kellett az özvegyi tartás 
mértékéről határoznia, amennyiben a férj végintézkedés 
nélkül hunyt el.

3 . Az özvegyi jog gyakorlata 1861 után

3.1. A z özvegyi jog érvényesítése

Az örökösök és az özvegy a hagyatéki eljárás során rend
szerint nemcsak halál esetére szóló rendelkezésen alapuló, 
hanem törvényes öröklés esetén is egyezségre léptek, és 
a hagyaték átadása ennek megfelelően történt meg. A Pa- 
lotabozsókon, 1865. november 18-án végrendelet nélkül 
elhunyt Németh Mihály örökösei között 1866. május 9-én 
jött létre egyesség. Teljes vagyonát kiskorú, törvényes 
leszármazói, „József, Anna és Mihály örököljék oly for
mában, hogy édesanyjuk szül. Babos Éva azt holtig, ha 
özvegy marad kezelje és haszonélvezze, aki is az ingatla
nokat és a kezén hagyott ingóságokat jó karban fenntar
tani, a hagyatéki terheket lehetőleg törleszteni köteles.”18 
Amikor -  az egyezséggel szemben -  a már kiházasított 
Németh Anna kiskorú testvéreitől, illetve törvényes gyám
jukként özvegy édesanyjuktól örökrésze kiadását köve
telte a Pécsi Kir. Törvényszék előtt, keresetét 1871. au
gusztus 8-án a következő indokolással utasították el: „Az 
osztályos egyesség haszonélvezetet ad az özvegynek hol
táig, ezért felperes keresete idő előtti volt.”19 A másodfokú 
ítélet indokolása ezt pontosította: „Az örökhagyó hagya
tékát képező fele rész az özv. javára, ennek lakás és tartás 
iránti szolgalmának bekebelezésével terhelve van, (...) és 
ennél fogva mindaddig, míg özvegy bekebelezéssel bizto
sított özvegyi joga törlés által el nem enyészett, és az I. sz. 
alatti osztályos egyesség hatálya törvényes úton és okok 
miatt meg nem szüntettethet ( . ) . ”20

Az egyezségben az özvegyi jogot az örökösök meg is 
válthatták. Az alábbi jogesetben két özvegy szerepelt, és 
két családi egyezség is létrejött, előbb az egyetlen élő tör
vényes örökös, Gáspár Katalin és fivére özvegye, Varga 
Katalin között az özvegyi haszonélvezet terjedelme, majd 
Varga Katalin és később szintén megözvegyült anyósa kö
zött az anyós özvegyi joga megváltása tárgyában. A Pécsi 
Kir. Törvényszék 1892. október 31-én Gáspár Katalin fi-
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vére özvegye elleni, „tulajdonjog bekebelezésének eredeti 
érvénytelenség okából történő törlése” iránti keresetének 
helyt adott, és feljogosította felperest a törlés kérésére, 
míg alperest kötelezte ennek tűrésére, amennyiben „fel
peres leteszi a főesküt: nem igaz, hogy az engem illető 
rész Varga Katalin javára leendő átjegyzésébe bárhol és 
bármikor beleegyeztem volna”. Felperes fivére özvegyé
vel felperes atyja halála, 1877. december 15-én után kö
tött egyességet az özvegyi jog megszorításáról, de „alpe
res férjének anyjával maradni nem tudott, és az is kiment 
a házból leányához, felpereshez. (...) Alperes azt ígérte, 
hogy az özvegy anya lakásból és tartásból álló szolgalmi 
joga megváltása fejében 160 forintot fizet felperes részé
re.” Tanúk igazolták, hogy „felperes az egyesség szerint 
folyton és háborítatlanul birtokolta és használta az északi 
részt”, majd „alperes részére az egész tulajdonjog bekebe- 
leztetett, mert az 1887. június 16-i hagyatéki tárgyaláson 
anyósa halála után felperes nem jelent meg. Ezért felperes 
jogosítva van a telekrendtartás 148. § szerint ezt törlési 
keresettel támadni és az előbbi állapot teljes helyreállítását 
kérni.”21

Ha az egyezség nem jött létre, az özvegy jogát siker
rel érvényesíthette bíróság előtt. Özv. Mihajlovics Jeftóné 
kácsfalui lakos 1897. július 24-én elhunyt férje testvére, 
Mihajlovics Emília ellen ingatlanok haszonélvezete és já
rulékai iránt indított pert. A Pécsi Kir. Törvényszék meg
állapította, hogy felperest „özvegysége tartamára” alperes 
„köteles a közös birtokba fogadni a (...) sz. vázrajzon 
jelölt részekbe bocsátani”, mivel a végrendelet és örökö
sök nélkül elhunyt férj a hagyatékát képező ingatlanokat 
testvérével, alperessel együtt örökölte 1860-ban, majd 
„Mihajlovics Jeftó elhalálozása folytán ezen neki jutó ági 
vagyonrészt is alperes örökölte el”. A hagyatéki eljárásban 
felperes özvegyi jogát sógornője „kétségbe vonta, mert ál
lította, hogy felperes testvérét hűtlenül elhagyta, ezzel ma
gát érdemtelenné tette”. Házasságuk azonban törvény útján 
fel nem bontatott, és felperesi tanúk vallomása alapján „oly 
bizonyítékot, ami felperes özvegyi jogától a fenti értelem
ben megfossza, nem lehetett megállapítani. (...) A törvény 
értelmében az özvegyet lemenő örökösök nem létében öz
vegyi jog czímen az egész hagyaték életfogytiglani haszon
élvezete megilleti. Eldöntendőül csak az jelentkezik, hogy 
erről felperes részben vagy egészben lemondott-e, kény
telen-e megelégedni a korlátozott résszel, melyet alperes 
tulajdonjogának bekebelezésével együtt neki biztosítottak. 
(...) Felperes e jogával bizonyos ideig nem élt, (...) a tartás 
elengedésére nézve bizonyos engedményeket is tett. (...) 
Végleges egyesség peres felek között nem jött létre, sőt en
nek következményeként jelentkezik jelen per, a joglemon
dásnak pedig világosnak és határozottnak kell lennie. Ha a 
bíróság végzése jogerőre is emelkedett, mely felperest öz
vegyi jogára nézve megsértette, felperest ezen körülmény 
nem fosztja meg attól, hogy özvegyi haszonélvezeti jogát, 
mely törvény szerint megilleti, ne követelhesse, mert en
nek mennyiségét nem a bíróság határozatainak rendelke
zései, hanem törvény biztosítja, ezért az erre alapított ki
fogás nem vehető figyelembe.”22

Ha az egyezség létrejött, de attól az örökösök vagy az 
özvegy eltért, szintén jogvita keletkezett. Özvegyi haszon-

élvezet megítélése tárgyában hozott ítéletet Baranya Me
gye Törvényszéke 1871. június 6-án Mészár Anna bara- 
nyavári lakos elhunyt férje öt testvére, Bereczko Andria, 
Marko, Tadia, Stipan és Mika ellen iránti perében. Míg 
hitvestársi öröklését -  gyermek hiányában -  a délszláv 
család közös vagyonából a férjét illető tulajdoni hányad 
erejéig a bíróság megítélte, özvegyi haszonélvezet irán
ti igényét elutasította, „mert alperesek felperes ezen jogát 
elismerték, annak érvényesítésére késznek nyilatkoztak, 
felperes azonban alperesek ezen ajánlatát elfogadni nem 
akarta”.23 A másodfokú bíróság újított eljárásban, 1872. 
július 23-án a korábbi ítéletet részben megváltoztatta: 
„az özvegyi haszonélvezeti jog megítéltetik, s alperesek 
köteleztetnek a hagyatéki tárgyalás alkalmával ősieknek 
elismert ingatlanok 1/6 része erejéig felperest közös bir
tokba bocsájtani, s őt ezen birtokban mindaddig eltűrni, 
míg férje nevét viseli, mert ő az őt törvényesen megillető 
jogáról le nem mondott azzal, hogy alperesek kiegyezési 
módozatát nem fogadta el.”24

Végrendelet és ajándék nem terhelhette az özvegyi jo
got, ahogy a kötelesrész intézménye sem szoríthatta meg 
(ITSZ I. 7-8. §). Dékány Éva pellérd lakos bátyja, Dékány 
Ferenc és özvegy édesanyja Dékány Istvánné született 
Szabó Erzsébet aranyosi lakosok ellen indított „osztály
része kiadása” iránt pert. A fitestvér ajándékozási szerző
déssel kapta tulajdonban az aranyosi 71. sz. tulajdonjegy
ző könyvbe felvett házat és % telket, valamint az ugyanitt 
594. hrsz. alatt bejegyzett szőlőskertet, tizenhat évvel apja 
halála (1889. január 3.) előtt. A Pécsi Kir. Törvényszék 
ítéletében megállapította, hogy a kötelesrész mindezekből 
236 Ft 66 Kr, melynek megfizetésére kötelezte alperest 
1889. január 3-tól számítva 6% kamattal együtt, mivel 
igazolást nyert, hogy felperes „egyenesági leszármazó, 
aki osztályos részre jogosult, (...) a szerződés ajándéko
zás volt ugyan, de kikötötte az apa, hogy Anna nevű lá
nyának Ferenc örökrész fejében 120 Ft-ot juttasson”. De 
„felperes Dékány Éva pellérd osztályrészére nézve ki nem 
elégíttetett, (...) és alperes sem cáfolja, hogy felperes az 
ITSZ 7-8. §§ szerint kötelesrészre jogosult”.25 A másod
fokú ítélet26 nem maradt fenn, annak tartalmára csak a 
jogerős curiai ítéletből lehet következtetni. A Curia 1895. 
február 12-én a másodbíróság ítéletét helyben hagyta „in
dokainál fogva, és mégis azért, mert az átruházott vagyon 
jövedelméből a szülő tartása fedezhető volt, és így alperes 
ezen a czímen az átruházott ingatlanok ellenértékéből mi 
összeget nem számíthat fel. Joggyakorlatunk szerint az 
eltartási kötelezettség nem oly visszteher, mely a köteles 
résszel szemben beszámítható.”27

3.2. A z özvegyi jog m egnevezése

A vizsgált levéltári anyagban szembetűnő, hogy az öz
vegyi jog megnevezése -  tartalmától függően -  inga
dozó volt. 1849. október 6-án rendezte Magyarbólyban 
az udvardi földműves, Josef Pfaff és második felesége, 
Margarethe Neff házassági szerződésben a feleség öz
vegyi jogát, amelyet holtig tartó életjáradék és járu
lékai megnevezéssel illettek. A férj 1862. január 6-án
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Haláleset felvételi jegyzőkönyv részlete, 1853. szeptember 21.

hunyt el, de örökösei, első házasságából született gyer
mekei, illetve unokái ellen az ekkor már új házasságban 
élő volt feleség csak 1868-ban indított pert. Az asszony 
keresetében előadta, hogy a hagyatéki eljárást követően 
a neki juttatott járadék átadása „nem teljesítetett”, ezért 
keresetéhez csatolta a házassági szerződést. Eszerint is
mételt férjhez menetele ellenére is megilleti több udvar- 
di ingatlan meghatározott részének haszonélvezeti joga, 
valamint termény- és munkaszolgáltatás.28 1876. október 
2-án a Pécsi Kár. Törvényszék a keresetnek részben adott 
helyt: „alperesek tartoznak felperesnek a 399. sz. szőlő 
haszonélvezetének felét 15 nap s végrehajtás terhe mel
lett átadni s felperesnő jogosíttatik ezen haszonélvezeti 
szolgalmi jogát jelen ítélet alapján nyilván könyvileg be- 
kebeleztetni.” Mivel a per során felperes úgy nyilatkozott 
„hogy a szőlőn kívül a többire nézve a többi örökösök ál
tal előadott igényekkel nem törődik”, ezt a bíróság lemon
dásként értékelte, így „kereseti joga csak a szőlőre nézve 
volt megítélendő”.29

Gaits Vaszilia férje unokaöccsétől „özvegyi tartás fe
jében az örökség képpen reá szállt 8/10 telekből (...) 25 
Ft készpénz és 1/4 hold kenderföld használatba való át
adását”, valamint „kétévi kötelességmulasztás fejében 
400 Ft kiadását” követelte. Baranya Megye Törvényszéke 
az özvegy tartás iránti igényének helyt adott, míg a ke
reset további részére nézve elutasította 1863. április 21-i 
ítéletében, mivel „megholt oldalágos örököse alperes, aki 
köteles az özvegynek lakást és tartást szolgáltatni, (...) és 
tagadásba nem vette, hogy miután a felperesnő a házból 
kiköltözött, neki semmit sem adott. (...) Miután az öz
vegyet addig, míg férje nevét viseli, az esetben, ha férje 
éltében róla nem gondoskodott, annak vagyonából tartás 
illeti, miután azonban alperest ezt nékie megadni vonako- 
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dott, felperest pedig arra, hogy alperessel egy házban lak
jon, egy kenyéren éljen, kényszeríteni nem lehet, a termé
nyek kiadását el kellett rendelni.”30 Az özvegy tehát két 
éven át az örökös házában lakást és ellátást kapott, majd 
onnan elköltözvén kérte sikerrel a további özvegyi tartás 
megváltását.

A környéki lakos Illés Jakabné Jobbágy Ruzfi özvegyi 
tartás fejében fiától, Illés Józseftől vagyontárgyak átadását 
követelte. A törvényszék a keresetet 1872. február 26-án 
azért utasította el, mert „alperes két kifogástalan tanújá
nak összhangzó kimondásával bebizonyította, a felperes 
nőt a most követelt özvegyi tartásra nézve a község elöl
járósága által meghatározott tárgyak ki s átadásával már 
kielégítette és felperes nő ezekkel meg is elégedett”.31 Az 
eset különlegessége abban áll, hogy az egyezségben a férj 
vagyonából nem lakás és tartás biztosítására szorították az 
özvegyet, hanem csupán vagyontárgyak átadásával elégí
tették ki.

Az özvegyi jogot nemegyszer egyszerűen szolgalmi 
jognak nevezték a periratokban. A kisasszonyfai plébá
nos, Rang Antal által kiállított ún. családi értesítőből32 
az tűnik ki, hogy az alábbi per felperese, Gonda Juli az 
1859. május 28-án meghalt gazda, Vas Sándor második 
felesége lehetett, aki mostohafiával, ifjabb Vas Sándorral 
szemben szolgalmi joga megítélését és elmaradt tartásért 
128 Ft készpénzt kért. A Pécsi Kir. Törvényszék a kere
setnek részben adott helyt, megállapítva, hogy felperest 
„néhai férjétől maradt kisasszonyfai 17. sz. tulajdonjegy
zőkönyvben foglalt 18. hrsz. ház és 'A telek Vass Sándort 
illető felére mégis csak ezen birtokban élvezendő lakás 
és természetbeni tartásból álló szolgalmi joga megilleti”, 
míg keresetét az elmaradt tartásra vonatkozó 128 Ft tekin
tetében elutasította, mivel alperes tanúkkal igazolta, hogy



felperesnek több ízben felajánlotta (a tartásnak) megadá
sát, de ezt felperes minden alapos és elfogadható ok nél
kül nem fogadta el, így az őt megillető szolgalmi jogáról 
önmaga mondott le.33

Más esetben a bíróság a „tartási és lakási szolgalmi 
jog” kifejezést használták. Grosz Henrik és Keresztély 
édesanyjuk, született Klotz Katalin, laskafalui lakos ellen 
tartási és lakási szolgalmi jog törlése iránt indítottak el
járást. A Pécsi Kir. Törvényszék keresetüket elutasította, 
mivel „A kérdéses osztályos egyességet az összes félnek 
felolvasták, akik azt aláírták és ellene semmiféle kifogás 
nem tétetett. Eszerint alperesnőt a felperesek által átvett 
házban lakás és habár nem is külön, de felperesekkel egy 
kenyéren és asztalnál tartás is megilleti.”34

Szabó Klára mostohagyermekei, Gál István, Ilona, 
Pál, Antal és Anna alpereseket közszerzeménye kiadására 
és „egy gyermekrész kamatainak özvegysége tartamára 
leendő megfizetésére” kérte kötelezni. A Pécsi Kir. Tör
vényszék 1900. március 21-én a keresetnek helyt adott, 
mivel „az ősi javakból és a nem közszerzeményi javak
ból özvegyi tartás fejében egy gyermekrészt követelhet a 
nő” Bár „az 1/6 rész tulajdonképpen természetben lenne 
kiadandó, de felperes az eladott ősi vagyon 6.600 korona 
értékének 1/6-át vagyis 1.100 korona évi jövedelmét kí
vánja haszonélvezni, és ez ellen alperesek kifogást nem 
tettek, ezért ezt özvegyi jog czímen megítélni kellett”.35 
A felsőbíróságok az elsőfokú ítéletet az özvegyi tartás te
kintetében helybenhagyták.36

Összegezve megállapítható, hogy a joggyakorlatban az 
özvegyi jog kifejezést csak kivételesen alkalmazták; a ke
reseti kérelemben nem általában az özvegyi jogról, hanem 
a pontos igényről volt szó, és a bíróság értelemszerűen er
ről döntött.

3 .3. A z özvegyi jog megváltása, megszorítása  
és m egszüntetése

Ha az özvegyi jog olyan dolgon állt fenn, mely vagyon
közösség tárgyát képezte, az özvegyi jog -  ha a jogosult 
hozzájárulását adta -  nem volt akadálya annak, hogy a tu
lajdonostársak a vagyonközösség megszüntetését kérjék. 
A Pécsi Kir. Törvényszék 1890. június 5-én Löbl Mihály 
mutafai és Löbl Annamária tófűi lakosok keresetét azzal 
az indokolással utasította el, hogy a pert csupán bátyjuk 
jogutódjai, Löbl Henrik, Mihály, Erzse, Konrád, János és 
Annamária ellen indították, miközben a kiskorú gyerme
kek képviseletében eljárt özvegy Löbl Jánosnét „osztály- 
egyesség szerint dologi jogi hatállyal járó özvegyi jog 
illeti, de ő perbe nem vonatott”. A bíróság rögzítette azt 
is, hogy „árverés útján közösség megszüntetés csakis az 
esetben rendelhető el, ha a természetbeni megosztás nem 
lehetséges, felperes pedig alperesnek azon állítását, hogy 
a szöllők s földek természetben már megosztva birtokol- 
tatnak, tagadásba nem vette”.37 Ha a vagyonközösséget a 
bíróság megszüntette, egyúttal az özvegyi jogot megváltá
sáról is rendelkezett.

Ha az özvegy egyben tulajdonostárs és azon a tulajdo
ni hányadon, amely nem őt illette, özvegyi jog jogosultja

is volt, a vagyonközösség megszüntetése szintén özvegyi 
joga megváltásával járt. A Pécsi Kir. Törvényszék 1891. 
február 27-én Hatos Mária és özvegy Hatos Gusztávné 
keresetének Hatos Emma mohácsi lakos ellen helyt adott, 
a mohácsi 31. sz. tulajdonjegyző könyvben felvett 65. 
hrsz. ház és a 66. hrsz. házikert vagyonközösségét meg
szüntette. Alperes köteles volt tűrni, hogy az ingatlan bírói 
átverésen eladassék. A bíróság elrendelte a vételár bírói 
letétbe helyezését, és az özvegyi jog megváltásaként meg
állapította a vételár % évenként esedékessé váló kamataira 
nézve az özvegy tulajdoni igényét, őt a kamatok felvételé
re feljogosítva. A rövid indokolás rögzítette, hogy igazo
lást nyert „a közös tulajdon és az életfogytiglani özvegyi 
haszonélvezet fennállása” a nevezett ingatlanokon, amely 
„megszüntetését bármelyik tulajdonostárs kérheti, és eh
hez a szolgalmi jogosult is hozzájárult”.38

Özvegyi jog megszüntetése és járulékai iránt indítot
ta Horváth Erzsébet mohácsi lakos édesapja második fe
lesége, Pécsi Ágnes ellen az alábbi pert, míg az özvegy 
a vagyonközösség megszüntetését kérte. A Pécsi Kir. 
Törvényszék az özvegy viszontkeresetének adott helyt. 
A Mohácson 1889. május 20-án elhunyt Horváth Mihály 
egyedüli törvényes örököse felperes, míg alperesnek a 
Mohácsi Kir. Járásbíróság 2553/900 sz. végzésével beke
belezett özvegyi joga volt. Felperes szerint második fele
ségét édesapja „még életében kielégítette özvegyi jogára 
nézve a csatolt osztályos egyesség értelmében, és özvegyi 
jog csak akkor illeti meg a nőt, ha és amennyiben arról 
akár élők, akár pedig halálesetre szóló intézkedéssel gon
doskodva nem lenne”. A bíróság azonban alperes érvelé
sét fogadta el, „tekintve, hogy az országbírói értekezlet 
által érvényben fenntartott 1840. évi VIII. tcz. 16. és 18. 
§§, és az ennek alapján kifejtett állandó gyakorlat szerint 
az özvegyi jog feltételen és kizárólagos és az még a köte
les rész czímén sem korlátozható. (...) Felperes nem bi
zonyította, hogy a juttatás célja az özvegyi jog biztosítása 
lett volna, vagy abba alperes beleegyezett volna, tekint
ve továbbá, hogy az özvegyi jog a férj halála utáni idő
re akarja a nőnek a tisztességes megélhetést biztosítani, 
aminek folyamányaként (...) a hátramaradt özvegyet férje 
javaiban özvegyi jog czímén a lakás és tartás csak azon 
egy esetben nem illeti meg, ha a férj özvegyének tartásáról 
végrendeletileg vagyis halál esetére kifejezetten intézke
dett. (...) Egyességben foglalt vagyonát felperes jogelődje 
még a házasság fennállása alatt szerezte, így arra alperes 
közszerzemény czímén is igényt tanúsíthatna, mert nem 
csak az öröklött, hanem a szerzett vagyonát is osztályra 
bocsátotta az atya, de ha mindjárt be is igazolná felperes, 
hogy az egyesség ajándékozást jelentett, ami őt köteles ré
szében korlátozta, még ha így is lenne, csak a köteles rész 
kiegészítését kérhetné, ami azonban éppen nem zárja ki 
azt, hogy eme kiegészített köteles része az özvegyi joggal 
terheltessék.”39

A Pécsi Kir. Ítélőtábla 1901. október 22-én az indokolást 
azzal egészítette ki, hogy „a fennálló törvények értelmében 
az özvegynek tartásra és lakásra van igénye, s mindaddig 
míg ezen igényeire nézve kielégítést nem nyert, az összes 
javak haszonélvezete illeti meg”. Változást jelentett, hogy a 
bíróság a viszontkeresetet is elutasította, mivel nem a kere-
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settel azonos jogalapból származott, és felperes az együttes 
tárgyalásba bele nem egyezett.40 A Curia 1902. december 
20-i ítélete azonban a keresetet a főtárgyra nézve részben 
megváltoztatta: „az özvegyi tartás a nevezett ingatlanokból 
Horváth Mátyás tulajdoni jutalékának fele részére korlátoz- 
tatik s felperes az özvegyi tartás ilyen értelemben történő 
telekkönyvi bekebelezésének tűrésére köteles.” A Curia a 
visszontkeresetre nézve az elsőbírósági ítéletet azzal hagyta 
helyben, hogy „az árverés az özvegyi lakás és tartás iránti 
szolgalmi jog fenntartása nélkül lesz foganatosítható”. Az 
„özvegyi jog a hagyatékban törvénynél fogva illeti a nőt”, 
áll az indokolásban, és „felperes nem bizonyította, hogy az 
átadás az özvegyi tartás kielégítése czéljából történt volna, 
mint ahogy azt sem mutatta ki, hogy ajándékozás lett vol
na”. Tekintettel arra, hogy felperes az első házasságból szü
letett, 1840. évi tcz. 18. § értelmében helye van az özvegyi 
tartás egy gyermekrészre való korlátozásának.41

Az özvegyi jog megszorításával alperesi pozícióban, 
kifogásként nem lehetett élni. Özv. Pap Mártonná Buzás 
Anna ingatlan birtoka és járulékai iránt indított pert fia, 
Pap Márton ellen. A Pécsi Kár. Törvényszék a keresetnek 
helyt adott, és kötelezte alperest, hogy a „cserkúti 184. be
tétben I. sorsz. alatt foglalt 175. hrsz. ház és udvar általa 
bírt fele részét, továbbá a 223. hrsz. szöllőt s Puszta dűlő
ben 3. hrsz. szántót, a Somogyi dűlőben 8. hrsz. szántót, 
a Cseralja dűlőben 9. hrsz. szántót, a Ráadás dűlőben az 
1. hrsz. kertnek általa bírt fele részét felperesnek 15 nap 
alatt birtokába bocsássa, és elvont haszon címén (...) 40 
koronát fizessen meg”, mivel „alperesnek azon kifogása, 
hogy felperest mint özvegyet férje hagyatékában csak egy

gyermekrésznek haszonélvezete illeti meg s így nem kö
vetelheti a keresetbe vett ingatlanok egészének haszonél
vezetét, jogos alappal nem bír, mert a (...) hagyaték át
adó s jogerőre emelkedett végzés szerint felperes részére 
a haszonélvezeti jog az összes ingatlanra biztosíttatott”.42

Az özvegyi jog törlését a tulajdonos az özvegy újrahá- 
zasodása után kérhette. A Pécsi Kir. Törvényszék Tóth Já
nos és neje Csupits Teréz lothárdi lakosok özvegy Csupits 
Jánosné született BosnyákMárta ellen „életfogytiglani la
kás és tartás szolgalmi jogának törlése” iránti keresetének 
1892. október 13-án azért adott helyt, mert „újboli férjhez 
menetele igazolást nyert”.43 Mivel a per kimenetele nem 
volt kétséges, alperes a bíróság előtt meg sem jelent.

4 . Következtetések
A nőtartást a férj halálával felváltó özvegyi jogot a 
19. század végének magánjogtudománya „szükségesnek 
és mindenki által fenntartandónak” ismerte el.44 A vizsgált 
levéltári források azt igazolják, hogy az özvegyi jog nem 
kihalófélben lévő intézmény volt, hiszen a korszakban a 
nők önálló kereső tevékenységet ritkán folytattak, és öz
vegyként -  különösen a nem vagyonos társadalmi csopor
tok esetén -  szükségük lehetett a gondoskodásra. Magán
jogi törvénykönyvünk tervezeteiben az özvegyi jog már 
nem női különjogként, hanem az öröklési jogon belül, de 
lényegét tekintve a tradicionális jogban meglévő tartalom
mal nyert szabályozást, melynek bemutatása külön tanul
mány tárgyát képezi.

Es z t e r , Cs . HERGER
Beitrage zur Geschichte des Witwenrechts: Das Witwenrecht in der Praxis nach 
1848 in Baranya (Zusammenfassung)

Das Witwenrecht (ius viduale) wurde vor 1848 in der 
ungarischen Privatrechtsliteratur unter den sog. Sonder- 
rechten der Frauen, aber nach 1848 meistens im Ehegat- 
tenerbrecht behandelt. Dieser Unterschied ist auch in der 
heutigen privatrechtshistorischen Literatur davon abhan- 
gend aufzufinden, ob sich der Verfasser auf das traditi- 
onelle Recht oder auf das Zeitalter der Modernisierung 
fokussiert. Die Zielsetzung des Beitrags ist nicht die aus- 
führliche Beschreibung des Witwenrechts aufgrund des 
ungarischen Gewohnheitsrechts beziehungsweise der ein- 
zelnen Gesetze, von denen es teilweise geregelt wird, son- 
dern die Darstellung des Witwenrechts in der Praxis nach

1848 im Komitat Baranya aufgrund der Akten von ehe- 
maligen Nachlassverfahren, Nachlassprozessen und ehe- 
güterrechtlichen Rechtsstreitigkeiten, die im Archiv des 
Komitats Baranya des Ungarischen Nationalen Archivs 
aufbewahrt wurden. Diese Analyse lasst die Folgerung 
abziehen, dass die Aufrechterhaltung des Witwenrechts in 
den Entwürfen des ungarischen Zivilgesetzbuches an der 
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wohlbegründet war; 
das Witwenrecht, welches nach dem Tod des Ehemannes 
dem Frauenunterhalt folgte, war wegen der sozialen Ver- 
haltnisse auch weiterhin ein notwendiges Institut des un
garischen Privatrechts.
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1. Problémafelvetés

Az elsősorban a iustinianusi Institutiókból ismert hadria- 
nusi szabályozás, valamint Paulus kincsre vonatkozó defi
níciója óriási karriert futott be a modern jogokban, hiszen 
az első ízben dokumentálhatóan Hadrianus által intézmé
nyesített elgondolás (miszerint az idegen telekben talált 
kincs tulajdonjogának fele a megtalálót, fele pedig a telek 
tulajdonosát illeti), valamint Paulus híres definíciója (mi
szerint a kincs egy bizonyos régen elrejtett, értékes dolog, 
amelyre már nem emlékeznek, s így nincs tulajdonosa) -  
persze modernizált formában, olykor persze bizonyos el
térésekkel, de -  számos modern polgári törvénykönyvben 
szívósan tovább él mind a mai napig.

Vannak azonban olyan jogrendszerek, amelyek a kin
csen történő tulajdonszerzés szabályozása tekintetében 
korántsem a fenti alapokon állnak. Teljesen másképpen 
szabályozzák a kincsen történő tulajdonszerzést pl. a com- 
mon law jogcsaládhoz tartozó jogrendszerek, így Anglia 
és Wales, az Egyesült Államok tagállamainak többsége, 
valamint az egyébként vegyes jogrendszerűnek tekinthető 
Skócia is. Az angol és a skót jogban pl. a kincsen a Koro
na szerez tulajdonjogot. A külföldi és a történeti előképek 
figyelembevételéről eleve tudatosan lemondó svájci ptk. 
sem a romanista jogcsaládhoz tartozó jogrendszerekben 
általában „szokásos” módon szabályozza a kincsen törté
nő tulajdonszerzést. Az 1907-es Schweizerisches Zivilge- 
setzbuch 723. cikke a kincset teljes egészében azon telek 
vagy ingó dolog tulajdonosának rendeli adni, amelyben 
a kincset megtalálták. A találó pedig méltányos díjazásra 
tarthat igényt, amely azonban nem haladhatja meg a kincs 
értékének a felét.

Az 1959. évi (régi) és a 2013. évi (új) magyar Polgári 
Törvénykönyv is egészen másképpen, más elvi alapokon 
szabályozza a kincsen történő tulajdonszerzést, mint a ro-

Siklósi Iván

A kincsen történő 
tulajdonszerzés főbb 
szabályai a magyar 
jogban, figyelemmel 
a modern szabályozás 
hazai jogtörténeti 
előzményeire is*
manista jogcsaládhoz tartozó modern jogrendszerek több
sége. Mi lehet ennek az oka? A római jog recepciójának 
hazai elmaradása? A régi magyar jogtörténeti hagyomá
nyok? Netán a szocialista jogfelfogás hatásáról van szó? 
Érdemes legalább egy rövidebb lélegzetvételű tanulmány 
keretében megvizsgálnunk e kérdéskört.

2. A kincstalálás 1959. évi Ptk. előtti 
magyar jogtörténetéből

A Ptk. előtti magyar jogtörténeti források tanulmányozása 
számos értékes adalékkal szolgál a kincstalálásra vonatko
zó szabályozás fejlődését illetően, és e jogtörténeti tapasz

* A tanulmány a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával ké
szült.
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