GELENCSÉR JÓZSEF

AZ ÖRÖKLÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSA
A KÁLI-MEDENCÉBEN

I.
BEVEZETŐ
Az örökléssel kapcsolatos jogi népszokások
viszonylag korán magukra vonták a jog-, illetve
a néprajztudomány művelőinek figyelmét. A
századfordulón a Polgári T ö r v é n y k ö n y v előké
szítésének időszakában két igen jelentős, orszá
gos méretű felmérés, adatgyűjtés született. Az
egyik Mattyasovszky
Miklós, 1 a másik Baross
2
János nevéhez fűződik. 1919-ben pedig Tagányi
Károly foglalkozott a hazai élő jogszokások
gyűjtése kapcsán az öröklési joggal. A néprajz
kutatók emellett a különböző népszokások le
írásánál azok jogi vonatkozásairól sem feledkez
tek meg. Az 1939 és 1948 között, az Igazságügyi
Minisztérium által szervezett gyűjtés több mint
300 községre terjedt ki. 4 Az öröklési jogszoká
sokra vonatkozóan, illetve a jogtörténet terüle
tén az utóbbi évtizedekben végzett kutatómun
kára figyelemmel meg kell említeni
Tárkány
Szűcs Ernő, Bónis György, Papp László, Degré
Alajos, Csizmadia Andor, Fél Edit nevét és mun
kásságát.
Az öröklés népi jogszokásai az elmúlt századok
során nagy számú eltéréssel, változatossággal
jelentek meg. Elég megemlíteni, hogy már Werbőczi István leszögezte a j o b b á g y o k öröklésé
nél, miszerint ,,a törvényes szokás is sokféle,
melyet a helyek régi gyakorlatához képest kell
megtartani". 5
A nagyfokú változatosságon belül a jogi nép
szokások törvényrontó és törvénypótló szerepe
szembetűnő. Tagányi állapította meg, hogy a
népi gyakorlat ,,az ősi hazai öröklési jognak
legtöbb jellemző és már régen elavult tételéhez
ragaszkodik". 6 A törvénypótló szerep pedig az
állami jogalkotás által nem szabályozott társa
dalmi viszonyoknál mutatkozik meg, az azoknál
követendő magatartásra alkot szabályt. A jogi
népszokások betartását sokszor minden állami
erőszakszervezetnél erősebb társadalmi kényszer
biztosítja.
Tekintve, hogy a jogi népszokásokat jelentős
mértékben befolyásolta a — rendszerint már ha
tályon kívüli — törvény, szükséges a jogforrások
áttekintése. 1848 áthidalhatatlan mély árokként
választja el egymástól az azt megelőző, illetve
azután kialakult magyar öröklési jogot. 7 Az
1848: 9. te. az úrbériség megszüntetésével, a 15.
te. az ősiség eltörlésével óriási változásokat ho
zott. Az utóbbi jogszabály alapján megszűntnek
tekintették az addig létező királyi adományos és

nem adományos, a fi- és leányági javak, valamint
az ebből származó jogviszonyok közti különbsé
get, az ehhez kapcsolódó leánynegyeddel, haja
doni joggal együtt. A nemes és nem nemes jog
egyenlőségének biztosítása előtt már 1840-ben
a nemek egyenlősége is megszületett — leg
alábbis az öröklés tekintetében és a törvényben.
1848-ig az öröklési viszonyok döntő többségének
szabályait a Hármaskönyvben lehetett megta
lálni. Az elbukott szabadságharc után átmeneti
leg az Osztrák Polgári T ö r v é n y k ö n y v került be
vezetésre, hogy azután az 1861. évi országbírói
értekezlet megalkossa a változások miatt szük
ségessé vált Ideiglenes Törvénykezési Szabályo
kat. Ez utóbbiak a Hármaskönyvhöz hasonlóan
jogdogmatikai értelemben nem voltak ugyan
törvények, de a II. világháborút követően meg
alkotott Ptk.-ig iránymutatásul szolgáltak. Meg
lehet még említeni a polgári kor két törvényét
(1874: 35. és 1876: 16. t e ) , melyek a végrendele
tek alakiságával foglalkoztak.
Ahogy a legutóbbi évtizedekig az uralkodó
osztály által végzett jogalkalmazástól nem volt
idegen a szokásjog, úgy a paraszti életet folyta
tók körében is létezett, elfogadottá vált a jogi
népszokások rendszere.
A Káli-medence falvai öröklési jogszokásainak
változásait 1848-tól lényegében a mezőgazdaság
szocializálásáig terjedően vizsgáltam. Az idő
határ egyik irányban sem tekinthető merevnek.
Egyes résztémákban a kutatás szinte napjainkig
terjedt.
A kutatást ez ideig az egykori kisnemesi (jó
részt református) családok levéltárának, az egy
házi iratoknak átvizsgálásával, s mindenekelőtt
szóban közölt adatok gyűjtésével végeztem. Ez
utóbbi körülmény magyarázza az említett idő
határt. Megkezdtem az állami levéltárak anyagá
nak kutatását is, az itt elvégzendő munka további
részletesebb adatokat ígér. Az alábbiakban rövi
den áttekintem a vizsgált terület öröklési rend
szerét, melyen belül néhány intézményről a töb
bihez képest részletesebben is szólok. Elsősorban
azokról, melyek a kutatott területen jellegzetesek
voltak, vagy éppen a szakirodalom kevésbé fog
lalkozott velük. Munkám során nem kívánok éles
határt vonni az 1848 előtti nemesség, illetve a
jobbágyság népi jogszokásai között — bár à rá
juk vonatkozó eltérő tételesjogi szabályozást
mindig figyelembe kell venni —, mivel azok
egyaránt beletartoznak a népi jogszokások rend
szerébe.
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A bevezető részben hivatkozott országos mé
retű adatgyűjtésekből egyértelműen megállapít
ható, h o g y a múlt század végétől Magyarorszá
gon egymás mellett párhuzamosan élt az öröklési
jogi népszokások három formája: a törzsöröklés,
a fiági öröklés és az egyenlő osztály. Az első
formánál a fiútestvérek egyikének jutott az in
gatlanörökség, aki azután a többieket valamilyen
formában kielégítette; míg a fiági öröklés ese
tében a fiúk az ingatlanokat természetben örö
költék, a lányok pedig pénzben kaptak meg
felelő kielégítést, de sokszor annál kevesebbel is
beérték. A törvény az előbbiekkel szemben 1840,
illetve 1848 után a harmadik formát, a leszármazók egyenlő örökösödését írta elő.
A Káli-medencében az emberi emlékezet által
elérhető időben a törzsöröklési szokásra nem
találtam adatot, és az írásos anyag sem nyújtott
erre példát. A vizsgált időszakban általános a
törvény szerinti egyenlő öröklés. ,,Megosztoztak
a vagyonon", 8 tehát minden testvér, nemre való
tekintet nélkül, egyformán örökölt mindenből. 9
A Dunántúlra vonatkozóan a századfordulón meg
lehet állapítani, hogy a magyar földművesek
valamennyi gyereket egyenlően akarták részel
tetni, de legalábbis az összes fiút az ingatlan
vagyonból. A fejlődés iránya a nemek közötti
egyenlő, sőt természetbeni osztály felé vitt."
Az egyenlő osztály végletekig menő birtokelaprózódáshoz vezethet. A keszthelyi közjegyző
ez idő tájt írott jelentésében arról számolt be,
hogy a környéken (ide tartozott a Káli-medence
is) az örökölt ingatlanok minden darabját elosz
tották és ez az eldarabolás annyira elterjedt, hogy
ekével a szántásnál a földműves a saját földjén
nem tudott megfordulni. Az okszerű gazdálko
dás szabályait felrúgva a fél- vagy negyedtel
kes úrbéri mezei birtokot is megosztották. A
sümegi közjegyző is arról írt, hogy a gyerekek
majdnem kivétel nélkül természetben osztoztak,
így 200-300 D-öles, sőt kisebb parcellák kelet
keztek, melyek megművelése nehézséggel járt.
Tekintve, hogy az általunk vizsgált területre is
több nemesi község esik, tanulságos, hogy az
akkor még ugyancsak Zala megyéhez tartozó
Balatonfüredről hívták fel a figyelmet, misze
rint az eldarabolás főleg a nemesi községekben
minden ésszerű mértéket meghaladt. 1 2 ö s s z e 
hasonlításul még megemlíthető, hogy a közeli
Nemesvitán szintén egyenlően örököltek a szá
zadfordulón, a hagyatékot természetben osztot
ták fel. 13
Az egyenlő öröklés általános
gyakorlata
ugyanakkor a Káli-medencében több tekintetben
törést szenvedett. A régi jog maradványaként
a fiági öröklés elemei is fellelhetők.
Az évszázadokon keresztül hatályos Hármas
könyv értelmében a fiági jószágból a leány nem
örökösödött. Ennek a szabálynak korlátozott
mértékű továbbéléséről adtak hírt a legidősebb
adatközlők, akik szerint a múlt században ,,a
férfi többet örökölt, azoké volt a nagyobb rész,
mert a lányoknak a férfi móringolt". A leányok
a móring által biztosított helyzetük tudatában
644

megelégedtek a kevesebbel is. Az öröklési jog
szokások, illetve területünkön a századfordulóig
élő hitbér közötti szoros összefüggésre fel kell
figyelni.
Mattyasovszky
szerint a Dunántúlon sok he
lyen általános volt az a törekvés, hogy az in
gatlanokat lehetőleg csak a fiúk kapják, csak
azok osztozzanak rajta, akik abban dolgoztak. 1 5
Az ingatlanokat a Káli-medencében is a fiútest
vérek igyekeztek maguknak megszerezni. Erre
azonban csak akkor kerülhetett sor, ha a lányok
férjhezmenetellel elkerültek a községből. Ilyen
kor a szülők — vagy később a testvérek — ki
fizették őket. A medencén kívüli Nemesvitán
szintén pénzben adták ki a lány részét, ha más
faluba vitték férjhez. 10 A népi gyakorlat és az
1848 előtt hatályos leánynegyed és hajadoni jog
közötti kapcsolat nyilvánvaló. Hiszen a leány
negyed pénzben járt, a hajadoni jog alapján pe
dig a lány az örökséget megszerzett fiútestvérei
től követelhette a hagyaték terhére történő kiházasítást. 1 ' Az idősebb férfinemzedék egy része
természetesnek tartja, hogy a föld a fiuké lett,
mivel a ,.férfiak többet dolgoztak, mint a nők".
A községben maradó lány azonban általában
megkapta az ingatlant. A más faluba férjhez me
nő, a „birtokot otthagyó" lány a barkóknál szin
tén csak ingóságot és pénzt kapott. 1 8
A szülők életében történő juttatás, illetve az
örökségbe betudás kérdéskörébe tartozik az
egyenlőség elvét szintén csorbító kitanítás és en
nek következménye. Tájegységenként változóan
a magyarságnál a kitanított részére járó örök
részt felére, negyedére csökkentették vagy ab
ból egyáltalán nem adtak. Már 1653-ban a Rá
kóczi-uradalomhoz tartozó Zborón az egyik fiú
nak atyja végrendelete szerint meg kellett elé
gednie azzal, hogy papi tisztségre juttatták. 1 9 A
századfordulón Hódmezővásárhelyen egy leány
részt, tehát a fiúknak járó örökrész felét kap
ta.2" Kiskunhalason a betudást a végletekig vit
ték, a taníttatás éveinek kiadásairól részletes szá
mítást végeztek. 2 1 A Fejér megyei Sárkereszte
sen az 1930-as években a betudás addig ter
jedt, hogy az már a lány érdekét védte a fiú
testvérrel szemben: a segéd jegyzőnek kitanítta
tott fiúval szemben a lányé lett a ház és a föld.
A Káli-medencében a szellemi pályára adott
vagy mesterséget kitanuló fiút a szülők figyel
meztették: „Neked ez az örökséged!" Az intő
szót megértő gyerek lemondott testvérei javá
ra. ,,Ö nem jussolt, a többiek osztoztak." Más
esetben ,,mikor osztoztak, fölszámolták a tanítta
tás költségeit, beszámolták a jussba". A módo
sabb családoknál ez esetben az értelmiséginek,
katonának, iparosnak tanult gyerek is kapott
némi ingatlant. A testvérek a kitanítottnak ve
lük egyenlő nagyságú örökrészben részesítését
— amire volt példa — nagymértékben igazság
talannak tartották, mivel az „otthon nem is dol
gozott, a kitaníttatással kenyeret kapott a kezé
be". Szentbékkállán a gyakorlatot helytelenítve
említették: ,,Az uramék heten voltak testvérek,
volt közöttük pap is. Kitaníttatták, mégis ka
pott egy pincés szőlőt, pedig megélhetett volna
abból, amit tanult." 2 2
A munkából kiöregedő szülők eltartásáról gon-

doskodni a leszármazók kötelessége volt. Ennek
egyik formája, amikor a szülői házban maradó
gyerek látja el az öregeket. A gondozásra, ter
mészetbeni szolgáltatásokra figyelemmel az ilyen
leszármazót az örökségből n a g y o b b rész illette.
Általában az utolsónak otthon maradóra (ezért
sokszor a legfiatalabbra) hárult a gondozás kö
telessége. Néhány általános vélemény, majd
konkrét példa a Káli-medencében követett jog
szokásokról: „Aki az öregek gondját viselte, azé
lett a ház." „Aki a házban maradt, az kapta a
lakást vagy egy részét. A gondozásért többet
kapott, de a szülők eltakarítása is az ő feladata
volt." „Aki eltartotta a szülőket, arra ráírat
ták a házat vagy egy darab földet."
„Az én uram egész életében az öregekkel volt,
a fél házat kapta, a többi a másik két testvéré
lett. A többi vagyonból egyformán osztoztak." 2 ; 3
„A múlt század közepén a Dukkon családé volt
ez a három telek. Hárman megosztották maguk
közt, de amelyik fiú eltartotta a szülőket, azé öt
száz D-öllel nagyobb lett." 24 „Én az édesapám
tól 1927-ben kaptam ezt a fél házat, mert vele
maradtam. 1944-ben halt meg, addig tartottam,
kosztjáról, mindenről gondoskodtam az urammal
együtt." 2 5 Balatonhenyén Szálai Gábornak két
testvére volt, mivel szüleivel maradt, övé lett a
ház a benne lévő ingóságokkal, de a jussát pénz
ben kellett megváltania. Rá hárult a szülők ápo
lási és temetési költsége.
A napjainkig élő gyakorlat mögött a legfiata
labb fiú előjoga is ott rejtőzik. Ez a jog már a
római kortól fogva s azután is széles körben
csaknem egész Európában ismert volt. A Hár
maskönyv is magáévá tette: „Az atyai ház min
dennel, ami hozzá tartozik a legkisebb fiúra ma
rad." 26 A feudalizmus korában ennek megfele
lően a legfiatalabb testvér örökölte az apai há
zat, pénzben kielégítve az idősebb testvéreket.
Az úriszékek ítélkezési gyakorlata is eszerint
alakult (pl. Garamszentbenedeken 1682-ben). 27 A
Dunántúl területén a századfordulón vagy a leg
idősebb vagy a legfiatalabb fiú előnyben része
sítése volt ismert. A döntés sokszor azon múlott,
hogy a szülő melyiket tartotta alkalmasabbnak a
gazdálkodásra. 2 8 Tihanyban és Nemesvitán álta
lában a legfiatalabb maradt a szülőkkel. 2 9
III.
A HAGYATÉK
ELOSZTÁSÁNAK
TECHNIKÁJA
A Káli-medencében a minorátus,
a legfiata
labb fiú előjoga még egyértelműbben megnyi
latkozott a hagyatéki vagyon elosztásának gya
korlattá vált egyik módjánál. A hagyatéki osz
tálynál rendszerint mindenki gazdálkodásának
ésszerű továbbvitele, egyéni érdeklődése, irá
nyultsága szerint igyekezett ingatlant szerezni,
de sokszor nem jött létre megegyezés. Emiatt —
a vita elkerülése érdekében — alakult ki az el
osztás technikája, mely azonban idővel válto
zott. A korábbi, de még a két világháború kö
zött is meg-megjelenő gyakorlat szerint az
egyenlő értékű örökrészek közül a legfiatalabb
testvért illette a választás.

Salföldön „ha megörökölték, akkor a legidő
sebb szétosztotta, a legfiatalabb pedig választha
tott". 30 Tudunk esetről, amikor nem a legidősebb
fiú, hanem az édesanya osztotta egyenlő részekre
az örökséget, és a legfiatalabb azután választ
hatott. Ugyancsak Salföldön említették: „annyi
vót, hogy a fiatal választhatott. 1913-ban amikor
édesanyám férjhezment, édesapja kiadta a birto
kot. A kiadott részből a két testvér közül vá
laszthatott a fiatalabb". 3 1 Csak utalunk rá, hogy
egy 1325. évi oklevél még országos szokásnak
tudta, miszerint a legfiatalabb fiú az osztálynál
elsőnek választhatott? 2 Az első választás joga a
későbbi századokban vidékenként eltérően il
lette a legifjabb vagy legidősebb testvért. Kis
kunhalason 18. századi adatok a legidősebb, 20.
századi szóbeli közlések a legfiatalabb választási
jogára utalnak. 3 3 Századunkban a barkóknál az
ingóságok felosztásakor — amennyiben nem sor
soltak — a kisebbik fiút illette a választás. 3 4
A Káli-medencéből van adatunk az idősebb vá
lasztási jogára is. Mátyás István Balatonhenyén
említette, hogy „nálunk az öcsém osztott, én vá
lasztottam".
Tagányi úgy látta, hogy a legfiatalabb testvér
előjoga főleg ott élt, ahol a település mezővárosi
ranggal rendelkezett v a g y nemesi közbirtokosság
volt. 35 Mattyasovszky
szerint pedig a legidősebb
fiú előjogának biztosítása, mely hűbéri eredetű,
az egykor földesúri hatalom alatt álló települé
seken volt fellelhető. 36 Megállapításaik azonban
kutatási területünkön nem nyertek bizonyítást. A
legfiatalabb előjogára volt kisnemesi, illetve föl
desúri községekben egyaránt akadt példa.
Ezt, az egyesek által igazságosnak tartott elosz
tási módot századunkban újabb váltotta fel, mely
ben a szerencse kapott nagyobb teret. A hasonló
módszerrel történő elosztás nem ismeretlen más
magyar tájegységben sem. Mindenekelőtt az
újraosztásos földközösségekben élt. A jogosul
tak között a földeket sorshúzással, azaz nyilazás
sal osztották szét. 37 A szó a sorsolási eljárás ere
deti formájának emlékét őrizte meg, mikor még
nyílvesszőkre rótták az egyes földdarabok jelét,
és így kellett kihúzni a nyilkötegből. Ki-ki a ki
húzott jelű földet használhatta. A sorshúzással el
osztás technikája az öröklési eljárásban is meg
jelent. Hódmezővásárhelyen a 18. század végén
az osztályos felek vitáját a bírák „nyíl vetések
szerint" oldották meg. A nyilak egymásra hason
lító fapálcák voltak, melyekre az örökösök nevét
vagy jelét vésték. A húzás vagy nyilazás tarisz
nyából, sapkából történt. Akinek a jelét elsőnek
kihúzták, az kapta az egyenlő értékű csoportokba
rakott v a g y o n t á r g y a k közül az elsőt. 38 Századunk
első harmadában az erdélyi Körösfőn szintén nyi
lat húztak. Az osztozok pénzre vagy pálcikára
vésték jelüket. Azután megállapodtak, hogy az
egyformákra elosztott földek közül melyikre húz
nak először nyilat. Akinek a jelét a sapkából ki
húzták, az kapta az első földet és így tovább. 3 9
Kiskunhalason az összerakott egyenlő értékű in
góságok felett kockát húztak, azaz fadarabkákat,
gyufákat törtek szét, és aki a hosszabbat húzta, az
választott. Vagy számokkal ellátott cédulát tettek
kalapba és abból húztak. A 18. században az in
gók és ingatlanok elosztása kapcsán még itt is
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nyílvonásról
beszéltek. 4 A barkóknál a végleges
elosztás szintén sorshúzás (nyílhúzás) útján tör
tént. 41
A Káli-medencében ,,sorsolással
is osztottak
egymás közt, mert pénzt el lehet igazságosan osz
tani de a földet nem. Gyufát húztak, papirost tet
tek kalapba, a legidősebb húzott először." 4 2
„Egyenlő osztozásnál cédulát húztak.
Megszá
mozták a cédulát, mellik melliket húzta. Kalap
ból, utána nem lehetett szemrehányás. Ha nem
tetszett, akkor összecserélték, akár ráfizetéssel
is." 4 3 Az általános érvényű balatonhenyei és kö
veskáli indoklás után néhány egyedi eset:
,,A vagyont érték szerint szokták megosztani.
Pontosan nem tudták ugyan kiosztani, egy jobb
birtokhó vágtak egy rosszabbat. Mikor fölértékőték, cédulát húztak. A cédulára számot írtak,
megvót melyik mit jelent, asztán összekeverték,
mint a bálbo. Mikor az én uram édesapja meghalt
1912-ben, az uram három éves vót, asztán neki
jutott a legjobb cédula. Az én édesanyámék nyócan vótak testvérek, ott a legidősebb húzhatott
először, mer az rendezkedett mindent. Az uraméknál meg a legkisebb húzhatott." (Köveskál.) 44
„Édesapám 1940-ben halt meg, két gyerek ma
radt utána. 1941 tavaszán osztály volt. Fölbecsül
ték az örökséget. Elosztották, hogy minden cso
portba több félét igyekeztek bevenni. Cédulákra
számot írtak, összegyűrték, kalapba tették, meg
rázták. A kalapot fölemelték, úgy húzhatott min
denki." (Monoszló.)*' 5
,, 1947-ben öregapám után sorsot vetettek. Föl
írták egy papírra az a, b, с betűt, mindegyik egy
részt jelölt. A három testvér körben ült, középen
öreganyám, aki föntartotta magának a házat meg
a pincés szőlőt. A többiek egy kalapból húztak.
Egyikük kisgyereke vitte körbe." (Kővágóörs.) 46
Az idézett esetek alapján látható, századunk
ban uralkodó eljárás a cédulahúzással történő el
osztás, melynek megvannak a hagyományos moz
zanatai, sőt a legutóbbi kővágóörsi esetnél érez
hető az ünnepi, szertartásos jelleg is. A mezőgaz
daság szocializálását követően a földterületek
termelőszövetkezeti közös használatba vagy álla
mi tulajdonba kerülésével az ilyenfajta eljárás
szükségtelenné vált. A jogszokáshoz való ragasz
kodást azonban bizonyítja, hogy még 1962-ből is
találtunk adatot gyakorlására. Kővágóörsön öt
testvér osztozott meg egy zártkerti szőlő haszná
latán kalapból történő húzással. (Az ingatlan
nyilvántartásban osztatlan közös tulajdonban ma
radt a földterület.) 4 7
Az örökség természetbeni elosztása tehát lehe
tőség szerint olyan módon történt, hogy egy-egy
birtoktest ne aprózódjon tovább, minden örökös
különálló ingatlant kapjon. Amennyiben az örök
hagyó kevésbé volt módos, kisszámú ingatlant
örökített, bizonyos előnyökkel rendelkező ingat
lanból csak egyet hagyott maga után, ugyan
akkor a vagyonon több örökös osztozott, sor ke
rült az egyes birtoktestek feldarabolására is. Ál
talában azonban a hagyatéki vagyon megosztásá
nál együttesen érvényesült ez a kétféle módszer,
melyhez gyakran még értékkülönbözet megfize
tése társult.
Az ingatlanok természetbeni felosztása, felda
rabolása különösen a házhelyeknél, a házülések
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nél volt gyakori, melynek nyomát a települések
szerkezete ma is magán viseli. A felosztásra ke
rülő területet lánccal mérték ki, a feldarabolás
utáni új határokat megyekövekkel
jelölték. 1783ban Kővágóörsön az ,,atyai házhelyet" Sári Mi
hály és felesége leszármazói ilyen módon osztot
ták nyolc részre. A terület fele a rajta levő épü
letekkel három fiútestvéré lett; a másik fele öt
részre oszlott: az épületektől a ,,szürüskertig"
a
két lányé, a szürüskert a három fiúé lett. 48 1826ban Köveskálon N. Györffy Katalin leszármazói
a ,,Ház Hely"-et hat részre osztották. 4 9
A felépítmények megosztására is vannak ada
tok. Ismeretes a barkók köréből az apai ház gerendaközönkénti
megoszlása a fiúk között.^ Belsö-Somogyban a 19. század második felében az
osztozkodók nemegyszer kettévágták az épületet,
és az elejét elvitték. Más esetekben felesben, har
madában használták a lakó- és gazdasági épülete
ket. Közös konyhahasználatnál szigorúan csak a
rájuk eső részt és a kemencét vették igénybe,
vagy fallal kettéosztották a helyiséget.'' 1 Kővágó
örsön a Dombai családnál 1779-ben a ,,régi Ház
hely . . . megyekövekkel
el különböztetett" oly
módon, hogy ,,az Atyai házbul a szoba egésszen,
a Konyha pedig a rajta levő ablakig Vasi Évának
. . . a Konyhának végi pedig félszerrel együtt
Vasi Pálnak jussán esett". 0 2 A megosztás példái a
későbbi évtizedekből is folytathatók. A megosz
tás révén alakult ki több közös udvar is. Hasonló
módon osztoztak a szántókon, szőlőkön, réteken,
kerteken.
Az ingóságok felosztásánál gyakori volt, hogy
a szülői háznál maradtak, a bent maradó testvér
szerezte meg tulajdonukat. Ugyancsak általános
volt, hogy a gazdasági felszerelés, értve alatta a
szőlőművelés, borfeldolgozás eszközeit is, a fiú
gyereké lett. A lány tulajdonába inkább bútorok,
ládabeli, ágybéli, szekrényben
holmik, ruhák,
konyhafelszerelési tárgyak kerültek. Az egymás
nak engedni nem akaró örökösök azonban még az
ingóságok körében is ragaszkodtak az egyenlő
részhez. így kerülhetett sor arra, hogy az egyik
gazdaember leszármazói a szekér tartozékát, a
hosszi láncot is kettévágták, így az eredeti funk
ciója betöltésére alkalmatlanná vált.

AZ OKIRATOK

IV.
ŐRZÉSE,

ÖRÖKLÉSE

Az egykor nemesi jogállású népesség okiratai
nak őrzése, öröklése külön figyelmet érdemel.
Jóllehet az okiratok öröklése az ingók öröklésé
nek kérdéskörébe tartozik, bizonyító erejük, tar
talmuk jelentősége miatt különös elbírálásban ré
szesültek, a többi ingósághoz képest nagyobb
gondot fordítottak rájuk. Ennek köszönhető, hogy
a családi levéltárakban, levelesládákban
a 17.
század végétől kezdődően nagy mennyiségű fon
tos vagy általuk annak ítélt iratanyagot megőriz
tek. Az iratok zömét adásvételi szerződések te
szik ki, de megtalálhatók a móringlevelek, vég
rendeletek, osztályos egyezségek, peres iratok,
bírósági ítéletek, záloglevelek, nyugták, váltók,
árverési hirdetmények stb-. is.
1848 előtti jogunk értelmében a nemzetség le-

veiéi közösek maradtak, de a levéltár őrizete és
gondviselése az idősebb fiútestvért illette. 5 3 Nem
kell indokolni, hogy a családi iratok megőrzésé
hez a feudális korban milyen nyomós érdek fűző
dött. Ennek következményeként némelykor a ha
gyatéki leltárba is bekerültek, mint 1817-ben Köveskálon:
,,Páli Josef és Sára Á r v á k Jussainak ö s z v e í r á s a
Nro 1° Nemes Somody István által 240 Váltó
ftokat kiváltott Házról Szólló levél
2° Néhai Páli András özvegyének Csuti Ju
liannának néhai Molnár Josef né Sz. Péteri Sára
Asszonytól 196 f vásárlott Szőllejéről Szólló Le
vél
3° Sz. Péteri Sára Asszony Moring Levele és
annak fel vételéről Szólló nyűg levél
4° Néhai Györfi Anna Asszonytól vásárlott
Szöllö Föld ről Szólló Levél." 5 4
Az egykori kisnemesi családok legidősebb tag
jai számára az elsőszülötteknek az iratmegőrzés
sel kapcsolatos előjoga ma sem ismeretlen. Eltérő
gyakorlatról viszont már 1829-től tudunk, mikor
a köveskáli Györffy József és György atyafiságos
egyezséggel a leveleket kétfelé vette, és mint az
utóbbi írta ,,hogy némellyek én nálam, némellyek
pedig annál, ha valami bajaink támadnának meg
találtatnak". 5 5 (I. sz. melléklet.)
Az ősiség eltörlése után a polgári korban az
ági vagyoni eredet bizonyítására már nemcsak a
család birtokában, hanem az állami hivataloknál
meglevő iratok is szolgálhattak, így a családi le
véltárak jelentősége csökkent. A sokszor lesülylyedő, széthulló e g y k o r i kisnemesi családok
azonban már csak érzelmi okokból is megőrizték
irataikat. Az I. világháború után e g y r e inkább a
nők, különösen az egyedülállók, a múltba fordu
lók vittek ebben vezető szerepet, ezzel mintegy
női ágon öröklődött tovább a levéltár. A nők
azonban nem tekintették kizárólagos tulajdonuk
nak, hanem az egész családot arra jogosultnak
tartották, illetve tartják.
V.
VÉGRENDELETI

ÖRÖKLÉS

A törvények és a jogi népszokások iránymuta
tást adtak a falvak népének, hogy v a g y o n u k mi
ként öröklődik, illetve milyen módon örökölnek.
Ehhez képest a végrendelkezés az általánostól el
térőt, az egyéniesítést szolgálhatta. A végrende
letek részletes vizsgálata a Káli-medencében —
de másutt is — u g y a n a k k o r azt bizonyította,
hogy a népi joggyakorlat általuk is é r v é n y r e ju
tott, megerősítést nyert. Adatközlőim szerint nem
volt gyakori a végrendelkezés, nem sok végrendöletről hallottak, azokról is inkább a módosab
bak köréből. Az egyébként valószínűleg eltúlzott
számszerű adatokat nyújtó Baross-felmérés
sze
rint Zala megyében az örökösödési esetek 10% 56
ban született végrendelkezés. Ez a szám megha
ladta az országos átlagot.
A végintézkedések okaira sokszor sem az írá
sos anyag, sem a szóbeli közlés nem adott egy
értelmű magyarázatot. Az előnyben részesítettek
és hátrányba kerültek egyaránt a maguk javára
igyekeztek szépíteni a valóságot. A kívülállók

1. ábra. Györffy Erzsébet az egykori kisnemesi család
irataival. (A szerző felvétele)
Abb. 1: Erzsébet Györffy mit den Dokumenten der ehe
maligen kleinadligen Familie
csak sejthették az igazi indítékot. Hozzájárult
ehhez, hogy nemegyszer az utolsó pillanatig ti
tokban maradt a végintézkedés léte. Múlt század
végi köveskáli esetről tudunk, mikor is a szülők
nél maradt fiú titokban mindent magára hagya
tott. A többi testvér háttérbe szorítása csak a te
metés után, a toron derült ki. A jelenlevők mind
járt birokra keltek, a sírásók alig tudták szétvá
lasztani őket. 57
Az idézett eset u g y a n a k k o r rávilágít a végin
tézkedések egyik okára, amikor a szülők gond
viselését ellátó, a vagyonban rendszeresen dol
gozó többet, esetleg mindent megkapott. A kö
veskáli Györffy Gáspár végrendeletét 1827-ben
azzal indokolta, hogy két kisebb fia, József és
György a végrendelkezés időpontjáig vele együtt
„Szenvedők és Gazdálkodók" voltak. 5 8 1860-ban
Szentbékkállán a Marton családban István és Dá
niel a ház első szobáját, a kerítést, az ólakat azért
nyerték el végrendelet által, mert azt az örökha
gyóval együtt gazdálkodva, az ,,ön iparkodásuk
és költségeiken készítették". 5 9 (II. sz. melléklet.)
Valamelyik testvér előnyben részesítése azonban
nem jelentette a többi teljes kizárását. A tapolcai
közjegyző századfordulón írott jelentése szerint
a k ö r n y é k e n a szülők végintézkedéssel csak az
esetek 5% -ban igyekeztek az egész ingatlanva
gyont egy személynek juttatni, aki hol a legidő
sebb, hol a legifjabb fiú lehetett. 6 0
A végrendelkezések másik g y a k o r i oka, hogy
a leszármazott nélkül elhaló igyekezett befolyá
solni vagyona további sorsát. (A feudális kor
ban megakadályozni a caducitast.) ,,A magtala
nok szoktak v é g r e n d e l k e z n i " — hívták fel a fi
gyelmet az adatközlők. Az örökösnek kiszemelt
rokont sokszor már korábban magukhoz vet
ték, mint az 1844-ben végrendelkező N. Fejes
János özvegye, a monoszlai születésű N. Csőszi
Zsófiát (,,Ki több esztendő óta nálam nevelke
dett.") 6 1
Okul szolgálhatott, hogy a végrendelkezők ezt
az utolsó alkalmat használták fel az ősiséggel,
illetve az ági eredettel szemben a vagyon szerze
ményi jellegét bizonyítani. , , ö r ö k áron vásárlot647

tarn"; ,,Védtem, amint az arról Szollo fassio meg
mutatja" vagy ,,harmadfél kapás Szőlőt csinál
tam" formulák utalnak a végrendelkező azon
szándékára, hogy az ingatlanokat mint saját szer
zeményét szabadon örökítse.
A végrendeletek ritkán tartalmaztak kitagadást. „Nagy valami vót, ha kitagattak
valakit."
Okául a szülők akaratával ellentétes házasság
kötési szándék szolgálhatott. A szülők gyakran
fenyegették a legényembert, ha mesztelen
talpú,
azaz szegény lányt akart elvenni, hogy kita
gadják. A leszármazó mulatozó, vagyont tékozló
magatartása is megalapozhatta a kitagadást.
A végrendeletet a legritkább esetben írták az
örökhagyók, ügyvéd vagy közjegyző közreműkö
dését is alig vették igénybe. A 18. század végé
től a 20. század közepéig általában a jegyzőt
bízták meg. Elvétve említették, hogy lelkészt is
felkértek erre a feladatra. Különösen a múlt szá
zad második feléig a végrendelet készítésénél je
len voltak a község vezető testületének tagjai
is. Hogy az elöljáró emberek századunkban sem
maradtak távol, arra utalt Köveskálon Németh
Lajos, aki ilyen minőségben több végrendelke
zésnél is megjelent. Alaki követelményként tar
tották, hogy az nem lehetett ott, akire hagyták
az örökséget, a végrendelkező még a fiát is ki
küldte a házból. A végrendeletet két vagy négy
tanú írta alá. Salföldön a végrendeletek írásba
foglalásában esetenként a tanító vett részt.
A régebben testamentomnak
esetleg testamentális levélnek nevezett végintézkedések a közép
kori okiratokéra emlékeztető szerkezettel ké
szültek. A bevezető részben a végakaratot nyil
vánító utalt személyes állapotára. Szinte kivétel
nélkül a ,,bár testemben beteges, de ép és egész
séges elmével bírok" kezdő formulával lehet ta
lálkozni, mellyel cselekvőképességüket nyilvání
tották ki. Rendszerint ilyen körülmények közt
tettek rendelést, tettek testamentomot
(18. szá
zad) vagy rendelkeztek,
tettek
végrendeletet
(19—20. század). A katolikusoknál a vallásosság
jobban áthatotta a szöveget, ,,a teljes Szent Há
romság nevében" végrendelkeztek. „Lelkemet a
mennyei Atyának, testemet pedig a földnek
a melyből vettetett, hogy tisztességessen elte
mettessen" — szólt a kinyilatkoztatás. 6 2
A következő részben a vagyontárgyakat, kö
veteléseket, tartozásokat sorolták fel, egyidejű
leg rendelkezve azok sorsáról. Előbb rendszerint
a házról, aztán a szántókról, szőlőről, rétről, fel
szerelésről.
A végrendeletekben gyakran keveredett az
örökössé nevezés és a hagyományozás. Előfor
dult, hogy az örökhagyó bizonyos ingatlanok és
ingóságok halála utáni tulajdonosát megnevezte
azzal, hogy minden további, fel nem sorolt va
gyontárgyakon (értve ezalatt szántót, szőlőt is)
az örökösök egyenlően osztoznak. Mint a fen
tiekben láthattuk, elég ritkán került sor egyetlen
testvér örökössé nevezésére az összes vagyon
tárgy vonatkozásában, de az örökség egy részé
nél a fiatalabb gyereknek az idősebbekkel szem
beni, a fiúknak a lányokkal szembeni előnyben
részesítése a 18. század végétől a 20. század ele
jéig megfigyelhető. Ennek megfelelően a fiúk
nemegyszer az örökrészüket természetben kap
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ták, leánytestvérüket pedig ki kellett fizetni.*33
(III. sz. mell.)
A hívők saját lelkük üdvösségére, továbbá,
hogy a korábban a végrendelet érvényességének
elbírálására hivatott egyházat is megnyerjék,
jobbára pénzösszeget, ritkábban ingatlant hagy
tak — rendszerint a helybéli — eklézsiának.
Barbély István 1756-ban rendelte: „Leikömért
pedig mast egyebét nem hagyhatok hanem Küvagho Örsi Pápista Templomra hagyok f 2 1/2."64
A monoszlói református eklézsia számadás
könyveiből jól kivehető, hogy ki milyen öszszegben hagyományozott az egyházra. 6 5 A köveskáliak közül sokan hagytak a pápai főiskolára,
alapítványt is hoztak létre. A végrendelkező
nemegyszer földjét az eklézsiára hagyta, de az
zal a kikötéssel, hogy azt az ő maradéki
bír
ják, és a föld után minden évben bizonyos ter
mészetbeni részt fizessenek az egyháznak. így
járt el a 19. század elején Köveskálon Hajba
Márton özvegye. Ы | Még korábban, a 18. század
második felében Tsordás Ferenc fél hold föld
jét hagyta a „Köveskáli Református Sz. Ekklésiának", mely után a használó leszármazók censust,
azaz földbért fizettek: vetés esetén egy mércét,
kukorica vagy krumpli után pénzt.
(IV. sz.
mell.)
A végrendeletek rendelkező részét a záradék
követte, magába foglalva a végintézkedés meg
történtének és hitelességének bizonyítékait, egy
részt a végrendelkező, másrészt a tanúk aláírá
sával, mire a szöveg is utalt: „tulajdon kezem
allirásával ugy az ide altolam meg hivatott N.
Tanátsoknak is all irassoikkal meg erősitve"''" A
tanúk rendszerint többen voltak, de a feudális
korban megkívánt hét főt nem minden esetben
érték el. Egészen századunk közepéig megfigyel
hető, hogy szívesen vették tanúként igénybe
tisztséget viselő emberek közreműködését, ami
által a végrendeletet már hivatalosnak
tekin
tették.
V/.
ÉLETÉBEN
OSZTÁS
AZ ÖZVEGYI JOG
AZ
INTERTENTIO

AZ ÖRÖKHAGYÓ

TÖRTÉNŐ

A II. világháborúig a szülők életükben leszármazóiknak vagyontárgyaikból általában nem jut
tattak. Ennek szólás formájában történő meg
fogalmazása a Káli-medencében is ismert. „Míg
nem fekszenek le, addig nem vetkőznek le"
vagy „Addig nem vetkőznek le, míg élnek".
„Nehezen vetkezik le" - - mondták arra, aki a
birtokot sokára adta át. A jobb módúak a házasodáskor fiúknak rendszerint adtak földet,
de a lány inkább csak ingóságot kapott. „Amíg
élek én parancsulok belőle!" — ez az elv ural
kodott. „Várd ki a vásárt napjáig!" — intették
a birtokot követelőt. „Ki akarja fosztani az öre
geket" — tartották a részét követelő fiatalról.
Keserű tapasztalatok, a gyermeki hálátlanság
példái alakították ki ezt a szemléletet, mely alap
ján sokszor arra tanították az öregek egymást,
hogy „a kezedbü ki ne adj semmit!" 6 9

A magyar nyelvterületen más néprajzi csopor
toknál a szülők nem egy esetben már halálu
kat megelőzően is juttattak vagyontárgyaikból
leszármazóiknak. A juttatás — mely a kielégí
tésig terjedhetett — történhetett a házasságkötés
kor, a nagykorúság elérésével stb. Más esetek
ben a szülők valamilyen okból már nem kíván
tak vagy öregségük, betegségük miatt nem tud
tak tovább gazdálkodni, ezért a vagyont vagy
annak egy részét felosztották gyerekeik közt.
Megélhetésüket ez esetben is biztosították vala
milyen formában: egyik fiú többet kapott, az
gondoskodott róluk; elég terményt adott számuk
ra a birtok ki nem osztott része; átadott föld
jükért a leszármazóktól bért vagy természetbeni
tartást kapnak.
A Káli-medence jogi népszokásai közt az ilyen
megoldás ritka. Ha mégis elosztották életük
ben a gyerekeknek a birtokot, akkor abból a
maguk megélhetésére iőíogtak vagy természet
beni szülőtartást fizettettek. Egyesek szerint a ha
gyományokhoz kevésbé ragaszkodó, felvilágo
sultabb szülök a két világháború között már át
engedték a földet a leszármazóknak, mások arra
hivatkoztak, „nem vagyunk egyformák, az u j 
junk sem egyforma", azaz ki-ki a gyermeke iránt
érzett szeretete szerint járt el. 70 A vagyon meg
tartása természetesen nem azt jelentette, hogy
a házasságra lépő fiatalokat egyáltalán nem se
gítették. Amint említettem, ha a család anyagi
helyzete lehetővé tette, a nősülő gyerek föl
det, állatot, gazdasági felszerelést kapott. Volt
eset, mikor a lánynak is adtak földet, de inkább
állatot, bútort, ruhát kapott. Az önálló gazdál
kodáshoz mindez rendszerint kevés volt. Munkát
kellett keresni, melyet a környék nagyméretű
szőlőművelése, a napszám lehetősége biztosított.
A kapott vagyontárgyakat azután a hagyatéki
osztálynál beszámították. Jellemzőnek tehát a
szülőknek a vagyonukhoz való ragaszkodását
kell tartani.
Megváltozott a helyzet a szülők egyikének ha
lálával. Amíg a gyerekek nem érték el a felnőtt
kort, természetesen a szülő gazdálkodott, azután
viszont, különösen, ha az apa halt meg előbb,
az anya gyakran átadta az özvegyi jog vagy eset
leg a tulajdonjog alapján őt illető ingatlanokat
gyerekeinek gazdálkodásra. A megélhetéséről
történő gondoskodás formái lényegében meg
egyeztek az imént megismertetett megoldásokkal.
A törvényes öröklésnél láttuk, hogy a szülő
ilyen esetben annak a gyerekének, aki gondos
kodott róla fél vagy egész házzal, esetleg egy da
rabbal több földet adott. A másik megoldást az
jelentette, ha a szülő megélhetésére főfogott a
birtokból.
„Fönntartott magának annyi földet,
amiből az eltartása biztosítva volt." Legérdeke
sebb azonban a harmadik forma, melynél a szülő
(rendszerint az anya) vagy gondozója a leszár
mazóktól évente meghatározott mennyiségű ter
mészetbeni járandóságot kapott, ami megélheté
sét fedezte. Emellett nemegyszer a lakóházat,
esetleg a szőlőt is visszatartotta magának. Ez
a megoldás tehát két, ellentétes irányú törekvés
eredményének is fölfogható. Egyrészt a leszármazók kívánták az özvegyi jogot, a haszonélve
zetet minél nagyobb mértékben korlátozni, a

vagyonban helyette gazdálkodni, másrészt az öz
vegy saját megélhetését, jogait kívánta é r v é n y r e
juttatni.
Az említett harmadik forma még a feudális
jogból ered, ahol intertentio néven ismeretes;
érdek, fenntartás értelemmel. Az elnevezés a
népnyelvben intertációvá
torzult. A feudalizmus
korának jogát ismertetve, az özvegy tartásáról
írta Frank Ignác a múlt század közepén, hogy az
özvegy férje lakásában maradhatott, férje méltó
ságához képest illendő tartását is annak javai
ból nyerte. A Hármaskönyv szerint ha az örö
kösök a birtokba lépni kívántak, szükséges volt,
hogy az özvegyet egyezkedve kielégítsék. 7 2 A
jobbágy özvegyét ugyancsak megillette az öz
vegyi jog. A lakás és megélhetés, azaz az illő
ellátás a kapitalizmus korában is járt az özvegy
nek. 73 A tartás alapjául tehát a férj vagyona és
az özvegy társadalmi helyzete szolgált. Amint
az alábbiakban látni fogjuk, a népi gyakorlat
ban is ezek határozták meg a természetbeni já
randóság nagyságát.
A szülők életében megtörtént juttatás nyomán
járó, illetve valamelyik szülő halálát követően az
özvegy részére jutó tartás között szoros a kap
csolat és rendszerint azonos célt szolgáltak. A
kialakulás a 18. század közepére tehető, létezése
két évszázadot fog át. Hódmezővásárhelyen a
18. század utolsó negyedében általánossá vált,
hogy a jobb módú gazdák ötvenéves koruk kö
rül végrendelkeztek, vagyonuk jelentős részét
kiadták örököseiknek, melyek ellenében eltar
tásra kötelezték őket. 74 Az ország különböző táj
egységein leginkább kommenciónak
nevezett el
lenérték terményből, húsnak való jószágból, tűzrevalóból, pénzből, a helyi szokásoktól függő
egyéb szolgáltatásból állt, amit rendszerint a ter
mény betakarítása után kapott a szülő. 75 A csa
lád vagyoni viszonyai jelentősen befolyásolták a
tartás mértékét. Mártélyon az egyik családban
a három fiútestvér évente 18 q búzát adott össze
az öregeket eltartó legidősebb testvérnek. 7 6 Kis
kunhalason az özvegyi jogáról lemondó anyák
tartását vállalták a gyerekek oly módon, hogy
egyiküknél lakott az özvegy, és a többi ehhez
hordta azt, amire kötelezte magát. 7 7 A barkók
körében az örökhagyó életében történt osztás
nál használatra adták át a földet kommenció elle
nében. Az osztás és a kommenció megállapítása
családon belül történt, legritkább esetben készít
tettek a jegyzővel kommenciós
levelet. A szülők
fél-másfél hold földet hagytak meg maguknak a
birtokból. Az özvegyek pedig kommenció elle
nében szívesen mondtak le a haszonélvezeti jog
gyakorlásáról. 7 8 Sorolhatók a példák Ivádról,
Kőrösfőről, Martosról. 7 9 Közelebbi összehason
lító adatot említve nem kerülheti el figyelmünket
Szentgál. A kevésbé módos családoknál az öre
gedő szülők a tanyáról véglegesen beköltöztek a
faluban lévő lakásba, míg a gyerekek kint ma
radtak vagy házasságkötés révén az após tanyá
jára kerültek. Az egyik szentgáli családban két
testvér írásba nem foglalt megállapodása ered
ményeként évenként felváltva egy hízót adott a
szülőknek. Ugyancsak felváltva, de hetenként
adták a kenyeret, az 1 kg túrót és a tejfelt.
Minden nyáron fele-fele alapon adtak össze 30
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csirkét. Szállították a tűzifát, a szükséges liszt
mennyiséget. A pásztorcsaládoknál a gyerekek
nél maradt birkákból 15-nek minden haszna a
szülőket illette, ebből lett meg a költőpénzük. 8 0
A Káli-medencében az intertáció a 19. század
elejére nyerte el a természetbeni tartás, a kommenció értelmét. Korábban még az özvegy által
a megélhetése fedezésére visszatartott földet je
lentette. Ilyen értelemben használatos a köves
káli N. Györffi György leszármazóinak 1764-es
osztály levelében: ,, Néhai N. Mórocza Anna édes
Anyánk intertentiójára fenn maradt ugyanaz Saj
tóban (ti. az ilyen nevű dűlőben) való föld." Az
okirat további pontjaiból megállapítható, hogy
az említett célra a ,,nap nyugotti mezőn való"
szántóföldön kívül a „napkeletről való mezőn lé
vő szántóföld" is szolgált. (,,Az özvegy Anyánk
intertentiójára fenn maradt motsári öreg föld.")
Némi rét is járult a szántóföldhöz. (,,Az ö r e g
rétnek külső része melly Anyánk Asszony részi
re fel volt hagyva.") 8 1
Az intertentio virágkora a 19. század, és akkor
is elsősorban a kisnemesi, illetőleg módosabb pa
raszti réteg körében élt. Általános, hogy az öz
vegyen maradt szülőt egyik testvér vette magá
hoz, a többi testvér kötelezte magát, hogy éven
te meghatározott mennyiségű terményt, esetleg
pénzt folyósít. Ilyen módon nemcsak a létfenn
tartás anyagi feltétele, hanem a gondozás-ápolás
is biztosítva volt.
A feudalizmus korából példaként említhető
egy 1800-ból származó adásvételi szerződés,
melyben ,,N. Dobosi János meghagyott özvegye
N. Púpos Borbála" hivatkozott arra, hogy ,,Mi
vel Gyámoltalan özvegységbe jutottam és Gyer
mekeim által fizetni szokott Esztendőnként való
Intertentióból élek." 8 2
1851-ben Sifter Sándor és felesége Kenései Lí
dia „barátságos egyezség szerént" úgy vette ma
gához intertentióra Kenései Zsigmondot, hogy
vállalta a gondviselését. A további két leszár
mazó pedig kötelezte magát, hogy nyomtatáskor
fejenként kettő kila rozsot, egy mérce búzát,
Szent Mihály napig pedig 13 ft 20 kr fizet Sif
ter Sándornak. 8 3
A századfordulóra Köveskálon általánossá vált,
hogy a gyerekek nem maradtak a szülőkkel, nem
laktak együtt, hanem inkább kosztot vittek az
öregeknek. 8 4 A szülők által követelt egyre nö
vekvő értékű tartást a leszármazók azonban mind
kevésbé tudták vállalni, 8 5 ami az intertentiók
megritkulásához vezetett.
Intertentiót nemcsak a szülők kaphattak. Né
mely esetben a nagyszülők eltartása az unokára
maradt. Az intertentio írásba foglalása biztosíté
kot nyújthatott. 1899-ben Köveskálon két testvér
vállalta a még életben lévő özvegy Gyenis Sándorné nagyanyjuknak tisztességes eltartását és
legjobb gondviselését. Kötelezték magukat még
arra is, hogy évenként mindegyik részről ,,1 kila
árpát és fél kila búzát", amikor nagyanyjuk kí
vánja, kiszolgáltatnak részére. 8 6 (V. sz. mell.)
Az intertentio az első világháborút követően
is felbukkant, továbbra sem önálló szerződés
ként, hanem vagyonátruházási szerződés, osztá
lyos egyezség keretei között. 1931-ben Szentbékkállán özv. Vajai Gáborné ruházta át három gye
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rekére az ingatlanokat. A g y e r m e k e k egyenként
vállalták, hogy édesanyjuknak évente augusz
tus hónap közepéig 1,5 q búzát, 1,5 q rozsot
házához szállítanak, szükség esetén közösen
gyógykezeltetik, halála után tisztességesen el
temetik. 8 7
A Káli-medencében talán az utolsó intertentió
ra vonatkozó jogügylet született meg 1942-ben
Monoszlón a Kerkápolyi családnál. Az 1923 óta
özvegy feleség (Kerkápolyi Istvánné Csekő
Leopoldina) belefáradva a gazdálkodásba, öt
gyereke között az anyai részt is felosztotta. Nem
tartott vissza magának mást, csak a hozományá
ból vásárolt házat. A gyerekek közötti elosz
tást érdem szerint, illetve a kitaníttatásra fi
gyelemmel tette meg. A leszármazók — a ki
taníttatott kivételével — fejenként és évente 60
kg búzát, 100—100 kg árpát, kukoricát, burgo
nyát, 50 kg répát, 10 kg eltenni való szőlőt,
25 1 színbort, 150 pengőt, valamint tűzifát vol
tak kötelesek adni. Az értelmiséginek tanult
fiú — a kapott pénzajándékra figyelemmel —
kamatot fizetett. Pontosan meghatározták a köte
lezettségteljesítés határidejét. A megállapodás
szigorú szabályokat tartalmazott a szerződéssze
gés esetére. 8 8 (VI. sz. mell.)
Salföldi adatközlök említették, hogy a leszár
mazók az öregek eltartására búzát, burgonyát
adtak. 89 Balatonhenyén gabona és bor juttatá
sára emlékeztek. 9 0
Mindig izgalmas kérdés a szerződések hatályosulása. Tapasztaltuk, hogy a leszármazók kö
telezettségük teljesítését nemegyszer elmulasz
tották, és ezzel az eltartás is teljes mértékben a
szülőt gondozó g y e r e k r e maradt. A szubjektív
okokon kívül ebben objektív tényezők is közre
játszottak. Az említett monoszlói esetnél az 1950es évekre a társadalmi-gazdasági viszonyok vál
tozása zárta ki a teljesítést. A I I . világháború
után a szülők ilyen eltartásához szükséges gaz
dasági háttér elveszett, ami egyben a már létre
jött jogviszonyokat megszüntette, az újabbak
keletkezését megakadályozta. Ezáltal egy olyan
intézmény szűnt meg, mely magában hordozta
egyrészt a birtok átadása, használata fejében
történő ellenszolgáltatást, másrészt a szülők el
tartásához szükséges javak kiszolgáltatását.
VII.
OSZTÁLY LEV ELEK
Az örökhagyó halálát követően a leszármazók
hosszabb-rövidebb ideig fenntarthatták a tulaj
donközösséget. Az osztályos egyezség elhalasztá
sára leggyakrabban akkor került sor, ha a gyere
kek kiskorúak voltak, vagy a testvérek még nem
kötöttek házasságot, tehát az érdekközösségük
fennállt.
Az osztály, a vagyonközösség megszüntetése
szerződéssel vagy perrel történt. Számunkra a
népi gyakorlat miatt az előbbi a lényeges. Az ősi
ség léte a tulajdonközösség fenntartása irányá
ban hatott, de az Örökösök osztályos egyezségét
nem zárhatta ki, arra akár az örökhagyó halála
kor, akár más alkalommal, e g y é b okból sor ke
rülhetett.

A 18—19. századi országos gyakorlatból az tű
nik ki, hogy a felek elsősorban az atyafiságos
egyezésre törekedtek, perlekedésre ritkábban ke
rült sor. Figyelmük inkább arra irányult, hogy
jogosultságuknak megfelelő értékhez jussanak,
melynek érdekében mind a v a g y o n t á r g y a k fel
becsültetésénél, mind a megosztásnál gyakran
rábízták magukat a magisztrátus, a tanács embe
reire. 91 Másutt a múlt században a hatósági segít
séget csak a már maguk között elrendezett ügy
végrehajtása érdekében vették igénybe. 9 2
A Káli-medencében több adat is utal arra, hogy
az érintett hozzátartozók a már létrejött osztályos
egyezséget pár év múlva megváltoztatták, új
egyezséget hoztak létre, melynek megkötésénél,
írásba foglalásánál igénybe vették a v á r m e g y e
emberének közreműködését. A kővágóörsi Baki
család 1774-ből származó egyezsége rámutat az
osztály elhalasztásának, az új megosztás létreho
zásának okaira (zálogban, illetve teher alatt lévő
földek).
,,Jól lehet ugyan mi mégh 1764-dik esztendő
ben egy más között némellyekben bizonyos atya
fiságos osztált tettünk Légyen, mindazáltal mivel
bizonyos o k o k r a nézve azon osztály némely cik
kében megh változott, de egyéberánt is midőn
azon osztály megh lett számos földeink mások
nak kezénél zálogban hevervén, s terh alatt lé
vén, helyes és egyenes osztály köztünk nem lehe
tett, mastan pedigh azon Zálogban lévő földeket
vissza váltván és az terh alul föl szabadítván —
Léptünk közös s megh egyezett akaratbul illyes
atyafiságos osztálra." 9 3
Más jellegű okokra világít rá az ugyancsak
kővágóörsi Sári Mihály leszármazóinak 1783-as
megállapodása. ,,Reánk mint egyenes successorokra háramlott Jószágok eránt némely intézést
vagy is . . . osztált már ez előtt több esztendőkkel
tettünk légyen." Két leánytestvér részéről fel
merült követelés miatt azonban ,,mind eddig tökélyetességre s tellyes erejére nem juttatván to
vábbi izetlenségekh, vissza vonyásnak, és ne ta
lán ezekbül könnyen származható kölcséges Pöröknek el távoztatására nézve mostan végsőkép
pen megh egyezett akaratbul léptünk ily Atyafi
ságos s általunk örökössen megh tartandó osz
tálybéli egyességre". 9 4
A hatósági eljárás menetét jól megvilágítja az
az 1831-ben írásba foglalt Osztál levél, mely N.
Szabó János a kővágóörsi „Nemesség hites jegy
zője" előtt és által keletkezett: ,,Mi KeővágóEőrsi Ezen Tekéntetes Nemes Zala Vármegyei
Helységnek a R. Katolika részrül Szolgáló N.
Törvén Birái és Esküttyei adjuk bizonyságul ezen
Levelünkben rendiben azt, hogy mái alul irt Na
pon s Esztendőben Tóth Mihálynak Néhai Szüle
tett Kiss Julianna Asszonytul származott Successori Nevezetessen u.m. Juliánná N. Márton Jánosné — Eörzsébeth Kováts Mártonné, Saára
Moór Jánosné, Katalin N. Marton Istványné és
Joseff Sucessori Hozánk jövének, hogy édes
Annyok Született Kiss Julianna Asszonytul ma
radott Eörsi Szántó földjeikben tennénk közöttük
Osztált, Ennél fogva Mi Végül Írattak a Földnek
Színére ki Menvén Visgálatott tettünk, Mellyekbüll az irt Atyafiak előttünk itten Atyafiságos és
barátságos Osztályra léptek u.m." 9 5 Az egyezsé

get az osztozó atyafiakon kívül a bíró, öt esküdt
és a jegyző írta alá, ellátták azt a helység pecsét
jével. A ,,10 f 24 xr Osztálbéli Kötséget az Osz
tozó Atyafiak közössen megfüzettek". Valószínű
ez ügyben további eljárásra is sor került, mivel
pár hónappal később a kővágóörsi bíró elismer
vényt adott 48 krajcár felvételéről, melyet kapott
„Nemes Martony Istvány Famillia biztossátul két
párban ki adott Osztál Leveleknek meg pötsételléséért". 9 6 (Az irat egyben utal a család képvise
letét ellátó személy tisztségére.)
A törvénybíró, az esküdt és a jegyző részvétele
máskor csak az egyezség végrehajtása során volt
kívánatos. Köveskálon 1826-ban néhai Györffy
Katalin hat unokája a házhely megosztásánál
vette igénybe. A hat részre darabolt területet
alul, derékon és felül ,,elmegyekövelték".
Az el
járást írásba foglalták, melyet a feleken kívül az
elöljárók is ellátták aláírásukkal, pecsétükkel. 9 7
Az osztályos egyezségekre az okirati kényszer
nem vonatkozott, az írásba foglalás mégis nagy
jelentőségű lehetett, bizonyítékul szolgálhatott
későbbi vitás ügyekben az ősi jószág, az ági va
gyon eredetére. A feudális kor végrendeleteinek
erényei, a világos szerkezet, a veretes nyelvezet
ismert. Lényegében hasonló pozitívumokkal, ha
sonló szerkezettel rendelkeztek ennek a kornak
az osztálylevelei. A bevezető részben a szerző
dést kötő leszármazók rögzítették az örökhagyó
hoz fűződő rokoni kapcsolatukat, kinyilatkoztat
ták, mindenki tudtára adták, hogy egyezségre
lépnek. A tárgyalási részben felsorolták a va
gyontárgyakat, rögvest megjelölve, hogy kinek
mi jut. Kezdték a beltelekkel, a rajta lévő házzal,
folytatták a szőlőkkel és szántókkal, zárták a ré
tekkel, erdőkkel. Az egyes művelési á g a k r a vo
natkozó pontok végén megjelölték, hogy mit
hagynak az ,,egész atyafiak ususában", azaz kö
zösben. A záradékolás a felek aláírásával történt.
A közösben hagyott ingatlanokról, jogosultsá
gokról külön is kell szólni. A célszerű gazdálko
dás szabályai szerint mindenekelőtt az erdőt
hagyták közösben. A századfordulón a zánkai
ö r e g - e r d ö b e n a köveskáli Györffy család több
öreg ágából a maga részét csaknem száz személy
bírta. Még a II. világháborút megelőzően is nagy
ellenkezést váltott ki a családban, hogy a számta
lan tulajdonostárs egyike a közösség megszünte
tését indítványozta és érte el. 98
Míg egyik oldalról — amint láttuk — a curiális sessiókat a lehető legkisebb részekre feldara
bolták, addig bizonyos ingatlanokat közösben
hagytak. Így a már említett Györffi utódok 1764ben a köveskáli telket kilenc részre szabdalták,
de a ,,Henyei és Kővágó Örsi, úgy Sóstói Ciriális
Sessiót minden osztás nélkül cum appertinentiis
az közönséges Atyafiak között fenn maradtak kö
zönséges ususra". A közösben hagyásnál indíték
lehetett a terület más helységbeli fekvése. 9 9 A
megörökölt ingatlan csekély nagysága is a meg
osztás ellen hatott: ,,Azon házhely pedig mely
édes Anyánkrul Bárány Katalinrul reánk mara
dott . . . mint hogy csekély tovább is köztünk osz
tatlanul föntmarad." 1 0 0 Kővágóörsön 1799-ben ,,az
atyai .ház közre maradt", a testvérek megállapo
dása szerint, mivel azt az apa a katonáskodó
kisebbik fiára testálta. Amíg ö a katonaságtól ha651

za nem tér vagy halála felől bizonyos hírt nem
hallanak, a házat árendába kívánták adni az ott
hon levő testvérek, a bevételen fejenként osztoz
tak. 101 Ritka a közös tulajdon fenntartása a szán
tóknál, szőlőknél, kivéve ha zálogba voltak.
Közös tulajdonban maradtak a malmok. Egy
1783-as osztályos egyezség említi: ,,Kapolcsi ma
lombéli rész is mint hogy el osztani máskép nem
lehet közössen marad, úgy h o g y proportione az
osztozó atyafiakra ki mértt gabona magok közt
ött egyenlő részre föl osztassek." 1 0 2 Az 1760-ban
épített köveskáli Györffy malmot az alapító öt
férfi utódai 140 éven keresztül tartották közös
tulajdonban. 1 0 3
Közre hagyták, azaz közösen élték a feudális
jellegű haszonvételi jogokat. Az egykorú osztá
lyos egyezségekben erre is történt utalás. ,,Küvágó-Eörsi, Kapolcsi, Monoszlói, Henyei Helysé
gekben s azok határiban az közönséges szabad
sággal s beneficziumokkal, úgymint fajészással,
legeltetéssel, makkoltatással és egyéb hasonlók
kal való élés minden ött osztozó Atyafiak rész
szerint fönt tartatik." 1 0 4 ,,Etséren, Soston és Kis
Eörsben a Szabadság közre hagyattatva föl."" 1 '
A 19. század végétől az osztálylevelek szövegé
ben az ünnepélyesség oldódott vagy teljesen el
tűnt. A közjegyző által készített osztályos egyez
ségeknél számunkra érdekesebbek azok, melye
ket a felek maguk írtak. Ezek rendszerint igen
célratörőek. Mindenekelőtt a közös akaratot nyil
vánították ki. Az 1903-ban Köveskálon megkö
tött, nehéz parasztkéz írta egyezség minden for
mát nélkülöz. „Mainapón alolírt hogy elhalt szü
leink után járót megosztván három testvérközött
egyformán mindnek beleegyezésével." I(U> (VII. sz.
mell.) A Gyenis testvérek 1899-es megállapodása
az elosztás technikai lebonyolítására is utal:
„Osztályos egyezség Mely az alól írt testvérek
között részben sorshúzás uttyán részben pedig
egyezség folytán a mai alolirt napon kötetett." 1
(V. sz. mell.) A szerződések nagy részét annak
felsorolása tette ki, hogy az egyes leszármazóknak mi jutott. A záróformula egyszerű utalás volt
a kézaláírással történő megerősítésre: „Ezen
egyezségünket aláírásunkkal tanúink jelen létiben megerősítyük." 1 0 8 A népi gyakorlat az állam
hagyatéki ügyekben eljáró, illetve a tulajdont
nyilvántartó szervei (közjegyző,
telekkönyv)
megléte ellenére sem szűnt meg. Az osztály írás
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ba foglalása megmaradt, elsősorban belső, egy
más közötti rendezés, felhasználás végett. Az osz
tályos egyezség népi jogszokás szerint történő
írásba foglalása az 1950-es évek elejétől szűnt
meg.
VIII.
ÖSSZEGEZÉS
Végezetül megállapítható, hogy a Káli-meden
cében az örökléssel kapcsolatban nagyszámú,
idővel változó jogi népszokás élt.
1848 a tételesjogi szabályozásban választó
vonal volt, de nem így a népszokásokban. Meg
mutatkozik ez mindenekelőtt abban, hogy a fiú
gyerekek leánytestvéreik terhére a múlt század
harmadik negyedében is még többet örökölhet
tek. Tény viszont, hogy az egyenlő öröklés más
tájegységekhez képest gyorsabban kialakult —
arra már a kiegyezés időszakából találhatók ada
tok —, és a századfordulón lényegében általános
sá vált. Az öröklési rendszer módosulásán kívül
nyomon követhettük a változásokat a szülők éle
tében történő vagyonelosztás, a szülők eltartása,
a közös tulajdon fenntartása, illetve megszünte
tése, a hagyaték elosztásának technikai lebonyo
lítása, a családi iratok megőrzése, az okiratok
nyelvezetének változása kérdéskörében.
A II. világháborút követő politikai, gazdasági,
társadalmi változások a jogi népszokásokra na
gyobb mértékben hatottak, mint a paraszti élet
sok más területére. Elég megemlíteni az örököl
hető vagyon csökkenését, hiányát, a mezőgaz
daság keretein kívüli munkavállalást, a közsé
gekből történő elköltözést, melyek mind a jogi
népszokások gyors elhalása irányában hatottak,
még a k k o r is, ha azok egy szűk területen szinte
napjainkig fennmaradtak. (Pl. az ingók öröklésé
nél, az elosztás technikájánál, az okiratok őrzé
sénél.)
A jogi népszokások a Káli-medence falvaiban
a vizsgált időszakban lényegében azonos formá
ban éltek. A múlt század közepétől alapvető kü
lönbség nem mutatható ki a különböző vallású,
eltérő jogi helyzetű települések szokásanyagá
ban. Bizonyos jogi népszokások megléte viszont
szoros összefüggésben volt a családok vagyoni
helyzetével.

FÜGGELÉK
I.
INGÓSÁGOK
MEGOSZTÁSA
A GYÖRFFY TESTVÉREK
KÖZÖTT
(1829)
Külzeten: Holmi Csekély felosztott pénz és ma
gunk közt az Levelek két télé való vételéről
Szollo
Jegyzés
Midőn ezen fojo 1829-dik esztendő December hol
nap 20 dikán Testvér N Györííy Jóséi
Bátyám
Urammal holmi aprólékos házi mobiliák
(ingósá
gok) eránt Atyafiságos edgyeségre léptünk. Ugyan
akkor a minémü tsekélly pénzünk volt két fele
elosztottuk
és edgyikönknek
jutott
nevezetesen
22 az az huszonkét darab ezüst húszas. Még is 15
az az tizenöt forint Bankó váltó Cédula és egy
darab két forintos ezüst. Mely ától
Summába
(összegben) tészen 38 Váltoforintokat
és 20 xrajtzárt (krajcárt). Ugyan akkor Testvér Györííy Jó
séi Bátyám Urammal az Leveleket is két felé vet
tük hogy némellyek
én nálam Némellyek
pedig
annál ha valami bajjaink támadnának meg talál
tatnak.
December 20-dikán 1829
Költ
Köveskálon
Jegyzést tevő maradékok
részére
Györííy György m.p. (s.k.)

II.
N. MARTON
ISTVÁNNÉ
TÓTH KATALIN
VÉGRENDELETE
(I860)
A teljes Szent háromság nevében!
Én halandó
ember, bár testemben betegen, de ép és egészsé
ges elmével birok, azért kivánok utánnam mara
dott örököseim közt e végrendeletemet
tenni, ez
itten alább irt tanuk előtt:
1. Lelkemet a mennyei Atyának, testemet pedig a
tőidnek a mellyből vetetett hogy
tiszteségessen
eltemettessen,
rendelem.
2. Lakháznak első Szobája, az udvarnak
kerítése,
még is az udvarban iennáló lud- és sertvés óllak
István és Dániel két íiaim által ön iparkodásuk
és
költségeiken
készíttettek,
azért ezen
megnevezett
részleteket egyedül azoknak hagyom azon kine
vezéssel: hogy abból a többi testvérek ne részel
tessenek, csupán Ágnes nevű lányomnak
10 o.e.
forintot
fizessenek.
3. 4 db adósleveleket
váltottak ki István és Dá
niel fiaim N: 1. 38 f. (forint) 16. xr. (krajcár) N:
2. 168 í. 1 xr. N: 3. 67 f. 14 xr. N: 4. 30 í. — igy
összesen 303 f. 31 xr. ezüstpénzbeli
tartozásaimat,
mind ezen kitételek
mielőtt összes
gyermekeim
osztályt rendeznének,
ezen kitett tartozási
kivál
tások nekik az összes osztályra terjedő
vagyontertiokból
nekik vagy készpénzben
fizettessen
vissza, vagy íekvőkbeni
értékből
elégittessenek
ki — rendelem mint jó iparkodó
gyermekeimnek.

4. A mi a KvEőrsi (Kővágóörsi) község
határában
volt birtokomat azt én magam Szabad
akaratom
ból eladtam, annak árát betegségemben
magamra
fel is használtam.
5. Melly Szántóföldet István a maga magjából el
vetett, illesse őt Barizsal együtt,
иду
minden
mostani élelemmel
együtt.
6. A mi a Szobabeli vagyont illeti, abból
kinevez
ve hagyok Dánielnek ágyat, egy széket, és egy
ládát két zsákkal együtt, a többi akármi
találta
tok Szobában,
konyhában,
Kamrában,
azokat
mind István fiamnak egyedül magának
hagyom.
7. Egy pörs (prés), vasfazék, Szekér eke taligával
együtt, ezeket Dániel és István ketten
használják.
8. A mi ezen megnevezetteken
kívül találtatik, u:
m: szántóföldek, rétek, erdő illeték, ezek egyaránti osztályra, Szőlővel együtt — menjenek, de csak
иду, hogy elébb minden kifizetve
találtasson.
Hogy ezen végrendeletemet
magam
elhatáro
zott Szándékamból,
jól elgondolva tettem, mit is
e Szerint végrehajtani
az illető bíróság
részéről
kérném, befejezve
kérem a Mindenható
istene
met, legyen irgalmas és kegyelmes
bünős lányá
nak, vigyen dicső országába
Ámen!
Szentbékáiián
November
14-én 1860. Én tes
tálló (végrendelkező)
Tóth Katalin x néhai ns
Marton István özvegye. A testálló részéről min
den pontokat hitelesítjük
és
bizonyítjuk,
kmí. (kelt mint fent)
Német ístván m.p.
Istvándy
János
m.p.
(s.k.) bifó
(s.k.)
Barbély István m.p.
Kuthy Antal m.p. (s.k.)
(s.k.)
jró és tanú.

SZITA

III.
ARANYOS
ISTVÁNNÉ
ZSUZSANNA
VÉGRENDELETE
(1831)

Életben lévő de sujjos Nyavalyákkal
le Záratott
Aranyos Istvánné Felelete vagy
rendelése.
1. Az Mostan Csináltatott uj ház fundusával
(tel
kével) együtt legyen az Kissebb fiamé — még is
az Hegy aljai Szőlő Nem külömben az idei termés
mind gabonabéli, mind pedig az Szüret, és a mi
némü ruhám
vagyon.
2. Az első Szoba pedig legyen az örebbik fiamé az
porta fundus (telek) pedig az N. Nagy Imre Szom
szédságában a mej vagyon, mind között fen ma
rad és intézet Szerint az Leány Testvérjeiket
fü
zessé к ki.
3. Az Mentzenkái (mindszent kállai ) Leányomnál a
mi pénzem vagyon abból különössen 5 forintot az
István unokámnak
Szabadulására, 5 forintot pedig az Lelkemért a többi pedig az István
fiamé
maradjon.
4. Egyebeken edgyaránt osztozzanak.
Költ KKálban (Köveskálon)
October 26-kán 1831 Szita Susanna x Jelenlétünkbe
Ns Gyenis János m.p. (s.k.)
N. Kovát s Mihály
Ns. Balogh László m.p. (s.k.)
N. Györííy György m.p. (s.k.)
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IV.
SZÍJÁRTÓ
JÓZSEF
VÉGRENDELKEZÉS

KÖTELEZVÉNYE
KAPCSÁN
(1797)

Alább meg irtt recognoscállom
(vallom), és adom
tudtára mindeneknek
akiknek illik: Hogy Néhai
Tsordás Ferentz öreg Ipám (apósom) Uram amelly
fél hóid főidet Töltés alatt a Köveskáli
Reformata
Sz. (szent)Ekklésiának
(Egyháznak)
testált (ha
gyott), ugyan azon fél hóid íőldrül tartozom Censust — föld bért fizetni a Sz. Ekklésiának illy for
mán, hogy amikor vetés van benne, fizetek róla
egy mértzét amit tezem, más idén pedig,
mikor
kukoritza, vagy krumpli lesz benne, fizetek den.
(dénár) 25. — huszonöt pénzt. Mellyrül is adom
ezen Contractuális
(szerződéses)
Levelemet
ne
vem subscriptiojával
(aláírásával) meg
erősítve,
az alul irtt emberséges emberek
előtt.
Sig.N. Köveskál die 13-a
Marty 1797. (1797. március 13. napján)
Szíjártó
Josef x
Törvény Bíró Nes (nemes) Nagy Ferentz
m.p.
(s.k.)
Curator Nmes Somodi István m.p. (s.k.)
N. Györffy László m.p. (s.k.)
N. Hegyi János m.p. (s.k.)
N. Győr ifi Gáspár m.p. (s.k.)
N. Gyenis Ádám m.p. (s.k.)
N. Nagy Sigmond m.p. (s.k.)
N. Kenései Sámuel m.p. (s.k.)

V.
GYENIS CSALÁD OSZTÁLYOS
(1899)
Osztályos

EGYEZSÉGE

egyeség

Mely az alól irt testvérek kőzött részben sorshú
zás uttyán részben pedig egyeség folytán, a mai
alolirt napon
kötetett.
1 szőr Gyenis Mariska férezett Györffy
Bélánénak
jutotak kishegyallyai
föld birtoknak
a tagutoni
kelet része
2 Darabszálai földnek az északi része.
3 Erdőtagi földnek az északi része
4 ötvágoi szöllö föld.
5 Nyalokertben
a legnagyobb darab rét
6 Nyalokertben
a keleti kis rét
Palotai rétnak a nyugoti
fellé
7 A kis gyepüi pincés szöllö
8 kis hegyben az árkon nyugoti csúcs szöllö föld
Nelli részére jutotak a következő
birtokok
1 szőr A pelengér állati földnek a taguton
nyugoti
része a pelengéri szöllö földel és pinczével
és két kis rétszeri föld, és a todi föld
2 a darabszálasi földnek délli része
3 az Erdőtaginak földnek délli része
4 A töltés aiyai föld egészben
5 a palotai rétnek a keleti fellé
6 a boronyai rét a legfelső
nyalokertel
7 nyalokertben
a nyugoti kiss rét
8 A kishegyi pincsés szöllö
egészben
9 szer az erdő illetőségük pedig közösben
lenhagyatik
Meg jegyezteti к azonban hogy még életben lévő
özvegy Gyenis Sándorné, mint nagy any lyuknak
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tiszteséges eltartását, és a legjobb
gondviseléssel
magukra válallyák, kötelezik magukat még arra
is, hogy évenként mindegyik részről egy kila ár
pát, és fél kila búzát a mikor kívánlya
kiszolgál
tatnak részire
Ezen egyezségünket
aláírásunkkal
tanúink
jelen
létükben
megerősítjük
Kelt KövesKállán Február 22-én 1899
Előttünk
Gyenis Mariska
Gyenis Gábor
Györffy
Béláné
m.p. (s.k.)
Gyenis
Kornélia
Györffy István
m.p. (s.k.)
m.p. (s.k.)
özv Gyenis Kár о j né
m.p. (s.k.)

KERKÁPOLY

CSALÁD

VI.
OSZTÁLYOS
(1942)

Osztályos

EGYEZSÉGE

egyezség

Alulírott, de itt is megnevezett
özv.
Kerkápoly
lakos
Istvánné szül. Csekő Leopoldina monoszlói
értelmem és józan ítélőképességem
teljes birto
kában, alulírott fiaimmal egyetértésben
ingó és
ingatlan vagyonommal
az alábbiak szerint ren
delkezem:
— az anyai osztályba
— fiaimmal
egyetértésben
— egyes apai osztályba jutott in
gatlanokat is
bevontunk.
Anyai osztályba jutott ingatlanok
közül:
1. Károlynak:
a Tóth János féle udvarban
lévő
összes házülés, Bódai féle pincés szőlő a pincé
vel és parlaggal együtt, újhegyi szőlő, ujmai
határszéli földem, henyei Bársonyrét, utcai kert
(Kovács Andrásné mellett),- nagyobbik
szilvás
kert; végül a hangyási erdő 1/3 része.
2. Gézának: az apai osztályban
Dezsőnek
jutott
tagyonhegyi
szőlőföld
a pincével
együtt
és
1500 pengő, melyből 600 p-t Kálmánnak
kifize
tett.
3. Kálmánnak: henyei nagyrétem,- zsabai 3 rendes
rét,- az apai osztályban Gézának jutott határszé
li ujmai föld,- Fekete völgy,- hangyási erdő 1/3
része; és a Gézától már leadott 600 pengő.
4. Pálnak: a Csekő Béni féle udvarban lévő összes
házülés,- hegyestői szőlő a kukahegyestői
föld
del; szélesháti föld,- kanászházi rét,- bozóti rét,giberi kert; utcai sédparti kert,- kisebbik
szil
vás kert és az ujmai erdő.
5. Dezsőnek: Csádéi összes szőlőm pincével a Ká
rolynak jutott Bódai féle kivételével;
teleki
rét; Hegyi erdő; Hangyási erdő.
Ezzel az osztállyal Géza taníttatása is
kielégítést
nyert. Fenti ingatlanok után 1942. évtől
kezdve
az összes adót és járulékait a Juttatottak
fizetik.
Ingó vagyonom felől később és külön fogok in
tézkedni.
Kötelezvény
Alulírottak
kötelezzük
magunkat, hogy
anyánk
túloldali osztálya fejében életében neki az alábbi
természetbeni
és pénzbeni szolgáltatásokat
telje
sítjük:/Károly,
Kálmán, Pál és Dezső tartozik adKároly, Kálmán, Pál és Dezső tartozik adni fejenkint és évenként 60 kg tiszta búzát; 100 kg árpát,100 kg kukoricát; 100 kg burgonyát; 50 kg répát,
10 kg eltenni való szőlőt, 25 liter fejtés utáni leg-

jobb minőségű tiszta szin bort és 150 pengőt. A
terményeket
a betakarítás, ill. cséplés
időpontjá
ban, legkésőbb azonban a búzát és árpát szeptem
ber 15.-éig, a kukoricát, a burgonyát és répát ok
tóber 15.-éig, a szőlőt november 1-éig, a bort az
első fejtés után, legkésőbb
azonban
december
1-éig.
15-éig, a pénzt pedig legkésőbb november
A pénz értékének a romlása esetén 150 pengőnek
1941. évi április havi (valorizált)
egyenértékét
kötelesek
fizetni. Géza tartozik az 1500 P-nak
6% -os kamatát, összesen 90 p-t
negyedévenként
előre jan. 1-én; április 1-én; július 1-én és októ
ber 1-én tehát negyedévenkint
22,50 p-t megfi
zetni vagy postára föladni és amikor akarok nála
lehetek és eltart, de a tartást életem végéig köte
lesek gyermekeim
fizetni akárhol lennék is, még
az is, akinél
leszek.
A Károlynak jutott felső házban lakhatom,
annak
minden helyiségét,
valamint a fölső istállót pad
lásával együtt szabadon és háborítatlanul
életem
végéig
használhatom.
Szükségletemre
bármelyik kertben bármit termel
hetek vagy amit nem termelek bármelyik
fiamé
ból szabadon vehetek. Ha bármiféle
gyümölcsöt
vagy szőlőt megkívánok,
bármelyik fiaméból sza
badon és félelem nélkül korlátlan
mennyiségben
és minőségben
vehetek
és hozzányúlhatok
és
ezért senki, semmi féle megjegyzést
nem tehet.
Diót is termés szerint
megkövetelem.
Ezen kötelezvény
alulírottak
jogutódaira
illetve
örököseire nézve is kötelező és ingatlanaik
átru
házását csak beleegyezésem
vagy fönti
kötele
zettségek kikötése mellett
tehetik.
Erdőingatlanban részesült gyermekeim,
nevezete
sen: Károly, Kálmán, Pál és Dezső tartoznak fejenkint és évenkint 3 ürm3 hasábtüziíát vagy he
lyette 2 kocsi fűtésre is alkalmas vastagságú
tűzi
fát lakásomhoz
hazaszállítani.
Amennyiben
bármelyik
gyermekem
ill. ennek
jogutódja az itt vállalt kötelezettségeket
nem tel
jesítené vagy ezen kötelezvényt
aláírásával ellát
ni vonakodnék
vagy a teljesítést csak
kelletlenül
és zsörtölődve és nem a kikötött és elvállalt idő
ben teljesítené jogomban áll, a juttatott
ingatla
ment
nokat még ha telekkönyvi leg a nevükre
volna is,
visszavenni.

Fenti osztályos egyezségbe
belenyugszunk
és a
fenti kikötéseket
azok időben és pontosan
való
teljesítését
иду magunkra mint jogutódainkra
is
kötelezőnek
elismerjük.
Monoszlón,
1942. április 6-án
Kerkápoly Károly
özv. Kerkápoly
Istvánné
Kerkápoly Géza
szül. Csekő
Leopoldina
Kerkápoly Kálmán
mint tanúk
Kerkápoly Pál
(olvashatatlan
aláírás)
Kerkápoly Dezső
Szekeres
István

PÚPOS CSALÁD

VII.
OSZTÁLYOS
(1903)

Osztály

EGYEZSÉGE

levél

Mainapón alolirt hogy elhalt szüleink
után járott megosztván
három testvérközöt
egyformán
mindnek a beleegyezésével
úgymint
először
1. Bárány Mihály né születet Púpos Zsófia mai na
pon történt osztályunk úgymint Zsófinak
osztályszerint gyútót (jutót) szántó föld sásdi
dűlőben
levő föld és Örsi mező rét sádi dómnak fele és
sásdinak fellé. Szölö föld horogba püspök
kert
nek fellé. Erdő felső erdőn egy harmad.
2. Fülöp Károlyné születet Púpos Eszternek
osz
tályba gyútót megnevezve
őrsi útnál föld darab
szálason föld cserbe szinte föld kert nemes kert
be rét sásdidombnak
fellé sásdinak fellé. Szölö
föld csere kut házbul jár 100 forint, fölső erdő
nek egyharmad és marha jusba 20 forint.
3. szór. Púpos Istványnak
osztály szer int van
csikházi dűlőben levő szántóföld mezőmái
kúrányi malomnál hetedik dűlőben erdő föld rét szi
getdombnál tüskésen kető kertbe Püspök
kertbe
fellé erdő felső erdőn egyharmad bozót kert 5 fo
rint, a ház 300. 50. forint júsba elválaltam.
Ezzennel megiserősitjük
kezünkallá
írásával
tanú
Púpos Zsófia xxx
Fülöp Károly
név író Fülöp Károly
Bárány Mihály
Púpos Eszter
Púpos István
Kelt Köves Kállán
Szeptember
14dikén
1903
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JÓZSEF GELENCSÉR

DIE VERÄNDERUNG DER ERBGEWOHNHEITEN IM KÁLER BECKEN
Die mit der Beerbung zusammenhängenden rechtlichen Volkssitten in Ungarn haben relativ früh die Beachtung der Rechte- und Ethnologiepfleger auf sich gezogen. Von der J a h r h u n d e r t w e n d e an erfolgten mehrere bedeutende Datensammlungen und entstanden mehrere Studien.
Die rechtlichen Volkssitten erfüllten eine gesetzkorrumpierende und gesetzersetzende Rolle. Genau wie
das Gewohnheitsrecht der Rechtsanwendung der herrschenden Klasse nicht fremd war, existierte auch im
Bauernleben das System der rechtlichen Volkssitten.
Ich habe die Veränderung der Erbgewohnheiten in dem
sich im Oberland des Balaton erstrekkenden Káler Becken im Zeitraum von 1848 bis 1960 untersucht, wobei
ich die Zeitgrenze in keiner Richtung als fest angesehen
habe.
Am Ende des letzten J a h r h u n d e r t s existierten in Ungarn im Kreise der Bauernschaft mehrere Erbsysteme.
Im Káler Becken war im untersuchten Zeitraum das Erbe der Nachkommen zu gleichen Teilen allgemein verbreitet. Die gleiche, ja sogar naturale Teilung zwischen
den Geschlechtern war die Richtung der Entwicklung,
was zur Zerstückelung des Besitzes führte. Die allgemeine Praxis erlitt aber an mehreren Punkten einen
Bruch. Als Überbleibsel des alten Rechts sind auch Elemente des agnatischen Erbes zu finden. In begrenztem
Maße versuchten die Jungen gegenüber ihren Schwestern die Immobilien für sich zu erlangen. Die Kosten
der Ausbildung wurden in das Erbe miteingerechnet,
die Kinder, die auf die geistige Laufbahn geschickt wurden oder ein Gewerbe erlernten, bekamen nur bei den
wohlhabenderen Familien wenige Immobilien. Jener
Nachkomme, der für den Unterhalt der in der Arbeit
gealterten Eltern sorgte, erhielt mehr als die anderen
Erben.
Bei der Verteilung des Nachlasses versuchte jeder
Erbe, Immobilien entsprechend der sinnvollen Weiterführung seiner Wirtschaft und seines persönlichen Interesses zu erlangen. Mangels einer Einigung bildete
sich zur Vermeidung von Diskussionen die Technik der
Verteilung heraus, die sich mit der Zeit änderte. Gemäß
der früheren Praxis galt das Prinzip der Minorität, d.h.,
zwischen den gleichwertigen Erbteilen hatte das jüngste
Geschwister das Recht der Wahl. In der neueren Praxis
erhielt das Glück einen großen Anteil, da durch das Los
entschieden wurde. Das Eigentumsrecht für die bewegliche Habe erwarb sich zum großen Teil das Geschwister, das im Elternhaus blieb.
In den Briefschatullen der ehemaligen kleinadeligen
Familien wurden vom Ende des 17. J a h r h u n d e r t s an
eine große Anzahl beweiskräftiger Schriften aufbewahrt, Die Bewahrung und Pflege des Familienarchivs
war lange Zeit das Vorrecht des Erstgeborenen.
Die volkstümliche Rechtspraxis kam auch in den Testamenten zur Geltung. Der Grund für die letztwillige
Verfügung konnte die Bevorteilung der Person, die die
Versorgung der Eltern übernahm, der Einfluß auf das
Schicksal des Vermögens im Falle des Ablebens ohne
Nachkommen oder eventuell die Enterbung sein. Die
Testamente wurden mit einem an die Urkunden des
Mittelalters erinnernden Aufbau gefertigt, ihre schriftliche Abfassung erfolgte oft durch den Notar. Als Zeuge wurde gern eine Amtsperson in Anspruch genommen.
Bis zum II. Weltkrieg erhielten die Nachkommen zu
Lebzeiten der Eltern in allgemeinen keine Besitzstücke.
Im Falle des Todes eines Elternteils, vor allem des Vaters, übergab man aber den volljährigen Kindern die

Möglichkeit der weiteren Bewirtschaftung. Das andere
Elternteil hielt entweder soviel aus dem Besitz zurück,
das seinen Unterhalt gewährleistete, oder bedingte sich
Naturalversorgung aus. Die Blütezeit des letzteren, der
Intertention, war im 19. Jahrhundert und lebte in erster
Linie in der Schicht der Kleinadeligen und wohlhabenderen Bauern. Allgemein war üblich, daß der verwitwete Elternteil von einem der Geschwister zu sich genommen wurde, und die anderen Geschwister verpflichteten sich, jährlich eine bestimmte Menge Naturalien,
eventuell Geld, zur Verfügung zu stellen.
Nach dem Tode des Erblassere hielten die Nachkommen die Eigentumsgemeinschaft nur in kleinem Kreise
auf, und zwar — entsprechend den Regeln der vernünftigen Bewirtschaftung — bei Wäldern, feudalen Nutznießungsrechten, Mühlen, in anderen Orten befindlichen, anders nicht nutzbaren bzw. zum Pfand gesetzten
Immobilien. Die Teilungsbriefe, die die Eigentumsgemeinschaften abschatten, besaßen einen klaren Aufbau
und eine erhabene Ausdrucksweise, vor allem bis zur
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Vertragspartner legten ihre Beziehungen zum Erblasser fest, erklärten ihre Absicht zum Abschluß einer Vereinbarung und
zählten die Besitzgüter auf, wobei sofort gekennzeichnet wurde, wer was erhielt und was gemeinsames Eigentum blieb. Vom Ende des 19. J a h r h u n d e r t an löste
sich die Feierlichkeit des Textes und ließ man die Formalitäten immer mehr weg.
W ä h r e n d der Forschung konnte festgestellt werden,
daß im Káler Becken eine große Anzahl sich mit der
Zeit ändernder rechtlicher Volkssitten im Zusammenhang mit der Beerbung lebten. Im geltenden Recht bedeutet das Jahr 1848 eine Scheidelinie, nicht so aber in
den Volksbräuchen. Es blieb der Anspruch der Jungen
auf einen größeren Teil gegenüber ihren Schwestern,
obwohl sich das Erbe zu gleichen Teilen gegenüber anderen Regionen schneller herausbildete. Außer der Änderung des Erbsystems können die Veränderungen auch
bei der Eigentumsverteilung zu Lebzeiten der Eltern,
bei der Versorgung der Eltern, und im Problemkreis der
Aufrechterhaltung und Abschaffung des gemeinsamen
Eigentums, der Technik der Verteilung des Nachlasses,
der Aufbewahrung der Familiendokumente und der
Veränderung der Ausdrucksweise der Urkunden verfolgt werden.
Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen nach dem II. Weltkrieg hatten auf
die rechtlichen Volkssitten eine größere W i r k u n g als
auf viele andere Gebiete des bäuerlichen Lebens. Dabei
genügt es, den Rückang des erbbaren Besitzes bzw. dessen Fehlen, die Arbeitnahme außerhalb der Landwirtschaft und das Wegziehen aus den Dörfern zu erwähnen, die alle in Richtung des schnellen Aussterbens der
rechtlichen Volkssitten wirkten. Dies gilt auch dann,
wenn die rechtlichen Volkssitten sich auf einem kleinen
Gebiet bis in unsere Tage erhalten haben (z.B. bei der
Beerbung der Mobilien, bei der Technik der Verteilung,
bei der Aufbewahrung der Urkunden).
Die rechtlichen Volkssitten in den Dörfern des Káler
Beckens lebten im untersuchten Zeitraum im wesentlichen in der gleichen Form. Von der Mitte des vorigen
Jahrhunderts an konnte im Brauchgut der Gemeinden
mit verschiedener Religion und rechtlicher Situation
kein grundlegender Unterschied nachgewiesen werden.
Bestimmte rechtliche Volkssitten standen jedoch in engem Zusammenhang mit den Vermögensverhältnissen
der Familien.
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