
Az özvegy nehéz élete -- Sors és jogi néphagyomány 

Lukács László mindig nagy érdeklődést mutatott a jogi normák iránt. A hatályos jogszabályok éppen 

úgy érdekelték, mint a jogi hagyomány. Írásom így – témájánál fogva – tisztelgés az ünnepelt tudós 

kutató előtt, aztán a sokat segítő barát köszöntése, végül emlékezés, visszatekintés elődeinkre. 

I.  

A hagyományos paraszti társadalomban a törvényes házasság megszűnésének általában az volt az 

oka, hogy valamelyik fél elhunyt. A férj halála után a nő az özvegyasszony nehéz sorsát kezdte meg. 

Társadalmi helyzete rendszerint hátrányos volt a férjes asszonyokéhoz képest.  

Életútját ezen túl több körülmény befolyásolta. Így különösen életkora, gyerekei száma vagy azok 

hiánya, vagyona, saját illetve férje családjának viszonyulása. A gyerek nélkül maradt özvegyasszony 

rendszerint visszaköltözött családjához, és ha fiatal volt vagy más előnyökkel bírt, úgy jó eséllyel 

újabb házasságot köthetett. 

A gyermekes özvegy viszont már nem költözött vissza szüleihez, hanem férje felmenőinél maradt. 

Különösen fiú leszármazott esetén nem engedték vissza az öregek, akik az özvegy munkájára is igényt 

tartottak. Új házassága megkötésébe gyakran beleszólt volt férje illetve saját családja. Esetenként 

érvényesült a hajdani levirátus népi jogszokáskénti továbbélése, az, hogy az özvegyen maradt 

asszonyt a sógora vette el. Egyébként a gyerekes özvegy férjhezmeneteli esélyei jócskán csökkentek: 

öreglegényhez, özvegy férfihoz vagy más szempontból hátrányokkal rendelkezőhöz tudott csak 

hozzámenni.  

Az özvegyasszonynak egyébként is szerényen illett viselkedni, öltözködni. Mulatságba nem járhatott, 

igénytelennek, visszahúzódónak kellett lennie, aki a gyerekének él. A közösség sajnálta, de sokszor 

nem tekintette teljes jogú tagjának vagy igyekezett kihasználni. Az utóbbi főleg a férfiak szexuális 

igényeként jelentkezett. 

Az általános vélekedést, a falusi társadalmon belüli helyzetet az özvegyasszony egyéni tulajdonságai 

vagy vagyoni viszonyai tovább, esetenként jócskán befolyásolhatták. Ezek révén a társadalom 

szemében elismerést, sőt, tekintélyt szerezhetett. Ilyen módon gyereke /i/ sorsát is irányíthatta. A 

közösség sokfele elvárta, hogy új házasságkötés esetén az özvegyasszony a leszármazóira ingatlant 

írasson. A második házasságkötést jobbára szerényen ünnepelték. Az özvegy a rokoni kapcsolatokat 

az első férj családjával továbbra is ápolta./ Tárkány Szücs 1981, 278-283. és Morvay 1983, 147. 

felhasználásával/ 

A széles körben élő szokások, magatartási szabályok konkrét megvalósulása figyelhető meg a 

sárkeresztesi /Fejér megye/ református vallású Gölöncsér Julianna/1903-1990/ sorsában.  

II. 

1921.december 17-én Sárkeresztesen a kettős esküvőn és lakodalomban két testvérpár kelt egybe. 

Gölöncsér József /1899-1946/ feleségül vette Igari Lidiát/ 1898-1943/, míg Gölöncsér Juliánna Igari 

Imréhez /1895-1923/ ment hozzá. 

Az esküvői kép tanúbizonysága szerint Gölöncsér Julianna – az élete végéig használt megszólítás 

szerint Julcsa – fess leány, Igari Imre jóvágású legény volt, szép párnak számítottak. A kor szokásának 



megfelelően a férj családjához, a Dombsoron /ma Dózsa Gy. út/ fekvő ingatlanba költöztek. A 

parasztgazdaság irányítója és döntő részben tulajdonosa az apa, Igari István /1863-1939/ volt, aki a 

szerény földbirtokból származó jövedelmét sikeres állat-és terménykereskedéssel egészítette ki. 

Vagyonosodásán túl bizonyos tekintéllyel azért is bírt, mert a község világi vezetésébe 

zsellérképviselőként került, míg az egyháziba presbiternek választották be. 

Igari Imre édesanyja, a zámolyi származású Somogyi Lídia /1874-1904/ ekkor már nem élt. Igari István 

és Somogyi Lídia házasságából három gyermek származott: a már említett Imrén és Lídián kívül 

Mária. Igari István nem maradt özvegy, ugyanis elhozta Zámolyról és felségül vette elhunyt neje 

rokonát, Hermann Juliannát/1875 körül – 1952?/ Cselekedete jól példázza a középkori sororátus népi 

jogszokásként történő továbbélését. Döntésénél nyilván érvényesült az a felfogás, hogy az új feleség 

jobban szereti rokona gyerekeit, mint egy idegen. Hermann Juliannát a gyerekek elfogadták, az  

unokák pedig nagyanyjuknak tekintették, Igari öreganyánkként emlegették. 

Hermann Julianna és Gölöncsér Julianna első találkozását a meglepetés hatotta át. Igari István lovas-

kocsival hajtott keresztül a falun, mellette ült második felesége. Útközben meglátták, hogy Gölöncsér 

Julcsa tragacson a Sárgaföldes-gödröktől a lakás karbantartásához szükséges sárgaföldet tólt hazafele 

a Kis utcai házukhoz. A föld tetejére ráültette Lajos nevű testvérbátyja /1895-1972/ kisleányát, 

Bözsikét /1920-2000/. Milyen heles kis menyecske!-mondta Hermann Julianna a férjénak. Te bolond! 

Ellesz /ez lesz/ majd a menyed!-válaszolt Igari István a helyi viszonyokat még nem ismerő 

feleségének, aki a helyzetet félreértve a lányt menyecskének nézte. 

Gölöncsér Julianna és Igari Imre házassága igen rövid ideig tartott. 1923.március 20-án megszületett 

gyermekük, akit ugyancsak Imrére kereszteltek /1923-2003/, de a férj ugyanezen év szeptember 

közepén cukorbajban elhunyt. Gölöncsér Julianna élete végéhez közeledve mesélte el keserű sorsát, 

mely özvegységével vette kezdetét. 

„Mikor megha/l/t az uram, nem vót pézünk koporsóra se. Nem vót egy krajcár se. Elattuk előtte a 

tehenet, annak fele árát vitte e/l/ Pestre, a korházbo. A másik feliér eggy gyönge borgyut vettem. 

Arattam neki a füvet, azon tángátom/gyengén tartottam/. Két hónap utánn meggyütt az uram 

Pestrű, asztán még két hónapot é/l/t. Cukorbeteg vót. Az udvaronn vót eggy nagy agácofa, kiterítette 

a pakrócot alá, asztán ott fekütt. Bucsu hetibe ha/l/t meg. Előtte megfősztem a bucsui ebédet, 

eballagtunk a bucsura. Ott is rítam. Szeptember  tizennyócadikán ha/l/t meg.  

A nagynénje adott a koporsóra pézt, de egy hétre rá jelentkezett, hogy aggyam meg az árát. E/l/ 

köllött annyi a borgyut.  

A szobábo két székre tették rá a koporsót, amit Feherváron vettünk. Temetés után gyütt meg a pesti 

klinikárú a kórházkőccség. Kigyutott nekem az életbű! 

Mikor megha/l/t az uram, az öregek el akartak marnyi, hogy semmi helem ott nincs. Ott maradtam 

egy krajcár nékünn, egy hat hónapos gyerekke. Öreganyánk rondább vót, mint öregapánk. /Ti. Igari 

István és felesége. Az unoka szemszögéből nevezte így őket./ De mielőtt öregapánk másoccor nősűt, 

ráiratott a fijáró a hat páskombú kettőt, meg a fé/l/ házot. /Így az elhúnyt Igari Imre, mint tulajdonos 

után a csecsemő Igari Imre örökölt, lett a résztulajdonos. A páskom eredetileg legelőterületet 

jelentett, de ekkor már szőlőt vagy szántót./ Ezér asztán az árvoszékhő mentem, azok írtak ki az 

öregeknek levelet.  



Tizeneggy évig vótam özvegy. Tizeneggy évig kinlóttam az öregekke. Rondák vótak, de e/l/ köllött 

tűrnyi. Nye/l/tem, fa/l/tam. /Ti.tűrt./ Ha dógosztam nekik, nem vót baj, de ha nem dógosztam, baj 

vót. De ha azoknak dógosztam, nekem nem vót. Sokat vartam, abbú vót pézem.  

Gyüttek vóna a kérők, én meg nem akartam férhő mennyi/férjhez menni/. Asztán komendáták 

/ajánlották/ eszt a Gyurit / Szumper György 1905-1945/, gazdasági cseléd vót. Asztán montam, nem 

érek én rá most férhő mennyi, mer karácson előtt sok munka vót /ti.varrás/. 

Nem akartam hozzámennyi. Mikor eccer ideeresztettem, utánno emontam a gyereknek, mér vót itt. 

–Mit mondott neki édesanyám?- aszt kérdezte.- Hát én nem tudom, én nem akarok férhőmennyi.-

eszt montam. A gyerek meg huzott hozzá /Ti.vonzódott Szumper Györgyhöz/. Az öregek eccer oda 

vótak Pestenn. Kapott a gyerek is tülük sütemént, fügét. Adott  belülle a Gyuri bácsinak is, elosztotta 

háromfelé. Én meg rivafakattam, hogy a gyerek huz hozzá. Igy az adott férhő. 

Hire ment, hogy a Szumper Gyurihó hozzá megy a Gölöncsér Julcsa. Rítam, el is utasitottam, hogy 

nem megyek hozzájo. Gyütt anyám is, hogy ne mennyek a béresházbo. 

Asztán meg sorgyáztok /sorra jöttek/ itt a vénasszonyok, ki az ángyát /idősebb assszonyrokon, 

különösen a testvérbáty felesége/ kütte, ki mást, hogy ne mennyek béreshő, hanem az ű 

rokonnyáhó. De ara mindre kereshettem vóna 

A Mónárék /Molnár Ferenc és felesége, Igari Mária, ez utóbbi az első férj testvére /egy 

gazdaemberhő akartak hozzávernyi /kényszeriteni/. De én nem dógozok senkinek. Meg az én 

gyerekemnek se mongya senki, hogy az enyimébe vagy, az anyád Istenit! Lajos bátyám aszt monta, 

kiszurkájjo a szemeimet, asztán e/l/tart, ha a Szumper Gyurihó menek.  

Asztán montam a szülének /ti. az édesanyjának, igy hívta az unoka szemszögéből/, ugy lessz, ahugyan 

maguk akargyák, nem menek senkihő! Mer cseléd vót, azér nem akarták. 

Telt az idő. Eccer leparancsútam a gyereket, pedig világos vót. Ne gyűjjön ide senki! 

Lefeküttünk.Asztán gyütt./Ti.Szumper György/ Megá/ll/t, toporgott, ha/ll/gatkozott, 

e/l/ment.Másnap kütte aszt ,aki komendáto,eggy asszont, hogy mit csinyátom, hogy e/l/mentem 

hazurú.Bolondot ne csinájjok bellüle, meg a gyerekbű.Ritam egy fókát /sírtam egy sort/,asztán 

montam neki: na, gyűjjön el estére! Asztán gyütt. Türelmes vót szegén, gyütt vasárnoponként. Asztán 

má kérdezte, hogy mi a szándékom, mit mondjon othunn? – Legyenek jó reménségge! Én nem tudom 

misinájjok /mit csináljak/?- aszt montam. 

Asztán mégis összekerűtűnk. Szombaton esküttünk, hétfőnn az urodalom ideküdött eggy nagy kocsi 

fát. Öregapám /Ti. Igari István/ nem akarta  beengennyi. Hogy ű a fiát atta a Gölöncsér Julcsához, 

nem a Szumper Gyurit. De a kocsis ledöntötte a fát. Mikor meggyütt az uram, montam neki: Mennyé 

be az intézőhő, kérgyé tüle lakást! Attak is. 

Elősször nem szerettem az uramat. De asztán megszerettem, mer jó vót. Meg jóravaló vót, mindenhő 

értett. Az urodalom eggyik keze vót, böcsületbe vót. Nem vót rossz sorom a cselédházakná. Ott is 

vartam. Nem szégyőtem, hogy béresházhó megyek.” 

Szumper György és Gölöncsér Julianna 1934-ben kötöttek házasságot. Lakodalmat nem tartottak. Az 

esküvőre a sárkeresztesi református templomban került sor. A kor viszonyait jellemzi, hogy a 



katolikus vallású Szumper György, nem mert elmenni, bejelenteni a szomszéd faluból átjáró, az 

uradalom által támogatott plébánosnak azt, hogy református nőt vesz el feleségül és hol esküsznek 

meg. Kérésére a feladatot a biztosabb fellépésű Gölöncsér Lajos vállalta. A házasság korábbi ellenzője 

ment Magyaralmásra a katolikus paphoz, és megtette a bejelentést.  

Az új pár és a gyerek rövidesen felköltözött Sárkeresztes-Belmajorba, a gróf Károlyi uradalom egyik 

cselédházába. Mikor költöztek Igari István azt mondta volt menyének: ”Igari István pallásárú csak 

visző e /elviszel/. Nem tudom, majd a gróf Károlyi majorjábú hozol-e?” 

1939-ben, Igari István halála után költöztek vissza a faluba, a Dombsorra, az immáron megüresedett 

parasztgazdaságba, melynek újabb részét örökölte meg az ifjú Igari Imre. Akkori mértékkel nem kevés 

ingóságot is hoztak magukkal, többek közt hét nagy süldődisznót. Ekkor mondta Gölöncsér Julianna a 

fiának: ” Megnízhette vóna Igari öregapánk, hogy mit hosztam!”  

A majorbeli gyarapodáshoz a házaspár szorgalmas munkája kellett. Gölöncsér Julianna a 

mezőgazdasági tevékenység mellett ruhákat varrt. A szabásra, varrásra még édesanyja, Gölöncsér 

Józsefné Szabó Zsuzsánna /1870-1957/ tanította meg az 1910 körül vásárolt varrógépén. Gölöncsér 

Julcsa úgy emlékezett, hogy édesanyja korán bevonta a munkába: ” Mikor akkora vótam, hogy oda 

tuttam űnyi a varrógéphő, má dogoznyi köllött”.  Mikor először özvegy maradt, a gépet megkapta a 

szüleitől, ez biztosította számára a kenyérkeresetet.  

Szumper Györgynek az apja is cseléd volt, aki nem sokkal az 1934-es házasságkötés előtt halt meg. A 

Károlyi uradalom cselédhierarchiájában előkelő helyen állt, csirásgazda / a szarvasmarha-gondozók 

vezetője/ volt. A családi hagyomány úgy őrzi, hogy e tisztségben utóda az egyébként rátermett fia 

lehetett volna. De nem lett, mert az anyja, Palkovics Teréz református vallású volt, és feleséget is a 

reformátusok közül választott.  Így a katolikus grófi család birtokán nem lehetett esélye.  

A házaspárnak 1940-ben lánya született, akit a református templomban Juliannának kereszteltek. 

Az eredményes gazdasági tevékenységet a II.világháború eseményei szakították meg. Igari Imrét 

elvitték katonának. Hosszabb szolgálat után nyugaton esett hadifogságba. Bevonulásától kezdve 

anyja életét a féltés, aggódás hatotta át.  

A front, a háború borzalma 1944.december 24-én érte el a községet. A falu lakói, így a Szumper 

család is előbb átélték a harc, az erőszakoskodás, a gyilkolás szörnyűségeit, majd Székesfehérvárra 

menekültek. A Vörös Hadsereg a falu elfoglalása után a lakosság kitelepítését rendelte el, azaz ahogy 

a helyiek megfogalmazták „Fehervárro zavarták a körösztösieket.” A harcok miatt a civillakosság a 

szovjeteknek útjában volt, másrészt nem bíztak bennük. December 26 és 30 között a nagy hidegben 

menekültek a sárkeresztesiek Székesfehérvárra. Így Szumper György, felesége és kisleánya is, a 

rokonokkal. Ez utóbbiak Gölöncsér Julianna első férje testvérét, Igari Máriát és annak férjét, a kovács 

foglalkozású Molnár Ferencet jelentették. A menekülés Molnár Ferenc egy lovával, kocsin történt. 

Igari Imre lovát ugyanis már korábban bevonultatták a katonasághoz. A kocsit megpakolták 

mindazokkal a holmikkal, amit menteni kívántak. A férfiak gyalogoltak, az asszonyok egymást váltva 

föl-fölültek. 

Gölöncsér Julianna Székesfehérvárról egyszer-egyszer hazalátogatott, amikor csöndesebbnek tűnt a 

világ. Vette a bátorságot, összebeszélt egyik-másik falubeli asszonnyal, és együtt indultak. Egyszer 



meglepve látta, hogy otthon a lovuk. Bekötötte az istállóba, mert a ház és a gazdasági épületek még 

álltak. 

A nagy csapás ekkortájt érte a családot. 1945.január 18-án Szumper Györgyöt a szovjet katonák a 

megyeszékhelyről elvitték málenkij robotba. Bár civil volt, a hadifoglyok közé került, és már soha nem 

tért haza. Valószínűleg Temesváron halt meg, utólag 1945.április 15-vel nyilvánították holttá. 

A front mozgása következtében a sárkeresztesiek egy része haza tudott menni. 1945.január 23-

25.körül a Székesfehérvárról hazatérőket elszomorító állapotok fogadták. Halottak, leégett, szétlőtt, 

megrongálódott épületek, kifosztott házak és ólak. A község addig ugyanis a frontvonalba esett. 

Mindenekelőtt a harcok áldozatait temették el: a polgári lakosokat, elsősorban hozzátartozóikat és 

persze a katonákat is. Ezt megelőzően sok halott hetekig feküdt a téli földön. 

Megközelítőleg háromnapi – egy heti otthon tartózkodás után az oroszok újra lőtték a falut, ismét 

harcokra lehetett számítani. Akkor aztán mindenki megint menekült. Csak most nem keleti, hanem 

nyugati irányba. Legtöbben Fehérvárcsurgóra, kevesebben Bodajkra és Mórra.  

Gölöncsér Julianna mikor lányával a fehérvári menekülésből hazatért, már akkor keserves 

körülmények közé került. Házukon nem maradt ajtó, a nyílást pokróccal fedték, így próbáltak 

védekezni a téli hideg ellen. Mikor ismét menekülni kellett, újfent rokonaikkal, Molnár Ferencékkel 

mentek. Mivel mindegyik családnak szerencsésen megmaradt egy-egy lova, így azokat összefogták, 

úgy indultak útnak. Először Bodajkig jutottak, ahol Molnár Ferenc testvérénél kaptak szállást. Itt 

megközelítőleg három hétig tartózkodtak, aztán tovább, Zircre hajtottak. Alig értek a bakonyi 

településre, mikor hatalmas tüzérségi támadásba kerültek, amit nagy rettegés közepette átvészeltek. 

 

A front áthaladtával visszajutottak Bodajkra, onnét haza Sárkeresztesre. Ezzel ért véget a három 

hónapot meghaladó rettegés és halálos veszedelem. Házuk a menekülés ideje alatt leégett. Előbb egy 

rokonnál húzták meg magukat, majd a megmaradt tyúkól szolgált nekik lakásul. A nyár folyamán 

először  a kiégett lakóház konyharészét javították meg.  

Gölöncsér Juliannában ez idő tájt tudatosodott, hogy újra özvegy lett. Szerencsére fia, Igari  Imre 

hazatért a nyugati fogságból, sőt, némi ingóságot is haza tudott hozni a nagy ínségbe. Megmaradt az 

elásott varrógép is.  Így kezdték újra az életet, a semmiből.  

Gölöncsér Julianna fölnevelte gyermekeit.  Végül is hosszú életet élt. Láthatta gyerekei sikeres 

házasságát, gyarapodásukat, örülhetett unokáinak. 

III. 

Gölöncsér Julianna őszinte, kendőzetlen elbeszélésével az özvegyi sors, a paraszti lelkivilág, az 

érzések, a viselkedés indítékainak mélyrétegét tárta fel. Hagyományos stílusban, nyelvezettel, 

archaikus fordulatokkal olyan eseményekről, mozzanatokról, megnyilatkozásokról, indulatokról, 

tépelődésről lebbentette fel a fátylat, melyet a falusi emberek inkább elhallgatni szoktak. A 

történéseket elsősorban két gyermeke ,  Igari Imre és Szalai Józsefném Szumper Julianna/1940-/ 

egészítette ki számunkra. 



Mint látható volt, az első boldog házasság után az özvegy nehezen állt rá az újabb házasságra, de 

abban is boldog lett. Abból is egy gyerek származott. Az is rövid ideig tartott és tragikusan végződött.  

Az első megözvegyülés utáni fájdalmat, a gyötrődést, a küzdelmet a megélhetésért illetve a szülőkkel, 

a hozzátartozókkal, a falu szájával, a közvélekedéssel jól érzékeltette a visszaemlékezés során. 

Kínlódott saját érzelmeivel, igyekezett ellenállni a sokféle hatásnak, az érzelmi és értelmi 

szempontoktól áthatott döntését csak nehezen hozta meg. Végül alapvető befolyással bírt, hogy 

fiúgyermeke érdekét és vonzódását tartotta szemelőtt. Életével, annak alakításával, jellemével, 

munkájával a faluközösségben és a rokonságban tiszteletet vívott ki. Idealizálni nem szükséges, de az 

kimondható, hogy talpraesett személy volt, aki, ha kellett, a száját is ki tudta nyitni. Emellett olyan 

mesterséget ismert és gyakorolt – a szabást,  a varrást – ami a megélhetés biztosításán túl kiemelte a 

falu egyszerű, kétkezi földművesei közül. Még egy speciális ismerettel rendelkezett Gölöncsér Julcsa. 

Tudott és szeretett főzni. Sok lakodalomba hívták főzőasszonynak, mert nagy mennyiségben is 

ízletesen készítette el az ételt, pedig akkor mások a mértékek és arányok. Neki magának különösen 

kedves étele mégsem volt. Sorsát példázza, amit ezzel kapcsolatban mondani szokott: „Jó vót 

énnekem eggy darab kenyér is, mer sokszor főznyi se értem rá.”  

Második házassága megkötésénél – gyermeke érdeke mellett – a férj előnyös tulajdonágai is 

meghatározó súllyal estek a latba. A rangosabb falusi sorból vállalta a cselédházba kerülést, ami a 

község szemében, értékítéletében, a lecsúszást, a deklasszálódást jelentette. Gölöncsér Julianna 

viszont jól tűrte – a joggal átmenetinek gondolt – uradalmi viszonyokat. Elhatározásában, 

elköltözésében szerepet játszott első férje apjának, Igari Istvánnak és feleségének magatartása. 

Akiknek menyükhöz való viszonya fiúk halála után változott. Egyébként is, azt megelőzően is, – ahogy 

mondták – ő volt  azaz „avvót a menyecske”, így az általános paraszti mértéknek megfelelően nem 

bánta vele különösebben kedvesen. Ehhez jött rövidesen a férj halála, mely után az udvarlók is sorra 

jelentkeztek. Így Gölöncsér Julcsát az öregek egyre kevésbé kedvelték. 

Ráadásul Hermann Julianna csalódott volt: mikor Zámolyról eljött, másra számított, így arra, hogy 

mostohafia tovább viszi a gazdaságot. Nem is volt már fiatal, sokallta a terhet. Azonban ahogy 

Hermann Juliannát nem kizárólag egyetlen szempont és szemszög alapján kell megítélni, úgy Igari 

Istvánt sem. 

Férje halála után Gölöncsér Julianna élete mind keservesebbé vált, amiben kétség kívül volt szerepe 

Igari Istvánnak illetve feleségének. A második férjhezmenetelt követően pedig a dombsori házban 

maradás lehetetlenné vált. Igari István viselkedése, fájdalma azonban részben érthető, hiszen fiát 

veszítette el,„csak” lányai maradtak.  A vásározás révén nagy kapcsolatrendszerrel bíró, világi és 

egyházi tisztséget viselő Igari Istvánnak bizonyos respektje, elismertsége volt a faluközösségben. 

Gyerekei, unokái szeretettel, tisztelettel viszonyultak hozzá, majd emlékeztek meg róla. Hermann 

Juliannát hasonlóan szerették. Az ugyancsak Julcsa megszólításra hallgató asszony értett a népi 

gyógyításhoz, ismert bizonyos praktikákat, ezért is kedvelték a rokonságból illetve a faluból. Később 

Budapesten is megmaradt fejkendős falusi asszonynak.Ő férje halála után ugyanis Budapestre 

költözött, még a házasságuk előtt született Margit nevű lányához, aki gazdag családba Vásárhelyi 

Pálhoz ment férjhez. Ennek ellenére a II. világháború után még évtizedekig ápolták a rokoni 

kapcsolatot a keresztesiekkel, így Gölöncsér Juliannával és gyermekeivel. Gölöncsér Julcsa egyébként 

nem csak saját familiájával, hanem az Igari és a Szumper családokkal is nagyon tartotta a rokonságot. 

A múlt keserves emlékei nem tették semmissé a rokoni kötelékeket.  Jellemző  példa, hogy 1951-ben 



ifj. Molnár Ferenc és Vörös Erzsébet lakodalmában az egyik koszorús lány Szumper Julianna,  

vőfénypárja pedig ifj. Vásárhelyi Pál volt. 

Ugyanez a szoros rokoni kapcsolat határozta meg Gölöncsér Julianna magatartását az ünnep  - és 

hátköznapokon, sőt a konfliktus helyzetekben is. Az utóbbi körbe tartozik Gölöncsér Lajos 

küldetésének igénybevétele a második házasság előtt. Vagy az, hogy 1944-45 telének vérzivataros 

időszakában első férje rokonaival menekültek. A hétköznapokban mindenekelőtt a munka kötötte 

össze a családokat. Egyetlen momentumot említve: Gölöncsér Julianna férfi testvérei / Lajos, József, 

Sándor, egy ideig Gábor/ munkálták el földjeit, ő pedig varrta a férfiak viseletét. A nagy 

mezőgazdasági munkáknál ugyanis a Gölöncsér családnak is jellemzője volt az egymásnak segítés, az 

összesegítés. 

Gölöncsér Julcsa két házasságának és özvegységének szép és tragikus története, életútja számos 

adalékot nyújt a népi jogélethez illetve a népi jogérzet megismeréséhez. 

A történések időrendjét, az elbeszélés sorát követve így az alábbiakban rámutathatunk egy-egy 

jogintézménynek a nép körében való továbbvitelére, a már hatályon kívüli jogszabályok 

továbbélésére, a törvényrontó vagy törvénypótló népi jogszokásokra, a tételes jog és a népi gyakorlat 

ütközésére, küzdelmére.  

IV. 

1.Kettős házasságkötés 

A házasság a paraszti társadalomban nagy jelentőséggel bírt. Általa új családi kapcsolódás, összetétel 

valósult meg, új rokoni kapcsolatok alakultak ki. Magában foglalta a számbeli, vagyoni,  munkaerőbeli 

gyarapodást vagy annak lehetőségét. Mivel általában a feleség költözött a férjhez, így elsősorban a 

nő került a férj családjába, az asszonynak alakult ki szorosabb kapcsolata ura familiájával. 

A paraszti sorsú testvérpárok házasságkötése, a kettős házasság és az azzal együttjáró kettős 

lakodalom különösen megerősítette a rokoni kapcsolatokat, úgy érzelmi, mint gazdasági és vagyoni 

tekintetben. Általa a kötelék még szorosabbá vált.  

Így történt ez az Igari illetve Gölöncsér testvérpár esetén is. A paraszti társadalomban, ha nem is volt 

túl gyakori, de előfordult a kettős házasságkötés. Az ilyen eseményt különösen megőrizte a falusi 

közösség emlékezete. Még évtizedek múltán is , mint érdekességről szóltak róla. Igaz ez mind 

Sárkeresztes, mind a tágabb környék, a Móri-völgy és a Zámolyi-medence falvai tekintetében. 

A kettős esküvőre évszázadok óta sok példa adódott az uralkodók, az arisztokrácia, a köznemesség, a 

polgárság köréből. Közismert, hogy a Habsburgok sikeres házassági politikája mennyire hozzájárult 

nagyhatalmi erősödésükhöz. Az egyik nagyhírű kettős házasságkötés az 1515-ös bécsi 

királytalálkozón, a Habsburg-Jagelló házassági szerződéssel vette kezdetét. A Habsburg család 

későbbi történetéből, így a 20. századból is ismeretes kettős esküvő.  

Még egy híres középkori példát idézhetünk 1559.június-júliusából, a francia királyi udvarból. II. Henrik 

francia király családtagjai mentek férjhez.  A 20.század elején élő  magyar parasztság hozzá időben és 

társadalmi hierarchiában közelebbi kettős házasságkötésekről szerezhetett tudomást. Azok jó 



példaként lebeghettek szeme előtt, persze a fiatalok érzelmét, a szülők józan számítását, tetszését 

sem lehetett figyelmen kívül hagyni. 

2.Sororatus 

A hagyományos falusi társadalomban élt az a szokás, hogy az özvegyen maradt házasember az 

elhunyt feleség nőtestvérét vagy közeli nőrokonát vette el. A magyar parasztság körében különösen 

akkor került erre sor, ha az anya kisgyermeket hagyott árván illetve vagyonos volt. Az új feleség, azaz 

a testvér vagy közeli nőrokon a gyermeket nem tekintette teljesen idegennek. Bár mostohája volt, 

mégsem állt érdekében, hogy a gyereket az örökségből kisemmizze. A meghalt első feleség 

hozományát egyébként ilyenkor nem adták vissza családjának. / Morvay 1981, 476./   

A sororatus hosszan átnyúlik az emberiség történetén: létezett az ókori Romában, a törzsi 

társadalmakban pedig napjainkig élt.  A honfoglaló, letelepedő magyarság körében is gyakorolták. 

Akkor, a nemzetségi társadalomban a nők nem rendelkeztek jogképességgel, végső soron 

vagyontárgyak voltak. Házasságkötésüket megvételük vagy elrablásuk előzte meg. A férj halála után 

annak fivérével újabb házasságra voltak kényszeríthetők. Ez volt a levirátus . / Béli 2000, 51./ Részben 

hasonló okból élt a ritkábban előforduló szororátus intézménye is, amely azt jelentette, hogy a férj 

elhalt felesége nőtestvérét vette el. 

A feudalizmus idején is tovább élt a sororatus úgy a nemesség, mint a jobbágyság körében, igaz 

szűkülő mértékben. A polgári korban, a 20.század első felében gyengülő gyakorlatként jogszokás 

formájában létezett a paraszti társadalomban.  

Igari István második felesége az elsőnek rokona volt. Hermann Julianna saját gyermekét, Margitot 

nem vitte magával a házasságba, a nagylány nem került Sárkeresztesre. Így nem állt fenn annak a 

veszélye, hogy emiatt mint mustoha az Igari leszármazottakat háttérbe szorítja. A rokoni kapcsolatok 

nyomán a három Igari gyerekkel nem volt rossz a viszonya. Az unokák pedig szinte el is felejtették, 

hogy nem a vér szerinti nagyanyjukat ismerik . Férje halála után kikerült a vagyonból. 

 A sororatus figyelhető meg ifj. Igari  Imre feleségének, Nagy Eszternek családjában. Az ugyancsak 

sárkeresztesi  Nagy Eszternek / 1930-2000/ édesapja, Nagy Imre / 1904-1974 /, édesanyja  Dávid 

Zsófia / 1908-1937/ volt. Az utóbbi halála után az apa az anya unokatestvérét, Dávid Erzsébetet 

/1914-1983/ vette feleségül, aki később két fiú gyereket szült. 

A sororatus egy régi jogintézmény népszokáskénti továbbélését jelzi. Az özvegyek házasodásánál a 

sororatus és a leviratus feléledésére a néprajztudomány is felfigyelt, számos helyről hozott rá adatot. 

/ Tárkány Szűcs 1981, 280-81./ 

3.Juttatás 

Igari István második házasságkötése előtt házának felét és külterületi ingatlanai egy részét fiára, Igari 

Imrére íratta, neki juttatta. Döntése a jogtörténet illetve a népi jogélet szempontjából két 

vonatkozásban is érdekes. 

Egyrészt az öröklés tekintetében. Igari István három leszármazottja örökléséről másként 

gondolkodott, mint ahogy a hatályos jog rendelkezett. Az utóbbi  a leszármazottak egymás közti 

egyenlő öröklését szabályozta. Viszont az örökhagyó a két lány rovására a fiúgyerek örököst kívánta 



előnyben részesíteni. Végső soron apjuk 1939-es halálakor a leányok ezt tudomásul is vették. 

Elfogadták, hogy ők kevesebbet örökölnek, mivel kiházasították őket, azaz házasságkötésükkor 

ingóságokat kaptak.  Bár 1939-ben ők is örököltek az újhegyi illetve páskomi földterületekből, de 

összességében számottevően kevesebb jutott nekik, mint fiútestvérüknek illetve annak ugyancsak fiú 

leszármazottjának. 

Az öröklési jogot kodifikáló 1840.évi törvénycikkek után a jogszabályi rendelkezések az egyenlő  

öröklésről szóltak. Ám mellette, párhuzamosan az öröklésnek még két, ettől eltérő formája élt jogi 

népszokásként. Egyrészt a fiági öröklés, mely azt jelentette, hogy az ingatlan vagyonból, különösen a 

földből csak a fiúk örököltek természetben, a lányok vagy lemondtak az öröklési jogukról vagy 

csekélyebb juttatással elégedtek meg. Másrészt élt a törzsöröklés, mely a fiúk közül csak egynek 

juttatta a földet, a többieket ő elégítette ki pénzben vagy más módon./ Tárkány Szűcs 1981, 760./ 

Sárkeresztesen a 20.század első fele, különösen a két világháború közötti időszak a fiú illetve a leány 

öröklése szempontjából a jogi szabályozás és a népi jogszokás / fiági öröklés/ párhuzamos élésének, 

mi több ütközésének kora. A férfi leszármazott nagyobb öröklését az érintettek hol alkalmazták, hol 

nem. Elfogadása körül konfliktusok, viták keletkeztek. Fonák helyzetek is kialakulhattak. Gölöncsér 

Julianna egyik oldalról tudomásul vette, hogy férje illetve fia többet örökölt Igari Istvántól, mint 

annak lányai. Ugyanakkor saját apja halálakor, 1931-ben magának fiú testvéreivel egyenlő részt 

követelt. / Gelencsér 2005,15./ Magatartása emberileg persze érthető.  

A népi gyakorlat, a nők kevesebb öröklése  a korábban hatályos jogszabályokon, a népi jogszokáson 

alapult. A feudális jog szerint az atyai ősi vagyonban a nemeseknél a nőknek csak a negyed erejéig 

/leánynegyed/ v olt öröklési igényük. A szerzett ingatlanokban a nők és a férfiak egyenlően örököltek, 

kivéve, ha az apa az öröklést a fiágra korlátozta. Mindenképpen a fiúkat illette az atya családi háza, 

levéltára, fegyvere. A jobbágyoknál az ősi vagyonban a fiúk és leányok egyenlően örököltek, de csak 

akkor, ha a jobbágyleányt  az atyja halála előtt nem házasították ki. /Béli 2000, 133, 136./  

A sárkeresztesi jogszokás tehát esetünkben  a 20.század első felében törvényrontó erővel hatott. A 

már hatályon kívüli feudális jog továbbélése és a leegyszerűsödés figyelhető meg benne. 

Másrészt figyelemreméltó a juttatás az újabb házasságkötéssel összefüggésben is. A szülő életében 

vagyonából a leszármazottaknak csak bizonyos esetekben, kritikus alkalmakkor juttatott. Így ha öreg 

kora miatt alkalmatlannak érezte magát a további munkára vagy ha az utódok a juttatásra 

kényszerítették. A vizsgált esetben Igari István önként tett  juttatást gyereke javára, a második 

házasságra figyelemmel. Ilyen módon ugyanis azt biztosította, hogy ha előbb hal meg, mint második 

felesége, úgy az utóbbit nem illeti meg az özvegyi jog, azaz a haszonélvezet a gyerekének már átadott 

vagyonon. A juttatás ilyen módja is gyakorolt, bár viszonylag ritka jogi népszokás volt. 

A Székesfehérvár környéki falvakban arra inkább adódott példa, hogy a férj a második feleségének 

ajándékozott vagy hagyott végrendeletileg a vagyonából, az első házasságból származó gyermekei 

kárára. /Gelencsér 2008,13-15./ Igari István azonban e tekintetben nem gondolt Hermann Juliannára. 

4.Kommendálás 

Gölöncsér Juliannánál férje halála után a kérők szép számmal jelentkeztek. Az özvegy csinos, 

talpraesett személy v olt, varrási ismeretei révén olyan tudással rendelkezett, mely figyelemreméltó 



keresetet is hozott. Ezen túl az Igari-örökség későbbi megnyílta, birtokba vétele is csábító lehetett 

egyik –másik kérő számára. 

A kérők különböző módon közeledtek, ki maga ment az özvegyhez, ki rokorát küldte, ki közvetítőhöz 

fordult. Az érzelmeitől áthatott Szumper György, a későbbi férj egy közvetítőt is igénybe vett az 

udvarláshoz. A kommendálást  egy helybéli asszony vállalta magára.  

A párválasztás, házasságkötés elősegítését  a magyar nyelvterületen sokfele idősebb asszonyok 

végezték. A helyi viszonyok jó ismeretében ajánlották a társnak való személyt. Az érdekeltek illetve a 

szüleik egyaránt fordultak hozzájuk. Eredmény esetén díjazást, jutalmazást nyertek. / Györgyi 1979, 

502./ A Móri-völgyben és Zámolyi-medencében is élt az egyes falvakban kullogásnak , Sárkeresztesen  

kommendálásnak  nevezett ajánló, közvetítő tevékenység. / Gelencsér- Lukács 1991, 394-398./  

A vizsgált esetben a kommendáló asszony az általános gyakorlatnak megfelelően ajánlotta a legényt, 

dicsérte tulajdonságait, igyekezett az érintetteket egymáshoz közelebb hozni, az akadályokat 

elhárítani. Mint idősebb asszony bármikor mehetett az özvegy házához, eltérően a legénytől, akinek 

a szokásrend szigorú időpontokat és magatartást határozott meg.  

Az ajánl,  javasol értelmű kommendál kifejezés latin eredetű./MÉK 1989, I.751./ Ez is bele tartozott a 

régi sárkeresztesiek által előszeretettel használt szépszámú latin kifejezés közé.  

A házasságközvetítés díja a 20. század elején bírói úton nem volt követelhető, ám ha kifizették nem 

járt vissza. / RNL 1911-1935. 9. 631-632. / A sárkeresztesi vélekedés szerint illett megfizetni a sikeres 

közvetítőt.  

5.Az özvegyi jog 

Az özvegyi jog vezéreszméje, hogy a nőről gondoskodás történjen. Ez a férj tartási kötelezettségének 

továbbfolytatása. / Márkus 1904, V. 890-820./ Már I.Szent István király  I.törvénye a 26. pontban az 

özvegyen maradt nőnek férje vagyonában élete végéig vagy újabb házasságkötéséig haszonélvezeti 

jogot  biztosított. A feudális kor végén Frank Ignác, a kiváló jogtudós eképpen foglalta össze a 

tudnivalókat „ Az özvegy tartásárul. Míg az özvegy férje nevét viseli, annak lakó házában 

maradhat…Ha megint férjhez megyen … természetes, hogy eddigi lakása tartása megszűnik.” /Frank 

1845, 528./ 

Lényegében megegyezett ezzel a 20.század első felének szabályozása. Az özvegy özvegyi jogon, amíg 

férje nevét viselte, törvényes öröklés esetén az egész hagyatékban benn maradhatott és 

haszonélvezhette a hagyaték azon részét, melyet nem ő kapott örökül. Az  özvegyi jog különösen a nő 

férjhezmenetelével szűnt meg. 

A jogi szabályozással összhangban állt, tehát törvényerősítő volt a népi gyakorlat. Gölöncsér Julianna 

és fia özvegyi jogon illetve résztulajdonosként 1923 és 1934 között a házban maradhatott. Amint 

viszont újra férjhez ment, özvegyi joga megszűnt. Ezért is és persze más okból is költözött ki az 

ingatlanból, bár fia annak fele részben tulajdonosa volt. 

6. Hozzájárulás a házasságkötéshez 

A paraszti társadalomban a házasságot nagy és komoly dolognak tartották, ezért az ezzel kapcsolatos 

végső döntést nem bízták a fiatalokra, hanem – főleg a vagyonosoknál – a szülők választották ki 



gyerekük házastársát. Ha a fiatalok egymásra is leltek, a szülők hozzájárulása nélkül nem kerülhetett 

sor házasságkötésre. A II. világháború után a fiatalok joga egyre bővült a tekintetben, hogy maguk 

válasszák ki társukat. /Tárkány  Szűcs 1981, 312,313./ 

A házasság Magyarországon egészen 1894-ig a felekezetek egyházjogának uralma alatt állott. A jogi 

szabályozás és a gyakorlat összevetése meglepő eredményre vezet. Ugyanis sem a századokon át 

ható tridenti zsinat / 1545-1563 /, sem a későbbi , az egyes felekezetekre vonatkozó szabályok nem 

követelték meg a férfi és a nő házasságkötéséhez a szülői beleegyezést.  

Az egyházjogi uralomnak a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikk és a kapcsolódó 

törvénycikkek vetettek végett. Az előbbi norma szerint a házasság két különböző nemű, 

cselekvőképes személynek állami törvén  alapján létesült feltétlen és állandó életközösségre irányuló 

szerződése. Az együttesen jelen lévő házasulóknak polgári tisztviselő előtt, két tanú jelenlétében, 

személyesen kellett kijelenteni, hogy egymással házasságot kötnek. Csak a 20. életévet el nem érő 

kiskorúaknál kellett a törvényes képviselő vagy a gyám beleegyezése.  

Gölöncsér Julianna esetében a második házasságkötéshez a jog senkinek a hozzájárulását nem 

kívánta meg. A népi jogszokás, a hagyomány viszont mást mondott. Ahogy a potenciális kérők közül 

sokan akarták maguknak az özvegy és gyermeke munkaerejét, tudását, vagyonát, más értékeit, ugyan 

úgy egy széles kör, a rokonság, sőt, az azon túli közösség kívánta befolyásolni az özvegyet a 

választásban, a férjhezmenetelben illetve annak elmaradásában. A széles befolyásoló kör jelentette 

mindenekelőtt a szülőket, Gölöncsér Julianna édesanyját, apósát és annak feleségét; másodsorban 

saját illetve volt férje testvéreit; harmadsorban a többi rokont; végezetül a falu közösségét. A 

befolyásolás mértékét lényegében a felsorolás sorrendje mutatja: minél közelebbi hozzátartozó volt 

valaki, annál nagyobb kívánt lenni a ráhatás mértékében. Bár volt aki a rangsorban előbbre tört: 

személy szerint  a bátyja ,Gölöncsér Lajos, aki amúgy is vezető szerepet vitt a testvérek közt. 

Gölöncsér Julianna édesapja ekkor már nem élt, így édesanyja egyedül jelentette a vér szerinti szülőt. 

Ráadásul neki férje életében is jelentős szava volt a család belső ügyeiben. Az édesanya révén mintha 

valamelyest feléledt volna – az alább ismertetésre kerülő – atyai hatalom. Ugyanez érződik az egy 

fedél alatt élő após és annak felesége tekintetében. A   házasságkötésbe tehát elsősorban ők, 

továbbá a testvérek kívántak beleszólni, úgy gondolták előzetes hozzájárulásuk kell. De tanácsot 

adott a szélesebb rokonság, sőt, közvetlen megnyilvánulással vagy híreszteléssel  /pletykával/ 

,értékítélettel az egész falú. Mindezekre adottak voltak az alkalmak, hiszen éltek a rokoni és 

közösségi kapcsolatok, voltak találkozási alkalmak és a ruhavarrást végző özvegyhez amúgy is sokan 

jártak. A ráhatás, a tanácsadás stílusra és tartalomra széles skálán mozgott. A legközelebbi 

hozzátartozók tehát úgy érezték ,  hogy az özvegy döntéséhez az ő hozzájárulásuk is szükséges. Azon 

túl a jóakaratú vagy érdek által befolyásolt tanácstól a fenyegetésig sok minden elhangzott. 

A már említett atyai hatalom azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek az összességét jelentette, 

melyek az atyát a gyermekével szemben megillették illetve terhelték. 

A régi római jogban a családapa /paterfamilias/ gyermekének személyével, vagyonával feltétlenül 

rendelkezhetett. Gyermekét eladhatta, megházasíthatta, örökbe adhatta, életétől megfoszthatta. Az 

atyai hatalom csak a formaszerű felszabadítás tényével szűnt meg. A régebbi német és magyar 

jogban is sokkal szélesebb alapja volt az atyát megillető hatalomnak, mint vizsgált korszakunkban. 



Az 1848 előtti jogban a családatya hatalma alatt állt a feleség és a gyerekek. Nem csak a kiskorúak, 

hanem a törvényes korúak is, ha a családi közös vagyonban maradtak. A családatya hatalma alól ön 

álló háztartás alapításával vagy a családi vagyon megosztásával lehetett szabadulni. / Mezey 2007, 

142./  

Werbőczy István szerint az atyai hatalom a lányok felett különösen akkor szűnt meg, ha férjhez 

adattak illetve az apa halála által. / Frank 1845, 177-178./ A feudális kor végeztével szűkült az apai 

hatalom. 

A vizsgált korszakban ezt a jogintézményt a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről szóló 1877. 

évi XX. törvénycikk szabályozta. Eszerint az atya a kiskorú gyermek törvényes képviselője, aki kijelöli a 

gyermek életpályáját. A kiskorúak atyai hatalom vagy gyámság alatt voltak. Bizonyos feltételek 

esetén 18-dik vagy 20-dik életévük elérésével a gyámhatóság nagykorúsíthatta őket. Egyébként a 

24.életév  jelentette a határt. Ám ha a nő ezelőtt férjhez ment, teljes korú lett. 

A jogi népszokások mellett az atyai hatalom korábbi és hatályos szabályai mind bizonyos befolyással 

voltak a házasság körüli döntésre. Különösen az első házasságnál, de még az özvegy újabb 

házasságkötésénél is. Gölöncsér Julianna második házassága esetében sokáig úgy tűnt, hogy a népi 

jogszokást betartja, mások elvárása és hozzájárulása szerint cselekszik, aztán mégis a saját racionális, 

de érzelmek által is befolyásolt döntése szerint járt el. 

7.Megvakítás 

Gölöncsér Lajos /1895-1972/, mint Gölöncsér Julianna legidősebb testvére, a család meghatározó, 

mindenkinek parancsolni szerető, a családot vezetni kívánó személyisége drámai hangú, fenyegető 

kijelentést tett. Az 1934-es házasságkötést megelőzően azt ígérte lány testvérének, hogy „kiszurkájjo 

a szemeit, asztán eltartya, ha a Szumper Gyurihó megy el  feleségül”. Máskor a kijelentés 

variánsaként azt mondta, hogy „mind a két szemit kiszurom, asztán a gyerekive eggyütt  eltartom”. 

Gölöncsér Lajos megnyilatkozásában a megvakítás cselekvőképtelenné tevő eseményként, kemény 

megtorlással fenyegetésként jelent meg. A fenyegetés semmiképpen nem improvizált, nem egyedi 

megnyilvánulás, hanem a nép körében időnként alkalmazott igen súlyos hátrány kilátásba helyezése 

volt, párosítva ellentétével, a következmények miatti gondoskodással. 

A megvakítás, úgy is mint cselekmény, sőt, bűncselekmény; úgy is ,mint büntetés nagy múltra tekint 

vissza. Nincs itt mód a szemkitolás történetének  részletes ismertetésére, ezért elsősorban a jogi 

szabályozásból emelünk ki néhány elemet. 

Hammurabinak / Kr.e.1728?-1686/ Babilónia királyának törvénykönyve egy kőoszlopba vésve maradt 

fenn. A szabályok vagy inkább ítéletek legnagyobb része büntetőjogi jellegű. A már meglévő 

jogszokásokat kodifikáló szöveg kimondta: „ Ha valaki másnak a szemét kioltja, szemét oltsák ki.” 

Ezen kívül szerepelt a szem kiszúrása büntetésként ,illetve rendelkeztek arról, hogy milyen árat kell 

fizetni annak, aki egy rabszolga vagy egy felszabadult személy szemét elpusztítja. / Hammurabi 1911, 

54./ 

A hinduk ősi törvénykönyve, Manu törvényei a szanszkrit irodalom  versbe foglalt szabályait jelenti. 

Manu a büntetésként tíz helyét nevezte  meg, melyet a három alsó kasztnál kellett alkalmazni. A tíz 

között szerepelt a szem is. /Manu 1915, 113, 125./  



A zsidó-keresztény kultúrában szintén  korán és szigorúan szabályozták a szemkitolást. A Bibliában, az 

Ótestámentumban Mózes II. könyve 24. részében szerepel a sokat idézett mondat:” Szemet szemért, 

fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért”. A tálió elvét követő rendelkezés után pár sorral lentebb 

olvasható a kompozició elvétől áthatott szabály: ha valaki a szolgájának vagy szolgáló leányának a 

szemét üti ki, úgy bocsássa őt szabadon, hogy saját szemét megtarthassa. 

A középkor emberének igazságérzetét  az „ugyanazt ugyanazért” szemlélet jellemezte. Az elkövetett 

bűncselekményekkel kapcsolatban a tálió elvének alkalmazását kívánta meg. Szoros értelemben a 

tálió a „szemet Szemért” elvárás következetes véghezvitelét jelentette. / Pl.a másik kezét levágó 

bűnös  kezének lecsapása./ Mivel nem minden esetben volt mód az ilyetén szankcionálásra, ezért tér 

nyílott a tükröző büntetésekre. /Pl. a hamisan esküvő ujjának levágása. / A tálió, mint büntetési elv 

sokáig élt, de mellette a vagyoni érdek feltűnése lehetővé tette a kompozíció elvének érvényesülését. 

Azaz a sértések vagyoni értékben történő kifejezését, megváltását. A büntetéseknél  idővel az 

azonosság helyébe az arányosság lépett, mely egyaránt  kielégítette a sértett és a társadalom 

igazságérzetét. / Részben Mezey 2007, 299./  

A megvakításnál, vagy szemkitolásnál, mint büntetésnél egyaránt érvényesült a tálió elve és a tükröző 

jelleg. A „szemet szemért” elv valóságos, szószerinti alkalmazására került sor. Aki más szemevilágát 

elvette, annak el kellett szenvednie, hogy a sajátját is elveszítse. Igen figyelemre méltó, hogy az elv 

szemléltetésére ez a szabály illetve szólás alakult ki, mely nagyon kifejező. 

Ha a tálió alkalmazására nem nyílott lehetőség, a tükröző büntetéssel éltek. Ennek korlátozottabb 

érvényesülésére is van példa. Ide sorolható a tolvaj megvakítása, hiszen cselekménye 

végrehajtásához – más testrészek mellett – az elkövető szemének, szemességének is meghatározó 

szerepe volt.  

Tekintve,  hogy a megvakítás az embernek bizonyos tevékenységekre alkalmasságát  megszüntette 

vagy csökkentette, ezért súlyos következményekkel járt. Gyakran alkalmazták a középkorban. Így az 

uralkodásra, utódlásra potenciálisan jelölt személyekkel szemben is. Magyarországon az Árpád-

korban többek között Vazullal, II./Vak/ Bélával és Álmossal szemben. A szemkitoláshoz, 

szemkiszúráshoz, szemkivájáshoz képest a megvakítás enyhébb módja volt az, mikor a szem elé izzó 

ércmedencét tartottak, ami a látóképességet nem teljesen semmisítette meg. 

A középkorban szerte Európában alkalmazták a testi büntetéseket. Ezek egyik csoportját alkották a 

testcsonkítók, melyek a kéz, ujj, orr, fül levágását vagy a szem kitolását jelentették. Ezeket 

Magyarországon is századokon keresztül gyakorolták. Szent László és Kálmán király törvényei szóltak 

a szemkitolás büntetéséről, különösen a tolvajok megvakításáról. 

Szent László II. törvénye 12.pontjában így rendelkezett:” Ha pedig / a tolvaj /,hogy meneküljön az 

akasztófától a templomba menekül, kihozván őt a templomból, vakítsák meg … Az olyan rabszolga 

pedig avagy szabad / ember /,aki libát vagy  tyúkot lop, fél szemét veszítse, és amit lopott, adja 

vissza.” A 14.pont előírta, hogy „a szökött rabszolgát, ha valahol lopáson érik, vakítsák meg”. Szent 

László III. törvényében is megjelent a szemkivájás, mint szankció. Könyves Kálmán I. törvénye negatív 

módon említette a megvakítást. Bizonyos esetekre kimondta,hogy a tolvajt nem kell megvakítani.  

A szabályok idővel enyhültek, de a testcsonkító büntetések csak a 18. század második felében tűntek 

el  végképp. /Márkus 1907, VI. 591-592./  



A feudalizmus korának magyar jogszabályai tehát szóltak egyrészt a megvakításról, mint jogellenes 

cselekményről, másrészt mint büntetésről. Újfent Frank Ignácot idézzük, aki a korszak végén 

összegzésképpen ezt  írta a megvakítás bűncselekményéről:” Régente a hívtelenség bélyegét viselte, 

ma pedig a nagyobb hatalmaskodáshoz tartozik: testvér és rokon megverése, vagy ember tagjainak, 

szemeinek kiszakasztása”. Nagyobb hatalmaskodás esetén az elkövetőnek homagiumot, azaz vérdíjat 

kellett fizetni, mely rendenként változó nagyságot ért el. / Frank 1845, 717-720./ 

A hűtlenség esetei közül az 1723.évi X. törvénycikk sorolta át a szemek kivájását a nagyobb 

hatalmaskodás körébe. A jogszabályok tehát súlyosan ítélték meg az ilyen cselekményt és ezzel 

megegyezett a törvényszéki gyakorlat is./ Pauler 1869,II.179-180./ 

Kritikus időszakokban, éles konfliktusok idején, így 1848-49-ben népítéletként, torzult népi 

jogszokásként bukkant fel a megvakítás. 

A polgári kor kiváló büntető törvénykönyve, az 1878.évi V. törvénycikk, a Csemegi- kódex a szándékos 

megvakítást a súlyos testi sértések közé sorolta és börtönbüntetéssel fenyegette. Az általunk vizsgált 

korban ez a jogszabály volt hatályban. 

Megfigyelhető, hogy a 20.század elején a parasztság körében súlyos vagy kevésbé komoly 

fenyegetésként elhangzott egy-egy bűncselekmény elkövetésére vagy hajdani büntetés 

alkalmazására utalás. Ilyen volt egyrészt a „megöllek”,”agyonverlek”, „kikaparom a szemed”,másrészt  

a „szíjat hasítok a hátadból”, „tűzbe doblak” kifejezés. /Gelencsér 2010,217./ Gölöncsér Lajos 

szemkiszúrással  fenyegetése is ebbe a sorba illik. Egy hajdani büntetés továbbélése, immáron nem 

alkalmazott jogintézményként, nem is népi jogszokásként, hanem csak a megelőzést szolgáló 

figyelmeztetésként, fenyegetésként.  

V. 

Egyetlen, - igaz az általános vonásokat igen intenzíven magában hordozó – eset, eseménysor jól 

mutatja egy közösség, adott esetben a sárkeresztesiek, rajtuk keresztül a magyarság jogi 

népszokásban gazdag hagyományát. Az özvegy története számos tételes jogi, jogtörténeti és népi 

jogszokásbeli vonatkozással, kapcsolattal bírt. Benne korábbi korszakok, századok emlékei, jogéleti 

hagyományai éltek tovább. A népi jogszokások törvényerősítő / pl. özvegyi jog/, törvénypótló /pl. a 

házasságkötéshez hozzájárulás/ vagy törvényrontó /pl. fiági öröklés/ szerepe nyilvánult meg. Ennek 

jegyében esetenként küzdött egymással a hagyomány, a múlt és az akkori jelen. Másrészt egyes 

jogintézmények módosult formában tovább éltek /pl. sororatus, kommendálás/ vagy puszta 

fenyegetéssé alakultak át /pl. megvakítás /. 
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