
Öröklési szokások 1931-ben 

 

 

Az öröklés a jogi népszokások érvényesülésének egyik leggazdagabb területe. Ez 

jutott eszembe a közelmúltban, a családi iratok, emlékek rendezése közben. Akkor, 

amikor kezembe akadt a Székesfehérvár melletti Sárkeresztesen, 1931. február 8-

án, 62 éves korában elhunyt, szintén József névre hallgató dédnagyapám hagyatéki 

ügye. A vagyon felosztása, a hagyatéki osztály, és az azt megelőző egyezkedés 

egyedisége mellett olyan általános vonásokkal is rendelkezik, melyben – mint 

cseppben a tenger – tükröződik a parasztság felfogása, szemlélete, a népi 

jogszokás, a gyakorlat. Ezen körülmények miatt tartottam érdemesnek ismertetni az 

esetet. 

 

Az örökhagyó után feleségén, Szabó Zsuzsannán (sz. 1870) kívül öt élő, már felnőtt 

gyerek maradt: Lajos (1895), József (1899), Julianna (1903), Gábor (1905) és 

Sándor (1908). A leszármazottak száma nem kevés, hiszen az előző századfordulón 

még sok gyerek született, viszont az örökség meglehetősen szerény. A hagyaték 

állagát képezte mindenekelőtt Sárkeresztes belterületén, a Kis utcában egy lakóház 

istállóval, ólakkal, gazdasági célt szolgáló gunyhóval. Az ingóságokat ugyanitt egy 

ló, egy tehén, disznók, apróbaromfi, gazdasági felszerelések, bútorok, ruhafélék, 

konyhai edények adták. A határbeli földekhez tartozott Borbála-szőlőhegyen az 

1400 négyszögöles szőlőterület, a Páskomok nevű részében 3 db 900 

négyszögöles ingatlan, közülük az egyik szőlővel beültetve, valamint a Poletárfőd 

nevű határrészben 1,5 kh szántóföld, némi tartozással terhelve. 

 

Az örökösök egyike, Julianna, azaz a családi megszólításban Julcsa nénénk 

mintegy 60 évvel később így emlékezett a vagyon elosztásával kapcsolatos 

eljárásra: 

„Amit szereztek az öregek, azon osztozkottunk. 1931-be megha(l)t az apám. 

Összegyüttünk anyámná a szobába, az egész család, az aszta(l) körű űtünk, kinek 

hun gyutott hel. A legöregebb, Lajos bátyám beszét, de montuk mind a magunkét. 

Gábor követelte, hogy a Julcsa annyit jussójjon, mind a többiek, akármellik. Azér, 

mer özvegy. De József bátyám azt monta: De a Julcsa nem kaszá(l)t ám! Neki 
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kevesebb jár. Én meg montam neki: Mind összeszettem a gabonát, amit lekaszá(l)tá! 

Mer az e(l)ső háboruba a marokszedője vótam. Ű vót 16, én 12 éves. Igy asztán 

kaptam.” 

 

Az egyezkedésnek szinte szertartásos rendje volt. A szülői házban jöttek össze, az 

asztalt ülték körül, és a szólás joga legelőször, illetve leginkább a legidősebb testvért 

illette. 

 

A juss, az örökséget jelentette, mely Fejér megye népénél is számos esetben vita, 

veszekedés, sőt verekedés vagy per alapjául szolgált. A jogosultak minél többet vagy 

véleményük szerint az őket megilletőt kívánták jussónyi (a hajdani öregek nyelvén 

gyussónyi), azaz örökölni. (A kifejezés a latin ius azaz jog szóból származik.) 

 

Esetünkben, 1931-ben hosszas vita eredményeként a túlélő házastárssal, tehát az 

anyával maradó fiú, a legkisebb fiú, a még nőtlen Sándor kapta véglegesen a házat a 

melléképületekkel, ingóságokkal – köztük az állatokkal – együtt, valamint a szántót a 

Poletárfődben. A legidősebb testvér, Lajos rátette a kezét a borbálai szőlőre, az 

időben utána következő József a szőlős Páskomra. A további egy-egy Páskomot 

Julianna és Gábor kapta. 

 

Így alakult a tulajdonba adás. Ám ettől eltért, sőt időközben fordulatot is vett a 

használat kérdése. Előbb abban egyeztek meg a testvérek, hogy Sándor – a vele 

együttlakó édesanyja eltartására figyelemmel – valamennyi földet, a teljes 

hagyatékot anyja haláláig használhatja. Ám egyezkedés közben meggondolták 

magukat. Módosított megállapodásukban a testvérek azt kötötték ki, hogy Sándor 

1936-ban köteles a földeket a tulajdonlás szerint a testvéreknek átadni. „Mer a szüle 

(ti. édesanyjuk) sokáig elélhet!” Édesanyjuk halála esetén az eltemettetésről Sándor 

gondoskodik, viseli a költségeket. Ezen túl a halálozáskor 2-2 q búzát ad Juliannának 

és Gábornak, mert ők üres földet kaptak. Ugyanekkor, ugyanennek a két testvérnek 

Lajos is köteles lesz 2-2 q búzát fizetni, mert a borbálai szőlő értékesebb, mint az 

általuk örökölt szántó. 

Az édesanya eltartása szinte teljes egészében a házban maradó Sándorra hárult, 

amihez József évi 170 liter, Lajos 30 liter borral járult hozzá. Az egyezséget az eljáró 

közjegyző okiratba foglalta. 
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A megállapodás azonban minden vonatkozásban nem mehetett teljesedésbe. Az 

ingatlanok a fentiek szerint a testvérek tulajdonába kerültek, a szülő eltartásáról 

Sándor fia gondoskodott, de a pusztító II. világháború a viszonyokat megváltoztatta. 

Az 1957-ben, 87 éves korában elhunyt édesanya 1945 után bort már nem kapott. 

(Azért sem, mert József 1946. január 3-án meghalt.) Édesanyjuk halálakor pedig a 

testvérek semmit nem fizettek egymásnak. 

 

A testvérek hosszas, ma már csak töredékeiben rekonstruálható vitája törvényrontó, 

törvénypótló, esetleg törvényt erősítő népi jogszokások által átszőtt. 

Legszembetűnőbb a lányörökösnek a kisebb részre szorítására, megrövidítésére 

irányuló törekvés. Jóllehet az öröklés időpontjában hatályos jogszabályok szerint, sőt 

1840 óta a leszármazott fiúk és lányok azonos arányban voltak jogosultak örökölni. 

Ez jelentette a törvény szerinti, a különböző nemek között is egyenlő arányú 

öröklést. De a népi gyakorlat mást mutatott. Különösen a XIX. század végéig, de 

egyes vidékeken vagy esetekben a XX. század közepéig tovább élt a fiági öröklés, 

tehát az, hogy a szülői vagyonból a leszármazott fiú kedvezőbben örökölt, mint a 

lány. Nem ok nélkül maradt fenn ez a szokás. Korábban ugyanis hosszú 

évszázadokon át törvényes alapja volt annak, hogy a lány csak az egynegyed 

részre vagy a kiházasításra, illetve méltányos pénzbeli kielégítésre tarthatott 

igényt. 1848 után mindez nem törvényi, hanem szokásjogi alapon élt tovább a 

parasztság körében – vidékenként némi eltéréssel. Helyi példaként említhető, hogy 

az öt testvér nagyanyja, Deres Éva a XIX. század közepén szülei vagyonából, 

házasodásakor csak egy tulipányos ládát kapott a belevaló kis göncével, azaz 

ruhájával. A vagyont, mindenekelőtt a földet fiútestvére, István örökölte. 

 

Ugyancsak a törvényi rendelkezésektől eltérően élt – főleg a németajkúak körében – 

egy másik öröklési jogszokás, a törzsöröklés. Ezt azt jelentette, hogy csak egy fiú 

örökölte az ingatlanokat, aztán kifizette a fiú és lánytestvéreit. Így nem aprózódott el 

a birtok. 

 

Tehát a XIX. század elején, s különösen korábban a magyar nép körében 

párhuzamosan éltek a különböző öröklési rendszerek. Sárkeresztesen a törvény 

szerinti öröklés és a fiági öröklés, a Dunántúlon ezek mellett a törzsöröklés is. 

Érdemes itt hivatkozni Baross Jánosnak 1905-ben, az öröklési szokásokkal 
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kapcsolatban végzett országos felmérésére. A Fejér megyére vonatkozó adatokból 

kiderül, hogy a megvizsgált 90 körjegyzőség tekintetében az ügyek 84 %-ában a 

törvény szerinti öröklés, 12 %-ában a fiági szokás, 4 %-ában a törzsöröklési szokás 

érvényesült. Az egész Dunántúlon viszont magasabbra emelkedett a fiági öröklés 

aránya, mondhatni széles körben elterjedt. 

 

Az országos adatokat tekintve a XIX. század fordulóján már többségbe került a 

törvény szerinti, azonos arányú öröklés, azaz az egyenlő osztály. De még jelentős 

szerepet kaptak szokásjogi úton a feudális hagyományok. Esetünkben is volt erre 

törekvés a fiúk részéről, de Julianna elhárította. Az új és a régi, a hatályos jog és a 

népi jogszokás ütközetéből az előbbi került ki győztesen. A szokás itt nem lett 

törvényrontó. 

Ugyanakkor tudjuk, hogy a jogszabályi kereteket, hézagokat – törvénypótlóként – 

sokszor a helyi szokások töltötték ki. A konkrét esetnél erre is adódott példa. 

 

Az 1848-ig élő nemesi jog szerint a legfiatalabb fiút illette meg az a jogosultság, hogy 

a családi ház az övé legyen. Ezzel együtt, mivel a szülő gondozása is rá maradt, 

valamivel többet adtak neki, mint testvéreinek. Sokszor egy gyerekrésszel többet 

kapott. (Akkor még a testvérek száma általában magas volt, így a gyerekrész 

viszonylag kisebb vagyont jelentett.) 

Az 1848 utáni paraszti gyakorlatban – ilyen jogszabály hiányában is – tovább élt ez 

az eljárás. Esetünkben a legkisebb testvér, Sándor a jogi népszokás alapján maradt 

a szülői házban, s kapott a többinél nagyobb részt. 

 

A jogi népszokások közt sok helyen érvényesült, hogy megmaradó hagyatéki részek 

közül a legidősebb fiú választhatott elsőnek. Itt is ez történt, Lajos igényelte a legjobb 

szőlőterületet. 

 

A Dunántúlon elterjedt megoldás volt az is, hogy a leszármazottak a szülő(k) 

eltartására évente meghatározott mennyiségű gabonát adtak össze. Ennek egy 

változataként a két testvér bort ad édesanyjának, hiszen a legfiatalabb eltartja. (A bor 

természetesen nem csak saját fogyasztásra, hanem ünnepi és munka alkalmakra is 

szolgált.)  
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Az említett gyakorlat, a jogi népszokások csak úgy érvényesültek, ha azokat az 

egész közösség, benne az adott család tagjai elfogadták. Látható, hogy a testvérek 

mivel azonosultak és mivel nem.  

 

Általánosságban elmondható, hogy Sárkeresztesen ebben a korban a fiúk jórészt 

egyenlően örököltek. A leányok még sokszor kevesebbet. Alapelvként emlegették: 

„Majd a leán is kap valamit!” A házat okvetlenül a gyerekre, azaz a fiúra kellett 

hagyni, s neki, mint otthonmaradónak, több is jutott. Akkor így volt rendjén. 

 

 

 

 

 

        Gelencsér József 

 

 


