
 

Az osztozás 
 
 

Az 1950-ig Veszprém, azóta Fejér megyéhez tartozó 
Mezőszentgyörgy szülöttjét, Eötvös Károlyt (1842-1916) ügyvédként, 
politikusként, íróként egyaránt számon tartjuk. Mivel közelről ismerte korának 
jeles személyiségeit, hosszabb-rövidebb írásokban örökítette meg alakjukat, 
cselekedeteiket. Deák Ferenc és családja című művével két kötetet szentelt a 
haza bölcsének és famíliájának. 
 

Közismert, hogy Deák Ferenc (1803-1876) Zala vármegyéből 
származott, és az is, hogy őseinek birtoka elsősorban Kehidán és Söjtörön 
feküdt. Deák Ferencnek és Jozefa nevű lánytestvére leszármazottainak az 
öröklés nyomán a kehidai kúria és az ehhez tartozó birtok jutott. Az összesen 
1614 magyar holdnyi (1200 négyszögöllel számolt holdak) területen belül kb. 
400 holdat tett ki a szántó, mintegy 160-at a rét, és csaknem 600 holdat az 
erdő. Malom, kocsma, hegyvámos szőlő, tisztes mennyiségű állat is tartozott a 
birtokhoz. 
Ezen kívántak 1854 májusában Kehidán a szép számban összejött rokonok 
megosztozni. Eötvös Károly megírta, hogy bizony nem volt könnyű az 
osztozás, azaz jogi szakkifejezéssel az osztály. Kilenc napig tartott, és végül 
a sikerben szerepet játszott Deák Ferenc bölcsessége, áldozathozatala. 
 

Eötvös a konkrét eset kapcsán általánosságban is szólt az 
örökség megosztásáról, amit ügyvédi szemmel is tudott nézni, és személyes 
tapasztalatai is voltak: „Hogy folyt le az osztozás? Talán jobb arról nem 
beszélni. A hol a birtok részei oly különbözőek; alakra, értékre, 
használhatóságra nézve oly eltérőek; az osztozók oly éhsóvárak s többen oly 
szenvedélyesek: ott el sem képzelhető, hogy simán folyjanak le a 
tanácskozások … A Tisza mellékén ez a szó: osztozás, nem is az eredeti 
fogalmat jelenti már, hanem azt jelenti: viszály, perpatvar, veszekedés, 
testvérháború, hajbakapás. Ha a verekedőket valaki intéssel akarja 
csillapítani, csak azt mondja: - Ne osztozzatok!” 

 
Eötvös Károly tehát egyrészt az általa igen kedvelt kis- és 

középnemesség hagyatékon történő osztozásáról szólt, másrészt a kifejezés 
alföldi, másodlagos értelmét említette meg. Ám a Székesfehérvár környéki 
falvak paraszti lakossága körében is használták az idézett szót az utóbbi 
értelemben. 

 
Sárkeresztesen – bármely okból, nem csak az örökség kapcsán 

– az egymással vitatkozó, veszekedő testvérekre, rokonokra mondták a 
kívülállók, hogy osztozkodnak. Sőt, a szülő is rászólt a neki ellentmondó, 
feleselő nagyobb gyerekére: Ne osztozkodj velem! 
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A csákvári Varjas Imre (sz.: 1942.) úgy magyarázta, hogy a 
nagyközségben az osztozkodnak kifejezést használták egyrészt akkor, mikor a 
leszármazottak az örökséget felosztották. Másrészt, ha valamilyen vita 
keletkezett az emberek között, például a kerítés kapcsán. Akkor mondta egyik 
a másiknak: Ne osztozkodj velem! 

 
A megyeszékhelytől kicsit távolabbi Alapon, ha rászóltak a 

gyerekre, hogy ne osztozkodjon, az azt jelentette, ne feleseljen. 
 
A magyar nyelv értelmező szótára az osztozkodik kifejezésről azt 

írja, hogy népies formájában a veszekszik fogalomnak felel meg. Jókai Mórtól 
egy példát is idéz erre vonatkozóan: „Szeretetben élnek egymás között, 
ellenkezőleg (az olyan) testvérek szokásaival, akik mindig osztozkodnak.” 

 
Közismert, hogy Deák Ferencről – bölcsességének, szolid 

humorának, frappáns válaszainak köszönhetően – milyen nagy számú 
anekdota maradt fenn. A témakörhöz kapcsolódóan is idézett egyet Eötvös 
Károly. „Egykor Deák előtt Puszta-Szent-Lászlón (t.i. ahol Klára nevű nővére 
lakott) két testvért dícsértek, hogy minő határtalan szeretettel vannak egymás 
iránt. Deák azt kérdezte: - Osztoztak-e már?” 

 
O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című 

gyűjteményében ezzel összecsengően szerepel, hogy „osztozás próbálja meg 
a jó atyafit”. Tehát az örökség elosztásakor derül ki, hogy valóban jó rokon-e 
valaki. 

 
Hajdani jogunk szerint az örökösök az örökhagyó után úgy 

örököltek, hogy a hagyatékra nézve köztük tulajdonközösség keletkezett. A 
származás, a vér és a törvény, a jog összefűzte a közösség tagjait. Ez 
kötöttségekkel is járt, mert például az egyik örökös a többiek beleegyezése 
nélkül nem adhatott el az örökölt vagyonból semmit. Ha a tulajdonközösséget 
részben vagy egészben meg kívánták szüntetni, akkor került sor az osztályra, 
latin szóval a divisiora. Az osztály tehát a hagyaték felosztása volt az 
igényjogosultak között. Előbb számba vették a vagyont, leltárt készítettek, ami 
az akkori viszonyok közt, ingatlan-nyilvántartás híján nem is volt egyszerű. 
Aztán az atyafiak közötti rokonsági fokokra, leszármazási szintekre 
figyelemmel megállapították az arányokat. Végül felosztották a vagyont, erről 
nagyobb értéknél írást (osztálylevelet) készítettek és végrehajtották a 
döntést. 

 
A végtelen viták elkerülésére, lezárására sokszor bírót vettek 

igénybe. Ugyancsak Eötvös írta: „A legnehezebb osztályos kérdésekben, a hol 
már semmi nem segített, Deák Ferencet szokták az osztoztató bíróság 
elnökéül fölkérni. Lehetetlen kérdéseket oldott meg, örök viszályokat törölt el, 
de még se sikerült mindenütt bölcsessége és jó szándéka” ellenére. 
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Veszprémben a gazdag Stojanovich testvérek egyike még Deák ítéletét sem 
fogadta el. 

 
Deák Ferenc Zala vármegye táblabírájaként is tevékenykedett 

1829-től. Márpedig a táblabírók a feudalizmus idején a megyékben elsősorban 
az igazságszolgáltatásban vettek részt – nem is fizetésért, hanem csak 
napidíjért és tisztességből. 

 
Egy-egy szó jelentésváltozására a nyelvészek példák sorát tudják 

felvonultatni. Témánkhoz kapcsolódóan most elég még egyet említeni – 
ugyancsak a Fehérvár környéki falvakból. Itt, a hagyományos falusi 
társadalomban a bírósági peres eljárásból eredő pörölnek kifejezés azt az 
értelmet hordozta, hogy az érintett személyek veszekednek egymással. 
Egyértelmű, hogy a szó a bírósági peres eljárásból eredt, hiszen ma is ott perli 
a felperes az alperest. 

 
A pörölnek meghatározást egykor a faluban zajló csetepatéra 

használták. Ha már a városban, a bíróság előtt folyt a személyek közt a vita, 
úgy azt mondták rájuk, hogy pörösködnek. Népünk így tett finom 
megkülönböztetést a kétféle, eltérő helyszínen zajló magatartást közt. 
 
 
 

Gelencsér József 
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Képmelléklet: Deák Ferenc 
 


