
„Második házastársamra hagyom …” 
 

 

Lukács László néprajzkutatóval közösen írott munkánk, a „Szép napunk támadt …” 1991-ben 

jelent meg. A Fejér megye népszokásait bemutató kötet előszavában megemlítettük, hogy a 

kiadvány folytatását tervezzük. Amennyiben erőnk engedi, és a körülmények is kedveznek 

számunkra, úgy a megjelenő kötetben szó lesz a jogi népszokásokról is. Az alábbiakban 

szerény ízelítőt kívánok adni ebből a témakörből. 

 

„Az első házasság szerelem, a második kényszer.” Így hallottam Sárkeresztesen a szólást, 

mely a hagyományos paraszti társadalom időszakára vonatkozott. Amikor az életvitel, a 

gazdálkodás, a nemek közötti munkamegosztás szinte kikényszerítette, hogy különösen a társ 

nélkül maradt fiatal vagy javakorabeli férfi újabb házasságot kössön. 

 

A második frigy után, az idő előre haladtával, a házaspár öregedésével mindinkább felmerült 

a gondolat, hogy mi lesz, ha a férj esetleg meghal. Ennek, és nem a feleség elhunytának volt 

nagyobb valószínűsége (mert a férj rendszerint korosabb volt, és a férfiak rövidebb időt éltek). 

Főleg akkor vált időszerűvé a kérdés, ha a férjnek első házasságából gyereke vagy gyermekei 

születtek. Ők időközben felnőttek, és családalapításukhoz, gazdálkodásukhoz, 

megélhetésükhöz mindinkább számítottak az apai vagyonra. Emellett ott volt a második 

feleség aggodalma, ha semmit nem kap, vagy nem örököl, úgy hol és miből fog megélni. 

„Különben a gyerekek könnyen kiforgatják a vagyonból.” Ez lehetséges volt. Bár korábbi 

jogunk szerint főszabályként a házastársat törvényes öröklés esetén haszonélvezeti jog illette 

meg a hagyaték azon részén, melyet nem örökölt, ám ha az örökhagyó korábbi házasságából 

származó gyerek volt az örökös, úgy ő követelhette, hogy az özvegy – a közös szerzeményen 

kívül – érje be egy gyerekrésznyi haszonélvezettel. 

 

A XX. század első felében a probléma feloldására Fejér megyében is széles körben kialakult, 

élt a népi gyakorlat. A jogi megoldást az jelentette, hogy a férj – kellő gondosságból vagy 

felesége ráhatására – ajándékozásra vagy végintézkedés megtételére szánta el magát. A 

fiatalabb, agilisebb második feleség sokszor jelentősen befolyásolta az idősödő férj 

cselekedetét. Ennek kapcsán meg általában is mondták ugyancsak Sárkeresztesen: „Egy 

asszony a rossz embert meg tudja javítani, a jót el tudja rontani”. 

 

A megoldást hozó ajándékozási szerződés tipikus példájaként 1931-ben Cs. János 

nádasdladányi lakos odaajándékozta második feleségének, P. Teréznek a községbeli, a 

Nádasdy hitbizományból megvásárolt ingatlant. Mégpedig felét minden feltétel nélkül, másik 

felét pedig azzal a bontó feltétellel, hogy ha a felesége előbb halna meg, úgy ez a félrész 

visszaszáll az ajándékozóra. A férj kikötötte életfogytig tartó haszonélvezeti jogát is, így az 

asszony ténylegesen csak ura halála után juthatott a vagyonhoz. Sőt, ekkor még a feleségnek a 

férj korábbi házasságából származó egyetlen fia részére készpénzben a kötelesrészt is ki 

kellett fizetni. Mivel az ingatlan értékét a felek 400 pengőre tették, a kötelesrész akkor ennek 

a felét jelentette. 

 

Az ajándékozási szerződésénél gyakoribb megoldásnak számított, hogy a férj végintézkedés, 

azaz öröklési szerződés, valamint végrendelet révén gondoskodott házastársáról. Cs. István 

pákozdi földműves második házastársa, N. Zsuzsanna „33 évi hűséges házasság együttélését 

jutalmazni akarván” részére községbeli lakóháza, kertje és tartozékai fele részének, valamint a 

szőlőhegyi szőlő fele részének (a hajlékkal együtt) tulajdonjogát hagyta. Egy további 

földterületre pedig az életfogytiglan tartó haszonélvezeti jogot biztosította. Arra az esetre is 
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tartalmazott rendelkezést az öröklési szerződés, ha a férj előtt a feleség hunyna el. Ez esetben 

a rá hagyott ingatlantulajdont a második házasságból származott három gyerek örökölje. 

Végezetül minden egyéb ingó és ingatlan vagyont a két házasságból született öt gyerek 

örökölje, az özvegyi (haszonélvezeti) jogtól mentesen. Rögzítette a szerződés, hogy a házi 

felszerelés a feleség tulajdonát képezi. Érdekesség, hogy a végrendeletet 1954-ben hirdették 

ki, tehát az örökhagyó akkor hunyt el, mikor az életviszonyok jócskán megváltoztak. 

 

Mattyasovszky Miklós 1894-ben megjelent munkájában (Törzsöröklési jog és törzsöröklési 

szokás) azt írta, hogy a Duna bal partján fekvő területeken a parasztság leginkább azért 

végrendelkezett, hogy az özvegy megélhetését lehetővé tegye, vagy hogy az újabb 

házasságból származó gyereket előnyben részesítse. Hasonlóan nyilatkozott az egész ország 

területére Tárkány Szűcs Ernő, a Magyar jogi népszokások c. kötetében, mikor azt rögzítette, 

hogy a polgári korban a végrendelet fő funkciója – többek között – a második vagy harmadik 

házasságból származó gyermekek előnyének biztosítása a korábban születettekkel szemben. A 

megyebeli jogszokások mindezzel egybecsengtek, amit a további példák is bizonyítanak. 

 

N. Imre Székesfehérvár – felsővárosi földmíves 1936-ban úgy végrendelkezett, hogy ingó és 

ingatlan vagyonára második felesége, L. Julianna részére életfogytiglani haszonélvezeti jogot 

biztosít. A végrendelkezőnek mindkét házasságából egy-egy fia született, ők az általános 

örökösök lettek, egyenlő arányban. Tehát itt a haszonélvezeti jog megerősítése történt a 

feleség javára. 

 

Ny. József szabadbattyáni földműves 1935-ben tett végrendeletet. „Minden külső befolyástól 

és kényszertől mentesen” második házastársára „kizárólagos tulajdonjoggal minden néven 

nevezendő” ingóságát hagyta. A szabadbattyáni ház haszonélvezeti jogát az özvegysége 

időtartamára szintén a feleség kapta. 

 

Az öröklési szerződések és végrendeletek visszatérő formulája a végintézkedő akaratának 

tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezés. A közjegyzői közreműködéssel készült 

okiratokon csaknem szó szerint egyezően található a kikötés: „Ha végintézkedésemet 

gyermekeim közül bármelyik el nem ismeri érvényesnek, illetőleg azt bármely címen 

megtámadná, úgy a (végrendeletemet) megtámadó gyermeket kötelesrészre szorítom”. Ami 

azt jelentette, hogy a gyermek csak felét kapta annak, amit egyébként örökölt volna. A 

kötelesrészt meghaladó vagyonrészt azután – a végintézkedő akarata szerint – vagy az 

özvegy, vagy a többi gyerek kapta. 

 

Az is előfordult, hogy a férjnek nem született gyereke, feleségének viszont első házasságából 

volt leszármazottja. Ilyenkor a férfi törvényes leszármazó hiányában vagyonát 

mostohagyerekére hagyta. Így tett Pátkán B. Mihály 1935-ben, mikor végrendeletében 

minden ingó és ingatlan vagyona örökösévé mostohafiát, D. Jánost nevezte ki, de a feleség 

özvegyi haszonélvezeti jogával terhelten. 

 

A jogi népszokásokat a parasztság körében, különösen az I. világháborút megelőzően, 

fegyelmezetten betartották. A két világháború közötti időszakban ez a rend kezdett lazulni, 

ezért került sor a második feleség, a második házasságból származók jogainak, esetleg 

többletjogainak biztosítása érdekében okirat szerkesztésére. Az érdekeltek az ajándékozást, 

végintézkedést rendszerint tudomásul vették, ritkán pörösködtek, bírósághoz alig fordultak. 

 

 

        Gelencsér József 
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