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BEVEZETŐ 

 

A házasság az emberi élet egyik meghatározó része, amelyre hatással vannak a társadalmi, 

gazdasági és jogi rendszerek egyaránt. Jelen kutatás keretében pedig mindezekből az utóbbit 

vizsgáltuk meg alaposabban a dualizmuskori Tiszaújlak példáján. A vizsgált helység jelenleg egy 

városi jellegű település, amely a Tisza folyó jobb partján fekszik Ukrajnában, Kárpátalján, a 

Nagyszőlősi járásban. A lakosság száma a 2001-es népszámlálási adatok szerint 3422 fő, ebből 

2772 ember vallotta magát magyarnak.1 

Kutatásunk a dualizmus korára szorítkozik, amelynek időszakára az egyházpolitikai harcok 

végkimenetele is esett. Ezen harcok következtében fogadták el az egyházpolitikai törvényeket, 

melyeknek a közelgő 125. évfordulója alkalmából tartottuk fontosnak egy olyan tudományos 

munka elkészítését, amely a törvények elfogadásának körülményeit, de különös tekintettel annak 

hatásait kívánja bemutatni. Ez a kutatás azért is jelentős, mert az állami törvényekkel kívánták 

rendezni és szabályozni az élet fontos szakaszainak eseményeit. A dualizmus korára vonatkozó 

kutatás következtében pedig a törvények életbeléptetését követően tudjuk nyomon követni azok 

hatásait, s az ebből adódó esetleges problémákat figyelemmel tudjuk kísérni, amit a Tiszaújlakon 

megtörtént esetekkel kívánunk szemléltetni. 

A kutatás tárgya a házasság intézményére vonatkozó törvények. Ezekből adódóan a munkánk 

célja: 

 összesíteni a dualizmus előtt és alatt született házasodással kapcsolatos, illetve a 

házasságot befolyásoló törvényeket, amelyek érvényben voltak ekkor, mert ez a kutatás 

fontos kiegészítő részét képezi majd a már korábban – és a még most is folyamatban lévő 

– általunk kutatott házasodási szokásoknak. 

 bemutatni a házasság intézményére vonatkozó törvények gyakorlati hatásait a dualizmus 

korában Tiszaújlak példáján, mert a házassági törvények meghatározóak voltak a 

dualizmuskori társadalmi élet menetében, jelen kutatással pedig betekintést nyerhetünk a 

korban élő emberek életébe. 

 a dualizmuskori házassági intézmény minél több oldalról történő vizsgálata. 

A munka megírásának előfeltételei voltak: 

 azon szakirodalom felkutatása, amely hasonló jellegű témával foglalkozik, mert ez 

egyfajta segítséget nyújt abban, hogyan is lássunk neki a kutatásnak. 

 a korszak rendeleteinek, utasításainak, törvényeinek áttanulmányozása. 

                                                             
1 MOLNÁR József - MOLNÁR D. István: Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok 

tükrében. PoliPrint Kiadó, Ungvár, 2005. 38-84. o. 
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 a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban (KTÁL) lévő Tiszaújlakkal kapcsolatos 

házassági iratok kutatása, amelyet a törvényekben lefektetett szabályok alkalmazásának 

példákkal történő szemléltetéséhez kívánunk felhasználni. 

 a Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban lévő korabeli sajtóanyag, főképp az Ugocsa 

vármegyére vonatkozó folyóiratok átolvasása.  

 az adatok elemzése, forráskritika alkalmazása, az adatok összegzése, az esetlegesen 

szükséges statisztikák elkészítése, a munka megírása. 

Az eddigi kutatások során felhasznált szakirodalomban nem találtunk olyan jellegű munkát, 

amely a házassági törvények gyakorlati hatásaival foglalkozott volna Tiszaújlakon. Kutatásunkkal 

tehát egy új irányból tudjuk megközelíteni a településen élt emberek mindennapi életére hatással 

levő törvényeket. Bár nem az általunk vizsgált településen, azonban akadtak hasonló jellegű 

kutatások, s emellett a kor törvényeivel is számos szakember foglalkozott már. 

A felhasznált tanulmányok közül elsősorban a Herger Csabáné által megírtakat szeretnénk 

kiemelni. Az egyik a „Tradíció vagy modernizálás? Az 1894-95. évi egyházügyi törvények, különös 

tekintettel a polgári házasságról szóló törvényre” című tanulmány, amelyben áthatóan foglalkozott 

az 1894-1895-ben kiadott egyházpolitikai törvényekkel, valamint azok kiváltó okaival.2 A másik, 

amely szintén Herger Csabánénak köszönhetően született meg „A házasság védelmének eszközei az 

1894. évi XXXI. tvc.-ben”. Ahogy a mű címében is megfogalmazásra került, ebben a szerző a 

kötelező polgári házasságkötésről szóló törvénnyel foglalkozik.3 

Szilágyi Sándor volt a szerkesztője „A magyar nemzet története” című munkának, amely tíz 

kötetben jelent meg. Mi az 1898-ban napvilágot látott X. kötetet, akkor vettük igénybe, amikor az 

1894-1895-ben elfogadott törvényekről írtunk, ugyanis a X. kötet egyik alpontja részletesen 

foglalkozik az egyházpolitikai harcokkal.4 

Felhasználásra került Pók Attila egyházpolitikai törvényeket bemutató tanulmánya5 és a 2004-

ben Mezey Barna szerkesztésében kiadott „Magyar jogtörténet” című könyv. Az utóbbi műben a 

szerzők áthatóan foglalkoznak a magyar jogtudomány történelmével és fejlődésével. A munkánk 

során, akkor használtuk ezt a könyvet, amikor az 1894-ben bevezetett kötelező polgári házasságról 

szóló törvényről írtunk.6 

                                                             
2 HERGER Csabáné: Tradíció vagy modernizálás? Az 1894-95. évi egyházügyi törvények, különös tekintettel a polgári 

házasságról szóló törvényre. In.: Jura, 2005. 1. sz. 19-94. o. (Továbbiakban: HERGER, 2005.) 
3 HERGER Csabáné: A házasság védelmének eszközei az 1894. évi XXXI. tvc.-ben. In.: Jogtörténeti szemle, 2003. 4. sz. 

27-35. o. (Továbbiakban: HERGER, 2003.) 
4 SZILÁGYI Sándor (Szerk.): A magyar nemzet története. X. kötet. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T. Budapest, 

1898. (Továbbiakban: SZILÁGYI, 1898.) 
5 PÓK Attila: Egyházpolitikai törvények. Elérhető: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/83-056/ch11.html (2016-05-04) (Továbbiakban: PÓK, 1983.) 
6 MEZEY Barna: Magyar jogtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004. (Továbbiakban: MEZEY, 2004.) 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/83-056/ch11.html%20(2016-05-04
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A munka során ugyan nem került felhasználásra, de mindenképp említést kell tennünk a 

következő szakirodalomról: 

 Müller Lajosnak „A házasság” címet viselő munkája, ami „a házasságot hittani, 

erkölcsi, jogi s liturgiai szempontból” próbálja megismertetni az olvasóval.7 

 Herger Csabáné tanulmányai: „A házasság védelmének eszközei az 1894. évi XXXI. tvc.-

ben8”, „A házassági köteléki jog modernizációja az 1894. évi XXXI. tcz-ben ítélkezési 

gyakorlat Baranyában 1895-97-ben”.  

A téma megírásának módszerei közé a szakirodalmi szintézis illetve a levéltári kutatás 

tartozik, utóbbit a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi részlegén végeztük. Az 

archívumból a 728-as fond iratai kerültek megvizsgálásra. Az említett fondban Tiszaújlak 

körjegyzőségi iratai találhatóak meg. Anyakönyvi adatok értelemszerűen csak 1895-től vannak – 

amikor is életbe lépett az állami anyakönyvezés – 1919-ig, amit 1918-ig kutattunk. Az iratanyagban 

házassági anyakönyvek vannak, amelyekben a következő dokumentumok találhatóak meg: 

 Kihirdetés - a házasságkötési szándék közlése a nyilvánossággal a templomban, a pap 

által, az esetleges házassági akadályok földerítése végett. 

 Szülői beleegyezés; 

 Felmentés - a házasság kihirdetése alóli mentesítés; 

 Születési anyakönyvi kivonat; 

 Keresztlevél;  

 Halotti anyakönyvi kivonat; 

 Jegyzőkönyv - a válás indokát, s a meghozott ítéletet írásban rögzítő irat. 

A levéltárban végzett kutatás során nem csak a 728-as fond iratai kerültek átnézésre, hanem 

több a korszakban kiadott hetilap, újság is, amelynek szövegét szintén sikerült beemelni a munkába. 

A vizsgált településre vonatkozó kutatás lényegében kvantitatív módszereken alapult, tekintettel 

arra, hogy a levéltári iratokban szereplő adatokból statisztikákat készítettünk. A felhasznált 

szakirodalom, illetve a korabeli sajtó anyaga az, amelyeknek segítségével betekintést lehet nyerni a 

téma mögé és megkeresni a számadatok, statisztikák mögötti miértekre a választ. Ezen források 

beiktatásával igyekeztünk minél teljesebb képet alkotni az adott közösségről. 

Maga a munka három fejezetre oszlik. Az elsőben a házasságkötési életkorral, a másodikban a 

vallással, a harmadikban pedig a házassági akadályokkal foglalkoztunk. Ezen témák vizsgálata – 

egy adott település közösségének életét érintve – fontos kiindulópontja lehet egy hasonló jellegű 

                                                             
7 MÜLLER Lajos: A házasság. Elérhető: http://www.ppek.hu/konyvek/Muller_Lajos_A_hazassag_1.pdf (2019-05-10) 
8 HERGER Csabáné: A házassági köteléki jog modernizációja az 1894. évi XXXI. tcz-ben ítélkezési gyakorlat 
Baranyában 1895-97-ben. Elérhető: 

https://majt.elte.hu/media/02/22/01ca41f0a087226094f8018839b446c971a524f8a8224a8d8f4731f0b9fc/MAJT-

Jogtorteneti-Szemle-200304.pdf (2019-05-10) 

http://www.ppek.hu/konyvek/Muller_Lajos_A_hazassag_1.pdf
https://majt.elte.hu/media/02/22/01ca41f0a087226094f8018839b446c971a524f8a8224a8d8f4731f0b9fc/MAJT-Jogtorteneti-Szemle-200304.pdf
https://majt.elte.hu/media/02/22/01ca41f0a087226094f8018839b446c971a524f8a8224a8d8f4731f0b9fc/MAJT-Jogtorteneti-Szemle-200304.pdf
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nagyobb szintet – akár területileg vagy időben – körülfogó vizsgálódásnak. Egy közösség életének 

új szemszögből történő kutatása nagyon sok új információval tud szolgálni. Az új szempontok 

figyelembevételével zajló vizsgálat segíthet nekünk rávilágítani arra, hogy az emberek hogyan 

viszonyultak az állam által bevezetett törvényekhez, igyekeztek-e betartani azokat és arra, hogy 

esetlegesen hogyan próbálták érvényre juttatni egyéni szándékaikat. Úgy gondoljuk, ahhoz, hogy 

átfogó képet alkossunk a korszak társadalmáról, arra van szükség, hogy minden lehetséges oldalról 

vizsgálódást végezzünk. Munkánk pedig fontos részét képezheti a helytörténeti és a jogtörténeti 

kutatásoknak egyaránt. 
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I. FEJEZET 

A HÁZASSÁGI ÉLETKORRAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEK 

 

 

1.1. A házasságkötési életkor 

A házasságkötési életkor bemutatása azért is szükséges, mert törvényileg határozták meg, 

hogy a férfiak és nők mely életévük betöltése után léphetnek frigyre. Ehhez azonban nem minden 

esetben alkalmazkodtak az emberek. 

Az 1894. évi házassági jogról szóló XXXI. törvénycikk 7. paragrafusa a következőket mondta 

ki:  

„7.§ Fejletlen korú nem köthet házasságot. 

Férfi tizennyolczadik, nő tizenhatodik évének betöltésével éri el fejlett korát. 

Az igazságügyminister felmentést adhat.”9 

Bizonyos házassági akadályok alól – mint ahogy az a fejletlen kor esetében is volt – az 

igazságügy miniszter adhatott felmentést, így a – törvény által meghatározott – minimális kort el 

nem érő személyeknek sem kellett várniuk a házassággal. Ezt a lehetőséget a Tiszaújlakon élő 

Fábián Erzsébet Róza is igénybe vette. Az említett személy házassága megkötésének időpontjában 

15 éves volt, s ezen házassági akadály alól felmentésért folyamodott. A magyar királyi igazságügy 

minisztériumtól kaptak is egy levelet, melyben felmentették a kiskorút, viszont a dokumentumban 

kijelentették: „a jelen fölmentés azonban nem menti föl Fábián Erzsébet Rózát a házasságkötés 

törvényszabta többi kellékének különösen a szülői beleegyezésnek igazolása alól”. A szülők 

engedélye nélkül tehát a kiskorúak nem köthettek kényük-kedvük szerint házasságot. Az idézett 

esetnél sürgős házasságkötésről lehetett szó, mivel a házasságot kötni kívánó hölgynek körülbelül 7 

hónapot kellett volna várnia a 16. életéve betöltéséhez.10 

Ha azonban elolvassuk a magyar királyi igazságügy miniszter 1895. évi vagy 1906. évi 

utasításait, akkor világossá válik számunkra, hogy a fent ismertetett törvény 7. paragrafusában 

megfogalmazottak közel sem olyan egyszerűek. A magyar királyi igazságügy miniszternek 1895. 

évi 27.243/95. I. M. számú utasítása, a házasság kihirdetésénél, megkötésénél és 

anyakönyvezésénél követendő eljárás tárgyában első rész I. fejezetének 7. paragrafusa a 

következőket mondta ki: 

„Az anyakönyvvezetőnek meg kell tagadnia a kihirdetés elrendelését:  

1. ha a házasulok valamelyike 12-ik életévét még be nem töltötte. 

                                                             
9 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV (2017-10-20) 
10 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 2. ügyirat, folio 46. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV
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2. ha házasuló férfi 18-ik, vagy a házasuló nő 16-ik életévét még be nem töltötte, kivéve, ha 

ezen akadály alól az igazságügyminister felmentést adott. 

3. ha a házasulóra nézve, aki 24-ik életévét még be nem töltötte, vagy akinek kiskorúsága meg 

van hosszabbítva, a törvényes képviselői, szülői, illetőleg gyámhatósági beleegyezés vagy 

jóváhagyás igazolva nincsen...”11 

A törvény magyarázata a következő: kiskorúnak számított minden 24. életévét be nem töltött 

személy, s akkor vált teljes korúvá, ha az adott kort betöltötte.12 Aki 24 éves kora alatt akart 

házasságot kötni annak a törvényes képviselője, szülője vagy a gyámhatóság beleegyezését kellett 

kérnie.13 Az a nő, aki 24 éves kora előtt kötött házasságot a frigy által nagykorúnak számított.14 Bár 

24 éves korig tartott a kiskorúság, de azok számára, akik túl magasnak tartották ezt a kort 

lehetőségük nyílt arra, hogy nagykorúsítást igényeljenek. Lehetett 18 éves korban is kérni a 

gyámhatóságtól, de ez nagyobb nehézséggel járt, mint a másik esetben. Ugyanis a 18. életévet 

betöltött személy nagykorúsításakor meghallgatásra kerültek a szülők és a nagyszülők is, s ez 

alapján döntötte el a gyámhatóság, hogy megadja a nagykorúsítást vagy megtagadja azt. Ezután már 

csak 20 évesen lehetett igényelni a nagykorúsítást, ekkor már könnyebben ment az eljárás, mert az 

apa, ha átadta vagyonát a kiskorúnak vagy megengedte, hogy a kiskorú önálló háztartást létesítsen, 

akkor a gyámhatóságnak meg kellett adnia a nagykorúsítást. Ennek megszerzése következtében 

pedig már nem volt szükség a házasság megkötéséhez a szülők beleegyezésére.15 

Kivételes esetekben, az is előfordulhatott, hogy nem a törvényben lefektetett életévek 

betöltésekor igényeltek nagykorúsítást. Példaként szolgál erre a Nagykállóban meghalt Lefkovics 

Eliás hagyatéki ügyében – a Tiszaújlakon élő – Lefkovics Leopold esete, aki az 1900. év elején 

folyamodott nagykorúsításért. Lefkovics Leopold 1877. január 24-én született, tehát a 

nagykorúsítási ügyben hozott határozat elrendelésekor 23 éves volt.16 A Szabolcs vármegyei 

Árvaszék az 1900. március 9-én tartott ülésen ezzel kapcsolatban a következő határozatot hozta 

meg: „Miután Lefkovics Leopold folyamodó a becsatoló okmányok szerint élte 18-ik életévéntul 

haladva a magán gyám s községi elöljárói bizonylat nyomán pedig vagyona kezelésére s jogai 

felügyelésére elegendő érettség s képesitettséggel bir, az 1877. t.cz. 4§ ra tekintettel ezennel 

                                                             
11 Magyarországi rendeletek tára 1895. I. kötet. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1895/?pg=0&layout=s (2018-02-19) 
12 1877. évi XX. törvénycikk a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. Forrás:  

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87700020.TV (2018-02-16) 
13 Magyarországi rendeletek tára 1895. I. kötet. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1895/?pg=0&layout=s (2018-02-19) 
14 ZÁMBÓ Géza: A gyámsági törvény (1877: XX. tc .) anyagi joga a szakirodalom tükrében. Forrás: 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/7194/1/juridpol_064_521-549.pdf (2018-02-16) 
15 Az 1875. évi augustus hó 28-ra hirdetett Országgyűlés nyomtatványai. Képviselőházi napló. XI. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1875_11/?pg=0&layout=s (2018-02-22) 
1877. évi XX. törvénycikk a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. Forrás:  

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87700020.TV (2018-02-16) 
16 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 6 ügyirat, folio 45. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1895/?pg=0&layout=s
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87700020.TV
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_RT_1895/?pg=0&layout=s
http://acta.bibl.u-szeged.hu/7194/1/juridpol_064_521-549.pdf%20(2018
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1875_11/?pg=0&layout=s
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87700020.TV
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nagykorusittatik vagyona kezelésére feljogosittatik s neve az árvák névsorából töröltetni 

rendeltetik.”17 

Amennyiben egy egyén 24. életévét betöltötte, de nem volt képes magát fenntartani vagy 

ügyeit intézni, akkor kiskorúságát több okból kifolyólag is meghosszabbíthatták, amelyek a 

következőek voltak: 

 testi vagy lelki fogyatékosság; 

 adósságba keveredés; 

 olyannyira kicsapongó élet folytatása, aminek következtében felügyelet alatt kellett 

tartani az egyént.18 

Azonban csak azon törvényszék hosszabbíthatta meg a kiskorúságot, amely területén a 

kiskorú gyámhatóság is állt.19 

 Míg a fejlett kor a nők esetében a 16, addig a férfiak esetében a 18. életév volt, tehát a 

házasságkötéshez elvileg ez volt az alsó korhatár. Azonban ha az igazságügy miniszter úgy 

állapította meg, hogy valaki elég fejlett ahhoz, hogy frigyre léphessen, akkor korábban is házasságot 

köthetett, mint ahogyan azt a fent közölt eset is mutatta.20 A 12 éven aluli házasságot azért nem 

engedélyezték, mert a magyar jog 12 éves kortól biztosított csupán fokozatos cselekvőképességet az 

embereknek.21 

Bár a nőknek már 16 éves kortól a férfiaknak pedig 18 éves kortól lehetett házasságot kötni, 

azonban az emberek mégis később léptek frigyre, amint azt alább az 1. és 2. táblázatból is lehet lesz 

látni.22 A táblázatok viszont egy kis magyarázatra szorulnak, ugyanis a készítés során rengeteg 

dolgot figyelembe kellett venni: 

1) A legkorábbi életkorban kötött házasságtól kezdve tüntettük fel az életkort egészen a 29. 

életévig23, a legkorábbi házasságkötési életkor a nők esetében a 15. a férfiak esetében 

pedig a 19. életév volt. Azért vettük a 29. életévig az adatokat, mert a 30 éves kor felett 

első házasságukat megkötött emberek alacsony számban voltak, ami azt jelenti, hogy nem 

                                                             
17 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 6 ügyirat, folio 45. 
18 1877. évi XX. törvénycikk a gyámsági és gondnoksági ügyek rendezéséről. Forrás:  

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87700020.TV (2018-02-16) 
19 MORAVCSIK Ernő Emil: Gyakorlati elmekórtan. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/KlasszikusOrvosiKonyvek_166/?pg=0&layout=s (2018-02-16) 
20 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
21 ZÁMBÓ Géza: A gyámsági törvény (1877: XX. tc .) anyagi joga a szakirodalom tükrében. Forrás: 

http://acta.bibl.u-szeged.hu/7194/1/juridpol_064_521-549.pdf (2018-02-16) 
22 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
23 Ez azonban nem jelenti azt, hogy 29 éves kor felett nem kötöttek házasságot, azonban meg kellett húznunk egy 

bizonyos határt. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87700020.TV
https://library.hungaricana.hu/hu/view/KlasszikusOrvosiKonyvek_166/?pg=0&layout=s
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
http://acta.bibl.u-szeged.hu/7194/1/juridpol_064_521-549.pdf
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okozott volna lényeges változást az első házasság megkötésekor betöltött átlagéletkor 

megállapításában, ha azokat is beleszámoljuk.24 

2) A levéltári iratokban csupán 1905. évben, s utána már csak 1913-tól kezdve tüntették fel a 

házasságkötés időpontját – azonban ezt sem minden esetben – ami azt jelenti, hogy pontos 

adattal az első házasság megkötésekor betöltött életkorra vonatkozólag kevés adattal 

rendelkezünk. Azonban az iratok között megtalálható a frigyre vonatkozó kihirdetés és 

felmentés. Így azon házasságoknál, ahol mind a kihirdetés vagy felmentés időpontja mind 

a házasságkötés ideje fel volt tüntetve, összehasonlítást végeztünk az előbbiek datálásának 

és a házasságkötés pontos idejének időpontjával. Ennek segítségével megállapítottuk, 

hogy a párok az esetek 91%-ban a kihirdetés/felmentés időpontjától számított egy 

hónapon belül megkötötték a házasságot. Ez alapján pedig már a házasságkötési életkort is 

meg tudtuk állapítani. 25 

3) Előfordultak olyan esetek, amikor a kihirdetés vagy a felmentés datálásának azonos 

hónapjára esett az egyén születésnapja is, így nem tudtuk megállapítani a pontos életkort. 

Az ilyen esetekben azt az életkort vettük alapul, amit az egyén már égészen biztosan 

betöltött a házasságkötés idején.26 

 

1. diagram: A kihirdetés/felmentés datálásának időpontja és a házasságkötés idejének összevetése 

Tiszaújlakon 1905-ben és 1913-1918 között az első házasságkötés időpontjának kiderítése miatt27 

 

 

 

                                                             
24 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
25 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
26 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
27 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 11 és 19-24 ügyirat. 

91%

9%

Kihirdetés/felmentés utáni első

hónapon belüli házasságkötés

A Kihirdetés/felmentés és a

házasságkötés ideje közötti

több mint 1 hónapnyi eltérés
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1. táblázat: A nők életkora az első házasság megkötése idején Tiszaújlakon 1895-1918 között28 

 

 

Az 1. táblázatot megnézve láthatjuk, hogy a házasságra lépő nők 77%-a a 17-23 év közé esik. 

A 29 éves kor feletti nők között is voltak olyanok, akik először léptek frigyre, azonban alacsony 

számban. A legidősebb hajadon nő a házassága megkötésének idején 57 éves volt, az illető hölgyről 

tudni kell, hogy már 30 éve élt közös háztartásban egy férfival.29 Akadtak párok, akik több gyerek 

megszületése után kötöttek csak házasságot, de előfordult olyan is, hogy a párok nem léptek frigyre 

egymással.30  

Ennél a párnál a férj református, míg a feleség izraelita vallásúnak volt feltüntetve az 

iratokban. Nem tudjuk a pontos okát, de lehetséges, hogy a vallási különbség miatt nem kötöttek 

korábban házasságot egymással.31 Bár a legtöbb házasságban jelen van lelki vagy felfogásbeli 

eltérés, ennek ellenére ebben a korban ezek nem okoztak annyira nagy problémát valamint vitákat, 

                                                             
28 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
29 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
30 BALÁZS KOVÁCS Sándor: A megesett lányok és a házasságon kívül született gyermekek helyzete Sárközben. Forrás: 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_TOLN_Evkonyv22/?query=bal%C3%A1zs%20kov%C3%A1cs%20s%

C3%A1ndor&pg=254&layout=s 
31 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 és 20-24 ügyirat 

Év A nők életkora Összesen 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

1895      1 2 1 1 2      7 

1896 1  1 3 1 1 3 1        11 

1897  1  3 1 2 1 1 2 1      12 

1898   2 2 1 3 1 2 1   1 1   14 

1900   1 3 4 3 2 3 3 3 2 1 1   26 

1901  1  1 3 3  2 1 1 2 2    16 

1902   1   1 1 2 1 1 2   1  10 

1903   2    1         3 

1904   1   1 2 1 2 1  1  1  10 

1905   1 3 3  6 4  1  1   4 23 

1906   1 2 3 2 3 3 2  1  2   19 

1908   1 1 1 5 6 3 2 1 2   1  23 

1909  1 2 1 3 5   2 1  1   1 17 

1910   1 1    1     1   4 

1913   1 2 3 2   1 1 1  2   13 

1915   1 1    1   1 1    5 

1916   2   1  2  1   1   7 

1917   2  2 1 1         6 

1918    2 1 1 1 2        7 

Összesen 1 3 20 25 26 32 30 29 18 14 11 8 8 3 5 233 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_TOLN_Evkonyv22/?query=bal%C3%A1zs%20kov%C3%A1cs%20s%C3%A1ndor&pg=254&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_TOLN_Evkonyv22/?query=bal%C3%A1zs%20kov%C3%A1cs%20s%C3%A1ndor&pg=254&layout=s
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mint a házasságban jelen lévő vallásbeli különbségek.32 Az izraelita vallásúakról elmondható, hogy 

főképp egymás között házasodtak, ugyanis a levéltári iratokban nagyon kevés olyan frigy volt, 

amelynél egy izraelita más vallásúval kötött házasságot. S az esetünkben lévő vadházasság33 épp 

egy református és egy izraelita vallású között jött létre.34 

A férfiak körében a 2. táblázat mutatja meg, hogy az ő esetükben Tiszaújlakon melyik életkor 

volt a leggyakoribb e téren. A 2. táblázatot megtekintve láthatjuk, hogy a házasságra lépő férfiak 

64%-a a 23-26 év közé esik.35  

 

2. táblázat: A férfiak életkora az első házasság megkötése idején Tiszaújlakon 1895-1918 között36 

 

 

A 29 éves kor feletti férfiak körében szintén akadtak olyanok, akik először léptek frigyre. A 

legidősebb nőtlen férfi a frigyre lépés idején 73 éves volt. A szóban forgó férfi, a fentiekben említet 

hölggyel élt vadházasságban.37 Az említett esetnél a nő 27 éves, míg a férfi 44 éves volt, amikor a 

                                                             
32 KARNER Károly: A felekezetek Magyarországon a statisztika megvilágításában. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusMonografiak_001/?query=vegyes%20h%C3%A1zass%C3%A1g%2

0&pg=31&layout=s 
33 Vadházasság alatt azt az állapotot értjük, amikor egy férfi és egy nő tartós kapcsolatban él együtt házasságkötés 

nélkül 
34 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
35 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
36 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
37 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 

Év A férfiak életkora Összesen 

 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

1895      2  1  1 3 7 

1896      3 2 1 1 1 1 9 

1897    1 1 4 1 2 1  1 11 

1898 1   1 2 5 1 1 4 1  16 

1900    2 1 6 2 6   1 18 

1901   2   4 2 2 2 2  14 

1902 1   1  1 3 1 1   8 

1903      2     1 3 

1904     1 1 1   2 1 7 

1905   1 1 3 4 5 3 1 4 1 23 

1906  1 3  2 1 5 1 1 1  15 

1908  1  3 3 4 4 2 2 1 1 21 

1909    2 2 2 4  1   11 

1910     1 1   2   4 

1913    1 2 2 2 1  1 1 10 

1915       2 3    5 

1916   1    1 1  1  4 

1917  2   1       3 

1918    1 1  1    1 4 

Összesen 2 4 7 13 20 42 37 25 16 15 12 193 
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vadházasság létrejött köztük, tehát nem ifjúkorban, még éretlen életkorukban járó emberek, hanem 

érett személyek döntöttek úgy, hogy házasság nélkül fognak együtt élni tudván, hogy ezt a kor 

társadalma nem tartja elfogadhatónak. Ráadásul ennél a párnál 17 év volt a korkülönbség, holott az 

adatok alapján az 1895-1918 közötti időszakban a településen kötött házasságoknál a korkülönbség 

1-8 év között mozgott.38 

Az első házasság megkötése idején betöltött életkori eltérés a férfiak és nők között igencsak 

figyelemre méltó. 1851-ben a Magyar Királyság városok nélkül számított megyéiben (ebbe Erdélyt 

nem számolták bele) a férfiak kora első házasságkötésükkor a 23. életévre tehető. Ezzel szemben a 

nők adatai alacsonyabb számot mutatnak, mert ők általában 19 éves korukban léptek házasságra.39 

A Tiszaújlakon élő férfiak, valamint nők első házasságuk megkötése idején betöltött életkora, 

csupán 1-1 évvel tér el az országos átlagtól. Bár azt hozzá kell tenni, hogy míg az országos adatok 

1851-ből származnak, addig a mi településünk esetében a házassági anyakönyvek 1895-1918 

közöttiek. Ebből kifolyólag pár tíz év alatt az országra vonatkozó adatok is megváltozhattak, mert a 

házasságkötési kor ez időben különböző tényezők hatására elkezd fokozatosan kitolódni.40 

A házasságkötés idején betöltött életkorban éppen a 19. század 50-es éveitől lehet érzékelni 

figyelemre méltó változást: a házasságkötési kor elkezd növekedni. Ugyanis a korszakban a fiatalok 

biológiai érése korábbra tolódik, emiatt következik be, hogy a házasságkötés illetve a felnőttség 

kezd fokozatosan kettéválni. Ez a mozzanat, hatást gyakorolt a fiatal nőkre és férfiakra egyaránt, ez 

a jelenség átalakította az életciklusukat, s ebből kifolyólag az életmódjuk is átformálódott.41 

Ezen változások kialakulásában a következő tényezők játszottak szerepet: 

1. Nyugat-európai hatás; 

2. Városi házasodási minta; 

3. Életmód- és foglalkozásváltás. 

Az első tényező főképp az ország nyugati területein, az osztrák tartományokkal határos 

térségekben vehető észre, és abban mutatkozik meg, hogy a házasságkötési életkor későbbre tolódik 

ki. A második hatás lényege, hogy a városban élő emberek később kötöttek házasságot, mint a 

falusiak.42 A harmadik tényezőre jellemző, hogy a 19. század végétől kezdve, egyre több falun élő 

ember költözött a városba, s a mezőgazdasági tevékenységről átállt az ipari munkára, a jobb 

megélhetés reményében. Ennek az egyik következménye volt, hogy a városban lakók száma egyre 

                                                             
38 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
39 KÖVÉR György - GYÁNI Gábor: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig. Osiris 

Kiadó, Budapest, 2004. 23. o. 
40 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
41 PALÁDI-KOVÁCS (Szerk.): Magyar néprajz. VIII. kötet. 1988-2002. Forrás: 

http://mek.niif.hu/02100/02152/html/08/index.html (2016-11-26) 
42 Uo. 
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növekedett, míg a falun élő népesség aránya egyre csökkent, s a városba költöző falusiak átvették a 

városban élő emberek szokásait.43 

 

1.2. Szülői beleegyezés 

A házasságkötés egyik elengedhetetlen kelléke volt a szülői beleegyezés, amit, hogy azt az 

1894. évi házassági jogról szóló XXXI. tc. 9. paragrafusa is kimondta az apa adott meg. Ha az apa 

meghalt vagy nem volt, esetleg a gyermek törvénytelen volt, akkor az anya jogosult erre.44 

A szülői beleegyezéssel a családfőnek a gyermeke házasságában kicsit sem mellőzhető szerep 

jutott. Éppen ezért a szülők a gyermekük párválasztásakor több szempontot is figyelembe vettek: 

1. Jelentős szempont volt az anyagi érdek. A dualizmus korában ugyanis a házasságba vitt 

hozomány sokat számított a párválasztásnál. Erről számolnak be a kutatók több 

tanulmányban is. Molnár Mária szerint a vagyon a leendő házastárs kiválasztásában fontos 

alapul szolgált. „Akinek volt földje nem vett volna el zsellérlányt, mégha gyöngyvirág lett 

volna is, csak azt nézte, mi lesz a vagyona utána.”45 

2. A leendő vőlegény vagy menyasszony erkölcsi tulajdonságai is roppant jelentősek voltak, 

hiszen a házasság után az illető a családba is bekerült, és a kiválasztott nem hozhatott 

szégyent a családra. 

3. Kiemelkedő tényező volt az egyén egészségi állapota, ami az utódok létrehozása végett 

volt lényeges. 

4. Fontos volt, hogy a frigyre lépni kívánó pár ne álljon közeli rokoni kapcsolatban. 

5. Munkaképesség és esztétikai megjelenés. Előbbi a hiányzó munkaerő pótlása miatt vált 

jelentőssé. 

A szempontok természetesen közösségenként, társadalmi rétegenként és személyenként is 

eltérhettek, mert a vagyontalanok valószínű nem a vagyont, hanem a munkaképességet, fizikai erőt, 

szorgalmat vették figyelembe. Emellett a feltételek minden bizonnyal az emberek állapota szerint is 

változott, mert a hajadonok, nőtlenek, újraházasodók, özvegyek is más szempontok alapján 

döntöttek.46 

                                                             
43 KOLLEGA TARSOLY István (Szerk.): Magyarország a XX. században II. Természeti környezet, népesség és 

társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 216-225. o. 
44 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV (2017-10-20) 
45 MOLNÁR Mária: A párválasztás és házasság néprajzi vizsgálatához. Elérhető: 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_NEPR_NK_10_1_2/?pg=0&layout=s (2019-03-09) 
46 FARAGÓ Tamás: Nemek, nemzedékek, rokonság, család. In: Magyar néprajz. VIII. kötet. Társadalom. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 2000. 414-415 o. (Továbbiakban: FARAGÓ, 2000.) 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV
https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_NEPR_NK_10_1_2/?pg=0&layout=s
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A párválasztásban fontos szempontokon kívül érdemes a házasságkötési modelleket is 

megtekinteni. Paládi-Kovács Attila a vizsgált falusi közösségek alapján 3 házasságkötési 

életstratégiát különített el.47 

1. Későn házasodó, vagyis a nyugat-európai házasodási minta. Eszerint az emberek csak 

akkor hajlandóak házasságot kötni, ha az önálló háztartás megteremtéséhez rendelkeznek 

az alapvető gazdasági feltételekkel. Ebben az esetben a házasságkötési kor későbbre 

tolódása befolyásolja a születendő gyermekek számát. Azon emberek számára, akik későn 

léptek frigyre, a házasság az önálló élet kezdetét és ezzel együtt a családi élet 

kiindulópontját jelentette. 

2. Korán házasodó, vagyis a kelet-európai házasodási minta. Ebben az esetben a házasfelek a 

születendő gyermekek számát nem igazán kívánják szabályozni. Ennél a mintánál - az 

elsővel ellentétben – a házasok nem rendelkeznek nagy önállósággal, ugyanis nekik 

hosszabb ideig kell együtt élniük más csoportokkal, néha az is előfordul, hogy ez életük 

végéig így marad. 

3. Patriarchális rendszerű, amely abban mutatkozik meg, hogy az emberek fiatalon kötnek 

házasságot. A házastársak a születendő gyermekek számának a korlátozására törekednek. 

Gyakran előfordul, hogy a fiatal házasok önállósággal rendelkeznek. Ez az életstratégia 

egyfajta átmenetet jelent a kelet- és nyugat-európai házasodási minta között, tehát mindkét 

modellből fellelhetőek jellemvonások.48 

A felsorolt modellek közül Tiszaújlakra a második, tehát a kelet-európai házasodási minta a  

jellemző. Ennek oka, hogy a három típus területi megoszlása a következőként oszlik meg: az első a 

nyugati–északnyugati határszél Zalától Sáros megyéig tartó részére volt jellemző, a második a 

horvát és szerb községek népességére, voltaképpen az ország déli részén valamint az Alföldön 

fellelhető jelenség, a harmadik típus ezzel szemben a domb- és hegyvidékek esetében illetve 

Erdélynél mutatható ki.49 

A párválasztási szempontok és a házasságkötési modellek ismeretében azt a következtetést 

lehet levonni, hogy a 19. század végén bekövetkező változások folytán a fiatalok egy része már 

kezdte magát függetleníteni az idősebbek akaratától. Azonban az adott közösség által elfogadott 

normákat valamint a szülők által diktált szabályokat az ifjabbak még mindig igyekeztek figyelembe 

venni, mert a jól megválasztott jövendőbelivel könnyebb volt a szülők beleegyezését elnyerni. 

Ugyanis a meghatározott szempontok szerint választott személy a családfőnek is megfelelt. S 

tekintettel arra, hogy ebben az időben még csak a fiatalok kevés része tudott a frigyre lépés után 

                                                             
47 PALÁDI-KOVÁCS, 1988-2002. 
48 Uo. 
49 Uo. 
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önálló háztartást alapítani, s a többség a család által birtokolt házban lakott tovább a házasság 

megkötése után is, így értelemszerűen nem vihettek családi házba olyan jövendőbelit, aki nem 

tetszett a szülőknek. 

A családfő beleegyezésére pedig azért volt szükség, mert az 1894. évi házassági jogról szóló 

XXXI. tc. 8. paragrafusa kimondta, hogy kiskorú egyén nem léphet frigyre, amíg törvényes 

képviselője bele nem egyezik a házasságba.50 

A levéltári kutatásból kiderült, hogy Tiszaújlakon az 1895-1918 közötti időszakban kötött 288 

házasságból a nőknek összesen 125 beleegyezést, míg a férfiaknak 38 beleegyezést adtak. 

Utóbbiaknál azért is ilyen kevés a beleegyezések száma, mert többségük 24. életéve után lépett 

frigyre, így már nem volt szükség a jóváhagyásra. Ezen kívül lehetséges, hogy akadtak olyan 

esetek, hogy a kiskorú inkább kivárta a nagykorúságát, így a saját szempontjai szerint választhatta 

ki jövendőbelijét.51 

Azonban a házasságot kötni kívánó felek a beleegyezéseket nem minden esetben kapták a 

szülőktől. Több olyan probléma is felmerülhetett, amelynek következtében a szülők hiányában vagy 

más okból kifolyólag a jóváhagyást máshonnan kellett a frigyre lépni akaróknak megszerezni. Az 

ilyen esetekben az 1894. évi házassági jogról szóló XXXI. törvénycikk 8. paragrafusa a 

következőképp rendelkezett: „Husz éven aluli kiskoru házasságához, ha törvényes képviselője nem 

a jogosult szülő, szükséges még ennek beleegyezése; szülő nem létében pedig a gyámhatóság 

jóváhagyása…”52 

Ennek egyik megfelelő példájaként szolgál a Tiszaújlakon élő kiskorú Hajdu Erzsébet esete, 

aki a frigy megkötéskor 19 éves volt, az apja Hajdu Gábor viszont éppen Amerikában tartózkodott, 

ezért nem tudta beleegyezését adni a házasságba. Így az ügyben hoztak egy véghatározatot, ami 

kimondta, hogy az apa külföldi tartózkodása miatt a jóváhagyást a gyámhatóság fogja megadni a 

fiatalkorúnak.53 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV (2017-10-20) 
51 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
52 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
53 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 24. ügyirat. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
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2. diagram: A házassági beleegyezést megadó személy vagy intézmény a nőknél Tiszaújlakon 

1895-1918 között54 

 

 

 

Amint az a 2. diagramból is látható, a nők számára a beleegyezések több mint 90%-át a 

szülők adták meg.55 A gyám,56 a törvényes képviselő,57 a gondnok,58 az árvaszék,59 a 

gyámhatóság60 által megadott beleegyezések száma igencsak elenyésző. A gyámhatóság vagy 

árvaszék általi beleegyezés igényléséhez olyan esetekben is fordultak a házasságot kötni kívánó 

személyek, amikor a törvényes képviselő nem engedélyezte a házasságot.61 Ugyanis a házassági 

jogról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikk 10. paragrafusa kimondta: „A gyámhatóság a kiskoru 

meghallgatása nélkül nem határoz és kizárólag annak érdekét tartja szem előtt.”62 

Ilyen volt a kiskorú Pekli Rozália esete, akinek szülei meghaltak a gyámja viszont - név 

szerint Pekli Ferenz - ellenezte a házasságot, de az árvaszék megadta a beleegyezést, ugyanis a 

menyasszony kijelentette: „hogy az indokok valósága esetére is régi és változhatatlan vonzalommal 

                                                             
54 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
55 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
56 Gyám - a kiskorú árva törvényesen kijelölt képviselője, vagyonának kezelője, gondviselője. 
57 Törvényes képviselő - természetes és jogi személyek képviseletére jogszabályilag felhatalmazott személyek (pl. 

szülő, gyám, gondnok). 
58 Gondnok - Valamely személy anyagi ügyeinek, vagyona kezelésének intézésével a hatóság által jogszerűen 

megbízott személy 
59 Árvaszék - törvényhatóságokban és rendezett tanácsú városokban működő, árvák vagy egyéb gyámság alatt állók 

vagyonának kezelésével és egyéb gyámügyekkel foglalkozó elsőfokú gyámhatóság. 
60 Gyámhatóság - az a hatóság, amely a cselekvőképtelen vagy korlátoltan cselekvőképes személyek személyi ügyeit – 

a jogszabályokban meghatározott keretek közt – intézi, ezenfelül a gyámnak és a gondnoknak ilyen minőségükben 

folytatott tevékenysége fölött a felügyeletet gyakorolja. 
61 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 4 ügyirat. folio 7. 
62 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV (2017-10-20) 
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viseltetik Vékony Ferencz irányában, s hozzá nőül menni elhatározott szándéka, s vele kötendő 

házasságától csak is boldogságát reményli.” Emiatt az árvaszék kimondta: „a kiskorú ezen 

szabadakaratán alapuló erős elhatározással szemben – a gyám által felhozott indokok nem 

találtattak oly fontosaknak, melyek miatt a házassági engedélyt a kis korú érdekében meg tagadni 

lehetett volna.”63 

A férfiaknak a frigyhez szükséges beleegyezések 76%-át a szülők adták, a maradék 24%-ot 

pedig a törvényes képviselő, a gyám és a gyámhatóság engedélyével kapták meg a házasodni 

kívánó személyek.64 

Az 1894. évi házassági jogról szóló XXXI. törvénycikk 8. paragrafusa kimondta: „Ha a 

törvényes képviselő vagy a szülő a beleegyezést nem adja meg, ezt a gyámhatóság beleegyezése 

pótolja.”65 Ez azt jelentette, ha esetleg a szülők valamilyen oknál fogva nem engedték gyermekük 

házasságát, akkor a frigyet kötni kívánó személy ez ügyben a gyámhatósághoz fordulhatott 

segítségért. 

 

3. diagram: A házassági beleegyezést megadó személy vagy intézmény a férfiaknál Tiszaújlakon 

1895-1918 között66 

 

 

 

Ahogyan az a 3. diagramból is látszik a gyámhatóság hozzájárulására mindössze egy esetben 

volt szükség, mégpedig azért mert a vőlegény (Stern Adolf) gyámja nem akarta beleegyezését adni 

                                                             
63 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 4 ügyirat. folio 7. 
64 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
65 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400031.TV (2017-10-20) 
66 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
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a házassághoz.67 Az árvaszéki végzésből kiderült, hogy Stern Adolf gyámja a következők miatt nem 

akarta engedélyezni fia házasságát: „Spitzer Netti csantavéri lakos, mint Stern Adolf tiszaujlaki 

lakosnak gyámja nevezettnek Sohr Etelkával kötendő házasságába való beleegyezését azon oknál 

fogva tagadja meg, mert fia, mint egyedüli gyermeke az ő eltartója és fia házassága által azt véli, 

hogy ezen eltartástól elesik. Továbbá fia házasságába csak azon esetre hajlandó beleegyezni, ha ez 

eltartási jogának kárpotlásául neki 500 frtot fizet.” Az árvaszék ez ügyben a következő határozatot 

hozta: „Spitzer Nettinek a szoban forgó házasság megkötése ellen felhozott indokait egyrészről 

azért, mert beigazolva nem látja azt, hogy Stern Adolf nősülése által anyja irányábani eltartási 

kötelezettségének meg nem felelne és másrészről az anyának fia nősüléséből anyagi haszon és 

vagyoni előny vagy kárpotlás elnyerésére egyáltalában joga nincs társadalmi és erkölcsi 

szempontbol el nem fogadhatja és végül miután Stern Adolf kiskoru által beigazoltatott, hogy 

kötendő házassága által erkölcsi és anyagi előmenetele előmozdittatik nevezettnek azon kérelméhez, 

hogy Stohr Etelkával házasságot kössön a gyámhatósági jóváhagyást gyámja ellenkezése daczára – 

ezennel megadja.”68 

Az 1894. évi XXXI. tc. 8. paragrafusának köszönhetően a fiatalok végül is 

összeházasodhattak, mert a gyámhatóság engedélyezte a házasságot. Ha a törvénybe nem foglalták 

volna bele a gyámhatság törvényes képviselő helyetti pótlólagos beleegyezését, akkor a pár 

vadházasságra kényszerült volna, amit viszont minden bizonnyal a kor társadalma nem nézett volna 

jó szemmel. Ugyanis a szülők hozzájárulása nélkül az egyház nem adhatta volna össze a párt.69 

A fejezetben vizsgált házasságkötési életkorral kapcsolatos törvények gyakorlati 

megvalósulásából kitűnik, hogy a nőknek 16, míg a férfiaknak 18 éves kortól lehetett frigyre lépni. 

Táblázattokkal szemléltettük, hogy a törvény által engedélyezett házasságkötési kortól eltérően az 

első frigy megkötésekor a nők majdnem fele 20-22 éves korában, míg a férfiak több mint fele 24-26 

éves korában lépett frigyre. Emellett leírtuk, hogy a házasságot csak a törvényes képviselő vagy a 

gyámhatóság által megadott beleegyezéssel lehetett megkötni. A szülők által adott magas számú 

beleegyezésekből pedig azt a következtetést lehet levonni, hogy a házasságra lépni kívánó fiatalok 

törekedtek arra, hogy a szülők számára is megfelelő párt válasszanak, a szülők pedig elfogadták 

gyermekük döntését a jövendőbeli házastárssal kapcsolatban. 

 

 

 

                                                             
67 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 4 ügyirat. folio 80. 
68 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 4 ügyirat. folio 80. 
69 CSEH István: Társadalomnéprajzi vizsgálatok a szlavóniai magyarok körében. 1979. Elérhető: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1978/?pg=290&layout=s (2019-03-18) 

(Továbbiakban: CSEH, 1979.) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1978/?pg=290&layout=s
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II. FEJEZET 

A VALLÁSSAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEK 

 

 

2.1. Az izraelita vallásról 

Az izraelita vallás bemutatása azért fontos, mivel velük kapcsolatban sok jelentős változás 

ment végbe a dualizmus korában, ami a vizsgált települést is érintette, mivel jelentős számban éltek 

izraeliták a településen.  

Andrássy Gyula miniszterelnök 1867. november 25-én terjesztette be törvényjavaslatát „az 

izraeliták egyenjogúságáról polgári és politikai jogok tekintetében”.70 A törvényjavaslat a 

következőket tartalmazta: 

„1. §. Az országnak izraelita lakosai minden polgári és politikai jogok gyakorlására az 

országnak keresztény lakosaival egyenlően képesittetteknek nyilváníttatnak. 

2. §. Minden ezzel ellenkezőtörvény, szokás, vagy rendelet ezennel megszüntettetik.”71 

A javaslat tárgyalását a főrendiház december 22-én kezdte meg. A tárgyaláson megtartott 

beszédek után az elnök névszerinti szavazást tartott. A jelenlevő 68 főrend közül 64 szavazott 

mellette. A törvényjavaslat december 27-én királyi szentesítést nyert, december 28-án pedig 

kihirdetésre került, s az 1867. évi XVII. törvénycikként került be a törvénygyűjteménybe a zsidók 

emancipációja.72 

1895. október 18-án hirdették ki az 1895. évi XLII. törvénycikket, amelyben bevett vallássá 

nyilvánították az izraelita vallást.73 Az 1895. évi XLII. törvénycikk első két paragrafusa a következő 

volt: 

 1. § Az izraelita vallás törvényesen bevett vallásnak nyilváníttatik. 

2. § Az 1868:LIII. tc. 18., 19., 20., 21. és 23. §-ainak rendelkezései az izraelita vallásúakra is 

kiterjesztetnek.74 

Az 1868. évi LIII. tc. 18., 19., 20., 21. és 23. paragrafusai a következőképp hangzanak: a 

lelencek azt a vallást követik, aki őket felfogadta (18. §), senki sem kötelezhető más vallás 

szertartásainak gyakorlására (19. §), akik bevett vallásfelekezethez tartoznak, de külön 

                                                             
70 VENETIANER Lajos: A magyar zsidóság története. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1986. 242-259. o. 

(Továbbiakban: VENETIANER, 1986.) 
71 ZELLER Árpád: A magyar egyházpolitika 1847-1894 II. - A vallásszabadság, a polgári házasság, a katholikus 

autonomia, az alapok és alapítványok s egyéb egyházpolitikai kérdések történelmi fejlődése hazánkban 1872-1894. 

Boruth E. Könyvnyomda, Budapest, 1894. 260 o. 
72 VENETIANER, 1986. 242-259. o. 
73 ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2010. 47-70 o. 
74 PAJKOSSY Gábor (Szerk.): Magyarország története a 19. században – Szöveggyűjtemény. Osiris Kiadó, Budapest, 

2006. 721. o. 
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egyházközséget nem képeznek, kötelesek a hozzájuk legközelebb álló egyházközséghez csatlakozni 

(20. §), katonai intézetekben s kórházakban lelkészi szolgálat tartandó fenn (21. §), egyházi és 

felekezeti iskolai segély a városok részéről (23. §).75 

Az izraelita vallásról szóló törvény nagy előrelépést jelentett a zsidó vallásúak és a magyar 

állam kapcsolatában. Ennek ellenére az országban továbbra is fellelhetőek voltak az antiszemita 

megnyilvánulások, példának okáért 1883 októberében alakult meg az Országos Antiszemita Párt, 

ezt követően pedig 1895-től kezdett kibontakozni egy új alapokra támaszkodó zsidóellenesség 

politikai keretei is.76 

Nagy változást jelentettek az 1895. évi XLIII. tc. 21. és 22. paragrafusai. Ugyanis ezekbe a 

részekbe foglalták bele, hogy az áttérést a törvényesen elismert vallásfelekezetekre és a bevett 

vallásfelekezetekre is kiterjesztik. Ez azért is volt jelentős, mert 1895-ig izraelita vallásra áttérni 

nem lehetett, de mivel az 1895. évi XLII. törvény bevetté nyilvánította az izraelita vallást ez is 

lehetségessé vált. Bár izraelita vallásra áttérni nem lehetett, azonban azt engedélyezték, hogy 

izraelita vallásról a római katolikus és a protestáns vallásokra áttérjenek, amennyiben a 18. 

életévüket betöltötték, de szülői vagy a gyám általi beleegyezéssel ezt előbb is megtehették.77 

A forrásokból kiderül, hogy volt Tiszaújlakon olyan izraelita vallású ember, aki az áttérést 

rossz célra használta. Az Ugocsa c. hetilapban Egy tiszaújlaki kalandor címen jelent meg a 

következő cikk: „Katz István tiszaújlaki születésű izraelita mészáros Ungvárra került lakni, ott 

Kratz Sándor név alatt élt, 1882. évben a reform. vallásra térvén át, megnősült. 1888-ban azonban 

a Weisz Zsófi cassiernő78 keleti bájai lebilincselték, nejét elűzte magától s kedvesével nov. 27-én 

Tisza-Újlakon zsidó szertartás szerint házasságra lépett. Azonban mézes heteit megzavarta a kir. 

ügyészség, melynek rendeletére kettős házasság, hamis név használata, stb. miatt elfogatott.”79 

Kalandjai tehát rosszul végződtek. 

Tiszaújlak dualizmuskori lakossága vallási szempontból igencsak változatos képet mutatott. A 

legnagyobb lélekszámmal rendelkező vallási felekezetek az izraeliták, a római katolikusok, a 

protestánsok, valamint a görögkatolikusok voltak.80 

 

 

 

 

                                                             
75 VENETIANER, 1986. 242-259. o. 
76 HERGER, 2005. 
77 MIKLER Károly: Magyar evangélikus egyházjog. Budapest, 1906. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusEgyhazjogiMuvek_1906_egyhazjog/?pg=0&layout=s (2018-03-24) 

(Továbbiakban: MIKLER, 1906.) 
78 Ifjú, szép, barna. 
79 Sz. n.: Egy tiszaújlaki kalandor. In.: Ugocsa, 1889, 3. sz. 
80 Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Budapest, 1996. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusEgyhazjogiMuvek_1906_egyhazjog/?pg=0&layout=s


25 
 

3. táblázat: A lakosság vallási megoszlása Tiszaújlakon (1880-1900-1910)81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha megtekintjük a 3. táblázatot és összehasonlítjuk az 1880. évi adatokat az 1910-es 

adatokkal, akkor láthatjuk, hogy az izraelita hitközösség száma 1910-ben jelentősen megnőtt. A 

zsidó felekezet mellett gyarapodás figyelhető még meg a református egyháznál is. Arra a kérdésre, 

hogy miért következett be ilyen nagymértékű növekedés, a levéltári kutatásokból nem derül fény. 82 

Ha azonban a növekedés egész országra kiterjedő tényezőit vesszük figyelembe, akkor 

feltételezhető, hogy az emelkedés a nagyobb természetes szaporulatnak tulajdonítható be. Hiszen a 

dualizmustól kezdve egészen az első világháború kitöréséig békés feltételek uralkodtak az 

országban, az emberek biztonságban érezték magukat, ami a családalapítás egyik alapvető 

kritériuma.83 

A vallásfelekezetek lélekszámának emelkedéséhez még egy tényező hozzájárulhatott, ez 

pedig a betelepedés. 1863 márciusában Tiszaújlakon létrehoztak egy kézműves céhet, de mivel a 

kézművesek száma évről-évre növekedett, ezért 1878-ban létrehoztak még hármat.84 Mivel a község 

ilyen gyors mértékben fejlődött gazdaságilag, a többi környező településhez képest, ezért 

feltételezhető, hogy voltak, akik áttelepedtek Tiszaújlakra. Az emberek olyan helységekbe 

költöztek, ahol volt munkalehetőség. A házasságkötés miatt is sokan elhagyták szülőföldjüket és 

áttelepedtek ez derül ki a levéltári kutatásokból is.85 

 

                                                             
81 Forrás: saját szerkesztés Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Budapest, 1996. 
82 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
83 KATUS László: Vallások és egyházak a polgári Magyarországon. In: Kettős Kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia 

(1867–1918). Forrás: http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index5.html (2015-05-07) 
84 История Городов и Сёл.  Forrás: 

http://ukrssr.ru/Zakarpatje/Vinogradovskij.rajon/Vilok.html (2015-05-07) 
85Forrás: saját készítés Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Budapest, 1996. 122. o. 

A Magyar Korona országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leírása községenkint. Elérhető: 

http://konyvtar.ksh.hu/inc/kb_statisztika/Manda/MSK/MSK_001.pdf (2017-10-05) 

 1880 1900  1910 

Izraelita 773 1055 1208 

Római katolikus 738 771 817 

Görögkatolikus 465 467 564 

Református 594 703 866 

Evangélikus 13 12 14 

Görög keleti 1 - 1 

Egyéb 4 - - 

Összesen 2588 3008 3470 

http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index5.html
http://ukrssr.ru/Zakarpatje/Vinogradovskij.rajon/Vilok.html
http://konyvtar.ksh.hu/inc/kb_statisztika/Manda/MSK/MSK_001.pdf
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2.2. Az áttérésekről 

A korszakban a főrendiház által megvitatott és elfogadott törvényjavaslatok, melyek a király 

általi szentesítés valamint a kihirdetés után bekerültek a magyar törvénytárba nagyban 

meghatározták a házasodási szokások alakulását. Az áttérések is fontos részét képezték a 

törvényeknek, mivel egyes esetekben megkönnyíthették a frigyet kötni akaró párok házasságot 

érintő döntéseit, mint például a születendő gyermekeik vallását illetően. 

A kiegyezés utáni 1868. évi LIII. tc. a törvényesen bevett keresztény vallásfelekezetek 

viszonosságáról, a dualizmus egyházpolitikájának a törvényhozási kiindulópontja volt. Ennek a 

törvénynek az alapja az 1848. évi XX. törvénycikk volt. Ez tette lehetővé az egyes felekezetek 

között az áttérést. A vegyes házasságokra vonatkozóan pedig úgy rendelkezett, hogy a születendő 

gyermekek a nemük szerint követik a vallást, ennek értelmében a fiúk az apjukét, a lányok pedig az 

anyjukét.86 

Tehát az 1868. évi LIII. tc. lehetővé tette a felekezetek közötti áttérést, sőt a házasságkötés is 

lehetőséget teremtett erre, ugyanis a törvény 2. paragrafusa kimondta: „Áttérni annak szabad, a ki 

életkora 18 évét már betöltötte. Azonban a nők férjhez menetelők után, ha e kort el nem érték volna 

is, áttérhetnek.”87 A törvénynek azonban volt egy hibája, mégpedig az, hogy nem mondott ki 

szankciókat abban az esetben, ha egy pap fiatalkora ellenére vesz fel más vallásfelekezetbe egy 

egyént. A katolikus alsópapság lehetséges, hogy éppen ezért nem tartotta be a törvényt.88 Azonban 

az 1879 évi XL törvénycikk 53. paragrafusa kimondta, hogy az, aki 18. évét be nem töltött személyt 

felvesz más vallásfelekezetbe azt két hónapig terjedhető elzárásra és 300 forintig terjedő 

pénzbüntetésre ítélik, azonban mint azt később látni fogjuk ez sem oldotta meg a problémát.89 

Az áttérés bizonyos jogi következményekkel is járt. Az áttérés után az egyénnek az elhagyott 

egyház elveit már nem kellett betartania, ami egyben az is jelentette, hogy a volt egyháza már nem 

adóztathatta meg az áttért személyt. Azonban a fennálló egyházi tartozásokat a kilépésig ki kellett 

fizetnie, akkor is, ha bevett és akkor is, ha törvényesen elismert felekezetből lépett ki.90 

Tiszaújlakon az 1895-1918 közötti években köttetett 288 házasságból 4 olyan esetet találtunk, 

amikor a menyasszony, a vőlegény vagy a házasságot kötni kívánó mindkét fél elhagyta egyházát és 

egy másik vallásfelekezet kötelékébe tért át. Amint az a 4. táblázatból is jól látszik kevés számban 

                                                             
86 ROMSICS Ignác (Szerk.): Magyarország története. Akadémiai kiadó, Budapest, 2007. 718. o. (Továbbiakban: 

ROMSICS, 2007.) 
87 1868. évi LIII. törvénycikk a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=86800053.TV (2018-03-11) 
88 GRATZ Guszátv: A dualizmus kora. Magyarország története 1867-1918. I. kötet. Magyarország szemle társaság, 

Budapest, 1934. 293. o.  
89 1879. évi XL. törvénycikk a magyar büntető törvénykönyv a kihágásokról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87900040.T (2018-03-11) 
90 MIKLER, 1906. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=86800053.TV
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=87900040.T


27 
 

voltak az áttért emberek, de voltak, akik éltek ezzel a lehetőséggel.91 Ezen a négy eseten kívül volt 

egy 5. áttérés is, azonban ez utóbbi azért nem került be a statisztikába, mivel az áttért személy 

később visszatért a korábbi vallásához. Az illetőt, aki 1889. december 22-én tért át a római 

katolikus vallásról az evangélikus református vallásra Gombos Emíliának hívták. Egy értesítés 

szerint, viszont 1899. november 6-án visszatért korábbi vallásához a római katolikus hithez. Sarkadi 

Mihály evangélikus református lelkész egy 1904. február 22-én kelt irományában Bartók Mihály 

jegyzőúrnak a következő levelet írta: „Midőn 1899 aug. 1-én nállam kitérési szándékát bejelentette 

ugyanakkor azt is kijelentette hogy leány gyermekét nem viszi magával mert akaratja az, hogy leány 

gyermekei is fiú gyermekeivel egy valláson a férje vallásán tehát ev. ref. vallásúak legyenek. Ő 

maga csak azért tér vissza, mert a kath. vallásban nevelkedvén azon vallás szerint tudja lelki 

szükségleteit szolgálni. Ez irányt adhat a most született lány gyermeke vallásának megállapításánál 

is”.  A nő valószínű azért tért át, mert az 1868. évi LIII. törvény kimondta, hogy a gyermekek 

nemük szerint követik vallásukat, s a nő azt szerette volna, hogy leány gyermeke is férje 

evangélikus református vallását kövesse. Azonban mikor érvénybe lépett az 1894. évi XXXII. tc. 

ami lehetővé tette a szülők közti kompromisszum kötést gyermekeik vallását illetően, akkor úgy 

döntött, hogy inkább visszatér korábbi vallásához.92 

 

4. táblázat: Az áttért fél vallással kapcsolatos adatai Tiszaújlakon az 1895-1918 közötti 

időszakban93 

 

Sorszám 
Áttért 

állapota 
Felvett vallás 

Az áttért korábbi 

vallása 
Párja vallása 

1 Menyasszony Gör. kat. Róm. kat. Gör. kat. 

2 Menyasszony Róm. kat. Ref. Ref. 

3 Vőlegény Róm. kat. Ref. Ref. 

4 Menyasszony Róm. kat. Ref. Gör. kat. 

 

A 4. táblázat 4. sorában lévő menyasszony, név szerint Kovács Emma adataiból láthatjuk, 

hogy korábban református vallású volt. Nyílván az 1868. évi törvény alapján került ezen felekezet 

kötelékébe, mert a törvény leszögezte, hogy a gyermekek szüleik vallását nemük szerint követik. 

Kovács Emma anyja református, apja pedig a római katolikus egyház híve volt. Valószínű, hogy ez 

is közrejátszott abban, hogy nem a férje görögkatolikus vallására tért át. Kovács Emma és 

vőlegénye Nyikora József egy megegyezést is kötöttek a születendő gyerekek vallásával 

                                                             
91 Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Budapest, 1996. 
92 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
93 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
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kapcsolatban, amelyben arról állapodtak meg, hogy a gyerekek az anya római katolikus vallását 

követik majd.94 

A 4. táblázat 2. és 3. sorában szereplő adatokról tudni kell, hogy a menyasszony és a vőlegény 

egy párt alkottak, tehát bár azonos vallásúak voltak mégis közösen az áttérés mellett döntöttek, ami 

egyben azt is jelentette, hogy a születendő gyermekeik is a római katolikus vallást követik. Érdekes 

ebben az esetben még az, hogy a pár életkorát tekintve igencsak későn lépett frigyre. A 

menyasszony Virág Zsuzsánna 36, míg a vőlegény Pongó János 47 éves volt mikor a házasságuk 

megköttetett. Korábban egyikük sem volt házas, mert a levéltári iratokban a nő hajadonként, a férfi 

pedig nőtlenként volt feltüntetve. Bár Tiszaújlakon előfordultak késői és korai életkorban kötött 

házasságok egyaránt, azonban az 1895-1918 közötti adatok azt mutatják, hogy a településre – bár az 

átlagnál 1-2 évvel kicsit későbbi – inkább a korai házasságkötési modell volt jellemző. Tiszaújlak 

egyébként is a Hajnal vonal keleti részén terült el. A település az 1. térképen megjelölt zöld színű 

területen belül található.95 

 

1. térkép: A Hajnal vonal96 

 

 

 

A magyar származású John Hajnal 1965-ben írt tanulmánya szerint Európában a házasodási 

szokásokat két fő típusra lehet felosztani. A Szentpétervár–Trieszt vonaltól nyugatra alakult ki az 

ún. „európai házasodási minta”. Ezeket a területeket a késői házasodás jellemezte. A nőknél például 

                                                             
94 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 11. ügyirat. 
95 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 2. ügyirat. 
96 Forrás: The Hajnal Line. Elérhető: 

http://demoblography.blogspot.com/2008/01/hajnal-line.html (2019-05-17) 

http://demoblography.blogspot.com/2008/01/hajnal-line.html


29 
 

sokszor előfordult, hogy 25 éves koruk után mentek férjhez. A késői házasságkötés együtt járt 

azzal, hogy magas volt azoknak a férfiaknak és nőknek a száma, akik életük során soha nem léptek 

házasságra. A nyugati lakosság körében ugyanis megszokott dolog volt „Single”-nek lenni.97 

A Hajnal vonal keleti részében élő emberekre viszont a korai és magas arányban kötött 

házasságok voltak jellemzők. A lányok itt 18-20 éves kor körül mentek férjhez. Ebből kifolyólag a 

hajadonok és nőtlenek száma is alacsonyabb volt. Ebben a térségben szinte szégyen volt nem 

házasságot kötni.98 

A Magyar Királyság – ahogy az a fenti térképen is látható – valahol a Szentpétervár-Trieszt 

vonal közepén helyezkedik el. Az ország vidéki részeire a keleti házasodási minta érvényes, tehát 

minden egyén, aki mind fizikailag, mind szellemileg ép, az házasságot tud, illetve akar kötni. A 

városokban viszont más volt a helyzet, mert ezen a részen a nyugati házasodási minta volt 

elterjedve.99 

 

2.3. A reverzálisoktól a gyermekek vallására vonatkozó megegyezésig 

A dualizmus korszakában nagy vitákat eredményeztek az elkeresztelések. Ugyanis a vegyes 

házasságot a katolikus egyház csak azzal a feltétellel engedélyezte, ha a házasulandó katolikus fél 

reverzálisban100 kötelezte magát arra, hogy valamennyi születendő gyermekét katolikus hitben fogja 

nevelni. Ezáltal a gyermeket katolikusként anyakönyvezték.101 

A rekatolizáció kellékeként nevezhető meg a III. Károly által 1734-ben kiadott II. Carolina 

Resolutió, amely elrendelte, hogy a vegyes házasságból származó gyermekeket katolikus 

neveltetésben kell részesíteni. A Mária Terézia által kibocsátott 1749. január 17-i és az 1756. 

augusztus 30-i rendeletek pedig a protestáns felet reverzális írására kötelezték. Ebből sok probléma 

adódott, amelyek orvoslását kívánták szolgálni az 1868. évi LIII. tc., illetve az 1890-ben kiadott 

elkeresztelési rendelet. Az utóbbi hatására azonban a helyzet csak tovább romlott, amelyet csak úgy 

lehetett megszüntetni, ha az egyházügyet modernizálják.102 

Az 1894-ig elfogadott házassággal kapcsolatos törvények is elsősorban a vegyes házasságok 

szabályozásával és az ilyen frigyből született gyermekek vallásával foglalkozott.103 Az 1868. évben 

                                                             
97 KÖVÉR-GYÁNI, 2004. 23. o. 
98 Uo. 
99 PALÁDI-KOVÁCS, 1988-2002. 
100 A római katolikus egyházjogban a vegyes házasság esetében az a katolikus féltől követelt nyilatkozat, melyben arra 

kötelezi magát, hogy összes gyermekét a katolikus hitben fogja nevelni. 
101

 ROMSICS, 2007. 718. o. 
102 HERGER, 2005. 
103 BÓDINÉ BELIZNAI Kinga-KÉPES György: A polgári családi és házassági jog. Forrás: 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/maganjog/csaladhazassag/polgarihazassag.htm (2016-04-

30) 

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/maganjog/csaladhazassag/polgarihazassag.htm
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kiadott egyházpolitikai törvény is - amelynek tartalmát már fentebb ismertettük - ezzel 

foglalkozott.104 

Az 1868. évi törvényt már 1793 óta kérelmezte a protestáns egyház. Azonban, amikor az 

1868. évi törvényt kihirdették, akkor ez ellen a katolikus püspökök úgy tiltakoztak, hogy 

felszólították a papokat arra, hogy a vegyes házasságokat ne áldják meg. Emiatt a jegyespárok 

kénytelenek voltak a protestáns egyházba menni esküvőre, amelynek következtében gyakran 

megesett, hogy a katolikus fél elhagyta az egyházát. Azért, hogy megmaradhassanak Róma 

kebelében, kénytelenek voltak újra engedélyezni az 1790. évben bevezetett eljárást.105 Az 1790/91. 

évi törvény 15. pontja kimondta: „A vegyes házasságokból, melyek mindenkor a katholikus 

lelkészek előtt lesznek kötendők, a melyek ellen azonban bármely akadályt akármilyen szin alatt 

emelni tilos legyen származott és származandó gyermekek, ha az atya katholikus, az ő vallását 

kövessék; ha pedig az anya katholikus, akkor csak a fiugyermekek követhessék atyjok vallását.”106 

Az 1868. évi törvény előtt alkalmazott eljáráshoz való visszatérést azzal magyarázták, hogy a 

reverzálisokat nem megtiltották, hanem csak jogerejüktől fosztották meg, valamint, hogy a törvény 

nem parancsoló, hanem csak kijelentő módban mondta ki, hogy a gyermekek nemük szerint követik 

vallásukat. Emiatt a protestánsok több alkalommal is panasszal fordultak a minisztériumhoz. 

Követelték, hogy a gyermeket megkeresztelő lelkész küldje át az anyakönyvi kivonatot a 

megkereszteltre nézve illetékes lelkésznek, a keresztelés tényét pedig érvénytelenítse. Azonban 

figyelembe véve azt, hogy a törvény nem tartalmazott bírságot, vagyis annak megszegése esetén 

sem kapott az illetékes pap büntetést, így a hatóságok csak felszólították a katolikus papot, de annak 

végrehajtását már nem ellenőrizték.107 

A fentiekben már említettem, hogy a probléma orvoslását kívánta szolgálni a büntető 

törvénykönyvbe bekerült  kihágásokról szóló törvény, melynek 53. §-a szerint elzárással és 

pénzbüntetéssel büntethették azt a papot, aki az 1868. évi LIII. tc. 12. §-a108 ellenére a 18. évét még 

be nem töltött vegyes házasságból származó egyént más vallásfelekezetbe felvesz. Ennek ellenére 

azonban az elkeresztelések tovább folytak, s előfordultak olyan esetek, amikor a törvény 

megszegésével vádlott papot a bíróság felmentette, azon okból kifolyólag, hogy a gyermek 

                                                             
104 Elkeresztelésnek nevezték, ha egy vegyes házasságból származó gyermeket nem az 1868. évi LIII. törvényben 

meghatározott vallásra kereszteltek, azaz ha a fiút nem az apja, a leányt pedig nem az anyja vallására. 
105 HERGER, 2005. 
106 1790/91. évi XXVI. törvénycikk a vallás ügyéről Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=79000026.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1790-
91%2B%25C3%25A9vi%2BXXVI%2B (2018-03-27) 
107 HERGER, 2005. 
108 A 12. § elrendeli, hogy a vegyes házasság esetében a fiúk apjuknak, a lányok pedig anyjuknak a vallását követik. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=79000026.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1790-91%2B%25C3%25A9vi%2BXXVI%2B
https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=79000026.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1790-91%2B%25C3%25A9vi%2BXXVI%2B
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megkeresztelése még nem egyenértékű a más vallásfelekezetbe való fölvétellel, ezzel azonban 

helytelenül értelmezték és alkalmazták a törvényt.109 

Trefort Ágoston 1884. július 11-én kiadott rendeletében kérte a lelkészeket, hogy a 

keresztelési bizonylatokat az illetékes lelkésznek adják át. Ennek megszegése esetén Trefort 

rendelete nem szabott ki büntetést, hanem utalt (bár tévesen) a Btk. 53. §-ában meghatározott 

büntetésre. Azonban az ebben a paragrafusban lévő büntetés csakis a más vallásfelekezetbe való 

fölvételre vonatkozott, így ezt nem alkalmazhatták, abban az esetben, ha a lelkész elmulasztja a 

bizonylat átküldését az illetékes lelkésznek. Ezáltal Trefort rendelete nem alkalmazta helyesen a 

Btk. törvényét, de új büntetést sem szabott ki, így ez a rendelet nem oldotta meg a fennálló 

problémát.110 

Ezt a gondot kívánta megoldani a Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi miniszter által 1890-

ben kiadott elkeresztelési rendelet is.111 A rendelet értelmében a gyermek keresztelését bármelyik 

felekezet lelkésze végezhette. A törvény szerint, ha a gyermek nem a keresztelést végző lelkész 

felekezetéhez tartozik, akkor ezt köteles 8 napon belül az illetékes lelkésszel tudatni, s az általa 

vezetett anyakönyvben ezt be kell jegyezni. Továbbá a rendelet már büntetési tételeket is 

meghatározott a törvény megsértőivel szemben. Anyakönyvi kivonatot a pap így sem magán- sem 

közcélra nem adhatott ki.112 

Az elkeresztelési rendeletnek a papság nagy része azonban nem engedelmeskedett. Azt 

mondták, hogy továbbra is bizonylat kiadása nélkül fognak keresztelni, mert az általuk 

megkeresztelt gyermekeket nem hajlandóak más vallásfelekezetű lelkésznek kiszolgáltatni. Ezzel 

azonban nyíltan beismerték, hogy a katolikus pap által végzett gyermek megkeresztelése egyet 

jelent a katolikus egyházba való felvétellel.113 

1892. május 19-én kezdődött meg a kultusztárca költségvetésének megvitatására összehívott 

képviselőházi vita. Ezen a tárgyaláson Csáky Albin abból a célból, hogy az elkeresztelésekből 

keletkező – s az 1890. évi rendelet ellenére továbbra is fennálló – problémákat megszüntesse 

kifejtette ez ügyben a következő meglátásait:”…tárczám költségvetésének tárgyalását az 

egyházpolitikai kérdések fogják dominálni…a kormánynak elhatározott szándéka a legrövidebb idő 

alatt a vegyes házasságokból született gyermekek számára külön polgári anyakönyveket létesíteni s 

erre vonatkozólag lehetőleg rövid idő alatt törvényjavaslatot terjeszteni a törvényhozás elé.”114 

                                                             
109 ILLÉS Károly: Törvénykezési Szemle: Az elkeresztelés. 1890. Forrás: http://real-

j.mtak.hu/2155/1/JogtudomanyiKozlony_1890.pdf  (2016-05-02) (Továbiakban: ILLÉS, 1890.) 
110 SZILÁGYI Sándor (Szerk.): A magyar nemzet története. X. kötet. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest, 

1898. 800-808 o. 
111 HERGER, 2005. 
112 ILLÉS, 1890. 
113 Uo. 
114 Képviselőházi napló, 1892. III. kötet. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1892_03/?pg=0&layout=s (2018-03-25) 

http://real-j.mtak.hu/2155/1/JogtudomanyiKozlony_1890.pdf%20%20(2016-05-02
http://real-j.mtak.hu/2155/1/JogtudomanyiKozlony_1890.pdf%20%20(2016-05-02
https://library.hungaricana.hu/hu/view/OGYK_KN-1892_03/?pg=0&layout=s
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Csáky Albin beszéde után Irányi Dániel szólalt fel, aki azt hangoztatta, hogy terjesszenek elő 

törvényjavaslatot „a vallás szabad gyakorlásáról és a felekezetek egyenjogúságáról”, ebbe a 

javaslatba Irányi a polgári anyakönyvezés bevezetését is beleértette.115 

A törvényjavaslatok beterjesztését az országgyűlés mindkét háza elé a reformtörvények 

hosszas előkészítése előzte meg. Majd fél évvel a Képviselőház valamint a Felsőház jóváhagyása 

után Ferenc József 1894. december 9-én szentesítette a házassági jogról, a gyermekek vallásáról, 

valamint az állami anyakönyvekről szóló törvénycikkeket.116 Az izraelitákról szóló törvénycikket 

1895. október 16-án, a vallás szabad gyakorlásáról szóló utolsó egyházügyi törvényt pedig 1895. 

november 22-én szentesítette a király.117 

Az 1894. évi XXXII. tc. a gyermekek vallásáról szólt. Azonban a törvényben látott remények 

nem úgy valósultak meg, ahogyan azt elképzelték. Lényege az volt, hogy a vegyes házasságból 

született gyermekek esetében a házasság előtt a felek kompromisszumra léphettek egymással.118 

Azonban azt ne felejtsük el, hogy az egyházpolitikai törvények sorát képezte a vallás 

szabadságáról szóló törvény is, amely lehetővé tette a vegyes vallású jegyespár számára, hogy 

felekezetüket elhagyva áttérjenek, s így mint azonos vallásúak, már nem volt szükség a megegyezés 

megkötésére.119 

A levéltári kutatásokból kiderült, hogy Tiszaújlakon az 1895-1918 közötti időszakban a 288 

házasságot kötni kívánó párból összesen 13-an kötöttek megegyezést a születendő gyermekek 

vallásáról.120 

Az 5. táblázatot megnézve pedig láthatjuk, hogy a szülők mindössze négy esetben egyeztek 

meg arról, hogy a születendő gyermekek az anya, kilenc esetben pedig arról, hogy a gyermekek az 

apa vallását kövessék majd.121 Azt, hogy ez éppen melyik felekezet részére valósult meg, az 

döntötte el, hogy a házastársak közül melyik fél ragaszkodott jobban a vallásához, valamint, hogy 

melyik fél egyházjoga nevezte meg ezt kritériumként a házassági áldás megszerzésének 

szempontjából.122 

 

 

                                                             
115 HERGER, 2005. 
116 PÓK Attila: Egyházpolitikai törvények. Forrás: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/historia/83-056/ch11.html (2016-05-04) (Továbbiakban: PÓK, 1983.) 
117 HERGER, 2005. 
118 Uo. 
119 SZILÁGYI, 1898. 800-808 o. 
120 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
121 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
122 SZILÁGYI, 1898. 800-808 o. 
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5. táblázat: A házasságot kötni kívánó felek megegyezése a születendő gyermekek vallásáról 

1895-1918 között Tiszaújlakon123 

 

 

A felekezeti összetétel alapján a dualizmus időszakában Tiszaújlakon kötött házasságok 

csupán 67,5%-a volt egyvallású. Ebből kifolyólag előfordultak olyan esetek, amelyeknél a frigyet 

létesíteni akaró felek megegyeztek egymással világra jövő gyerekeik vallásáról.124 Azonban, abban 

az esetben, ha mégsem köttetett megegyezés, akkor az 1894. évi  törvény XXXII. tc. 2. paragrafusa 

szerint a gyermekek a szüleik vallását nemük szerint kell, hogy kövessék.125 

Az 1894. évi XXXII. tc. 1. paragrafusa, amely a gyermekek vallásáról rendelkezett kimondta: 

„Bevett vagy törvényesen elismert különböző vallásfelekezethez tartozó házasulók, házasságuk 

megkötése előtt egyszersmindenkorra megegyezhetnek arra nézve: hogy gyermekeik valamennyien 

az atya vagy az anya vallását kövessék, illetőleg abban neveltessenek”.126 Tehát az 1. paragrafus 

alapján köttetett megegyezés elviekben nem megváltoztatható, kivéve abban az esetben, ha a nem 

azonos felekezethez tartozó házastársak egyike a másik házastárs vallására tért át.127 

Tiszaújlakon az 1895-1918 közötti időszakban számbelileg a legtöbb vegyes házasság a 

katolikusok és protestánsok között köttetett. Az izraelita vallásúakról elmondható, hogy főképp 

egymás között házasodtak, ugyanis a levéltári iratokban nagyon kevés olyan frigy volt, amelynél 

                                                             
123 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
124 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
125 1894. évi XXXII. törvénycikk a gyermekek vallásáról. Forrás: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-

torveny?docid=89400032.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei %3Fkeyword%3D1894%2BXXXII (2018-03-12) 
126 Uo. 
127 SZTEHLO Zoltán: A gyermekek vallására vonatkozó jogszabályok története Magyarországon. 1930. Elérhető: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangelikusMonografiak_075/?query=megegyez%C3%A9s%20a%20sz%C3%

BCletend%C5%91%20gyermekek%20vall%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l&pg=0&layout=s (2018-03-12) 
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egy izraelita más vallásúval kötött házasságot. Bár az 5. táblázatban is szerepel egy református és 

egy izraelita között kötött házasság, de a táblázatból is kitűnik, hogy több volt a vegyes házasság a 

katolikusok és protestánsok között. Római katolikusok és reformátusok között 7 esetben, míg görög 

katolikusok és reformátusok között 3 esetben köttetett vegyes házasság.128 

Az 1894. évi XXXII. tc. 1. paragrafusa továbbá kimondta, hogy: „A megegyezés csak akkor 

érvényes, ha kir. közjegyző, kir. járásbiró, polgármester vagy főszolgabiró előtt a megállapitott 

alakszerüségek mellett jön létre”.129 Ezzel kapcsolatban példaként említhetjük azt a jegyzőkönyvet, 

amely a házasságot kötni kívánó Szabó Sándor és Bóra Bella Karolina között köttetett megegyezést 

tartalmazta. „Előttem alantírott főszolgabíró előtt megjelent a magát református vallásunak valló s 

felmutatott keresztlevele által ilyenül igazolt Szabó Sándor asztalos t.ujlaki lakos született 1878 év 

október hó 6 án vőlegény, és Bóra Bella t.ujlaki lakos született 1886 junius hó 3 án görögkatholikus 

hitvallásu menyasszony kiknek személyazonosságát az általam személyesen ismert Oroszi Albert 

t.ujlaki lakos igazolta és kijelentették közös és egyetértő abbeli akaratukat hogy czélbavett 

házasságukból származandó összes gyermekek az anya vallását tehát a görög katholikus vallást 

kövessék”.130 

Érdekesség, hogy a fentebb említett menyasszony testvére Bóra Jenő szintén vegyes 

házasságot kötött egy bizonyos Roth Rózával, aki unitárius vallású volt. Mindkét házasság esetében 

megegyezést kötöttek a születendő gyermekek vallásáról és mindkét megállapodás a Bóra testvérek 

görögkatolikus vallását részesítette előnyben. Valószínűleg ezt az döntötte el, hogy a házastársak 

közül, melyik fél ragaszkodott jobban a vallásához.131 

Hieronymi Károly belügyminiszter 1893. április 25-én nyújtotta be a főrendiháznak az állami 

anyakönyvekről szóló törvényjavaslatát.132 Azzal indokolta ennek szükségességét, hogy a születési, 

házassági, valamint a halálozási anyakönyvek vezetése állami feladat. A nyilvántartások pedig azt a 

célt szolgálják, hogy a személyi állapotot mindig pontosan lehessen figyelemmel kísérni. Ennek a 

célnak azonban a felekezeti anyakönyvek nem felelnek meg, mivel az általuk rögzített bejegyzések 

az egyházi szertartás – keresztelés, esketés, temetés - tárgyát képezik, s mivel nem létezett olyan 

törvény mely ezt kötelezővé tette volna, ezért voltak olyanok, akik nem vetették alá magukat 

ennek.133 

Az emberek hanyagsága miatt fordulhattak elő olyan esetek, hogy a még 1895 előtti felekezeti 

anyakönyvekbe nem jegyeztették be születendő gyermekeiket vagy elhalálozott rokonaikat. Ez a 

                                                             
128 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
129 1894. évi XXXII. törvénycikk a gyermekek vallásáról. Forrás: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-

torveny?docid=89400032.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei %3Fkeyword%3D1894%2BXXXII (2018-03-12) 
130 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 12 ügyirat, folio 92. 
131 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-2., 2a., 3-4., 6-14., 15a., 16-17., 19., 21-24. ügyirat. 
132 SZILÁGYI, 1898. 800-808 o. 
133 HERGER, 2005. 
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viselkedés már olyannyira megszokottá válhatott, hogy még 1895 után is előfordultak olyan esetek 

mikor nem a törvény által megszabott időben jelentették be az anyakönyvezést igénylő eseteket, 

hanem jóval később utóanyakönyveztették azokat. 

Tiszaújlakon is előfordult több ilyen eset, amelyekből csak egyet emeltünk ki. Jurácskó Anna 

1904. november 25-én megjelent az anyakönyvvezetőnél, akinek elmondta, hogy 1904. április 22-

én született egy Ilona nevű lánya. S tudomása szerint a vele vadházasságban élő Subert Ferencz ezt 

nem jelentette be az anyakönyvvezetőnek. A születést igazolandó jelen volt az anyakönyvezető előtt 

a szülést lebonyolító bába, bizonyos Papp Erzsébet, illetve még egy tanú név szerint Bakó Lajosné, 

akik elmondták, hogy „Jurácskó Anna napszámos… nőnek Subert Ferencz napszámossali 

házasságon kívüli viszonyából Tiszaújlakon 1904. április 22 napján dél után 3 óra tájban egy Ilona 

leány gyermek született”.   

Az állami anyakönyvezésről szóló törvény alapelvének, az 1. § tartalma tekinthető, amely a 

következőket mondta ki: „A születések, házasságok és halálesetek közhitelü nyilvántartására és 

tanusitására kizárólag a jelen törvény értelmében arra hivatott közegek által vezetett állami 

anyakönyvek szolgálnak.”134 

Ettől a törvénytől várták az egyházpolitikai harc megszűnését is, vagyis a vegyes 

házasságokból származó gyermekek vallása körül kialakult problémák megoldását, mert úgy 

gondolták, hogy immár az egyház kezéből kivett anyakönyvvezetés által befejeződnek a papok 

jogosulatlanul végzett bejegyzései. A gondokat végül az 1894-95 között elfogadott egyházpolitikai 

törvények oldották meg.135 Ezek a kötelező polgári házasságkötésről (1894. évi XXXI. tc.), a 

gyermekek vallásáról (1894. évi XXXII. tc.), az állami anyakönyvezésről (1894. évi XXXIII. tc.), 

az izraelita vallásról (1895. évi XLII. tc.) és a vallás szabad gyakorlatáról (1895. évi XLIII. tc.) 

szóltak.136 

Az egyház és az állam között fennálló jogi kapcsolat modernizációja miatt került sor a vallás 

szabad gyakorlásának bevezetésére, melyről az 1895. évi XLIII. tc. rendelkezett.137 Azonban e 

törvény szövege mégsem felelt meg a modernizáció kritériumainak. Ugyanis azon emberek 

számára, akik a törvényesen elismert, illetve a megtűrt felekezethez tartoztak, a vallási 

egyenjogúság továbbra sem valósult meg.138 

 

 

 

                                                             
134 1894. évi XXXIII. törvénycikk az állami anyakönyvekről. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400033.TV#lbj0id4c48 (2018-03-13) 
135 HERGER, 2005. 
136

 HERGER, 2003. 
137 Uo. 
138 HERGER, 2005. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89400033.TV#lbj0id4c48
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Ebből a törvényből két paragrafust emelhetünk ki: 

1. § Mindenki szabadon vallhat és követhet bármely hitet vagy vallást, és azt az ország 

törvényeinek, valamint a közerkölcsiség kivánalmainak korlátai között külsőképen is kifejezheti és 

gyakorolhatja… 

5. § Valamely vallásfelekezetből kilépni, vagy valamely vallásfelekezetbe belépni mindenkinek 

szabad a törvényekben megállapitott feltételek alatt.139 

A Magyar Királyságban II. József volt az, aki először felvetette, hogy be kellene vezetni a 

polgári házasságot. A király úgy gondolta, hogy a házasság polgári szerződés, amelyet elsősorban 

az állami törvények szabályoznak. Azonban ettől eltérő véleményen volt II. Lipót, aki a korábbi 

intézkedések egy részét megszüntette, a felekezeteket pedig biztosította arról, hogy a házasságra 

vonatkozó bírósági ügyekben a saját felekezeti jogukat alkalmazhatják, és a szerint járhatnak el. Az 

1790. évi XXVI. és XXVII. törvénycikkek lehetővé tették a felekezetek számára a saját jog szerinti 

bíráskodást, viszont a vegyes házasságok megkötését a katolikus fél lelkésze előtt kellett 

végrehajtani. Ebből több konfliktus is keletkezett a katolikus és protestáns egyház között, ahogy azt 

fentebb is bemutattuk.140 

1861-ben a házassági jogot hatályon kívül helyezték, s egészen 1867-ig az osztrák polgári 

törvénykönyv szerint szabályozták azt. A kiegyezés után a képviselők új házassági törvény 

bevezetését szorgalmazták, azonban ezzel kapcsolatban előrelépés csak 1890-ben történt, amikor is 

a már említett Csáky Albin kiadta az elkeresztelési rendeletét. Ennek ellenére az ezzel kapcsolatos 

ügyek elhúzódtak, ugyanis a házassági jog törvényjavaslatát az országgyűlés 1889-1893-ig 

tárgyalta.141 

Az országgyűlés által elfogadott házassági jogról szóló XXXI. törvényt, Ferenc József 1894. 

december 9-én szentesítette.142 A törvény a következőket tartalmazta: a házasságkötésnél jelen 

kellett lennie a polgári tisztviselőnek, a két félnek, illetve a két tanúnak. A nyilvánosság 

érvényesülését szolgálta a házasságkötés előtt szükséges kihirdetés, amely azért kellett, hogy a 

törvényellenes házasságokat megakadályozzák. A házasságkötésnek hivatalos helyiségben kellett 

végbemennie. A házasság úgy jött létre, hogy a polgári tisztviselő előtt jelenlevő jegyespár 

kijelentette, hogy egymással házasságot kötnek.  Az új házassági törvény alapján a házasság 

megszűnt valamelyik házastárs halálával, valamint bírói felbontás folytán.143 

Összefoglalásként elmondható, hogy a XIX. század végén lezajlott egyházpolitikai harcok 

lényegében összeütközés volt az egyház és az állam kölcsönös viszonyát szabályozó rendszerek 

                                                             
139 Ferenc József szentesíti a szabad vallásgyakorlásról szóló törvényt. Forrás: 

https://mult-kor.hu/cikk.php?id=11570 (2018-03-30) 
140 MEZEY, 2004. 202-204. o. 
141 Uo. 
142 PÓK, 1983. 
143 HERGER, 2005. 
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között. A legnagyobb vitákat kétségkívül a vegyes házasságokból származó gyermekek vallása 

okozta. Ezen kultúrharc következtében, vagyis annak megszüntetése céljából pedig megszülettek az 

egyházpolitikai törvények. 

Az elfogadott törvények sorába tartozott az áttérésekről szóló rendelkezés is. Tiszaújlakon ez 

időben csak nagyon kevesen vették ezt a lehetőséget igénybe, ami azt jelenti, hogy az emberek 

elkötelezettek voltak egyházaik iránt. A másik ilyen törvény által pedig a szülők megegyezhettek a 

születendő gyermekeik vallásáról, amit a tárgyalt településen szintén kevesen tettek meg a 

házasságkötések számához viszonyítva. Ez viszont szintén a fentebb leírtakat erősíti meg, miszerint 

a kor társadalma vallásos volt, s valószínű, hogy a gyerekek nemük szerint követték a vallást. A 

szülők szerepe tehát több tekintetben is meghatározó volt. Nagy beleszólásuk volt a párválasztásba, 

hiszen beleegyezésük nélkül szinte házasság sem köttethetett, a gyerekek pedig igyekeztek szüleik 

kedvében járni, hogy a későbbiekben a szülők támogatásukról biztosítsák őket. 
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III. FEJEZET 

A HÁZASSÁGI AKADÁLYOKKAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEK 

 

 

3.1. Rokonházasság 

A házassági életkorról szóló fejezetben már szó esett arról, hogy a szülők milyen 

szempontokat vettek figyelembe gyermekük párválasztását illetően. Az egyik ilyen szempont volt, 

hogy a jövendőbeli házastársak ne álljanak közeli rokoni kapcsolatban egymással. Azonban voltak 

olyan közösségek, amelyekben megszokott volt a rokonházasság, mivel így akarták a vagyont 

egyben tartani, illetve az ilyesfajta házasságkötésnek társadalmi okai is lehettek. Általában 

unokatestvéreket házasítottak össze, hogy a házat és földet így tartsák egyben. Rokonházasságok 

azonban nem köttettek nagy számban, de természetesen ez területenként eltért. Voltak olyan 

települések, ahol az átlagnál jóval több ilyen házasság fordult elő.144 

Tekintettel arra, hogy a forrásokban nem található erre vonatkozó adat, nehéz megállapítani 

azt, hogy Tiszaújlakon az emberek érzelmi alapon vagy érdekből választottak-e társat vagy sem. 

Vajda Mária egyik munkájában leírja, hogy Balmazújvárosban a parasztságnál a szerelmi élet nem a 

házasságon belül zajlott le, hanem a frigy megkötése előtt, illetve a házasságon kívül. Ennek oka, 

hogy a házasság nagyon szigorú intézménynek számított, ami olyan fegyelmezett életet követelt 

meg a felektől, amelyben már nem maradt hely a szerelemnek. Azonban tanulmányában azt is 

leírja, hogy a földnélküliek, cselédek és napszámosok – ez utóbbi foglalkozásúak Tiszaújlakon is 

jelentős számban éltek – viszont már szerelmi alapon kötöttek házasságot. „… sok a szerelmi 

házasság, mert sok a szegény, az egyházas zsellér, nincs se várható vagyon, se rang, se jó sorsot 

ígérő örökség, egyetlen kincsük a szerelem”.145 

Azonban egy olyan házasság megkötése, amit rokoni szálak is egybefűztek nem mehetett 

végbe mindennemű akadály nélkül. Ugyanis a házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. 11. §-a 

ezt megtiltotta.146 

A törvény kimondta, hogy nem köthetnek egymással házasságot: 

„a) vérrokonok egyenes ágon; 

b) testvérek; 

c) testvér testvérének vérszerinti leszármazójával; 

                                                             
144 FARAGÓ, 2000. 414-415 o.  
145

 VAJDA Mária: Szerelmi élet Balmazújvároson IV. Elérhető: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Forras_1982/?pg=0&layout=s (2019-03-16) 
146 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Forras_1982/?pg=0&layout=s
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
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d) az egyik házastárs a másik házastársnak egyenes ágbeli vérrokonával, a házasság 

megszünése vagy érvénytelenné nyilvánitása után sem”.147 

A törvénybe azt is belefoglalták, hogy a király felmentést adhat az igazságügy miniszter 

előterjesztésével.148 Tiszaújlakon ezt a felmentést igénybe is vették, mert nem egy olyan eset fordult 

elő, hogy unokatestvérek akartak egybekelni. Az egyik ilyen volt a frigyet megkötni kívánó 

Rochlitz József, aki Máramarosszigeten élt és Rochlitz Aranka Tiszaújlaki lakos esete, akik a 

fennálló házassági akadály alól felmentést kaptak a királytól. Így a pár már törvényesen kelhetett 

egybe.149 

Érdekesség, hogy a századfordulón kötött rokonházasságok 94%-ánál első fokú 

unokatestvérek keltek egybe.150 Pedig az 1894. évi XXXI. tc. 17. §-a is kimondta: Tilos a 

házasságkötés az unokatestvérek között.151 

A Nyírmadai Felberbaum Sámuelt és a Tiszaújlakon élő Gallet Frimetet szintén unokatestvéri 

viszony fűzte egybe, ennek ellenére mégis házasságra kívántak lépni egymással. A házassági 

akadály 17. paragrafusa alól ők is felmentést kértek az igazságügyi minisztertől, amit meg is 

kaptak.152 

A két eset jól tükrözi, hogy annak ellenére, hogy a két család az adott településen belül is 

választhatott volna megfelelő jövendőbelit, inkább maradtak az endogám házasságnál és a 

nemzetségen belül választottak ideális jelöltet, annak ellenére, hogy nem egy községben éltek. Ami 

még érdekes, hogy mindkét esetnél izraelita vallásúakról van szó. 

Cseh István is leírja egyik munkájában, hogy Szentlászlón is volt olyan eset, mikor első 

unokatestvérek keltek egybe, azért mert a szülők így akarták a vagyont egyben tartani.153 Kapros 

Márta pedig megjegyzi egyik tanulmányában: az egymáshoz nem vonzódó, „összeerőltetett” 

fiatalok között később is csak ritkán alakult ki valami szerelem-féle. S az ilyen kikényszerített 

házasságok többnyire rokonházasságok voltak.154 

A rokonházasságok fő célja tehát a vagyon egyben tartása volt, ami egyben azt is jelentette, 

hogy ezt azok az emberek gyakorolták, akik vagyonnal rendelkező társadalmi rétegbe tartoztak, 

ugyanis az alsóbb osztályban élők számára – vagyonuk kevés mivolta lévén – az ilyesfajta házasság 

                                                             
147 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
148 Uo. 
149 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 6. ügyirat. 
150 FARAGÓ, 2000. 414-415 o. 
151 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
152 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 16. ügyirat. 
153 CSEH, 1979. 
154 KAPROS Márta: A születés szokásai és hiedelmei az Ipoly mentén. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_NOGR_Sk_04/?pg=0&layout=s (2018-12-27) 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_NOGR_Sk_04/?pg=0&layout=s
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nem járt volna haszonnal.155 A házasságkötés indoka tehát társadalmi rétegenként és személyenként 

is eltért. Valószínű, hogy a szegényebb réteg inkább az érzelmi ragaszkodást, kötődést, munka 

bírást, míg a módosabbak inkább a vagyoni hátteret figyelembe véve léptek frigyre. 

Abban a kérdésben, hogy a Tiszaújlakiak érzelmi alapon vagy vagyoni érdekből kötöttek-e 

házasságot fontos támpont lehet a foglalkozási megoszlás. A település lakossága 1880-ban 2588 fő 

volt. 1910-ben a községben élők száma jelentősen megnövekedett, mert a meglévő adatok szerint 

ekkor 3470 ember élt az adott helységben.156 A településen élők foglalkozása változó volt. A 

házasulandó férfiak körében a legjellemzőbb szakmák az alábbiak voltak: 334 férfiból157 54-en 

napszámosok, 50-en cipészek vagy csizmadiák, 40-en pedig földművesek voltak. Az egyéb 

munkakörbe tartozik többek között a szabó, mészáros, asztalos, iparos, szakács, borbély, 

kéményseprő, kereskedő stb.158 

A rendelkezésre álló adatok szerint 287 nőből:159 190-en a háztartást vezették, 33-an segítő 

családtagok,160 14-en pedig varrónők voltak. Az egyéb munkakörbe tartozik többek között a 

gyümölcsárus, házi cseléd, szakács, napszámos stb. 161 

A házastársak foglalkozását nem lehetett összehasonlítani, mert sok esetben nem volt 

feltüntetve a menyasszony vagy a vőlegény, vagy egyik fél foglalkozása sem. Ráadásul ebben a 

korszakban a nők szerepe a gazdasági tevékenységekben alacsony volt. A legtöbb nő ez időben nem 

dolgozott otthonán kívül, a háztartást vezették vagy segítő családtagként voltak beírva a házassági 

dokumentumokba. Tekintettel arra, hogy sokan háztartásbeliként vannak feltüntetve, ez alapján nem 

lehetett a nőket társadalmi rétegekbe besorolni.162 

A dualizmus korával foglalkozó kutatók többsége azt állítja munkájában, hogy az adott 

időszakban a házasságkötéseknél a vagyon játszotta a legfontosabb szerepet. Az emberek tehát 

tekintet nélkül a rokonok közötti házasságra, az adott házassági akadály alóli felmentést kihasználva 

igyekeztek saját akaratukat érvényre juttatni, hogy ezzel gazdasági pozíciójukat megerősítsék. 

 

 

 

                                                             
155 FARAGÓ, 2000. 414-415 o. 
156 Kárpátalja településeinek nemzetiségi (anyanyelvi) adatai (1880-1941). Budapest, 1996. 
157 Itt meg kell jegyeznem, hogy a meghatározott 334 férfi arányába nem csak a házasságot kötő személy tartozik, mert 

ebbe beleszámoltam a vőlegény és a menyasszony apját is, mivel a foglalkozás a szülőknél is fel volt tüntetve. Ezáltal 

jobban meg tudjuk vizsgálni a lakosság foglalkoztatottságának a számbeli megoszlását. 
158 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15. és 20-24. ügyirat. 
159 Itt megjegyezném, hogy csakúgy, mint a férfiak esetében, a meghatározott 287 nő számába nem csak a házasságot 

kötő személy tartozik, hanem a vőlegény és a menyasszony anyja is, mert a szülőknél is fel volt tüntetve, hogy mivel 

foglalkoztak. Azt még hozzátenném, hogy nem minden esetben volt feltüntetve az illető szakmája. 
160 Segítő családtag alatt értjük azokat, akik a családi gazdaságon-üzemen belül hozzátartozójuknak személyesen és 
díjazás ellenében segítenek a munkában, ezt azonban nem munkaviszony keretében teszik. 
161 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15. és 20-24. ügyirat. 
162 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15. és 20-24. ügyirat. 
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3.2. Újraházasodás 

Újraházasodás alatt értjük azt, amikor egy ember korábbi házassága törvényes okból 

kifolyólag megszűnt, s az illető egy új frigyet köt. Ebben az időben egy második házasság 

megkötésére általában akkor került sor, ha az újraházasodni kívánó fél párja meghalt, de ez válás 

után is bekövetkezhetett azonban kisebb számban.163 A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. 

73. paragrafusa a következőket mondta ki: „A házasság megszünik: 

a) az egyik házastárs halálával (74. §); 

b) birói felbontással.”164 

A válások hatással voltak a házasságkötések számára, mert a frigy törvényes felbontása 

következtében a felek jogilag szabaddá váltak, ami esélyt teremtett az újraházasodásra. Az 

özvegyek számára is fontos volt, hogy mihamarabb visszatérjenek a házasok közé, mivel ennek az 

intézménynek több előnye is volt.165 

Tiszaújlakon 1895-1918 között a frigyek kb. 25%-a volt újraházasodás. Az özvegyek részéről 

viszont a házasságkötésnek más okai voltak, mint a hajadonoknak vagy nőtleneknek.166 

Az újraházasodás okai: 

 Vagyoni 

A vagyoni érdek fontos szempont volt a házasságkötésnél. Egy Gombosi adatközlő meg is 

jegyzi: „Régen a szerelem nem vót fontos, csak a vagyon”.167 Tárkány Szücs Ernő is megemlíti 

munkájában, hogy a parasztoknál és a kisiparosoknál előfordultak olyan esetek, mikor legény vett el 

feleségül egy özvegyasszonyt, az üzemutódlás vagy más vagyoni érdek miatt.168 

 Társadalmi kíméletlenség 

A korszak embere nehezen tudta a háztartást, a gazdaságot egymaga vezetni. S abban az 

esetben, hogyha ezt egyedül nem tudta elvégezni, akkor elveszíthette a földjét, az adósságok miatt 

pedig a házát a rokonai elfoglalták. Ha nem volt, aki megvédje az özvegyet, akkor az e sorstól való 

megmenekülés végett az illető arra kényszerült, hogy ismét párt keressen magának.169 

 Munkaerőhiány a háztartásban 

Az első világháború nem kímélte a férfiakat, rengetegen haltak meg a fronton, s az 

otthonmaradt özvegyasszonyok számára szükségszerűvé vált egy újabb frigy megkötése. Hiszen a 

                                                             
163 TÁRKÁNY SZÜCS Ernő: Magyar jogi népszokások. Gondolat Könyvkiadó. Budapest, 1981. 278-283 o. 

(Továbbiakban: TÁRKÁNY SZÜCS, 1981.) 
164 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
165 RUZSICSKA Yvette: Házasságok, válások, és az élettársi kapcsolatok viszonya a gyermekvállalással. In.: Jogelméleti 

Szemle, 2012, 2. sz. Elérhető: http://jesz.ajk.elte.hu/2012_2.pdf (2019-04-13) 
166 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
167 JUNG Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Forum Könyvkiadó. Szabadka, 1978. 78 o. 
168 TÁRKÁNY SZÜCS, 1981. 278-283 o. 
169 Uo. 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
http://jesz.ajk.elte.hu/2012_2.pdf
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gazdaságban fontos volt a férfi munkaereje, amit nem lehetett sokáig nélkülözni, ezért a nőknek 

minél előbb új párt kellett találniuk. A hiányzó női munkaerőt is hasonlóképpen mihamarabb 

pótolni kellett.170 

 Gyermek felnevelése céljából 

Értelemszerűen nem csak a háború, hanem a természetes halál vagy akár egy baleset vagy 

betegség is elragadhatja az embert az élők sorából. Az özvegyek pedig igyekeztek újra párt találni 

maguknak. Kováts Zoltán vizsgálataiból kiderül, hogy a 19. században 100 házasságkötésből 39 

esetben az egyik vagy akár mindkét fél családi állapotát tekintve özvegy volt.171 Amennyiben 

ezeknek az embereknek gyermekeik is voltak, akkor szinte rákényszerültek az ismételt 

házasságkötésre, mivel árván maradt gyermekeik gondozását biztosítaniuk kellett.172 Az özvegyek 

többnyire özveggyel vagy egy elvált emberrel házasodtak össze, s természetesen az előző 

házasságból született utódok is bekerültek az új háztartásba. Éppen ezért előfordulhatott olyan eset 

is, hogy több rendbeli gyerek volt egy családban, s azokat a következőképpen tartották számon: 

„Enyém ez, az a tied, amaz meg a mienk.”173 

 

4. diagram: A vőlegény állapota az újraházasodások esetén Tiszaújlakon a dualizmus korában174 

 

 
 

                                                             
170 ÖRSI Julianna: Házassági stratégiák, írott és íratlan szabályok a párválasztásban. Elérhető: 

http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografuskonyvtar/article/view/2625/2447 (2018-10-22) 

(Továbbiakban: ÖRSI, é. n.) 
171 TÁRKÁNY SZÜCS, 1981. 278-283 o. 
172 ÖRSI, é. n. 
173 TÁRKÁNY SZÜCS, 1981. 278-283 o. 
174 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
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Amint az a 4. diagramból is látszik a vőlegények többsége özvegy volt. Ami azonban igazán 

figyelemre méltó, hogy elvált férfiak nem is akadtak köztük. Az esetek 7%-ban pedig nem volt 

feltüntetve a vőlegény állapota, ennek oka, hogy a levéltári iratokban néhány adat hiányzik.175 

 

5. diagram: A menyasszony állapota az újraházasodások esetén Tiszaújlakon a dualizmus 

korában176 

 

 
 

Az 5. diagramból látni, hogy az újraházasodásnál az özvegyek a nők esetében is többen 

voltak. Elváltak a férfiakkal ellentétben azonban akadtak. Szám szerint 3 elvált nő volt az 

újraházasodottaknál.177 

 

6. diagram: Az újraházasodottak állapota Tiszaújlakon a dualizmus korában178 

 

 

                                                             
175 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
176 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
177 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
178 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
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A 6. diagramot megfigyelve láthatjuk, hogy az özvegy férfiak előszeretettel házasodtak össze 

hajadonokkal, míg az özvegyasszonyok esetében a nőtlen férfiakkal való frigy sokkal alacsonyabb 

számban köttetett, még a dupláját sem érte el. Az özvegyekről viszont elmondható, hogy viszonylag 

sok esetben választottak magukhoz hasonlóan özvegyet házastársul, valószínű azért, mert akadtak 

olyan lányok, akik nem tudtak házastársat találni maguknak, s örültek egy özvegy férfi ajánlatának 

is.179 

Az 1894. évi XXXI. törvény 12. §-a kimondta, hogy „Nem köthet uj házasságot az, kinek 

korábbi házassága meg nem szünt vagy érvénytelenné nyilvánitva nincs.”180 A dualizmus korában a 

házasságot hivatalosan két módon lehetett megszüntetni, az egyik lehetőség erre a válás volt, 

amelyhez nem volt szükség mindkét fél beleegyezésére, a másik lehetőség erre pedig az aktuális 

házastárs halála volt.181 Esetünkben leszögezhető, hogy Tiszaújlakon többségben voltak az 

özvegyemberek, mint az elváltak, ami azt jelenti, hogy az emberek a házasságban felmerülő 

problémákat nem a frigy felbontásával próbálták megoldani. A korszak embere tehát igyekezett 

erkölcsös életmódot folytatni, amelynek következtében a társadalomba való beilleszkedés is 

könnyebben végbemehetett.182 

 

7. diagram: Az újraházasodások vallási megoszlása Tiszaújlakon az 1895-1918 közötti 

időszakban183 

 

 

                                                             
179 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
180 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
181 KOLLEGA TARSOLY István (Szerk.): Magyarország a XX. században II. Természeti környezet, népesség és 

társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. Babits Kiadó, Szekszárd, 1997. 182-186 o. (Továbbiakban: KOLLEGA 

TARSOLY, 1997.) 
182 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
183 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
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https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
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A 7. diagramot megtekintve lehet látni, hogyan oszlott meg a vallás az új frigyet kötők között. 

Az újraházasodások 59%-a volt egy vallású, 41%-a pedig vegyes. Amennyiben figyelembe 

vesszük, hogy Tiszaújlakon a dualizmus időszakában köttetett házasságok 32,5%-a volt vegyes, 

viszont az újraházasodásnál már 41%, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az új frigy 

megkötésénél már más szempontok váltak fontossá. Nyílván nem az volt az elsődleges cél, hogy a 

választott személy vallás tekintetében azonos legyen, hanem, hogy esetleg a hiányzó női vagy férfi 

munkaerőt pótolják. 184 

Az 1894. évi XXXI. törvény 22. paragrafusa kimondta: „Tilos holttányilvánitás alapján 

házasságot kötni, ha a holttányilvánitott házastársa, vagy az, kivel uj házasságot akar kötni, tudja, 

vagy ha igazolva van: hogy a holttányilvánitott a vélelmezett elhalálozás napját túlélte.”185 Azt 

tehát, hogy az előző házasságnak haláleset vetett véget hivatalosan igazolni is kellett. Ezért az ilyen 

esetekben a levéltári iratok között az új házasságok megkötésénél megtalálható az előző házastárs 

halotti anyakönyvi kivonata is.  

 

3.3. Várakozási idő 

Az 1894. évi XXXI. törvény II. fejezetének házassági akadályokról szóló részében még az új 

házasság megkötése előtti várakozási időre vonatkozólag is hoztak törvényt, ami érdekes módon 

csak a nőket érintette. Az újraházasodásnál már kifejtettük, hogy Tiszaújlakon a házasságok 

körülbelül 20%-a volt újraházasodás, szám szerint összesen 72, amelyből 18 esetben a házasság 

mindkét fél részéről új frigy volt. S a 72 esetből összesen 32 alkalommal a nők kötötték meg az új 

házasságot 186 

Ebben az időszakban az új házasság megkötését a legtöbb esetben megelőzte az úgynevezett 

várakozási idő, amit különféle szabályok szabtak meg. A fő szempont elsősorban az volt, hogy a 

házasság az egyik házastárs elhalálozása vagy válás miatt ért-e véget. Az előbbi esetnél hosszabb, 

míg az utóbbinál rövidebb volt a várakozás ideje. Ha haláleset vetett véget a házasságnak, akkor 

abban az esetben illett megvárni, míg a – társadalom által is elvárt – gyászév letelik. Válás estében 

viszont már más volt a helyzet, mert már a frigy felbontásának másnapján elkezdődhetett az új 

választottal való együttélés.187 

 

 

                                                             
184 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
185 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C
3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
186 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
187 TÁRKÁNY SZÜCS, 1981. 278-283 o. 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
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8. diagram: A várakozás időtartama az új házasság megkötése előtt Tiszaújlakon a dualizmus 

korában188 

 

 

 

Tiszaújlak esetében is voltak olyan személyek, akik nem várták meg a gyászév leteltét. Ez is 

különböző okokra vezethető vissza, mert amennyiben fiatalkorú gyermekről kellett gondoskodni, 

akkor a közösség sem nézte rossz szemmel az újabb házasság mihamarabbi megkötését.189 A 

diagram azt mutatja, hogy az esetek többségében, az előző házasság véget érte után már az első pár 

hónap, illetve az 1. év leteltével megköttetett az új frigy. Érdekes viszont, hogy kiemelkedő volt 

azon személyek száma, akik csak pár hónapot vártak az új házasság megkötéséig. 

A nők és férfiak várakozási idejének külön-külön való számításánál érdekes eredményeket 

kapunk. Összesen 32 nő kötött újra házasságot, ebből viszont 3 esetben nem volt feltüntetve az 

elválás ideje, így náluk nem lehetett megállapítani a várakozási idő hosszúságát. A 29 nőnek a 

79,5%-a várta meg a gyászév leteltét.190 

A férfiak körében összesen 40-en kötöttek új házasságot, ebből 5 eset volt, amelyből nem 

lehetett megállapítani a várakozási időt, mivel nem volt feltüntetve az előző feleség elhalálozásának 

ideje. A 35 férfinak a 71%-a kötött az előző házasság véget érte után pár hónappal új házasságot.191 

Tehát nem a nőkre, hanem a férfiakra volt jellemző a gyászév leteltének be nem tartása. Ennek a 

szakirodalom szerint az egyik okát az képezte, hogy az előző házasságból született gyermekekre 

                                                             
188 Forrás: saját szerkesztés KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
189 TÁRKÁNY SZÜCS, 1981. 278-283 o. 
190 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
191 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 1-15 ügyirat és 20-24 ügyirat. 
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nem volt, aki vigyázzon, míg az apa dolgozott, ezért a férfiaknak minél hamarabb pótolni kellett a 

hiányzó női munkaerőt a háznál.192 

A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. 24. paragrafusa kimondta: „Tilos a nőnek uj 

házasságot kötni házasságának megszünésétől vagy érvénytelenné nyilvánitásától számitott tiz 

hónap eltelte előtt.” Tiszaújlakon viszont voltak olyan nők, akik nem várták meg a 10 hónap 

leteltét, azonban a törvény azt is kimondta, hogy az igazságügy miniszter adhat felmentést a törvény 

alól, valamint ez az akadály akkor is elhárult, ha a nő időközben szült. Ennek következtében már 

törvényesen lehetett megkötni a nőknek az új házasságot.193 

Májer Terézia férje Huser Géza halála után, körülbelül 5 hónappal házasságra kívánt lépni, 

viszont ehhez előbb el kellett hárítania a fennálló akadályt. Ennek céljából felmentést igényelt a 

várakozási idő alól, amit meg is adtak neki, viszont a felmentésben leszögezték: jelen felmentés 

azonban nem mentesiti nevezett házasulót a házasságkötés törvényszabta többi kellékének igazolása 

alól.194 

Az említett törvény 24. §-a szintén kimondta, hogy a tiltás nem terjed ki arra a nőre kinek a 

házassága a törvény 54. paragrafusának c) pontjának – az egyik hitvestárs képtelen a debitum 

conjugale-nak195 eleget tenni – oka miatt ért véget.196 Figyelembe véve a törvény 24. 

paragrafusának tartalmát minden bizonnyal ez is közrejátszott abban, hogy a nők többsége miért 

várta meg a gyászév leteltét. 

 

3.4. Nősülési engedély 

A dualizmus korában a védkötelezettség teljesítése általános volt és minden olyan személyre 

kiterjedt, aki a hadiszolgálatot teljesíteni tudta. Azok a személyek, akik utóbbira bár alkalmatlanok 

voltak, viszont egyéb hadicélokra vonatkozó szolgálatokat el tudtak végezni, azok a háború idején 

ezen célok elvégzésére alkalmasak voltak, s bár besorozva nem lettek, de póttartalékba 

kerülhettek.197 

Ahogyan az napjainkban is lenni szokott, úgy a dualizmus korában is hasonlóképpen az 

emberek egy része nem volt teljes mértékben tisztában a törvényekkel, mint azt Boldizsár Bertalan 

                                                             
192 TÁRKÁNY SZÜCS, 1981. 278-283 o. 
193 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
194 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 12. ügyirat. 
195 Házassági tartozás, házassági kötelesség. 
196 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
197 Pallas Nagy Lexikona. Forrás: 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/k-E039/katonakotelezettseg-

E8BA/ (2019-05-02) 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/k-E039/katonakotelezettseg-E8BA/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/k-E039/katonakotelezettseg-E8BA/
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esete is tükrözi. Az említett személy azzal a problémával fordult a hadkiegészítő kerületi 

parancsnoksághoz, hogy őt, mint III. korosztálybeliként198 soroztatták be. Állítása szerint pedig: 

„valószínű, hogy III.-ik korosztályból soroztatván be, a póttartalékba fogok beosztatni. Továbbá: 

Miután fontos körülmények sürgős nősülésemet teszik szükségessé…” ezért kérte, hogy küldjenek 

egy értesítést a tiszaújlaki anyakönyvvezetőhöz, hogy megtudja nősülése akadályba ütközik-e vagy 

sem. A dokumentumokból az nem derül ki miért kell sürgősen megnősülnie, viszont az állami 

anyakönyvi hivatalnok a következő levelet küldte meg: „Boldizsár Bertalan asztalos, kinek atyja 

András, anyja Cseh Zsuzsánna, sorszáma 74, f. évi augusztus 9-én megtartott fősorozáskor 

általános testi gyengeséggel fegyver szolgálatra alkalmatlannak találtatott, besorozva nem lett. Ha 

folyamodó ezen fönt nevezett egyén, úgy nősülési engedélyre nincs szüksége”.199 

Az 1889. évi VI. tc. 50. paragrafusa a következőket mondta ki: „A nősülés a hadköteles-kor 

előtt és a harmadik korosztályból való kilépés előtt nincs megengedve.” A védkötelezettség pedig 

azon év január 1-én vette kezdetét, amikor a hadköteles személy betöltötte a 21. életévét. 

Természetesen akadtak kivételek, mert bizonyos körülmények fennállása következtében a 

honvédelmi miniszterhez lehetett folyamodni kivételes nősülési engedélyért, ez viszont nem 

jelentette azt, hogy a védkötelezettséget nem kellett teljesíteni, mert ez alól az engedély nem 

mentette fel a kérelmezőt.200 

Az állami törvények értelemszerűen a katonai házasságkötésekre is kiterjedtek és 

vonatkoztak. Az 1894. évi XXXI. tc. házassági akadályokról szóló részének 26. paragrafusa mondta 

ki, hogy: „Tilos a házasságkötés a véderőről szóló törvény értelmében szükséges nősülési engedély 

nélkül.”201 Amennyiben mégis engedély nélkül nősült egy férfi, azt a nősülési tilalom megszegése 

miatt megbüntették.202 Ilyen esetben az ügy már a katonai büntetőbíráskodás alá tartozott, mivel az 

1894. évi XXXI. tc. 125. §-a kimondta, hogy az erre vonatkozó büntető határozat érintetlenül 

marad.203 

A kivételes nősülési engedélyek megszerzése miatt beadott kérvényekre vonatkozólag, a 

magyar királyi honvédelmi miniszternek a védkötelezettség tárgyában kiadott körrendelete adott 

                                                             
198 23. életév 
199 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 17. ügyirat. 
200 1889. évi VI. törvénycikk a véderőről. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=88900006.TV&targetdate=&printTitle=1889.+%C3%A9vi+VI.+t%C3%B6rv%C3%

A9nycikk&referer=1000ev (2019-05-04) 
201 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
202 Pallas Nagy Lexikona. Forrás: 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/k-E039/katonak-hazassaga-E8B8/ 
(2019-05-04) 
203 ZÁVODI Szilvia: A katonatiszti házasságkötések szabályozása a 20. század első felében. Elérhető: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/FoliaHistorica_24/?pg=0&layout=s (2019-05-03) 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=88900006.TV&targetdate=&printTitle=1889.+%C3%A9vi+VI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=88900006.TV&targetdate=&printTitle=1889.+%C3%A9vi+VI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-pallas-nagy-lexikona-2/k-E039/katonak-hazassaga-E8B8/
https://library.hungaricana.hu/hu/view/FoliaHistorica_24/?pg=0&layout=s
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utasítást.204 A törvénybe bele foglalták, hogy amennyiben igazolják, hogy női munkaerőre van 

szüksége a családnak, s a nősülni kívánt személy betöltötte 18. életévét, akkor a kivételes nősülési 

engedélyt megadják a folyamodó számára.205 

Tiszaújlakon is előfordultak olyan helyzetek, amikor a szülők kénytelenek voltak kiházasítani 

a gyermekeiket. Ennek egyik példájaként említhető Grünstein Ábrahám Leib esete. A levéltári irat 

szerint Grünstein Fálik a honvédelmi miniszterhez írt egy levelet, melyben közölte, hogy fia név 

szerint Ábrahám Leib nem haladta meg a hadköteles kort. Arra kérte a honvédelmi minisztert, hogy 

a család szerencsétlen körülményére tekintettel adjon fiának kivételes nősülési engedélyt, mégpedig 

azért, mert felesége munkaképtelen, 14 éven aluli lánya pedig idegenben szolgál, s így nincs olyan 

nő a háznál, aki elvégezhetné a háztartásbeli teendőket. Fia házasságával a hiányzó női munkaerő 

viszont pótolva lenne. Emellett megtalálható egy községi bizonylat is, mely igazolja Grünstein 

Fálik állításait és egy orvosi bizonyítvány mely szerint a kérelemért folyamodó neje idült ízületi 

gyulladásos beteg, s a nagyobb házimunkákat egészsége komoly veszélyeztetése mellett tudná 

csupán elvégezni. Ezen körülményeket figyelembe véve megadták Ábrahám Leib számára a 

kivételes nősülési engedélyt.206 

A Tiszaújlakon élő Fábián Elek számára is azért volt sürgős a házasságkötés, mivel: 

„édesanyja elhalt, és édesatyja háztartásában sincs női családtag, az atyja háztartásában is csak 

Elek nősülése által pótolható a nő”. Ezek az esetek is azt bizonyítják, hogy az ilyen helyzetek nem 

voltak egyedüliek, s a női – de adott esetben a férfi – hiányzó munkaerőt is mihamarabb pótolniuk 

kellett a családoknak, ami olykor azt is eredményezhette, hogy az embereknek kényszer házasságra 

kellett lépniük.207 

A férfiak természetesen nem minden esetben voltak alkalmasak a hadkötelezettség 

teljesítésére. Az 1882. évi XXXIX. tc. erre vonatkozóan kimondta: „Azok, a kik az 1868. XL. 

törvénycikk 16. § b) pontjában megszabott kellékek hiánya miatt, sem a sorhadba, sem a 

póttartalékba, sem a honvédségbe nem soroztattak be… a törvényszerü szolgálati kötelezettség 

(régibb 4. §., uj 1. §) ideje alatt, évenkint hadmentességi dijat kötelesek fizetni”.208 Dr. Brandt Jenő 

János háromszor volt sorozás alatt, de minden alkalommal fegyverképtelennek találták, s ezért 

haddíj kötelessé vált. S mivel az illető nősülni szeretett volna, de Bécsben lakott, ezért az a 

probléma merült fel, hogy a bécsi városi katonai ügyosztály nem tudott erről számára írást adni, 

                                                             
204 Védkötelezettség tárgyában kibocsátott miniszteri körrendelet. Forrás: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliProtestansLap_1891/?pg=0&layout=s (2019-05-08) 
205 KUND Samu: A védkötelezettség szempontjából szükséges kivételes nősülési engedély megszerzése. Elérhető: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangEgyhazEsIskola_1891/?pg=0&layout=s (2019-05-08) 
206 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 12. ügyirat. 
207 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 17. ügyirat. 
208 1882. évi XXXIX. törvénycikk a véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk némely szakaszainak módositása 
tárgyában. Forrás: 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=88200039.TV&targetdate=&printTitle=1882.+%C3%A9vi+XXXIX.+t%C3%B6rv%

C3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-05-08) 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliProtestansLap_1891/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangEgyhazEsIskola_1891/?pg=0&layout=s
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=88200039.TV&targetdate=&printTitle=1882.+%C3%A9vi+XXXIX.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=88200039.TV&targetdate=&printTitle=1882.+%C3%A9vi+XXXIX.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
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merthogy a „sorozási lajstroma annak idején Magyarországba lett elküldve”, ezért ezt nem tudta 

igazolni. Emiatt egy kérelemmel fordult a tiszaújlaki anyakönyvvezetőhöz, amiben azt kéri közölje 

egy levélben, hogy mennyi haddíjat kell befizetnie azért, hogy házasságát megköthesse. A 12 évre 

Brand Jenő Jánosnak 120 krajcárt kellett kifizetnie.209 

A fenti esetben még az az igazán érdekes, hogy a vőlegény Bécsben született és lakott míg a 

menyasszony Franzensbadban született és lakott mégis Tiszaújlakon is ki kellett hirdetni a 

házasságot. Ennek szükségessége nyílván az 1894. évi XXXI. törvény 113. §-a miatt kellett, ami 

kimondta: A magyar állampolgárnak külföldön kötendő házasságát Magyarországon is ki kell 

hirdetni”.210 A pár viszont tekintettel arra, hogy házasságukat Ausztriában kívánták megkötni, ezért 

a Tiszaújlakon történő kihirdetés alól is felmentést kértek, mivel azt is csupán a saját hatáskörükben 

kívánták eszközölni.211 

A házassági akadályokkal kapcsolatban a kutatásból leszűrhetjük, hogy az újraházasodásnak 

számos oka lehetett. Olykor szükséges volt a várakozási idő letelte előtt megkötni az új házasságot, 

Az akadályok alóli felmentést pedig az emberek több esetben is igénybe vették. Az utóbbinak 

különböző okai lehettek, mint például a vagyon meghatározó tényezője, vagy akár a hiányzó 

munkaerő pótlása a háztartásban. Ezeken kívül akadhattak más egyéb kényszerítő körülmények, 

amelyek a felmentésekért való folyamodást szükségessé tették. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
209 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 19. ügyirat. 
210 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. Forrás: 
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C

3%A9nycikk&referer=1000ev (2019-04-09) 
211 KTÁL, 728 Fond, 2. opisz, 19. ügyirat. 

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=89400031.TV&targetdate=&printTitle=1894.+%C3%A9vi+XXXI.+t%C3%B6rv%C3%A9nycikk&referer=1000ev
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Jelen kutatás keretében a házassággal kapcsolatos törvényeket vizsgáltuk meg a dualizmus 

korában. Nem csak leírtuk, hogy milyen rendeletek voltak érvényben ekkor, hanem Tiszaújlak 

példáján szemléltettük is azok gyakorlati érvényesülését. 

A kutatás során igyekeztünk átfogó képet alkotni a települést érintő – fentebb a fejezetekben 

ismertetett – témakörökből, megvizsgálva azokat a forrásokat, amelyek segítettek nekünk 

rekonstruálni a helységről alkotott képet. A téma megírásának módszere a szakirodalmi áttekintésen 

valamint a levéltári kutatáson alapult, utóbbit a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár beregszászi 

részlegén végeztük. 

A szakirodalmi feltárás következtében sikerült a kor törvényeivel, házassági szokásaival 

foglalkozó munkákat felkutatnunk, amelyek által az egyes törvények elfogadásának körülményeit 

és bevezetésének szükségességét mutathattuk be. A szokásokkal foglalkozó tanulmányok és 

munkák pedig az egyes fejezetek alpontjainak mélyebb feltárása miatt voltak hasznosak. 

A korszak rendeletei és törvényei voltak azok, amelyek a kutatás tárgyát, a munka 

megírásának hátterét képezték. A Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban lévő iratokat és 

sajtóanyagot vizsgálva a jogi szabályzatokhoz a korszakban Tiszaújlakon megtörtént eseteket is 

sikerült csatolnunk. A szükségesnek látott részeket statisztikákkal láttuk el, s a levéltári iratokban 

szereplő adatokból pedig levontuk a kívánt következtetéseket. Az archívumban kutatott 728-as fond 

irataiban és a korabeli sajtóban szereplő minden a munka megírásához szükséges adatot 

igyekeztünk megvizsgálni, melyek az alább röviden vázolt eredményekhez vezettek. 

Az első fejezetben a házasságkötési életkorra vonatkozó törvényeket mutattuk be és 

szemléltettük példákkal. Bemutattuk, hogy hány éves kortól lehetett a férfiaknak és nőknek frigyre 

lépni és mikortól lehetett nagykorúsítást igényelni. Táblázattal illusztráltuk, hogy az első frigy 

megkötésekor a nők 77%-a a 17-23 év közé, míg a férfiak 64%-a a 23-26 év közé esik. Emellett 

leírtuk, hogy a házasságot csak a törvényes képviselő vagy a gyámhatóság által megadott 

beleegyezéssel lehetett megkötni 

Tiszaújlakra vonatkozóan elmondható, hogy a településre még nem jutott el nagymértékben a 

nyugati világ hatása. Az emberek igyekeztek lehetőségeikhez mérten korai életkorban házasságot 

kötni, de olykor, ahogyan azt az esetek is tükrözték muszáj volt a házasság szentségében 

életközösséget létesíteniük valakivel, mert a körülmények ez kívánták meg. A szülők által adott 

magas számú beleegyezésből azt a következtetést lehet levonni, hogy a házasságra lépni kívánó 

fiatalok törekedtek arra, hogy a szülők számára is megfelelő és elfogadható párt válasszanak, a 

szülők pedig támogatták gyermekük döntését a jövendőbeli házastárssal kapcsolatban. 
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A második fejezetben a vallással kapcsolatos törvényeket ismertettük. Ennek a témának a 

beemelését a munkába azért tartottuk szükségesnek, mert a vallási megoszlás terén a vizsgált 

település a dualizmus korában igen színes palettával rendelkezett. A település legnagyobb számban 

lévő felekezetei az izraeliták, római katolikusok, reformátusok és görögkatolikusok voltak, emellett 

a helységben éltek evangélikusok, görögkeltiek és más egyéb vallási felekezetek is. 

A XIX. század végén zajlottak az egyházpolitikai harcok, amely összeütközés volt az egyház 

és az állam kölcsönös viszonyát szabályozó rendszerek között. A legnagyobb vitákat kétségkívül a 

vegyes házasságokból származó gyermekek vallása okozta. A viták lezárása végett pedig 

megszülettek az egyházpolitikai törvények, melyekkel többek között a házasságkötést is az állami 

szabályozás keretébe emelték be. 

Az elfogadott törvények sorába tartozott az áttérésekről szóló rendelkezés is. Tiszaújlakon ez 

időben csak nagyon kevesen vették ezt a lehetőséget igénybe, ami azt jelenti, hogy az emberek 

elkötelezettek voltak egyházaik iránt. A másik ilyen törvény által pedig a szülők megegyezhettek a 

születendő gyermekeik vallásáról, amit a tárgyalt településen szintén kevesen tettek meg a 

házasságkötések számához viszonyítva. Ez viszont szintén a fentebb leírtakat erősíti meg, miszerint 

a kor társadalma tradíciókövető volt, tehát a szülők nem egyeztek meg arról, hogy a gyerekek az 

egyik szülő egyháza javára kövessék a vallást, hanem valószínű, hogy az 1868. évi LIII. törvényhez 

visszatérve minden vita nélkül a gyerekek nemük szerint követték szüleik vallását. 

A szülők szerepe tehát több tekintetben is meghatározó volt. Nagy beleszólásuk volt a 

párválasztásba, hiszen beleegyezésük nélkül szinte házasság sem köttethetett, ebből kifolyólag nagy 

tekintéllyel is rendelkeztek, a gyerekek pedig igyekeztek szüleik kedvében járni, hogy a 

későbbiekben a szülők támogatásukról biztosítsák őket. A nagykorúsításban szintén a szülők 

döntése érvényesült, vagyis a fiatalok ebben a korban több tekintetben is függtek apjuk és anyjuk 

akaratától. 

A harmadik fejezetben a házassági akadályoknak adtunk helyet. Ebben a részben a 

rokonházasság, újraházasodás, várakozási idő és a nősülési engedély témakörök találhatóak meg. 

Bár elvileg a házasságot gátló akadályok áthágását el kellett kerülni, azonban a gyakorlatban ezek 

egy része alól felmentést lehetett kérni. Az ismertetett törvények és a példaként szolgáló esetek is 

megmutatták, hogy milyen volt az emberek szabályokra adott válasza. Az akadályok alóli 

felmentést az emberek több esetben is igénybe vették, amelynek különböző okai lehettek, mint 

például a vagyon meghatározó tényezője, a hiányzó munkaerő pótlása a háztartásban, és egyéb 

kényszerítő körülmények, amelyek a felmentésekért való folyamodást szükségessé tették. 

A 19. században elkezdődött nagy változások hatással voltak magára a házasság intézményére 

is. A nők a háztartás vezetése mellett munkába álltak, ezáltal ők is pénzkeresőkké, 

családfenntartókká váltak, ezen kívül a hagyományos családi gazdaságok is kezdtek felbomlani, 
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ráadásul a korszakban kezd visszaesni az egyház szerepe is. A házasságot befolyásoló tényezők 

közé tartoznak a gazdasági, társadalmi, jogi következmények és szabályok egyaránt, azonban az 

ember döntésében a sajátos szabályrendszere játssza a legfontosabb szerepet. Viszont az embernek 

tartania kellett magát az adott közösség körében élő szabályokhoz is, s így az egyéni szándékok 

olykor csak burkoltan juthattak érvényre. A közösség normarendszerének megváltozására, 

modernizálására nyilván hatással voltak azok az emberek, akik a házasság vagy a munkakeresés 

útján betelepültek a községbe, ezzel megváltoztatva a lakosság vallási és nemzetiségi képét 

egyaránt. Emellett a nyugati életvitel is rányomta bélyegét a hozzá közel eső keleti térségekre, mert 

az emberek az előnyösnek vélt tapasztalatokat, szabályokat igyekeztek átvenni, s így az egyes 

egyéni szándékoknak már nem feltétlenül kellett burkoltan felszínre kerülniük, hanem nyíltan 

felvállalható tényezőkké válhattak. 

A korszakban ugyan már megjelentek az erkölcsi lazulás csírái, azonban a keresztény 

egyházak által megkövetelt morális magatartási formák még éreztették hatásukat. Ez megjelent az 

áttérések és a frigyet kötni akaró párok születendő gyermekeik vallásáról való megegyezésének 

alacsony számában is. Az emberek többsége tehát próbálta az egyéni szabályait összehangolni az 

egyházi, társadalmi és a saját közösségében fennálló normarendszerrel egyaránt. A korszak embere 

mégis igyekezett megragadni azokat a „kiskapukat”, melyek biztosíthatták számára az egyéni érdek 

felszínre jutását. Példaként említhető az újraházasodott nők egy részének a törvény ellenére – de 

felmentés végett – a várakozási idő letelte előtt megkötött házassága, amelynek igénylésében 

minden bizonnyal a kényszerítő körülmények is közre játszottak. 

A dualizmus kori társadalom körében már kezdtek megmutatkozni a változás jelei, azok a 

jelek, melyek segítségével megpróbáltak szakítani az írott és íratlan formában létező szabályokkal. 

Az, hogy a hagyományokkal való szakítás mennyire volt rossz vagy előnyös mindenki maga dönti 

el. Azt viszont, hogy a hagyományoktól történő elszakadás, a társadalommal való szembefordulás 

milyen nehézséggel járt csupán a kor embere tudná elmondani. Élő anyag híján viszont ennek a 

kérdésnek a megválaszolása sok nehézségbe ütközött. Kutatásunknak a célja lényegében az volt, 

hogy a levéltári iratokban szereplő adatokból kinyerjünk minden olyan információt, melyek 

segítenek nekünk megérteni az ebben az időszakban élő emberek szokásait, viselkedését és egyéni 

indíttatásait, amelyek a törvényekre adott „válaszaikban” is felszínre kerültek. 
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РЕЗЮМЕ 

 

У роботі проаналізовано шлюбне законодавство в епоху дуалізму та простежено його 

практичну реалізацію на прикладі села Вилок. Методика опрацювання теми ґрунтувалася на 

вивченні наукової літератури та архівних пошуках, зокрема в Державному архіві 

Закарпатської області. 

У першому розділі ми розглянули норми законодавства, які стосувалися вікових вимог 

для одруження. Ми з’ясували, з якого віку можна було одружуватися чоловікам та жінкам, а 

також з якого віку особа набувала дієздатності у разі укладення шлюбу. Необхідно 

відзначити, що шлюб можна було укласти лише у випадку згоди законного представника чи 

опікунської служби. Висока кількість батьківських згод дозволяє припускати, що молоді 

люди, які бажали одружитися, прагнули підібрати пару, яка б відповідала і баченню батьків, 

а останні, в свою чергу, переважно підтримували рішення своїх дітей стосовно майбутньої 

подружньої пари. 

У другому розділі проаналізовано ті норми законодавства, які стосувалися релігійної 

сфери. У ході проведення дослідження ми виявили, що у селі Вилок у ті часи було дуже мало 

людей, які б переходили до іншої віри. Крім цього, дуже мало батьків укладало угоду 

стосовно релігійної приналежності майбутньої дитини. Припускаємо, що тогочасне 

суспільство було побожним, оскільки батьки не домовлялися, щоб дітям обирати віру тільки 

когось одного з батьків. Ймовірно, застосовувалася стаття 53 Закону №LIII від 1868 року, 

згідно з якою релігійна приналежність дитини обиралася за статтю. 

У третьому розділі ми розглянули, які перешкоди могли виникнути при бажанні 

укласти шлюб. Зокрема, ми розглянули шлюби між родичами, повторне одруження та 

отримання дозволу на одруження. У селі Вилок люди часто зверталися з проханням 

скасувати обмеження, причиною чого могли бути різні фактори, наприклад, нестача робочої 

сили в домогосподарстві, інші обставини примусу, які робили важливим скасування 

обмеження. 

Загалом метою нашого дослідження було отримати з архівних джерел якого більше 

такої інформації, яка б дозволила нам через «відповіді» на норми законодавства краще 

уявити звичаї, поведінку та мотивацію тогочасних людей. 
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