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BEVEZETŐ. 

Népi hagyományaink világában kétségtelenül a jogi néphagyományok 
felkutatása volt ezideig a legelhanyagoltabb érdeklődési 
terület. Pedig a jogi néphagyományok, a népi jogszokások 
ma is élnek, s a pozitív jog mellett, vagy attól 
eltérően, esetleg annál erősebben is érvényesülnek. Vitathatatlan 
az, hogy „az élő jog birodalmának nemcsak olyan előkelő lakói 
vannak, mint a törvény, rendelet, vagy bírói ítélet, a tételesjog 
és a hivatalos jogszokás rétegén túl van egy szabálycsoport, 
amelyet maga a nép tarf fenn és vall magára nézve kötelezőnek'. 
(Bónis.) Ez az íratlan szabálycsoport: a népi jogszokásoknak 
eddig jórészt felkutatlan és feldolgozatlan tömege. 
A népi jogszokások felkutatása és rendszeres feldolgozása 
külföldön külön tudományággá fejlődött. (Folklore juridigue.) 
Példaként ezúttal csupán a franciák tudományos kutató munkájának 
ezirányú eredményeire hivatkozunk. A francia népi 
Jogkutatás több, mint százéves múltjára mutat a Code 
Populaire hatalmas anyaga, amelyet a francia folkloristák 
és jogászok összegyűjtöttek. A folkloristák sorában Michelei 
(1837), Sébilloi, Gaidoz, van Gennep, Sainiyves neveit, — a 
jogászok sorában Beugnoi (1828), Chassan, Laboutage, Esmein> 
Gírard, Chérnon, Jobbé-Duval neveit találjuk, mint akik a 
„folklóré juridigue" úttörőinek tekinthetők. 
Hazánkban az ilyen irányú kezdeményezés mindezideig 
kevés kövefőre talált. Nálunk főleg Maffyasovszky Miklós, 
Tagányi Károly, Bruckner Győző, Vladár Gábor, Papp László, 
Bónis György, Tárkány Szűcs Ernő, Szendrey Ákos, Györffy 
István, Fél Edit kezdeményezései jelzik a népi jogkutatás korszerű 
jelenfőségének felismerését. 
A népi jogszokások legkivált magánjogunkban, s főleg a 
kötelmi, családi és öröklési jog területén élnek és érvényesül 



nek. Magánjogunk nagyrészt még ma sem tételes jog, s ezért 
a népi jogkutatás számára itt nyílik a legtágabb fér. 
Ez a felismerés vezetett ahhoz a feladatvállaláshoz, hogy 
egyik alig ismert hazai népcsoport á „barkók" öröklési jogszokásait 
összegyűjtsük, rendszerezzük s e tanulmányunkban 
közreadjuk. 
A Barkóság valóban egyik legkevésbbé ismert népcsoportunk. 
Ezért láttuk szükségesnek azt, hogy tanulmányunkérdemi 
részét megelőzően a barkók eredetéről, elnevezéséről, 
tájegységétől, jellemvonásairól, tájszólásáról, népviseletéről s~ 
főbb népszokásairól adjunk vázlatos képet. 
Tanulmányunk érdemi részében az általános hazai öröklési 
jogszokásainkból kiindulva, s a barkóknál az örökhagyó* 
életében való osztás jogszokásait érintve, a barkók végrendeleti' 
öröklési, majd a törvényes öröklési jogszokásait vettük sorra,-
befejezésül az özvegyi jogra vonatkozó szokásokat vázoltuk'. 
A barkók öröklési jogszokásait összegyűjtve és általunkrendszerbe 
foglalva e tanulmányunkban úgy adtuk közre, ahogy 
azokat a valóságban, a helyszínen találtuk. Lehetséges, sőt' 
valószínű az, hogy hasonló jogszokások másutt ugyancsak fellelhetők. 
Nem térhettünk ki azonban a barkók öröklési jogszokásainak 
más hazai népcsoportok hasonló jogszokásaival 
való összehasonlítására, hisz ez — feladatunkat messze meghaladó 
— további kutatást és tanulmányozást fett volna szükségessé. 
Erre, nézetünk szerint akkor kerülhetne sor, ha a népi jogkutatás 
hazánk valamennyi tájegységében és népcsoportjábanélő 
öröklési jogszokásokat összegyűjti s az összehasonlításra 
alkalmassá feszi. 
Kecsegtető feladat volna ez népi jogkutatóink számára,, 
magánjogunk korszerű kodifikációjának küszöbén. 
A SZERZŐ 
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A B A R K Ó K R Ó L . 

Etnográfiai irodalmunkban a barkók, a Barkóság iránti 
érdeklődés ezideig meglehetősen szűk körre szorítkozott. 
Amíg a palócokról igen nagy számú és értékes monográfia, 
kisebb-nagyobb tanulmány, értekezés látott napvilágot, ad
dig a barkókra e monográfiákban és tanulmányokban leg
feljebb csak per fangenfem történt rövid kitérés, vagy uta
lás. A barkókról szóló önálló monográfia pedig még ugyan
csak várat magára. 

A z etnográfusok mögött e téren még messzebb marad
tak a szociográfusok; szociográfiai irodalmunk — tudtunk
kal — teljesen mellőzte a barkókérdés tanulmányozását. In
nen van az, hogy a barkókra vonatkozó gyér irodalomra 
való utalás mellett jórészt a saját adatgyűjtésünkre voltunk 
kénytelenek támaszkodni. 

1. A barkók eredete, elnevezése, tájegysége. 

A barkók eredetével történeti forrásműveink nem fog
lalkoznak. A néphagyományok által nyújtott adatokon kí
vül egyetlen támpont, amiből kiindulhatunk az, hogy a bar
kók nem külön nép, hanem a palócoknak, északi, vagy 
északkeleti ága. Minthogy tehát a barkók valójában palócok, 
ezért a barkók eredete egybeesik a palócok eredetének oly 
sokat vitatott kérdésével. 
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Anonymus feljegyzése szerint a palócok a kunok iva
dékai, akik az ország északkeleti részén felepedtek le. Szeder 
Fábián, a palócvidékről származó tudós bencés azt írja, 
hogy a palócok a magyarokkal együtt jöttek Pannóniába, s 
a magyarokkal egyeredefűek.1 Horváth István a palócokkal 
foglalkozó külföldi irodalom adatai alapján ahhoz a követ
keztetéshez jut, hogy a palócok ősmagyar eredetűek.2 Jerney 
János orosz és lengyel évkönyvek nyomán azt mondja, hogy 
a palóc a hun-scyfha népcsaládnak egyik ága, amely ma
gát „Kun" néven nevezte s e néven szerepel mind a magyar, 
mind a bizanfy historikusoknál.3 Hunfalvy Pál a magyarok
kal összeolvadt kunoknak két nagy csoportját különbözteti 
meg; szerinte Borsod, Heves, Nógrád, Gömör megyékben a 
palócok, míg a Duna-Tisza közében, a Nagy- és Kiskunság
ban a tulajdonképpeni kunok találhatók.4 

Pintér Sándor vitába száll Jerney és Hunfalvy megál
lapításaival s azt vallja, hogy: „a Nógrád, Gömör, Heves és 
Borsod vármegyékben palóc elnevezés alatt ma is tekinté
lyes számban élő ősi népcsalád elődei Árpád hadához K i -
ovnál nem csatlakoztak, vagyis a honfoglaló magyarokkal 
sem mint «polowczok,» sem mint kunok, sem mint kazárok 
nem jöttek — és így Anonymus históriájának idevonatkozó 
része, Jerney János következtetése, Pauler Gyula kombiná
ciója, valamint Hunfalvy Pál állítása a palócok történeté
nek igazságára nem vezet; ellenben valószínű az, hogy már 
a honfoglaló magyarok a három törzsre oszló népcsalád, 
skifha-hun-avar maradvány baromfenyészíő és földművelő 
nép, jelenlegi lakóhelyeiken falálfa, a honfoglalás könnyíté
séhez hozzájárult és mint lényegében a magyarral egy nyel-

1 Tudományos gyűjtemény. Pest, 1819. VI. köt. 26—46. 1. 
2 Tudományos gyűjtemény. Pest, 1834. XI. köt. 125. 1. 
3 Jerney János: A palóc nemzet és palóc krónika orosz és lengyel 

évkönyvek nyomán. Pest, 1855. Magyar Történelmi Tár 3. 1. 
4 Hunfalvy Pá l : Magyarország Eíhnographiája. Budapest. 1876. V. ö. 

még: Maíonyay Dezső: A palócok művészete. (A magyar nép művészete) 
Budapest, 1922. 13. 1. 



A barkók eredete, elnevezése, tájegysége 9 

ven beszélők s vérrokonok — s mint falán már élőbbről 
keresztények is, az államalkotó magyarokkal mindjárt az 
első században nemzetfesfté olvadtak, s mint állandóan le
települt földművelő hódolt nép, a másajkú hódítottakkal 
együtt, a vezérek között felosztattak."5 

Maíonyay Dezső azon a véleményen van, hogy a kunok
nál jóval nagyobb létszámú „palócok sohasem alkottak a 
magyartól különböző nemzetet." Véleményének támogatására 
Farkas Pál ama megállapítására hivatkozik, hogy a palóc 
nyelvjárás az ősmagyar nyelv és a kódexek korából legtöbb 
eredetiséget mentett meg. A z Ehrenfeld-féle kódex a palóc 
nyelvjárás sajátosságait őrzi. Minthogy pedig a kunok e 
nyelvemlékek keletkezése után jóval később magyarosodtak 
meg, ennélfogva lehetetlen az, hogy a sokkal korábban 
magyarul beszélő palócok a kunok ivadékai lennének.6 

Ha figyelembe vesszük azt, hogy nyelvészeink szerint 
az ősmagyarok nyelvéből a palócok őriztek meg legtöbb em
léket úgyannyira, hogy pl. a Halotti Beszéd megérfhefése 
csak a palóc nyelv ismeretével volt lehetséges, akkor — lega
lábbis nyelvtörténeti tekintetből — elfogadhatónak látszik 
Farkas Pál és Maíonyay Dezső amaz egybehangzó nézete, 
amely szerint: „a palócok a törzsekből álló magyarság leg
tisztább törzse, mely az ősöknek most figurásnak tetsző, de 
nyelvtörténeti szempontból is rendkívüli nagy komoly figyel
met érdemlő nyelvét, vallását, családi és társadalmi szerve
zetét s egyéb sajátosságait hegyeik közé vonulva, habár tö
redékben, de leghívebben őrizte meg."7 

5 Pintér Sándor: A palócokról, Budapest, 1880.95—96. 1. V. 5. még: 
Győrffy István: Magyar nép, magyar föld. Budapest, 1942. 239. 1. 

6 Farkas Pál : Nógrád vármegye népe. (Magyarország vármegyéi és 
városai. Nógrád vármegye. Szerk. Borovszky Jenő.) Budapest, 1911. 137.1. 

Maíonyay Dezső: i . m. 17. 1. — Szemben áll ezzel a felfogással 
Gunda Béla ujabb nézete, mely szerint a palóc nép minden valószínűség 
•szerint kabar eredetű. A Bükk és Mátra vidékét ugyanis a honfoglalás
kor a kabarok szállták meg s így a palócok az ő ivadékaik. — Gunda 
Béla: A magyarság néprajzi csoportjai. (A Művelődés Könyvtára. IX. köt. 
A magyar nép. Szerk; Barfucz Lajos) Budapest, 1943. 98. 1. 
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A palócok eredetére vonatkozó históriai kutatások 
eredményei — mégha egymástól eltérők is — egyúttal a 
barkókra is érvényesnek tekintendők, hisz a barkók a pa
lóc népcsoportnak egyik ága. 

Ha a barkók eredete — a mondottaknál fogva — a 
palócok eredetével azonos, nem mondható ez a barkók és 
palócok elnevezése tekintetében, mert a barkó és palóc el
nevezés között semmi összefüggés nincsen. 

A „polowcz," „palowc" szláv eredetű, s annyit jelent, 
mint zsákmányoló, spoliafor. A z orosz évkönyvek 1061. év
ben említik először a „polowcokat"; azokat rakoncátlan,, 
vakmerő fajtának ismerik. Lehetséges, hogy a kérdésben 
lévő pezsgővérű, magyar népcsoportunk annak idején erő
sen hasonlított az oroszországi „palowczök" természetéhez,, 
s így nevezték el őket palócoknak.8 

A barkó elnevezés eredete, etnográfiai és etimológiai 
magyarázata tekintetében a nézetek ugyancsak eltérőek-
Lajos Árpád egy évtized előtti vizsgálódásairól közzétett 
kisebb tanulmánya jelent kísérletet e téren.9 Adatai sze
rint a barkó népelnevezés a XVIII. századra vezethető vissza,, 
de etnográfiai értelemben is több mint száz éves múltra tá
maszkodik. Szeder Fábián 1821. évben megjelent közlemé
nyében „az erdőháfsági barkókról" tesz említést, a nélkül,, 
hogy az elnevezés eredetét közelebbről magyarázná. A XIX. 
század második felében Hunfalvy János azt írja: „különös-
az, hogy nincsen semmi öníüdafjuk arról, hogy ők barkók,, 
de amely barkó tudja magát annak, arra büszke."10) Hunfalvy 
is válasz nélkül hagyja a kérdést: honnan a barkó elnevezés? 

Nem látszik helytállónak az a következtetés, amely sze
rint a barkó elnevezés a gömörmegyei Barka községre volna 
visszavezethető, s hogy a barkók innen származtathatnák: 

7—s Malonyay Dezső: í. m. 17. 1. 
9 Lajos Árpád: A „barkó" népelnevezés magyarázatához. Ethnograr 

phia. XLVIII. évf. 1937. 4. sz. 422. 1-
1 0 Hunfalvy János: Gömör és Kishont törvényesen egyesült vár 

megyék leírása. Pest. 3867. 88. I. 
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nevüket. Hisz a barkó-tájegység Gömör vármegyén kívül 
még Heves és Borsod vármegyére is kiterjed. Semmi adat 
nem támogatja azt, hogy a barkók a gömöri Barka község
ből terjeszkedtek volna a két utóbb nevezett vármegye te
rületére. 

Az pedig egész valószínűtlen, hogy a barkó népelneve
zés a „barkó-oldaíszakálltói" vette volna eredetét, mert hisz 
a barkók oldalszakáílí nem viseltek, „a férfiak emberemlé
kezet óta irtották szakállukat."11 

A barkó elnevezés eredete tekintetében Lajos Árpád 
a nép köznyelvének és köznapi életének tanulmányozása so
rán ahhoz a következtetéshez jut, hogy a barkó népelneve
zés valójában gúnynév s közelebbről „farkanyakszőrűt" je
lent. Szerinte ez a népcsoport „barkónak" nevezi a farka 
nyakú libáf, vagy disznót. (Barkó-liba, barkó-disznó). E név
megjelölésnek az emberre való átvitelével nevezik a föld-
míveseket, akik azért „barkók" (tarkanyakúak), mert a „föl
dön izzadva dolgoznak és a por, piszok rárakodik nyakukra 
és tarkává (barkóvá) teszi azt." 1 2 

A barkó népelnevezés taglalása s az előzőkben vázolt 
nézetek bírálata — mint etnográfiai és etimológiai feladat — 
nem tartozik tanulmányunk keretébe. A magunk részéről 
csupán azt farijuk szükségesnek megállapítani, hogy ennek 
az utóbb vázolt okfejtésnek semmi alapját nem találtuk a 
barkó tájegységnek általunk bejárt nagy részében. A barkók 
nem tudják, hogy ők miért barkók; arról sem tudnak, hogy 
azért barkók, mert „tarkanyakúak" „piszkosnyakúak", hisz 
akkor — mint mondották — minden magyar földműves 
„barkó" volna. Azt sem észleltük adatgyűjtésünk során, 
hogy a barkó elnevezés gúnynév, vagy legalábbis bántóbb 
gúnynév lenne mint a palóc, vagy matyó elnevezés. Igaz 
ugyan, hogy a lakóhelyéről időleges mezőgazdasági munkára 
a földbirfokreform előtt elszerződött barkó, matyó, palóc 
summások az idegen tájakon nem dicsekedtek azzal, hogy 

n—12 Lajos Árpád: i . m., í. h. 
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ők barkók, matyók, palócok; de otthon a községben soha
sem szegyeitek azt. 

Egyébként a Barkóságban létesült bányatelepeken és 
gyárüzemekben dolgozó, barkó-származású munkásság el
hagyta a barkó nevet; barkók alatt szoros értelemben a 
Barkóságban lakó földműves népet kell érteni. 

A barkó elnevezés igazi eredetét, etimológiai magyará
zatát megállapítanunk nem sikerült, bár úgyszólván minden 
községben kutattunk ezírányban is. Bármi legyen is a barkó 
népelnevezés eredete, kialakulása és elterjedése: kétségte
len az, hogy vannak barkók és van Barkóság. 

Vitathatatlan az is, hogy a barkók a palócság kereté
ben önálló népcsoportnak tekinthetők, mert bizonyos et
nográfiai sajátosságaikkal, de földrajzilag is tájegységet al
kotnak. Ez a tájegység azonban mégsem zárt tájegység, mert 
sem földrajzi, sem etnikai határai pontosan meg nem hatá
rozhatók. 

A Barkóság földrajzi kiterjedését illetően is különböző 
nézetekkel találkozunk. Hunfalvy János szerint a barkók az 
ú. n. Erdöháfaf foglalják el, amely Gömör vármegye déli, 
Heves vármegye északi és Borsod vármegye nyugati részén 
terül el . 1 3 Gunda Béla a barkók települési helyéül Gömör 
vármegyét14 ismeri. Az upponyiak szerint a Barkóság Eger 
városa és a Rima alsó folyása közötti területen foglal he
lyet. Bélapátfalván nyert adataink szerint a barkó-tájegységet 
Domaháza, Hódoscsépány, Arló, Ózd, Bekölce, Borsodnádasd, 
Balaton, Bükkszenímárton és Bélapátfalva községek hatá
rolják. Viszont Szenfsimon község lakosai úgy tudják, hogy 
az igazi „Barkóország"-hoz — mint ők nevezik — szorosan 
csak néhány község tartozik: Bánfalva, Óta, Uppony, Ne-
kézseny, Sáfa, Domaháza, Kissikátor, Hangony, Putnok, 
Csernely, Csokvaomány, Sajóvárkony, Sajónémefi és Sajó
püspöki. 

1 3 Hunfalvy János: Gömör és Kishont. 88. 1. 
1 4 Gunda Béla: 5. m. 98. 1. 
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A Barkóság különböző részeiben szerzett különböző 
adataink s az eltérő nézetek egybevetésével úgy látjuk, hogy 
a barkó-tájegység déli határa Bélapátfalva és Mikófalva 
községek vonala, nyugaton Domaháza, keleten Dédes, Tar-
dona, Mályinka, északon pedig a Sajó vonala szegélyezi a 
Barkóságof. 

2. Á barkók jellemvonásai, tájszólása, népviselete^ 

A barkók legfőbb jellemvonása a magas erkölcsi érzés. 
Családi életük tiszta. A házastársak megbecsülik egymást;: 
az elválás, vagy elhagyás szinte ismeretlen. 

A barkók látszatra a maradiság bélyegét viselik ma
gukon, pedig természetes, fogékony észjárásuk, furfangos,, 
csűrni-csavarni szerető okoskodásuk nem erre vall. A barkó 
szeret tanácsot kérni, de „a maga eszén jár," s örül, ha. 
máson kifoghat. Furfangos észjárására jellemző a szólásmód: 
„nem ígérek semmit, de azt aztán megtartom." 

A Barkóságban végzett falujárásaink során magunk is 
tapasztaltuk, hogy a barkó az idegennel, főleg az „úri nép
pel" szemben tartózkodó; gyanakvó, bizalmatlan. Igazat kell 
adnunk Komoróczy Miklós fölöttébb találó megállapításának: 
„a hamu itt élénken szikrázó parazsat takar, amely azon
ban az idegen és velük nem egyszőrű ember előtt se tüzér,, 
se fényét nem mutatja k i . " 1 5 Általában mindenütt azt ész
leltük, hogy amilyen zárkózott s tartózkodó a barkó az ide
gennel szemben, annyira nyílt, beszédes egymás közt. 

A fiafalság tiszteli az öregeket; 1 6 tisztességtudása mellett 
— mondják — szeret virfuskodni. Hirtelen, lobbanékony s 

1 5 Komoróczy Miklós: Gömör-Kishont vármegye népe. (Magyar
ország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye. Szerk. Borovszky 
Samu.) Budapest, é. n. 170. 1. 

1 6 Az öregek tisztelete azonban náluk nem zárja ki azt, hogy azok. 
halálát ne várják az örökség mielőbbi megnyílást okából. 
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•ezért köztük az összecsapás, verekedés, főleg vigalmak al
kalmán, nem ritka. 

A barkó egyébként igen szorgalmas és jó munkás. Ezt 
láttuk kínn^ a földön, s ezt tapasztaltuk a Barkőságban lévő 
bányatelepeken és gyárüzemekben. (Ózd, Bélapátfalva, Bor-
sodnádasd). A barkó takarékos, életmódja mérsékelt. Álta
lában szerény módban él, s ezért megbecsüli azt a keveset, 
amije van. 

A barkók különösen feltűnők a tájszólás és viselet te
kintetében. Szójárásuk jóval tisztább, mint a palócoké, bár 
jórészt ezeknek fájszavaival és ejtésmódjával élnek. 

Tájszavakban igen gazdag. Néhány sajátosabb barkó 
fájszó: ácsong (ácsorog), aggaszt (fúrót készít), agyi (minden 
-ágybavaló ruha), akkorka (kicsike), anyaszéna (az első ka
szálás utáni széna), áfabofa (rendetlen), badar (szép), bajcz 
•(bajusz), belezna (szövésközben förfénf hibás öltés), binkó 
(bunkó), bitó (a barkók kenderförő eszköze), csikkanfó (csíp
tető), eleinf (kiváltképen), gyetva (hitvány), hendergő (rögtörő 
henger), mancs (faíeke, amellyel a barkó legények játszanak), 
mowány (fonott kalács), szömörgés (pepecselés), fusznya 
^csúnya). 

A palóc közmondások közül sajátosan barkó: „köszö
rüli, mint hantjonyiak a ködmönt." (Arra mondják ezt, aki 
hiábavaló munkát végez). 

A barkók népviselete mindinkább tűnőben van. Egykori 
sajátos népviseletükből alig láthattunk valamit is ; amit fel
jegyeztünk, azt jórészt az idősebb barkóktól hallottuk. 

A nők bokorugrós, kurta szoknyát, a férfiak rövid in 
get, gafyát, télen szűrf és fehér ködmönt viseltek. A z inget 
s gafyát a barkók piros pamufszállal kivarott betűvel az ú. 
n . „családi jeggyel" látták el. „Libernye" volf a barkók szé
les, rojtos gatyája. A férfiak az ing felett ujjatlan mellényt, 
„kislajbit" viseltek. A z erdőhátsági Barkóságban — így fő
leg Szenfsimon és Hangony községekben — a fekete lajbi 
•divaf, amely zsinórral és pifykével egyaránt gazdagon volt 
•díszítve; a lajbi alján lévő kivágásokat kék-piros szalaggal 
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szokták összehúzni. A barkó férfi csizmát visel ma is. Vala
mikör híres volt a barkók ünnepi csizmája: „a ráncos, ro-
<5yós és feszített szárú" csizma. A díszcsizmák sarka és 
kérge sárgaréz szögekből kivert virágokkal, csillagokkal volt 
díszítve.17 Ilyent azonban mi már nem találtunk. 

A barkó asszonyok ruházatában különösen divat a se
lyem és bársony. Ez a szokás sokhelyütt ma is megmaradt. 
A fiatal barkó menyecske egykoron a házasság első esztende
jében ünnepélyes alkalomkor — különösen a templomban — 
selyembe öltözve szokott megjelenni, mondják a barkó öreg
asszonyok. Általában a barkó-nők is tetszetős és formás 
csizmát viseltek; viszont az aratáskor az elnyűtt csizma szá
rából készült bocskort a barkó-nők ma is használják. Köz
mondásuk is van erről: „lesz mé' aratás, kell mé'az bocskor." 

A nők hajukat középen választják el, a „fülek mellett 
félkörben sűrű fonásba szedik és fejbúb alatt foncsikokba 
vezetik". Szokás volt a barkó-nőknél a homlok felett egy-két 
ujjnyi széles fekete bársony szalagot úgy végigköfni, hogy a 
szalag kötése „a foncsik töve alá essék." Fejkendőt a lányok 
ritkán viselnek; viszont fehér virágos, csipkés koszorút v i 
seltek a barkólányok, ha búcsún a Máriát vitték.18 

3. Á barkók népszokásai, építkezése. 

A barkók egykori s részben ma is divó népszokásai 
közül csak egynéhányat, a legjellegzetesebbeket említjük. 

Különösen említésre méltónak tartjuk a barkók nép
szokásai közül az ú. n. szükségek szokását. Három ilyen szük
ségei ismertek a barkók. A z első szükség-, a keresztelő. 
A második, a középső szükség a házasság. A harmadik, a 
végső, vagy utolsó szükség a temetés. 

Az első szükséget, a kereszfelésf a gyermek születése 
után 4—5 nappal tartják ma is. 

Komoróczy Miklós: i . m. 175—177. 1. 
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A kereszfelésnél csak a keresztanya és bábaasszony 
vettek részt. A keresztelésf követő ünnepi lakomára — ez 
mindig vasárnapra esett — a vendégeket a bábaasszony 
hívta meg. A vendégek nagyobb részben asszonyok s csak 
kisebb számban vesznek részt a férfiak az esti keresztelési 
vacsorán. A vacsora anyagának jelenfős részét, így főleg 
fűróslepényf, morványf, fenfőt és mézespálinkáf, a komák 
— vendégek — hordták össze. A húsfélét a vendéglátó ház, 
a komaház adta. 

A keresztelési vacsora után a főkoma (a -keresztapa, 
után következő első koma) úgynevezett komatáíaf helyezett 
az asztalra, amelybe a vendégek az újszülött részére pénzt 
helyeztek. 

A barkóknál a keresztelési vacsora közben a kereszt
apa a következő köszöntőt szokta mondani: 

Tiszfé't gyülekezeti M i ez kis csecsemőt 
Miko' felavattuk Urunk színe előtt, 
Az keresztyé' hitnek tettük dj tagjává, 
Szaporítván vele az Jézus vallását. 
De hogy ő az útról soha el ne férjen, 
Neveifessék mindé' az Úr félelmébe'í 
Az vallása legyen neki védangyala, 
Mer' a né'kű boldog csak nem lehet sohaí 

Sok jó egészséget az éldes anyának, 
Hasonlatosképpen az éldes apának; 
A nagyszülék benne örömüket lejjékl 
Apjának, anyjának gyámolója legyek! 
M i , de a szülék is örömmel szemlélik, 
Ha ezen gyermeknek lelke mívelődik. 
így leend éltében a rokonság dísze, 
Holfa után pegyi' az mennyekben része! Ámen. 

A második szükséget a házasságot a párválaszfás, meg
kérés, és eljegyzés előzi meg. A barkóknál az eljegyzést 
kendőíakás-nat nevezték. Szokás volt az, hogy a falubeliek 
az eljegyzést ünneplő ház ablakai alatt csoportokba verődve 
„kenderförővel, kereplővel, csafíogóval és hangos kiabálás
sal zajonganak vala." Abból a babonából eredt ez a szokás, 
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hogy „a megháborgafoíf jegyesek állandó és boldog házas
ságban sokáig fognak élni." 

A barkó lakodalom valamikor szerdán kezdődöfű s a „pén
teki Iélekzef" (böjti szünet) betartásával hétfőn reggel végző
dött. A lakodalmat a polgári és egyházi esketés, meg a „hí-
vogafás" előzte neg. A hívogafásf a két fővőfély (a leány és 
vőlegény egy-egy vőfélye) szokta végezni érdekes szokások 
keretében, gyakran versbe szedeff mondókával. 

A jellegzetes, tréfás barkó „hívogatás" egy versszaka: 

Esküvő után a fiafal barkó férj levette kalapjáról a 
bokrétát; érdekes barkó szokás volt ugyanis az, hogy „fele
séges barkó bokrétát a kalapja mellett ne viseljen." 

Az utolsó szükség, a temetés egykori szokásai a Barkó-
ságban itt-ott még ma is megfafálhaíók.19 

1 9 Érdekes feljegyzéseket találtunk néhai Korózs István igazgató-
tanító „Hangöny monográfiája" c. kéziratban hátrahagyott s a hangonyí 
plébánián őrzött, eddig ismeretlen munkájában. A barkó temetésről így ír: 

„A végtisztességet halottaiknak a legteljesebb mértékben megad
ják. A halottakat az első, legszebb szobában terítik ki s mellette oldalt 
szentelt gyertyát égetnek. A látogatók, vagyis halottnézők csendes imát 
mondanak a halott lelki üdvösségéért. Estefelé a rokonság, szomszédok, 
főképen az asszonyok gyűlnek össze a halott mellett s hangosan imád
koznak és énekelnek néhány óráig. Majd egész éjjelre csak a legközelebbi 
férfirokonok maradnak ott, s virrasztanak a halott felett. 

A temetésen résztvesz a falunak nagyobb része; több helyen ma 
is szokás, hogy a rokonságtól, komaságtól, szomszédoktól búcsúztatják a 
halottat. A férfiak kapával a kezükben kísérik a temetőbe, hol az egy
házi szertarfás után igyekszik mindenki egy kis rögöt a sírba dobni, 
mintegy megemlékezésül. A férfiak a magokkal hozott kapával behan
tolják a sírt s a keresztet a fejénél a földbe helyezik. 

Temetés után az asszonynép hazamegy; a kapás férfiakat behív
ják a házhoz, ahol megkínálják őket enni-innivalóval, miközben elbeszél
getnek az eltemetett (a halott) érdemeiről. — A halott lelki üdvösségé
ért — hacsak lehet — még a temetés napján szentmisét mondatnak." 

Hívogató vadliba, 
Jőjenek a lakziba. 
Ha eljönnek, ott lesznek, 
Amit hoznak, azt esznek, 
Ha nem hoznak, nem esznek. 

2 
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Á virrasztás szokása a halottas ágynál általában még 
most is divat. A barkó vidéken az egykor oly divatos „sirató 
asszonyokéról adatgyűjtéseink során alig halottunk. Viszont 
a tehetősebb barkóknál megmaradt a halotti tor szokása. 
A barkók halotti torán az asztalnál a halottnak egy helyet 
üresen hagynak, a halott iránti szeretetet és kegyeletet 
akarván ezzel jelezni. A halotti tor rövid ideig fart; a tor 
ufání „vigasztalóra" a család rokonsága, közeli barátok, isme
rősök maradnak vissza. 

A barkó vidéken sokáig szokásban volt az, hogy a férj 
halála esetén az asszony hét napig az elhunyt férj ágyában 
hált; a feleség elhunyta esetén pedig megfordítva. 

Megemlítünk még két sajátos barkó népi játékot is. 
A barkók szeretik a farsangvégef (utolsó farsangot) 

megünnepelni. Főleg ilyenkor divat a barkó legények mulat
ságai közé tartozó „mancsuzás." E játék lényege abban ál
lott, hogy a két ellentábor legényei egymás ellenében bo
tokkal „mancs"-of, fafekéf gurítottak. 

A barkóságban igen kedvelt, eredeti népi játék volt a 
„gunárkereső," amelyet a barkó lányok és legények elősze
retettel játszottak. Ez a népi játék elemei szerint „andalgó 
sétáival, hellyel-közzel lánc- és kapü-alakífással, ellenvonú-
lásokkal, kígyózó menetelésekkel" volt egybekötve. A háború 
vérzivafara e szép népi játékokat is több helyütt a múltba 
temette. A barkó lányoknak s legényeknek manapság már 
alig van kedvük játékra... 

A barkók egykori építkezési szokásai már csak elvétve 
s csak nyomaikban találhatók. 

A Barkóság nagy részében jellegzetes építkezési szokás 
az, hogy egy-egy telken több, három-négy lakóház is épül 
egymás mögé az udvarban. Ilyen építkezést (egy porta-rend
szer) találtunk főleg Domaháza, Kissikátor, Uppony, Szent
simon, Hangony, Sajópüspöki községekben. A z ilyen épít
kezés mellett csak az utcára néző házaknak van díszesebb 
homlokzata. A homlokzatot többhelyüff élénk sfukkódíszek 
borítják, s ezek nagyobbrészt magyaros motívumokat ábra-



A barkók népszokásai, építkezése 19 

zolnak. A homlokzat díszítésének ismert módja a homlok
zaton vakolatból kiképzett oszlopok; ezek azonban nem min
dig érnek fel a párkányig, hanem azon alul stilizált virág
ban végződnek: kivirágoznak. Legszebb pilaszter-f ejeket Sajó
püspökiben találtunk. Gyakori a rangos, oszlopos tornác is. 

Jellegzetesek voltak a barkók egykori faházai; Sajópüs
pöki, Szenfsimon, és Hangony községekben még legutóbb 
található volt az ősi építkezés néhány fennmaradt, de meg
rongálódott példánya, a boldoganyás faház. A boldoganya, 
vagy bódoganya a mestergerendáf a középen tartó fámosz-
lop; ennek szögeire szokták akasztani a szűrt, tarisznyát, 
lószerszámot. 

Megemlítjük még a remekbefaragoff mestergerendákat, 
mint amelyek a barkó ízlésről tanúskodnak. Figyelemre
méltók a néhol még ma is fellelhető különleges barkó ács-
jegyek; ezekkel jelölték meg az ácsok a fából, gerendából 
készült épületek összetartozó részeit a kifaragásnáí és vé
sésnél, hogy az összetartozó részeket az egymásba való i l 
lesztésnél el ne tévesszék. 

* 

Mindaz, amit eddig etnográfiai vonatkozásban a bar
kókról elmondottunk, már jórészt tűnőben van; de nincsen 
tűnőben a barkó-néplélek, amelyet az etnográfia tükrében 
tanulmányunk bevezetéseként bemutatni törekedtünk. Ez a 
"barkó-néplélek nyilatkozik meg népi jogéletében is, amely
nek egy szűkebb körét, az öröklési jogszokásokat a követke
zőkben tárgyaljuk. 

2* 
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II. 

ÖRÖKLÉSI JOGSZOKÁSAINK ÁLTALÁBAN. 

1. Szokás, népszokás. Jogszokás, szokásjog-

A szokás valaminő emberi cselekvéseknek huzamosabb 
időn át, azonos módon való folytatása, gyakorlása, mely 
cselekvések a gyakori ismétlődés következtében mint meg
szokott gyakorlat mint szokás szívódnak fel a köztudatba. 
A szokás lehet egyéni és lehet közösségi. A z egyéni 
életben éppúgy lehetnek szokások, mint a közösségi életben.. 
Bárha mindkettőnek alanya az ember, az egyén, mégis a 
kettő között igen jelentős különbség van. A z egyéni szokás 
szabad, a közösségi szokás kötött. A z egyéni szokással az 
egyén bármikor felhagyhat; irányát, tartalmát és tartamát 
maga szabhatja meg. Á közösségi szokásnál az egyén kötve 
van e szokásnormákhoz. 

A közösségi szokás alatt általában a népnek szokásait,, 
a „népszokásokat" értjük. A nép e tekintetben jelentheti a 
nemzetet alkotó egész népet, de jelentheti a nemzetalkotó 
nép kisebb-nagyobb csoportjait is. (Népcsoportok). 

A népszokás lényegileg „a közösség által élefrehívoíf, 
elfogadott és szentesített, szabályozott átélési forma". Ezek. 
a népszokások tárgyi!ag a népélet „legkülönbözőbb életfé
nyeihez kapcsolódnak; közös vonásuk úgyszólván csak for
mai: tehát a közösség."1 A népi közösségnek a hagyomány 

1 Tomorí Viola: A népszokások lelki dinamikája. Társadalomtudo
mány. Budapest, 1936. XVI. évf. 5. sz. 328. 1. 
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és szokás azt jelenti, amit a nemzetnek az alkotmány és tör
vény, — mondja Győrffy István.2 

A népszokások tárgyuknál és irányuknál fogva igen 
különbözők lehetnek. Ujabb nézet a népszokásokat három 
alapvető tendencia szerint csoportosítja. Ezek: 1. az önfenn

tartás, 2. a fajfenntartás, 3. az előbbrejutás tendenciája sze
rint differenciálódott népszokások.3 

A z önfenntartás tendenciája a termelő munkában jut ér
vényre. Atermelő munkának a természethez való igazodásaigen 
tág teret nyújt a népszokások kialakulására, a földművelés, ál-
Jattenyészfés,halászat,erdőésszőlőgazdálkodás terén egyaránt. 

A fajfenntartás tendenciája főleg az eljegyzés és házasság
kötés körül kialakult népszokásokat öleli fel. A harmadik: az 
•előbbrejutás tendenciája a magasabbra való feltörekvés igényével 
kapcsolatban kialakult népszokások nagy körére terjed k i . 

E csoportosításhoz a magunk részéről hozzáfűzzük a 
.szociális koexisztencia, a társas együttlét, a társadalmi együtt
élés tendenciáját, mint amely a népi jogszokások kialakulá
sához vezet. A közösségi élet, a társas együttlét, a társa
dalmi együttélés bizonyos rendező erőt feltételez s megfelelő 
szabályozást igényel. Ez a — cselekvési szabályban megnyil
vánuló — rendező erő: a jog, amely azonban nem mindig s 
nem kizárólag csak a tételes jogszabályok rendelkezéseiben 
jelenik meg, hanem igen gyakran a népi jogszokásokban is. 

Ha a szokás jogi tartalommal bővül, akkor jogszokássá 
válik; 4 ha népszokás nyer jogi tartalmat, úgy az népi jog
szokássá lesz. 

2 Győrffy István: A néphagyomány és nemzeti művelődés. Budapest, 
1942. 3. kiad. 23. 1. 

s Tomorí Viola: i . m. 329. 1. 
4 Szászy-Schwarz szerint „a jogszokás ténybeli kellékéül az opínio 

necessitafis seu jurist is szokás említeni: azaz, hogy a szokás követői 
tízért kövessék, mert a szokás szabályát jogszabálynak tartják... a szokás 
•csak akkor jog, ha a közönség valóságban úgy érzi, hogy azt követni 
kell." Viszont, mondja tovább, „ez az érzés a -jogszokásnak csak hatása, 
aiem alkotó része." — V. ö.: Szászy-Schwarz Gusztáv: A jogszabály tana. 
((Parerga. Vegyes jogi dolgozatok: Budapest, 1912. 67. 1.) 
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A jogszokásnak jogforrási ereje is van; következik ez. 
tételes jogunk ismert törvényhelyéből is, amely szerint:, 
„. . .a helyi és különszerű szokásokat csak akkor kell bizo
nyítani, ha a bíróság nem ismeri azokat."5 Sőt a nép meg
győződése szerint a népi jogszokásnak gyakran nagyobb, 
ereje van, mint a tételes jogszabálynak, mely utóbbit a nép 
általában csak kényszerűségből fogad, vagy tűr el.' Mint
hogy a tételes jogszabály rendszerint nem a nép jogszokásaira 
támaszkodik, ezért azt általában nem is tekinti az ő igazi 
jogának.6 Onnan van ez, hogy „a jogszokás sohasem él az 
emberek között gyökértelenül, hanem az összefüggések mér
hetetlen láncolatában szervesen hozzáalákul a társadalom 
működési lehetőségeihez."7 

Ha a jogszokás a huzamos időn át való gyakorlat és a 
népben élő jogi közmeggyőződés következtében, — általá
ban a bírói jogalkalmazásban is elfogadott — jogalapként 
elismerést nyer: ezáltal szokásjoggá válik.8 A jogszokás és 
szokásjog közötti éles megkülönböztetés — idevágó irodal
munkban — csak újabb keletű.9 Vonatkozólag a felfogások 
jelenfős részében meglehetősen nagy az ingadozás. Általá
ban az a nézet jut érvényre, hogy „a jogszokás csak kiala
kulási folyamat, amelynek szabályai csak a jogalkalmazó 
(bíróság, közigazgatás) részéről történt adopció útján válnak 

5 1911:1. fc. 268. §. L. még az 1869: IV. íc. 19. §-át. — Erre mufat egyéb
ként a magyar magánjogi jogfejlődést figyelembevevő MTT. 7. §-a is,, 
amely szerint „törvény alatt e törvénykönyvben a törvényerejű szokást 
is érteni kell." 

s Györfjy István: í. m. 25. 1. 
7 Tarkányi Szűcs Ernő: Magyar jog és magyar társadalom. (Puszták 

Népe.) Hódmezővásárhely 1946. I. évf. 1. sz. 19. I. 
8 Böíöny József szerint: Ha a jogszokást „a kútfői rendszer jogalap

nak elismeri: szokásjoggá válik." Magyar közjog. Budapest. 1942.1. köt. 65. L 
9 Á jogszokás és szokásjog fogalmi megkülönböztetése tekinteté

ben Zsögöd akként vélekedik, hogy „a jogszokás magában véve factuma^ 
vagyis tényállása annak, ami a szokásjog... a jogszokás ténybeli prae-
missa, amihez hozzájárulván a kútfői tétel, — keletkezik a szokásjog." 
(V. ö.: Zsögöd-Grosschmid-. Magánjogi előadások. II. k. Budapest, 1903.224. l.> 
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ténylegesen kötelezővé, azaz valóságos szokásjoggá."10 E 
nézet szerint a jogszokás csak a tételes jog rendelkezései
nek kiegészítéseként, azonos jogesetek elintézésénél meg
nyilvánuló bírói és közigazgatási gyakorlat során válik szo
kásjoggá. 

Ez a nézet önkéntelenül is ahhoz a helytelen követ
keztetéshez jut, hogy a szokásjog valójában csak „jogászi, 
vagy bírói szokásjog." A z ilyen nézet nincsen figyelemmel 
a sajátos népi jogszokásokra, amelyek ténylegesen és akkor 
is érvényesülnek, ha azok nem bírói, vagy közigazgatási 
gyakorlat során nyernek alkalmazást, hanem a nép részéről 
történt közköfelező elismeréssel kísért alkalmazás, — tehát 
ugyancsak jogalkalmazás — következtében válnak szokásjoggá. 

A. népi jogszokásnak szokásjogi természetét figyelmen 
kívül hagyó, vagy azt éppen tagadó nézetek vezetnek oly 
gyakran a jognak az élettől való elszakadásához. Pedig a 
jog az éleiért vaní S mert a „nép' valóságos szükségletét, 
jogi érzületét törvényekkel szabályozni nem minden vonat
kozásban lehet," azért a nép íratlan jogszabályaiban, a népi 
jogszokásokban rejlő jogot az alkalmazástól, — tehát az élet
től — elzárni annyi lenne, mint a világító napot letagadni 
azzal, hogy a szemeket befogjuk. 

2. Öröklési jogszokásaink. 

Hazánk területén háromféle öröklési jogszokással ta
lálkozunk.11 Ezek: a fiági öröklés, az egyenlő osztály és 
törzsöröklés jogszokásai. 

1 0 Papp László: Népi jogszokásaink némely kérdéséről. Ethnogra-
phia L. évf. 1939. 1—2. sz. 70. 1. 

1 1 E fejezetben az öröklési jogszokásaink vázlatos ismertetésénél 
nem térhettünk ki részletesen a messzevezető jogtörténeti szempontokra, 
sem tételes jogunk jogdogmatikus vizsgálatára, hisz ez az elénk tűzött 
feladat körén kívül esnék. Mégis, az öröklési jog sajátos nemzeti kiala
kulása tekintetében ismert számos dolgozat közül ki kell emelnünk 
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A fiági öröklési jogszokás szálai Szenf István törvényei
hez vezethetők vissza. Ez az öröklési elv ahhoz a követel
ményhez fűződött, hogy a földbirtok mindvégig azok tulaj
donában maradjon, akik azt megmívelik; a föld megmíve-
lésében pedig általános szokás szerint a fiúk vesznek részt. 
Ezáltal magakadályozható a földingatlanok túlságos szétda-
rabolása s ami a túlzott parcellázásnak eredménye: a föld-
mívelő családok teljes elszegényedése. A leányok kielégí
tése fiági öröklés esetén az ingókból történik. Örökrészükbe 
beszámítják a kiházasífás és lakodalom költségeit, a férj
hezmenéskor részükre juttatott „lábasjószágot" és az új ház
farfáshoz szükséges ingókat.12 

Fiági örökléssel találkozunk még napjainkban is a pa
lócoknál, rnafyóvidéken, a Kunságban, továbbá gyakori — de 
általánosnak nem nevezhető — ez az öröklési jogszokás a 
Nagyalföld némely részében.13 Dunántúlon a fiági öröklés 
kiegyenlítő jogszokásként szerepel az egyenlő osztály és a 
törzsöröklési szokás között. A nép jogi felfogása és meg
győződése mindinkább elzárkózik egyrészt minden olyan 
idegenből átvett jogszokással szemben, amely az ősi föld
birtokot egykézben akarja megtartani, másrészt azzal igyek
szik megakadályozni a földbirtoknak nagyfokú szétdarabo-

Zsögőd Benő ezirányú jeles munkáit. (így főleg: Zsögöd Benő: Magánjogi 
tanulmányok. II. k. Budapest 1901.) 

Ugyancsak nem hagyhatjuk említés nélkül Tagányi összefoglaló mun
káját, amelyben az öröklési jogszokások (öröklési jog, ősjogi öröklés, vég
rendeletek, nők örökösödése, fiági öröklés, osztályok, legfiatalabb fiú 
előjoga, törvényfelen gyermekek és törvényesítés, gyámság és gondnok
ság) kérdéseível foglalkozva, hazai és külföldi összehasonlító jogtörténeti 
adatok mellett, jórészt az általunk is több helyen hivatkozott Mafíya-
sovszky eredményeire támaszkodik. V . ö.: Tagányi Károly A hazai élő 
jogszokások gyűjtéséről. Néprajzi Könyvtár. I. k. Budapest, 1919. 72—85.1. 

1 2 Mafíyasovszky Miklós: Törzsöröklési jog és törzsőröklési szokás. 
Budapest. 1904. 311. 1. 

1 8 Tárkány Szűcs Ernő: Erdély öröklési jogszokásai. Klny. a Hitel 
1944 évi VII. havi számból. Kolozsvár. 12. 1. 
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lásáf, „hogy csak azok osztoznak rajta, akik abban dolgoz
tak, t. i . a fiúk."1 4 

A népi jogfejlődés iránya, amely a múltban jórészt a 
fiági öröklést követte, kezd az egyenlő osztályhoz, s ezzel a 
természetbeni felosztás elvéhez közeledni. Az egyenlő osz
tály nem zárja k i feltétlenül azt, hogy kisebb földbirtokok
nál, ahol az örökösök nagy száma miatt a felosztás nehéz
ségekbe ütközik, csak az örökösök egy része vegye át a 
földingatlant, míg a többiek a reájuk eső ingatlanrésznek 
forgalmi értéke szerint, esetleg annál magasabb összegben 
nyerjenek kielégítést. Egészen kisterjedelmű földbirtoknál, 
ahol a természetbeni felosztás lehetetlen, csak egy örökös 
veszi át az ingatlant, míg a többieket az előbb jelzett mó
don elégítik k i . Nagyobb földingatlanoknál akként érvénye
sül a természetbeni felosztás elve, hogy a földbirtokot 
egyenlő részekben osztják fel az örökösök között.15 

Nem ritkán találkozunk olyan esetekkel is, amelyeknél 
a földingatlan nagyságára való tekintet nélkül alkalmazzák 
a természetbeni felosztást, ami a birtoktestnek teljes elap
rózódásához vezet. Természetes következménye volt ennek 
•a kivándorlás és születéskorláfozás, mely utóbbi mintegy 
két évtizeddel ezelőtt oly méreteket öltött, hogy az sok he
lyen teljes gyermekfelenséghez vezetett.16 E nagymérvű bir
tokparcellázás okát abban kell keresnünk, hogy az örökö
sök, de különösen a fiúk a földművelésen kívül nem jut
nak más munkalehetőséghez s ezért ragaszkodnak még az 
egészen kis terjedelmű parcellákhoz is. 

A z egyenlő osztály elve szerinti örökösödés és ezáltal 
a tételes joghoz való közeledés egyre jobban érvényesül a 
nép körében; főleg mégis a Duna-Tisza közén lakó földmű
veseknél, a Dunántúl keleti részén és a palócságnál van el
terjedve, elszórtan pedig az ország egész területén fellelhető. 

1 4 Maífyasovszky Miklós: i . m. 331. 1. 
1 8 Maífyasovszky Miklós: í. m. 291. 1. 

1 6 Tárkony Szűcs Ernő: Erdély öröklési jogszokásai. 13. 
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„A fejlődés menete az ,— írja Maffyasovszky — hogy mind
inkább közelednek az egyenlő osztály felé ott is, ahol eze
lőtt, különösen az életben való osztozás esetén és főleg le
ánygyermekekkel szemben eltérések is voltak." 

A harmadik öröklési jogszokás: a förzsörökíés. 
Amíg az előzőkben vázolt fiági öröklés és egyenlő osz

tály a magyar népi jogfejlődés eredménye, addig a törzs-
öröklés idegen eredetű és az csak a bevándorló németség: 
útján tudott — éppen az általuk lakott területen — meg
honosodni. 

A förzsörökíés lényege az, hogy a földingatlan a tulaj
donos halála esetén — ellenkező rendelkezések nem léié
ben — teljes egészében csak egy, rendszerint előre kijelölt 
örökösre száll, míg a többi örököstársak kielégítése a ha
gyaték fennmaradó részéből csak kisebb mértékben történik.17 

, Történelmi kialakulását illetően a förzsörökíés a hű
bériséghez vezethető vissza és az a „hűbérek oszthatatlan
ságában" falálja gyökerét. Egyes nyugati államokban a hiva
tali méltóságnak a földbirtok volt az alapja, amely a hiva
tallal együtt öröklődött. így alakult k i a primogenifura az 
öröklési jogban, amely először csak a nyugati nagy hűbé-
reknél, később pedig másutt is általánosan dívó öröklési jog
szokássá vált. 

Hazánkban a primogenifura s ezzel a förzsörökíés — a né
metség által lakott területeket kivéve — nem tudott jelenfősen 
elterjedni. A z előbb mondottak szerint ugyanis annak alapja 
az, hogy a hűbériség a földtulajdonnal együtt a hivatalokat is 
örökletessé feszi; ez a szokás pedig hazánkban — néhány 
kivételtől eltekintve — nem honosodott meg.1 8 Nem hono
sodhatott meg a förzsörökíés azért sem, mert ez az örök
lési rend a magyar nép túlnyomó részénél ismeretlen volt, 
másrészt pedig azért, mert csak úgy valósulhatott volna meg, 

17 Goffl Ágost: Családi otthon (homesfead) és törzsöröklés. Jogállam-
1909. évf. 165—166. 1. 

1 8 Maffyasovszky Miklós: i . m. 400. I. 
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ha a törzsöröklés következtében kiesett örökösök az ipari fog
lalkozásban elhelyezkedést találhattak volna; viszont ennek 
mindenkori előfeltétele a nagyarányú iparfejlesztés.19 

Hazánk területén leginkább a Dunántúl nyugati és déli 
részein találkozunk még elszórtan törzsörökléssel, de ott 
sem a magyarság, hanem a német telepesek jogszokásaiban 
lelhető fel. 

A z a kérdés is válaszra vár még, hogy végrendelkezés 
esetén, vagy még az örökhagyó életében való osztozásnál 
melyik fiú kapja a földet, vagy melyiket részesítik a többi
vel szemben előnyben. A z e tekintetben dívott szokás arra 
mutat, hogy mindig az a fiú kapta a földingatlant, akiről 
feltételezhető volt, hogy legtovább marad az atyai háznál 
és így testvéreivel szemben legtöbbet segíthet szülőinek, leg
tovább munkálkodhafik szülői gazdaságában. Hogy a test
vérek közül a legidősebb, vagy a legfiatalabb fiúra esik-e 
a választás, arra általános érvénnyel feleletet adni nem le
het; a kialakult jogszokás azt látszik igazolni, hogy rend
szerint a legidősebb fiú vált íörzsörökössé.20 

Mafíyasovszky szerint a törzsöröklési szokásnak két 
lényeges sajátsága van. A z egyik ilyen sajátság az, hogy 
az egész földingatlant csak egy örökös, illetve leszármazó-
vegye áf. A másik — ehhez fűződő — sajátság, s szinte kö
vetelmény az, hogy a többi örökösök, illetve oszíályosfár-
sak legalább mérsékelt összegben nyerjenek kielégítést.21 

A förzsöröklési jogszokásnak e kettős lényegbeli sajátsága 
vonta meg az éles határt a förzsöröklési és más öröklési 
jogszokások között. 

A hazai öröklési jogszokásokra nézve elmondottakat 
összegezve, megállapíthatjuk azt, hogy a hazánk területén 
ismert három öröklési jogszokás közül a népi jogfejlődés 
lassan kiszorítja a fiági öröklést és a törzsöröklést, egyre 
tágabb teret engedvén az egyenlő osztály érvényesülésének. 

19 Tátkány Szűcs Ernő: Erdély öröklési jogszokásai. 13. 
2 0 Mafíyasovszky Miklós: i . m. 338. 1. 
2 1 Mafíyasovszky Miklós: i . m. 405. 1. 
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III. 

A Z ÖRÖKHAGYÓ ÉLETÉBEN TÖRTÉNŐ OSZTÁS 
A BARKÓKNÁL. 

A barkók végrendeleti és törvényes öröklésének tárgya
lása előtt szükségesnek véljük —legalábbis érinfőleg— meg
említeni azokat a sajátos cselekményeket, amelyek bár nem 
előzményei, vagy tartozékai az öröklésnek, mégis annak 
kétségkívül befolyásoló fényezőivé válhatnak a végrendeleti 
örökösödés esetén. E cselekmények alaft az örökhagyó életé
ben történő osztást s az ezzel kapcsolatos jogszokásokat 
értjük, amelyeket a barkókra vonatkozóan a következőkben 
Igyekszünk felvázolni. 

A z öregek elerőtlenedésük esetén, amikor a föld meg
munkálásával, s a gazdaság vezetésével járó fizikai munkát 
egyáltalán nem, vagy csak nagy nehézséggel tudnák elvégezni, 
még életükben felosztják vagyonukat a leszármazók között. 
A z örökhagyó életében történő vagyonjuttatás nem jelent 
egyúttal a leszármazóknak tulajdont. A z ingatlant és Ingó
ságokat ugyanis nem tulajdonba, hanem csupán használatra 
— mintegy haszonbérbe — kapják a leszármazók, amelyért 
„kommenclóf" kell fizetniök. A z osztás és a kommenció meg
állapítása a családon belül történik; a barkó a legritkább 
esetben fordul a'községi jegyzőhöz, hogy készítse el a kom-
menciós levelei. A szülők a földingatlanból általában fél, 
vagy másfél hold földet meghagynak maguknak a birtok 
nagysága szerint. „Meghányjuk a földét" — mondja az elörege
dett barkó és a maga részére megtartott kis darabka föld 
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kivételével a többit szétosztja gyermekei között. Mindegyik 
gyermeknek egyenlő részt juttat, bár azelőtt a leányok 
mindig háttérbe szorultak a gyerekkel (fiúval) szemben. 

A belsőséget, a gazdasági felszerelést a „gyerekek" 
kapják, de ezzel — mint a barkók mondják — a lányok 
nem kerültek hátrányos helyzetbe, hisz kiházasításkor az 
ingók (bútorzat, háztartási felszerelés sfb.) juttatásával az 
egyenlőség ismét helyreáll. 

A z ingók széfosztása általában sorshúzás, az ú. n. „nyíl
húzás" útján történik. Nyílhúzás aláff egyszerű sorshúzást 
kell érteni, amelyet különböző hosszúságú szalmaszállal vé
geznek. A k i a hosszabbat választotta, az választ először az 
ingóságokból is. A nyílhúzásnál gyakrabban előforduló meg
oldás az ingóságoknak békés megegyezés útján történő szét
osztása. Ez a felosztási módszer nemcsupán a véletlentől 
feszi függővé azt, hogy ki , miben és milyen mértékben 
részesül, hanem lehetőséget nyújt arra, hogy a testvérek 
szándéka, akarata és jogos kívánságai is teljesülhessenek. 

Ha nem sorsolnak, rendszerint a kisebbik „gyerek" 
választ. Ilyenkor gyakran az atya erélyes közbelépése is 
szükséges, mert nem ritka az eset, amelyben a kisebb gyere
ket az osztásnál az idősebb testvérek háttérbe szorítani 
akarják. A ruhafélét, háztartási felszerelést a lányok, a lá
bas jőzságof általában a fiúk kapják. 

A gyermekek gyakorta visszaélnek a szülők előreha
ladott korával járó gyengeséggel, amikor az osztást az el
aggott szülők irányítani nem tudják. Ilyenkor — mint mond
ják — az aki bírja marja elve érvényesül. A Barkóság több 
községében úgy hallottuk, hogy az oszfozásnál a gyermekek 
részéről megnyilvánuló visszás magafarfás okát abban lát
ják, hogy a szülők iránti szeretet anyagi vonatkozásban erő
sen lecsökkent. A gyermekek várják az idősebb szülő ha
lálát, hogy a végrendeletet mielőbb végrehajtsák, vagy annak 
nem létében a törvényes öröklést mielőbb életbelépfessék. 

A z ingatlan és az ingóságok szétosztása után a család 
vagy továbbra is házközösségben marad, vagy pedig bekö-
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vetkezik az „ehátakozás"': a család széf széled. A házközösségi 
rendszerre! a barkóknál ritkábban találkozunk; a kevés k i 
vétel is az elmúlt évtizedekből maradt fenn. Új házközös
ségek— a barkók előadása szerint — náluk ma már csak 
akkor létesülnek, ha a családhoz tartozó gyermekek, vagy 
fiatal házastársak még nem rendelkeznek a külön megélhe
téshez szükséges vagyonnal, aminek következtében a szülők 
nem engedik meg számukra az önnálló háztartást. 

A z örökhagyó életében történő osztással járó civódá-
sok és súrlódások az örökhagyó halála után sem szűnnek 
meg mindenkor; sőf gyakran még nagyobb viszályok kelet
keznek az örökösök között. Végrehajtják, a végrendeletet, 
vagy élefbelép a törvényes öröklés, de nyomukban új vihar 
fámád. A z önzés, az anyagiakhoz való ragaszkodás, minf 
gyarló emberi tulajdonságok, nem hiányoznak a barkóknál 
sem. 



ÍV.' 

A B A R K Ó K V É G R E N D E L E T I Ö R Ö K L É S E . 

„A régi magyar végrendeleti öröklés alapeszméje az volt 
— 'írja Baross János — hogy amit magunk szereztünk, ar
ról ám intézkedjünk halálunk esetére és szabadon; de amit 
másoktól örököltünk, azt kötelességünk tovább adni iva-
dékról-ivadékra annak családjában, aki azt valamikor sze
rezte és akitől mi is örököltük."1 

Ha e megállapításban foglalt okfejtést közelebbről szem
ügyre vesszük, úgy könnyen érthetővé válik az, hogy a vég
rendeleti öröklés mind általánosabbá lesz azoknál a foglal
kozási ágaknál, (iparos és kereskedő foglalkozások) ahol 
nagyobb szerephez jut a forgótőke és ennek következtében 
„gyakori a szerzett vagyon. A vagyonszerzés lélektanához tar
tozik az, hogy a vagyonszerző az általa — egy élet veríté
kével — szerzett vagyon sorsáról halála esetére még életé
ben gondoskodni kíván, végrendelkezni akar vagyonáról. 

Viszont a túlnyomóan őstermelő foglalkozási ágaknál, 
általában a mezőgazdasággal foglalkozó rétegeknél nem a 
szerzett, hanem az öröklött vagyonnal találkozunk. A z örök
lött vagyonnal szemben az örökhagyó bizonyos korlátozást 
érez annálfogva, hogy a reászálloff vagyont nem maga sze
rezte, hanem azt elődeitől örökölte s ezért bizonyos morá
lis kötelezettség érzetétől indíttatván, vagyonát a törvényes 
öröklés rendjére bízza. A z öröklött vagyonnal rendelkezők 

1 Baross János: Az öröklési jog kérdései. Budapest. 1901. 6. I. 
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lelkében öntudatlanul is él az elődök végakaratának hall
gatólagos célzata, hogy az öröklött vagyont ugyanúgy utó
daira hagyni kötelességüknek tartsák.2 

Ez a néplélekben öntudatlanul is élő lelkiismereti pa
rancs a barkók öröklési jogszokásaiban is érvényesül, an
nálfogva, hogy a barkó földművesek túlnyomó többségben 
öröklött vagyonnal rendelkeznek, s így álfaiában a törvé
nyes öröklésnek engednek teret. 

H a ritkábban is, de mégis előfordul a barkóknál a vég
rendeleti öröklés is; ezért kell foglalkoznunk a barkók né
mely végrendeleti öröklési jogszokásaival. 

A barkók tartózkodó magatartása — mint erről a „Bar
kókról" szóló fejezetben szólottunk — öröklésjogi vonatko
zásban Is érezteti hatását. Amennyire szerette és ápolta a 
barkó színes népszokásainak formaságait, annyira tartózkodó-
a hivatalos formaságoktól. Talán ezért is kerüli a törvény 
által előírt végrendeleti alakiságokat, s nem utolsó sorban 
falán innen való az, hogy nem szeret végrendelkezni. 

Feljegyzéseink szerint az átlag 1.500—2.000 lelket számláló 
községben évente egy-két végrendelkezés történik; de ta
láltunk olyan községeket is, amelyekben ez az öröklési mód 
éveken keresztül nem talált alkalmazásra. A barkó csak 
akkor végrendelkezik, ha valamelyik családtagját — néha a 
családon kívül állót — a többlek rovására előnyben akarja 
részesíteni. Ez a végrendeíefileg förfénő előnyösífés néha 
jutalom azzal a leszármazóval szemben, aki az örökhagyót,, 
a végrendeíkezőt haláláig eltartja. Végrendeíefileg intézke
dik a barkó vagyona felosztása Iránf akkor is, ha úgy láfja, 
hogy akaratát másképen nem tudja végrehajtani, és a roko
nok éppen azt akarják „megrövidíteni," akit ő előnyben akar 
részesíteni. Más helyekről való feljegyzéseink szerint viszont 
csak akkor végrendelkeznek, ha nincsenek lemenő és o l 
dalági rokonok, s ezáltal szükségesnek látják, hogy ingatlan 
és Ingó vagyonukról ily módon gondoskodjanak. 

% Baross János: i . m. 4—5. 1. 
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1. írásbeli magánvégrendelet. 

A végrendeletet — ha arra magukat elszánják — köz
vetlenül haláluk előtt, teljes elerőtlenedésük esetén készít
tetik el. Gyakran megtörténik, a barkó halálos ágyán már 
nem is az orvoshoz fordul segítségért; inkább jogi emberi 
hívat, aki majd tanúk jelenlétében leírja a végrendelkező 
végakaratát. 

Katolikus lakosságú barkó községekben a végrendelet 
rendszerint „Dicsértessék a Jézus Krisztus" köszöntéssel 
kezdődik. Elkészítésére a községi jegyzőt, vagy tanítót ké
rik fel, mert így látják biztosítva az előírt törvényes alaki 
kellékek megtartását. Végrendeleti tanúként a szomszédo
kat, a befegápolókat kérik fel, vagy azokat, akik éppen a 
beteg közelében tartózkodnak, s akik titkon azt remélik, 
hogy kisebb-nagyobb juttatásban ők is részesülnek majd. < 
A rendszerint súlyos beteg végrendelkezőf élete utolsó órái
ban körülveszik a rokonok, igyekeznek kedvében járni s 
lehetőséghez képest oly irányban befolyásolni, hogy a jelen
lévők minél nagyobb, a távollévő rokonok pedig minél k i 
sebb részt kapjanak az örökségből. 

A z olyan gyakori esetek mellett, amelyeknél a vég
rendelkező egyik leszármazójáí a többivel szemben előny
ben kívánja részesíteni, találkoztunk olyan végintézkedéssel 
is, amely szerint az összes leszármazók egyenlő mértékben 
részesültek a hagyatékból. Ha az Ingatlan egyenlő részekre 
pontosan fel nem osztható, és az örökösök között leány
gyermek is szerepel, úgy az az ingatlan-juttatásban kisebb 
arányban részesül a fiúkkal szemben; az így előálló örök-
részkülönbözefef pedig kiházasífása esetén pénzértékben 
kapja. Ezt az eljárást nevezik a barkók kiegyenlítésnek. 

Végrendeleti öröklés esetében a gyermekekre fordított 
neveltetési, iskoláztatási költséget, a házasságkötéskor ré
szükre adományozott hozományt általában nem számítják 
be; gyakran megtörténik azonban az, hogy az örökösök ón
ként lemondanak a hozomány, neveltetési és Iskoláztatási 
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költségek erejéig örökrészük bizonyos hányadáról a birtok
ban visszamaradó testvér javára. Ha szegény a család és 
ahhoz Iskolásgyermekek is tartoznak, ezek neveltetési, tanít
tatás! költségeiről — jellemző a barkók lelkületére — az 
egész család, tehát az apa és többi gyermekek közösen gon
doskodnak. 

A végrendeletben az özvegyről legtöbbször csak any-
nyiban történik intézkedés, hogy a haszonélvezet — melyet 
a gyermekek rendszerint tarfásdíjjal, „ kommencióval" vál
tanak meg — részére bizfosíffassék. 

A közös végrendelettel, amelyet tételesjogunk értelmé
ben csak házastársak együttesen készíthetnek, a Barkóság
ban végzett népi jogkufatásunk során a legritkább esetben 
találkoztunk. Hangony községben szerzett adatok szerint az 
utóbbi húsz év alatt mindössze három esetben történt kö
zös végrendelet házastársak részéről. E három végrendelet 
is a közös végrendeletnek ama formája, mellyel a házastársak 
egymást nevezik k i közös végintézkedésükben egymás örö
köséül és ezzel a végrendelet kölcsönössé válik. 

A z Egyház részére történő végrendeleti juttatásról alig 
hallottunk a Barkóságban. Érdeklődésünkre azt mondták, 
hogy az Egyház mellőzése a végrendeletben nem a vallási 
közöny, vagy éppen vallásfalanság következménye, hanem 
csupán azzal magyarázható, hogy a nép általában szegény; 
a kijelölt örökösök száma aránylag mindig nagy s így a ha
gyatéknak még kisebb részekre való tagolása szinte már le
hetetlen. Csokvaomány községben hallottuk, hogy jóbbmódú 
barkó-gazda ingóságok végrendeleti juttatásával lehetővé 
tette a község templomának kifestéséf. Csernely és Lénárd' 
daróc községekben csekélyebb végrendeleti hagyományozás-
ról kaptunk adatokat. 

Bár — mint az előzők szerint láttuk — a barkók a fel
sorolt kivételektől eltekintve, csak ritkán végrendelkeznek, 
mégis úgy véljük, hogy az elmondottak a barkók által hasz
nált végrendeleti alakok rövid megemlítését is szükségessé 
teszik. 
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A magánvégrendelefi alakok közül adatgyűjtéseink so-
•rán legritkábban az ú. n. fesfatnenfum hoíographam-xa. azaz az 
-egész terjedelmében sajáfkezűleg írt és aláírt végrendeletre 
találtunk, amelynél a törvény értelmében két tanú jelenléte 
szükséges. Gyakrabban előforduló' végrendeleti alak a fes
fatnenfum allogtaphum, amelynél a végrendelet szövegét nem 
-a végrendelkező írja sajátkezűleg, hanem az alaki szempont
ból előírt négy jelenlévő tanú egyike; a végrendelkező e 
végrendeletet — ha írni nem tud, vagy nem képes — csu-
spán kézjegyével látja el. 

Miként ismételten említettük, a barkó végintézkedésre 
-csak ritkán, akkor is közvetlenül halála előtt, teljes elerőt
lenedése esetén gondol, aminek következtében a végrende
letnek kézjeggyel való ellátásánál többre nem képes. Erre 
nézve szolgáljon — egyéb adataink mellett — F. G. hango-
nyi és P. M. csokvaományi barkó gazdák elbeszélése, akik 
.25—30 évre visszaemlékezve úgy tudják, hogy a végrende
letek legnagyobb része halálos ágynál készült és a végren
delkező neve helyett már csak keresztet tudott aláírásként 
rajzolni. 

2. Szóbeli magánvégrendelet. 

A szóbeli végrendeleti alak a barkóknál nem haszná
latos. Idősebb barkók úgy mondják, hogy az utóbbi három év
tized alatt ez a végrendelkezési forma azért nem falált alkal
mazásra, mert a közmeggyőződés szerint „az úgysem érvé
nyes." Űgy tudják, hogy csak az a végintézkedés érvényes, 
amelyet a végrendelkező, vagy helyette más írásba foglalt. 
A z írásbeli vérendeletekről szólva emlífetfük már, hogy a 
barkó általában bizalmatlan a végrendelettel szemben; pe
dig elkészítésére rendszerint hozzáértőt: községi jegyzőt, ta
nítót, vagy általában e téren gyakorlattal bíró személyt hív, 
akiről tudja, hogy erkölcsi felelősséget érez a végrendelet 
alakiságainak betartásáért. 

3* 
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így azután érthető, hogy még inkább bizalmatlan a szó
beli Végrendeletfel szemben; hisz ennél csak néhány hirte
len odahívott szomszéd^ befegláíogató, vagy jóbaráf van je
len s legtöbbször hiányzik az, aki a végrendelkezési aktus
lefolyását vezetné, akinek feladata lenne arra ügyelni, hogy 
a "végrendelkezőt akaratában senki se befolyásolja, aki mind 
a végrendelkezőf, mind a tanúkat útbaigazítaná az alaksze
rűségekre vonatkozóan. 

Bizalmatlanságuk leginkább a végrendeleti tanúkkal 
szemben mutatkozik meg. Míg az írásbeli végrendeletnél a. 
tanúk figyelme, emlékezőtehetsége kevésbbé van igénybe-
véve, addig a szóbeli végrendeletnél kizárólag a tanúk val
lomásai döntik majd el esetleg egy életre az örökösök s az 
örökség sorsát. 

A barkónak a szóbeli végrendelettel szemben való "el
utasító magatartása három fényre enged következtetni.: 1. 
a barkó sajátos zárkőzoftságára és bizalmatlanságára, 2. az 
általa öröklött vagyonnak a törvényes öröklés rendjére való-
rábízására, 5. az ufódokról való köteles gondoskodásra. 

A barkót zárkózottsága — «rnint arra ismételten rámu
tattunk — szinte egész életén végigkíséri. Különösen meg
mutatkozik ez élete végórájában is, amikor szerettein kívül 
szinte mindenkivel szemben teljesen elzárkózik, s bizalmatlan 
lesz még a rokonnal, barátfal szemben is, akiket éppen ezért 
végrendeleti tanúként nem lát szívesen. 

Ez a sajátos magatarfás másfelől pedig azt látszik iga
zolni, hogy a barkó azt a — rendszerint — kevéske vagyont,, 
amif szülőitől örökölt, teljes egészében utódaira kívánja 
hagyni; ezért enged teret inkább a szerinte biztosabb k i 
menetelű törvényes öröklésnek, mint a szerinte bizonyta
lansággal járó s az örökösöket „kiforgafással" fenyegető 
szóbeli végrendeleti öröklésnek. 

Ennek a magatartásnak a hátterében végül sajátos jel
lemvonás jelentkezik. A barkót egész életében bizonyos anya
giasság kíséri; a halálos ágyán azonban már nem a múló anya
giakhoz való elvakult ragaszkodás, hanem a hátramaradó-
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gyermekekről való szerető gondoskodás jelentkezik abban 
a végakaratban, amelyet biztosabban lát érvényesülni a tör
vényes öröklés rendjén, mint a végrendeleti — de különö
sen a szóbeli végrendeleti — öröklés során. 

3. Közvégrendelet. 

A végintézkedésnek közvégrendelet útján történő k i 
nyilvánítására — amint erről az egész Barkóságban meg
győződtünk — az utóbbi évtizedekben nem volt példa. A 
Barkóság területén egyébként közjegyző nincsen. 

Eziráhyú helyszíni adatfelvételeink során azt tapasz
taltuk, hogy a barkóknál álfaiában kevesen fúdnak a közvég
rendeletről, s arról, hogy azt közjegyzőnél kell elkészíteni. 
Ama néhány községben pedig, ahol egyef-mást tudnak a 
közvégrendeletről, ott is nagy bizalmatlansággal szóltak 
arról. 

Amit a magánvégrendelettel kapcsolatban a barkók 
tartózkodó magatartásáról elmondottunk, az a közvégren
deletre nézve még fokozottabban érvényes. A barkó — mint 
említettük — általában nem szeret végrendelkezni. A halál 
-óráját szinte hessegeti önmagától s nem gondol arra, hogy 
végakaratát kellő időben s kellő módon kifejezésre juttassa. 
H a az írásbeli magánvégrendelefnél bizalmatlan a jegyzővel 
szemben, vagy szóbeli végrendeletnél a tanúkkal szemben, 
úgy ez a bizalmatlansága még fokozottabban fenáll a köz
jegyzővel szemben. 

Bizalmatlan a közjegyzővel szemben legkivált azért is, 
mert az nem községbeli, hanem távolabbi vidéken lakik s 
akit ennélfogva nem ismerhet. Márpedig a barkó a legsa
játabb családi vonatkozású, vagyonjogi természetű ügyeit 
ismeretlenre, idegenre nem bízza. Meg aztán Ideje sincs 
arra, hogy ilyesmiért öreg fejjel egy távoli vidékre utazzék, 

r s végül a költséget is kímélni kell, — mondja az öreg 
barkó. 
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Egyebekben a végrendelkező halála, majd a jellegzetes 
barkó szokás szerint történő eltemetése után, eleget tesznek 
— néha perpatvar közepette — a végintézkedésben fog
laltaknak. 

A barkók végrendeleti öröklésével kapcsolatban meg; 
kell még említenünk, hogy a barkó a végrendeletet általában 
csupán kényszer-tiszteletben tartja. -

A végrendeletnek kényszer-tiszteletben való tartása r 
barkó-sajátosság. 

Kényszerű a végrendeletfel szemben e tisztelet azért, mert 
— amiként erre az előzőkben ismételten rámutattunk — a 
barkó általában nem szeret végrendelkezni. Nem szereti a 
végrendeletet a már mondottakon fúl azért sem, mert a* 
végrendelet — a legtöbb esetben — az összes" jogos, vagy 
jogosnak vélt igényeket kielégíteni nem tudja, s így a család 
és rokonság tagjai között oly gyakran viszály okozójává 
válik. A végrendelettel szemben való tisztelet e kényszerű
sége leginkább azok részéről jelentkezik, akik magukat a 
végrendelkezés során megrövídíteffnek érzik, s jogaikat 
sértettnek vélik. 

Ha a barkók az előzők ellenére is tiszteletben tartják a 
végrendeletet, ez nyilván annak tulajdonítható, hogy bár — 
mint mondottuk — néha az öregek halálát titokban várják,, 
mégis azok halála után újraéled az örökösökben és mellő-
zöffekbeníj egyaránt az egykori családi, vagy rokoni köte
lékből eredő szeretet. 

Bizonyára innen van az, hogy a Barkóságban végzett 
népi jogélet-kutatásaink során csak szórványosan hallottunk 
a végrendeletnek perrel való megtámadásáról. 
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V . 

T Ö R V É N Y E S Ö R Ö K L É S A BARKÓKNÁL. 

Öröklési jogunk szerint törvényes öröklésről akkor be
szélhetünk, ha az örökhagyó vagyona felosztásáról, az örö
kös, vagy örökösök személyéről sem végrendeíefileg, sem 
szerződésben nem intézkedett, aminek következtében örök
lési jogunk a hagyatékban való örökösödésre a törvényes 
örökösöket a megállapított sorrendben hívja meg.1 

Ismeretes, hogy a törvényes öröklési kapcsolatban álló 
személyek öröklési jogosultsága különböző. A törvényi ren
delkezés bizonyos sorrendet állít fel, amely szerint a jogo
sultakat nem egyszerre, hanem egymást követően hívja meg 
az öröklésre. Ezt az előre megállapított sorrendet nevezzük 
öröklési rendnek.2 Ennek megfelelően vesszük sorra a le
származók, a házastárs, a felmenő és oldalági rokonok örök
lését. 

1. Leszármazók öröklése. 

A múlttal szemben a barkóknál ma már általános szo
kás, hogy az örökhagyó halála után — törvényes öröklés 
esetében — az összes leszármazók egyenlő hányadok szerint 
részesednek a hagyatékban, vagyis az egyenlő osztályt kö
vetik. Domaháza, Szenfsimon és Uppony községekben íalál-

1 Kolosváry Bálint: Magánjog. Budapest. 1938. 307. 1. 
2 L. erre nézve jelesül: Kern Tivadar: Törvényes öröklés. Magyar 

Magánjog. Szerk. Fodor Ármin. Budapest, é. n. V. köt. 80. I. 
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kozfunk ugyan még a fiági öröklésre emlékeztető vagyon
felosztással, de e ritkább kivételek az egész barkó tájegy
ségre nem általánosíthatók. Mintegy húsz évvel ezelőtt a leá
nyok örökrésze csupán a hozományból és az őket megillető 
ingatlanhányad csekély pénzbeli ellenértékéből állott. A ho
zományhoz — régi barkó szokás szerint — minden esetben 
hozzátartozott és hozzátartozik még ma is a „karikavászon," 
amely nem más, mint karlka alakúra összetekert hazívászon. 
Ha a leány „otthagyja a birtokot," „kimegy a faluból," va
gyis más községbe megy férjhez, örökrészül az őt illető i n 
góságokon kívül pénzbeli kielégítést kap. A fiúk eíőnyösí-
íésére, s ezzel a fiági öröklésre jellemző az a Domaházán 
használatos kifejezés, amely szerint „a leány másodrendű 
a juttatásban, a gyerek az első." 

A z örökség megnyílása után rendszerint „széfszelik a 
kenyerei/ a család széf válik és felosztják a vagyont. A föld
ingatlant — bárminő kicsi is az — egyenlő részek arányában 
a leszármazók kapják. Ha az ingatlan több tagban fekszik, 
akkor vagy minden Ilyen blrfokfesfef külön-külön feloszta
nak az örökösök között, vagy pedig a külön tagban fekvő 
ingatlanrészeket, területi kiterjedésük és termőképességük 
figyelembevételével, teljes egészükben és eredeti nagyságuk
ban darabszám osztják széf. Mindkét felosztási módnak van
nak előnyei és hátrányai. 

Ha az első felosztási módot választják, úgy az örökő
sök egyenlő mértékben való kielégítése jobban biztosított
nak látszik, viszont elkerülhetetlen az egyes Ingatlanok oly 
mérvű feldarabolása, amely a teljes elértéktelenedéshez ve
zet, így jönnek létre az ú. n. nadrágszíj parcellák, amelyek 
oly keskenyek, hogy pl . a szántásnál az ekével alig tudnak meg
fordulni. Ezt a hátrányt a tagosítás intézményével Igyeksze
nek kiküszöbölni; azonban hiányosságai miatt a tagosítás 
sem tudja az örökösök között gyakran keletkező súlyos 
nézeteltéréseket minden esetben megszüntetni. 

A második felosztási módnak határozott előnye az, hogy 
megakadályozza az Ingatlanok széf parcellázását; tagadhatat-
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lan hátránya azonban az, hogy az egyes birtoktestek külön
böző nagysága és a föld minősége — még pénzbeli kiegyen
lítés esetében is — majdnem lehetetlenné teszi az ingatlan, 
vagy Ingatlanok egyenlő mértékben való, igazságos felosztá
sát. A nehézségeket ilyenkor a már említett pénzbeli kir-
egyenlítés útján kísérlik megszüntetni; ha ez sem vezetne 
célhoz, akkor a hátrányt szenvedettnek a hagyatékban lévő 
ingóságokból nagyobb, esetleg értékesebb részt juttatnak. 

A z apai ház rendszerint a fiúknak jut gerendaközönként. 
Bár gyakran találkoztunk olyan jogszokással Is, amely 
szerint a barkók a házingatlant felosztás mellőzésével egyik, 
vagy másik fiúnak, esetleg — és kivételesen — a leánynak 
adják. Felosztás esetében házközösségi rendszer létesül, 
amelyre példát a Barkóság némely részének községeiben 
még napjainkban is találhatunk. Gyakoribb a házközös
ségi szokás a Barkóság északi, északnyugati részein. A táj
egység keleti és déli községeiben a házközösségi rendszer 
már alig található. 

A házközösségi rendszer helyébe újjabban az a szokás 
lépett, hogy a házat az örökösök egyike kapja, s ezzel el
kerülik a „gerendaközönkénti" szétosztást. A z apai ház ilyen
kor rendszerint annak a fiúnak jut, aki az atya haláláig 
vele együtt élt. Döntő szempont az, hogy vájjon a család
ban lévő fiúgyermek „vőnek megy"-e más családhoz, tehát 
házasságkötés után „elhagyja apját, anyját," avagy pedig, 
otthon marad-e, s „menyet hoz a házhoz." Bánhorvát, Sáta, 
Csokvaomány, Uppony községekben rendszerint a legidő
sebb fiú marad a háznál, mert „menyet hoz a házhoz"; v i 
szont a fiatalabb fiúk „vőnek mennek." Fiú leszármazók 
nemlétében annak a leánynak jut a ház, aki férjével együtt 
közös házfarfásban élt az atyával, azt öreg napjaiban gon
dozta, háztartását vezette, betegségében ápolta, halála után 
pedig eltemettette. 

A hagyatékban lévő ingóságok szétosztása: vagy békés 
egyesség, vagy nyilhúzás útján történik. A nyiíházás-ról már 
-az előzőkben szólottunk. A „jószágot," a gazdasági felsze-
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relésf a „gyerek" kapja a felosztás során, míg a ruhaneműt,, 
háztartási felszerelést a leányoknak juttatják. A jószágot 
„lábra osztják" s eszerint számolják k i azt, hogy,hány ló, 
hány szarvasmarha stb. jut egy-egy fiúra. Ha az igazságos fel
osztás Ily módon nem lehetséges, a jószágot eladják és a befolyt 
vételárat az örökösök között egyenlő arányban szétosztják. 

Törvényes öröklési jogunktól elférő, igen jellegzetes, 
jogszokást találtunk Csernely községben. A z eltérés abban 
jelentkezik Iff, hogy az egyenlő osztály helyett az apai va
gyont a fiúk, az anyai vagyont pedig a leányok öröklik a 
törvényes öröklési rend során. 

A z oszíályrabocsáfás tekintetében a barkóknál — némi. 
kivétellel — általában féfelesjogunk érvényesül. 

A z örökösök némelyike gyakran még az örökhagyó-
életében részesül kisebb-nagyobb juttatásban, s ezzel többi 
örökösfársával szemben előnyben részesül. Törvényes örök
lés esetében, amikor az örökhagyó feltehetőleg egyik leszár-
mazőjáf sem akarta a többivel szemben előnyben részesí
teni, az örökösök mindazt, amit előzetes juttatásként kap
tak, oszfályrabocsátani kötelesek. Tételes jogunk az osz-
fályrabocsáíásf az iáeálkoüáció rendszerével valósítja meĝ , 
amely szerint „az az örökösfárs, aki már kapott valamit a 
hagyatékból, csak az adomány mértéke és az örökrésze 
közti különbözetet kapja meg, mert az előadomány tárgya 
nála marad." 8 

A barkóknál az oszíályrabocsáfás jogszokása — mint 
jeleztük — általában és kevés kivételtől eltekintve megegye
zik íéíeles jogunkkal. A kivétel abban jelentkezik, hogy az 
előzőkben emlífeíí ideálkolláció helyeit néha a reálkolíáciá 
rendszeréi alkalmazzák, — bár ezeket az örökjogi fogalma
kat és azok jelentőségét a barkók természetesen nem isme
rik. Eszerint az előadomány tárgyát in nafuta az örökösök 
rendelkezésre bocsátják és természetben hozzáadják a ha-

8 L. erre nézve bővebben: Lengyel Zoltán: Oszíályrabocsáfás. Buda
pest. 1946. 5. s köv. 1. 
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gyafékhoz. Ez az oszfályrabocsátási mód azonban csak ak
kor lehetséges, ha az előzetesen juttatott vagyontárgy egy
felől még létezik, másfelől pedig az a reálkolláció időpont
jában még az előadományozottnak tulajdonában van. Mivel 
e két követelmény — különösen régebbi juttatásnál — együt
tesen csak ritkán áll fenn, ezért a reálkolláció rendszeré
nek alkalmazása sem gyakori a barkóknál. 

2. Házastárs, felmenő és oldalági rokonok öröklése. 
Tulajdonközösség az öröklési jogban. 

A házastárs, felmenő és oldalági rokonok öröklése te
kintetében a barkók is a tételes öröklési jog szabályait kö
vetik; e kérdés bővebb fejtegetését éppen ezért nem látjuk 
szükségesnek. 

Leszármazók nemlétében mind az ingatlan, mind az Ingó 
vagyont vagy a házastárs, vagy a felmenők és oldalági ro
konok öröklik a szerint, hogy az szerzeményi, vagy pedig; 
öröklött vagyonnak tekintendő-e? A barkók öröklési jog
szokásai — a mondottak szerint — e téren megegyeznek a té-
íelesjog szabályaival, amelyek a törvényes öröklésnél kü
lönbséget tesznek szerzeményi és öröklött vagyon között. 
A szerzeményi vagyont a hitvestárs örökli, míg az öröklött 
vagyon visszaszáll oda, ahonnan eredt, azaz arra az elődre, 
Illetve annak ágára, „aki a kérdéses vagyonra nézve első 
szerzőnek tekintendő." 

A tulajdonközösség a barkók öröklési jogszokásaiban 
— mint a hagyaték valóságos felosztását helyettesítő jog
intézmény — ugyancsak előfordul. 

A hagyaték teljes felosztása helyett a barkók gyakran 
olyan megoldást keresnek, amely az adott helyzetben az 
örökösökre nézve előnyösebbnek mutatkozik. Ha ugyanis 
az örökösöket egyenként megillető osztályrész túlságosan 
csekély, és abból megélni nem tudnának, vagy pedig a 
hagyaték elaprózódását akarják elkerülni, akkor tulajdon-
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közösségben maradnak. Ily esetekben a hagyatékot csak 
eszmei hányadok szerint osztják fel és eszerint élvezik 
annak hasznait s viselik terheit. A közös tulajdon közös 
hasznainak (termény stb.) felosztását — bármily körülmé
nyek Is fennék sürgőssé — mindenkor a ferménybefakarí-
fás utánra hagyják. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy mindaddig, amíg a 
tulajdonközösség! viszonyt fenntartják, az örökösök rend
szerint és aránylag jómódúak. Véglegesen azonban mégsem 
maradhat meg a közös tulajdon, mert mihelyt az annak 
zavartalan fenntartásához szükséges munkaerők s ehhez 
képest a munkateljesítmények nem egyenlőek, szinte ön
magától bekövetkezik a tulajdonközösségi viszony megszakí
tása. A végleges osztozkodás rendszerint sorshúzás (nyíl
húzás) útján történik. 
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VI. 

Ö Z V E G Y I J O G A B A R K Ó K N Á L . 

Az özvegyi jog a barkóknál különösebben nem tér el 
tételes jogunk rendelkezéseitől; mégis találtunk vonatkozólag 
olyan sajátos barkó jogszokásokat, amelyeknek — legalább 
főbb vonásaiban való — megemlítését szükségesnek látjuk. 

A barkóknál az özvegyasszonyt megbecsülik; annak 
„becsülete" van. Ez a megbecsülés abban a tiszteletben nyil
vánul meg, amellyel az özvegyet egyfelől gyermekei és rokon
sága, másfelől a falu népe részesíti. 

A gyermekek részéről megnyilvánuló tiszteletnek alapja 
a szülői szeretet; ez azonban Inkább érzelmi, mint gyakor
lati. A z özvegy anya korának előrehaladásával egyre csök
ken a gyermeki szeretet. így pl. a fiúk az elaggott özvegy 
anya mielőbbi halálát — mint mondották — azért várják, hogy 
annak bekövetkeztével felszabaduljon az özvegyi haszon
élvezet terhétől a gyermekekre szállott apai örökség, amely
nek akkor fényleges birtokosaivá válhatnak majd. Jól tudja 
ezt az özvegy Is, s ezért „kommenció" ellenében szívesen 
mond le gyermekei javára a haszonélvezeti jog gyakorlásáról. 

A falu népe az özvegyasszonynak járó. tiszteletei és meg
becsülést nem aszerint méri, hogy az elhunyt férj módos, 
vagy kevésbbé módos barkó volt-e. A barkó nép mindig 
a gyengébb, a támaszra szoruló mellé áll. Ilyennek tekinti 
az özvegyet s ezért fordul feléje megbecsüléssel. 

Ezek előrebocsátását azért véltük szükségesnek, mert 
a barkók özvegyi jogszokása ezekkel a motívumokkal ma
gyarázható. 
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A z özvegyasszonyt férje halála után az özvegyi jog 
alapján haszonélvezeti jog illeti meg a hagyatéki vagyonban, 
azonban haszonélvezeti jogát a leszármazók a barkóknál is, 
úgy tárgya, mint terjedelme tekintetében jelentékenyen kor
látozhatják. A Barkóságban is általában elterjedt jogszokás 
az, hogy az özvegy — mint fentebb mondottuk — a föld
ingatlant nem tartja meg magának, hanem felosztja gyer
mekei között, akik a megművelésről gondoskodnak. A z 
özvegy ennek fejében kommencióf kap, ami néhány mázsa 
terményből, burgonyából, tűzifából s néhány hl . borból áll. 
Rendesen legkedvesebb gyermekéhez költözik, aki ily eset
ben a maga részéről a kommencióf csak lakáshasználat és 
illő ellátás juttatásával biztosítja anyjának. 

Éppen az említett jogszokás következtében nem talál
tunk olyan előfordult esetet, hogy akár az édes-, akár a 
mostoha gyermekek az özvegyi jog korlátozását per útján 
szorgalmazták volna. 

Leszármazók nemlétében az özvegyet ugyancsak meg
illeti a teljes haszonélvezet; a barkó özvegy azonban ilyen
kor vagy rokonfiút fogad maga mellé, akire rábízza a föld 
megművelését s a gazdaság vezetését, vagy a haszonélvezeti 
jog gyakorlását kommenció fejében átengedi a rokonságnak. 

S A J T Ó H I B Á K . 

17. old. felülről 6. sor „előzte neg" helyett olv.: előzte meg 
18. „ „ 5. „ „halottunk" helyett blv.: hallottunk 
19. „ „ 7. „ „legutóbb" után olv.: is 
37. „ „ 11. „ „közjegyzőnél" után olv.: vagy járásbíróság előtt 
41. „ „ 19. „ „ujjabban" helyett olv.: újabban. 
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