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A VEGYES HÁZASSÁG ÉS ÚJRAHÁZASODÁS  
TISZAÚJLAKON A DUALIZMUS KORÁBAN*

ASZTALOS ANNAMÁRIA

A házasság az emberi élet egyik meghatározó mozzanata, melynek vizsgálata 
fontos részét képezi a helytörténeti kutatásoknak. Jelen munka keretében a ve-
gyes házasság és az újraházasodás kérdéseit a dualizmuskori Tiszaújlak példá-
ján kívánom bemutatni. A vizsgált helység jelenleg egy városi típusú település,1 
amely a Tisza folyó jobb partján fekszik Ukrajnában, Kárpátalján, a Nagyszőlősi 
járásban. A lakosság száma a 2001-es2 népszámlálási adatok szerint 3422 fő, 
ebből 2772 ember vallotta magát magyarnak.3

A vegyes házasság

Vegyes házasságról akkor beszélhetünk, hogyha a házasodni készülő felek nem-
zetiségi, faji vagy vallási szempontból más közösségbe tartoznak.4 Azonban eb-
ben a kutatásban csupán a vallásbeli vegyes házasságról lesz szó.

A vegyes házasság okai

A vegyes házasságnak több oka lehetett, melyből az egyik az egyház tekinté-
lyének meggyengülése. A dualizmus időszakában a katolikus vallás szerepe 
fokozatosan kezdett visszaszorulni. Ennek egyik jele volt, hogy 1868-ban elfo-
gadták a törvényesen bevett keresztyén vallásfelekezetek viszonosságáról szóló LIII. 
törvénycikket, amit már az 1848. évi XX. tc. 2. paragrafusában már kimondtak: 
„E hazában törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül 
tökéletes egyenlőség és viszonosság állapittatik meg.”5 Az 1868. évi törvénnyel  

* A kutatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem által meghirdetett Márton Áron 
Szakkollégiumi Program keretében valósult meg.

1 Városi típusú az a település, melynek lakossága meghaladja a 2000 főt, ebből a lakos-
ság kétharmada munkás, hivatalnok, illetve azok családtagjai.

2 2001 után nem volt népszámlálás.
3 Molnár – Molnár, 2005. 38–84.
4 D. Raffay, 1934. 3–4.
5 1848. évi XX. törvénycikk a vallás dolgában. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-tor-

veny?docid=84800020.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D27 
letöltés 2018. okt. 5.).
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azonban ezt ismét megerősítették, így a katolikus vallás államjellege lényegé-
ben megszűnt.6

A katolikus egyház mellett azonban más egyházak tekintélye is csökkent. 
Nagy változásokat indított el, mikor sikerült elfogadni az 1894–1895-ös években 
az egyházpolitikai törvényeket, amellyel az állam a már több éve tartó egyház-
politikai vitákat kívánta megszüntetni. Ezek a kötelező polgári házasságkötésről 
(1894. évi XXXI. tc.), a gyermekek vallásáról (1894. évi XXXII. tc.), az állami anya-
könyvezésről (1894. évi XXXIII. tc.), az izraelita vallásról (1895. évi XLII. tc.) és a 
vallás szabad gyakorlatáról (1895. évi XLIII. tc.) szóltak.7

Az állami anyakönyvezés bevezetésével kivették az egyház kezéből az anya-
könyvezést, amit azzal indokoltak, hogy a születési, házassági és halálozási 
anyakönyvek vezetése állami feladat.8 A polgári házasságkötés bevezetésével 
pedig a házasságot elsősorban az állami törvények szabályozták.9 Ezek a törvé-
nyek hozzájárultak az egyház presztízsének a visszaeséséhez, amit Császtvay 
Tünde így foglalt össze: „Az egyházak tekintélye, presztízse, társadalmi, közéleti be-
folyása korszakunkban erősen megcsappant. Ez összefüggött a gyakorló vallásosság 
visszaszorulásával, a vallási közömbösség elterjedésével, különösen a középosztály 
és az értelmiség körében, amely miatt mind katolikus, mind protestáns részről sokat 
panaszkodtak.”10

Annak érdekében, hogy kiderüljön az egyházak meggyengülésének milyen 
mértékű szerepe volt a vegyes házasságok kialakulásában, meg kellett vizsgálni, 
hogy milyen mértékű volt az áttérések száma, illetve a vegyes házasságok mi-
lyen számban köttettek meg a településen. Tiszaújlakon az 1895–1918 közötti 
években kötött 288 házasságból 4 olyan esetet találtam, amikor a menyasszony, 
a vőlegény vagy a házasságot kötni kívánó mindkét fél elhagyta egyházát, és egy 
másik vallásfelekezet kötelékébe tért át. Igaz, hogy mindössze 4 áttérés volt, 
viszont a frigyek csupán 67,5%-a volt egyvallású, így azt a következtetést vonhat-
juk le, hogy az egyházak szerepének a meggyengülése is szerepet játszhatott a 
vegyes házasságok kialakulásában.11

A vegyes házasság megkötésének másik oka az érzelmi indíttatás lehetett. 
Nehéz megállapítani azt, hogy Tiszaújlakon az emberek többsége érzelmi ala-
pon választott-e magának társat vagy sem. Az eddig átvizsgált forrásokban nem 
volt erre vonatkozó adat. 

6 Katus, 2001. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek (CD-ROM), OSZK - Arcanum 
Adatbázis (http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/index5.html letöltés 2018. dec. 14.).

7 Herger, 2003. 27–35.
8 Herger, 2005. 19–94.
9 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?-

docid=89400031.TV&searchUrl=/ezer-ev-torvenyei%3Fkeyword%3D1894 letöltés 
2017. okt. 20.).

10 Katus, 2001. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek (CD-ROM), OSZK - Arcanum 
Adatbázis.

11 Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (továbbiakban: KTÁL) KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 
1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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Vajda Mária egyik munkájában leírja, hogy Balmazújvárosban a parasztságnál 
a szerelmi élet nem a házasságon belül zajlott le, hanem a frigy megkötése előtt 
és a házasságon kívül. Ennek oka, hogy a házasság nagyon szigorú intézmény-
nek számított, ami olyan fegyelmezett életet követelt meg a felektől, amelyben 
már nem maradt hely a szerelemnek. Tanulmányában arra is kitér, hogy a föld-
nélküliek, 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.”12 Minden 
bizonnyal társadalmi rétegenként és személyenként eltért a házasságkötés in-
doka. Valószínű, hogy a szegényebb réteg inkább az érzelmi ragaszkodást, kötő-
dést, a módosabbak pedig a vagyoni hátteret figyelembe véve kötöttek házas-
ságot. 

A dualizmus korában a házasságba vitt hozomány nagyon fontos szerepet 
játszott a párválasztásban, ami szintén okot adott a vegyes házasság megköté-
sére. 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.”13 Azonban akadtak kivételek, 
voltak olyanok, akik nem hagyták, hogy szüleik beleszóljanak a leendő partner 
kiválasztásába, de ez nem maradt büntetlenül. Gomboson azokat a fiatalokat, 
akik a párválasztás kérdésében nem voltak hajlandóak engedelmeskedni a szü-
leiknek, kitagadták. „Hogy szegény legény gazdag lányt elvehetett-e, az csak a lá-
nyon mullott. Az apa ijenkó kitagadta… Idővel azonban a szülő megtért… megbocsáj-
tott nekije.”14

A vagyoni kérdés megoszlásában fontos támpont lehet a foglalkozási meg-
oszlás Tiszaújlakon. A település lakossága 1880-ban 2588 fő volt. 1910-ben a 
községben élők száma jelentősen megnövekedett, mert a meglévő adatok sze-
rint ekkor 3470 ember élt az adott helységben.15 A házasulandó férfiak köré-
ben a legjellemzőbb szakmák az alábbiak voltak: 334 férfiból16 54-en napszámo-
sok, 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.17 A rendelkezésre álló adatok szerint 287 nő-

12 Vajda, 1982. 56–69.
13 Molnár, 1965. 387–417.
14 Jung, 1978. 79.
15 Kepecs, 1996. 122.
16 Itt meg kell jegyeznem, hogy a meghatározott 334 férfi számában nem csak a házas-

ságot 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.

17 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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ből18 190-en háztartást vezettek, 33-an segítő családtagok,19 14-en pedig varró-
nők voltak. Az egyéb munkakörbe tartozik többek között a gyümölcsárus, házi 
cseléd, szakács, napszámos.20 A házastársak foglalkozását viszont nem lehetett 
összehasonlítani, mert a 117 vegyes házasságból 33 esetben nem volt feltüntet-
ve a menyasszony vagy a vőlegény, vagy egyikük foglalkozása sem. Ráadásul eb-
ben a korszakban a nők szerepe a gazdasági tevékenységekben alacsony volt. A 
legtöbb nő ez időben nem dolgozott otthonán kívül, így sokan háztartásbeliként 
vannak feltüntetve.21

A vegyes házasságok számbeli megoszlása

A vegyes házasok vallási megoszlásához előbb meg kell tekintenünk azt, hogy 
milyen volt a vallási felekezetek szerinti megoszlás Tiszaújlakon. Az 1. táblázat-
ból látható, hogy a dualizmus idején a településen a legnagyobb számmal ren-
delkező vallási felekezetek az izraeliták, a római katolikusok, a reformátusok és 
a görögkatolikusok.

1880 1900 1910
Izraelita 773 1055 1208
Római katolikus 738 771 817
Görögkatolikus 465 467 564
Református 594 703 866
Evangélikus 13 12 14
Görögkeleti 1 - 1
Egyéb 4 - -
Összesen 2588 3008 3470

1. táblázat: A lakosság vallási megoszlása Tiszaújlakon (1880–1900–1910)
(Forrás: saját készítés. Kepecs, 1996. 122. és Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal, 1902. 

330–331.)

Ha megtekintjük az 1. táblázatot, és összehasonlítjuk az 1880. évi adatokat az 
1910-es adatokkal, akkor láthatjuk, hogy az izraelita hitközösség száma 1910-re 
majdhogynem megduplázódott. A zsidó felekezet mellett gyarapodás figyelhe-

18 Itt megjegyezném, hogy csakúgy, mint a férfiak esetében, a meghatározott 287 nő 
számába nemcsak a házasságot kötő személy tartozik bele, hanem a vőlegény és a 
menyasszony anyja is, mert a szülőknél is fel volt tüntetve, hogy mivel foglalkoztak. 
Nem minden esetben volt feltüntetve az illető szakmája.

19 Segítő családtag alatt értjük azokat, akik a családi gazdaságon-üzemen belül hozzá-
tartozójuknak személyesen és díjazás ellenében segítenek a munkában, ezt azonban 
nem munkaviszony keretében teszik.

20 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
21 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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tő meg a református egyháznál is. A levéltári iratokban nincs arra forrás, hogy 
miért következett be ilyen nagymértékű növekedés. Ha azonban a változások 
egész országra kiterjedő tényezőit vesszük figyelembe, akkor feltételezhető, 
hogy az emelkedés elsősorban a nagyobb természetes szaporulatnak, illetve a 
ki- és bevándorlásnak tulajdonítható be.22 Azonban a házassági iratokból az de-
rül ki, hogy a házasságkötés miatt is sokan elhagyták szülőföldjüket.23

1. diagram: A vegyes házasságok vallási megoszlása Tiszaújlakon 
a dualizmus korában

(Forrás: saját készítés KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. 
ügyirat)

Tiszaújlakon a dualizmus időszakában köttetett frigyek 32,5%-a volt vegyes 
házasság. Az 1. diagramból látható, hogy a legtöbb vegyes házasság az evangé-
likus református / református és a római katolikusok, valamint a római katoli-
kusok és görögkatolikusok között köttetett. Ami igazán érdekes, az viszont az, 
hogy csak két izraelita vallású nő volt hajlandó vegyes házasságot kötni, tehát el-
mondható, hogy a zsidók főképp egymás között házasodtak. Nyilván az egyházi 
szabályaik nem engedélyezték a vegyes házasságot, és a hívek nagyon vallásos 
mivoltuk miatt be is tartották a közösség törvényeit.

A két izraelita vallású nő közül az egyik ráadásul vadházasságban élt egy 
református vallású férfival, akivel később házasságot kötött. Az előbb említett 
esetnél a nő 27 éves, míg a férfi 44 éves volt, amikor a vadházasság24 létrejött 
köztük, ami azért érdekes, mert érett személyek döntöttek úgy, hogy házasság 

22 Katus, 2001. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek (CD-ROM), OSZK - Arcanum 
Adatbázis

23 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
24 A korban használatos kifejezés a vadházasság, mely alatt azt az állapotot értjük, ami-

kor egy férfi és egy nő tartós kapcsolatban él együtt házasságkötés nélkül.
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nélkül fognak együtt élni tudván, hogy ezt a kor társadalma nem tartja elfogad-
hatónak. 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.25

A vegyes házasok születési és lakhelye

A házassági anyakönyvekben, a legtöbb esetben fel van tüntetve a vőlegény és 
menyasszony születési helye és lakhelye,26 csak ritkán találkozni olyan irattal, 
amelyből ez az adat hiányzik. A 117 vőlegényből 46-an születtek Tiszaújlakon és 
laktak ott a házasságukig, míg a 117 menyasszonyból 67 született és élt a frigy 
megkötéséig a településen.27 Ez a jelenség volt fellelhető Féltorony községében 
is. Blair R. Holmes az előbb említett községben vizsgálta a házasságkötés és ván-
dorlás arányát. Szerinte azért volt a férfiak aránya kevesebb – akik falubeli szü-
letésűek voltak, és nem költöztek el a házasság megkötéséig – a nőknél, mert a 
férfiaknál a munkavállalás miatt gyakoribb volt a szülőfalu elhagyása.28

Más a számbeli megoszlás a házasságot kötő feleknél, ha azt vesszük figye-
lembe, hogy hányan éltek Tiszaújlakon a frigyre lépés idején, de születtek másik 
településen. Eszerint: 117-ből 44 esetben fordult elő, hogy a vőlegény Tiszaúj-
lakon élt, de más községben született. A 117 menyasszony közül pedig 36-an 
származtak egyéb helységből, de laktak a tárgyalt településen. Az átköltözés a 
legtöbb esetben nyilván a jobb megélhetés végett történt, miután az emberek 
letelepedtek és berendezkedtek, házastársat is az adott településből kerestek 
maguknak.29

Kevés olyan ember akadt, aki visszatért a szülőhelyére azon indok folytán, 
hogy hitvestársat onnan válasszon magának. 117 férfi közül csupán 1 olyan sze-
mélyt találtam az iratokban, aki Tiszaújlakon született, de más településen lakott 
a házasságkötés idején. A menyasszonyok körében ilyen nem volt.30

117 vőlegényből 20 személynek sem a szülőhelye, sem a lakóhelye nem Ti-
szaújlak volt.31 A menyasszonyok közül pedig 5 olyan nő volt, akik más hely-
ségben születtek és laktak.32 Ez azt jelenti, hogy ha az emberek nem találtak 
megfelelő férjet vagy feleséget maguknak saját településükön belül, akkor kény-

25 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
26 Némely esetben a házasfelek szüleinél is megtalálható ez az adat.
27 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
28 Holmes, 1978. 347–362.
29 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
30 Uo.
31 Egy esetben a vőlegénynek nem volt feltüntetve a születési helye, a lakhelynek pedig 

Beregszász volt beírva.
32 Két olyan eset volt, amikor a menyasszonynak nem volt feltüntetve a születési helye, 

a lakhelye pedig nem Tiszaújlak volt.
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telenek voltak a környező falvakból, vagy akár még messzebbről társat keres-
ni.33 Az adott községen belüli házastársak száma 87, tehát az emberek többsége 
igyekezett a településen belül házastársat keresni. 34

A születendő gyermekek vallásáról szóló megegyezés

A dualizmus korszakában nagy vitákat eredményeztek az elkeresztelések. 
Ugyanis a vegyes házasságot a katolikus egyház csak azzal a feltétellel enge-
délyezte, ha a házasulandó katolikus fél reverzálisban35 kötelezte magát arra, 
hogy valamennyi születendő gyermekét katolikus hitben fogja nevelni. Ezáltal a 
gyermeket katolikusként anyakönyvezték.36

A rekatolizáció kellékeként nevezhető meg a III. Károly által 1734-ben kiadott 
II. Carolina Resolutio, amely elrendelte, hogy a vegyes házasságból származó 
gyermekek katolikus neveltetésben kell, hogy részesüljenek, valamint a Mária 
Terézia által kibocsátott 1749. január 17-i és az 1756. augusztus 30-i rendelete, 
amelyek pedig a protestáns felet reverzális írására kötelezte. Ebből sok prob-
léma adódott, amelyek orvoslását kívánták szolgálni az 1868. évi LIII. tc., illetve 
az 1890-ben kiadott elkeresztelési rendelet. Az utóbbi hatására azonban a hely-
zet csak tovább romlott, amelyet csak úgy lehetett megszüntetni, ha az egyház-
ügyet modernizálják.37 Az 1894-ig elfogadott házassággal kapcsolatos törvények 
is elsősorban a vegyes házasságok szabályozásával és az ilyen frigyből született 
gyermekek vallásával foglalkozik. A probléma orvoslását kívánta szolgálni az 
1894–1895 között elfogadott egyházpolitikai törvények. Ferenc József 1894. de-
cember 9-én szentesítette a házassági jogról, a gyermekek vallásáról, valamint 
az állami anyakönyvekről szóló törvénycikkeket.38 Az izraelitákról szóló törvény-
cikket 1895. október 16-án, a vallás szabad gyakorlásáról szóló utolsó egyház-
ügyi törvényt pedig 1895. november 22-én szentesítette a király.39

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 léptek egymással.40 Azonban azt ne felejtsük el, hogy 
az egyházpolitikai törvények sorát képezte a vallás szabadságáról szóló törvény 

33 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
34 Uo.
35 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.

36 Romsics, 2007. 718.
37 Herger, 2005. 19–94.
38 Pók, 1983. 
39 Herger, 2005. 19–94.
40 Uo. 19–94.
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is, amely lehetővé tette a vegyes vallású jegyespár számára, hogy felekezetüket 
elhagyva áttérjenek, és így mint azonos vallásúak, már nem volt szükség a meg-
egyezés megkötésére.41

A levéltári kutatásokból kiderült, hogy Tiszaújlakon az 1895–1918 közötti idő-
szakban a 117 vegyes házasságot kötni kívánó párból összesen 13-an kötöttek 
megegyezést a születendő gyermekek vallásáról.42 Tekintettel arra, hogy feleke-
zeti összetétel alapján az adott időszakban Tiszaújlakon megkötött 288 házasság 
67,5%-a volt egyvallású, ebből kifolyólag előfordultak olyan esetek, amelyeknél 
a házasodni kívánó felek megegyeztek egymással világra jövő gyerekeik vallásá-
ról.43 Azonban, abban az esetben, ha mégsem köttetett megegyezés, akkor az 
1894. évi törvény XXXII. tc. 2. paragrafusa szerint a gyerekek a szüleik vallását 
nemük szerint követik.44 A törvény 1. paragrafusa kimondta: „Bevett vagy törvé-
nyesen elismert különböző vallásfelekezethez tartozó házasulók, házasságuk megkö-
tése előtt egyszer s mindenkorra megegyezhetnek arra nézve: hogy gyermekeik vala-
mennyien az atya vagy az anya vallását kövessék, illetőleg abban neveltessenek.”45 
Tehát az 1.§ alapján köttetett megegyezés elviekben nem megváltoztatható, 
kivéve abban az esetben, ha a nem azonos felekezethez tartozó házastársak 
egyike a másik házastárs vallására tért át.46

A felek 13 esetben egyeztek meg születendő gyermekeik vallásáról. Mind-
össze 4 esetben egyeztek meg arról, hogy az anya, 9 esetben pedig arról, 
hogy a gyerekek az apa vallását fogják követni.47 Azt, hogy ez éppen melyik 
felekezet részére valósult meg, az döntötte el, hogy a házastársak közül, me-
lyik fél ragaszkodott jobban a vallásához, valamint, hogy melyik fél egyházjo-
ga nevezte meg ezt kritériumként a házassági áldás megszerzésének szem-
pontjából.48

Az 1894. évi XXXII. törvénycikk 1. paragrafusa továbbá kimondta, hogy: 
„A megegyezés csak akkor érvényes, ha kir. közjegyző, kir. járásbíró, polgármes-
ter vagy főszolgabíró előtt a megállapított alakszerűségek mellett jön létre.”49 
Ezzel kapcsolatban példaként említhetjük a házasságot kötni kívánó Szabó 
Sándor és Bóra Bella Karolina között köttetett megegyezést: „Előttem alant 
írott főszolgabíró előtt megjelent a magát református vallásúnak valló… Szabó 

41 Szilágyi, 1898. 800–808.
42 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
43 Uo.
44 1894. évi XXXII. törvénycikk a gyermekek vallásáról. (https://net.jogtar.

hu/ezer- ev - tor veny?docid=89 4 0 0 032.T V& searchUr l=/ezer- ev - tor venyei 
%3Fkeyword%3D1894%2BXXXII letöltés 2018. márc. 12.).

45 Uo.
46 Sztehlo, 1930. 461–507.
47 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
48 Szilágyi, 1898. 800–808.
49 1894. évi XXXII. törvénycikk a gyermekek vallásáról. (https://net.jogtar.

hu/ezer- ev - tor veny?docid=89 4 0 0 032.T V& searchUr l=/ezer- ev - tor venyei 
%3Fkeyword%3D1894%2BXXXII letöltés 2018. márc. 12.).
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Sándor vőlegény, és Bóra Bella görögkatolikus hitvallású menyasszony… és kije-
lentették közös és egyetértő abbeli akaratukat, hogy célba vett házasságukból 
származandó összes gyermekek az anya vallását tehát a görögkatólikus vallást 
kövessék.”50 Érdekesség, hogy a fentebb említett menyasszony testvére, Bóra 
Jenő szintén vegyes házasságot kötött Roth Rózával, aki unitárius vallású 
volt. Mindkét házasságnál kötöttek megegyezést a születendő gyermekek 
vallásáról és mindkét megállapodás a Bóra testvérek görögkatolikus vallását 
részesítette előnyben.51

Újraházasodás

Újraházasodás alatt értjük azt, amikor egy ember korábbi házassága törvényes 
okból kifolyólag megszűnt, és az illető új frigyet köt. Ebben az időben egy máso-
dik házasság megkötésére általában akkor került sor, ha az újraházasodni kívá-
nó fél párja meghalt, de ez válás után is bekövetkezhetett kisebb számban.52 A 
házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. törvénycikk 73. paragrafusa a következő-
ket mondta ki: „A házasság megszünik: a) az egyik házastárs halálával (74. §); b) bi-
rói felbontással.”53 A válások hatással voltak a házasságkötések számára, mert a 
frigy törvényes felbontása következtében a felek jogilag szabaddá váltak, ami 
esélyt teremtett az újraházasodásra.54

Azonban Tiszaújlakon nem minden ember tartotta magát a törvényekhez. Az 
Ugocsa című 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. [református] vallásra térvén át, 
megnősült. 1888-ban azonban a Weisz Zsófi cassiernő55 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 ren-
deletére kettős házasság, hamis név használata, stb. miatt elfogatott.”56

Az újraházasodás okai

Az újraházasodásnál csakúgy, mint a vegyes házasságnál, a vagyon fontos szem-
pont volt. Tárkány Szücs Ernő is megemlíti munkájában, hogy a parasztoknál és 

50 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 12. ügyirat, folio 92.
51 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
52 Tárkány, 1981. 278–283.
53 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?-

docid=89400031.TV letöltés 2017. okt. 20.).
54 Ruzsicska, 2012. 167–178.
55 Ifjú, szép, barna.
56 Sz. n.,1889.
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a kisiparosoknál előfordultak olyan esetek, mikor legény vett el feleségül egy öz-
vegyasszonyt, az üzemutódlás vagy más vagyoni érdek miatt.57 A házasságba vitt 
hozomány mellett a társadalmi kíméletlenség is az újraházasodás ösztönzője 
lehetett. Az ember nehezen tudja 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.58

Egy új házasság megkötésére akkor is sor kerülhetett, ha a háztartásban 
munkaerőhiány volt. Az első világháború nem kímélte a férfiakat, rengetegen 
haltak meg a fronton, az otthonmaradt özvegyasszonyok számára szükségsze-
rűvé vált egy újabb frigy megkötése. Hiszen a 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 mihamarabb pótolni kellett.59 
Értelemszerűen nem csak a háború, hanem a természetes halál, vagy egy bal-
eset is elragadhatja az embert az élők sorából. Az özvegyek pedig igyekeztek 
újra párt találni maguknak. Kováts Zoltán vizsgálataiból kiderül, hogy a XIX. szá-
zadban 100 házasságkötésből 39 esetben az egyik vagy akár mindkét fél családi 
állapotát tekintve özvegy volt.60 Amennyiben ezeknek az embereknek gyerme-
keik is voltak, akkor szinte rákényszerültek az ismételt házasságkötésre, mivel 
árván maradt gyermekeik gondozását biztosítaniuk kellett.61 Az özvegyek több-
nyire özveggyel vagy egy elvált emberrel házasodtak össze, és természetesen az 
előző házasságból született utódok is bekerültek az új háztartásba. Éppen ezért 
előfordulhatott olyan eset is, hogy több rendbeli gyerek volt egy családban, azo-
kat pedig a következőképpen tartották számon: „Enyém ez, az a tied, amaz meg 
a mienk.”62

Az újraházasodások számbeli megoszlása

Tiszaújlakon a dualizmus korában körülbelül a házasságok megközelítőleg 25%-
a volt újraházasodás, összesen 72, amelyből 18 esetben a frigy mindkét fél ré-
széről újraházasodás volt.63

57 Tárkány, 1981. 278–283.
58 Uo. 278–283.
59 Örsi, 2014. 109–132. (http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demo-

grafuskonyvtar/article/view/2625/2447 letöltés 2018. okt. 22.).
60 Tárkány, 1981. 278–283.
61 Örsi, 2014. 109–132.
62 Tárkány, 1981. 278–283.
63 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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2. diagram: A várakozás időtartama az új házasság megkötése előtt Tiszaújlakon a 
dualizmus korában

(Forrás: saját készítés KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. 
ügyirat)

Az új házasság megkötését a legtöbb esetben megelőzte a várakozási idő. A 
fő szempont 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. Amennyiben haláleset vetett véget a házasságnak, akkor illett 
megvárni, míg a gyászév letelik. Válás estében viszont már a frigy felbontásának 
másnapján elkezdődhetett az új választottal való együttélés.64

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.65 A 2. diagram azt mutatja, hogy az 
esetek többségében, az előző házasság végetérte után már az első pár hónap, 
illetve az első év leteltével megköttetett az új frigy. Érdekes viszont, hogy kiemel-
kedő volt azon személyek száma, akik csak pár hónapot vártak az új házasság 
megkötéséig. A nők és férfiak várakozási idejének külön-külön való számításánál 
különböző 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.66 A férfiak körében összesen 40-en kötöttek új házasságot, ebből 

64 Tárkány, 1981. 278–283.
65 Uo. 278–283.
66 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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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 végetérte után pár hónappal új házasságot.67 Nem a nőkre, 
hanem a férfiakra volt jellemző tehát a gyászév leteltének be nem tartása. Ennek 
a szakirodalom szerint az egyik okát az képezte, hogy az előző házasságból szüle-
tett gyermekekre nem volt, aki vigyázzon, míg az apa dolgozott, ezért a férfiaknak 
minél hamarabb pótolni kellett a hiányzó női munkaerőt a háznál.68

A házassági jogról szóló 1894. évi XXXI. tc. 24. paragrafusa kimondta: „Tilos a 
nőnek új házasságot kötni házasságának megszűnésétől vagy érvénytelenné nyilvá-
nításától számított tíz 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.69 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 mentesíti nevezett házasulót a házasság-
kötés törvényszabta többi kellékének igazolása alól.70 Figyelembe véve a törvény 
24. paragrafusának tartalmát, minden bizonnyal ez is közrejátszott abban, hogy 
a nők többsége miért várta meg a gyászév leteltét.

3. diagram: A vőlegény állapota az újraházasodás esetén Tiszaújlakon 
a dualizmus korában

(Forrás: saját készítés KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 
16–17., 19., 21–24. ügyirat)

67 Uo.
68 Tárkány, 1981. 278–283.
69 1894. évi XXXI. törvénycikk a házassági jogról. (https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?-

docid=89400031.TV letöltés 2017. okt. 20.).
70 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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Amint az a 3. diagramból is látszik, a vőlegények többsége özvegy volt. Ami 
azonban igazán figyelemre méltó, hogy elvált férfiak nem is akadtak köztük. Az 
esetek 7%-ában pedig nem volt feltüntetve a vőlegény állapota.71

4. diagram: A menyasszony állapota az újraházasodás esetén Tiszaújlakon 
a dualizmus korában

(Forrás: saját készítés KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. 
ügyirat)

A 4. diagramból látni, hogy az újraházasodásnál az özvegyek a nők esetében 
is többen voltak. Elváltak a férfiakkal ellentétben azonban akadtak. Összesen 3 
elvált nő volt.72

5. diagram: Az újraházasodottak állapota Tiszaújlakon a dualizmus korában
(Forrás: saját készítés KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 

19., 21–24. ügyirat)

71 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
72 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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Az 5. 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. Azonban az özvegyek is sok esetben választottak magukhoz hasonlóan 
özvegyet házastársul.73

A dualizmus korában a házasságot hivatalosan két módon lehetett megszün-
tetni, az egyik lehetőség erre a válás volt, amelyhez nem volt szükség mindkét 
fél beleegyezésére, a másik pedig az özvegyülés.74 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 olyan 
életmódot folytatni, amelynek következtében a társadalomba való beilleszke-
dés könnyebben végbemehetett.75

6. diagram: Az újraházasodások vallási megoszlása Tiszaújlakon 
a dualizmus korában

(Forrás: saját készítés KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. 
ügyirat)

A 6. diagramot megtekintve lehet látni, hogyan oszlott meg a vallás az új fri-
gyet kötők között. Az újraházasodások 59%-a volt egy vallású, 41%-a pedig ve-
gyes. Tehát az emberek még az új frigy megkötésénél is igyekeztek olyan társat 
választani, aki azonos vallási felekezethez tartozik.76

73 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
74 Kollega, 1997. 182–186.
75 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
76 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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Az újraházasodottak születési és lakhelye

Az új frigy megkötésének egyik fontos kérdése az, hogy az érintett személyek 
mely településről választanak párt. A 72 vőlegényből 18 olyan személy volt, aki 
Tiszaújlakon született és lakott a frigy megkötéséig, míg a 72 menyasszonyból 
20-an születettek és éltek a házasságig a településen.77 72 vőlegényből 27 eset-
ben fordult elő, hogy az illető Tiszaújlakon élt, de más településen született. 72 
menyasszonyból pedig 22-en származtak egyéb helységből, de laktak Tiszaújla-
kon a házasság megkötéséig.

Más számadatokat kapunk, amennyiben azt vesszük figyelembe, hogy hány 
ember volt a házastársak között, akiknek sem a szülőhelye sem a lakóhelye nem 
volt Tiszaújlak. A 72 vőlegényből 9 ilyen személy volt. A menyasszonyoknál pedig 
12 olyan nő volt, akik nem a vizsgált településen születtek és laktak. Az új frigyet 
kötő emberek között is voltak tehát olyan személyek, akik, amennyiben nem 
találtak alkalmas párt Tiszaújlakon, akkor más helységből kerestek maguknak 
társat.78 A falubeli házastársak száma 34 fő volt. Érdekes módon volt egy olyan 
eset is, amelynél sem a vőlegény, sem a menyasszony nem született és nem is 
lakott Tiszaújlakon. A levéltári forrásokból arra vonatkozóan nincs adat, hogy 
milyen okból került be a házasság a tiszaújlaki körjegyzőségi iratok közé.79

Összegzés

Munkámban a vegyes házasságot és az újraházasodást kívántam bemutatni 
Tiszaújlakon a dualizmus korában. A kutatás során igyekeztem a kérdésekről 
átfogó képet alkotni, megvizsgálva azokat a forrásokat, amelyek által rekonstru-
álni lehetett a helységről alkotott képet. A Kárpátaljai Területi Állami Levéltárban 
végzett kutatásom az alább röviden vázolt eredményekhez vezetett.

A korszakban ugyan már megjelentek az erkölcsi lazulás csírái, azonban a 
keresztény egyházak által megkövetelt morális magatartási formák még érez-
tették hatásukat. Az emberek többsége próbálta az egyéni szabályait összehan-
golni az egyházi, társadalmi és a saját közösségében fennálló normarendszerrel. 
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 vá-
rakozási idő letelte előtt megkötött házassága, amelynek igénylésében minden 
bizonnyal a kényszerítő körülmények is közrejátszottak.

A dualizmus kori társadalom körében már kezdtek megmutatkozni a válto-
zás jelei, azok a jelek, melyek segítségével megpróbáltak szakítani az írott és 
íratlan formában létező szabályokkal. Az, hogy a hagyományokkal való szakítás 

77 Uo.
78 Uo.
79 KTÁL, 728. Fond, 2. opisz, 1–2., 2a., 3–4., 6–14., 15a., 16–17., 19., 21–24. ügyirat.
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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. Ennek a kér-
désnek a megválaszolása azonban sok nehézségbe ütközött. Kutatásomnak a 
célja lényegében az volt, hogy a levéltári iratokban szereplő adatokból kinyerjek 
minden olyan információt, melyek segítenek megérteni az ebben az időszakban 
élő emberek szokásait, viselkedését és egyéni indíttatásait.
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