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1. A kutatás előzményei, problémafelvetés 

 

A szociálpolitika három szereplő, a piac, az állam és a civil szektor együttműködése 

következtében jön létre. Ez a jóléti háromszög azonban a szereplők folyamatos diskurzusa, 

valamint az ennek következtében létrejövő jogi szabályozás miatt állandóan változásban van. 

Azaz okkal feltételezhetjük, hogy valamiféle kapcsolat van az informális (családi, rokoni, 

háztartáson belüli, illetve háztartások közötti) szolidaritás és az állami akarattal 

kikényszerített formális (azaz intézményesült) szolidaritás között. Utóbbi (legalábbis 

részben) az előzőből jön létre, azaz az informális szolidaritás értékei lépésről lépésre 

elnyernek egy intézményesült formát, hogy aztán a formális szociálpolitika is támaszkodjon 

rá. Az, hogy a közvélemény milyen értékeket támogat vagy utasít el, meghatározó ebben a 

viszonyrendszerben, hiszen a szociálpolitikában mindig elosztási normák (is) 

megtestesülnek. 

 

Disszertációmban azt a szociálpolitikai helyzetet mutatom be, amikor az állami 

szociálpolitika már megjelent, de még az informális szolidaritás is erős volt. Ez a helyzet a 

két világháború közti időszak gyermektartási peranyagában jól tetten érhető. A tartásdíj (bár 

inkább egy jövedelemhelyettesítő jogi megoldásnak tekintik, nem pedig szociálpolitikának, 

azaz nem szokták a hagyományos szociálpolitikához sorolni) köztes helyet foglal el az 

informális szolidaritás és az állam jogi aktusai közt. Már nem azonos az önkéntes 

szolidaritással, de az állam még csak szabályozást vállal, nevezetesen a nemző apát kötelezi 

tartásdíj fizetésére.  

 

Ez hasonló ahhoz a klasszikus helyzethez, ahogy az intézményesült szociálpolitika egyik 

formája, a társadalombiztosítás létrejött. A piacról anyagi erő hiányában nem megfelelően 

kielégíthető a szükséglet, és a jótevők és jótékony szervezetek munkája a „tűzoltással” 

jellemezhető, ezért az állam cselekvésre, beavatkozásra kényszerül. 

 

A dolgozat tehát nem elsősorban az 1920-as, 1930-as évek rokonok közti tartásáról 

(konkrétabban a gyermektartásról) szól, hanem arról, hogy az előbb említett kontextusban 

hogyan hozzák létre a szolidaritási normákat, amelyek azután megszilárdulnak. 

Érdeklődésem középpontjában tehát a szociálpolitikai elvek „kikristályosodásának” 

folyamata áll. Az, hogy az informális támogatási normák talaján hogyan jönnek létre az 

intézményesült szolidaritás normái, aminek vizsgálatához kedvező terepet nyújtanak a jelzett 
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időszak pereiből megismerhető, a szolidaritás normáit megfogalmazó diskurzusok.  

A dolgozat tehát nem foglalkozik a tartásdíj számos olyan aspektusával, melyet más kutatók 

nyilván fontosnak tartanának, pl. annak részletes jogtörténetével és hatályos jogi 

szabályaival, a tartásdíj jelenlegi szociálpolitikai szerepével, illetve a gyermektartásdíj 

pszichológiai, családdinamikai vagy éppen gender szempontú elemzésével. 

 

2. A törvénytelen születésű gyermekek jogi helyzete a két világháború között 

Magyarországon 

 

Molnár János szerint 1946 előtt a gyermekvédelem terén csak „szórványos jogszabályok 

álltak rendelkezésre” (Molnár, 1954:3). Ezen állítással csak részben tudunk egyetérteni, mert 

a magunk részéről inkább a jogszabályok koherenciáját hiányoljuk. Ez a törvénytelen 

gyermekek helyzetét rendező jogszabályokra mindenképp igaz, mert (a rövid 

tanácsköztársasági jogegyenlőség után ismét visszaállt a korábbi szabályozás) a családjogi 

kérdések a magánjog körébe tartoztak. A házasságon kívül született gyermek jogállása 1946 

előtt Magyarországon:  

1. Az anyja leánykori vezetéknevét viseli. 

2. Az anyja vallását követi. 

3. Az anyja állampolgárságát követi. 

4. Községi illetőségét az anya községi illetősége szabja meg.
1
 

5. Jogilag csak az anyjával és annak vérrokonaival van rokonságban. 

6. Törvényes öröklési jog csak az anyjával és annak vérrokonaival szemben illeti meg.  

7. A gyermek természetes és törvényes gyámja az anya; ha az anya kiskorú, akkor a 

gyámhatóság rendel ki gyámot.  

8. A természetes apát a gyermekkel szemben csak a tartásdíjfizetés kötelezettsége terheli, a 

gyermekkel nincs családi kapcsolatban (Cziglányi, 1939:33–41; Csorna, 1929:127–128; 

Esztergár, 1936:128–130). 

 

Az első hét pont egyértelműen szabályozza az identitást és társadalmi helyzetet meghatározó 

tényezőket. Az utolsó pont azonban ambivalens módon előírja, hogy bár az apa semmilyen 

családi kapcsolatban nincs a gyermekkel, de mégis tartásdíjat kell fizetnie. Ez az apa nagyon  

korlátozott felelősségvállalását, ha úgy tetszik felelősségvállasának a kikényszerítését jelenti.  

 
                                                        
1 Ennek a szociális ellátásokhoz való hozzájutásnál kiemelt jelentősége volt. 
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Ezt a tartásdíjat fizetheti az apa önként, szabadon megállapodva az anyával. Ennek hiányában 

az állam bírósági úton ad lehetőséget a probléma megoldására. A bíróság egyedi döntések 

sorozatát hozza, egyediként mérlegelve az egyes esetek körülményeit, hiszen minden eset más 

és más. Összességben azonban kialakul egy joggyakorlat a megítélt tartásdíj nagyságáról, a 

megítélés szempontjairól. Ennek a tartásdíjnak a megítélése ugyanakkor a redisztribúciónak 

egy sajátos formája, hiszen kötelezéssel jön létre, akárcsak a korai szociálpolitikai törvények. 

 

Meglátásom szerint tehát a bíróság közbeiktatásával egy szociálpolitikai jellegű ellátás jön 

létre. Másként fogalmazva, a szociálpolitika egy korai megnyilvánulását látjuk, hiszen a 

szabályozás és ezáltal a kikényszerítés, a szociálpolitika felé tett első lépés, akárcsak a 

munkáltatók fizetésre kötelezése a gyári törvényeknél. 

 

A törvénytelen szülés/születés hazai feldolgozása hosszú ideig általában a jogi szabályozás és 

a hátrányos helyzet bemutatására terjedt ki. A magyar statisztika a kezdetektől nyilvántartja, 

hogy egy születés házasságból, vagy azon kívül történik-e. Megbízható adataink tehát 1870-

től vannak.
2
 A témát elsőként feldolgozó Laky Dezső több országra kiterjedő statisztikai 

adatok alapján a puszta leírásnál többre alig vállalkozott (Laky, é. n.). Az Ájus-Henye 

szerzőpáros „Orozva csinált kölkök” című műve az 1880-1910 közti időszak statisztikai 

adatait mutatja be. Ezen túl a szerzők igyekeznek összefüggésékre is rámutatni  

„… bebizonyosodott, hogy az illegitimitás megértése csak igen sok tényező együttes 

figyelembevételével lehetséges, az anyakönyvezés pontatlanságától kezdve a házasodási 

szokásokig.” (Ájus-Henye, 1992:104). Balogh Judit a jogtudomány oldaláról, főleg a 

törvényesítés aktusait mutatja be (Balogh, 1996). Gyáni Gábor a cselédség története kapcsán 

vizsgálja a törvénytelen születéseket és társadalomtörténetileg megalapozott modellt állít fel a 

cselédség és a törvénytelen születés összefüggéseiről (Gyáni, 1983). Tóth Zoltán árvaszéki 

iratok elemzése során művében a beszédes című, „A városodás és a rendezetlenség 

újratermelődése” című fejezetben mutatja be a törvénytelen születések ok-okozati 

összefüggéseit (Tóth, 1989). 

 

A téma szociálpolitikai nézőpontú feldolgozása azonban eddig nem történt meg, holott a 

                                                        
2 Hogy tisztában legyünk a tendenciákkal, a vizsgált korszakot néhány évvel kiegészítve azt látjuk, hogy 

hazánkban a 10%-ot nem haladta meg, ugyanakkor 7% alá sem csökkent a törvénytelen születések aránya. Ez a 

viszonylagos állandóság születésszámra átszámítva 15–19 000 élve születést jelentett évente (KSH, 1992:148-

151). Összességében tehát egy többszázezer főt kitevő társadalmi réteget jelentettek a törvénytelen születésű 

személyek. 
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törvénytelen születésből következő depriváció, illetve a helyzetre reagáló technika (a 

gyermektartásdíj) szinte kínálja a téma ilyen tárgyú feldolgozását. Maga a szociálpolitikai 

szakirodalom sem figyelt fel a témára, azonban a szociológiával, szociálpolitikával foglalkozó 

korabeli szerzők leíró jellegű műveiben fel-felbukkan (pl.: Cziglányi 1939; Csorna 1929; 

Esztergár 1936; Szokolai 1939).  

 

Ennek oka lehet, hogy az 1946-os egyenjogúsítás
3
 okafogyottá tette a téma vizsgálatát. 

Véleményem szerint azonban ez nincs így. Egyrészt a rendszerváltást követően hazánkban is 

jelentősen emelkedett az élettársi kapcsolatok, az egyszülős családok és az egyedülállóként 

szülő nők száma (ld. Pongrácz Tiborné 1999; Somlai-Tóth, 2002; Tóth-Dupcsik, 2007). Hogy 

ezen jelenségeket megérthessük, ahhoz nem elég a jelen folyamatait, illetve a témával 

foglalkozó külföldi szakirodalmat tanulmányozni. Szükséges a magyar előzmények vizsgálata, 

hiszen a törvénytelen születés e jelenségek egyik előképe/előzménye lehet. Másrészt a 

vizsgálódás elkezdésével nem kerülhető meg a szociálpolitikai jellegű feldolgozás és 

értékelés. 

 

3. A gyermektartásdíj, mint társadalomtudományi kérdés 

 

Szociálpolitikai kérdés-e a gyermektartásdíj fizetési kötelezettség intézményesítése? Ezzel a 

kérdéssel azt szeretném jelezni, hogy a hazai szakirodalomban elterjedt megközelítéssel 

szemben, ami főleg a jogtudomány körébe tartozó ügynek tartja a gyermektartásdíjat, a téma 

nemzetközi szakirodalmában inkább a probléma többdimenziós tárgyalásával találkozunk, 

ami a jogi szabályozáson túl kiterjed a szociológiai, politológiai, pszichológiai és a témánk 

szempontjából fontos szociálpolitikai szempontok vizsgálatára is. Ezek a szempontok a 

következők: 

 A gyermektartásdíj, mint az állam gyermekjóléti/gyermekvédelmi politikájának tárgya 

(Kahn-Kamerman, 1988; Garfinkel-McLanahan-Meyer-Seltzer, 1988). 

 A gyermektartásdíj-rendszer funkcionálása és hatékonysága (Teachman, 1991; Clarke-

Craig-Glendinning, 1996). 

                                                        
3 Az 1946. évi XXIX. törvény, mely kimondta, hogy: „A házasságon kívül született gyermek mind az anyának, 

mind az atyának, mind ezek rokonainak egyaránt rokona… úgy illetik jogok és terhelik kötelezettségek, mintha a 

gyermek házasságból született volna.” 
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 A gyermektartásdíj hatásai a különböző szereplők vonatkozásában (gyermek, gyermekkel 

élő szülő, különélő szülő, a nők különböző csoportjai, illetve az eltérő helyzetű 

társadalmi csoportok) (Hakovirta, 2010; Thévenon-Neyer, 2014). 

 A gyermektartásdíj, mint az általános családpolitika egyik eszköze (Saraceno, 2011). 

 A gyermektartásdíj, mint a jóléti pluralizmus egyik eleme (Kohli, 1999.; Folbre-Wolf, 

2013). 

 A gyermektartásdíj-rendszer, mint a családok feletti kontroll eszköze (Donzelot, 2013; 

Harding 1996:177; Rácz, 2006:11) 

 A gyermektartásdíj és a gender elméletek (Aczél - Szikra, 2012:42-57; Bányai-Benkő, 

2012:117; Daly, 2012; Gregor, 2014:30-33; Zimmermann, 1996; Zimmermann, 1999).  

 

4. Az érdemesség kultúrája és a kontroll 

 

A szolidaritás értékeire vonatkozó kutatásokból - ahol pl. azt vizsgálták, hogy milyen a jóléti 

államnak, vagy egyes megoldásainak a támogatottsága (Van Oorschot, 2005) - ismeretes, 

hogy egy-egy állam polgárainak jól körülhatárolt véleménye van arról, hogy ki érdemel 

támogatást. Ez azt igazolja, hogy van valamiféle norma a társadalomban a szolidaritással 

kapcsolatban.  

 

A segítés és kontroll közötti határ pedig mindig is vékony és rugalmas volt. Pl. “Azt 

mondhatjuk, hogy a gyermek- és ifjúságvédelem története a nyugat-európai gyakorlatban 

egyre inkább azt jelentette, hogy sok szülőt és gyereket megfosztottunk a saját életük 

irányítására vonatkozó jogaiktól; szakembereknek és gyermekvédelmi intézményeknek 

delegáltuk ezeket a jogokat, az ő hatalmukat erősítve ezzel.” (Peter M. van den Berget idézi 

Bányai, 2004:11) 

 

A kutatásomban szereplő gyermektartási perek jellegzetes korai példáját mutatják annak, 

hogy miképp alakulnak ki jogi szabályok, és hogyan hatnak vissza ezek a magánviszonyokra, 

úgy, hogy miközben segítik a házasságon kívül született gyermeket és édesanyját, egyúttal 

biztosítják kontroll alatt tartásukat is. A társadalmi kontroll abban mutatkozik egyrészt, hogy 

(az anya érdemtelenségétől függően) nem kap minden gyermek tartásdíjat, másrészt abban, 

hogy a fizetendő tartásdíj mértéke (az anya társadalmi státusza által meghatározott módon) 

eltérő. 
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5. Tézisek 

 

A XIX. század második fele a magyar szociálpolitika kialakulásának az időszaka. Az 1920-

as, 30-as években sem beszélhetünk még ugyanakkor olyan kiterjedt szociális hálóról, amely 

ellátást nyújtott volna a leányanya és gyermeke számára.
4
 A kielégítendő szükségletek 

egyrészt az anya várandósságából, illetve a szülés költségeiből fakadtak. Másrészt a gyermek 

születése után eltartásának költsége tetemes terhet rótt az anyára, aki éppen a gyermek miatt 

nehezen tudott munkát vállalni. A házasságon kívül szülő nő családi kapcsolatrendszere 

pedig csak a saját családjára korlátozódott, az apa családjától ritkán kaptak segítséget.
5
  

 

Ez alapján az általam vizsgált történelmi kontextusban a korai gyermektartásdíj-perekben 

megjelenő állami beavatkozás, illetve a szolidaritási normák alakítása a következő tézisek 

keretében ragadható meg. 

 

1. Tézis: A törvénytelen gyermekekről való gondoskodás egy szociálpolitika-történeti 

„lépcsőfok”, ami összeköti a modern jóléti rendszereket a korábbi, korlátozott ellátásokat 

nyújtó rendszerekkel, vagyis az informális és formális szolidaritást összekapcsoló történeti 

elem. Fejlett szociálpolitika hiányában az állam egyrészt köztes, közvetítő szerepet vállal a 

nemző apa valamint az anya és gyermeke között, másrészt szabályozóként lép fel irányukban.  

 

2. Tézis: A gyermektartásdíj, szükségletkielégítő eszközként, hasonló szerepet töltött be, mint 

a szociális támogatások: ellátást biztosító mechanizmusként a jövedelem-átcsoportosítás, azaz 

a redisztribúció sajátos eszköze volt, hiszen a szociálpolitikai megoldásokhoz hasonlóan az 

állam a feleket kötelezte fizetésre, a gyermek eltartására. 

 

3. Tézis: Az állam és a többi érintett szereplő (anya, gyermek, apa, bíróság, ügyvéd) a 

magánjogi eljárásban történő gyermektartásdíj megítélése (azaz az apától a gyermekhez 

illetve az anyához irányuló újraelosztás) során nem csupán alkalmazója a szolidaritási 

normáknak, hanem újraalkotója (újrakonstruálója) azoknak. Ez a folyamat, azaz a 

szociálpolitikai értékek létrehozása az említett szereplők diskurzusa során jön létre, ezért 

                                                        
4 Nem feledve, hogy a lakosság legfelső jövedelmű rétege számára valószínűleg nem is volt szükség szociális 

ellátásra, mert a „piacról” kielégíthették a szükségletet. 
5 Nem véletlen, hogy az anyák jelentős része menhelyre, a korabeli szóhasználattal lelencbe adta gyermekét, 

hogy munkát tudjon vállalni. 
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ebben a speciális helyzetben a magánjogot a szociálpolitika egy sajátos előzményének, a 

bíróságot pedig ebben a tekintetben az állam szociális felelősségvállalását közvetítő 

szociálpolitika-közeli szervnek tekinthetjük.  

 

4. Tézis: Az állam a szolidaritási normák újraalkotása révén normalizálja a családon belüli 

viszonyokat is. Kifejezve például azt, hogy a házasságot vagy az élettársi kapcsolatot 

preferálja, vagy azt, hogy mi minősül megfelelő származásnak, és hogy ez mennyiben 

befolyásolja az elismerhető szükségleteket. Ennek során olyan, szociálpolitikai szempontból 

jelentőséggel bíró normatív kategóriák nyernek intézményesült formát, mint például a 

napjainkban is erősen aktuális rászorultság, érdemesség, szelektivitás. 

 

6. A disszertáció felépítése 

 

A bevezetést követő második fejezetben az elméleti kereteket vázolom.  

A harmadik fejezetben a törvénytelen születés jogi-jogtörténeti, szociálpolitikai, társadalmi 

kontextusait ismertetem.  

A negyedik fejezetben a kutatás módszertanának és forrásainak bemutatása következik. 

Az ötödik fejezetben egyrészt a vizsgált gyermektartási perek statisztikai mutatóit ismertetem, 

másrészt idézetekkel bemutatok több peres eljárást. Ennek során megismerhetjük, hogy 

milyen módon és hogyan jön létre az az egyezség, melynek eredményeképpen a magánügyből 

(törvénytelen születés) közüggyé (állam által kikényszerített ellátássá) válik a probléma 

kezelése. Azaz a bírósági eljárás során hogyan alakítanak ki szolidaritási normákat, és ezek 

hogyan hatnak vissza az informális közegre. 

A hatodik fejezetben a peres felek jellemző előadásainak, valamint az ítéletben szereplő 

indokolás típusainak bemutatásával az ítélkezés szempontjait világítom meg. Azaz azt, hogy 

milyen indokok játszottak szerepet a felszínnek tekintett tartásdíj összegének 

megállapításában, vagyis a szolidaritás normái hogyan jelentek meg szövegszerűen és 

alkalmazódtak a gyakorlatban. 

Végezetül pedig a kutatás eredményeinek összefoglalása következik. 

 

7. A kutatás módszerei, források  

 

7.1. A kutatási helyszín és a kutatott időszak 
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A forráskutatás terepe a Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára volt. Mivel a gyermektartási 

pereket az 1911. évi I. törvénycikk 1. §. 2. i). pontja alapján első fokon a járásbíróságok 

tárgyalták, a legnagyobb mennyiségben épen maradt Dombóvári
6
 Járásbíróság 1926–37 közé 

eső időszakát dolgoztam fel, vizsgálatom tehát a pengő bevezetésétől az első zsidótörvényig 

terjedő időszakra terjed ki.
7
 Ennek számszerűségét szemlélteti az 1. sz. táblázat. 

 

1. sz. táblázat. Peres ügyek a Dombóvári Járás területén 1926–37  

Év Összes per Gyermektartási per Megtalált perirat 

1926 3.956 db 5 db (0,126%) 3 db 

1927 4.548 db 8 db (0,176%) 6 db 

1928 4.593 db 5 db (0,109%) 3 db 

1929 5.520 db 8 db (0,145%) 7 db 

1930 5.641 db 6 db (0,106%) 1 db 

1931 4.317 db 7 db (0,162%) 3 db 

1932 3.966 db 12 db (0,302%) 8 db 

1933 3.081 db 9 db (0,292%) 5 db 

1934 2.781 db 13 db (0,467%) 11 db 

1935 2.936 db 4 db (0,136%) 2 db 

1936 2.971 db 11 db (0,370%) 8 db 

1937 4.018 db 11 db (0,274%) 10 db 

Összesen: 48 328 db 99 db (0,205%) 67 db 

 

 

7.2. A kutatás módszertana 

 

Vizsgálatom kvalitatív kutatás amelynek során forráskutatást, forráselemzést, 

dokumentumelemzést és diskurzuselemzést végeztem. Magától értetődő, hogy ezzel 

párhuzamosan a korabeli szakirodalmak, jogszabályok és statisztikák felkutatása és 

másodelemzése is megtörtént. 

 

Forráskutatásom első fázisában főlajstromkönyv
8
 és a mutató segítségével az adott év 

pernyilvántartásaiból (összesen 48 328 címszóból) ki kellett keresnem a gyermektartási 

                                                        
6 Dombóvár város fontos vasúti csomópont volt a vizsgált időszakban (ma is az), így vonzáskörzetével együtt jól 

megjeleníti mind a mezőgazdasági, mind az ipari, mind a kereskedelmi/szolgáltató szektort. 
7 Az első dátum választását indokolja, hogy el szerettem volna kerülni a pengő és korona értékek össze-

hasonlítását. Az elmúlt évek új kutatásai pedig kijelölték a második dátumot, mert bemutatták, hogy a korabeli 

szociálpolitikára mekkora hatással volt a fajvédelem, illetve, hogy a korabeli redisztribúció sokszor a zsidónak 

tekintett polgárok kárára működött (Szikra 2008; Ungváry 2013). Ezzel egyben jelzem, hogy az 1938-1945 

közötti időszak külön kutatás tárgyát képezi. 
8 A főlajstromkönyv a pereket 7 kategóriába osztotta. A gyermektartási perek a vagyonjogi kategóriában 

szerepelnek, egyéb tartási perek, valamint pénzbeli követelések társaságában. 
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pereket. Az így létrejött esetszámot (99) azonban a hiányzó ügyek száma kétharmadára (67) 

apasztotta.  

 

Forráskutatásom második fázisában a meglévő periratok szisztematikus átvizsgálása 

következett, melyek ugyan az előadói ívekben összegyűjtve, ott azonban gyakran idő-és 

logikai rendbe rendezés nélkül (időnként hiányosan) szerepeltek. Ezen eredeti 

dokumentumok adták a kutatás bázisát, hiszen ezekből nyerhettem választ a vizsgálati 

szempontokra. Másként fogalmazva, a legfontosabb levéltári források, ahonnét a kutatás 

során információkat lehet nyerni, a következők: 

1. A keresetlevél 

A keresetlevelet a felperes állította ki ügyvédjén keresztül, ezért elsősorban a hozzá 

kapcsolódó információkat tartalmazta: az anya adatai, (az anya szemszögéből) a fogantatás 

körülményei, a követelt tartásdíj összege és az egyéb követelések. 

2. A szegénységi bizonyítvány 

Szinte mindegyik anya kérte a bíróságtól a szegényjog megadását, amelynek igazolásához 

kellett a szegénységi bizonyítvány. Ezt az illetékes települések elöljárói, jegyzői töltötték ki. 

Ha perhez csatolva megmaradt, akkor képet kaptam az anyák vagyoni helyzetéről, 

keresetükről, arról, állandó-e a jövedelmük, fizetnek-e adót. 

3. A születési anyakönyvi kivonat 

Főleg a demográfiai adatok megismerését segítette a születési anyakönyvi kivonat. Ez 

általában a gyermek és anya esetében maradt fenn. Tartalmazta a születés időpontját, a 

gyermek, illetve a szülő(k) neveit, életkorát, vallását és foglalkozását. 

4. A jegyzőkönyvek 

A bírósági tárgyalás során a bizonyítás iratok bemutatása és főleg tanúk maghallgatása 

alapján történt. A jegyzőkönyvekből a tanúmeghallgatások történései, a tanúk (gyakran) 

egymásnak ellentmondó véleménye során nemcsak a bíróság számára derült ki a vélhető 

eseménylánc, melynek vége a törvénytelen születés, hanem a kutató számára is 

kibontakozott a valóságnak a konstruálása. 

5. Az ítélet 

Meghatározó információforrásként szolgált az ítélet szövege, hiszen itt szerepelt, mennyi a 

megítélt tartásdíj, az indoklásból pedig megismertem a tartásdíj megítélésének szempontjait.  

Előfordult, hogy az ítéleten kívül más irat nem maradt fenn, így az ítéletből tudtam kideríteni 

a gyermek, alperes, felperes életkorát, foglalkozását.  

6. Egyéb iratok 
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Kiegészítő információkat hordoztak a fentiekben nem említett iratok, pl. idézések, 

fellebbezések, folyamodványok, nyilatkozatok. 

 

Szociálpolitika-történeti forráskutatásom egyben mikrotörténeti kutatás is, amely „… éppen 

átlagosságánál fogva tekinthető „reprezentatívnak", mivel mikrokozmoszként foglalja 

magába azokat a vonásokat, melyek egy meghatározott történelem valamely társadalmi 

rétegére jellemzőek …” (Ginzburgot idézi Gyáni, 1997:152). A kutató ugyanakkor  

„… szeszélyes esetlegességgel fennmaradt nyomokat talál, amelyek szakszerű kifaggatása 

helyettesíti nála a dialógust. Tovább súlyosbítja helyzetét, hogy még ezek a hiányosan 

megőrzött, reprezentatívnak a legkevésbé sem nevezhető nyomok is rendszerint „előre-

kódoltak", értvén ezen azt, hogy a források többé-kevésbé a mindenkori hatalom puszta 

öndokumentációi. Így a fáradságos forráskritika nem mindig elegendő ahhoz, hogy 

eltűnjenek belőlük a torzító partikularizmusok.” (Gyáni, 1997:153) Esetünkben azonban ez 

éppen a hatalmon lévők véleményét, értékítéletét, normarendszerét, attitűdjeit mutatja a 

törvénytelen születésekkel szemben. 

Végezetül ismét Gyánit idézve: „A történész
9
 valójában egy személyesen soha végig nem járt 

vonatutazást próbál megismételni annak összes váltóival és kitérőinek a teljes 

bepásztázásával.” (Gyáni, 1997:152) 

 

„A társadalmi problémáknak társadalmi a keletkezése, társadalmi a következménye, 

társadalmi a definíciója és társadalmi a kezelésének módja is.” idézi a Horton-Leslie 

szerzőpárost Szöllősi (Szöllősi, 2012:6). Ha ehhez az idézethez hozzákapcsoljuk Gyáni 

„váltókról és kitérőkről” szóló idézetét, szinte kínálja magát a konstrukcionista elmélet 

felhasználása a kutatás során. A konstrukcionalizmus mint tudásszociológiai irányzat azt 

vizsgálja, hogy a társadalomban a dolgok hogyan jönnek létre. A hétköznapi tudást a 

másokkal való diskurzus
10

 hozza létre, majd tárgyiasul, és mint meglévőre tekintünk rá 

(Szöllősi, 2012:35-44). Miként konstruálja, majd oldja meg a korszak társadalma problémát? 

A zömmel alacsony iskolázottságú, írni-olvasni alig tudó megesett lány felkeresi az 

ügyvédet. Az a lány elmondása és a jogi taktikának megfelelően leírója által szövegbe 

foglalja a történéseket. Az eseményeknél jellegükből/intimitásukból fakadóan csak a két 

peres fél (nemző apa és az anya) volt jelen. Ezt követően a bíróság előtt (a bírósági 

                                                        
9 A szociálpolitika-történettel foglalkozó is. 
10 „A történelem szüntelenül arra oktat minket, hogy a diskurzus nemcsak egyszerűen tolmácsolja a 

küzdelmeket és az uralmi rendszereket, hanem érte folyik a harc, általa dúl a küzdelem; tehát a diskurzus az a 

hatalom, amelyet az emberek igyekeznek megkaparintani.” (Foucault, 1998:51) 
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eljárásban) megkezdődik a tanúvallomásokból a valós történet (re)konstruálása, amely során 

a felek és a „profi” résztvevők, a bíró, az ügyvédek a különféle élethelyzetekre 

különféleképpen hivatkoznak. Végül nem csak az apaság bírói úton történő megállapítására 

kerül sor, hanem esetről esetre annak megállapítására is, hogy melyik gyermek (és anya) 

mekkora tartásdíjat érdemel. 

 

A diskurzusokon alapuló megközelítési mód a szövegek társadalmi előállítását 

valóságteremtő gyakorlatként fogja fel, ahol a hangsúly magán a nyelven, alkotóelemein és 

azon van, ahogyan a világ felépül a nyelv által hordozott jelentésekből. Ezen túl a 

diskurzuselemzések újdonsága még, hogy a mindenkori kutatás során az egyes történetek 

érdemlik meg az elemzést és az értelmezést, nem pedig az „adatok”, amiket le lehet szűrni a 

történetek „kódolása” során (Virág, 2004:31).  

 

„A diskurzuselemzés azonban nem az igazságot magát keresi, hanem inkább arra kíváncsi: ki 

állítja magáról, hogy az igazság birtokában van, és állítását hogyan próbálja meg nyílt vagy 

rejtett hatalmi narratívákkal igazolni.” (Carver, 2004:146). Azaz perekben folyó 

diskurzusokban egyszerre van benne az, hogy a mi világunkban (az 1920-as és 30-as 

években) mi a helyes, illetve hogy „én” (felperes, alperes) ebben a perben nyerni szeretnék. 

Ennek során a felek és tanúk általában nem (csak) a jogszabály normáira hivatkoznak, hanem 

a szolidaritási normákat használják fel, sőt a diskurzusaik révén formálják is a szolidaritási 

normákat, kifejezésre juttatva, hogy a gyermektartási perekben milyen normákat kell 

alkalmazni. 

 

8. Eredmények 

 

Disszertációmban igazoltam, hogy a törvénytelen születés problémájának korabeli kezelése a 

szociálpolitikához, illetve annak határterületéhez tartozik. A megesett lány és gyermeke 

részéről támad egyfajta szükséglet, aminek a ki nem elégítése veszélyeztetheti a társadalmi 

integrációt, ezért a korabeli viszonyok között az állam az apa tartásdíjra kötelezésével 

közvetetten elégíti ki azt. Nézetem szerint a szociálpolitikához való tartozást (vagy legalábbis 

a szociálpolitikai jellegű beavatkozást) bizonyítja, hogy a korszak közigazgatása milyen 

széleskörűen (családi pótlék, árvaellátás, anya- és csecsemővédelem, óvodai ellátás, illetve a 

„szubszidiáris” községi törvények révén) nyújtott ellátást az anyának és a gyermeknek. Igaz, 

hogy a házasságon kívüli születés esetén ez meglehetősen korlátozott volt, és a szegénységi 
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bizonyítvánnyal kiegészülve egyszerre jelentette kontroll gyakorlását is az anya és a gyermek 

felett.  

 

A kutatás eredményei:  

 

1) Megismerhettük, hogyan alakulnak ki, illetve hogyan alakulnak a tartásra vonatkozó 

normák a szereplők argumentációjából. Pontosabban azt, hogy az egyéni normák a perbeli 

alkufolyamatban hogyan válnak szolidaritási normákká. Ezek a szolidaritási normák azonban 

nem statikusak, hanem folyamat-jellegűek, ami a perekben folyó diskurzusban jól nyomon 

követhető volt. 

Az anya a narratívájában általában azt próbálta bizonyítani, hogy: 

 - el akarta venni az apa feleségül,  

 - azzal hitegette az apa, hogy feleségül veszi (udvarolt neki, de végül nem vette feleségül,  

   vagy csak egyszerűen elcsábította),  

 - az apa egy ideig élettársként eltartotta. 

Az apa narratívájában kétféle stratégiát figyelhetünk meg: 

 - Kisebb részük az apaságot elismerte, de a tartásdíj követelés nagyságát vitatta.  

 - Többségük az anya feslettségét próbálta bizonyítani. Ennek egyik módja annak 

bizonyítása, hogy az anya a fogamzási időszakban több férfival is közösült, így nem 

állapítható meg ki a nemző apa. A másik mód annak bizonyítása, hogy pénzt fizettek a 

közösülésért, így az anya legális vagy illegális prostituáltnak tekintendő. 

Ezek az érvelések az egyéni normáknak a megjelenései, és csak abban az esetben ítélték meg 

a tartásdíjat
11

, ha az anya magatartásával rászolgált a szolidaritásra, azaz nem volt feslett 

erkölcsű. Hasonlóan, ha a körülményekből feltételezhető volt, hogy az apa gondoskodott 

korábban a gyermekről, vagy magatartásából nyilvánvalóvá vált, hogy az erkölcsösen 

viselkedő anyát cserbenhagyta, fizetnie kellett a tartásdíjat. Ezen a ponton váltak a bírósági 

döntések kötelező érvényű szolidaritási normákként szociálpolitikai jellegűvé (vagy 

legalábbis szociálpolitikai döntéseket helyettesítő intézkedésekké). 

 

2) A mintában szereplő tipikus anya húszas évei elején járó városi cseléd, vagy 

mezőgazdasági dolgozó (napszámos).  

Az apák csoportja jóval heterogénebb az anyákénál, ezért a tipikus apa helyett az apák 

következő 2 típusát ismerhetjük fel: 
                                                        
11 Ami a vizsgált esetek ¾-ében megtörtént. 
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1. Mezőgazdaságban vagy iparban dolgozó, az anyánál nem módosabb, azonban néhány 

évvel idősebb férfi, aki általában nőtlen. 

2. Altiszt, értelmiségi, esetleg járadékos, az anyánál (esetenként jóval) magasabb jövedelmű 

és életkorú, akik között házasságban élő is előfordul. 

Fontos jellemző tehát a társadalmi státusbeli különbség, az általam vizsgált esetek kb. 

felében magasabb státusú apa nemzett gyermeket az alacsonyabb társadalmi státusú 

anyának. 

 

3) A szociálpolitika születésének időszakában, vagy helyesebben az „újszülött 

szociálpolitika” időszakában az informális és formális segítő hálók sok esetben 

párhuzamosan léteztek. A formális szociálpolitika az informálisból fokozatosan jött létre, 

ennek egyik lépcsőfoka, amikor az állam még csak közvetítő szerepet vállal, a 

magánviszonyokat szabályozza. Ez történik a társadalombiztosítás létrehozásakor, 1901-ben 

a gyermekvédelmi törvények elfogadásakor, és a kutatásomban bemutatott egyedi esetekben 

a gyermektartásdíj megítélésekor. Ami tehát a gyermektartási perek során létrejön, az már 

több mint a hozzátartozók közötti puszta szolidaritás.  

 

4) Fontos jellemzője ugyanakkor ennek a tartásdíjban megjelenő szociálpolitikai jellegű 

(szociális ellátást helyettesítő) ellátásnak, hogy a korabeli joggyakorlat a jogszabályokból 

következően a gyermek, illetve az anya társadalmi állására tekintettel határozta meg a 

tartásdíj nagyságát
12

 (azaz a redisztribúció mértékét). A szükségletet ehhez igazodóan vette 

figyelembe, így a társadalmi mobilitást erősen fékezte a bíróság szemlélete, amit az 

állampolgári egyenlőség és szolidaritás súlyos torzulásaként értelmezhetünk.  

Ha azonban tágabb kontextusban vizsgáljuk a jelenlegi jóléti politikát, pl. a gyermekek utáni 

adókedvezmény esetében valami hasonlót láthatunk, a magasabb jövedelmű (társadalmi 

állású) rétegek gyermekei után magasabb juttatás jár, mert az alacsony keresetűek nem 

tudják kihasználni a teljes összeget. 

 

5) A törvénytelen gyermek jogi helyzetének bemutatásánál láttuk, hogy családi helyzetük 

féloldalas, tehát a családi kapcsolati háló általában eleve csak az anya családjára redukálódik. 

Az anya és családja felé vannak az erős kötések, az apa és családja felé pedig a gyenge 

kötések (vagy még ezek is hiányoznak). Ezt mintegy kiegészíti, hogy a társadalmi 

struktúrában zömmel marginális helyzetben találjuk a törvénytelen születésű személyeket, 
                                                        
12 Ami a kutatási mintámban átlagosan 14,5 pengő volt. 
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amit az időnkénti kiugró kivételek sem cáfolnak meg. A Bourdieu-i értelemben a gazdasági, 

kulturális és társadalmi tőke hiánya általában tetten érhető helyzetükben (Bourdieu, 1998; 

Ferge, 2000). 

 

6) A menhelyi gyermekeket csak érintőlegesen vizsgáltam, de körükben erősen 

felülreprezentáltan jelentek meg a törvénytelen születésűek. Rájuk még inkább igaz az előző 

pont, (családi) kapcsolati hálójának hiányossága, hiszen feltehetően édesanyjuk családjával 

is ritkán találkoztak, főleg a sorstársak és nevelőszüleik jelenthették számukra a 

kapcsolatokat.  

 

Összegezve tehát a gyermektartásdíj fizetési kötelezettség kikényszerítése felfogható az 

állam korai szociális jellegű beavatkozásai egyikeként. Lényege a családtagok 

kötelezettségeinek meghatározása és kikényszerítése. A reguláció mint szociálpolitikai 

eszköz hasonló a munka világának szabályozása keretében megjelent minimálbérhez, ahol a 

munkáltató és a munkavállaló közötti transzfert, valamint a társadalombiztosításhoz, ahol az 

intertemporális transzfert szabályozzák. A gyermektartásdíj (maradványként) az állami 

szociálpolitika, illetve családpolitika kialakulása és kiszélesedése után is fennmaradt, és 

belesimult abba (pl: a tartásdíj állam általi megelőlegezésével) a rendszer egyik sajátos 

elemeként. 
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