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Homoki-Nagy Mária;

A  m agyar m agánjog  
kodifikációja  

a 19 . században
„Az ősiség eltörlése ezennel elvileg kimondatván, ren
deltetik:

l.§ . A minisztérium az ősiség teljes és tökéletes 
eltörlésének alapján a polgári törvénykönyvet kifog ja  
dolgozni és ezen törvénykönyv javaslatát a legközeleb
bi országgyűlés elébe terjesztendi. ” (1848:XV. te.)

A  magyar törvényalkotás egyik legszebb és 
legrövidebb időszakában szükségesnek tartották 
törvényben rögzíteni egy polgári törvénykönyv 

megalkotásának halaszthatatlanságát. A kérdés csak 
az, miért éppen a forradalom napjaiban történt mindez, 
volt-e korábbi előzm énye ennek a kodifikációs 
törekvésnek és ha igen, mi lett annak a sorsa? A 
kérdésre csak akkor tudunk válaszolni, ha a magyar 
magánjog fejlődésének néhány sajátosságát ismerjük.

A magyar jog fejlődését, de különösen a magánjog 
alakulását a szokásjog mint alapvető jogforrás 
határozta meg. A magánjogi jogviszonyok sajátossága 
az volt, hogy az állami törvényalkotás nem akart az 
egymással egyenrangú felek m egállapodásába 
beleszólni, nem akarta azt törvényileg szabályozni. 
Ezért az évszázadok alatt kialakult szokásjogi normák 
viszonylag szabadon érvényesülhettek, s ez magyaráz

za azt is, hogy Werbőczy 1514-ben viszonylag jó 
összefoglalását tudta adni a 15. századra kialakult 
magánjogi rendszernek. Ugyanakkor mindezzel a 
későbbi századokra megmerevítette a magánjogi vi
szonyok fejlődését, mert művéhez, mint egyetlen 
összefoglaló munkához, mindenki törvényként 
ragaszkodott, azaz törvényként hivatkoztak reá. Fel 
sem merült annak az igénye, hogy új, jobb, a szokásjo
gi normákat háttérbe szorító, önálló törvénykönyvet 
alkossanak.

A m agánjog kodifikációjának folyam atát az 
Európában uralkodóvá vált természetjogi eszmék, 
majd a kibontakozó felvilágosodás ideológiája gyorsí
totta fel, mely eszmerendszer Magyarországban is 
hatott. Ennek köszönhető, hogy bár II. József abszo
lutista politikáját elvetették, az általa elindított 
reformok mégis elkezdtek hatni, hogy II. Lipót trónra 
lépését követően az 1790-ben összehívott ország- 
gyűlés a 67. tc-kel felállította azokat az országgyűlési 
bizottságokat, melyek alapvető feladata volt a teljes 
magyar jogrendszer és ezen belül a magánjog újra 
szabályozása. Hogy miképpen értékeljük az 1795-re 
elkészült magánjogi törvényjavaslatokat (Projectum 
legum civilium ) -  valljuk meg őszintén -  a 
jogtörténészek egyik nagy feladata közé tartozik. 
Többen kompilációnak minősítik, annak ellenére, 
hogy a tág értelem ben vett kodifikációs munka 
részeként tartják számon,1 mások meg merik kockáz
tatni azt a feltevést, hogy minden hiányossága ellenére 
ez a tervezet a szűk értelemben vett kodifikációs mun
ka első lépéseként értékelhető.2

Miután az elkészült tervezetek nem kerültek ország
gyűlés elé, sokáig szinte a feledés homályába került ez
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a munka, majd a reformkor haladó politikusainak 
köszönhetően ismét kodifikációs munkába fogott az 
országgyűlés, sajnos csak azzal a törvényi felhatal
mazással, hogy vizsgálja felül az 1795. évi tervezetet, 
s ezt terjessze a következő országgyűlés elé. (1827:
8.te.) Ha történeti összefüggéseiből e második ter
vezetet kiragadjuk, akkor joggal állapítható meg az, 
hogy 1795-höz képest érdemi változtatás a magánjogi 
javaslatok szövegében nem történt. Ha azonban a 
javaslatok kapcsán lefolytatott vármegyei tárgyalások 
vitaanyagát, az ott elkészült módosító javaslatokat és 
az 1834-ben elkezdett magánjogi tervezetek tárgyalá
sainak a Kerületi üléseken lezajlott vitaanyagát meg
nézzük, akkor már azt kell megállapítanunk, hogy Ma
gyarországon is elindult az a kodifikációs munka, 
amely Poroszországban, Franciaországban illetve 
Ausztriában a 18/19. század fordulóján már lezajlott. 
Magyarországon ekkor már a Jeremy Bentham által is 
megfogalmazott egyszerű, világos, mindenki által 
érthető törvénykönyv alkotására készültek, illetve 
többen erre tettek javaslatot, melyet Szalay László 
fogalmazott meg egyértelműen: , j \  törvénykódex -  
azaz : a  statuspolgárok magok és a status közötti 
törvényes viszonyainak rendszeresen szerkesztett, 
magában bevégzett és sanctióval ellátott könyve. ”3 
Önálló magánjogi törvénykönyv megalkotását sür
gette több vármegye így pl. Csongrád és ennek kidol
gozására tett javaslatot Deák Ferenc, amikor 1834. 
május 24-én elhangzott felszólalásában a 
következőket mondta: „első figyelem mel kell tehát 
lenni, hogy valahára már systema készüljön. / . . . /  
neveztessék egy kerületi választmány, s arra bízassák 
[...Jegy systematisalt codexnek csontvázát dolgozza 
ki. "4 A magánjogi javaslatok országgyűlési tárgyalá
sai elkezdődtek, de az urbáriális kérdésben hozott 
uralkodói leirat következtében félbe is szakadtak, 
melynek az lett a következménye, hogy 1848-ig az 
egyes országgyűléseken csak a magánjog egy-egy 
részterületét érintő törvények születtek,5 de egységes 
törvénykönyv alkotására m ár nem készültek. Ezt 
követően született meg az 1848: XV. te., mely előírta 
egy új kódex elkészítését. Miért az ősiség eltörlését 
kimondó törvényben fogalmazzák meg ezt az igényt? 
Mi változott meg azzal, hogy az ősiséget eltörölték 
Magyarországon?

A magyar rendi m agánjogot 1848-ig három 
kötöttség terhelte, amely alapjaiban határozta meg 
magánjogunk intézm ényrendszerét. Ez a hármas 
kötöttség adódott egyrészt a nemzetségi kötöttségek
ből, amelynek következtében kialakult az ősiség rend
szere, melyet végső soron Nagy Lajos rögzített az 
1351. decrétumában6. Ez azt jelentette, hogy ha egy 
ingatlan jószág egyszer törvényes öröklésen ment át, 
akkor arról a vagyonról az osztályos atyafiak, azaz a 
nemzetség férfi tagjainak beleegyezése nélkül nem 
lehetett rendelkezni. A másik kötöttség az adomány
rendszerből adódott, hiszen Szt. István óta királyaink 
híveiknek birtokot adományoztak hűségükért, amely

birtok öröklését (rendszerint fiági öröklését) a király 
az adománylevélben határozta meg, s ha ilyen örökös 
hiányzott, akkor a birtok visszaszállt a királyra.7 A 
harmadik kötöttség pedig az urbáriális viszonyokból 
adódott, hiszen a jobbágyok által megművelt telek a 
földesúr tulajdonában volt, arról a jobbágynak ren
delkezni nem lehetett.8 A magyar magánjogi rendszert 
évszázadokon át meghatározó ezen hármas kötöttség 
szinte lehetetlenné tette annak fejlődését. Hiába alakí
totta ki a mindennapok szüksége azokat a kisebb 
lehetőségeket, melyekkel ezeket a kötöttségeket a 
földet birtoklók ki tudták kerülni, magánjogunk 
egészét és ezzel sajnos az egész magyar gazdaság 
fejlődését megakadályozta ez a rendszer. Különösen a 
18. század az ősiségi perek sokaságát eredményezte, 
hiszen egy-egy nemzetség tagjai vélt vagy valós okok 
alapján több évtizeddel korábban megkötött szer
ződéseket szerettek volna érvényteleníteni.9 Törek
véseik csak töredékében jártak sikerrel, de az a jogbi
zonytalanság, amely eme perek m iatt kialakult, 
elengedhetetlenné tette ennek a magánjogi rendszenek 
a megváltoztatását, az ősiség intézményének az eltör
lését. Nem véletlen, hogy az 1795. évi tervezet jelen
tős részében a birtok- és tulajdonviszonyok kérdésé
vel, valamint ezzel összefüggésben az örökbevallá
sokkal (ingatlan dolog adás-vétele) illetve a bir
tokzálog kérdésével foglalkozott.10

Amikor 1848-ban ki merték mondani a legsúlyo
sabb kötöttségnek, az ősiségnek az eltörlését, az 1848. 
IX. tc-kel pedig lehetővé tették Magyarországon a job
bágyfelszabadítást, valójában a teljes magyar rendi 
magánjog alapjait szüntették meg. Nemcsak a szabad 
tulajdoni- és birtokviszonyokat terem tették meg, 
hanem ezzel lehetőséget adtak szerződési rendszerünk 
átalakítására és szükségessé vált a kötött vagyoni 
viszonyokra épülő öröklési rendszerünk megváltoz
tatása is, ami lehetővé tette egy modern, a szabad 
végrendelkezési jogot is magába foglaló új öröklési 
szabályrendszer kidolgozását. Mindezt a változást, 
amit valójában egyetlen mondat törvénybe iktatásával 
értek el, nem lehetett új, egységes polgári tö r
vénykönyv nélkül megvalósítani. Ez a magyarázata, 
hogy a kötött tulajdoni rendszer eltörlését kimondó 
törvényben rendelkeztek egyben arról is, hogy önálló 
polgári kódexet kell a következő országgyűlésre 
előterjeszteni. A kérdés csak az, képesek voltak-e 
ennek megalkotására, rendelkezésükre állhatott-e egy 
olyan anyag, melyet figyelembe véve viszonylag rövid 
időn belül ennek a követelménynek eleget lehetett 
volna tenni. A válasz egyszerű és elszomorító: nem. 
1848/49. nem volt alkalmas a békés, nyugodt 
törvényalkotásra. Miután pedig a  magyar szabad
ságharcot leverték, s M agyarországot az osztrák 
örökös tartományok sorába kívánták süllyeszteni, már 
nem volt igény arra a Habsburg udvar részéről, hogy 
önálló magyar polgári törvénykönyvet készíttessenek, 
am ikor már ott volt a kipróbált Allgem eines 
Bürgerliches Gesetzbuch. Ennek volt köszönhető,
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hogy 1853-ben hatályba léptették Magyarországon az 
ABGB-t, kiegészítve az ősiségi pátenssel és az 
urbáriális pátenssel. így azt kell mondanunk, hogy a 
magyar magánjog kodifikációjának kérdése ismét le
került napirendről. Ugyanakkor éppen az ABGB-nek 
és a hatályba léptetett pátenseknek köszönhetően a 
rendiséget jellem ző kötött tulajdoni rendszert 
megszüntették, lehetővé téve ezzel a polgári átalakulás 
kibontakozását. Az ősiségi pátensben eltörölték a 
magyar rendi magánjogot, az ősiség mellett jellemző 
adományrendszert, amelynek következtében végre 
valóvá válhatott Kölcsey Ferencnek 1834-ben több
ször megfogalmazott kívánsága, a királyi kincstár 
öröklési jogának, az ún. ius regiumnak az eltörlése." 
Eltörölték továbbá a birtokok különböző típusainak -  
örökölt, vásárolt, adományos -  megkülönböztetését és 
megszüntették a férfi és leányág öröklési joga közötti 
különbségtételt is .12 Mindez lehetővé tette a telek
könyvi rendszer bevezetését Magyarországon, de saj
nálatos módon az ABGB rendelkezéseinek követ
keztében az ősiség helyébe egy másik kötött tulajdoni 
forma, a hitbizomány (fideicommissum) érvényesülési 
köre szélesedhetett ki, hiszen ez a jogintézmény 1687. 
óta ismert volt Magyarországon, de éppen az ősiség 
miatt nem terjedt el. A magyar magánjogot érintő min
den változást figyelembevéve valójában minden 
készen állt arra, hogy a kodifikációs munka elinduljon.

Az újabb változás 1861-ben következett be, amikor 
Apponyi György országbíró összehívta az Országbírói 
Értekezletet, melynek feladataként határozták meg, a 
magánjog rendszerének megváltoztatását. Sajnálatos 
módon nem az volt az egyetlen kérdés, hogyan induljon 
el a polgári törvénykönyv megalkotása, hanem olyan 
kérdéseken vitatkoztak, hogy visszaállítható-e az 1848 
előtti helyzet? Hatályban tartható-e az ABGB? Szü- 
lessen-e egy új kódex vagy mindezeknek a keverékéből 
egy sajátos kompilációs munka készüljön?13 Minden 
lehetséges elképzelésnek volt hangadója az értekezle
ten. Végül Deák Ferenc kísérelt meg egy olyan állás
pontot kialakítani, amellyel elkerülhető volt az 1847. 
előtti magánjogi rendszer visszaállítása, de az a vád sem 
érhetett senkit, hogy kizárólag az osztrák ABGB recep
cióját kívánná megvalósítani. „De ha a régi törvényeket 
minden változtatás nélkül, teljesen, tökéletesen ismét 
visszahozni nem lehet; ha vannak hézagok miket pótol
ni kell; vannak oly rendelések miket mint lehetetleneket 
változtatni szükséges: föladatunk egyéb nem lehet, mint 
gondosan megvizsgálni az anyagi és alaki törvények 
minden egyes részénél, ha a régi törvényeknek arra 
vonatkozó rendeléseit életbe lehet-e ismét léptetni, 
anélkül, hogy a magánjogviszonyok megzavartas
sanak. ”'4 Hosszú vita után a magyar magánjogi szabá
lyok jelentős része visszaállításra került, kivéve azokat, 
amelyeket az 1848:XV. te. hatályban tartása miatt nem 
voltak alkalmazhatók. Ezekben az esetekben az ABGB 
szabályait illetve az Országbírói Értekezlet által 
elkészített munka rendelkezéseit, az Ideiglenes 
Törvénykezési Szabályokat (ITSZ) kellett alkalmazni.1'' 

. Az ITSZ több száz szabálya közül az anyagi magánjo

got mindössze 23 szakasz érintette, amelyekben a 
megváltozott tulajdoni és birtokviszonyok következ
tében kialakult új öröklési szabályokat léptettek hatály
ba Magyarországon. Ebben a fejezetben érzékelhető 
leginkább, miképpen kísérelték meg a régi öröklési 
szabályokat az ABGB által nyújtott új szabályokkal 
ötvözni úgy, hogy se az ABGB recepciójának, se a régi 
szabályok visszaállításának vádjával ne lehessen senkit 
se illetni.

Éppen az ősiség és az adományrendszer eltör
lésének köszönhetően bevezették a szabad végren
delkezési jogot, de az örökhagyó rendelkezési jogát 
korlátozták a törvényes lemenők, illetve azok 
hiányában a szülők kötelesrészi igényével. Az 
örökhagyó még életében sem ajándékozhatta el a 
vagyonát úgy, hogy ezzel a törvényes örökösöket 
megfosztotta volna kötelesrészüktől. A kötelesrészből 
csak érdemtelenségi ok fennállása esetén leheteti 
végrendeletben kizárni az örököst. Az érdemtelenségi 
okokat viszont a W erbőczy Hármaskönyvében 
meghatározott okok alapján állapították meg, melyek 
nem voltak mások, mint amikor az osztályrabocsátást 
az apa kikényszeríthette fiaitól.16

A törvényes öröklés rendszerében először a 
lem enők örököltek, akik között már nem tettek 
különbséget, sem a vagyon jogi természete alapján, 
sem a nemek között. Lemenők nem létében viszont az 
örökhagyó örökölt vagyona, az ún. ági vagyon vissza
száll! arra az ágra ahonnan jött, azaz érvényesítették a 
régi jog paterna paternis, materna maternis elvét. A 
túlélő házastárs csak az örökhagyó vásárolt vagyonát 
örökölhette meg lemenők hiányában. A felmenők 
törvényes öröklésénél ugyanakkor átvették az ABGB 
által is alkalmazott parentélák szerinti öröklési rend
szert. Ugyanakkor meghagyták az özvegyen maradt 
feleség jogát (ius viduale), amely valójában haszon- 
élvezeti jogot jelentett az özvegy feleség számára, 
törvényes lemenők öröklése esetében mindaddig, 
amíg férje nevét viselte.17

Mindezen rendelkezések ismeretében joggal mond
hatjuk azt, hogy az ITSZ csak kompilációs munka, 
ahogy az a képviselőház határozatában is olvasható: 
„a magyar magánjogi törvények visszaállíttattak, de 
amennyiben azok az I848:XV.-t és a szem elől nem 
téveszthető újabb jogviszonyok miatt alkalmazhatók 
nem volnának, addig, míg törvényeket alkotni lehetne, 
az Országbírói Értekezlet munkálatait ideiglenes 
kiegészítő  gyanánt használhatónak tek in ti."18 Ez 
azonban már nem felelt meg a kor követelményeinek.

így a kiegyezés utáni időszakra maradt a magyar 
polgári törvénykönyv elkészítése. A 19. század máso
dik fele az európai kodifikációs hullám második sza
kaszának a korszaka, amikor oly jelentős törvény- 
könyvek születettek, mint a  német Bürgerliches Gesetz- 
buch (BGB) illetve a svájci Zivilgesetzbuch (ZGB). 
Az Európában a magánjog kodifikációjával kapcsolat
ban lezajlott valamennyi vitás kérdés Magyarországon 
is felmerült, s hosszú évtizedek vitái alatt forrtak ki 
azok a tervezetek, amelyeket részben magánmunkálat-
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ként, részben hivatalos felkérésre készítettek. Az 
egyik ilyen vita a német jogterületen kialakult pandek- 
ta-rendszer átvételének a kérdése, ezen belül kell-e ún. 
általános részt kialakítani a magánjogi kódexben vagy 
sem? Miután Hoffman Pál már 1871-ben elkészítette 
az általános rész tervezetét, amely igen heves ellenál
lást váltott k i19, mindez azzal a következménnyel járt, 
hogy Magyarországon az általános rész kodifikációját 
elvetették, s úgy tűnt, hogy a kodifikáció ismét lekerül 
napirendről. Ezért azt a megoldást választották jogtu
dósaink, hogy az égetően szükséges magánjogi fejeze
teket megkísérelték önálló törvényben szabályozni, 
szinte hasonló módon a reformkori példához. így szü
letett meg a kereskedelmi törvénykönyv (1875: 
XXXVII.), amely meghatározóvá vált a magyar ma
gánjog fejlődésében. Miután egységes magánjogi tör
vénykönyv nem volt, a fellendülő gazdasági élet, a ke
reskedelem viszont megkívánta az áruforgalom szabá
lyozását, a kereskedelmi törvényben nemcsak a szigo
rúan vett kereskedelmi jogi szabályokat rögzítették, 
hanem különösen a szerződési típusok vonatkozásá
ban olyan általános kötelmi jogi alapszabályokat érvé
nyesítettek, melyeket nemcsak a kereskedelemben, ha
nem a magánjogi viszonyok között általános értelem
ben is használni lehetett.20 Ezzel tulajdonképpen le
fedték azt az űrt, ami a magánjogi törvények hiánya 
miatt létezett. Ugyanakkor ezzel a megoldással arra is 
lehetőség nyílt, hogy nyugodtan készülhessenek az 
egységes magánjogi törvénykönyv megalkotására. 
Hasonló célt szolgált a dualizmus korának másik je-
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