
Rácz Barnabás:

A  Kúria és 
a magyar öröklési jog 

a 20. század kezdetén

A magyar magánjog és ezen belül az öröklési jog a 
20. század közepéig Európában szokatlan módon 
kodifikálatlan jogterület volt. Egyes törvényekre, 

szokásra és bírói gyakorlatra épült. Ezért a legfelső ma
gyar bíróságnak, a Kúriának meghatározó szerepe volt 
a jogfejlődésben, mert döntéseivel nemcsak a joghéza
gokat töltötte ki, hanem lényegében új jogmagyarázatot 
és jogelveket alkotott. Különösen fontos szerepet töltött 
be a Kúria a századforduló körül: az abszolutizmust kö
vető nagy ipari és kereskedelmi fellendülés, az I. világ
háború és az utána következő trianoni országcsonkítás, 
a forradalmi megrázkódtatások és a konszolidáció éve
iben, amikor a magánjogi konfliktusok is más és más 
formát öltöttek. Ebben az időszakban a Kúria tradicio
nális jogelveket alkalmazó, de a társadalmi változások
ra is figyelő tevékenysége döntő jelentőségű volt.

Ezt a jogformáló működést vesszük az öröklési jog 
keretében vizsgálat alá az 1905-1933-as évek között. A 
Kúria 1. Tanácsa foglalkozott az öröklési kérdésekkel, 
amelyben Sándorfalvi Pap István 28 évig működött és 
16 évig elnökölt (1917-1933). Bírói szolgálata követ
keztében nemcsak belülről, látta és élte a Kúria műkö
dését e területen, de ezen kívül több irányú tudományos 
munkát is folytatott, és a magyar öröklési jog egyik leg
kiválóbb szakértőjeként tartották számon1.

Nyilvánvaló, hogy a családon belüli és különösen 
hitvestársak közti vagyoni viszonyok az egyik legfon
tosabb területe az öröklési kérdéseknek, ezért jelen ta
nulmányom tárgya a házastársi öröklési jog fejlődése a 
Kúrián, a 20. század első évtizedeiben. Nem vállalkoz- 
hatom itt arra, hogy az egész öröklési jogot vizsgáljam, 
és ezért szűkebb keretben a törvényes öröklés mérföld
köveire szorítkozom. A formális-anyagi jogi értékelés 
mellett, kitérek politikai-szociológiai vonatkozásokra 
is, ami részleges válaszokat adhat arra a kérdésre, hogy 
a Kúria joggyakorlata milyen karakterisztikumokat je
lez az egykorú társadalmi és politikai kultúra 
tükrében2.

I. A  KÚRIA A  TÖRTÉNELEM SODRÁBAN
A magyar magánjog 20. századi fejlődésének megér

téséhez szükséges egy rövid visszapillantás arra a múlt
ra, amelynek talajából a későbbi intézmények kinőttek. 
Az 1867-es kiegyezés a Habsburg dinasztia és a magyar 
nemzet közt lényegében egy kompromisszumot jelen
tett, aminek hozadéka volt 1868-ban az Oszt
rák-Magyar Monarchia létrehozása és I. Ferencz József 
megkoronázása. A kompromisszum megnyitotta az utat 
a magyar kapitalizmus fejlődése előtt, és gazdaságilag

és társadalmilag egy precedens nélküli modernizációt 
indított el. Talán ennek a virágzó érának a kulminálása 
volt az 1896-os jubileumi év, a magyar honfoglalás ezer 
éves évfordulója, mit rövidesen követett az I. világhá
ború, ami véget vetett a magyar gazdaság és kulturális 
élet felszálló ágának. Az 1919-es bolsevik forradalmat 
és az országot megcsonkító trianoni szerződést követte 
a Horthy éra (1920-1944), amely a harmincas évek kö
zepéig alapvetően konzervatív tendenciát követett. A 
húszas évek politikája gróf Bethlen István miniszterel
nök alatt a párizsi békeszerződés revíziójára és az or
szág gazdasági konszolidációjára törekedett; ez időben 
nem voltak lényeges magánjogi törvényalkotások, így 
a kodifikálatlan magánjog fejlődése továbbra is a Kúria 
feladata maradt.3

A kiegyezéstől az első világháborúig terjedő ötven 
év perspektívájában az ország alapvető átalakuláson 
ment át: létre jöttek a civil társadalom intézményei, az 
ipar és kereskedelem nemzetközi vonatkozásban is fel
lendült. A régi magyar történelmi alkotmányintézmé
nyekre alapulva kialakultak az alkotmányos parlamen
tarizmus, de nem a demokrácia formái.

A társadalmi fejlődés a jogállam kereteiben a kor 
uralkodó liberális eszméihez igazodott, de ugyanakkor 
az égető társadalmi, szociális reformokat nem valósítot
ta meg. Az avitt osztálypolitika szembesítette az uralko
dó elitet a szegényparasztsággai, a földesurakat a zsel
lérekkel és a szervezett ipari munkásságot az iparbárók 
érdekeivel. Az intellektuális elit társadalmi reformot, ha 
nem forradalmat hirdetett (Ady Endre), és így tulajdon
képpen a 20. század elején egy reform-éra körvonalai 
bontakoztak ki, de ennek az organikus fejlődésnek az I. 
világháború véget vetett. Ezt követően a húszas évek 
konszolidációja és alapvetően konzervatív irányzata 
nem modernizálta se a társadalmi szerkezetet, se a fun
damentálisjogintézményeket4. Ebből következett, hogy 
a magánjog alkalmazásában a Kúriának maradt a ma
gasztos és sokszor hálátlan feladat, hogy egyensúlyozza 
a tradíciót az újítással, a regressziót a progresszivitás
sal, ezért értékes ennek a kornak a bírói joggyakorlatát 
közelebbről vizsgálni.

A Kúria hosszú történelmi fejlődésen ment át a 19. 
század végi kialakulása előtt, és a királyi udvarból, az 
országbírói intézményből veszi eredetét.5 Mellőzve 
most a fejlődési szakaszok részletezését, csupán megje
gyezzük, hogy a Habsburg detronizálás 1849-i Kossuth 
politikája után a „Királyi” jelző elmaradt és új bírósági 
szervezet felállítását határozták el, de ez már 1849 nya
rán, a vereség előtt nem valósulhatott meg. Az abszolu
tizmus után az Októberi Diploma kihirdetése következ
tében a Magyar Királyi Kúria 1861. április 3-án nyerte 
vissza törvényes joghatóságát: 1868: LIV. és az 1881: 
LIX. törvény újra szabályozták és meghatározták irá
nyító szerepét. Lényegében a bíróság szervezeti formá
ja működése végéig alapvetően változatlan maradt, de a 
Polgári Perrendtartás (1911:1 tv.) tovább finomította és 
pontosította a Kúria felülvizsgálati hatáskörét.

Tanulmányunk tárgyidőszakában (1905-1933) a Ma
gyar Királyi Kúria is két fejlődési fázison ment át: az el

6



ső 1918-ig niég a tradicionális kettős monarchia magyar 
intézményeként, a jogfolytonosság elve alapján műkö
dik, míg 1918-tól 1933-ig több hullámban politikai és 
gazdasági válságok határolják be a legfelső bíróság mű
ködését: az I. világháború utáni összeomlás, a baloldali 
és jobboldali forradalmak, a gazdasági konszolidáció és 
irredentizmus majd a világgazdasági válság. A legfelső 
bíróság intézménye lényegében intaktul élte át a válsá
gokat, és továbbra is elhatározó befolyást gyakorolt a 
magánjog fejlődésére. Kodifikációs törekvések nem va
lósultak meg a gyakorlatban.

A 11. világháború után 1946-ban a „királyi” nevet el
hagyták az új köztársasági államforma következtében 
(1946: I tv.) és végül a kúriai bíróság élete is megszűnt 
az 1949: XX. törvénnyel, mert a Népköztársaság alkot
mánya az intézményt eltörölte és helyébe a ma is műkö
dő Legfelsőbb Bíróságot állította.

E mérföldkövek csupán vázlatosan körvonalazzák a 
Kúria többévszázados genealógiáját: tárgyidőszakunk
ban az intézmény változatlanul mint fontos jogalkotó 
(is) működött. Ez a szerep már évszázadok óta gyako
rolt volt, és a hivatkozott 1881-es és 1911-es törvények 
tovább vitték ezt a tradíciót: a Kúria határozatai általá
ban, és elvi döntései különösen precedens jelleggel bír
tak és jogforrásként tekinthetők6.

1905 és 1933 közt a bíróság lényegében változatlan 
belső szervezettel és eljárással működött: az intézmény 
élén az elnök és másodelnök álltak, és nyolc tanácsban 
a tanácselnökök vezetése alatt 62 kinevezett és 27 be
rendelt, összesen 89 bíró képezte a testületet. Az eljáró 
tanácsok ötös létszámúak voltak, és a nyilvános peres 
eljárás befejezése után zárt tanácskozásban hozták meg 
döntésüket. Sok nyugati rendszerrel ellentétben a per- 
rendtartás kizárta a nyilvános adatszolgáltatást a tanács
kozás részleteiről. A döntés szavazással és szótöbbség
gel történt. A szerző rendelkezésére álló okirati adatok 
szerint az 1. tanácsban 1905 és 1933 közt csupán kétszer 
fordult elő, hogy a tanácselnök kissebségben maradt, de 
ebből egy esetben a végső szavazáskor egy bíró állás
pontot cserélvén, mégis a tanácselnök álláspontját tük
röző döntés született.7 Maga a számozás is mutatja, 
hogy az I. tanács kiemelt fontossággal bírt: itt intézték a 
bonyolult és nagy értékű örökösödési és hitbizományi 
pereket, és különös súlyát érezteti az is, hogy az I. vi
lágháború közepéig a Kúria elnöke rendszeresen elnö
költ a tanácsban.

Ha olyan döntés született, amelynek elvi jelentősége 
volt a jogfejlődés terén, a Kúria teljes ülése döntött a 
precedensül szolgáló elvi határozat elfogadásáról vagy 
visszautasításáról. Ha pedig különböző tanácsok és kü
lönbözőjogterületek közti nézeteltérés merült fel, a kér
dés rendezése a Jogegységi Tanács hatásköre volt8. Ér
dekes megemlíteni, hogy a bíróság határozatait az
I.világháború végéig a „A Király nevében” hozta, így 
állott elő az a helyzet, hogy az I Ferencz József halála 
és IV. Károly megkoronázása közti intervallumban a 
Kúria nem hirdetett ítéletet, mert a Szent Koronával ko
ronázás megtörténte előtt nem volt alkotmányos királyi 
hatalom. Végül történetileg fontos, hogy a két világhá

ború közti korban a bíróságok „A magyar Szent Koro
na nevében” ítélkeztek.9

II. ÖRÖKÖSÖDÉSI JOG
A szoros értelemben vett házastársi öröklési intézmé

nyek megvilágítása érdekében nem szükségtelen rövi
den szólni az öröklési jog általános jellegéről. Az örö
kösödést mint jogintézményt az örökhagyó és az örökö
sök szempontjából szemlélhetjük. Az örökhagyó olda
láról nézve: az örökösödés a gazda nélkül maradt va
gyon sorsának elrendezése, az örökösök oldaláról néz
ve pedig a legjutalmasabb jószágnyerés. A vagyon, a 
magánjogok és kötelezettségeknek az összessége, 
amelynek központjában az örökhagyó állott.10

Jogdogmatikai fogalmak mellőzésével m ost-tanul
mányunk metszőpontjára Figyelemmel -  csupán az em
lítendő, hogy az öröklésre „méltatlan” nem örökölhet.
Ez rokon vonás a későbbi özvegyi méltatlansággal 
(érdemetlenség), amivel behatóbban foglalkozunk; a 
Kúria 1886 óta fejlesztette ki a tételt, mit tételes jogsza
bály nem rendezett. Ez tipikus példa arra, hogy a bíró
ság, amelynek kezében a törvény holt betűjének élni és 
a viszonyokhoz alkalmazkodni kell „hatalmas erővel 
képes tovább fejleszteni a jogot” 11 . A Kúriai joggya
korlat kialakult normái szerint az általános öröklés ke
retében méltatlan az öröklésre, ki az örökhagyó életére 
tört vagy más olyan személy ellen követett el hasonló 
cselekményt kinek halálától öröklése függött, -  mellőz
zük most a teljes taxatív felsorolást -  mert a kérdés 
megvilágítása, részben más vonatkozásban, az özvegyi 
jog keretében lesz aktuális.

Az 1848 előtti öröklési jog Magyarországon sok te
kintetben Werbőczy Hármaskönyvén alapult és többek 
közt az ősiség jellemzi lényegét12. Tanulmányunk 
tárgykörében a hitvestársi öröklés (successio conju- 
galis) eredetileg a HK 98-102 alapján csak az özvegyet 
illette férje után, de utóbb kölcsönös lett ( 1867: XI te.
), míg az özvegyi öröklés kizárólag a nők joga volt, a 
jogszabály az özvegyi jogon (jus viduale) szintén csak 
a túlélő nő javára élethossziglani haszonélvezetet bizto
sított (HK. I. 99.). Későbbiek során látni fogjuk, hogy 
alakult az erre vonatkozó részben a törvényi, de túlnyo
m ó ig  magyarázaton alapuló jogfejlődés a Kúria vonat
kozó gyakorlatában.

III. A  TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉSI JO G
Tanulmányunk szűkebb tárgyát megközelítve az ál

talános öröklési jog széles területéről most a szűkebb 
törvényes öröklésre tekintünk.

Törvényes öröklés azt jelenti, hogy a hagyaték nem 
az örökhagyó végakarata alapján, hanem ennek nem lé
tében azokra száll, akiket a törvény jelöl ki. A római jog 
nyomán használt ab intestato (végrendelet nélkül való 
öröklés) fedi a fogalmat, miszerint az örökhagyó után 
végrendelet nem maradván, az az öröklés áll be, ame
lyet a törvény, a magyar magánjogban a magyar örök
lési jog megszabott17.

Az öröklés jogának Filozófiai hátterét mellőzve, meg__
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jegyzendő mégis, hogy a magyar öröklési jog rendszere 
és szelleme szerint az öröklési jog alapja a családban, 
tehát a vérségben van. A törvényes és végrendeleti 
öröklés azonban nem egymást kizáró intézmények, 
mert a kétfajta öröklés egymás mellett is megállhat. Ha 
az örökhagyó vagyonának csak egy részéről rendelke
zett, úgy vagyonának többi részére törvényes öröklés
nek van helye. A magyar jog tehát nem követi a római 
jog szabályát: „ ... Nemo pro parte testatus et parte 
intestatus decedere potest;” öröklési jogunk sajátságos 
nemzeti vonása nyilvánul meg abban, hogy a törvényes 
öröklésnél döntő szerepet juttat a vagyon eredetének.

A régi magyar jogban az ősi és szerzett vagyon más 
szabályok szerint hárult. A HK. szerint az ősi fekvő jó
szágokat elidegeníteni, illetve azokról végrendelkezni 
nem lehetett: a szerzett javakról azonban szabadon le
hetett rendelkezni, úgy élők közt, mint halál esetére. Az 
1848: XV. te. az ősiséget eltörölte, és az abszolutizmus 
életbe léptette az Osztrák Polgári Törvénykönyvet (O. 
P. T. K.) Az éra leszálló ágában azonban, már 1861-ben 
Országbírói Értekezlet (O. B. É.) alkotta meg az Ideig
lenes Törvénykezési Szabályokat a magyar törvények 
hatályának visszaállítására. Az ősiség változatlan adap
tálása azonban lehetetlennek bizonyult, ezért a szabad 
végrendelkezési jogot minden vagyonra kimondták, az 
ősiség helyébe pedig az ágiság intézményét állították és 
a végrendelkezés korlátozásául a kötelesrész intézmé
nyét létesítették.

A magyar jog restitúciója következtében a szabályo
zandó viszonyok három kulcskérdés körül voltak cso
portosíthatók: melyik jog irányadó a törvényi öröklés
nél, belföldi vonatkozásban, és a törvényes öröklési 
kapcsolat meghatározása. Csupán annyit jegyzünk itt 
meg, minden háttéri és történeti magyarázat nélkül, 
hogy a magyar jogot visszaállították általában, kivéve 
Erdélyt, a Pártáim túlnyomó részét, más volt határőrte
rületeket és Fiúmét, ahol továbbra is az O. P. T. K. ma
radt hatályban.14

Külföldi vonatkozásban csupán azt jegyezzük meg, 
hogy a Kúria gyakorlata szerint örökösödésnél egysége
sen egy jogot kell alkalmazni az egész hagyatékra 
(432/1905). Végül a törvényes öröklési kapcsolat meg
állapításánál a visszaállított illetve kialakuló magyar 
magánjog szerint a törvényes öröklés alapja, a vérség és 
a házasság. Törvényes öröklés tehát csak azt illeti, aki 
az örökhagyóval vérségi vagy házassági összeköttetés
ben van. Ez az összeköttetés a törvényes öröklési kap
csolat, amely egyfelől a rokonok (vérségi összekötte
tés), másfelől házastárs (házastársi összeköttetés) részé
re ad törvényes örökösödési jogot.

IV. HITVESTÁRSI ÖRÖKLÉS
A végrendelet hiányában a magyar öröklési jog fóku

szában a házastárs öröklése áll. A hitvestársi öröklés 
(successio conjugalis) akkor lép életbe ha sem leszár
mazó, sem felmenő, sem oldalági örökösök nem létez
nek -  az öröklött javakra nézve és szerzeményi javak
ban, -  ha leszármazó egyenes örökösök nincsenek. A 

__hitvestársi öröklésnél is szabály a kölcsönösség elve, te

hát mind a feleség, mind a férj a feleség után a törvény 
alapján örököl. Az intézmény a Hármaskönyvben és a 
19. századi Országbírói Értekezlet jogában határozottan 
beágyazott, alapja a családi védelem és a házasság in
tézményének fontossága. A Kúria határozatai mutatják, 
hogy a jogszabályok magyarázatánál és alkalmazásánál 
az intézmény bizonyos védő funkciót látott el, és mint
egy progresszíve oltalmazta az alapvető elvet: a házas
sági közösség védelmét.

A joggyakorlat következetesen azt tartotta, hogy vé
lelem szerint minden vagyon szerzemény, az ellenkező 
bizonyításáig -  a bizonyítás terhe tehát azokat illeti, 
akik megkérdőjelezik a szerzeményi jelleget. Ha ez si
keres, ági öröklésnek van helye azon vagyontárgyakra 
mik nem szerzeményiek, tehát a házasság előtt kerültek 
az örökhagyó vagyonába, ezekre az ősiség eltörlése 
után kialakult ági öröklésnek van helye a szülők, oldal
rokonok javára, (ha a feltételek fennállnak). A Kúria ál
landó gyakorlata, hogy a hitvestársat a rokonok csak az 
ági vagyonban előzik meg.

A Kúria joggyakorlata megengedő a hitvestárs részé
re és megszorító a kívülálló „kihívók” felé. Mégis mél
tányosság jellemzi a bírói gyakorlatot: ha az elvált fele
ségnek törvénytelen gyermeke maradt, ezt illeti az 
örökség és nem a férjet (6218/1927). Ez a szabály élt a 
törvényesített és örökbefogadott gyermek esetében is. A 
hitvestársi öröklés körülbástyázását jelentik azok a ha
tározatok, melyek szerint általában a házastárs örökli 
mindazt, amit a házasság előtt szerzett az örökhagyó -  
hacsak nem ági vagyon de ha elválasztattak, egyikük 
sem veheti igénybe a hitvestársi örökséget, és más tör
vényi örökösök lépnek helyükbe, illetve örökölnek. Ez 
is közvetett védelme a hitvestársi -  fennálló házassági -  
státusnak (5282/ 1929).

Általában a vizsgált időszakban a legfelső bíróság 
ítéleteit bizonyos szociális érzékenység jellemzi: in
kább méltányosság vezeti, semmint a formai szabályok 
szoros értelmezése. Ez látszik a vélt házasságokra vo
natkozójogesetek körében: a túlélő jóhiszemű házasfél
re ugyanazok az előnyök hárulnak, mintha a házasság 
érvényes lett volna, következőleg a túlélő jóhiszemű há
zasfelet a hitvestársi öröklési jog is megilleti.1:1 Ha 
azonban a házasság már nem állott fenn, jogerősen fel
bontatott vagy érvénytelennek nyilváníttatott, megszű
nik a hitvestársi öröklési jog (125/1886).

Hasonlóképpen oltalmazza a hitvestársi öröklést a 
joggyakorlat abban az esetben, ha a felek különéltek, te
kintet nélkül arra, hogy a túlélő örökös házastárs vétkes 
volt-e a különélésben (vétkességre alapult válási ok). A 
vétkesség kérdése közömbös a Kúria szerint az öröklé
si jog szempontjából, sőt még az is, ha az asszony kü
lönélés alatt megszegte a hitvestársi hűséget. 
(2280/1921). így a Kúria az érdemetlenséget szigorúan 
leszorította azon körre, mely általában az öröklésre va
ló érdemtelenséget jelenti, vagyis az örökhagyó élete el
len, valamint végakaratának érvényesülése ellen irá
nyuló cselekmények esetében. De érthetően a különvá
lás (ágytól és asztaltól való elválás) iránt ha keresetet 
indítottak, vagy ha a fél a per megindításában akadá



lyozva volt, ez öröklést kizáró okként jelent meg 
(2317/1929). Úgyszintén a házastárs bántalmazása, -  ha 
nem is életre törés érdemtelenné teszi az öröklésre, 
mert emiatt a házasság felbontható.16 De általában az 
öröklési jog csak akkor enyészik el, ha a házasság jog
erősen felbontatott. Méltánytalan eredményre vezetne 
ugyanis, ha a súlyos bontó okokat magában foglaló cse
lekmények esetén az elkövető házastárs örökséghez jut
hatna, mert a pert nem lehetett befejezni, ilyen esetek
ben az örökösödési per bírája dönti el, hogy van-e helye 
a házasság felbontásának. Ha azonban az örökhagyó 
zárt határidőn belül nem kérte a bontást, a hivatkozott 
tényállások alapján nem kérhető az öröklési jog megta
gadása, így a hitvestársnak öröklési joga van 
(2389/1924).

Még mai szemmel is meglepő a bíróság kifinomult 
mérlegelő ítélkezése: alperes kéjnő volt, és férje kíván
ságára az is maradt, aztán az örökhagyó (férj) megsza
kította az együttélést és másik kéjnővel lépett közös 
háztartásba. Alperes folytatta kéjnő foglalkozását, a 
Kúria megítélte a feleségnek a szerzeményi vagyonban 
való öröklési jogot, mert nem volt vétkességi és örökö
södési érdemtelenségi ok.17 Nyilvánvaló, hogy ebben és 
hasonló esetekben a gondos és méltányos mérlegelés 
helyett a bírói gyakorlat választhatott volna merevebb 
megszorító álláspontot, de nem ezt tette, hanem megen- 
gedően alkalmazta az elvet az igazságosság érzetével, 
elkerülve egy fonák és rideg döntést, miszerint a házas
ságban vétlen kéjnő elvesztette volna közszerzeményi 
részét.

Látható tehát, hogy a bírói gyakorlatnak és legfelső 
fokon a Kúriának és azon belül az I. tanácsnak formáló 
szerepe volt a kodifikálatlan öröklési jog alkalmazásá
ban, annak az élethez igazításában. Mutatja ezt az is, 
hogy az érvénytelen házasságban élők hitvestársi örök
lési joga is védett volt, amennyiben ha az érvénytelení
tési per még nem volt befejezve az egyik házastárs ha
lála idején, szintén az örökösödési per bírája -  és így 
végső soron a Kúria -  döntötte el, hogy érvénytelen 
volt-e a házasság.18 Rövid pillantást vetve most a jogin
tézményre széles történeti perspektívában: bár a jogiro
dalomban az öröklési jog reformja már a 19. század vé
gén felmerül19 a hatályos jog és joggyakorlat nem mu
tat ilyen tendenciákat, és a vegyes rendszert, az ági és 
szerzeményi vagyont megkülönböztető öröklési szabá
lyokat fenntartotta. így volt ez azért is, mert a magyar 
öröklési jogban más korabeli jogoknál erősebben élt a 
vagyon állagának a vagyonszerző vérszerinti családja 
számára való megtartásának gondolata és szélesebb 
körben érvényesült a házastársi öröklés haszonélvezeti 
formája.20

Ez a trend még erősödött is az 1930-as években, ami
kor az ági öröklésért ismét mint törzsgyökeres magyar 
intézményért, mint nemzeti géniuszból fakadó, a csalá
di összetartozás és családi vagyon fenntartójáért szállt 
síkra a jogtudomány, de ugyanakkor az ági öröklés kor
látozása, valamint igazságtalan kinövéseitől megfosztá
sának kérdései az 1920-as és 30-as évek szakirodaimá
ban újból előtérbe kerültek.

Tovább nézve: a 11. világháború után, a párt-állam 
idején felmerült reform tervek, mint ideológiai-politikai 
kérdést nézték az ági öröklés intézményét és az ún. „ha
ladó” nézetek képviselői annak eltörléséért érveltek. 
Ezzel szemben a múltat konzerválni akarók -  bizonyos 
korlátozásokkal -  az ági öröklés intézményét fenntarta
ni kívánták. A kialakult fő trend társadalmi hagyomá
nyokra támaszkodva mégis megőrizte az ági örökösö
dés magyar jellegét, de engedményeket tett több terüle
ten annak korlátozása, átalakítása iránt.21

V. Ö ZVEG YI ÖRÖKLÉS
A házastársi öröklési jog második intézménye az öz

vegyi öröklés -  successcio vidualis. Jogtörténeti pers
pektívában is érdekes intézmény, amit a Hármaskönyv 
is megjelenített, az ősiségen alapult és túlélte részben 
annak megszűnését is. Alanya a nemes (és honoracior) 
férj özvegye, mert nemes ember felesége nem közszer
ző, ez az indító oka. Tárgya a férj díszruhája, jegygyű
rűje, és az a kocsi hámos lovakkal, melyen feleségével 
kijárni szokott és az ötven darabnál nem nagyobb mé
nes fele, (de ha 50-nél nagyobb volt a ménes akkor in
gatlannak minősült, és a leszármazók örököltek), végül 
a férj minden szerzett ingóságából és zálogos ingatlaná
ból egy gyermekrész.

Az özvegyi öröklés, minthogy az ősiségre alapult, 
lassan elsorvadt a 19. század második felében, de a Kú
ria gyakorlata egyes vonatkozásokban még mindig ér
vényben lévőnek tartotta, bár ritkán fordult elő kúriai 
határozatokban. Már 1904-ben a Kúria hatályát vesz
tettnek tekintette az intézményt, (1814/1904) azért is, 
mert az ősiséget leváltó 19-20. századi magánjogban a 
szerzett és ősi vagyon helyébe lépett szerzeményi és ági 
vagyon közt más lényeges jogi különbségek vannak. 
Most már az ágiság kérdése csak akkor lép előtérbe mi
kor az ági öröklés esete beállott. Ezért a Kúria és 
Sándorfalvi Pap úgy vélte, hogy „az özvegyi öröklés in
tézménye az ősiség megszűntével kiesett örökösödési 
intézményeink sorából.” Bár volt a Kúria gyakorlatában 
olyan nyom, miszerint egyes jogvitákban az intézmény 
a tárgyidőszakban még felbukkant, túlnyomóan elavult
nak volt mondható, és ezért az intézmény elejtését java
solta a szakirodalom.22

VI. ÖZVEGYI JO G
A hitvestársi öröklés harmadik pillére, az özvegyi jog 

lényegében abból áll, hogy az özvegy elhalt férjének 
vagyonát özvegysége tartamára haszonélvezi.

1. AZ ÖZVEGYI JOG EREDETE
Mint házastársi öröklésnek általában, az özvegyi jog 

alapja is a házasságban van és lényege a gondoskodás. 
Az özvegyről gondoskodás messzire nyújtja gyökereit. 
Már Szent István dekrétumaiban megtaláljuk rendezé
sét, a Hármaskönyvben pedig részletes rendelkezések 
vannak, úgyszintén az 1840: VIII. tc.-ben a jobbágyok 
özvegyéről. Az intézményt átfogó értékek időtállóak:

„A feleség aki férje oldalán részese volt társadalmi.



helyzetének, védelemben, lakásban, ellátásban része
sült, férje halála után megtartja férje nevét, rangját cí
mét, társadalmi helyzetét, megkapja annak vagyonából 
eddigi vagyonjogi helyzetet is. A magyar jog, midőn az 
özvegyi jogban az özvegy részére rendszerint az elhalt 
férj egész vagyonának haszonélvezetét adja, a legszebb 
elismerést nyújtja az élettársnak, a hűséges asszony
nak.”23

Minthogy a házasság az alap, özvegyi jog csak úgy 
keletkezik, ha a férj halálakor a házasság fennállott. Eb
ből következik, hogy ha a halál előtt a házasság felbon
tatott vagy érvénytelenítve lett, vétkességre tekintet nél
kül, özvegyi jog nem keletkezhet (ha bontási per volt 
folyamatban a halál idején, de nem volt befejezve, az 
öröklési per bírája dönti el, hogy a per eredményre ve
zetett volna (PHT 993/1928). Ha a férj elmebajos volt a 
házasság kötéskor, a házasság semmis, és ha az „öz
vegy" nem volt jóhiszemű, nem támaszthat igényt özve
gyi jogra (1989/1927).

Joggyakorlati problémákat okozott a különélés kér
dése, mikor is általános szabály volt, hogy özvegyi jog 
nem keletkezik, de a Kúria gyakorlata mutatja, hogy 
nem formálisan, hanem etikailag, substanciálisan értel
mezte a mögöttes tényeket: az okot a különélésre. így a 
281/1911 és a PHT-ba 242 szám alatt felvett határozat 
kinyilvánítja, hogy az özvegyi jogra érdemetlenné nem 
vált az a nő, aki férjét elhagyta ugyan, és az életközös
séget sem állította vissza, de erre a férj adott okot.

A Kúria a 20. század első három évtizedének gya
korlata szerint védte az özvegyi jogot minden esetben, 
mikor a különélést nem ő okozta, de annak bizonyítása 
az özvegyet terheli (4561/1909), de ha a nő férjének hi
báján kívül az együttélést nem folytatja, a házastársi kö
telességeinek eleget nem tesz, özvegyi jogra igényt nem 
tarthat (3307/ 1920). Nem mutatható itt be részletesen a 
gazdag kúriai joggyakorlat sok variánsa a tárgyidőszak
ban, de ezek és a kiemelt példák megfelelően megvilá
gítják, hogy a joggyakorlat az intézményt és ezen belül 
az általában gyengébbnek tartott nőt, az özvegyet védte 
és ezáltal felvilágosodott és méltányos elveket gyako
rolt a csupán jus formális alkalmazása helyett. Végül 
ezt mutatja még az is, hogy a Kúria gyakorlata konzek
vensen követte az elvet, hogy özvegyi jogot megegye
zéssel is lehet alapítani olyan esetekben, midőn a tör
vény nem ad erre lehetőséget (7624 / 1925).

2. A Z  ÖZVEGYI JOG TÁRGYA
A jog a férj egész hagyatékára kiterjed és ősi alapja 

az, hogy az özvegy férje vagyonában benne marad. Lé
nyege a haszonélvezeti jog: az özvegyet a hagyatéki va
gyonra megilletik mindazok a jogok, melyek a haszon- 
élvezetet illetik a haszonélvezet tárgyára, és terhelik a 
vagyon rendes terhei. A férj halálával ipso facto megil
leti az özvegyet, aki törvényileg kedvezményezett, mert 
ha az örökösödési eljárásban csak özvegyi jog a vita tár
gya e körülmény nem akadályozza a hagyaték átadását, 
és nem érinti a (özvegyi) jogot és a jogvitát támasztó 
örökösök csak a törvény rendes útján követelhetik an

nak megszorítását. Ez mutatja, hogy a magyar joggya
korlat az özvegyet védett helyzetben biztosítja. Az öz
vegyre pozitív gyakorlat tükröződik abban is, mikor a 
Kúria megítélte az özvegyi jogot a férj által az apa vég
rendelete alapján haszonélvezetre kapott ingatlanokra 
(1922/ 1914).

Állandóan alkalmazott volt az a tétel is, hogy az öz
vegyi jogot ajándékozással sérteni nem lehet (PHT 
238), továbbá, hogy a jog kiterjed mind a szerzeményi, 
mind az ági vagyonra, (5282/1929) sőt olyan jogokra is, 
miket a férj életében nem érvényesített, nevezetesen 
kintlévő követelésekre.

Megszorítóbb nézőpontot mutat néhány más határo
zat, pl. amikor a szülők fiukra ingatlanokat írattak át, de 
a fiú nem lépett birtokba; a fiú özvegye csak akkor ér
vényesíthet özvegyi jogot, ha kimutatja, hogy a szülők 
az ingatlanokat jogellenesen tartják vissza (1421/1905) 
és más esetekben mikor a joggyakorlat megtagadja az 
özvegyi jogot, ha a férj úgy rendelkezett, hogy az állag- 
örökös azonnal birtokba lépjen (még életében), ez eset
ben csak illő tartást ítél meg a Kúria (2416/1926).

Úgy tűnhet, hogy a felsorolt példák ellentétben áll
nak azzal a vélelemmel, hogy az özvegy bennmarad a 
férje vagyonában, de az ellentét csak látszólagos, mert 
csupán a jog érvényesítése volt függőben. A joggyakor
lat fő trendje azt mutatja, hogy egyes szigorú formai 
szabályok érvényesítése ellenére is az esetek döntő 
többségében az özvegyi jog érvényesítését nem csak a 
jogszabályok, hanem a gyakorlati méltányosság határá
ig is védelmezte a Kúria.

3. A  ÖZVEGYI JOG VÉGRENDELETI RENDEZÉSE
Az általános végrendelkezési szabadság elvéből kö

vetkezik, hogy a jog korlátozása lehetséges két megszo
rítással: nem sértheti a köteles részre jogosultak igé
nyét, se az özvegyi jog törvényes mértékét; utóbbi lé
nyege, hogy a férj köteles özvegyéről megfelelően gon
doskodni, részére illő ellátást, lakást és tartást biztosíta
ni. Ez az özvegyi jog törvényes (minimális) mértéke, 
amelyen alul a férj rendelkezése nem maradhat (inter 
alia 4748/1921). Pozitív és méltányos ítélkezés mutatja, 
hogy ha a végrendelet ezt a mércét nem éri el, akkor az 
özvegy kiegészítést követelhet az örököstől 
(2527/1908). Viszont ugyanakkor a Kúria elismerte a 
jogot korlátozó végrendelet érvényességét, amikor a 
törvényes minimum felől az özvegy nem támaszthat 
igényt; ezáltal megszorítható a jog, mert a teljes özve
gyi jog már nem illetheti (7941/1930). Hasonló az eset 
ajándékozás következtében kiüresült özvegyi jog eseté
ben: ekkor is csak a minimum törvényes jogot igényel
heti (az özvegy) nem pedig a teljes özvegyi jogot 
(2278/1928). E példák mutatják, hogy bár általában a 
Kúria védte az intézményt, mérlegelte a végrendelkezé
si szabadság és a törvényes minimum közti egyensúlyt, 
és bár hajlott az özvegy sokszor szociálisan indokolt vé
delmére, annak az általános jogrendszer keretében rejlő 
korlátozását is követte.

Sándorfalvi Pap a kérdésre vonatkozó kommentárjá-



bán abból indult ki, hogy „nézetem szerint a férjnek jo
gában áll rendezni az özvegyi jogot, és ha végrendelke
zett, de az özvegyi jogot mellőzte, teljes özvegyi jogról 
nem lehet szó.” Ha tehát a férj így hallgatagon rendezte 
és egyben korlátozta a jogot, a törvényes mérték megil
leti az özvegyet, ki kérheti annak kiegészítését, pótlását, 
mind a végrendelkezéssel, mind ajándékozással szem
ben. Ez a nézet is aláhúzza, hogy a joggyakorlatnak de 
lege ferenda a méltányos kiterjesztő irányba kell(ene) 
mutatni.24

4. AZ ÖZVEGYI JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE
Általában az özvegyet az özvegyi jog teljessége ille

ti, vagyis a férj egész hagyatékának haszonélvezete. 
Ipso jure bennmarad a vagyonban és az örökösök csak 
a törvény rendes útján követelhetnek megszorítást, nem 
a hagyatéki eljárás keretében. A Kúria a nőt védő gya
korlata értelmében érvényes ez a különélő nőre is, de 
ilyenkor neki kell bizonyítania külön eljárásban, hogy 
nem ő volt a vétkes a különélés keletkezésében.

Ha végrendeleti intézkedés nem szólt az özvegyi jog
ról, az özvegy a végrendeleti örökösökkel, illetve az 
ajándékozottakkal szemben az özvegyi jogának törvé
nyes mértékét követelheti, ami az illő tartás és lakás 
koncepciójára van építve, ezt a Kúria gyakorlata általá
ban az özvegyre méltányosan határozta meg 
(1237/1927).

A férjnek jogában áll vagyonáról mind élők közt, 
mind halál esetére szabadon rendelkezni, de ennek kor
látja a köteles rész és az özvegyi jog törvényes mértéke. 
Ezt a méltányosságot mutatja az is, hogy ha a férj életé
ben harmadik személynek ingyen átruházta a vagyonát, 
az özvegynek akkor is joga van az őt illető haszonélve
zet pénzbeni egyenértéket és évi törvényes kamatát kö
vetelni. (5886/1909)

5. AZ ÖZVEGYI JOG KORLÁTOZÁSA
A Kúria a 240 sz. PHT határozatban kimondta, hogy 

csak a leszármazó egyenes örökösök kérhetik a meg
szorítást, ha nagy a vagyon és oldalrokonok a korláto
zást (megszorítást) még az ági vagyonra sem kívánhat
ják, (827/1905) ismét aláhúzva ezzel, hogy a kevésbé 
tehetős anyagi státuszban korlátozás nem követelhető. 
Ilyen esetekben a leszármazók joga ütközik az özvegyé
vel, és megfelelő vagyoni nagyságrend esetén az öz
vegy a törvényes mértékre szorítható, ami egyenlő a la
kás és illő tartással.

A korlátozás iránti perrel felléphetnek a törvényes 
gyermekek, utólagos házassággal vagy királyi kegye
lemmel törvényesített gyermekek, örökbefogadott gyer
mekek minthogy jogállásuk azonos a természetes le
származottakkal, de nem a törvénytelen gyermekek ál
talában. Utóbbi gyakorlat tükrözi a társadalom akkori 
értékrendszerét, és ez csak évtizedek múlva tűnik el. 
Hangsúlyozandó azonban, hogy e jogok csak megszorí
tásra vonatkoznak, és nem erodálhatják az özvegyi jog 
törvényes mértékét és csak megfelelő nagy vagyon ese
tében alkalmazhatók, ami diszkrecionális döntés tárgya. 
Érdekes a kúriai gyakorlat álláspontja azon esetekben

mikor két özvegyi jog összeütközéséről van szó: „a fiú 
özvegye jogosítva van anyósa özvegyi jogának korláto
zását kérni saját jogán,” (2068/1908) tükrözve ebben az 
esetben is, hogy a bíróság mérlegelve egyensúlyoz két 
védendő jogot: az özvegyét és a leszármazó túlélő fele
ségét. A védőháló azonban továbbra is kiterjed: a fiatal 
özvegy csak annyit kívánhat a maga részére, amennyi 
az ő ellátására elegendő, de ezt is csak úgy, hogy a meg
maradt rész elég legyen az öreg özvegynek 
(5550/1925).

A fentiekből látható, hogy az özvegyi jog az egész 
hagyatékra kiterjed és az özvegyi jog teljessége a fősza
bály, és a jog korlátozása a kivétel. Utóbbi viszont szé
leskörűen pereskedés tárgya, és az özvegy konkurálhat 
gyermekeivel, vagy az örökhagyó született gyer
mekeivel.25 Más vonatkozásban a Kúria 815 EH határo
zata szerint „pusztán vélelem alapján nem lehet megál
lapítani, hogy a férj nőtlen korában tett végrendeletet 
nem alkotta volna meg ha tudja, hogy utóbb megnősül.” 
Ez a jogtétel a házastárs öröklési jogát illetően súlyos 
igazságtalanságra vezethet, mégis -  meglepően -  a jog
irodalom ebben alig emelt szót, kivéve Sándorfalvi Pap 
Istvánt, aki enyhíteni javasolta a jogtétel merevségét.26

A korlátozás különböző feltételeire vonatkozó szám
talan döntést csak átfogóan tudom itt bemutatni: a fő
szabály az, hogy a korlátozás feltétele, hogy a hagyaté
ki vagyon akkora legyen, hogy az özvegyi jog törvé
nyes mértéke, a lakás és illő tartás kikerüljön, és azon 
felül is maradjon még valami. A Kúria gyakorlata e kör
ben számtalan döntéssel egyértelművé tette az özvegyi 
jog maximális védelmét még a köteles részesekkel 
szemben is, mert ha a fenti feltétel nem volt meg, kor
látozásnak sem volt helye. A korlátozás kivételes intéz
mény és a bíróságnak tág mozgástere volt a mérlegelés
re: a Kúria általában az özvegy jogának védelmét vélel
mezte. A gyakorlatban közömbös volt, hogy a korláto
zást kérő rászorult-e, hogy munkaképtelen, hogy az öz
vegy valakit eltartani köteles volt, vagy, hogy maga ke- 
zelte-e a vagyont vagy nem.27 Legfelsőbb fokon a Kú
riának e körben széles diszkrecionárius hatásköre volt, 
és ezt pozitív irányban alkalmazta. Ez különösen azok
ra az esetekre igaz, melyekben a törvényes mértéket 
mint megfelelő lakást és illő ellátást határozták meg, és 
itt irányadó volt az alapelv, miszerint az özvegyi jog lé
nyege a vagyonban bennmaradás (459/1918). A „törvé
nyes mérték” a férj társadalmi állásának és vagyoni vi
szonyainak megfelelő kellett legyen, ami a kor osztály
felfogásának kivetítése. Továbbá az özvegy saját va
gyona nem alapja a korlátozásnak, de -  így a méltányos 
álláspont -  a korlátozás mértékénél tényező lehet 
(5813/1918). így az özvegyi jog tényleges tartalma 
gyakran a korlátozott özvegyi haszonélvezeti jog.28

6. AZ ÖZVEGYI JOG ÉS

A  KÖTELES RÉSZ VISZONYA
Az idevágó gazdag joganyagot csak vázlatosan is

mertethetjük: a főszabály, hogy a köteles rész teher
mentesen illeti a jogosultat, másrészt az özvegyi jog az 
egész hagyatékot, tehát a köteles részt is terheli. Ilyen-,



kor két jogszabály összeütközésének esete áll fenn, és a 
Kúria gyakorlata szerint az ilyen összeütközésben a kö
teles rész tartozik engedni -  ismét kifejezve a gyakorlat 
özvegyi jogot védő jellegét, még a leszármazók egyéb
ként indokolt érdeke ellenére is. Tehát a köteles rész ki
adásának feltétele, hogy a vagyon a minimum értéken 
felülálló legyen, és ahogy ezt a bíróság megállapítja.29

Az özvegyi jog törvényes mértéke -  ha szükség van 
rá -  a köteles részt is terheli, de csak ha szükség van rá. 
A házastárs köteles része (özvegyi joga) rászorultság 
bizonyítása és érvelése nélkül jár a jogosultnak, a ha
szonélvezeti jog „védett.”30 A köteles rész özvegyi jog
tól mentesítése körében a Kúria gyakorlata ismét csak 
aláhúzza az özvegyi jog maximális érvényesítését min
den más igénnyel szemben. Tehette volna ezt más vari
áns alkalmazásával, többrendbeli megszorítással, de az 
ítélkezés irányzata e körben világos: a szociális szem
pont az özvegy védelmét indokolja, és így az intézmény 
ellenállt más igényekkel szemben, megakadályozván a 
jog erodálását.31

7. AZ ÖZVEGYI JOG MEGSZŰNÉSE
Az özvegyi jog általában megszűnik az özvegy halá

lával, férjhezmenetelével, és ha az özvegy érdemetlen- 
né válik. Megszűnik a halál vagy férjhezmenetel napjá
val, az érdemetlenségi cselekmény elkövetésének nap
jával. Az első két esetben nincsenek különleges szabá
lyok, de a harmadik kategória kontroverzális és a jog- 
gyakorlat tükrében belső fejlődésen ment át a 20. szá
zad elején.

Míg a Kúria működése tükrében a hitvestársi öröklés 
körében a bíróság a gyengébb jogosultat védelmezte, és 
vélelmezte a jogok kiterjesztésének szükségét, tehát az 
adott törvényi keretben mérsékelten progresszív volt, az 
özvegyi jog megszűnése körében a társadalmi ér
ték-normák mérlegét tekintve a joggyakorlat nem mu
tat ilyen kedvező képet.

A) Az özvegyi „érdemetlenség" eredete
Míg az öröklési jog általános részében az érde

metlenség esetei gátló körülmények, amelyek megaka
dályozzák az öröklési jog beálltát, (lásd a kitagadás ese
teit) az özvegyi jogra való érdemetlenség utólagos 
érdemetlenség, mely a már megszerzett jog megszűné
sét vonja maga után. Az intézmény a hitvestársi hűség 
fogalmához vezethető vissza, így a haszonélvezetre vo
natkozó „öröklés” csak addig illeti az özvegyet, míg a 
férje nevét viseli, és nem illetheti „ha férje emlékét dur
ván sérti.”32

Az érdemetlenség a 20. század fordulója előtt, mint 
ilyen, nem létezett, és a koncepciót a Kúria fejlesztette 
ki a tárgyidőszakban. A századforduló előtti irodalom
ban az özvegyi utólagos érdemetlenséggel nem találko
zunk, de Szladits Károly 1934-ben már említi, hogy „az 
újabb bírói gyakorlat szerint az özvegyi jog az özvegy
ség ideje alatt is -  utólagos érdemetlenség okából -  
elenyészik.”33 Ez a megállapítás tükrözi az akkor új Kú
riai gyakorlatot a kérdésben. Az érdemetlenség kérdése 
a 20. század első évtizedeinek joggyakorlatában széles

__körben merült fel, és az özvegy jogvesztése során min-
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den öröklési jogát elveszthette, lett legyen az ági vagy 
szerzeményi alapú.34

Sándorfalvi Pap az első kifejezett esetet 1911-ben ta
lálja, mikor a Kúria kijelentette, hogy az özvegy a férje 
elhagyásában nem volt vétkes, de mivel később ágyas- 
ságra lépett, ezzel érdemetlenné vált (5282/1910). Ezt 
dekradálja a PHT 243. sz. döntés is (1910-1911), ami a 
vezérlő elv maradt a továbbiakban.35 A jogintézmény 
hatályának további évtizedei alatt az irodalom egyértel
műen állítja, hogy a Kúria szigorú mértékkel mért és 
fenntartás nélkül alkalmazta a regressziós nézetet, de 
nem volt mentes méltányos megfontolásoktól sem, mi
szerint ha az özvegy cselekménye újabb házasságkötés 
céljából történt, és a „megengedett határon belül ma
radt,” nem tartható az özvegyi jog ellen.36 A kérdés itt, 
nézetem szerint az, hogy mi a „megengedett” határ és 
kinek van diszkrecionális joga ezt megfogalmazni -  
nyílván a bíróság itt nem csak jogalkotóként, de erkölcs 
bíróként is fellépett.

A következő nem taxatív de hitelesen irányadó ese
tek mutatják a Kúria e kérdésben követett gondolkodá
sát, ami mai szemmel természetesen megkérdőjelezhe
tő. Özvegységben ágyasságra lépés diszkvalifikál; sze
relmi levelezés önmagában nem képez érdemetlen- 
séget, az ágyasság akkor is érdemetlenné tesz, ha másik 
házasságot megelőző cselekmény; gyermekszülés. 
Megállapította továbbá a Kúria az érdemetlenséget ak
kor is, mikor az özvegy arra hivatkozott, hogy jegyes
ségben csábításnak esett áldozatul; és közömbös, hogy 
a házasságkötésben megegyeztek az ágyasság alatt. To
vábbá mentheti a cselekményt, ha a házasságkötésben 
megegyeztek, és az előtte való napon történt a közösü
lés, és a férfi meghal másnap vagy rövidesen -  „ilyen 
esetben lehet arra gondolni, hogy bíróság az 
érdemetlenség megállapítását mellőzi.”37 A most emlí
tett eset indokolása feltétlenül bepillantást enged a Kú
ria I. tanácsának merev gondolkodásába, ami nézetem 
szerint a korabeli erkölcsi normák figyelembevételével 
is kételyt keltő.

B) Az érdemetlenség fogalma
A már említett PHT 243 sz. határozat közelíti meg a 

szubsztantív megfogalmazást leginkább: „Az özvegyi 
jog az özvegység tartama alatt is elenyészhetik akkor, 
ha ez időben a nő olyan magaviseletét tanúsított, mely
nél fogva férje életében sem tarthatna tartásra igényt.” E 
körben Sándorfalvi Pap azt mondja, hogy „az özvegy 
érdemetlenné válik, ha elhalt férje emlékét durván sér
ti.”38 Talán okkal megfigyelhető, hogy e körben önel
lentmondás és bizonytalanság is jellemzi a Kúria jog- 
gyakorlatát, mert a „durván sérti” kifejezés önmagában 
önkényes értelmezésre szorul a bírák szubjektív mérle
gelése alapján, és ezt még tovább kvalifikálja, hogy a 
„férje emléke” gondolat is ezer változatban képzelhető 
el: mit jelent „az emlék” fogalom egy jog megtámadása 
keretében?

A gyakorlat mindenesetre szigorú mércékkel körvo
nalazódik: a hitvestársi hűség, az elhunyt házastárs em
léke iránt tartozó kegyelet szemszögéből kell az 
érdemetlenséget megítélni, mit sért a „nemi viszony,



gyermekszülés, bensőbb szerelmi viszony folytatása, 
közmegbotránkozást keltő, férje emlékét gyalázó er
kölcstelen élet,”39 de a közbotrány okozás ténye sok 
esetben közömbös, mert az alapul fekvő magatartás a 
döntő.

A férj emlékét durván sérti a férj gyermekeivel szem
ben tanúsított magatartás (bánásmód), rágalmazás a férj 
halála után. Ezt a tényállást megvalósítja, hogy tiltott 
nemi szerelmi viszonyt folytatott (224/1932); továbbá, 
hogy kocsmában duhajkodott, táncolt, ha úri osztályhoz 
tartozott, de nem állapított meg a bíróság érdemetlen- 
séget hasonló esetben más társadalmi állás esetében 
(1725/1920). A nemi viszony feltétlenül érdemetlen- 
séget foglal magában, sőt az egyszeri nemi érintkezés 
is, és ebből következőleg a gyermekszülés is, és nem 
menti az özvegyet, hogy egyébként „jól viselkedett.” Ez 
a majdnem drákói ítélkezés erkölcsbírói mantrat vont a 
magas Kúria falaira, és ez mai szemmel alig érthető.

A kép még markánsabb lesz, ha látjuk, hogy akár 
egyszeri nemi érintkezés elegendő a jogfosztásra, vi
szont ugyanakkor méltányosabb vonásokat is találunk: 
nem állapított meg a Kúria érdemetlenséget, mikor az 
özvegy, fiát megkötöztette, elmegyógyintézetbe szállít
tatta, nem segélyeztette, és fiának feleségét kiutasította; 
és nem állapította meg az érdemetlenséget mikor az öz
vegy betegségében azt mondta, hogy nem akar gyerme
ket a férjétől (2258/1927).

A fenti meghatározások már indokolják, hogy a Kú
ria e körben nem keresett és nem talált általánosan érvé
nyes definíciót, és a meghatározó tekintélynek számító 
I. tanács is azt tartotta, hogy az elméleti definícióra 
szükség nincs, ilyen, csak sok bírói ítélet megállapításá
ból volna kikövetkeztethető: „Az özvegy magatartásá
ra, az érdemetlenség megállapítására általános jogsza
bályt találni nem lehet, mert az az özvegy egyéniségé
ből, társadalmi állásától és az eset körülményeitől 
függ.”40 Míg ez a nézet a bírói jogalkotás bástyáit két
ségtelenül erősíti, a kritikai nézet joggal veti fel, hogy 
emberi sorsok és vitális jogintézmények egy sokszor 
változékony és szubjektív bírói egyéniség szeszélyeire 
vannak bízva.

C) Az érdemetlenség érvényesítése: megbocsátás
Az özvegyi jog megszüntetése iránti kereset indításá

ra mindazok az örökösök jogosítva vannak, kiket a jog 
terhel, tehát bármelyik és bármilyen örökös kérheti. 
Ugyanazok a szigorú formai szabályok ellenére is meg
bocsátást is gyakorolhatnak. Hogy magatartásuk jogilag 
megbocsátásnak minősülhet-e, a bírói mérlegelés dönti 
el az eset körülményei szerint. Ezen a területen a Kúri
ának módja volt és érvényesítette is a szigorú 
érdemetlenségi szabályok háttérbeszorításával az özve
gyet védő méltányos gyakorlatot, mit a felsorolt esetek 
példáznak. Tipikus esetekben például, ha a férj tudott 
felesége vétkességéről és végrendeletében mégis jutta
tásban részesítette őt, ezzel megbocsátott (924/1916).

Hasonlóképpen mikor az özvegynek gyermeke szü
letett 1916-ban, és az örökösök már 1918-ban tudták, de 
tovább fizették az özvegyi jogon járó járadékot fenntar
tás nélkül, sőt felemelték: a megbocsátás kérdését a Kú

ria adatok hiányában nem tudta eldönteni, ezért az alsó
bíróság ítéletét feloldotta (5134/1925). Iránymutató az 
az eset, mikor a felperesek tudtak az özvegy vétkessé
géről, de ennek ellenére a hagyatéki tárgyaláson elis
merték az özvegyi jogot: a Kúria méltányos döntése kö
vetkeztében nem léphettek fel érdemetlenséggel 
(5665/1930). A Kúria általában finomított mércével 
mért: azt nézte, hogy milyen az érdemetlenségi cselek
mény. Egyszerű cselekmény esetén, ha a jogosított 
hosszabb időn át nem érvényesítette jogait az idő múlás 
megbocsátásnak minősülhet (2700/1928), viszont egy
magában abban, hogy a felperes két és fél év múlva lé
pett fel, más adat hiányában nem állapított meg megbo
csátást (3145/1928); viszont megbocsátást látott a Kúria 
abban, hogy egy másik ágyasság megszűnte után a fel
peres állagörökös és az özvegy 10 évig együtt laktak 
(4651/1927).

D) Két özvegyi jog konfliktusa
Ez a helyzet akkor keletkezik, amikor az özvegyi jo 

got élvező anyának házas fia, anyja előtt meghal és öz
vegy marad utána. Az „öreg özvegy” az egész vagyont 
haszonélvezetként bírja; a fiú meghalván, hagyatéka 
ugyanaz volt, mi ráhárult, az anya özvegyi jogával ter
helten. A „fiatal özvegy” igénye csak akkor léphetett 
hatályba formailag, amikor a jog megszűnik. A Kúria 
megint rugalmasan és méltányosan eltért a merev jog
szabálytól és elfogadta, hogy a fiatal özvegy az öreg öz
vegy özvegyi jogának korlátozását kérhesse. Más ha
sonló esetekben is, a két özvegy abban állapodott meg, 
hogy a fiatal özvegy nem gyakorolja jogát míg az öreg 
jog fennáll, mégis a körülmények változása folytán a 
Kúria úgy vélte, hogy a fiatal özvegy nincs elzárva a 
korlátozási kérelemtől (2845/1925).

8. ÖZVEGYI JOG: VEGYES KÉRDÉSEK
A teljes joganyagban még számtalan alternatíva for

dul elő, amelyek részben a Kúria formalizmusát mutat
ják az özvegyi jog kérdésében, de mutatnak ellentmon
dásosan méltányosságot és rugalmasságot is. Nincs le
hetőségünk ezekkel a variációkkal itt kimerítően foglal
kozni, csupán a lényeges normatív kérdésekre szorít
kozhatunk anélkül, hogy eltorzítanánk a képet. Mégis 
meg kell említeni itt, hogy az özvegyi jog a hagyatéki 
javak haszonélvezetére terjed és az állagot nem érinthe
ti, így az özvegy a hagyatéki terheknek csak kamatát 
köteles fizetni, ellenben a tőkét még abban az esetben 
sem, ha az a jövedelemből ki is telik (3240/1928).

Talán fontosabb ennél, hogy a szakirodalom is alá
húzza és természetesnek tartja, hogy a bíróságnak mód
ja van az eset körülményei szerint -  ha erre alap van -  
úgy magyarázni a végrendeletet, hogy az özvegynek 
kedvezzen, mint az számos esetben történt.41 Más 
alterületen viszont a Kúria meg volt kötve egyes hatá
lyos jogszabályokkal, amelyeknek hatása még a tárgy- 
időszakra is áthúzódott, nevezetesen a második asszony 
özvegyi joga területén, ami a volt jobbágyok leszárma- 
zottaira vonatkozott az 1840: VIII. te. alapján.

Ezeken és a kapcsolódó jogterületeken látszik, hogy a 
magyar bírói gyakorlat még a 20. században sem tudott:



teljesen elszakadni az ősiség eltörlése előtti jogok hatá
sától, mert ezek túléltek a generációk közti öröklési cik
lusban. Másfelől a Kúria gyakorlata azt is mutatja, hogy 
több szempontból is (mint például az érdemetlenség tár
sadalmi osztály szerinti megítélésénél) az osztálytársa
dalom szelleme és a „magasabb osztályokra” érvényes 
eltérő jogalkalmazás magától értetődő volt, a már az I. 
világháború idejében is zajló nagy társadalmi mozgások 
ellenére. Különbségek láthatók továbbá területi alapon, 
(Jász-Kun jog) és nemes és honoracior status szempont
jából, de úgyszintén attól függően, hogy az örökhagyó 
„városi,” vagy nem városi polgár volt („falusi”).

VII. M ODERN-KORI VÁLTOZÁSOK
A 21. század társadalmi értékei szemében legalábbis 

fonáknak tűnik, hogy az özvegyi jog a korabeli elvek 
szerint csak az özvegyet illette meg, de ez következett a 
jog elvi alapjaiból, mint férj után járó illő tartás. 
Reciprotast akkori jogunk nem ismert. Sem a közfelfo
gás, sem az érdekeltek nem sérelmezték, hogy a túlélő 
férj lemenők mellett a törvényes öröklés rendjén nem 
örökölt és haszonélvezeti joga sem volt.42 Ez arra az 
anomáliára vezetett, hogy „nem volt modern törvényho
zás, amely oly mostohán bánt volna az özvegy férjjel, 
mint a magyar.”43 A 20. századi különböző polgárjogi 
törvény tervezetek is mintegy átnéztek a problémán, 
míg az ötvenes évek gazdasági-társadalmi változásai 
kikényszerítették a változást, de akkor sem a törvényho
zással, hanem a Legfelső Bíróság IV. sz. polgári elvi 
döntésével (1953), ami kiterjesztette -  tegyük hozzá: el
késetten -  a túlélő férjre az (özvegyi) haszonélvezetet, 
és ami egyenesen következett a hatályos alkotmány ne
mek közti egyenjogúságának alapelvéből.44

Ezzel a fejlődéssel közelebb kerültünk a 20. század 
második felének trendjéhez. Az öröklési jog kodifiká- 
ciós tervezetei a II. világháború után azt mutatják, hogy 
a reformgondolatoktól eltávolodva, a házastársi köteles 
részt (az állagra) elvetik, és az özvegyi haszonélvezet fo
galmánál maradnak. Viszont a század eleji joggyakorla
tot a fejlődés (a II. világháború után) túllépni igyekezett 
három fő területen: a volt rendi megkülönböztetések ki
iktatásával (1946: XII. tv.); a törvényes örökösök köré
nek korlátozásával (1946: XVIII. tv.: nagyszülők leszár- 
mazójánál távolabbi oldalrokon nem örököl), végül az 
ági öröklés körének és redintegrációjának bizonyos kor
látozásával, és nem utolsó sorban az özvegyi jog férj ré
szére is kölcsönös tételével. A részletek mutatis mutan- 
di változtak a különböző magánjogi kódex javaslatok
ban és a bírói gyakorlatban. Mindazonáltal, bár a század
végi jog tükrözi a változásokat, de a magyar jog tovább
élő elveit is: az ági és szerzeményi jog megkülönbözte
tést fenntartja, és nem veszi át más jogokból az özvegyi 
köteles rész (állagöröklés) intézményét.

Vili. KONKLÚZIÓ K
A vizsgált joggyakorlat tükrében megállapítható,

__hogy a Kúria a jogalkalmazásban aktívan oltalmazta az
14

alapvető elvet: a házassági közösség védelmét. A követ
kezetesen alkalmazott vélelem szerint minden szerze
mény s az ellenkező bizonyítása annak terhe, aki ezt 
megtámadja. Általában a Kúria ítélkezése „megen
gedő” a hitvestárs részére és megszorító a kívülálló 
„kihívók” felé. A hitvestársi öröklés körülbástyázását 
jelentik azok a hivatkozott határozatok, amelyek szerint 
általában a házastárs örökli mindazt is, amit a házasság 
előtt szerzett az örökhagyó, hacsak nem ági vagyon.

Joggal mondható, hogy a tárgyalt időszakban a Kúri
át bizonyos -  modern terminológiával -  szociális érzé
kenység jellemzi: inkább méltányosság vezeti, semmint 
a formai szabályok szoros értelmezése. Még mai szem
mel is meglepő a bíróság kifinomult mérlegelő ítélkezé
se azon keretek között, amelyek a magyar magánjog 
múltjában gyökerező különbségtételt az ági és szerzett 
vagyon közt tovább vitték.

Legfelső fokon a Kúriának és különösen az I. tanács
nak formáló szerepe volt a kodifikálatlan öröklési jog 
alakításában, annak élethez igazításában. Történeti 
perspektívában látható, hogy az öröklési jog reformja 
már a 19. század végén felmerült, de sem a későbbi tör
vénytervezetek, sem a joggyakorlat nem mutat radikális 
tendenciákat, és a vegyes rendszert, az ági és szerzemé
nyi vagyont megkülönböztető öröklési szabályokat 
fenntartotta. Engedmények és részleges reformok csu
pán a II. világháború után alakultak ki, nem változtatva 
a jogintézmények alapját.

Kiemelendő itt, hogy a Kúria az ősiséget leváltó ági 
öröklés intézményét a 19. század végéig, csak fokoza
tosan alakította, és törvényhozás nemlétében nehéz fel
adat előtt állott. A hitvestársi öröklés kérdéseit keresz
tülszelő különbségtétel a szerzeményi és ági eredetű va
gyon közt az öröklési joggyakorlat centrális kérdése 
volt. Az I. tanács fenntartotta, és progresszíven alkal
mazta a házastársak javára a kialakult szokásjogi szabá
lyokat, különösen figyelve, hogy méltányossági szem
pontok a kettős öröklési rendszeren belül a lehetőség 
határáig a hitvestársi öröklés javát szolgálják. Ez egybe
cseng a domináns irodalmi nézettel, miszerint az ági va
gyon és arra vonatkozó átszállási szabályok a magyar 
jogi tradíció szerves részei, és így megőrzendők. 
Sándorfalvi Pap nem zárkózott el attól, hogy a változó 
élet és társadalmi viszonyokra tekintettel az ági öröklés 
káros kinövéseit módosítani kell, akár bírói ítélkezés, 
akár későbbi jogszabály útján. Ezzel érezteti nemcsak 
az I. tanácsban fermentáló (haladó) nézetek, de a maga 
rugalmasságát is, ami működése idején úttörő és önálló 
gondolat volt.45

A kép ami kialakult a jogesetek bemutatásából, vilá
gosan érzékelteti, hogy egészében a Kúria inkább rugal
mas és haladó mint regresszív álláspontot képviselt. Mar
kánsan jelenik meg ez a hitvestársi öröklés szabályaiban, 
az özvegyi öröklés kiejtésében, de sokkal kevésbé az öz
vegyi jog és özvegyi érdemetlenség területein.

Mégis e körben is a Kúria nem formálisan, hanem 
etikailag substanciálisan értelmezte a különélés mint 
özvegyi jogi akadály okait, és három évtized gyakorla
tában következetesen védte az özvegyi jogot minden



löfléneti uemle

esetben amikor a különélést nem ő okozta. Az általában 
a kor felfogása szerint „gyengébbnek” tartott nőt méltá
nyosan védte a csupán jus formális alkalmazása helyett, 
így közömbösnek tartotta a bíróság, hogy az özvegyi jo
got korlátozni kívánó rászorult-e, hogy munkaképtelen, 
hogy az özvegy valakit eltartani köteles volt, vagy hogy 
maga kezelte-e a vagyont vagy nem. A bíróságnak ilyen 
és hasonló kérdésekben széleskörű diszkrecionális ha
tásköre volt, és ezt az idézett jogesetek szerint pozitív 
irányban alkalmazta. A jog védettségét aláhúzta az öz
vegyi haszonélvezet maximális érvényesítése minden 
más igénnyel szemben: ez általánosan követett gyakor
lat volt. Élhetett volna a bíróság más variánsok alkalma
zásával, többrendbeli megszorítással, de a trend e kör
ben egyértelmű: az „igazságos” szempont az özvegy 
védelmét indokolta, így az intézmény ellenállt más igé
nyeknek, megakadályozván a jog erodálását.

Ezen a távlati perspektívában is kedvező képen, lát
ványos foltot ejt a Kúria álláspontja az özvegyi 
érdemetlenség körében. A fogalom új keletű, 1911-ben 
találkozunk vele először, és a következő évtizedekben 
az I. Tanács fejlesztette és finomította e regressziós 
gyakorlatot. Az érdemetlenség kérdése, mint kifejtet
tük, széles körben merült fel, és az özvegy jogvesztése 
során minden jogát, legyen az ági vagy szerzeményi, el
veszthette. A feltételek normatíve definiálva nem vol
tak, és így bírói diszkréció döntötte el az özvegyi sorso
kat. Fogalmazási megközelítések, mint például az az 
érv, hogy „az özvegy érdemtelenné válik, ha elhalt fér
je emlékét durván sérti,” magában hordják annak önel
lentmondásos limitáltságát. Mind a „férj emléke,” mind 
a „durván sérti" kitételek szubjektív értelmezésre szo
rultak, amelyeket a bíróság sokszor -  részben tudat alatt 
-  önkényesen magyarázott és többnyire nem az özvegy 
javára. Szerepet játszott e körben társadalmi értékek ér
telmezése, osztályszempontok és korabeli értékekkel 
való szembenállás. A modernizáció hullámai, az 1. vi
lágháború, a forradalmak, a nők belépése a munkaerő- 
piacra, majd munkanélküliség és gazdasági válság, a 
férfi lakosság megtizedelése, és a migráció olyan társa
dalmi mozgásokat váltott ki, amelyek az értékek válto
zását is maguk után vonták. Erről tanúskodik mind a 
szociológiai, mind a szépirodalom, csak a Kúria ragasz
kodott az avitt társadalmi osztályok szerint is differen
ciált elvekhez.46

Ez a kép még élesebb lesz, ha látjuk, hogy akár egy
szeri nemi érintkezés is elegendő volt a jogfosztásra, 
mégis a Kúria ragaszkodott ahhoz, hogy általános defi
nícióra szükség nincs, mert az eset körülményei szerint 
a bíróság dönthet legjobban. Az analízisben bemutatott 
jogeset-tár illusztrálja, hogy ez az álláspont az özvegyet 
sokszor súlyosan sértette: nemcsak új házasságát akadá
lyozta, de egész élet-alapját is, beleértve esetleg szüle
tett gyermekét is, végzetesen veszélybe sodorhatta egy 
új érzelmi kapcsolat, és annak a vetélkedő örökösök ál
tali kihasználása. Mindezzel nem akarjuk sommásan azt 
állítani, hogy egyáltalán nem volt méltányosság a jog- 
gyakorlat vonulatában: ezt mutatják azok a határozatok, 
amikor például két özvegy jogának összeütközése for

gott fent és a Kúria mindent megtett az öreg és így job
ban rászorult özvegy védelme érdekében.

Reflektálva a Kúria majd félszázados gyakorlatára, a 
kérdésben domináns irodalmi álláspont hangsúlyozza, 
hogy a magyar öröklési jog az özvegyi jogot, mint 
Janus arcú intézményt kezeli: részben bőkezű, néha az 
ellenkező az özvegy részére. Általában az özvegy hely
zete kedvező az életfogytig tartó haszonélvezet által: ez 
szöges ellentétben van például az OPTK-val vagy más 
nyugati jogokkal, amelyekben az özvegy csak egy 
(gyermekrésznyi) hányadot kap tulajdonul. A magyar 
öröklési rend méltányosabb és rugalmasabb, mert a bí
róságra bízza a kérdés rendezését: ez inkább simul az 
élet alakulásához és pragmatikus megfontolásokhoz. 
Mint a hitvestársi öröklésnél megjegyeztük, a bírói gya
korlat az özvegyi jog körében is az érdemetlenség mar
káns kivételével törekedett kiegyenlíteni a hátrányos 
megkülönböztetéseket, és e körben is kifejtette a szak- 
irodalom, hogy a jövő törvényhozásának is feladata 
van, ha a bírói gyakorlat nem oldja fel a problémákat 
(például az ági öröklés kérdésében) ami a II. világhábo
rú után meg is történt.47

Az öröklési jog e tanulmányban vizsgálat alá vett 
szelete tehát azt mutatja, hogy nem áll meg, különösen 
a II. világháború után és a pártállam idején elterjedt 
egyszerűsítő tézis, amely a két világháború közti intéz
ményeket sommásan elítélte. A dogmatikus (marxis
ta-leninista) nézet, ami szerint minden felépítmény, így 
a bírói szervezet is, egyoldalúan csak a regressziót (re
akciót) szolgálta, nagy részben összeomlik a tények 
tükrében. Kimutatható ez különösen az I. tanács műkö
déséről, ami olyan irányba is jelez, hogy igényli és ja 
vasolja de lege ferenda az ági öröklés intézményének 
fenntartását, de ugyanakkor mérsékelt reformját is. Tá
vol áll a szerzőtől, hogy egy személynek, a tanács elnö
kének tulajdonítsa mindazt a kiváló vagy kontroverzális 
eredményt, amit a Kúria I. tanácsa felmutatott 1905 és 
1933 közt.48 Mégsem elhanyagolható, és nem lenne 
igazságos elhallgatni, hogy Sándorfalvi Pap István mint 
tanácselnök -  bíró és mint jogtudós is, -  maradandó 
nyomot hagyott a kor magyar öröklési jogfejlődésén és 
tudományos irodalmán: korának egyik leginkább elis
mert és kiváló jogművelője volt.

Végső soron a kép, amelyet a Kúriáról kapunk, el
lentmond a sztereotipikus negatív képzeteknek és alá
húzza a megjegyzett kivételekkel a legfelső bíróság po
zitív és kiváló szerepét, mert általában egyensúlyozta az 
élő jogot a reform igényekkel, a konzervatív értékeket a 
változó életkörülmények által diktált új megoldásokkal. 
Bár a jelen tanulmány egész öröklési jogunk csupán 
egy, de fontos szeletét vizsgálta, más kutatók a jövőben 
talán további fényt vethetnek egy szélesebb tanulmány 
keretében a magyar öröklési jog egész területére, bele
értve a bíróságok és a Kúria negatív szerepét is.

APPENDIX49
Sándorfalvi Pap István Kúriai tanácselnök és jogtu

dós 1861-ben született Marosvásárhelyen; családja a_
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nemességet 1676-ban I. Apafi Mihály fejedelemtől kap
ta. Jogtudományi doktorátusát a Budapesti Egyetemen 
szerezte, ügyvédi és bírói vizsgái letétele után 1889-ben 
dévai törvényszéki bíró, 1894-ben a kolozsvári ítélőtáb
la bírája. 1905-ben a Kúriára kerül, ahol megszakítás 
nélkül 1933-ig az I. tanácsban szolgál és amelyben 
1917-től 1933-ig elnököl. Az I. Tanács nagy és kompli
kált örökösödési és hitbizományi, valamint szerzői jogi 
perekkel foglalkozott.

Sándorfalvi Pap a huszas években kúriai szolgálatá
val párhuzamosan, mint tanácsvezető működött az Or
szágos Földbirtokrendező Bíróság (OFB) ügyeiben, és a 
Hatásköri Bíróságban is részt vett, és mindezek mellett 
betöltötte a Gazdasági Döntőbizottság elnöki tisztét 
is.50 Kormányzói kitüntetéssel 72 éves korában ment 
nyugdíjba. Majd három évtizedes működése kiemelke
dő befolyást gyakorolt a kodifikálatlan magyar magán
jog, örökösödési jog fejlődésére: e szerep magasztossá
gának mindig tudatában volt.51 A Kúrián töltött 28 év 
alatt rendszeresen gyűjtötte a joggyakorlat fejlődésére 
vonatkozó jogeseteket: ez az anyag fontos forrása a ko
rabeli magyar jogfejlődésnek.

Nyugdíjba menetele után „új karriert” épített: jogtaná
csosként és választott bíróként működött, emellett tudo
mányos érdeklődése és felkészültsége több irányban is
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22 Sándorfalvi Pap in Szladits, 142. p.
23 Uo. 143. p.
24 így Sándorfalvi Pap in Szladits 152. p.
25 Uo. 167-168. pp.
26 Weiss: „A túlélő házastárs..." 146. p.
27 Lásd erre a gazdag esettárra S. Pap: „ Feljegyzések..." 171-185. 

pp. és in Szladits 165. p. és a felsorolt döntéseket.
28 Weiss: „ A túlélő házastárs..." 133. p.
29 PHT 232. és 4724/1929.
30 Weiss: ,. A túlélő házastárs..." 271-273. pp.
31 A vonatkozó gazdag joggyakorlatot a szakirodalom széles körben 

tárgyalja.
32 Sándorfalvi Pap in Szladits 184. p.
33 Szladits Károly: „A magyar magánjog vázlata" IV. kiadás (Bp„ 

1934.) II. 421. p.
34 Weiss: A túlélő házastárs..." 138. p.
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35 Sándorfalvi Pap iti említi meg első részvételét az I. Tanácsban, az 
ilyen esetekkel foglalkozó perekben, és hogy ez az elv megmaradt 
a következő jogesetekben is. Szladits 185. p. és ott hivatkozott 43. 
jegyzet.

36 Uo. 186. p.
37 Uo.
38 Sándorfalvi Pap in Szladits 188. p. és „Feljegyzések..." 185-195. 

PP-
'9 Lásd a jogeseteknek gazdag tárházát uo.
40 Sándorfalvi Pap in Szladits 188. p.
41 A kérdés részletes tárgyalását lásd uo. 197-200. pp.
42 Weiss: ., A túlélő házas társ..." 140. p.
43 Szászy-Schwartz: „Ági öröklés és özvegyi jog" 214-215. pp.
44 Lásd Weiss id. mű 126-127. és 216-219. pp.
45 így értékeli Weiss is „A túlélő házastárs..." 120-122. részben. 

Sándorfalvi Pap nézetét így összegzi: „A Kúria gyakorlata az idők 
folyamán sok hátrányt kiegyenlített, a felmerülő esetekhez képest 
még sokat javíthat és a jövő törvényalkotása az (öröklési) rendszer 
fenntartása mellett azokat a hátrányokat is kijavíthatja, melyeken a 
bírói gyakorlat nem segíthet.” in. Szladits 134. p.

471 Lásd Romsics Ignác: „Magyarország története", i.m. A közép és 
magasabb osztályok nemek közötti viszonyaira vonatkozó érté
kek jól láthatók Bánffy Miklós: „Erdélyi történet" (Bp.. Révai. 
1943.) c. trilógiájában, mely érzékelteti, hogy az özvegyi jog és

érdemetlenség körében a Kúria merev álláspontját a gyakorlati 
élet átlépte. E kérdéskörrel foglalkozó szépirodalmi feldolgozá
sok közül kiemelendő: Pl. Kafka Margit (Színek és évek), Márai 
Sándor (Egy polgár vallomásai), Móricz Zsigmond (Az isten há
ta mögött), Németh László (Égető Eszter) munkái. Jelenkori ke
retben elméleti szinten vizsgálja a problémát Kissné Novák Éva: 
„Csendes forradalom? Meditáció az értékek változásáról", Tár
sadalomkutatás, 1988. 2. szám 62-84. pp.

47 Sándorfalvi Pap in Szladits 207-209. pp.
48 Tanácselnöki működése elején 1917-1923 közt az I. Tanács 

tagjai voltak: Dániel Lajos, Rácz Lajos, Westermayer Vidor, 
Wilt László. S. Pap elnöksége hátralévő idejére nyugdíj és ha
láleset miatt Dániel és Wilt helyére Hutás József és Jakab Mi
hály kerültek: ezzel az összeállítással maradt együtt az I. Tanács 
1933-ig. Lásd Sándorfalvi Pap: ,.Feljegyzések..."  65-70. pp. és 
92. p.

49 Az itt közölt életrajzi adatok részben Sándorfalvi Pap: 
„Feljegyzések..." kézirata, részben egyéb családi levéltári anya
gokon alapulnak.

50 „Feljegyzések..." 88. és 215. p.
51 Ehhez a szervhez tartoztak a Pénzintézeti Központ és pénzintéze

tek közti mezőgazdasági hitelek vitás ügyei.
52 Sándorfalvi Pap: „Feljegyzések. .." 85. p.
53 Uo. 94. és 197. p.

A  CCC ELŐTÖRTÉNETE
A 15. századra a „Német Nemzet Szent Római Biro

dalmában” teret nyert a központi hatalommal szembeni a 
partikuláris jogalkotás és joggyakorlat. A választófeje
delmek által trónra ültetett császár befolyása és hatalma 
is folyamatosan gyengült. A birodalomnak nincs egysé
ges joga. A hatályban lévő helyi jogkönyvek, szokások 
és privilégiumok sokféleségében már egyre nehezebben 
lehetett eligazodni. Mindezek megakadályozására a csá
szár 1495-ben kimondta, hogy minden olyan kérdésben, 
amire nincs helyi szabály vagy törvény, a kánonjogot és 
a római jogot kell alkalmazni. Ezt tekinthetjük az első 
mérföldkőnek az egységes birodalmi jog kialakítása és 
érvényre juttatása terén. A császári rendelet végrehajtá
sának elősegítésére már 1495-ben felállították a Legfel
sőbb Birodalmi Törvényszéket (Reichskammergericht), 
amely még ebben az évben megkezdte érdemi mun
káját.1

Ezt követően a lindaui birodalmi gyűlésen (1496/97) 
elkezdődött a birodalmi büntetőjogi reform, amikor a bi
rodalmi kamarai bíróság a birodalmi rendek elé tárta a 
büntetőbíráskodás visszás állapotáról szóló jelentését.2 
Sajnos további munkálatokra, bizottság kijelölésére nem 
került sor. A következő, freiburgi birodalmi gyűlésen 
(1497/98) a rendek megegyeztek abban, hogy a biroda
lomban a büntetőbíráskodás közös reformjával foglal
kozni kell.3 A gyakorlati megvalósítás azonban még ek
kor is váratott magára. Az augsburgi birodalmi gyűlés 
(1500) megbízta az újonnan felállított birodalmi vezetést, 
hogy a birodalmi kamarai bírósággal közösen egy bünte
tőjogi reformot készítsen elő.4 Az elhatározás csupán 
előremutató szándék maradt, és Miksa császár kormány
zása alatt nem valósult meg. A wormsi birodalmi gyűlés 
(1521) felelevenítette a büntetőjogi reform kérdését és el
rendelte, hogy készítsenek egy tervezetet e témában. Ez 
még ebben az évben elkészült: ezt nevezik a Constitutio
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Koncz Ibolya Katalin:

Boszorkányperek és 
a Constitutio Criminalis 
Carolina
Criminalis Carolina történetében az ún. első tervezetnek, 
amely törvényerőre soha nem emelkedett.5

A nürnbergi birodalmi gyűlés (1524) a büntetőtör
vénykönyv egy második tervezetét állította össze, de e 
törvénymű csak a megvitatásig jutott el. Ezt követően 
szinte minden birodalmi gyűlésen vitatkoztak a tervezet
ről, de törvényjavaslat elfogadására nem került sor. A 
legutoljára megújított és átdolgozott tervezetet a birodal
mi kormányzat a speyeri birodalmi gyűlésnek (1529) 
mutatta be, amelyet a birodalmi körök szakértő képvise
lőiből álló csoport felülvizsgálati bizottsága jelentősen 
csökkentett: ezt szokták 1529-es speyeri revízióként 
említeni.6

Végül a regensburgi birodalmi gyűlés 1532-ben a re
formművet befejezte. A birodalmi rendek általi elfogadás 
érdekében a kormányzat kénytelen volt egy súlyos 
kompromisszum megkötésére, amelyet salvatori záradék 
néven fűztek a törvényjavaslathoz. Ez ajánlotta a birodal
mi alattvalóknak, hogy a jövőben a büntetőügyekben e 
törvény rendelkezéseihez tartsák magukat, de hozzátette 
azt is, hogy ezáltal a választófejedelmeknek, a hercegek
nek és a birodalmi rendeknek „a régi, jól bevált jogszerű 
és olcsó szokásaikat nem számolják fel.”7

Ezzel a tartományi jognak egy további mozgásteret 
hagyott meg a záradék, és a Carolinának néhány kivétel-__


