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alakult „kettős vezetés" a miniszterhelyettes 1983-as leváltásáig a 
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A 80-as évek első felében az országos vezetés rendkívüli erőfeszí
tése ellenére a testület fegyelemsértéseinek mintegy 30%-át tették 
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43 E kapcsolatra jellemző, hogy találkozásaik alkalmából egymást 
arcul csókolták, ennek azonban vajmi kevés köze volt a korabeli 
„elvtársi" csókhoz, inkább az állandó nyomás alatt élők bajtársi 
érintkezési rítusának számított.

Január 21-én az előző év novemberében országbíró
vá kinevezett gróf Apponyi György, korábbi kancel
lár és a konzervatív párt vezéralakja1 megnyitotta az 

országbírói értekezletet, melynek feladata volt az „ide
iglenes törvénykezési szabályok" kidolgozása. Az ide
iglenes törvénykezési szabályok mentén folyt volna a 
törvénykezés a törvényhozás konszolidációjáig. A fel
adat nem volt kevés: az 1861 tavaszán fennálló ingatag 
politikai helyzetben, a bécsi kormányzat által elutasított 
áprilisi törvénycsomag közjogi elemeit kellet egyeztet
ni az erősödő belső ellenzék és a közvélemény hangula
tával; szakmailag az évtizedes joggyakorlat által befo
gadott (amúgy oktrojált) osztrák szabályok közül kivá
lasztani a megtartandót (s ezt elfogadtatni a negyven- 
nyolcasokkal). Az értekezlet, melyen a magyar jogélet 
színe-java megjelent s részt vett a munkában. Az Or
szágbírói Értekezlet március 4-ére tette le plánumát, 
mely az osztrák jog részleges fenntartása mellett foglalt 
állást (úrbéri nyílt parancs, bányatörvény, telekkönyvi 
rendszer).

1. Az osztrák önkényuralom 1851-es modellje (az 
úgynevezett neoabszolutizmus) 1859-ben látványos 
csődöt hozott. A diplomáciában a külügyi kormányzat 
hibát hibára halmozott. A krími háborúban (1854-1856) 
a dunai fejedelemségek körüli magatartása fejében a Bi
rodalom elveszítette Oroszország megbízható szövetsé
gét. Csatlakozása az oroszellenes koalícióhoz kései volt 
és súlytalan. A franciák bábáskodása mellet kibontako
zó olasz egység aláásta az itáliai hegemóniát, a francia
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Horvát Boldizsár az 
Országbírói Értekezleten
-  olasz -  osztrák háború (1859) eredményeképpen 
Ausztria Velence kivételével elveszítette itáliai tarto
mányait és befolyását.

A biztonságosnak szánt háttér-ország megteremtésé
ért megszervezett önkényuralom, a diktatórikus belpoli
tika úgyszintén csődöt mondott. Az abszolutisztikus bel
politikával együtt járó katonai megszállás, a belső elnyo
más apparátusa, a besúgóhálózat, a csendőrség és tit
kosrendőrség komoly mértékben megterhelte az állam
kasszát. Fokozódott az ellenállás is a megszállt területe
ken, a passzív rezisztenciától a fegyveres megmozdulá
sokig mind több jel mutatta: a rendszer válságban van.

A belső elégedetlenség és a nemzetközi elszigetelt
ség reformlépésekre sarkallták az uralkodót. Az első lé
pés a szilveszteri pátensek által létesített neoabszolutiz
mus feladása volt. Az alkotmányozás az 1849-es alkot
mányból túlélő elemek felhasználásával, és az abban 
akkor megfogalmazott óvatos nyitás szellemében kez
dődött meg. A Birodalmi Tanács javaslatára 1860. ok
tóber 26-án kibocsátott októberi diploma a neoabszolu
tizmusnak sajátos önkorlátozó privilégiumlevele, mely
ben a dinasztia önmaga által vállalt alkotmányos garan
ciákkal ékelte alá a korábbi konstrukciót. A Birodalmi.



Tanács néhány tárgyra vonatkozóan lehetőséget kapott 
közreműködésre a törvényhozásban, mely változás 
nyomán megindult lassú átalakulása, melynek végpont
ján törvényhozó szervvé vált. Az alapjogok kérdésében 
némi kiegészítés észlelhető. így a közteherviselés és 
egyenlő hivatalviselési képesség alkotmányos garanciá
ja. A leglényegesebb változás a korábbiakhoz képest, 
hogy a neoabszolutizmus Bach által kiépített centrali
zált felfogásával szemben a diploma egy decentralizált 
egységállam képét vázolta fel. Ebben a szerkezetben a 
magyar, az erdélyi, a horvát országgyűlés a Birodalmi 
Tanács „partnereként” jelent volna meg, alsóbb szinte
ken pedig az osztrák tartományok egykamarás tartomá
nyi gyűléseit választották volna meg. Ez a koncepció 
kis rést engedett a képviseletnek, esélyt adott a magyar 
autonómia szélesítésére. (A magyar korona országainak 
képviselői bejutottak volna a Birodalmi Tanácsba).2

Az októberi diplomát hamarosan módosította a „bi
rodalmi alkotmány” elnevezéssel közzétett februári 
pátens.3 A jogszabály látni valóan egyeztetési kísérlete 
az abszolutizmus kormányzati tradícióinak (a monar
chikus legitimitásnak), a rendi alkotmányos vonások
nak (visszaállított magyar alkotmány), a dinasztikus bi
rodalom-koncepciónak (Pragmatica Sanctio), és az 
újabb alkotmányos fejleményeknek. A februári pátens 
alapképlete megfelel az 1849-es, 1851-esés 1860-asal
kotmányos szabályok monarchikus szuverenitásra épí
tett felfogásának. Az alig észrevehető, ám de az osztrák 
fejlődés szempontjából lényeges változtatás a Birodal
mi Tanács átalakítása törvényhozó szervvé, melyet a 
korábbi tanácsadó testületi szerepkör ellátására újonnan 
felállított Államtanács is visszaigazolt. A törvényhozás
ban való részvétel megosztottá vált: a császárt az össze
hívás, elnapolás, a képviselőház feloszlatásának joga, 
abszolút vétójog és a kihirdetési joga illette meg. „A 
februári pátens volt tulajdonképpen az utolsó kísérlet 
arra, hogy az abszolutizmust alapjaiban megtartó hatal
mi mechanizmusba -  számára idegen -  alkotmányos 
elemeket építsenek be.”4 A februári pátens négy eszten
dőt ért meg: 1865-ben a magyarokkal történő kiegyezé
si tárgyalásokat elősegítendő a birodalmi képviseletre 
vonatkozó szabályokat felfüggesztette.

Az októberi diploma és a februári pátens jelentős vál
toztatásokat ígért a magyar autonómiára vonatkozóan. 
A szuverenitás visszaállításáról, s az 1848-as alkotmány 
elismeréséről a továbbiakban sem lehetett szó. Az ural
kodó azonban hajlandónak mutatkozott bizonyos szu
verenitáselemek visszaengedésére, így az 1848. évi ma
gyar áprilisi alkotmányt megelőző időkben működő 
magyar rendi szervek helyreállítására, a törvénykezés 
szervezet és eljárás önállóságának elismerésére. Az ok
tóberi diplomát kísérő császári kéziratok Vay kancellár
hoz intézett része a magyarországi rendezésre részletes 
elképzeléseket fejtett ki. Ilyenek voltak az országgyűlés 
ismételt összehívására vonatkozó, az országbírói és tár
noki állások helyreállítását engedélyező, a törvénykezé
si önállóság „visszahelyezését” szorgalmazó, az ősi ma
gyar megyei rendszer felújítását kilátásba helyező és a 

.hivatalos magyar ügykezelési nyelv visszaállítását el

rendelő kéziratok.5 Az 1860. január 7-én kelt uralkodói 
elhatározás, mely az országgyűlés összehívásáról ren
delkezett, világosan tükrözte a hivatalos álláspontot. Az 
országgyűlés egybehívása a magyar alkotmányos szu
verenitás némi elismerésének tekinthető (jóllehet, egy
bevetve az osztrák szándékokkal, az leginkább egy tar
tománygyűlés funkcióival bírhatott volna). Az 1848-as 
változások egy részét Bécs tudomásul vette (így a tör
vényhatósági képviselet helyett a népképviseleti elv 
halvány tükröződését a követ helyetti képviselőség stá
tuszának alkalmazásával), az 1848:5. te. eljárási és rész
legesen anyagi jogi rendelkezéseinek egy hányadát el
fogadta, miközben elutasította a passzív választójog ter
mészetes követelményei közül a magyar nyelv ismere
tét, vagy deklaratíve elvetette a pesti tárgyalási hely
színt, s az országgyűlést Budára hívta egybe. Vagyis a 
határvonal a közjogi kérdésekben 1848 áprilisa volt.

A törvénykezésben ellenben engedni látszott a kor
mányzat. Január 22-én került nyilvánosságra a Hétsze
mélyes Tábla tagjainak kinevezése. A Táblát nádor nem 
létében egyelőre az országbíró irányította volna.

Másnap Apponyi György országbíró megnyitotta az 
ún. Országbírói Értekezletet, melynek feladatává szab
ták a törvénykezés ideiglenes rendezését, beleértve a 
szervezeti és eljárásjogi kérdések rendbetétele mellett, 
az alkalmazható érvényes anyagi jog szabályainak meg
állapítását is. Annak magyarázata, hogy miért csak ja
nuár végén ült össze az Országbírói Értekezlet, 
Kecskeméthy Aurél szerint fő oka, hogy a kormány De
ákot szerette volna országbírónak megnyerni. Utána 
Czirákyval tárgyaltak, de ő is lemondta a megbízatást, 
végül Majláth vállalta a posztot.6

A Hétszemélyes Tábla harminc tagjának és az ország 
elismert jogász szaktekintélyeinek részvételével lezaj
lott tanácskozás feladata lett rögzíteni azt a jogot, mely
nek mentén a magyar bíróságok a jövőben ítéleteiket 
meghozhatták. Az Országbírói Értekezlet olyan korlá
tozó instrukciót nem kapott, hogy elutasítólag kellene 
viselkednie az 1848-as szabályozásokkal kapcsolatban. 
Ehelyett megnyitotta azt az utat, mely a jogászok szá
mára lehetővé tette az oktrojált osztrák jog felülvizsgá
latát, a magyar polgári jogrendszer modernizálásának 
folytatását (netán befejezését), a rendi-feudális jogrend
szer lebontásának lezárását. Gyökeresen más volt tehát 
a helyzet az Országbírói Értekezlet ülésein, mint az or
szággyűlés tárgyalásain, ahol a közjogi problémák ké
pezték a fő vitatémát. Ehelyütt, az Országbírói Értekez
leten érdemben és szakmailag lehetett közelíteni a jog
rendszer reformjához, jóllehet itt sem volt megkerülhe
tő az alkotmányos szuverenitás kérdése.

Ez tette hihetetlenül izgalmassá a kor jogászai szá
mára a tanácskozást. Ma azt mondanák, hogy egyfajta 
alkotmánybíráskodás folyt a tárgyalások során, hiszen a 
magyar alkotmány létezésének elfogadásával, annak 
tárgyalási lehetősége nélkül, a magyar jogrendszer egé
szének fejlődési tendenciáival kellett összevetni a fenn
álló jogi szabályozást, s abból, a magyar tradicionális 
felfogásához illeszkedő koherens egészet képezni. Túl
zás nélkül állíthatjuk, hogy korszakos feladat állt a je
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lenlévő jogtudósok, praktikusok és a (kisebb számban 
jelen lévő) politikusok előtt. Nagy megtiszteltetés volt 
tehát és különösen nagy elismerés, mely a meghívott 
szakmai tekintélyének és pártállásának szólt.7

2. A Hétszemélyes Tábla tagjai, és a magától értető
dő „nagyok”, így Barkóczy János, Deák Ferenc, Deák 
József Desewffy Emil, Eötvös József, Ghyczy Kálmán, 
Láng Ignác, Samarjay Károly, Szabó Samu, Széher Mi
hály, Tóth Lőrincz és mellette ott látjuk a tárgyalásokon 
Horvát Boldizsár szombathelyi ügyvédet is.8 (Súlyát 
adja a részvételnek, hogy az Értekezleten az ország hat
van legkiválóbb jogásza kapott csak meghívást.)

Horvát Boldizsár ezen a rendezvényen mutatkozott 
be, mint egységes, koncepciózus véleménnyel rendel
kező. elkötelezett jogász reformer. Korábban is volt 
módja már állást foglalni, azok az alkalmak azonban, 
miként azt 1848-as szereplését vizsgálva láttuk, nem je
lölte ki végleges helyét a politikai palettán. 1860-ban ez 
megtörtént.

Az Országbírói Értekezleten Horvát Boldizsár már 
az érett és ismert jogász képét mutatta

Kompiláció és kodifikáció. Ez volt Horvát Boldizsár 
igazi terepe. A gyakorlati jogász jogalkotó térre lépett, 
s értve és értelmezve a társadalmi változások gyakorlat
ban érvényesülő kényszerét, negyvennyolcas újonc
ként, de az értő jogtudós mérsékeltével közelítette meg 
a problémákat. S nagyon nagy szükség volt ennek a fel
adatnak a realizálásához a józanságra. Az Országbírói 
Értekezlet legális szelepet nyitott a lefojtott indulatok 
kitörésének, utat engedett az eltiport forradalom és a 
tízesztendős megtorlás fájdalmának alkotmányos kife
jeződésére. Nem véletlen, hogy a jogtudósok és a praxis 
szakembereinek vitája politikai polémiával vette kezde
tét. Ghiczy Kálmán második felszólalásával körvona
lazta a radikális álláspontot: „azt vélem, hogy alkotmá
nyos országban a törvénykezést az alkotmányos elvek 
figyelemmel tartása nélkül rendezni nem lehet", ennél 
fogva le kell szögezni, hogy a jelenlegi uralkodónak so
ha nem volt semmiféle joga arra, hogy az országgyűlés 
hozzájárulása nélkül törvényeket hozzon, jogszabályo
kat oktrojáljon és beavatkozzon a magyar bíróságok 
törvényezésébe. Ergo „a magyar törvények minden te
kintetben. mind az anyagiak, mind az alakiak, s a bíró
ságok maradéktalanul állíttassanak vissza, s a n.m. bi
zottmány csak az ennek eszközlésére megkívántaié 
rendszabályok tervezésére szorítkozzék.”9 Az elvi alap 
támadhatatlan, a politikai meggyőződés tiszteltre méltó, 
a közjogi érvelés vitathatatlan. Ám Ghiczy is érzékelte, 
hogy ennél jóval bonyolultabb a helyzet. Mielőtt még 
az érdemi argumentáció kibontakozott volna, jelezte ál
láspontját a magánjog vonatkozásában. („Elvileg ez 
előttem nem kérdés, mert a törvénykezésnek magyar 
lábra állítása lévén az egyetlen lehető és törvényes 
expediens, a magán-érdek a közállami érdeknek alája 
rendelendő”.10) A kérdés korántsem akadémikus. 
Ugyanis a társadalom életviszonyait döntően a magán
jog érintette, többségében a polgári törvénykezés kere
tében zajlottak a polgárok perei. S ezen a területen ve

zették be a legtöbb s leglényegesebb, a jogot leginkább 
átformáló osztrák jogszabályt.

Az önkényuralom jellegzetes magatartásaként írható 
le a lehető legmerevebb elzárkózás 1848. áprilisának al
kotmányos változásaitól (s így az áprilisi törvénycso
mag akárcsak részleteiben is történő visszaállításától). 
Ugyanakkor meglehetős rugalmasságot mutatott a gaz
dasági élet fejlesztésében, a magánjogi szabályozás, a 
szerződési biztonság erősítésében, a kereskedelmi jogi 
intézmények modernizálásában. Ez okozta a valódi di
lemmát. Ugyanis miközben a társadalom a politikai 
(közjogi) ellenállást választotta, magánjogi viszonyai
nak rendezése érdekében hajlandónak mutatkozott az 
osztrák szabályok elfogadására, így (a magyar joghoz 
képest korszerűnek mondható) osztrák polgári törvény- 
könyv és a telekkönyvi rendtartás csöndes adaptálására. 
Ebben az esetben politika és jog eltávolodott egymástól. 
A politikai következetesség rombolással járt volna a 
jogéletben; a jogi praxis következetessége pedig sértet
te a politikai elveket. Nagyformátumú jogász politiku
sokra volt szükség a konfliktusok feloldásához. Ebbe a 
csapatba hívta meg Deák Ferenc személyes ajánlása 
nyomán Horvát Boldizsárt az országbíró.

Horvát Boldizsár a második ülésen kért szót. Látszó
lag Deák Ferenc előző napi záró szavait folytatta, való
jában a Deák köré csoportosulok kompromisszumos út
keresésnek elvi alapvetését végezte el. Deák az első 
ülésben a Ghiczy provokálta, politikaivá fajuló vitát 
(„kétségtelen az, hogy az ingerült közhangulat némi 
nyomása észrevehető volt az értekezleten” -  írta a 
tudósító") oly módon próbálta kezelni, hogy elterelje a 
hangsúlyt a szélsőséges álláspontokról. Mint mondta: 
nem csak az a két alternatíva létezik, mely egyfelől a ré
gi magyar szabályozás teljes és csorbítatlan visszaállítá
sában, másfelől a jelenleg osztrák szabályok hatályának 
ideiglenes életben tartásában keresi a megoldást. A bün
tető szabályok példáján jelölte ki a lehetséges harmadik 
utat. Azért, mert a rendi társadalom büntető szabályai 
határozatlanok, korszerűtlenek, zavarosak, a rendi 
egyenlőtlenséget támasztják alá, tehát 1848 egyik leg
nagyobb vívmányát döntenék meg, visszaállításuk nem 
lehet kívánatos. De az osztrák büntető kódex hatályának 
fenntartása mellett sem érdemes kardoskodni, mert az, 
számos vonatkozásban nem függ össze a visszaállítan
dó alkotmánnyal. Van azonban lehetséges harmadik 
megoldás: például az 1843-ban kimunkált büntető tör
vényjavaslatok elfogadása. (Közben megjegyezte, hogy 
ezt nem konkrét javaslatnak szánta, csak „oda vetvé 
érinti”, mint esetleges kiutat a pártos vitából.

Horvát Boldizsár ezt a fonalat vette föl, amikor rög
zítette, hogy „a törvénykezés ideiglenes szervezésére 
nézve két ellentétes vélemény kapott uralomra az or
szágban. Az egyik a magyar törvényeket rögtön vissza
állítani kívánja, s e téren a restitutio in interregnum el
véhez ragaszkodik. A másik vélemény pedig az osztrák 
törvények ideiglenes fönntartása mellett küzd azon idő
re, a míg az országgyűlés a szervezés munkáját végle
gesen befejezhetné.” Deákhoz csatlakozva nyomban le
szögezte: „En egyik véleményt sem osztom; mert min- ,



denik végletekkel érintkezik, s ha valaha, úgy e válsá
gos korszakban kell, hogy a szélsőségeket mindenben 
kerüljük’'.12 Beszédének e mondata jogász (és utóbb po
litikusi) hitvallásának talpkövévé lett.

Érvelése, mely nézőpontját támasztotta alá, nem po
litikai, s nem is földhözragadtan gyakorlati, hanem szi
gorúan szakmai. Fölhívta jogásztársai figyelmét egy 
igen fontos összefüggésre, mely a társadalom, a közha
talom, a közjog és a magánjog között fönnáll. Eszerint 
a jus publicum szoros kapcsolatban áll a politikával, a 
közhatalommal, hiszen „vele bukik s támad föl újra”, 
nemzet és alkotmányos jogai elválaszthatatlanok. A po
litikának, a politikusoknak tehát következetesen és en
gedmények nélkül ragaszkodniuk kell az ősi alkot
mányhoz, s az arra épített áprilisi közjogi struktúrához. 
A társadalom és a jus publicum viszonya legalább ilyen 
erős, a magánjog „a honpolgárok, a polgári társadalom 
primitív, legfőbb czéljainak u.m. a személy-, a jog- és 
vagyonbiztonságának őre”. A jus publicum és a jus pri- 
vatum összefüggése viszont mindkét viszonyrendszer
nél gyengébb kapcsokat feltételez. Mert amíg a közjog 
szorosan kötődik a napi politikához, a magánjog távo
labb áll tőle. Amíg a közhatalom a jus publicum gyors, 
poiitikakövetelte változtatásaiban érdekelt, a társada
lom a jus privatum maradandóságában és folyamatossá
gában. A közjog elviseli, sőt igényli a rapid megoldáso
kat, sokszor zökkenőmentes üzemének feltételeként, a 
magánjog hirtelen változásai rendre funkcionális zava
rokat idéznek elő a társadalom működésében. A két jog
terület ilyen éles különbözősége pedig fölveti a kérdést, 
hogy milyen viszonyban áll egymással a közjog és ma
gánjog. Ki nem mondottan Ghiczivel polemizálva szö
gezte le értelmezésének alapelveként: „nem szeretnék 
igyan elvharczba bocsátkozni a jus publicum és jus pri
vatum elsőbbsége fölött, azonban úgy vagyok meggyő
ződve. hogy a politiciai szabadságot csak azért szeret
jük, mert abban látjuk rejieni a polgári szabadságnak 
legerősb biztosítékait”. A jus publicum szolgálja a jus 
privatum által biztosított szabadságot, s „óvakodnunk 
kell a jus publicumot a helyett, hogy az a jus privatum- 
nak védbástyája legyen, a magán-jogviszonyok meg- 
rendítésére fölhasználni; óvakodnunk kell ettől 
annálinkább, mert a jus privatum milliók egyéni s min
dennapi érdekeire vonatkozván, ezek fölzavarása oly ál
talános ingerültséget idézhetne elő, mely elvégre magát 
a jus publicumot, a politicai szabadságot is veszélybe 
döntené”.13 Miközben nincsen a joggyakorlatban szük
séghelyzet, az alkotmányos törekvéseknek (melyek je
gyében a szükséghelyzetet előállítanák a radikális állás
ponton lévők) lehet kárára a törvénykezés fölforgatása. 
Márpedig egy olyan döntés, mint példának okáért az 
osztrák öröklési szabályok felszámolása és az ősiség 
visszaállítása, a magánjogviszonyok jelentős sérelmé
vel, a jogbiztonság megrendülésével, a törvénykezés 
zavaraival járna együtt. A magánjogi viszonyok, a va
gyoni állapotok gerince az öröklés, mely naponta ad 
munkát a joggyakorlatnak. Ezt szabályozás nélkül 
hagyni (vagy ami még rosszabb: a rendi társadalomnak 

.az 1848-as alkotmánnyal ellenkező ősiségi intézményét

visszaállítani) kizárná a jogbiztonságot. Hasonló gon
dot jelentene a „jog- és birtokegyenlőség” megkérdője
lezése is (mely együtt járna a régi törvények visszaállí
tásával), hiszen ezeket az elveket „nem egészben a ma
gyar jogrendszernek köszönhetünk”.14 Ezekre tekintet
tel csatlakozott Horvát Boldizsár Deák Ferenc állás
pontjához, s fogadta el bizonyos feltételekkel és módo
sításokkal a régi jog visszaállítását. Ezeket csokorba 
szedve adott választ Deák első felszólalásában feltett 
kérdésére, hogy ti. „A kérdés tehát csak az: mennyiben 
lehető a magyar jog visszaállítása? s a mennyiben lehe
tetlen, a hézagok miképpen pótoltassanak?” 15 Horvát 
Boldizsár összeállította azon szempontok katalógusát, 
melyek mentén „a jog és vagyon biztonsága, a jog- és 
birtokegyenlőség nagy elvei” tiszteletben tartásával el
végezhető a jog rendezése.

Ki kell mondani, hogy az osztrák törvényekből ha
tályban kell tartani azokat, amelyeket a fenti elv sérel
mével lehetne csak érvényteleníteni, de azokat is csak 
ideiglenes, további vizsgálatig, a törvényhozásra bízva 
a további döntéseket.

Hasonlóképpen kell eljárni akkor is, ha a változtatás 
hosszabb törvényhozási eljárás, kodifikációt igényelne. 
Ezzel megakadályozható a szabályozatlanságból folyó 
zavar.

Ahol lehetséges, mindenütt vissza kell állítani a ma
gyar törvényeket, de csak addig, amíg az a jog és va
gyon biztonsága, a jog- és birtokegyenlőség sérelme 
nélkül lehetséges.

A visszaállított törvények hatálya azonban nem lehet 
ex tunc, a restitutio csak a jövőre vonatkozhat. A jelen
legi szabályok szerint intézett ügyeket eszerint kell le
zárni, illetve intézni. 16

A rendi jog Scyllája és az osztrák jog Charybdise kö
zött utat kereső nagy ívű beszédével Horvát Boldizsár 
visszavonhatatlanul csatlakozott Deák irányzatához, 
mely azután az országgyűlésben is kijelölte helyét a ha
tározati párt táborában.

Praktikus javaslatai terelték a tárgyalásokat. A part
talan elvi viták helyett azt javasolta, hogy az értekezlet 
küldjön ki öt bizottságot (a polgári jog és a telekkönyv; 
fenyítő- és sajtóügyek; az úrbéri ügyek és a mezei rend
őrség; a váltó, csőd, kereskedelmi ügyek; az árva-ha
gyatéki ügyek, s az egyéb, be nem sorolható kérdések) 
megtárgyalására.17 Indítványának megfelelően alakul
tak meg az alválasztmányok, egy különbséggel: a bá
nyaügynek önálló bizottmányt rendeltek.18 Horvát Bol
dizsár az első alválasztmány tagja lett,19 mely az általa 
megfogalmazott vagyonbiztonsági szempontból a leglé
nyegesebb döntéseket hozta meg. (A kereskedelmi jog 
területén már a reformkorban megkezdődött a kodifiká- 
ció.) Az úrbéri viszonyok felszámolására vonatkozóan 
voltak már kiérlelt álláspontok. A büntetőjogban, ha 
nem is törvények, de korszerű törvényjavaslatok feküd
tek már a rendi országgyűlés asztalán is. Ezzel szemben 
a magánjogi viszonyok lényegében az 1848-as deklara
tív törvényhozásig (mely felszámolta a nemesi magán
jog alapintézményét, az ősiséget anélkül, hogy javaslat 
született volna a helyettesítésére bármely szabályozási



történeti szemle

megoldással) érintetlenek voltak, s azokat nagyobb 
mértékben az osztrák önkényuralom pátensszabályozá
sa kísérelte meg rendezni.

Az al választmány javaslatát 1861. február 12-én ter
jesztette a teljes ülés elé.20 Horvát Boldizsár néhány tár
sával azonban különvéleményt csatolt az alválaszt- 
mányi tervezethez.21 Az előterjesztők, tudomásul véve 
az alváiasztmány előterjesztését, mely szerint a magyar 
öröklési törvények visszaállítatnak, mindazonáltal a 
jogegyenlőség elve által követelt módosításokat hoztak 
javaslatba. A legjelentősebb indítványuk, hogy az ősi- 
ség eltörlése következtében a királyi adományos és nem 
adományos, valamint a fi- és leányági javak és az ezek
ből származó jogviszony közötti különbség megszűnik. 
Ez alól egyedül a hitbizományi intézményt emelik ki. 
Ezen túlmenően aprólékosan szabályoznák a végrendel
kezési jogot, illetőleg a végrendelet nem létében alkal
mazandó öröklési szabályokat.22

A különvélemény értelmi szerzője Horvát Boldizsár. 
Látható ez abból az indoklásból is, melyet a kérdés tár
gyalásakor ő fűzött a négyek előterjesztéséhez. „A bi
zottmány abban állapodván meg, hogy a jelentésben 
minden pontra nézve csak a többség véleménye 
indokoltassék. a minoritásnak nem maradt egyéb hátra, 
mint fenntartani azon jogát, hogy különvéleményét köz
vetlenül terjeszthesse a nm. tanácskozmány elé. Meg 
fog tehát a nm. tanácskozmány bocsátani, hogy -  mint 
a minoritásnak egyik tagja -  e jogommal itt élni bátor
kodom. Az anyagi magánjogra nézve a nagytekintetű 
bizottmány véleménye két sarkpontra redukálható: I- 
ször. hogy az osztrák polgári törvénykönyvből fenntar
tassanak mindazon határozatok, a melyek az öröklésre 
vonatkoznak, valamint azok is, a melyek a telekkönyvi 
rendszerrel állnak kapcsolatban és 2-szor, hogy minden 
egyéb jogokra és cselekményekre nézve a magyar tör
vények visszahelyeztessenek. E nézetet, úgy amint for- 
mulázva van. nem oszthatom. Nem oszthatom azért: 
mert az általános formulázás oly határozatlan, oly tág 
értelmű, hogy a jogbiztonság védelme helyett, teljes 
jogzavart fogna előidézni, s megfosztaná a jogéletet 
azon biztos iránytűtől, melyet az egy nap, egy óráig sem 
nélkülözhet. Ha e formulázás megmaradna, sem fél, 
sem bíró nem tudnák, mennyiben áll a magyar, mennyi
ben a német? S minden perben a legfárasztóbb és egyút
tal meddő vita kérdés körül forogna, vájjon az ellenfél 
által idézett törvény hatályban van-e vagy nincs? ...”23

Horvát úgy vélte, hogy még az is jobb ebben az eset
ben, ha egyáltalán nincsen semmilyen szabály, mintha 
bizonytalan és határozatlan törvénnyel lenne dolga a 
jogalkalmazónak. Mert ha nincsen szabály: akkor a ter
mészetjog és a természetes jogfelfogás elve alapján va
lahogy eligazodhat a jogkereső, de a határozatlan tör
vény esetében „a positiv törvények s a természeti jogok 
közt olyan veszélyes dualismus fejlődik ki, melynek 
harcaiban az igazság legtöbbnyire áldozatul esik.

Mint praxisból jött gyakorlatias jogász, rögtön meg
győző példákkal világította meg állítását. „A végrende
let rokonságban áll ugyan az öröklési renddel, amennyi
ben ezt bizonyos korlátok közt szabályozhatja; de azért

mégsem ugyanazonos eszmék. Kérdés tehát: az öröklé
si törvények alatt azokat is kelljen érteni, a melyek a 
végrendelet belső és külső kellékeit meghatározzák? 
Mert e téren az eltérés a magyar és német törvény közt 
majdnem végtelen. A végrendelkezési jogot a magyar 
törvény csak a szerzeményre adja meg, míg ellenben a 
német törvény azt az egész vagyonra kiterjesztvén, csak 
a köteles rész által korlátolja. A végrendelet és pótvég
rendelet közti különbség más a magyar, más a német 
törvény szerint. Ott a különbség abban áll, hogy a fiók
végrendeletben csak a javak egy részéről lehet intéz
kedni, míg a német törvény értelmében a különbség az, 
hogy az örökös kinevezése a fővégrendelet köréhez tar
tozik. A hitbizományi helyettesítés a német törvényben 
bizonyos számú ízekre van szorítva, ha az utóörökösök 
nem kortársak; míg e megszorítás a magyarban nincs. A 
hagyományokra nézve e német törvény oly részletes 
szabályokat állít fel, melyekről a magyar nem tud sem
mit. A magyar törvény ingóság alatt érti a készpénzt, 
bútorokat, ékszereket, szóval mindazt, ami nem ingat
lan; ellenben a német törvény mindezeket külön fogal
maknak veszi, elannyira. hogy míg a tartály és annak 
tartalma között is különbséget tesz.”24

Hasonlóképpen példálózott a telekkönyvvel kapcso
latos szabályozási problémákkal. „Itt ugyanazon zavar
ral és bizonytalansággal találkozunk. Hogy hosszas ne 
legyek, csak a telekkönyvi rendeietek 63-ik §-ára hivat
kozom. mely azt mondja: hogy telekkönyvi bejegyzés 
tárgyát csak oly jogok képezhetik, a melyek már törvé
nyes fogalmuknál fogva dologbani jogok, vagy habár a 
dologhozi jogok közé tartoznak, de a bejegyzés által a 
dologbani jogok minőségét nyerik.

Már maga e különböztetés a dologhozi s dologbani 
jog közt a magyar törvényekben nem létezik, vagy leg
alább nem oly szabatosan és határozottan, mint a né
metben. -  Általában az osztrák codex a tulajdoni jog, a 
birtokjog, birlalási jog. s a zálogjog közt oly éles határ
vonalat húzott, a minőt a magyarnál nem találunk; kü
lönösen pedig a német zálogjog a magyarra nézve egé
szen új eszme. És ezen jogfogalmak az osztrák 
codexnek egész második részén átszövődnek; a telek
könyvi rendszer pedig szorosan a polgári codexhez van 
alkalmazva.

Ha tehát a telekkönyvi intézvény célja, hivatása az 
anyagi magánjogok biztosítása, és ha kimondatik, hogy 
az osztrák polgári codexből mindazon rendeletek fenn
maradnak, a melyekre a telekkönyvi rendelet hivatko
zik, vagy a melyekkel ez utóbbi egybefüggésben van, 
akkor valóban igen bajos kiböngészni azt, ami az oszt
rák codex 2-dik részéből hatályon kívül lép.”25

A különvélemény indoklásából rendkívül plasztiku
san kirajzolódik a széles látókörű, nagy tudású, praxis
ban nevelkedett jogász profilja. A jogmegállapítás lázá
ban az alváiasztmány (mely megjegyzendő szintén kitű
nőjogászokból állott) az intézmények politikai és alkot
mányos szükségességét állapította meg elsősorban, s 
kevésbé foglalkozott azzal, hogy az intézmények (pl. az 
osztrák telekkönyvi rendtartás) hatályban tartása hány 
és hány szálon kötődik a magánjogi kódex különféle



rendelkezéseihez. Ahhoz, hogy világosan megfogalma
zódjék a jogrendszer átalakításának rendkívül sok ár
nyalata, egy olyan gyakorló jogásznak kellett a szabá
lyokra tekinteni, aki életét a perekben, a polgárok va
gyoni ügyleteinek bonyolításában töltötte, s reflexsze- 
rűen figyelt fel azokra a látszólagos apróságokra, me
lyek egész jogintézményeket voltak képesek ellehetetle
níteni orvoslás híján. Horvát Boldizsár a különvélemény 
megfogalmazásával és az indoklásként elmondott beszé
dével bizonyította kiváló kodifikátori tulajdonságait. 
Azt ti., hogy a legmagasabb általánosságtól, a jogági 
rendszerszemlélettől „a legalacsonyabb” egyedi ügyig 
képes volt egyszerre áttekinteni a jogi szabályozást, s a 
részletekben felfedezni az egészre leselkedő veszélyt.

Horvát Boldizsár a beszédével élesen rávilágított egy 
olyan problémára, mely a magyar magánjognak a 19. 
századi átalakulásában nagy szerepet játszott. Az 1848. 
évi áprilisi törvénycsomag elvi és deklaratív törvényal
kotása nyitva és rendezetlenül hagyott számtalan kér
dést, melynek rendezésében az Országbírói Értekezlet 
választhatott a régi magyar jog visszaállítása és a mo
dem osztrák jog intézményeinek továbbalkalmazása 
között. Utóbbit politikai ellenérzések kísérték, az előb
bi viszont ennél is nagyobb veszélyeket hordozott, hi
szen kiderült az alválasztmány munkája során, hogy a 
rendi magánjogból kibontakozó polgárosodó magánjo
gi viszonyok a korszerű európai jogtól óriási léptékben 
térnek el úgy definitív vonatkozásokban, mint a didak
tikai-szerkezeti kérdésekben. Az, ami az alkotmányos 
fejlődés terén keresztül vihető volt, vagyis az alkotmá
nyos konstrukciók és a közjogi szabályozás folytonos
ságára építkező új népképviseleti tartalmú magyar ál
lam létrehozása; az a magánjog lényegi különbözőségei 
okán nem volt megvalósítható. Választani kellett: s a 
választás eredményeképpen (nem most az Országbírói 
Értekezlet tanácskozásain, hanem utóbb a dualista tör
vényalkotás során) a magyar magánjog a római jog 
alapjain álló latin-germán magánjogi konstrukciót tette 
magáévá, néhány rendi elem szalonképessé csiszolt in
tézményének megőrzésével.

Hasonlóképpen érvelt az öröklési jog vitája kapcsán, 
melyben különleges helyet foglalt el az ősiség. „Úgy 
hittük tehát, hogy ha a magyar öröklési törvényeket 
visszaállítjuk azon pontig, melyen túl az ősiség uralma 
s bonyodalmai kezdődnek; s ha egyszersmind a magyar 
öröklési rendnek a különböző osztályok szerint eltéré
seit, a jogegyenlőség elvénél fogva egy közös szabály
ban összpontosítjuk, akkor a célnak megfeleltünk a nél
kül, hogy bennünket az octroly vádja érhetne; mert a 
magyar öröklési törvények visszaállítása, elhagyásával 
az ősiség kifolyását képező intézkedéseknek, nem 
octroly, hanem egyszerűen az 1848. XV. te. effectu- 
atiója; egyik vagy másik öröklési rend közössé tétele 
ott, hol ezek az osztályok szerint különbözők voltak is
mét semmi más, mint emanatiója az 1848-ik törvényho
zás szellemének, emanatiója a jogegyenlőség elvének, 
mely nem engedi, hogy a kasztrendszernek nemcsak 
emlékei, hanem tetleges válaszfalai újra fölélesztes- 

—  senek.”26 
36

Az ősiség kapcsán Horvát Boldizsár egy terminoló
giai pontosítást is elvégzett: választ keresve arra, hogy 
miben is állott a tulajdonképpeni ősiség. Ti. mint meg
állapította: ennek definícióját a törvényben hiába is ke
resnénk. Az ő vélekedése szerint a „egész magyar ma
gánjogrendszeren vörös fonalként végigvonulni látott” 
ősiség lényege, hogy a magyar jog biztosítani szerette 
volna a javakat a magyar családok kezében: egyfelől 
megnehezíteni az elidegenítést, másfelől megkönnyíte
ni az esetleg elidegenített javak visszaszerzését. Miután 
ez a koncepció hasznos és támogatandó, olyan megol
dást kellett keresni az alválasztmányban, mely a csalá- 
diság eszméjén alapszik, „ellenben föladva belőle min
dent, mi a közhitellel és a birtokbiztonsággal ellenke
zésben áll”. Ezt a feladatot Horvát Boldizsárék tökéle
tesen végrehajtották.27

Horvát Boldizsár elutasította a puszta tagadást, az al
kotás pártján állt. Mint azt a moratórium tárgyaláskor ki 
is fejtette: „Egy erkölcsi fegyverrel többet adnánk ellen
ségeink kezébe, kik kárörömmel mondhatnák el rólunk: 
’a magyar csak addig erős, amíg a negatio terén áll; ve
zesd át a cselekvés positiv terére: s nem tud egyebet, 
mint a közigazgatást megakasztani’. Azt mondhatnák 
rólunk: ’a magyart csak magára kell hagyni, hogy za
varba jőjön, s ne bírja kormányozni önmagát’. Nekünk 
nem szabad tehát a remediumhoz folyamodni”.28

Horvát Boldizsár nem csak igazi terrénumában, a 
magánjog (ezen belül az öröklési jog) vitáiban hallatta 
szavát, de határozottan fellépett a büntetőjogi tárgyú 
szabályok polémiáiban is. A büntetőjogi alválaszt- 
mánynak a magyar büntetőjognak elhatározott ideigle
nes visszaállítása iránt tett előterjesztése kapcsán Hor
vát Boldizsár a jogegyenlőség és a demokratikus meg
ítélés híveként jelenik meg az olvasó előtt. A tanács- 
kozmány által felhozott vérdíj kapcsán határozottan 
rögzítette, hogy a jövőre nézve megszüntetni javasolja, 
mint feudális maradványt. A botbüntetésekkel kapcso
latosan úgy véli, „nem marad egyéb hátra, mint a bot
büntetést általánosan eltörölni”, tekintettel arra, hogy az 
albizottmány által felállított demarkációs vonalat „mi
dőn a politikai jogok gyakorlata a vagyontól tétetik füg
gővé,” a büntető törvénykezésben nem más, mint egy 
„birtokarisztokrácia” felállítása. Kifogásolja azt is, 
hogy a fennálló jog szerint a zsidók botbüntetés alá von
hatók lennének, minthogy a zsidóvallás csak tűrt vallás, 
szemben a törvényesen bevett vallások hívőivel. Ez pe
dig sérti a jogegyenlőséget.29

A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatásában, 
különösen az alaki jog vitatásában Horvát Boldizsár is
mét elemében volt.30 A praxisban magtapasztaltakat 
hasznosíthatta közvetlenül a peres eljárás rögzítésére 
vonatkozó tárgyalásakor. Szinte minden kérdéshez volt 
egy-két mondatos hozzáfűznivalója. Volt mondanivaló
ja a végrehajtás bejelentéséről,31 a fölfolyamodásról,32 a 
körözvények közzétételéről,33 a végrehajtás igénykere
setről,34 a semmisségi panaszról.35 Véleményt alkotott a 
királyi városok rendszeréről a bírósági szerkezetben,36 a 
királyi tábla elsőfolyamodású bíróságként fönn
maradásáról,37 a kerületi táblák visszaállításáról.38 Hoz



zászólt a telekkönyvek és az öröklési jog kapcso
latáról,39 a gyámi szolgabíróról,40 a fiágiság intézmé
nyéről41 folyó vitához, ismertette álláspontját a végren
delkezési jog korlátozásáról42 és az ajándékozási jog
ról43 is.

Horvát Boldizsár határozottan a perek gyorsítása 
mellett tette le a voksot annak leszögezésével azonban, 
hogy egyfelől „a perhúzásra újabb és újabb alkalom ne 
adassák, másrészről nem találom jónak, hogy a bíró té
vedései ellen a jogorvoslás útja elzárassék”.44

A bírói illetékesség kapcsán tartott beszédében a köz- 
igazgatás és a bíráskodás elválasztásának kérdése buk
kant föl, összefüggésben már ekkor megfogalmazott 
programjával, az állandó törvényszékek megszervezésé
vel, melyet ő a jogbiztonság és jogegyenlőség alapkrité
riumaként fogalmazott meg. Érzékelhető a majdani éles 
vita körvonala, melyet utóbb igazságügy-miniszterként 
kellett lefolytatnia az ellenzékkel, mely a megyei auto
nómia sérelmeként élte meg az igazságszolgáltatás levá
lasztását az alispáni, szolgabírói hivatalról. Nagyon jól 
érzékelte Horvát Boldizsár, hogy a megyék rossz néven 
vették, hogy a szolgabírói és alispáni bíráskodás csonkí
tásával tervezte az albizottmány az állandó törvényszé
kek felállítását, ezért is kívánt egy ügyes fogással elébe 
menni az esetleges tiltakozásoknak.43

„Az albizottmányt leginkább azon elv vezérelte, hogy 
a megyei autonómiák jogkörét ne csorbítsa, s azt vélte, 
hogy midőn az alispán és szolgabíróról a bíráskodást át
ruházza a törvényszékre, a megyei autonómia csorbát 
nem szenved, mert a megyei törvényszék is szintúgy 
hozzá tartozik. Továbbá figyelembe tartotta az albizott
mány azt is, hogy a törvénykezés folytonossága fönn ne 
akadjon, melyet pedig ambulatorium fórumok mellett 
keresztülvinni lehetetlen. Továbbá nem tudja az albizott
mány megegyeztetni az igazságszolgáltatás fogalmával 
azt sem, hogy az alispán, ki a perben ítél. mint elsőbíró
ság, ugyanazon pörben, mint felsőbíróság elnököljön a 
törvényszéken. Továbbá, mióta a telekkönyv az ország
ba be van hozva, okvetlen szüksége merült fel annak, 
hogy a személyes bíróság a birtokbíróságtól különíttes- 
sék el. Az utóbbit pedig csak azon hatóságra lehetett át
ruházni, mely alatt telekkönyvek is lesznek. Ha ezen 
eszméket a nm. tanácskozmány elejti, akkor a törvény
szék fölösleges lesz. mert a volt gyakorlat szerint a me
gyei törvényszék csak föllebbviteli bíróság volt és csak 
a büntető ügyekre nézve gyakorlott elsőbírósági jogot. 
Egyébiránt, hogy az állandó törvényszék eszméje nem 
új, mutatja XXII. te., mely világosan rendeli, hogy a cső
dületben állandó törvényszék állíttassék föl, s tapasztal
tuk is, hogy a megyében 1840 óta állandó törvényszékek 
csakugyan keletkeztek is. Annál fogva azt hiszem, hogy 
a megyék nem fogják rossz néven venni, ha állandó tör
vényszékek fölállítása ajánltatik, ha mindjárt az a szol
gabíró s alispáni bíróság csonkításával fogna is történ
ni.”46 Kemény harcot kellett folytatnia a bíróság hatás
körének általános megállapításáért is. Meglepően nehe
zen lehetett elfogadtatni a résztvevőkkel, hogy a bíróság 
illetékessége teijedjen minden egyénre és javakra kü
lönbség nélkül, s így szolgálják a jogegyenlőség ügyét.47

Az öröklési eljárás körül zajló vitában elhangzott be
széde messze meghaladja a processzualista érvelését. 
Az állam és a jog szerepéről vallott jogfilozófiai néze
teinek összegzése lett a felszólalása, melyben a beavat
kozó állam ellenében a tartózkodó hatalom kiépítése 
mellett tette le a voksot. De a jogi szabályozásról szól
va világossá tette álláspontját, hogy a túlzott gyámko
dás és a szabályozatlanság között félúton kell megtalál
ni a helyes utat. „Ha valaki, úgy én vagyok az, a ki vég
telenül irtózik a status azon abstract eszméjétől, melyet 
a német doctorok állítottak föl, amely absorbeal, el
nyel, megsemmisít minden egyéniséget, s mély gon
doskodást, gyámkodását mindenkire fölhivatlanul is 
ráerőszakolja, s ezt annyira viszi, hogy elvégre az 
egész ország egy nagy árvaintézetté válik. Aki az én ja 
vaslatomban ily valamit keres, legyen szabad egész 
tisztelettel kimondanom, hogy csalódik. De én úgy hi
szem, hogy az állam túlságos gyámkodása, s annak túl
ságos közönye közt, mely a társadalom céljait kockáz
tatja, van minden esetre egy helyes középút, melyet el
találni nem lehetetlen, s melyet fölkutatni az átmeneti 
időszak számára, épen a nm. tanácskozmánynak föl
adatához tartozik.48

Nagyon, igen nagyon fáj az én lelkemnek az, hogy 
valahányszor oly intézkedésről van szó, melyek a jog
élet zavarának elejét vegyék, s egy rendes jogállapot 
föntartására biztosítékot adjanak, az ellenzők részéről 
azonnal a magyar törvényekre történik hivatkozás; 
mintha a magyar törvények uralma alatt zavart és ren
detlenséget lehetne csak értenünk, mint ha a magyar 
törvények ellenkeznének azon föltételekkel, melyekhez 
a törvényes rend, s biztos jogállapot élete van kötve. 
Lelkemnek minden rokonszenvével, a kegyeletnek 
egész erejével ragaszkodom én is mindazon törvénye
inkhez, melyeken szabadságunk alapul; de én nem tu
dok képzelni szabadságot rend nélkül, s mindig azt hi
szem, hogy a szabadságnak egyik nélkülözhetetlen tá
masza, biztosítéka épen a rend.49

Már most igen tisztelt ellenfeleimnek csak azt vála
szolom: ha feleslegesnek tartják az én javaslatomat 
azért, mivel a magyar törvényekben az előttem fekvő 
cél tekintetében úgy is elegendő intézkedések foglaltat
nak: akkor megszűnik ellenvetésük ereje; mert ezeset- 
ben az én javaslatom nem más, mint abstractiója a ma
gyar törvényhozás elveinek; nem más, mint rendszeres 
egybefoglalása azon rendszabályoknak, melyek tör
vénykönyveinkben szétszórva fordulnak elő. Ha pedig 
azt mondják, hogy javaslatom lényege a magyar törvé
nyekben nem foglaltatik: akkor elismerték, hogy e rész
ben törvényeinknek oly hiánya, oly hézaga van, melyet 
a kor igényeinek, a megváltozott helyzet szükségletei
nek megfelelőleg okvetlenül betöltenünk kell. Nincs te
hát ok, egyik esetben is, mely javaslatomat fölöslegessé 
tenné.50

Azzal vádolnak, hogy javaslatom a német törvények
re emlékeztet. Noha a jónak nem absolut eriteriuma a 
forrás, melyből eredeti: mindamellett határozottan taga
dom e vád alaposságát, sőt nem nehéz kimutatnom, mi
szerint javaslatom épen a német törvények célzatával,-



Jog_____ ____
mely az állam gyámkodását mindenre kiterjeszti, egye
nes ellentétben áll, szorosan meghatározván azon esete
ket, a melyekben a bírónak joga van a magánérdekekbe 
avatkozni és nyíltan kimondván, hogy ezeken kívül a 
bíróságnak hivatalból föllépni nem lehet .... Mindez 
egyenes ellentéte a német elveknek.” 51

A beszédből annak a jogásznak a képe bontakozik ki, 
aki a racionális, praxist tekintetbe vevő gyakorlatot pár
tolja, aki nem triumfálni akar, hanem a jogtudó valódi 
feladatát, a konfliktusok feloldását kívánja feloldani. 
Ezt pedig nem az álláspontokhoz való végletes ragasz
kodással, hanem a megoldások, a kompromisszumok 
keresésével, a közelítés politikájával lehet. Ez a politi
kainak is tekinthető jogtudományi vélemény összegez
hető Horvát Boldizsár vélekedéseiből, beszédeiből és 
harcaiból az Országbírói Értekezleten. Érvelésére mind
végig jellemző volt a jogász higgadtsága. Nem a politi
kus emóciójával, hanem a szakember értő józanságával 
argumentált.

3. Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályokat az Or
szággyűlés is elfogadta.52 Berzeviczy úgy fogalmazott, 
hogy „az országbírói értekezlet valóságos corpus jurisát 
alkotta meg a magyar igazságszolgáltatásnak”.53 Ez a 
munka a magyar jogtörténet egyik legnehezebb kompi- 
lációs feladatát szabta az értekezlet elé. Apponyi 
György zárszavában meg is állapította, hogy kételkedett 
a tanácskozmány eredményességében, „szinte lehetet
lennek tartottam, hogy azt ily rövid idő alatt 
elkészíthessük”.54 Hiszen nem egyszerűen jogszabály
ok átvizsgálását bízták csupán a gyűlésre, hanem „az 
ősi törvények és törvényes gyakorlat” összevetését kel
lett elvégezni azokkal a kényszerekkel (mint mondja: a 
„lehetetlenségeknek engedve”), melyet az oktrojált al-
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kotmány korszakában a bírói praxis a gazdasági és tár
sadalmi elvárásoknak megfelelően már befogadott. A 
közhangulat nyomása alatt egyértelmű volt a törekvés, 
„hogy mindenben a magyar törvény iránt előzékenysé
get, előszeretet mutasson: a mint is vezérelvül fogadá el 
’a magyar törvények helyreálltását’ a lehetőség határá
ig ... Az országbírói értekezlet két hónap alatt bevégzé 
nagyszerű feladatát. Munkálata hiányai lehetnek na
gyok, de mentségük az, hogy nem a legjobbat létrehoz
ni, hanem minél hamarabb hozni rendet s egységet a ha
zai jogállapotokba, kellett első céljának lenni.55

1861 elején, az Országbírói Értekezlet tagjaként Hor
vát Boldizsár világossá tette jogpolitikai koncepcióját, a 
szélsőségektől mentes, kompromisszumra hajló közép
út képviseletét. A Ghiczy Kálmán által képviselt kérlel
hetetlen negyvennyolcas alkotmányos alap és a radiká
lis jogi reformok követelői között félúton, a praktikus 
jogász szemével tekintett a jogrendszer megújítására. A 
negyvennyolcra történő visszatérés csak annyiban fo
gadható el, amennyiben az azóta történt tulajdoni válto
zásokat, „szerzéseket” nem sérti. Nem zárta ki az oszt
rák jog a magyar praxisba átment, jogászok által alkal
mazott szabályainak érintetlenül hagyását sem.

Érdeklődése, ügyvédi életpályája egyértelműen a tör
vénykezési szervezet és a magánjogi kodifikáció felé 
sodorta. A polémia során a magánjogi kodifikáció mel
lett tette le a voksot. Ez a szavazat már megelőlegezte 
kodifikationárius hajlandóságát.56 Horvát Boldizsár az 
új jog alkotását pártolta, a polgári társadalomhoz és jog
államhoz méltó jogét, mely végül a jogterületek átfogó 
szabályozásához vezethet el.

Tóth Lőrinc szerint ekkor döntötte el Deák Ferenc, 
hogy a majdani jogi reformoknál igénybe veszi segítsé
gét.
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és az egyezményi eljárásra nézve; Bányaügy; Árvaügy, 
perenkívüli eljárás, ügyvédek, közjegyzők iránt.

19 Az Országbírói Értekezlet előleges tanácskozmányai Harmadik 
ülés 1861. január 25. OBÉ I. 1861., 61. o. Az első alválasztmány: 
tagjai lettek: Lipnovitzky Vilmos, Zsivora György. Fábry István. 
Deák József. Thanhoffer Pál, Lángh Ignácz, Ledniczky Mihály, 
Nyeviczky József, Horvát Boldizsár, Rudnyánszky Béla, Szabó 
Imre. Illésy János. Schalatz Antal. Boldizsár Ferenc.

20 Az anyagi és alaki polgári törvények. Bíróságok szervezése és 
illetősége, telekkönyvek. Alválasztmányi javaslat Az alválaszt
mányok javasalatai és különvélemények.. OBÉ I., 1861., 65-

 ̂ 82.o.
21 Különvélemény az öröklési rend kérdésében. Az alválasztmányok
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javaslatai és különvélemények. OBÉ I. 1861.. 87. o. Előterjesz
tők: Horváth Boldizsár. Ledniczky Mihály. Rudnyánszky Béla és 
Thanhoffer Pál

22 Második különvélemény, 1861. február 12. Az alválasztmányok 
javaslatai és különvélemények OBÉ I. 1861., 87. o.

23 Polgári törvény. Tizenegyedik ülés. 1861. február 22. Az ország
bírói értekezlet részletes tanácskozmányai. OBÉ II. 1861., 208. o.

24 Polgári törvény. Tizenegyedik ülés. 1861. február 22. Az ország
bírói értekezlet részletes tanácskozmányai.. OBÉ 11.1861., 208. o.

25 Polgári törvény. Tizenegyedik ülés. 1861. február 22. Az ország
bírói értekezlet részletes tanácskozmányai. OBÉ II. 1861., 210. o.

26 Polgári törvény. Tizenegyedik ülés. 1861. február 22. Az ország
bírói értekezlet részletes tanácskozmányai. OBÉ II. 236. o.

27 Polgári törvény. Tizenegyedik ülés. 1861. február 22. Az ország
bírói értekezlet részletes tanácskozmányai. OBÉ II. 210. o.

28 Az Országbírói Értekezlet clőlegcs tanácskozmányai. Második 
ülés 1861-ki január 24-kén.OBÉ I.. 34. o.

29 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai. Tizenharmadik ülés 1861. 
február 25. OBÉ II. 1861.310. o.

30 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai Tizenötödik ülés 1861. feb
ruár 28. II. 345. o.

31 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai Tizenhatodik ülés. 1861. 
március 1. OBÉ II. 18613. 77. o.

32 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az. országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai Tizenhatodik ülés. 1861. 
március I. OBÉ II. 1861.378.0.

33 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai Tizenhatodik ülés. 1861. 
március. I. OBÉ II. 1861. 380. o. '

34 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai Tizenhatodik ülés. 1861. 
március. I. OBÉ II. 1861. 381.0.

35 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai Tizenhatodik ülés. 1861. 
március. LOBÉ II. 1861.382.0. '

36 A polgári törvény fölötti tanácskozás folytatása. Az országbírói 
értekezlet részletes tanácskozmányai Tizenhatodik ülés. 1861. 
március. LOBÉ II. 1861. 386. o.

37 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizennyolcadik ülés. 1861. március 4. OBÉ II. 1861. 
414. o. '

38 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizennyolcadik ülés. 1861. március 4. OBÉ II. 1861 
415.0. '

39 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács

kozmányai Tizennyolcadik ülés. 1861. március 4. OBÉ II. 1861. 
418. o.

40 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizennyolcadik ülés.1861. március 4. OBÉ II. 1861. 
422. o.

41 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizennyolcadik ülés.1861. március 4. OBÉ II. 1861. 
434. o.

42 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizennyolcadik ülés.1861. március 4. OBÉ II. 1861. 
442. o.

43 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizennyolcadik ülés. 1861. március 4. OBÉ II. 1861. 
440. o.

44 A polgári törvény fölötti tárgyalás folytatása. Az országbírói érte
kezlet részletes tanácskozmányai Tizenhatodik ülés. 1861. márci
us LOBÉ II. 376. o.

45 Bírói illetőség. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizenhetedik ülés. 1861. március 2. OBÉ 11.1861. 
399. o.

46 Bírói illetőség. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizenhetedik ülés. 1861. március 2. OBÉ II. 1861.99. 
o.

47 Bírói illetőség. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizenhetedik ülés. 1861. március 2. OBÉ II. 
1861.413. o.

48 Bírói illetőség. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizenhetedik ülés. 1861. március 2. OBÉ II.
1861.424. o.

49 Bírói illetőség. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizenhetedik ülés. 1861. március 2. OBÉ II.
1861.424. o.

50 Bírói illetőség. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizenhetedik ülés. 1861. március 2. OBÉ II.
1861.424. o.

51 Bírói illetőség. Az országbírói értekezlet részletes tanács
kozmányai Tizenhetedik ülés. 1861. március 2. OBÉ II.
1861.424. o.

52 Az Országbírói Értekezlet által javaslatban hozott Ideiglenes Tör
vénykezési Szabályok. In: Az Országbírói Értekezlet javaslatai a 
törvénykezés tárgyában. Országgyűlésileg ajánlva 1861. június
ban. Pest. 1861. Kiadja Lampel Róbert.

53 Berzeviczy 1932. III. 189.
54 Örökösödési rendszer. Az országbírói értekezlet részletes tanács

kozmányai Tizennyolcadik ülés. 1861. március 4. OBÉ II. 1861. 
458. o.

55 Kccskcméthy 1862. 75. o.
56 Az Országbírói Értekezlet a törvénykezés tárgyában 1861. 32. o.

Már az 1945. decemberi kormányülés időszaká
ban tervek készültek a gyűjtőtáborok felállításá
ra, a németek majdani kitelepítési oszlopainak 

kialakítására.1 A jelzetteknek megfelelően 1946. júliu
sában kívánták az utolsó kitelepítendőket elküldeni Ma
gyarországról. Mindez azonban papíron maradt, vagy 
épp csak elkezdődött, mint a gyűjtőtáborokba hurcolás. 
1946. tavaszáig csupán a fővárosban 4064 volksbundis- 
tát vettek őrizetbe, akik az összes letartóztatott több, 
mint 10%-át alkották.2

Ugyanakkor a munkáspártoknak a kitelepítés ügyé
ben való megosztottsága oda vezetett, hogy a pártok 
1946. januárban megállapodtak arról, hogy módosítják 
a végrehajtási utasítást. Előbbre mutató eredmények 
mutatkoztak a felvidéki magyar lakosság eddigi kálvá
riájának ügyében. Az 1946. január 23-án tartott pártkö-

Zinner Tibor:

A  németek kitelepítése
1 9 4 6 - 1 9 4 9 *
zi értekezlet résztvevői megtudhatták a külügyminisz
tertől, hogy a csehszlovákok, ha de jure nem, de facto 
azonban a szudétanémetekre vonatkozó rendeleteket 
felfüggesztik, a magyarokkal a további önkényeskedé
seket meggátolják.3 Ennek ellenére, pár hónappal ké
sőbb -  1946. november 19. és 1947. február 25. között 
-  deportálták a magyarság egy részét a Szudéta-vidék- 
re. Közel 100 nap alatt marhavagonokban 393 helység
ből 10 ezer magyar családot, kb. 46.000 főt erőszakkal


