
cialista országok között, hogyan kell biztosítani a kom
munista mozgalom helyes irányba való fejlődését.

Az 1956. évi eseménysor megindította a szocialista 
gazdaság új fejlesztési útjainak kutatását. A második 
világháború óriási gazdasági kárt okozott a kelet-euró
pai országoknak, de azt követően a Szovjetunió máris 
saját homológ gazdasági rendszerét erőltette a szocia
lista tábor tagországaira. Bizonyos értelemben a jugo- 
szláv-szovjet konfliktus és a poznaiii eseménysor arra 
irányuló akaratot fejezett ki. hogy minden ország minél 
gyorsabb ütemben fejleszthesse saját gazdaságát. Az 
1956. évi események után a Kádár-kormány is meg
kezdte az út keresését a szocialista gazdaság fejleszté
sére. s tovább próbálkozott a szocialista piacgazdaság 
kiépítésével. „Aki nem ellenségünk, az a barátunk” -e z  
a kádári kifejezés nagymértékben enyhítette az 1956-os 
eseményekből származó társadalmi ellentéteket és 
konfliktusokat. A magyar kormány később kis lépések
ben, lassan, de biztosan reformpolitikát hajtott végre. 
Felismerték azt az igazságot, hogy a fejlődés minden
képpen a reformok talaján megy végbe. Az eseményt 
követő több mint 30 esztendőben a kelet-európai orszá
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gok, közöttük Magyarország is, józanul kutatták a saját 
országaik adottságainak megfelelő társadalmi és gazda
sági fejlődés útját.

Az 1956. évi esemény a magyar nép tragédiája, 
ugyanakkor az általa szolgált eszme vérpezsdítő és hő
sies. A történtekre 50 év után visszatekintve azt látjuk, 
hogy a magyar nép feláldozta magát a szovjet nagyha
talom erőszakos külpolitikájával szemben. Az ese
ménysor kezdetét jelentette a szocialista országok szí
vós reformjának. Az emberiség szerte a világon azonos 
és hasonló problémákkal dacolva viszi előre a társadal
mi fejlődés folyamatát. Minden kormánynak azt a célt 
kellene kitűznie, hogy fejlessze a gazdaságot, gazdagít
sa az országot a nép békés és jómódú élete érdekében. 
Mindaz a tapasztalat, amelyet egy-egy állam a fejlesz
tés útjának kutatásában szerzett, az az emberiség közös 
és értékes tanulsága. A hősies 1956-os események meg
világították számunkra azt az igazságot, hogy az ország 
függetlensége, a nemzeti szabadság, a nemzetek közöt
ti kölcsönös tisztelet kulcsfontosságú alapja a gazdaság 
fejlődésének, az életszínvonal emelésének és a társada
lom felvirágoztatásának.

TANULMÁNYOK
Babják Ildikó:

Váltóelméletek 
a XVI-XIX. században*

A  VÁLTÓELMÉLETEK EREDETE

Bevezető gondolatként azt tartom szükségesnek 
hangsúlyozni, hogy a váltójog alapelveinek kiala

kításában sokkal inkább a kereskedőknek, semmint a 
jogászoknak -  különösen a római jogot űzőknek -  
jutott szerep. A romanisták nem foglalkoztak kifeje
zetten a magánjog e területével, annak ellenére, hogy 
a váltójog gyakorlata, a váltóhasználat éppen Itáliá
ban vert gyökeret, és innen terjedt el Európa más vi
dékeire. A kereskedők maguk munkálták ki az első 
váltójogi alapelveket. Degen szavaival „emancipál
ták magukat” a római jogászok befolyása alól. akik 
nem nézték jó szemmel, hogy a kereskedői testületek 
maguk intézték a váltóügyletekből származó jogvitá
kat. így olyan -  a váltóüzletek által megkívánt -  
gyors eljárásokat folytattak le, ahol a vásári pereknél 
megszokott módon nem volt helye fellebbezésnek. A 
római jogászokból ellenérzést váltott ki, hogy e vá
sári hatóságok a jogtudósok közreműködése nélkül 
gyakorolnak törvényhatóságot, amelynek nyomán

kialakult a kereskedők szokásjoga, a consuetudo 
mercantiae és a Stylus inercantilis.1 A kezdetekkor 
senki sem jegyezte fel ezeket a szabályokat, sem a 
kormányok, sem pedig a törvényhatóságok nem 
avatkoztak a ..kereskedők dolgába": a váltójog kez
detben íratlan szokásjog volt.2 A kereskedők közve
títették egymás között, és a legkülönfélébb piacokon 
lényegében ugyanazon szabályok érvényesültek, sőt 
hamar elterjedt a .,Stylus mercatorum ju s fach" elve.' 
A kereskedők joggal tarthattak attól, hogy a tiszta ró
mai jog alkalmazása révén anyagi érdekük jelentős 
csorbát szenvedett volna.4

A váltó történetének kezdetén még szóba sem jött 
a váltójog elméletének kidolgozása. A genovai Rota: 
által hozott határozatokból (Rotae Genuae deci- 
siones6) sem lehet jogelvekre következtetni, az álta
la kimondottak a később elé kerülő ügyek elintézése
kor nem szolgáltak zsinórmértékül.

A váltó, sőt a váltóelmélet tárgyában a papság 
sokkal hamarabb és többször fogalmazta meg néze
teit, mint a jogászság. Az egyház mindig is igyeke
zett szemmel tartani a pénztőke birtokosait, a keres
kedők rétegét, egyúttal meg kívánta védeni az adóso
kat az uzsorások kapzsiságától. Az egyháznak a vál
tóüzlet fejlődésre gyakorolt hatása egyértelmű; már 
IV. és V. Pius pápa is megfogalmazta bullájában a 
kamattilalmat, XIV. Benedek pedig kimondta, hogy 
csak az a váltó érvényes, amelynek alapja a pénz
csere.8 Az egyház ezzel el is indította a váltóelméle
tek sorát. A megengedett és a nem tiltott váltók te
kintetében az egyház engedékenyebb politikát köve
tett, és bár nem határozta meg a váltó fogalmát, meg
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honosította azon első váltóteóriát, amely szerint a 
váltó lényege a pénzcserében áll. Ezen elmélet alap
ja kettős gyökerű. A korabeli váltószabályzatok 
ugyanis a váltó nélkülözhetetlen kellékének a ..dis
tancia loci"-1 és az „értékvallomást” jelölték meg. A 
(listámla loci. mint helyek közötti távolság, abban 
állt. hogy a pénzt (valutát9) egy másik helyen kell 
átadni."1 e helyek között pedig pénzt -  az utak kora
beli bizonytalansága miatt -  nem. vagy csak nagy 
veszéllyel lehetett szállítani. Az értékvallomás szo
ros összefüggésben állt az előző váltókellékkel, hi
szen maga a váltó egy ígéret azon átvett pénzmeny- 
nyiség értékének más helyen való visszafizetésére, 
amelyet a váltóbirtokos a váltó kiállítójának megfi
zetett. Ez az ügylet pedig feltételezi a megfizetett 
pénzérték megnevezését, tehát az értékvaílomást. 
Meg kell jegyezni azonban azt is. hogy ezen érték
vallomáson alapult az a gyors kielégítés, amelyet a 
vásári váltórendtartások rögzítettek. A váltókötele
zettet meghallgatása nélkül, pusztán tartozása miatt 
elmarasztalták, tekintet nélkül arra. hogy szóban 
vagy írásban vállaltad a váltókötelezettséget. A vál
tójog e korai periódusában (1620-ig) ugyanis a vál
tólevél pusztán az adósság bizonyítékául szolgált, 
amely bizonyítékot más bizonyítékok segítségével 
kétségbe lehetett vonni.

A kereskedelmi forgalom diktálta igényeket kö
vetve a váltóüzlet fokozatosan kikerült a pénzváltók 
(campsorok11) kizárólagos befolyása alól. és a keres
kedők a pénzváltók közbeiktatása nélkül, maguk is 
állítottak ki váltókat, ezzel egyenlítve ki az egymás 
közötti kölcsönös követeléseiket. Ennek köszönhető
en a váltóüzlet sokkal gyorsabban terjedt, nagyobb 
lendületet vett. ez pedig azt eredményezte, hogy a 
váltó az áruforgalom tárgyává vált. amelyhez hozzá
járult a forgatmány intézményének megjelenése.

ELSŐ G O N D O LATO K 
A  VÁLTÓ LÉNYEGÉRŐL

A váltószerződés természetével már a középkor
ban is foglalkoztak. Raphael de Turri12 tudósít 

arról, hogy már Baldus is leírta ennek jellemzőit: „a 
váltót egy harmadik helyre kell intézvényeztetni", s 
azért valutát adnak, amelyért egy harmadik helyen 
más pénznemben fizetnek ki.13 A váltót mindketten 
.,emtio venditio pecuniae absentis pro praesenti”- 
nek tartják, tehát az adásvételre vezetik vissza.14 
Savary. aki maga is kereskedő volt a XVII. századi 
Franciaországban.15 nem vetette el a váltó adásvéte
li jellegét, de a váltóügylet alapjának a pénzbeli kö
vetelés átruházását tekintette.16

1620 után, amikor megjelent a váltóforgatmány, a 
váltóelméletekben is „fordulat” következett be; sza
kítottak a pénzcsere elvével, ugyanis az új kereske
delmi szokásoknak megfelelően a váltók ellenérté
két már nemcsak pénzben, hanem más javakban.

árukban is meg lehetett határozni, a váltót más sze
mélyekre is át lehetett forgatni. A váltót innentől 
kezdve a vett áru valódi (vagy az áruért kialkudott) 
vételárának tekintették. Megjegyzendő, hogy a váltó 
még így is valamiféle „csere" (commutatio) 
maradt,17 de amíg korábban a váltó egy kifizetett 
utalványozás volt. addig újabban puszta utalvány
ként jelent meg.

A váltó fokozatosan a mindennapi kereskedelmi 
élet fontos része lett. önálló fizetési eszközzé vált. 
kézről kézre járt. „forgott”, és pótolta a készpénzt. 
Degen véleménye szerint a váltó ezzel tulajdonkép
pen a hitelek értékesítésének eszközévé vált. és ezen 
jellege a hátirati forgatmányok által teljesedett ki tel
jesen."'' A váltó gyakorlati funkciójában bekövetke
zett változás természetesen a váltó lényegéről kiala
kult elméletek állóvizét is felkavarta.

A XVI. században a váltóval foglalkozó német jo
gászok (főként Heydiger) még tartották magukat ah
hoz a régebbi itáliai teóriához, hogy a váltóügylet 
konszenzuális szerződés, a váltó maga pedig ezen 
szerződés bizonyítéka.19 A XVII. században Bode a 
váltó fogalma mellett már a váltólevél fogalmát is 
meghatározta, illetve a váltóban előforduló szemé
lyeket (kibocsátó, intézvényes. elfogadó és bemutató) 
is megnevezte. 1646-ban kibocsátott értekezésében20 
merőben új váltóelmélet jelent meg, hiszen élesen el
választotta egymástól a váltót és a váltólevelet, ellen
tétben az addig egyeduralkodó itáliai nézettel, amely 
nem különböztette meg e fogalmakat. Bode szerint a 
váltó „contractus consensualis danái et reddendi. 
tantndeni pecuniae in diversis locis.” míg a váltólevél 
..ad cambimn impleinentuni rec/uiritur et tractatus 
remittent: tradat litteras cantbii." tehát a váltólevél 
csak betetőzése az előzőleg megkötött váltószerző
désnek. Bode új elmélete számos követőre talált, oly
annyira. hogy a francia törvényhozásban is útját állot
ta a régi itáliai váltóelveknek. A XVII. században 
azonban nemcsak a francia, hanem sok egyéb váltó- 
törvénynek is az a vezérgondolata,21 hogy a váltó
szerződés az adásvétel jellemzőit viseli; esszenciális 
eleme az áru (rés), az ár (pretium). valamint az ezek
ben való megegyezés (consensus), és csak annyiban 
tér el az adásvételtől, hogy az áru átadásának és a 
pénz kifizetésének helye különbözik egymástól (dis- 
tantia loci).12 Az elméletek XVIII. századi történeté
ben Frank 1721-ben Halléban megjelent, Institutio 
iuris cambialis című művét23 kell kiemelnünk, 
amelyben kifejti, hogy a váltóügyletben négy külön
böző szerződés jelenik meg: a kibocsátó és az intéz
vényes, a kibocsátó és az intézvényezett, a bemutató 
és az elfogadó, valamint a forgató és a forgatmányos 
közötti szerződés.24 A váltó kiállítója és az intézvé
nyes közötti szerződést az alábbiakkal jellemzi: ..con- 
ventio merő consensu obligans de duobus summis 
pecuniae. quarum alterum unus alteri. alteram hic il- 
li diverso loco praestat.”25 Frank elmélete szerint a 
váltó puszta konszenzuális szerződés, a váltólevél pe
dig csak „documentum ex causa cambii.”26
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A XVII. század második felében Bode és Frank 

gondolataira reagálva Rulandus azon nézete jelent 
meg a váltóelméletek sorában, hogy a váltó nem 
puszta konszenzuális szerződés, hanem írásbeli szer
ződés (literalis coníractus).21 Rulandus a stipulá- 
cióból indult ki, amely „rokonságban áll az actio chi- 
rographiával, és mint ilyen, a litterarum obligatió- 
val.” Mivel a chirographum adóslevél gyanánt felet
tébb közkedvelt volt a németföldi kereskedők köré
ben. elméletét a váltóra is alkalmazta, hivatkozva 
.,elvrokonára'’, Baldusra.28

Rulandus állításának ugyanezen évszázadban vé
delmére kelt Stypmann és Gryphiander29 is. 
Gryphiander literalis co/ifracfus-elméletét kifejtve 
így írt a váltóról: „Item contractus fit a dante ad cam- 
bium. a quo etiam requiritur, ut solutio pecuniae 
facta sit, idque in litteris cambii perscribatur.”3" 
Stypmann a váltószerződést ,.contractus nomina- 
fMi”-ként fogalmazta meg,21 amelynek lényege -  
Degen szerint helyesebben -  „ex formula literarum 
cambii."22 Egyikük elméletének sem akadt követője. 
Heydiger kellően megcáfolta Gryphiander elméletét, 
és Stypmann tanainak ingatagságára is rámutatott.” 
Érdekes, hogy Heydiger írt először németül a váltó
ról. és a literalis contractus elméletének kialakítói 
egyáltalán nem tudták contractus consensualis elmé
letétől eltántorítani.

A XVII. század második felében egyre gyorsab
ban terjedő hátirati forgatmányoknak köszönhetően 
a váltót áruként adták kézről kézre, illetve azon kö
rülményre támaszkodva, hogy a forgatmányoknál 
nem szükséges az értékvallomás, fokozatosan kiala
kult az általános meggyőződés: a váltóügylet kon
szenzuális szerződési jellege már nem állja meg a 
helyét, az inkább írásbeli szerződés.

A  FORDULATOS XVIII. SZÁZAD

AXVII. század második felében született jogászi 
munkák már sokkal világosabban megfogalmaz

ták a literalis contractus váltóelméleti érveit, mint a 
századelő váltójogának művei. Lipcsében Barth gya
korlati jogászként nyúlt a váltóhoz, és mind 1705- 
ben,34 mind 1708-ban33 kiadott rövidebb munkájá
ban hangsúlyozta: a váltó sokkal inkább formális 
(literalis). mint puszta (consensualis) szerződés. A 
korábbi, konszenzuson alapuló váltószerződést hir
dető elmélet azon felosztását, hogy a váltó lehet írott 
(combiam scriptum) és íratlan (cambium non scrip- 
tum), Barth teljesen elvetette, és a váltót inkább az 
írott végrendelettel hasonlította össze, kiemelve, 
hogy mindkettőnél elengedhetetlen érvényességi fel
tétel az írásbeli forma (scriptura accidens aliquocl 
inseparabile). Ezen véleményének 1715-ben megje
lent. nagyobb lélegzetű művében adott hangot.36 
Böhmer is a literalis contracus váltóelmélet követő
jének tekinthető. A XVIII. század folyamán hét

kiadással37 büszkélkedő munkájából ugyanis világo
san kiderül, hogy a váltószerződés csak írásban jöhet 
létre. A váltó lényegéről kialakított nézetét ekképp 
fogalmazta meg: „In scriptis necessario hic contrac
tus est ineundus et ex scriptura vis obligandi nasci- 
tur. adeoque, si verum fateri licet. ad contractus lite- 
rales hoc negotium referri posset.”38 E század első 
felében mégsem Böhmer. hanem Leyser tevékenysé
ge fontosabb. Miközben Frank konszenzuális szer
ződési elméletét támadva igazolta annak hiányossá
gait, a teoretikus kutatás mellett felismerte a váltóüz- 
íet újabb gyakorlati jelentőségét; a váltó nemcsak a 
pénzforgatás terén használható, hanem egyúttal 
egyéni hitelműveletek megvalósítására is alkal
mas.39 Összehasonlította egymással a váltót és a 
készpénzt,40 amellyel alapot teremtett Einert papír
pénz-elméletének,^ aki később számos követőre ta
lált a váltóelmélet-történetben.

Annak ellenére, hogy teljes mértékben Leyser vál
tóelmélete köszön vissza Ritter 1738-ban megjelent 
művében.42 amely semmivel sem gazdagította az el
mélettörténetet. mégis ki kell emelnünk a nevét: a 
XIX. századi váltójogi irodalom ugyanis inkább hi
vatkozik Ritterre. mint Leyserre. Számos, a literalis 
contractus körében megfogalmazott véleményt 
egyenesen Ritternek tulajdonítanak, pedig azok 
Leyser gondolatai.43 csak éppen Ritter munkáiban 
újra felszínre kerültek, és a korabeli olvasók Ritter 
műveinek több és újabb kiadásával találkozhattak...

A század második felében Heineccius folytatta a 
literalis contratus váltóelmélet kutatását, de ő már új 
következtetésekre is jutott. Bár Elementa iuris cam- 
bialis című átfogó művét csak halála után. 1742-ben 
fia bocsátotta közre.44 mégis nyolc kiadásban jelent 
meg. több nyelvre fordították, s az 1775. évi lengyel 
váltótörvény kifejezetten előírta: a bíróságok a váltó
jog segédforrásként használhatják ítélkezésük 
során.43 Heineccius ugyan ragaszkodott Böhmer gon
dolatmenetéhez -  emiatt többen is kritizálták46 - .  de 
továbbment: felhívta a figyelmet arra, hogy a „váltó
kiállítási" szerződésen túl a váltóhasználat körében 
ott van még az „elfogadási" és a „hátirati forgatás,’ 
amelyek önálló szerződésnek minősülnek,47 s mint 
ilyenek külön vizsgálatot érdemelnek 48 Ezen vizsgá
lódásait arra használta fel. hogy a Stypmann által fel
állított nézeteket megcáfolja. Más tekintetben is vitat
ta Stypmann elméletét. Míg Stypmann szerint a vál
tókötelem érvényessége nem az írott szerződésből, 
hanem pusztán a már teljesített fizetésből ered. addig 
Heinecciusnál az a kibocsátó kötelezett „cpiia se 
illant (scil pecuniam) accepise scripsit. et cptia locus 
non est exceptioni non numerát pecuniae." Bár bizo
nyos körülmények fennállta esetén lehetségesnek 
tartja a kibocsátó részéről a non numeratae pecuniae 
kifogását, de hangsúlyozza, hogy a váltó literalis 
contractusát nem tartja azonosnak a Justinianus 
Institutióiban leírt litercilobligatióval 49 Ő volt az első 
a lileralis contractus elméletét vallók közül, aki a 
váltó fogalmának meghatározásába belefoglalta a
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váltótartozást és az abból fakadó, szigorúbb jogkö
vetkezményeket (gyorsabb végrehajtás, személyes 
fogság).50 Apáthy szerint Heineccius abból indult ki. 
hogy a váltószerződés több különféle szerződésből 
ered: az első szerződés a kibocsátó és a rendelvényes 
között keletkezik, amely egy litterálszerzerződés; a 
második szerződés a mandátum, amely a kibocsátó és 
az intézvényezett között jön létre: a harmadik a be
mutató és a rendelvényes között jön létre, és jellegét 
tekintve sokféle lehet; a negyedik cselekményre a be
mutató és az elfogadó között kerül sor. amely nem te
kinthető önálló szerződésnek.’’1 Heineccius tevékeny
ségéről -  Degen szavaival élve -  megállapítható, 
hogy „ő a legbuzgóbb váltójogművelő, ki a váltó lite
rül is contrcictus jellegének általános elterjedése és e 
nézet meghonosítása érdekében legélénkebben 
fáradozott.”52

A váltótörténet következő nevezetesebb személyi
sége Siegel. aki. amellett, hogy a váltójog forrásai
nak első gyűjtője, elsőként állította: a váltó fogalmá
nak nem szükségszerű alkotórésze a distantia loci,5y 
és csak akkor keletkezik szigorúbb váltókötelem a 
szerződésből, ha a váltólevélre rávezetik a ..váltó” 
szót?4 Tehát csak akkor lehet valaki ellen a váltójog 
szigorát alkalmazni, ha az írásból egyértelműen ki
derül. hogy az váltó.55 Siegel követőjeként tartják 
számon Eisenhartot36 és Brüchtinget. aki tovább
ment. és saját, illetve idegen váltókra osztotta fel a 
váltókat. Schmidt és Riccius is az írásbeli szerző
dés elméletének képviselői, akik szerint a váltó lé
nyegében német contractus literalis. Schmidt annak 
ellenére jutott erre a következtetésre, hogy Bölnner 
tanait igyekezett megcáfolni.5S Riccius pedig művé
vel újraélesztette Leyser contractus literalis elméle
tét. ugyanis annak gondolatait adta vissza.59

A XVIII. század végén Brüchting tanait kibontva 
többen kísérletet tettek a saját és az idegen váltó 
megkülönböztetésére.60 Biisch61 azt állította, hogy 
azon ügylet, amelynél fogva valaki pénzösszeget fi
zet le azon célból, hogy azt a pénz felvevőjének utal
ványa alapján máshol megkaphassa, nem egyéb, 
mint utalvány vásárlása, amely, ha a váltószigor kö
vetkezményével járna, váltótartozásnak minősülne, 
holott ez a saját váltónál hiányzik. Erre tekintettel ar
ra következtetett, hogy a saját váltó nem váltó.62 és a 
váltó lényegét tekintve puszta utalványvásárlás63 
Csak az idegen váltót tartotta érvényesnek, és olyan
nak. amelyből váltókötelem keletkezhet. E nézetével 
tulajdonképpen visszafordult a cambias per literas 
fogalomhoz, amelyet „írásban adott pénzkövetelés
nek. azaz utalványozásnak” nevezett, feltételezve 
azt, hogy az utalvány átadásával kifizetik annak 
értékét.64 Büsch tanát heves támadások érték, ame
lyekben arra hivatkoztak, hogy ha igaza lenne, akkor 
a váltóból eredő kötelem nem egyéb egyszerű letéte- 
ménynél. amelynek visszakövetelése érdekében sze
mélyes fogságot lehetne alkalmazni, és ezzel olyan 
kereskedők is könnyen fogságba esnének, akik olyan 
áru szállítására kötelezték magukat, amelyet nem

tudnak a kikötött határnapon átadni. Biisch elméleté
nek éppen az ellenkezője vert gyökeret, amely sze
rint a saját váltók az igazi és voltaképpeni váltók, az 
idegen váltókat pedig nem valódi váltóknak nevez
ték. Seichow például az idegen váltót „helytelen”, 
„nem igazi" váltónak írta. ugyanis ő a váltó lényegét 
a váltószigorral azonosította, ennek következtében a 
váltószerződés maga csak járulékos elem (contrac
tus accessorius).65 Az idegen és a saját váltó közötti 
különbségtételen túl az is széles körben elterjedt, 
hogy váltónak általában csak olyan iratot lehet tekin
teni. amelyet határozottan váltó megnevezéssel illet
tek.66 A váltó szó érvényességi kelléke lett tehát a 
váltónak, de a distancia loci „lényegtelen és fölösle
ges váltókelléknek mondatott.”67

A  XIX. SZÁZADI 
N A G Y  G O N D O LK O D Ó K

A XIX. század első felében Martens, amellett.
hogy kimondta: a váltótartozás szükségképpen 

szigorúbb kötelemmel párosítandó, részletesen kifej
tette. mit jelent a szigorúbb kötelem: gyors eljárást 
és személyes fogságot váltótartozás esetére, amely 
nélkül a váltókötelem nem képzelhető el. Elsőként 
figyelmeztetett, hogy ezt az újonnan megalkotandó 
német váltótörvénybe is fel kellene venni.68 A váltó
kötelem tekintetében Martens különböztette meg el
sőként a váltóban a pactum de cambiandót (ideigle
nes váltót)69 a tulajdonképpeni váltószerződéstől. Ez 
utóbbi szerződés csak a váltóérték átvétele után. a 
váltólevél átadás-átvételekor jön létre. Ebben az át
adásban nyilvánul meg a váltószerződés írásban va
ló befejezése. Martens követője volt Wagner, aki a 
pactum de cambiandó és a contractus literalis éles 
megkülönböztetését tette hozzá a váltóelméletek 
történetéhez.7" Az osztrák váltójogról kiadott 
kézikönyvében71 Martens mellett határozottan felis
merhetők Heineccius, Scherer. Ritter. Seichow és 
Runde tanai. Knorre és Koschak elméletére72 reagál
va Martens vitatja, hogy a váltószerződés azonos 
lenne a római írásbeli szerződéssel, de elismeri, hogy 
a váltóelfogadás és a hátirati forgatmány contractus 
chyrographarius, amely a hellenisztikus jogból szi
várgott be a római posztklasszikus jogba, és vált 
írásbeli szerződési formává.73

Az alábbiakban azon szerzőkre irányítom a figyel
met. akik a váltó lényegét tekintve folyamatosan in
gadozó teóriákat adtak közre, szerintük ugyanis a 
váltó részben literalis, részben consensualis szerző
dés. Minderre tekintettel az irodalomban ezen írók 
„a 19. században feltűnt határozatlan váltó
elméletek”74 képviselőiként ismertek. Elsőként a ko
rábban már említett Scherert kell kiemelnünk, aki 
kezdetben a váltót konszenzuális szerződésnek tar
totta. és elutasította azt, hogy bármilyen rokonság
ban állna a római írásbeli szerződésekkel, majd taná-
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nak kifejtése során -  hivatkozva Barthra és 
Heinecciusra -  arra a véleményre jutott, hogy a vál
tó mégis inkább a contractus litteralis elméletének 
felel meg.75 Runde olyan szerződésnek tartotta a vál
tót, amelyet írásban, önálló elnevezéssel („váltó”) ál
lítanak ki bizonyos összegről, és amely természetét 
tekintve „contractus strícti juris germanici”. Ennek 
oka, hogy a szerződő felek -  még ha akaratuk nem is 
erre irányult -  pusztán a váltóban adott nyilatkoza
tukból eredően kötelezve lesznek. Ezen kijelentése 
ellenére (amely egyértelművé teszi a váltó litaralis 
contractus jellegét is), mindvégig visszautasította a 
váltószerződés írásbeli lényegének kimondását.76 
Eichhorn munkája is a két elmélet keveredését mu
tatja; a váltó kiszolgáltatását látja az ügylet befejező 
mozzanatának, és jelzi, hogy ez a szerződés egy ré
szének a teljesítése, mellyel jóformán a literalis con
tractus elméletét utasítja vissza.77 Másrészt viszont 
magát a váltószerződést sem tekinti konszenzuális- 
nak.78 Őszinte színfoltja a váltóelmélet-történetnek 
Pöhls. aki bevallja: a váltó olyan sajátszerű jellemű, 
hogy ezen tulajdonsága miatt lehetetlen meghatároz
ni. a literalis vagy a consensualis szerződés tanához 
soroltassék-e.79 Láthatóan belenyugodott abba, hogy 
a váltó a római jog által kidolgozott szerződéstípu
sok egyikébe sem sorolható be. és nem is fáradozott 
különösebben azon. hogy valamiféle önálló váltóel
méletet alapítson. Ennek ellenére helyesen külön
böztette meg a pactum de cambiandót a tulajdonkép
peni váltószerződéstől, szerinte ugyanis a váltó kiál
lításával épp csak megkezdik a váltószerződést. Sőt. 
vitatja Martens azon nézetét, hogy az csak akkor te
kinthető befejezettnek, ha a kiállított és intézvénye- 
zett váltót az intézvényezett elfogadása után átadták 
a váltóbirtokosnak.80 Mittermaier is megkülönbözte
ti a pactum de cambiandót és a contractus cambiit, 
de ennek más jelentőséget tulajdonít, mint azt 
Martens, Wagner vagy Pöhls tette, ugyanis 
Mittermaier a kiszolgáltatott váltót a váltószerződés 
puszta bizonyító eszközének tekinti.81 Ezen gondo
latai folytatásában pedig azt találni, hogy a váltóát
adás alapítja meg a váltószerződést, mert speciális 
váltókötelezettségek csak ebből keletkeznek.82 és a 
váltó felmutatása szükséges a váltójog érvényesíté
séhez: mindezek ellenére is állítja, hogy az ezen jel
lemvonásokkal leírt váltó nem elégíti ki az írásbeli 
szerződésekkel szemben támasztott követel
ményeket.83 Treitschke is elkülöníti a váltóban a 
pactum de cambiandót és a contractus cambiif, az 
előbbi részbeni előkészítése az utóbbinak, a tulaj
donképpeni váltószerződés megkötésének. A váltó- 
szerződés pedig olyan kötelem, amelynél fogva az 
egyik szerződő fél a másiknak a már megkapott 
anyagi javakért vagy hitelre azt ígéri meg a váltóle
véllel a szerződés helyén, hogy a váltóvevő (hitele
ző) a váltóban meghatározott összeget más helyen, a 
kiállító felelőssége mellett felveheti. Mint látjuk. 
Treitschke még mindig a distancia loci és az érték- 
vallomás elvén állt váltófogalmának kialakításakor.

mindemellett a váltóérvényességhez a váltó átadását 
is feltételül szabta. így arra a következtetésre jutott, 
hogy a váltószerződés is akkor befejezett, amikor a 
váltó átadása és átvétele ténylegesen megtörténik.84 
Azt, hogy a váltószerződés lényege a váltóátadásban 
és annak átvételében rejlik, számos XIX. századi 
váltójogász elismerte, de csak Thöl műveiben és el
méletében nyilvánult meg teljesen kidolgozott for
mában. Szerinte a „váltói váltószerződés az alapja 
minden váltóígéretnek.”85 A váltóígéret pedig ellen
érték nélküli pénzösszegígéret, amely egy olyan for- 
málügylet, amelynek alapját a váltó kiállítását meg
előző szerződés képezi.86 Ezen a formálügyleten 
alapszik a váltószigor, amely a causa debendi (az át
adás jogcímének) megjelölése nélkül is érvényes, és 
minden körülmények között perelhető.87 Kifejtette 
továbbá, hogy az ellenígéret nélkül elvállalt tartozás, 
a pénzösszegígéret minden kötelem között is a leg
szigorúbb. mert ez olyan feltétlen és mindig érvé
nyesíthető követelést alapoz meg. ahol a váltóbirto
kost semmilyen váltótartozás nem terheli. Mindezek 
alapján Thöl szerint a váltó írott szerződés, amely
nek jellege annak átadásában és átvételében rejlik, 
amely átadás egyébként formához nem kötött, ennek 
ellenére a váltószerződés maga formális szerződés
nek tekintendő, ugyanis a váltóban kifejeződik a 
szerződési akarat, és a váltójog érvényesítéséhez a 
váltólevél birtoklása okvetlenül szükséges.88 Thöl 
váltóelméletét leginkább azzal támadták, hogy ha 
Thöl nézete szerint a váltó puszta szerződés, akkor ki 
kell fejeznie azt is. hogy a váltóadós kötelme nem 
feltétlenül „láncos tartozás"89 (és így bármely jogos 
hitelező követelhetné tőle a váltótartozást), hanem az 
adós ellenvetést tehet a persona indossantis ellen, to
vábbá élhet a nemo plus iuris elvének kifogásával 
(amely szerint senki sem adhat át másnak több jogot 
annál, mint amennyi joga neki van), és ezek követ
kezménye az lenne, hogy a váltóbirtokos csak szár
maztatott jogot gyakorolhatna, és soha nem gyako
rolhatna önálló jogot a váltóból.91' A váltóbirtokos 
ezen bizonytalan jogállása ellentmondana a váltó 
egész intézményének, ellenkezne lényegével; a váltó 
ugyanis megkívánja a kötelezett feltétlen kötelezett
ségét, a váltóbirtokos önállóságát és feltétlen követe
lési jogának biztosítását is. Ezen követelményeknek 
Thöl elmélete nem felelt meg. így még a XIX. szá
zad derekán is váratott magára az a forradalmi meg
oldás, amely megválaszolta volna: mi is az a váltó?

Ha nem is forradalmi, de mindenképpen újfajta -  
közgazdasági szemléletű -  gondolkodásmódot ho
zott Einert. aki alaposan felkorbácsolta a váltójogá
szok kedélyeit. Ő ugyanis teljes mértékben szakított 
mind a contractus consensualis, mind pedig a con
tractus literalis váltóelmélettel, azt állítva, hogy a 
váltóban nincs is semmilyen contractus, a váltó egy
szerűen a kereskedők papírpénze.91 A váltókötelmet 
Einert egy írásból származó, speciális causa nélküli, 
egyoldalúan is jogérvényesen létrehozható tartozás
nak tartja, amely szerint a kötelem voltaképpen szer-

8



ződés nélkül is fennáll.92 Mint láthatjuk, Einert telje
sen kivonta a váltóügyletet a szerződéstanból, köz- 
gazdasági szempontból kezelte a váltót; nyilvánvaló
an szokatlan volt a váltójog tudományát a pénzügyi 
spekulációk vizeire vinni.

Einert váltóról alkotott papírpénz-elméletének 
alábbi sarokpontjait érdemes kiemelni.

A kereskedelem kezdetén az áruk egyszerű csere 
folytán kerültek forgalomba, mígnem megjelent az 
ércpénz, majd a vert és a papírpénz is. Einert szerint 
a kereskedők a papírpénzt legelőször váltók formájá
ban állították elő. majd a megalakuló jegybankok a 
papírpénzt sokszorosították, de ezzel a váltóüzlet 
még inkább virágzásnak indult.93 A kereskedelem 
fellendülése kedvezett annak a szokásnak, hogy a 
kereskedők váltókkal szerezzék be áruikat, és a vál
tókat pénz gyanánt használták, amelyekkel érvényes 
kifizetéseket is teljesítettek.94 Ha a kereskedő váltó
val törlesztette tartozását, a hitelező már a váltó átvé
telének pillanatában kiegyenlítettnek tarthatta köve
telését. s nem csak akkor, amikor a váltóért járó ösz- 
szeget átvette. Einert itt azt is megjegyzi, hogy a 
bankárok, kihasználva a kereskedelmi szükséglete
ket. váltókat adtak közre, így maguk árunak tekintet
ték azt. s kereskedők módjára üzleteltek a váltóval.93 
Plósz úgy fogalmaz, hogy Einert elmélete szerint a 
váltó a kereskedők papírpénze, mely a magánosok, 
különösen kereskedők hitelén nyugszik.96 Legyen a 
váltó lizetési eszköz, vagy a pénzt pótló eszköz -  
folytatja gondolatait Einert -. annak papírja különö
sebb jelentőségű minden más okmánynál, amelyből 
kötelem származik, mert a váltónál a papír maga az 
ígéret megtestesült képviselője, ebben rejlik az ígé
reten alapuló, a papírpénzben nyugvó dologi jog. és 
emiatt szükséges a váltó értékesítésénél annak köz
vetlen átadása és átvétele.'" Állításaiból azt a követ
keztetést vonhatjuk le. hogy a váltó elvont kereske
delmi papír, elvont kereskedelmi ígéret, amely ma
gában foglalja tulajdonképpeni értékét.98 Apáthy az 
alábbiak szerint foglalta össze Einert elméletével 
kapcsolatos észrevételeit: míg a váltó határozott for
mához kötött, a papírpénz nem; a váltó fizetési ígé
retet tartalmaz, a papírpénz lényege értékmérő jelle
gében áll; a váltónál a fizetési határidő lényeges al
katrész, a papírpénznél ilyenről nem beszélhetünk; 
végül pedig, míg a váltó egyes birtokosai között jog
következményeket is magában foglaló kapcsolat áll 
fenn. addig a papírpénz egymást követő birtokosai 
között ez teljesen hiányzik.99

Einert elmélete a német szerzők között sem ma
radt hatástalan, ugyanis arra indította Liebét. hogy, 
eltávolodva Einert spekulatív váltóelméletétől, an
nak szilárdabb magánjogi alapokat adjon azzal, hogy 
rávilágít: a váltó magánjogi momentuma annak pa
pírértékével indokolható,100 és elsőként vezette visz- 
sza a váltó kiállítását és átadását a római stipulá- 
cióra, s azt olyan formálügyletnek nyilvánította,101 
amely az alapul szolgáló jogviszonytól függetlenül -  
pusztán azért, mert váltó alakjában keletkezik -

érvényesíthető.102 Einert viszont el akarta kerülni, 
hogy más váltójogi szaktekintély változtasson elmé
letén, ezért maga fogott hozzá saját tanának újbóli 
magyarázatához. Bár először (az 1830-as években) 
még abból indult ki. hogy a váltó egyoldalú jogcse
lekmény, és nem sorolható egyik szerződési típusba 
sem, tanának újabb kifejtésekor (az 1850-es évek
ben) kimutatta, hogy a modern váltóügylet párhu
zamba állítható a római literális contractiissal,103 
Einert ugyanezen, 1852-ben kiadott művében (Über 
das Wesen und clie Fönn des Litercil-Conractes, wie 
dicsér zűr Zeit dér justinianischen Gesetzgebung 
ausgebildet gewesen, und Vergleiclutng clesselben 
mit dem Wechsel) maga is bevallotta, hogy kutatásai 
kezdetén az volt a célja, hogy ..átlendítse a holtpon
ton a konszenzuális és literális szerződéselmélet 
képviselői közötti váltóelméleti vitát, és újszerű ta
naival felélénkítse a váltójoggal foglalkozók tevé
kenységét. Mivel követői (Brauer, Hardung, Koch, 
Kheil. Kitka, Liebe, Stubenrauch) közül csak Liebe 
mutatott hajlandóságot arra. hogy határozott lépése
ket tegyen az új elmélet továbbfejlesztésére,104 maga 
látott hozzá tanainak újratárgyalásához.

A XIX. század második felében alkotó újabb váltó
jogi szerzők is Liebe és Thöl105 -  korábban tárgyalt -  
elméletére hivatkozva olyan váltószerződést láttak a 
váltó mögött, amely a literális contractus elvén alap
szik. és ezen szerződés a magánjog elmélete alá tarto
zik. Követőik közül Bluntschli a váltóígéretet a római 
stipukitiá\al tekintette azonosnak,106 és bár a váltót 
formálügyletnek tartotta, de a váltókövetelés keletke
zéséhez a váltólevél átadását és átvételét tartotta szük
ségesnek.107 Őt követte Renaud108 és Gengler109 is. 
Walter átruházási szerződésnek nevezte a váltót,110 
Thöl pedig lényegét tekintve írásbeli som- 
maígéretként jellemzi."1 Plósz emiatt szerződési vagy 
összegfizetési ígéret-elméletnek nevezte Thöl 
elméletét.112 A váltó stipulációhoz való hasonlóságá
nak gondolatát egyébként mind az 1847. évi porosz 
váltótörvény, mind pedig az 1848. évi általános német 
váltórendszabály elkészítésekor figyelembe vették.113

A XIX. század második felében a váltóelmélet
történet Biener váltószerződés-tana által kapott 
újabb lendületet. Amellett, hogy állást foglalt amel
lett, hogy a váltó analóg a római stipulációra,114 
munkáiban többször is ellentmondott azon állítás
nak. hogy a váltószerződés elmélete azonos a váltó 
átadásának és átvételének mozzanatával, hiszen a 
váltó átadását és átvételét gyakran olyan személyek 
végzik el, akik személyükben nem érdekeltek köz
vetlenül a kötelezettség elvállalásában, annak meg
alapításában. Szerinte a váltószerződés nem a váltó
levél átadásában és átvételében nyilvánul meg, ha
nem azon egyezményben, amely megelőzi a váltóle
vél átadását. Az átadás csak annak a jele, hogy meg
történt a megegyezés.115 Biener tana szerint a váltó
levél maga és annak átadása nem a váltószerződés, 
hanem e szerződés teljesítése.116 Arra is figyelmez
tet, hogy azon nézet -  amelyet Mittermaier,
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történeti sremle

Eichhom és Treitschke is vallott, és amely szerint a 
váltó lényege két részből, a pactum de cam- 
biandóból és a voltaképpeni \á\t6-contractusb6\ áll 
össze -  tulajdonképpen a római pactum de contra- 
hendo és a reál szerződések közötti viszonynak felel 
meg, hiszen itt is re kötik a szerződést, amelynek 
váltói joghatásai csak annak átadásával kezdődnek 
meg.117 Biener váltószerződés-tana alapján a váltó 
olyan szerződés, amelynél fogva az egyik szerződő 
lekötelezi magát, hogy a másik szerződőnek, aki ná
la valamilyen értéket megfizetett, azért annak bizo
nyos helyen és időben valamely meghatározott 
pénzösszeget fog rendelkezésére bocsátani. A váltó
ügylet tehát lényegét tekintve a váltóutalvány vásár
lása, amelynél szükséges szerződési elem a váltó 
vagy hátirati forgatmány írásbeli kiállítása és ezen 
írott forma tényleges átadása. Érdemes Biener elmé
letét közelebbről is megvizsgálni: a váltószerződés
hez képest a váltó a szerződésből származó jogtól 
független és önálló, de a váltóból eredő jog azon 
ügylettől is független, amely a váltó kiállításának 
alapját képezi. Ezen „alapszerződéstől” magát a vál
tószerződést is meg kell különböztetni, mert előfor
dulhat. hogy váltót előzetes ügylet nélkül, pusztán 
egy. a váltóra vonatkozó elvont egyezmény követ
keztében állítanak ki.lls Biener a váltószerződést 
adásvételnek tartja (kivéve azt az esetet, amikor va
lakinek ajándékba adnak egy váltót), amely sokféle 
alakzatban fordulhat elő. sőt a saját váltónál a kibo
csátó és az eredeti hitelező között ez teljesen
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vetkeztetéseket foglalja össze Biener: Wechselrechtliche 
Abhandlungen. 303-319. p.

99 Apáthy. i. m., 64. p
100 Liebe. F.: Die allgemeine deutsche Wechselordnung mit 

Einleitung und Erlautcrung (Leipzig, 1848); uő: Entwurf

einer Wechselotnung für Braunschweig (Leipzig. 1842. 
31-43. p.); uő: Entwurf einer Wcchselornung für das 
Herzogtum Braunschweig sammt Motiven (Braunschweig. 
1843). Liebe ezen javaslata alapján készítették elő és fogad
ták el a braunschweigi váltótörvényt 1843-ban. Thöl: Das 
Handelsrecht II.. 22. p. Vö.: Biener: Wechselrechtliche 
Abhandlungen. 361. p. és Apáthy. i. m.. 32. p.

101 Plósznál ..forálactus elméletként" jelenik meg. és különösen 
hiányosnak tartja, mert Liebe nem fejti ki benne a váltóügy
let létrejöttét, sem annak a szerződéstől való különbözőségét. 
Plósz, i. m„ 54. p.

102 Apáthy. i. m.. 64. p. Megjegyzendő, hogy a váltószerződés 
formális természetét Savigny már korábban felismerte: 
Savigny, F. C. von: Vermischte Schriften. I. (Berlin. 1850.
206. p.).

103 Einert. C.: Über das Wesen und die Form des Literal- 
Conractes, wie dieser zűr Zeit der justinianischen 
Gesetzgebung ausgebildet gewcscn. und Vergleichung dcs- 
selben mit dem Wechsel (Leipzig. 1852).

1,14 Liebe gondolatmenetéből egyébként az szűrhető le. hogy 
nem is értette Eincrt új tanának egész lényegét. Lásd Liebe 
idézett művét. 41. p.

105 Biener: Wechselrechtliche Abhandlungen. 368. p.
106 Bluntschli. J. K.: Deutsche Wechselordnung (Erlangen. 

1852. 5-9. p.).
1117 Apáthy. i. m.. 66. p.
108 Renaud. A.: Lehrbuch des Wechselrechtes (Gicssen. 1868. 

II. §); Renaud lényegében Thöl váltóelméletét vallotta; vö. 
Apáthy. i. m.. 65. skk.

lll9Genglcr. H. G. Ph.: Lehrbuch des deutschen Privatrecht. I. 
(Erlangen. 1854. 609-613. p.).

110 Walter. F.: Sysleni des gemeinen deutschen Privatrechts 
(Bonn. 1855. 331. és 342. §).

111 Thöl. H.: Das Wechselrecht (Leipzig. 1878. ISO. és 216. $).
112 Plósz. i. ni.. 55. p.
11' Biener: Wechselrechtliche Abhandlungen. 361. p.: Plósz. S.: 

A magyar váltójog kézikönyve (Budapest. 1889. 26. p.) és 
Apáthy. i. ni. 33. p.

114 Biener: Wechselrechtliche Abhandlungen. 360. p.
115 Vö. Savigny. F. C. von: System des heutigen römischen 

Rechts. III. (Berlin. 1840-1849. 313. p.).
1,(1 Biener: Wechselrechtliche Abhandlungen. 168. és 422. p.
117 Vö. Martens: Grundriss... 75. § és Walter. i. m.. 66. p.
118 Bicner: Wechselrechtliche Abhandlungen. 376. és 379. p.
119 Biener: Wechselrechtliche Abhandlungen. 376-378. p.: vö. 

Apáthy. i. m. 66. p.
120 Biener hansúlyozza. hogy a váltónál is az adásvételi szerző

dés szükségképpeni elemei jelennek meg (consensus, rés. 
preiium). de ahhoz még olyan egyedi jellemzők is társulnak, 
mint az. hogy az áru maga a pénz. és fennáll a elishmtia loci 
követelménye. Mindezen „mellékkörülmények" teszik önál
ló szerződéssé a váltószerződést. Bicner: Wechselrechtliche 
Abhandlungen. 168. p.

121 Biener. F.-A.: Abhandlung aus dem Gcbiete der
Rechtsgeschichte. 1. (Leipzig. 1846.91-97. p.); vö:. Treitschke. 
G. C.: Alphabetische Encyclopiidie der Wechselrechte und 
Wechselgesetzte. II. (Leipzig. 1832. 680. p.).

122 Martens: Grundriss... 75. §.
123 Bősét. J. E. von: Der Wechselcontract nach seiner his- 

lorischen. tclcologischen und philosophischen Ansicht 
(Praha. 1812. 33. §).

124 Zimmerl, J. M. E. von:: Anleitung zűr Kenntnis des 
Wechselrechtes (Wien. 1821. 12. §).

125 Biener: Wechselrechtliche Abhandlungen. 168. p.
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