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Homoki-Nagy Mária

A z Osztrák 
Polgári Törvénykönyv 

és a kiegyezés

A z 1848. évi áprilisi törvények közül csak néhány 
tartalmazott a rendi magánjog megváltoztatására 
irányuló intézkedéseket. Ezek megalkotása 

azonban szükséges volt ahhoz, hogy a törvény előtti 
egyenlőség, illetve a tulajdon 
szentségének és sérthetetlensé
gének elvét érvényesíthessék.
Az előbbi a rendi kiváltságok 
eltörlését és a jobbágyfelszaba
dítás megvalósítását eredmé
nyezte. Az 1848:9. te. az úrbéri 
és az azt pótló szerződések el
törlését rögzítette, és ezzel nem
csak személyében vált szabaddá 
a jobbágy, hanem a jobbágysá
got terhelő dologi kötöttségeket 
is megszüntették. Sőt, a tör
vényalkotók a törvény szövegé
be hallgatólagosan azt is beleér
tették. hogy a jobbágy birtoká
ban és használatában lévő 
urbáriális telkek szabad paraszti 
tulajdonná váljanak. Ez együtt 
járt a földesúri kártalanítással, 
mivel a tulajdon sérthetetlensé
gének elve ezt kívánta. A ma
gyar jogalkotók 1848-ban az ál
lam kötelességévé tették a kár
talanítási összegek kifizetését.

A szabad paraszti tulajdon ki
alakítása a kötöttségektől mentes 
földtulajdon létrehozását is meg
követelte. Ezért az addig jellem
ző ősiséget. illetve az adomány
rendszert is fel kellett számolni, 
amit az 1848:15. te. valósított meg. Ezekkel az intézke
désekkel lehetővé vált a szabad polgár és a szabad polgá
ri tulajdon megvalósítása.

A felvilágosodás ideológiájában megfogalmazott el
veket azonban nemcsak politikai értelemben kellett ér
vényre juttatni. Mindennek meg kellett találni a jogi, 
adott esetben a magánjog rendszerén belüli kereteit. Ezt 
tudva, nem véletlen, hogy 1848-ban a kormány köteles
ségévé tették a magánjogi törvénykönyv tervezetének 
elkészítését és országgyűlési tárgyalásra való előter
jesztését. A magánjogi kodifikáció gondolata nem volt 
ismeretlen a magyar jogéletben. A 18. század utolsó év
tizedétől a rendi magánjog új szabályozására több kí- 

_ sérlet is történt. Miután a nemesi vagyonjogra jellemző 
ló

kötöttségeket nem akarták felszámolni. így nem sok 
esély volt arra. hogy a magánjog egészét átfogó polgá
ri jogi törvénykönyv szülessen. Bár a reformkor ország- 
gyűlésein több. a magánjogot is érintő törvény szüle
tett, elsősorban a kereskedelmi jog területéről, az átfo
gó kodifikáció elmaradt.

A forradalmi lelkesedés ugyan előtérbe tolta a tör
vénykönyv megalkotásának szükségességét, de a sza
badságharc hónapjai nem tették lehetővé a nyugodt tör
vényalkotói munkát. Ez a szabadságharc utáni időre 
maradt, a neoabszolutizmus rendszere azonban más le
hetőséget teremtett. A magánjog szabályrendszerében 
az osztrák udvar sem akart visszalépni, így nem akarta 
visszaállítani a rendi vagyonjogi viszonyokat, és nem 

akarta a felszabadított paraszt
ságot visszasüllyeszteni a job
bágyi rendszerbe. Kísérletet 
tettek arra. hogy magyar jo 
gászt kérjenek fel a törvény- 
könyv elkészítésére, de mivel a 
kor neves tudósa, Frank Ignácz 
ezt visszautasította, nem látván 
más lehetőséget, 1853. május 
1-jén az osztrák polgári tör
vénykönyvet léptették hatályba 
Magyarországon és Erdélyben. 
Ennek kiegészítésére szolgált 
az 1852. november 29-én ha
tályba léptetett ősiségi pátens, 
így utat nyitottak a polgári tár
sadalom igényeinek megfelelő 
magánjog érvényesülésére.

Bár az idegen jog alkalmazá
sát nem szerették a magyar jo
gászok. különösen, hogy min
den gyakorló jogásznak vizs
gáznia kellett az osztrák jogból, 
mégis azt kell mondani, hogy az 
osztrák polgári törvénykönyv 
alkalmazása jó hatással volt a 
magyar magánjog fejlődésére. 
Ennek az állításnak az igazolá
sára azonban szükség van a bí
rói gyakorlat ismeretére. Mi
közben oly egyszerűen tudunk 

elítélően nyilatkozni az idegen jogról, elfelejtkezünk ar
ról a tényről, amelyet Chr. Neschwara1 fogalmazott meg: 
a magyar jogtudomány adós a bírói joggyakorlat feltárá
sával. Miközben ezt -  sajnos -  tényként kell elfogadni, 
azt is tudomásul kell venni, hogy kevés kivételtől elte
kintve nem ismerjük sem a késői rendiség, sem pedig az 
Országbírói Értekezlet tevékenysége utáni évtized bírói 
joggyakorlatát.2 Mindez azt jelenti, hogy miközben el
utasítjuk az idegen, osztrák jog alkalmazását, aközben 
nem ismerjük azt sem, hogy szokásjogi rendszerünk mi
lyen fejlettséget ért el a 19. század közepére. Ismertek 
voltak-e már azok a jogintézmények, amelyeket újként 
„kellett volna" az osztrák polgári törvénykönyvnek sza
bályozni? Átalakította-e az új törvénykönyv a magyar
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történeti siemle

magánjog rendszerét, vagy csak segítette a kor követel
ményeinek megfelelő jogintézmények érvényre jutását? 
Amikor 1861-ben hatályon kívül helyezték az ÁBGB-t, 
a mindennapi joggyakorlat mindent száműzött-e a ma
gánjog rendszeréből, amit az osztrák törvénykönyv sza
bályozott. vagy továbbéltek olyan szabályok, amelyek 
szükségesek voltak egyes életvi
szonyok szabályozására?

Ezek olyan kérdések, ame
lyekkel a mai napig adósak a 
magyar jogtörténészek. Mentsé
gük az. hogy a vármegyei tör
vényszékek fennmaradt jegyző
könyveit nem könnyű átnézni, 
és a szokásjogi rendszer sajátos
ságának köszönhetően az egész 
ország területére érvényes álta
lános törvényszerűségeket sem 
lehet minden esetben megálla
pítani. Ha azonban az Osztrák 
Polgári Törvénykönyv hatásá
nak elemzésekor a korábbiaktól 
eltérően többet szeretnénk mon
dani. akkor a levéltári kutatás 
elkerülhetetlen. Ráadásul szük
ségszerű is, mert ha a magyar 
magánjogi kodifikáció történe
téről nemcsak általánosságok
ban akarunk beszélni, akkor 
előbb-utóbb arra a kérdésre is 
választ kell tudnunk adni. hogy 
az osztrák-magyar kiegyezést 
követően miért nem az osztrák 
magánjogi kodifikáció útját kö
vettük. miért alkalmazkodtunk a pandektisták rendsze
rét követő német polgári jogi kodifikációhoz?

A tanulmány keretei nem teszik lehetővé, hogy a ma
gánjog teljes rendszerét bemutatva elemezzük: mikor 
és miképpen hatott az osztrák kodifikáció.3 Jelen írás
ban a személyi és a családjog területéről mutatunk be 
néhány jogintézményt.

*  *  *

A cselekvőképesség szempontjából döntő jelentő
séggel bír a természetes személy életkora. Werbőczy 
Tripartitumának rendelkezése szerint a 12 év alattiak 
cselekvőképtelenek. 12. és 24. életévük között korláto
zottan cselekvőképesek, majd a 24. életéve betöltésével 
vált valaki teljeskorúvá, azaz nagykorúvá.4 A rendi ma
gánjog rendszerében a teljeskorúság elérése nem jelen
tette automatikusan az önjogúvá válást. Werbőczy 
megfogalmazásában „önjogúaknak mondandók azok a 
személyek, akik senkinek sem állanak hatalma alatt.” 
(HK. 1.112.)

A férfiak a rendi magánjog keretei között csak akkor 
váltak önjogúvá, ha 24. életévük betöltése után apjuk 
kiadta számukra az osztályrészüket (HK. 1.51.). Ezzel 
kerültek ki az apai hatalom alól. A nők csak akkor vál
tak önjogúvá, ha fiúsították őket5 (HK. 1.7.), vagy öz

veggyé váltak, hiszen férjhezmeneteiükig apai hatalom 
alatt álltak, házasságkötésük után pedig férjük hatalma 
alá kerültek.

Ezen szabályok alól az első kivételek csak a reform
korban születtek meg. Lehetővé vált, hogy a fiú apja 
engedélyével már 20. életéve betöltése után önálló üz

letet nyisson.6 E tény azt jelen
tette, hogy a fiút apja az önálló 
iparűzés engedélyezésével tel
jeskorúvá tette. Ez azonban csak 
a formálódó kereskedelmi jog 
körében vált lehetségessé.

A nagykorúsítás lehetősége 
az ABGB hatálybalépését köve
tően vált általánossá. Az az 
igény, amely az ipar és a keres
kedelem területén megkívánta 
az önállóságot, az élet más terü
letén is megmutatkozott. Jellem
ző módon az 1848-1849. évi 
forradalom és szabadságharcot 
követő időkben a harcokban el
esett apa hiánya szükségessé tet
te, hogy a 20. életévét betöltött 
fiú vegye át a családon belül az 
apa szerepét. Azaz. amennyiben 
lehetőség nyílt rá, nem a gyám
ság által nyújtott lehetőséget al
kalmazták a családok, hanem az 
ABGB által nyújtott nagykorúsí
tás lehetőségével éltek.

Ez történt Csongrádon, ami
kor 1855. július 10-én Cse- 
meghy Móricz József azzal a 

kérelemmel fordult Csongrád megye törvényszékéhez, 
hogy fiát, Antalt nagykorúsíthassa. Keresetlevelében az 
apa azzal indokolta kérését, hogy „élte 22. évét túl hala
dott fiam Csemegi Antalnak helybeli vaskereskedése
met örökre általadni akarván, miután nevezett fiam ér
telmes és józan viselete, feddhetetlen élete, takarékos
sága és eszélyessége által magár folytonosan kitüntette 
és magát tökéletesen érett elméjűnek tanúsította, őt 
gondnoki hatalmam alól egészen feloldhatónak nyilvá
nítván nagykorúvá való nyilvánításába beleegyezem. "1 

A keresetlevélből egyértelműen megállapíthatók 
azok a feltételek, amelyek igazolása esetén a nem tel
jeskorú fiú nagykorúsítható volt. Az apa az egyház ál
tal kiadott anyakönyvi kivonattal igazolta, hogy Mentes 
Sophia és Csemeghy Móritz fia, Antal 1833. május 2- 
án született Csongrádon. Nemcsak az apa, de Csongrád 
város polgármestere is igazolta, hogy a fiú értelmes, 
feddhetetlen, nem pazarolja apja vagyonát, a katonai 
kötelezettség alól kiváltották, minden tekintetben alkal
mas apja üzletének folytatására. Az apa arról is nyilat
kozott, hogy kész fiát apai hatalma alól kiengedni, mely 
által a fiú önjogúvá válhatott. Mindezekre tekintettel 
Csongrád megye törvényszéke az általános polgári tör
vénykönyv 252. §-a alapján korengedményes nagyko
rúvá nyilvánította Csemegi Antalt.
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Jog
Az ABGB rendelkezése szerint az a kiskorú, aki a 

20. évét már betöltötte, legközelebbi rokona, illetve 
gyámja hozzájárulásával az apai. gyámi hatalom alól 
felszabadítható volt. ha az érintett kiskorú saját keres
kedéssel vagy iparral akart foglalkozni.8

Az 1850-es évek magyar joggyakorlata azt is bizo
nyítja. hogy a nagykorúsítás 
nemcsak az iparos-kereskedő 
családokban volt megtalálható, 
hanem a nemesi családok köré
ben is. A rendi magánjog keretei 
között az ősi birtok mindig a 
nemzetség, az osztályos atyafi
ak vér- és vagyonközösségét 
testesítette meg. Ezért, ha vala
melyik osztályos meghalt és kis
korú fiút hagyott maga után. ha 
az apa végrendeletében nem je
lölt meg gyámot, a kiskorú osz
tályos atyafiai. mint törvényes 
gyámok gondoskodtak a vagyon 
őrzéséről. Tették ezt azért, mert 
a kiskorú esetleges halála esetén 
ők voltak a törvényes örökösök.
Az osztályosoknak ez a vér- és 
vagyonközössége nem tette le
hetővé. hogy még nem teljesko
rú osztályosukat nagykorúvá 
nyilvánítsák. Az ősiség intéz
ményének eltörlésével ez a 
helyzet is megváltozott. Bizo
nyítja ezt Návay György esete.
Návay Károly, az édesapa 1849. 
augusztus 22-én halt meg, hátra
hagyva özvegyét és 1838. április 
18-án született fiát. Az édesanya 1860-ban fordult a 
Békés-Csanád megyei törvényszékhez, kérve 22. évét 
betöltött fia nagykorúsítását. Az édesanya kérelmét tá
mogatta az illetékes plébános, a szolgabíró és a család 
legközelebbi, felnőtt férfi rokona is. Egybehangzóan 
állították, hogy Návay György „korát felülmúlóm fér
fias gondolkodású, komolyabb dolgok fölött helyes íté
letet nyilvánít, erkölcsös, s alkalmas a szülői hatalom 
alóli felmentésre." A Békés-Csanád megyei törvény
szék az ABGB 174. és 252. §-ára tekintettel a fiút. „aki 
saját dolgait idegen befolyástól mentesen s függetlenül 
egymaga okszerűen elintézni képes”'1 1860-ban nagy
korúvá nyilvánította. így vált lehetővé, hogy a családi 
birtok ügyeinek intézését a fiatal György saját kezébe 
vegye, s ezzel önálló háztartás vezetésére alkalmassá 
váljon.10

A nagykorúsításnak lényeges vagyonjogi következ
ményei is voltak. A nagykorúsított személyt jogilag 
azonosnak kellett tekinteni mindazokkal, akik 24. élet
évük betöltése által váltak nagykorúakká. A rendi ma
gyar magánjogban a 18. életévét betöltött személy már 
szabadon rendelkezhetett ingatlan vagyonáról, de lehe
tősége nyílt arra. hogy 24. életéve betöltését követő 
egy éven belül, e korábban kötött szerződéseket ér-
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vényteleníthesse. arra hivatkozva, hogy nem rendelke
zett azzal a belátási képességgel, amely szükséges az 
ingatlan dologgal kapcsolatos szerződések meg
kötésére.11 A nagykorúsítás ezt már nem tette lehetővé, 
hiszen éppen a nagykorúsítás lényegét sértette volna a 
korábbi szabály érvényesítése.12 Ezzel magyarázható, 

hogy a rendi korban csak az 
iparosok körében nyílt lehető
ség a fiúgyermek nagykorúsí- 
tására. a nemesi ifjak esetében 
ez nem érvényesülhetett. Az 
1848. évi törvények következ
tében már nem kellett az ősi 
vagyont így védeni. Ezért vált 
jelentőssé e területen az oszt
rák törvénykönyv rendelkezé
se. mely a társadalom minden 
rétegénél lehetővé tette a kor
engedménnyel történő nagyko- 
rúsítást.

A nagykorúsításnak a 19. 
század első felében kialakult 
szabályát, amelyet végső soron 
az osztrák törvénykönyv erősí
tett meg, az Országbírói Érte
kezlet is hatályban tartotta. így 
vált általánossá az Ideiglenes 
Törvénykezési Szabályok által, 
hogy a törvényes korú szemé
lyek 24. életévük előtt korenge
dély által nagykorúakká válhat
tak, ha vagyoni viszonyaikra ez 
kedvező hatással volt. s gyám
juk. gondnokuk vagy legköze
lebbi férfi rokonuk ezt kezde

ményezte az illetékes törvényszéknél.13
*  *  *

A családjogi viszonyok körében egy másik lényeges 
jogintézmény fejlődését is érdemes megvizsgálni, ez 
pedig az örökbefogadás kérdése. A rendi magyar ma
gánjog ismerte a fiúvá fogadás intézményét. Ezt csak a 
nemesi jog keretei között lehetett alkalmazni. A bírói 
joggyakorlat szerint a magszakadás előtt álló nemes 
férfi királyi engedéllyel bárkit fiává fogadhatott azzal a 
szándékkal, hogy nemesi vagyonában örökösévé tegye. 
Ez egyben nemességszerzési mód is volt. Ha azonban a 
fiúvá fogadó nemesnek utóbb törvényes fiúgyermeke 
született, akkor a fiúvá fogadás személyi hatályát meg
tartotta. azaz nemes maradt a fiúvá fogadott, de vagyo
ni hatályát elvesztette, ezért nem örökölhetett.14

Késő rendi magánjogunkban a jobbágy-parasztság 
körében már találkozhatunk örökbefogadással.

„A Méltóságos Uraság megegyezéséből és engedel- 
méből néhai Molnár Tamástól maradott árva leányát 
Erzsébetet édesanyjának hirtelen és véletlen halála 
után örökbiil felfogta Hering Vencel, annak hites társa, 
úgy mindazonáltal, hogy azt sem egy, sem más atyafa 
tőlök el ne vehesse vagy idegeníthesse, semmi nemű ok
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nem állván ellent, mindaddig míg férjhez nem adhatják, 
mint magokét neveljék és hasznát vehessék, annyival is 
inkább, hogy keresztvízre is ők tartották, különben pe
dig becsületes és jó  gyermek nevelőknek az város által 
is esmertetnek. ”15

Ez a rövid megállapodás is bizonyítja, hogy az örök- 
befogadás az örökbefogadó házaspár és a mezőváros 
között jött létre, amelyhez a földesúr az engedélyét ad
ta. Ebben az esetben egy árván maradt jobbágy leány 
örökbefogadásáról volt szó. A rendi magánjog keretei 
között a földesúr engedélyével a mezőváros elöljárósá
gának volt joga az árva jobbágy gyermekek számára 
gyámot rendelni. A fenti esetben nem gyámrendelésről, 
hanem örökbefogadásról történt intézkedés, amikor az 
örökbefogadók, mint az árva keresztszülei vállalták, 
hogy az árva leányt eltartják, nevelik és férjhez adják. 
Addig a leány náluk lakik, és örökbefogadó szüleinek 
dolgozik. E rövid jegyzőkönyvi bejegyzésből a gyám
ság és az örökbefogadás szabályainak a keveredése ol
vasható ki. Szinte nyomon követhető, ahogy a szokás
jog keretei között a gyámság jogintézményétől elkülö
nül az örökbefogadás rendszere.

Az osztrák polgári törvénykönyv hatálybalépését kö
vetően egyre gyakrabban tűnnek fel a megyei törvény
székek aktái között azok a szerződések, amelyek örök- 
befogadásról rendelkeztek.

Zlinszky Imre megfogalmazása szerint „az örökbe
fogadás törvényeink szerint azon szerződés, melynél 
fogva valaki egy hozzá idegen egyént vagyonában örö
kösül fogad."16 Ez igaz a rendi magánjogban meglévő 
fiúvá fogadásra és a levéltári források szerint a 19. szá
zad közepén kötött örökbefogadási szerződésekre is.

„Élők közötti szerződés, mely alól írt napon és he
lyen Bentsik Mátyás mint örökbe-fogadó és néhai 
Bentsik Péter özvegye, mint örökbe-fogadott kiskorú 
Bentsik Jósefédes annya közt örökbe-fogadására nézve 
köttetett.

Bentsik Mátyás, ki több évek óta magánál tartja bol
dogult testvér ötse, Bentsik Péter kiskorú fijáit Bentsik 
Jósefet, az ez iránti rokonszenvből, tekintve különösen 
példás viseletét, szorgalmas s fogadott atyja iránti haj
lamait [.../ örökbe-fogadására magát kötelezi. [...]

A nevezett felek / . . . /  abba egyeznek, hogy Bentsik 
Jósef örökbefogadott, Bentsik Mátyás házánál vélte 
együtt lakjon, az egész gazdaságot vezesse; és minthogy 
a dologra már örökre tehetetlen, őt halála órájáig táp
lálja, gyámolítsa, szavát s oktatását nyájasan fogadja 
és holta után tisztességesen eltemesse. / . . . /  Kelt, Nagy
lakon I854,llk évi November hó 25ik napján."

Ezt a szerződést az örökbefogadó és az örökbefoga
dott anyja kötötte, s a törvény rendelkezésének megfe
lelően az illetékes megyei törvényszék peren kívüli el
járásban vizsgálta meg, hogy az ABGB rendelkezései
nek megfelel-e. Ebben az eljárásban bizonyították, 
hogy az örökbefogadó már betöltötte 52. évét és gyer
mektelen. Az örökbefogadott fiú 1837. március 17-én 
született. Az iratok átvizsgálása után a törvényszék az 
örökbefogadást jóváhagyta, mivel az megfelelt az 
ABGB 180. és 181. §-iba foglalt követelményeknek.

Azaz az örökbefogadó a szerződés megkötésekor már 
betöltötte 50. évét. Az örökbefogadó szülő és a gyer
mek között 18 év volt a korkülönbség.17 ,Az örökbefo
gadásnak az ált. Polg. T. Könyv 180. 181. §§-ban fog
lalt kellékei jelen esetben meglévén [...] az örökbefoga
dási egyezség bírói őrizet alá vétetni s ennek helyben 
hagyásáról örökbefogadó Bentsik Mátyás és örökbefo
gadott Bentsik Jósef hivatalos tudomány által értesíttet- 
ni rendeltetik.

A Csongrád megyei törvényszékhez 1857-ben a kö
vetkező szerződést nyújtották be jóváhagyás végett a 
szerződő felek: „Hódmezővásárhelyi lakos és gazdál
kodó Kérdő János úgy ennek nője született Bereczki 
Katalin mint örökbefogadók hódmezővásárhelyi 
Bereczki Péterrel, mint fia ifjú Bereczki Péter édes
anyával a következőleg Szerződtek: / . . . /  örökbefogad
ják, mint fogadott gyermeküket Bereczki Péter kiskorú 
fiát Pétert -  kit kisgyermek korától fogva házuknál tar
tanak s nevelnek, az ez iránti rokonszeretetet tekintve 
példás magaviseletét és tiszteletét, mellyel örökbefoga
dott örökbefogadó szülők iránt viseltetik mindazon jo 
gokkal, melyek a gyereket szülők után illetik kijelent
vén, miként őt mindennemű javaikban haláluk esetére 
örökösül hagyandják.

Bereczki Péter, ennek kiskorú fia  szinte Bereczki Pé
terjeién örökbefogadást ezennel szabad akarattal elfo
gadják, annak megemlítésével, hogy ezentúlra örökbe
fogadott örökbefogadó atya vezeték nevét is fogja visel
ni, önként beleegyeznek. ”19

Ha összehasonlítjuk az örökbefogadási szerződése
ket, megállapíthatjuk, hogy gyermektelen házaspárok20 
fogadtak örökbe rokon gyermekeket,21 akiket már kisko
ruk óta neveltek. Kölcsönösen rögzítették a szülők és a 
gyerekek között fennálló szeretetet, egymás tiszteletét. 
Biztosították azt, hogy a gyermek köteles lesz örökbefo
gadó szüleit idős korukban tartani, s haláluk esetén tisz
tességesen eltemetni. S nem utolsó sorban ezekbe a szer
ződésekbe azt is belefoglalták, hogy az örökbefogadott 
gyermek lesz a törvényes örökösük. Itt jelenik meg a 
rendi magánjog fiúvá fogadásának vagyonjogi követ
kezménye. A gyermektelen nemes vagyonának örökösé
vé tette a királyi kegyelemmel fiává fogadott személyt. 
A gyermektelen örökbefogadó szülő vagyonának örökö
sévé nevezte ki örökbefogadott gyermekét. Lényeges 
ebből a szempontból, hogy elsődlegesen rokon gyer
meket22 fogadtak örökbe, így azt is mondhatjuk, hogy a 
nemzetségen belül biztosították a vagyon öröklését.

„Örökbefogadási szerződés, mely Égető Katalin özv. 
Kalocsai Istvánné, mint örökbefogadó és Gál János 
mint az örökbefogadott kiskorú Gál Mihály atyja között 
ezen utóbbinak örökbefogadására nézve következőképp 
köttetett: Égető Katalin, ki gyermek éveitől fogva neve
li s magánál tartja Gál János (és Égető Anna) kiskorú 
fiát Gál Mihályt, tekintetbevéve az örökbefogadó irá
nyában tanúsított mindenkori jóindulatát, igyekezetét, 
példás magaviseletét, miután magának gyermeke nin
csen, nevezett Gál Mihályt mint fogadott gyermekét, 
örökbefogadja, e tekintetben az örökbefogadásra ma
gát ezennel lekötelezvén. ”23
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egy-egy szerződés tartalmából vonhatunk le következ
tetéseket a gyámság, illetve a formálódó örökbefogadás 
szabályaira, addig az 1853. után kötött szerződésekben 
már érvényesülnie kellett az ABGB szabályainak. A 
szerződést a szerződő felek lakhelye szerint illetékes 
törvényszéknek kellett jóváhagyni, ahol igazolni kellett 
mind a gyermek, mind az örökbefogadó szülők életko
rát. Erre azért volt szükség, mert az ABGB megkíván
ta. hogy az örökbefogadó szülő 50 éves már elmúljon, 
s ne legyen törvényes gyermeke.24 Az életkor fontossá
gát bizonyítja a következő örökbefogadásra irányuló 
keresetlevél: „Kovács Márton mindszenti lakos s neje 
Jaksa Erzsébet által ifjú Kovács János örökbefogadta- 
tása tárgyában közbejött egyezséget s erről vezetett 
jegyzőkönyvet, azon megjegyzés mellett, hogy bár az 
örökbefogadók a törvény meghatározta életkorba nin
csenek is, de mivel örökösük nem léte miatt az javaikról 
szabadon intézkedhetnek, az örökbefogadás helyben
hagyható légyen. ”25Az osztrák törvénykönyv az örök- 
befogadó szülők részéről a betöltött 50. életkort kíván
ta meg. Ezt a kort Kovács János és felesége még nem 
töltötte be, viszont vagyonukról már szerettek volna 
rendelkezni. A bíróság ezt az intézkedést „halál esetére 
szóló örök hagyományozásnak" tekintette, nem pedig 
örökbefogadásnak.

Az örökbefogadott gyereknek pedig legalább 18 év
vel fiatalabbnak kellett lennie örökbefogadó szüleinél. 
Ez a szabályozás valójában inkább azt a korábbi gya
korlatot erősíti, ami a nemesi jogban érvényesült a fiú
vá fogadás esetén. A magszakadás előtt álló személy 
örökbefogadott valakit, azért, hogy vagyonát örökíteni 
tudja. Az osztrák szabályozás nem kívánta meg feltétle
nül, hogy kiskorút fogadjanak örökbe,26 bár a fellelt le
véltári anyagok inkább azt igazolják, hogy gyakrabban 
fordult elő az, hogy még nem teljeskorú személyt fo
gadtak örökbe. Az örökbefogadott Bentsik József 1837- 
ben született, az ifjú Bereczki Péter 1839-ben. Az örök- 
befogadó Bentsik Mátyás a szerződés megkötésekor 
már 52. életévét is betöltötte, míg Kérdő János és fele
sége, mint örökbefogadó szülők 50. évüket töltötték be, 
mivel mindketten 1806-ban születtek.

Az örökbefogadási szerződést az örökbefogadott 
gyermek apja vagy gyámja kötötte, melynek érvényes
ségéhez bírói jóváhagyásra is szükség volt. Amennyi
ben az örökbefogadott gyermek a törvényes kort már 
betöltötte, az ő beleegyezését is rögzítették a szerződés
ben. Ezt tette ifjú Bereczki Péter, amikor ő is aláírta az 
örökbefogadási szerződést, s annak jóváhagyatására 
személyesen is megjelent a megyei törvényszék előtt. 
Ezzel teljesítették az örökbefogadás törvényi feltételét. 
Amennyiben az örökbefogadott gyermek felvette örök- 
befogadó szülője vezetéknevét, azt a szerződésben rög
zíteni kellett.27 Az Égető Katalin és Gál János között 
kötött szerződésben ezt rögzítették: „az ifjú Gál Mihály 
ezentúl Gál-Égető nevet fog viselni. "2X

Az örökbefogadás révén jogi kapcsolat jött létre az 
örökbefogadó szülő és az örökbefogadott gyermek kö- 

_ zött. Ez a jóéi kapcsolat azonban nem szakította mea a 
20

vérségi kapcsolatot az örökbefogadott gyermek és vér
szerinti szülei között. Ezt bizonyítja a Csongrád megyei 
törvényszék határozata, amely kimondta, hogy „az ál
talános polgári törvénykönyv 180. és 181. § szerint 
Gullay Mihálynak törvényes szüleinek megtartása mel
lett létrejött örökbefogadása [...] helybenhagyatik.”29 
Az örökbefogadási szerződéssel családjogi kapcsolat 
jött létre az örökbefogadó és az örökbefogadott között. 
A szülő és a gyermek közötti jogok és kötelezettségek 
közöttük jöttek létre. Az örökbefogadó szülőre szállt a 
gyermek törvényes képviselete, őt terhelte a gyermek 
nevelésének, tartásának kötelezettsége, miközben a 
vérszerinti kapcsolatot nem szakította meg a gyermek 
és törvényes szülei között. Mindezt jól bizonyítja a kö
vetkező megegyezés.

„ Örökbefogadási Szerződés: Melly egy részről 
Deutsch Jósef, más részről pedig Deutsch Bernát és ne
je  Auslánder Rosalia kisteleki lakosok között, s ez utób
biaknak, mint Deutsch Jakab kiskorú gyermekük termé
szetes és törvényes gyámjuk között a következőképpen 
kötetett u.m:

I°‘ Én Deutsch József örökbe fogadom Deutsch Ja
kabot, ki jelenleg 23 éves, s kit 2 éves korától fogva 
mint saját gyermekemet tartom és nevelem, elvállalván 
mindazon kötelezettségeket, melyekkel a fogadó szülék 
fogadott gyermekeik iránt törvény szerént tartoznak s 
az általam ezennel örökbe fogadott Deutsch Jakabot 
felruházom mind azon jogokkal, melyekkel a fogadott 
gyermek fogadó szülői irányában törvény szerint bír.

2"r Mi Deutsch Bernát és Auslánder Rosál, mint 
Deutsch Jakab édes szülői, ezen nevezett édes gyerme
kük java, jövő boldogsága és érdeke tekintetiből ezen 
örökbefogadásba bele egyezünk s ezen bele egyezésünk 
folytán az örökbefogadó Deutsch Jósefre átruházzuk 
mindazon jogokat és kötelességeket, mellyek bennünket 
mint szülőket fiunk irányában illetnek.

Melly ekként közöttünk létre jött örökbe fogadási 
szerződés előttünk felolvastatván és megmagyaráztat- 
ván, azt egész kiterjedésiben elfogadjuk, és neveink alá 
írásával megerősítettük.

Kelt Szegeden Május hó 3“" 858.
Előttünk:

Deutsch Jósef 
Eördögh Mihály 
Deutsch Bernát keze X  jegye 
Dobos István
Auslánder Rosál kéz X  jegye

Deutsch Bernát és Auslánder Rosál neveiket én írtam 
alá, kézjegyeiket azomban saját kezűleg tették. Eördögh 
Mihály"20'

Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok átmenetileg 
fenntartották az ABGB örökbefogadására vonatkozó 
szabályait. Az osztrák-magyar kiegyezést követően 
részben igazságügy-miniszteri rendeletek, részben pe
dig a gyámságról szóló 1877:20. te. módosította ezeket 
a szabályokat. Egyrészt nem kívánta meg, hogy az 
örökbefogadó szülők betöltsék 50. évüket, illetve ele
gendő volt, ha az örökbefogadott gyerek és az örökbe
fogadó szülő között 16 év korkülönbséget bizonyítót-



történeti szemle

tak. Eltekintettek attól a korábbi szigorú feltételtől, 
hogy az örökbefogadó személynek nem lehetett törvé
nyes gyermeke.31

Ahogy a természetes személyt, az embert a jogké
pesség születésének pillanatától illeti meg, úgy ez a 
jogképesség a halála pillanatáig tart. A rendi magánjog 
időszakában a halál bekövetkeztének tényét az orvos 
vagy a pap állapította meg. Ahhoz, hogy ezt megtehes
se. szükség volt a holttestre, mert így lehetett a halotti 
anyakönyvet kiállítani. Eltűnt személy halálát nem le
hetett megállapítani. Ez azt jelentette, hogy az ún. holt
tá nyilvánítási eljárást a magyar rendi magánjog nem 
ismerte.

Egészen sajátos módon a protestáns felekezetűek szá
mára II. József házassági pátense adott lehetőséget arra. 
hogy ha valamelyik házastárs tartózkodási helye hosz- 
szabb időn át ismeretlen volt. akkor a másik házastárs 
hűtlen elhagyás címén kérhette a házassági kötelék 
megszüntetését. Ebben az eljárásban ténylegesen nem 
az eltűnt személy halálát állapították meg, hanem magát 
a házassági köteléket bontották fel.32 így adtak lehetősé
get arra. hogy a pert indító fél esetleg új házasságot köt
hessen. Bizonyítja ezt Békésy Ilona keresete, aki 1807- 
ben azzal a kéréssel fordult a Csongrád vármegyei tör
vényszékhez, hogy Bodzás Jánossal kötött házassági kö
telékét bontsa fel. Keresetlevelében előadta, hogy férjét 
több mint 14 évvel azelőtt elvitték katonának, mintegy 
tíz esztendő óta semmi hírt nem kapott felőle. Katona
társai már mind hazajöttek, s tanúként bizonyították, 
hogy Bodzás János 1797-ben Mantuánál elesett, s ott el
temették. de a halálát bizonyító levelet nem kapta meg.
„ Férjem nem jött haza, sem egyéb regementnél nem lé
vén. engemet vagy hitetlenül elhagyott vagy mint pajtá
saival bizonyíthatom meghalálozott." Miután a férj a 
háromszori hirdetésre sem jelent meg, s életben létéről 
senki sem tudott semmit, a törvényszék Békésy Ilona és 
Bodzás János között kötött házassági köteléket felbon
totta. ” Ez a gyakorlat azonban nem volt megfelelő.

Az ABGB hatálybalépését követően lehetővé vált, 
hogy az eltűnt személyt, aki hosszabb időn át nem adott 
életjelet magáról, holttá nyilvánítsák.34 Ilyen kérelem
mel fordult Matuszka Katalin 1857-ben a Békés-Csa- 
nád megyei törvényszékhez. Keresetében előadta, hogy 
Farkas Pállal 1807-ben lépett házasságra, aki 39 év 
előtt elhagyta, hollétéről nem tud. A Magyar Helytartó- 
tanács útján kibocsátott hirdetménnyel kerestette, de 
nem jelentkezett. Ezért kérte a bíróságot, hogy Farkas 
Pál halálát bírói úton állapítsák meg. Miután a megyei 
törvényszék által kiadott hirdetményre 1858. december 
31-éig Farkas Pál nem jelentkezett, s tartózkodási he
lyéről más személy sem tudott, a bíróság holttá nyilvá
nította. Az ítélet indoklásában kimondták, hogy „az 
anyakönyvi kivonatból látható azon tényből, hogy ő  ez
előtt 80 évekkel született és így élemedett korához ké
pest élni megszűnt, alaposan vélelmezhető, hogy Far
kas Pál 43 évi folytonos távoliét alapján a ptk 2435; 
112; 113, 114 §§ alapján / . . . /  holttá nyilváníttatik. ”36 

Nem minden házastárs várt ilyen hosszú ideig. Külö
nösen az 1849-ben zajló katonai események szolgáltat

tak okot nemzetőrnek álló, illetve eltűnt férjek holttá 
nyilváníttatására. 1854. május 19-én Szabó Sámuelné, 
született Keresztes Lídia keresetlevelében kérte, hogy a 
bíróság állapítsa meg férjének. Szabó Sámuelnek a ha
lálát, akit katonatársai a temesvári csatánál láttak eles
ni, mivel „nyomasztó életkörülményei és kisgyermeki 
sorsa új házasságra kényszerítenék. Férjének valóság
gal megtörtént halálát pedig halotti bizonyítvánnyal 
igazolni képes nem lenne. ” Az osztrák törvényi szabá
lyozásnak megfelelően az eltűnt személy javainak és 
érdekeinek védelmére gondnokot rendeltek. A gondnok 
a Csongrád megyei törvényszék előtt bizonyította, hogy 
a törvény által előírt háromszori kihirdetés37 után sem 
jelentkezett senki, aki Szabó Sámuel életben létét bizo
nyította volna, ezért a felperes kérését a holttá nyilvání
tásra nem ellenezte. Az osztrák szabályozás szerint, ha
sonlóan, mint a házassági kötelék felbontására irányuló 
házassági bontó perekben, a bíróság ún. házassági vé
dőt rendelt ki. Az adott esetben a házasságvédő a tör
vényszék előtt kihallgatott két tanú vallomása között el
lentmondást vélt felfedezni, s ezért ellenezte, hogy Sza
bó Sámuel halálát törvényszék állapítsa meg. A két ta
nú vallomásában azt állította, hogy mindketten nemzet
őr társai voltak Szabó Sámuelnek, mindannyian részt 
vettek a temesvári csatában. Amikor az elbukott, s a 
fegyvert letették, a nemzetőröket gyalog hajtották visz- 
sza a győztesek a táborba. Az első tanú, Oláh János azt 
állította, hogy ekkor már Szabó Sámuel beteges volt és 
kocsin szállították. Vele ellenkezőleg, a másik tanú. 
Bördin Mihály úgy emlékezett, hogy Sámuel a többiek
kel együtt gyalog tette meg az utat. Azonban azt már 
egybehangzóan állították, hogy „amikor Temesvárról 
lett elbocsátásukkor 1849. évi augusztus végén vagy 
szeptember elején Temesvár és egy ismeretlen falu köz
ti erdőnél egy árokban fekve felismerték. ” A megyei 
törvényszék a két tanú vallomása alapján elegendő bi
zonyítékot látott arra, hogy Szabó Sámuelt holtnak 
nyilvánítsa, és ezzel a Keresztes Lídiával kötött házas
ságát is felbontotta. Az osztrák törvényi szabályozás
nak megfelelően a holttá nyilvánítás esetében hozott 
ítéletet hivatalból fel kellett terjeszteni a Pesti kerületi 
főtörvényszékhez (Csongrád megye a pesti kerülethez 
tartozott), amely az ABGB 114. §-ára hivatkozva a 
holttá nyilvánítást jóváhagyta. Ezt tette 1855 decembe
rében hozott ítéletében a Legfőbb Törvényszék és Sem- 
mítőszék is. Ezzel nemcsak Szabó Sámuel halálát álla
pították meg bírói úton. hanem a nemes Keresztes Lídi
ával 1825. július 27-én kötött házassági köteléket is fel
bontották.38

Hasonló kérelemmel fordult a Csongrád megyei tör
vényszékhez 1859 januárjában Bodrogi Zsófia, aki fér
je, Nagy Imre József holttá nyilvánítását kérte. Az asz- 
szony keresetlevelében szinte ugyanazokkal a tények
kel indokolta kérelmét, mint a fentebbi esetben.

„Nagy Imre József mint lovas nemzetőr az 1849. évi 
zavarok alkalmával a Császári Királyi katonaság által 
elfogatván, többekkel együtt a császári rendes hadse
regbe besoroztatván, a Lombard Velencei Királyságba 
vitetett, hol is Vincenza nevű városban súlyos betegség-



Jog
be esett, ugyanott meghalt. A Császári Királyi parancs
nokságtól kértem halott levelét, de nem kaptam, mert 
nem volt holtnak bejegyezve, valószínű a zavarok mi
att. " A tanúk vallomásaikban előadták, hogy Nagy Im
re József 1849 júliusában mintegy kétszáz társával, 
mint lovas nemzetőr indult el Hódmezővásárhelyről 
Arad felé. hogy a forradalmi sereghez csatlakozzanak.
Az egyesült ausztriai és orosz seregtől elszenvedett ve
reség után az elfogott nemzetőröket előbb Aradra, majd 
Temesvárra kísérték, ahol a Radetzki-huszárok közé 
sorozták őket. Végül Vincenzába vitték őket. Oda Nagy 
Imre József már betegen érkezett, ahol kórházba került.
A többieket onnan továbbvitték Milánóba, ahova ő már 
nem ment velük. Attól kezdve senki sem látta, senki 
sem hallott felőle.

Bodrogi Zsófia férje és saját keresztelési anyakönyvi 
kivonatát, illetve házassági anyakönyvi kivonatukat is 
csatolta. Ezek szerint Nagy Imre Ferenc és Pocsali Ka
talin fia. József 1824. január 11-én született, és 1844. 
november 27-én kötött házasságot az 1827. január 25- 
én megkeresztelt Bodrogi Mihály és Katona Anna leá
nyával. Sófiával.

A törvényszék a távollevő védelmére gondnokot ren
delt. aki a szükséges hirdetményt is közzétetette a Bu
dapesti Hírlapban. A feleség az általános polgári tör
vénykönyv 24. és 112-114. §-ira hivatkozva kérte férje 
holttá nyilvánítását, illetve a házassági kötelék felbon
tását.

A törvényszék által kirendelt házasságvédő elutasí
totta a felperes keresetét, arra hivatkozva, hogy a tanúk
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