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Homoki-Nagy Mária

A  beiktatás

Avégrehajtandók végrehajtására határnapul f. 
évi május 1“  napja a kaszaperegi pusztának 
azon részére, hol a Hosszú Antal és Lukács 
Gergely volt haszonbérlők haszonbéres osztályaik 

kezdődnek, az ún. aradi országúihoz, általam kitü- 
zetvén. Ezen határnapnak bekövetkeztével a most 
legközelebb érintett s általam kijelölt helyre Lőrincz 
István orosházi bíró, Szász András esküdt, mint álta
lam meghívottakkal együtt személyesen kimentem, s 
ott e következendöknek jelesen: Mály Guido úrnak, 
mint a ... Kállay urak törvényesen vallott ügyvédjé
nek, Majthényi Flórián úrnak, mint nyertes alperes
nek, Kállay Rudolf úr családi javak igazgatója, Va
sas András komlósi bíró, Lászik András törvénybíró, 
Beliczay Antal, Farkas Pál, számos komlósi lakosok 
jelenlétekben... a tisztelt első bíróság által hozott íté
letet a ... törvényszéki helybenhagyó ítélettel együtt 
szokottan kihirdetvén... majd Majthényi Flórián urat 
mint a kérdéses kaszaperegi puszta birtoknak új ha
szonbérlőjét... az ott közel helyzeti vetésbe bevezet
vén. neki az egész Kaszaperegi puszta birtokot... a 
haszonbérleti szerződés világos értelméhez képest 
haszonbéres használatba valósággal, s egy darab fö ld 
nek kezébe adásával is bíróilag által adtam ;... Kállay 
Rudolf úr, a családi javak igazgatója, mint a szó alatti 
puszta birtok tulajdonos nemzetség képviselője,... 
a szerződési pontok betöltésének indokából, a pusz
ta birtokot egy darab rög felvételével haszonbérlő úr 
kezébe való átadásával tettleg haszonbéres birtokába 
bocsájtani el nem mulasztotta.” 1

Ezt a jelentést 1851-ben az orosházi járásbíróság 
által kiküldött szolgabíró tette, amikor az új haszon- 
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bérlőt a tulajdonos engedélyével bevezette a haszon- 
bérlet tárgyát képező uradalomba. Hasonló jelen
tésekkel a hiteleshelyek felállítását követően, a 14. 
századtól kezdve bármikor találkozhatunk.

A rendi korszak tulajdon- és birtokviszonyainak 
elemzése egyértelművé teszi, hogy a római jogi érte
lemben használt tulajdon, mint abszolút jog, nem is
mert. A kötött tulajdoni viszonyoknak köszönhetően 
ősi birtok esetében az adott nemzetség egészét, ado
mánybirtoknál a királyt kellett tulajdonosnak tekin
teni, miközben az ingatlan jószágot éppen kezében 
tartó birtokos valójában tulajdonosi jogokat gyako
rolt. Dogmatikai szempontból a tulajdon sajátossá
gainak meghatározása és elemzése a rendi vagyon
jog esetében rendkívül nehéz. Nem véletlen, hogy 
a szakirodalom nem tulajdonról, hanem birtokról, 
birtoklásról beszél. A korabeli bírói joggyakorlat pe
dig elsődlegesen a birtokban ülőt részesítette birtok- 
védelemben, még olyan áron is, hogy érvényesülni 
engedte az ősi „vim vi repellere” elvét. Sőt kialakítot
ta a sommás birtokper gyakorlatát. Ez azt jelentette, 
hogy az a birtokos, akit erőszakkal kivetettek a bir
tokból, szóbeli per keretében, ha bizonyította birtok
lása tényét és az ellene alkalmazott erőszakot, akkor 
visszahelyezték a birtokba, függetlenül attól, hogy a 
birtokos jó- vagy rosszhiszeműségét vizsgálták vol
na. Ha az erősebb joggal bíró tulajdonos mégis bir
tokon belülre szeretett volna kerülni, kénytelen volt 
hosszadalmas írásbeli pert kezdeményezni, s abban 
bizonyítani erősebb jogát.

Ez a gyakorlat veti fel azt a kérdést, hogy mikép
pen lehetett egy ingatlan jószág birtokába lépni?

Elég volt-e a birtoklás jogcímét megszerezni, vagy 
más feltételeket is teljesíteni kellett ahhoz, hogy va
laki egy ingatlan jószág tulajdonjogát megszerezze?

A birtokba lépés szabályait az adománybirtok meg
szerzésénél tapasztalhatjuk meg először, bár meg kell 
jegyeznünk, nemcsak a megadományozottat kellett a
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birtokba vezetéssel valóságos „tulajdonossá” tenni. 
Az örökbevallással szerzett ingatlanjószágokba és az 
időleges bevallásoknál a hitelezőt, a bérlőt szintén be 
kellett iktatni a birtokba.

Miközben Szent István és Könyves Kálmán törvé
nyeiből csak arról szerzünk tudomást, hogy a király
nak és az országnak tett jószolgálatokért az uralkodó 
birtokot adományozhatott híveinek, amelyet Kálmán 
királyunk rendelkezésének megfelelően kizárólag a 
megadományozott fiú leszármazottai örökölhettek.

I., Nagy Lajos király 1351. évi decretumában már 
utalást tett arra, hogy ha a megadományozott beikta
tásakor valaki ennek ellentmondott, akkor kizárólag 
saját nevében pereskedhetett. Kérhette az ellentmon
dás okának igazolását. „Ha pedig birtokot vagy bir
tokokat adományoztunk valakinek, ez a neki adomá
nyozott birtokot vagy birtokokat foglalja el a maga 
részére és a mondott birtokba való iktatáskor jelent
kező ellentmondókkal ne a mi nevünkben, hanem az 
ö saját nevében perlekedjék.”2

Luxemburgi Zsigmond volt az első, aki decretu
mában már nemcsak a birtokba iktatást rendelte el, 
hanem annak idejét is meghatározta, s ezáltal a be
vezetés eljárási szabályaira is utalást tett. „Ha híve
ink közül bárki is, felségünktől akármilyen módon 
hűtleneink birtokait nyerte el vagy kérte fel és magát 
lanyhaságból vagy restségből a mi emberünk vagy a 
káptalan vagy convent emberei útján, a mint ez szo
kásos, a törvényes időn belül, vagyis egy év forgása 
alatt, e neki adományozott birtokokba be nem iktatta, 
arra nézve okmánylevelének ereje elvész, és maguk a 
birtokok ismét legott királyi kezünkre fognak vissza- 
szállani; vagy az ilyen esetben legalább azok részére 
kell azokat visszaadni, a kik fejének és birtokainak 
megkegyelmeztünk.”3

Ez a törvényhely több szempontból is fontos a bir
tokjog megszerzése szempontjából. Ha összevetjük 
az 1351. évi decretum rendelkezését a Zsigmond ál
tal előírt paranccsal, akkor figyelemmel lehet kísér
ni az ún. peres adomány kialakulásának folyamatát. 
Ezen adományozási forma szerint az uralkodónak 
lehetősége nyílt arra is, hogy a királyi kincstárra még 
ténylegesen vissza nem szállt birtokot is eladomá
nyozhassa.

Luxemburgi Zsigmond a hűtlenségbe esett sze
mély vagyonának elidegenítéséről tett említést, bár 
a magszakadás esetén visszaháramlott birtokot is el
adományozhatta az uralkodó. De a hűtlenség tényét 
csak jogerős bírói ítéletben mondhatták ki, miközben 
az, aki birtokot szeretett volna szerezni, már e jog
erős ítélet megszületése előtt is felhívhatta az uralko
dó figyelmét az elkövetett cselekményre. Ez azt ered
ményezte, hogy a hűtlenséggel megvádolt személy 
még birtokos volt, amikor valaki ugyanezt a birtokot 
adománybirtokként kérhette a királytól. Ha a beveze
téskor a valóságos birtokos ennek ellentmondott, az 
adományt kérő, az 1351. évi decretum rendelkezésé
nek megfelelően a maga nevében ellentmondás okát 
kérő pert indított. Ebben a perben ezután vagy be tud

ta bizonyítani az általa állított hűtlenség tényét vagy 
nem. Ez utóbbi esetben, mivel alaptalanul vádolt 
meg valakit az egyik legsúlyosabb bűncselekmény 
elkövetésével, az általa felkért birtok örökbecsű ér
tékében marasztalták. Ezzel igyekeztek uralkodóink 
visszatartani az ingatlan jószágokat megszerezni 
vágyókat az alaptalan vádaskodásoktól. (Több év
századdal későbbi esetek bizonyítják, hogy mégsem 
bírt elég visszatartó erővel. Az 1830. évi magánjogi 
törvényjavaslatok tárgyalásakor többen, különösen 
Deák Ferenc, épp ezt a gyakorlatot szerették volna 
véglegesen megszüntetni.)4

A peres adomány kialakulása mellett e két törvény
helyet figyelve, nyomon követhetjük a bevezetés eljá
rásjogi szabályainak a kialakulását is. Itt került törvé
nyi rögzítésre, hogy a „szokásos” módon, azaz a ki
alakult gyakorlat szerint a birtokba iktatást elrendelő 
bírói parancsban neveztek meg több királyi embert, 
akik közül egynek kellett a hiteleshelyi ember közre
működésével az adománylevél kiállításától számított 
egy éven belül a birtokba iktatást végrehajtani. El
lenkező esetben az adományozás hatálya megszűnt, 
és a birtok ismét eladományozhatóvá vált. A birtokba 
iktatási parancs hatálya attól függött, hogy az uralko
dó vagy az ország valamely nagybírája állította-e ki. 
Az első esetben egy év, míg az utóbbi esetben hatvan 
nap állt a megadományozott rendelkezésére, hogy az 
iktatást végrehajtassa.

Ez a törvényhely erősíti meg azt a kialakult gya
korlatot, hogy a bevezetést mindig egy királyi ember 
és a birtok fekvése szerint illetékes hiteleshely által 
kiküldött hiteleshelyi ember végezte el az iktatást. 
Erre a király, illetve az ország valamely nagybírója 
adott parancsot.5

Uralkodóink ettől kezdve a bevezetésre vonatko
zó bírói parancsban nevezték meg azokat a királyi 
embereket, akik az adott vármegyében birtokkal ren
delkeztek, s akik közül ki kellett választani az eljáró 
királyi embert.

A birtokba iktatás rendszerint együtt járt az adott 
birtok határainak bejárásával. Ekkor kellett a birtok 
határait pontosan rögzíteni, amennyiben szükségessé 
vált, a határjeleket kijavítani vagy éppen újat állítani. 
Csak abba az ingatlan jószágba lehetett valakit beve
zetni, amely birtoknak a pontos határait is ismerték.

A határjárás szorosan összefüggött a beiktatással, 
és ugyancsak lényeges formai eleme volt a birtok
szerzésnek. Nem lévén telekkönyv, ezek a határjárási 
leírások rögzítették egy-egy birtok pontos fekvését, a 
szomszédokat, a határosokat, azaz mindazokat, aki
ket a bevezetéshez meg kellett hívni.

„Károly király Péter f ia  András kérésére érdemes 
szolgálatai jutalmául örök jogon neki adományoz
za... a birtokot, miután... a szóban forgó birtok mint 
örökös nélkül meghalt ember földje, valóban adomá
nyozói jogkörébe tartozik, s  hogy a határjárást és az 
iktatást a kijelölt Benedek fia: Mihály, illetve Kupa-i 
Luka királyi emberek közül az utóbbi végrehajtotta, 
mégpedig ellentmondás nélkül. ’’6
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Jog
A hiteleshelyek megszervezésével állandósult az a 

gyakorlat, amely már nem elégedett meg a birtok ha
tárainak leírásával és az eljáró királyi ember megne
vezésével, hanem kialakította azt a gyakorlatot, amely 
a határjárás mellett a másik fontos alaki feltétele lett a 
birtokszerzésnek, azaz a birtokba iktatást. Ekkor vált 
egyértelművé az az eljárási forma, amelyben az új tu
lajdonost, birtokost a szó szoros értelmében beléptet
ték a birtokba, s a kezébe adott földröggel jelezték az 
ingatlan jószág tényleges birtokbavételét.7

Zsigmond decretumát követően ismét a szokás
jog alakította a szabályokat, majd I. Mátyás nagyobb 
decretumában rögzítette az eljárási szabályokat: 
„mindenik vármegyében köteles az ispán a nemesek 
közönségével együtt a tehetősebb és személyesen ott 
lakó nemesek közül, a vármegye szükségéhez képest 
tizet vagy tizenkettőt vagy nyolcat... kiválasztani, és 
csak ezeknek kell és szabad a káptalan vagy a kon- 
vent bizonyságával tanúval latások, perbehívások, ik
tatások és egyéb végrehajtások eszközlésére kimenni, 
akik is kötelesek ezt a terhet egy egész éven keresztül 
elviselni.

Mihelyt pedig megválasztják, ők is tartoznak a tör
vényszék színén esküt tenni éppúgy, mint a káptala
nok és a konventek választottjai.

Mikor valamelyik végrehajtásról visszatérnek, ak
kor, valamint a káptalan vagy konventben, úgy ők is 
kötelesek és tartoznak esküt tenni, hogy azt, amit lát
tak, cselekedtek, hallottak, megtudtak és végrehajtot
tak, annak rendje szerint fogják megváltani.

Akikre pedig közülük rábizonyul, hogy bármely 
okból valamely csalárdságot követtek el, azokat be
csület- és emberség vesztettnek kell tekinteni. Többé 
soha, sem bíróság előtt, sem azon kívül semmi dolog
ban sem tehetnek bizonyságot. "8

Ezek a törvényi rendelkezések elősegítették, hogy 
állandósuljanak a bírói gyakorlat által kialakított 
eljárási formák, amelyek végül Werbőczy korára 
rögzültek. Ennek köszönhető, hogy Werbőczy már 
a kialakult és megszilárdult szabályokat rögzítette, 
amelyek ezt követően évszázadokra meghatározták a 
birtokszerzés alaki feltételeit.9 Bár a bevezetés sza
bályait Werbőczy a korabeli törvényhelyeken előírt 
szabályoknak megfelelően a király által történt ado
mánybirtokhoz kapcsolja,10 ugyanakkor már jelzi, 
hogy a beiktatásra bármilyen jogcímen szerzett bir
tokjog érvényesítéséhez szükség volt. „Bármely fek 
vő jószág és birtokjog iránt idegenek és kívül állók 
között, akármilyen módon történt örökbevallást pe
dig, sőt még azt is, amely ötven forinton fe lü li zálog 
czimén keletkezett vagy történt, egy év forgása alatt 
törvényes iktatással szokás és kell megerősíteni." 
(HK. 1. 63.)

Itt utalt először Werbőczy arra, hogy nemcsak tu
lajdonjog szerzése esetében, hanem időleges birtok
jog megszerzésénél is érvényességi feltételként köve
telték meg az egy éven belül végrehajtott bevezetést.

A Mohács előtt kor joggyakorlatát összegezve azt 
mondhatjuk, hogy egy ingatlan „tulajdon jogának”

megszerzéséhez elengedhetetlen formális kellék volt 
az iktatás tényleges gyakorlata. Ezt egy királyi em
ber, akit az adott vármegye birtokos nemesei közül 
jelölt meg az uralkodó, valamint az illetékes hiteles 
hely által kiküldött hiteleshelyi ember végezte. Lé
nyeges feltételként érvényesült, hogy minden birtok
részbe külön-külön végre kellett hajtani a bevezetést, 
a szomszédok és a határosok jelenlétében. „Mivel 
azonban Mátyás betegsége miatt ez alkalommal Nog 
Iwan, Moogh és Gyurgy birtokok bejárásánál nem 
tudott jelen  lenni, az uralkodó újabb utasítására 
-  amely szerint a mondott királyi ember az egri káp
talan tanúsága alatt Nogywan. Moogh és Gyurgy bir
tokokat a szomszédok összehívásával járja  be, ahol 
szükséges, emeljen új határjeleket a régiek mellé, ik
tassa ezeket Istvánnak, ha nincs ellentmondás. ""

Mintegy ötszáz évvel később a következő iktatási 
jelentést olvashatjuk:,, 1854. szeptember 3-án midőn 
a mérnök a kimérési munkálatot befejezte a megneve
zett Tótkomlósi esküdtek mint meghívott tanuk a ka
szaperegi puszán Kállay Miklós illetőségéből Lukács 
Gergely részére kihasíttatni rendelt s  bevezetésem 
után Németh Károly által kimért földterületen meg
jelentem s a kimért részt a mérnök által elkészített s 
ide mellékelt térkép szerént, a megbízás értelmében 
Lukács Gergelynek birtokába. Lukács Antal h. ügy
véd megbízottya által form a szerint bevezetésen tett
legesen átadtam. ”n

A tulajdonjognak és a birtokjognak a megszerzé
séhez a 16. századra kialakult szabályok szerint el
engedhetetlen alaki feltétele volt a beiktatás, amely 
szorosan összekapcsolódott a határjárással. E sza
bályokat részben a szokásjog, részben pedig ural
kodóink decretumai rögzítették. A több évszázados 
hagyományt Werbőczy István mintegy összegezte 
Tripartitumábán. Ez lett az az alap, amelyhez a késői 
utódok is ragaszkodtak, olyannyira, hogy e formai 
feltétel elmaradása vagy nem megfelelő végrehajtása 
érvénytelenítette a birtok megszerzését.13

A 19. század első harmadában megjelent magánjo
gi munkák szerzői közül többen azt a véleményt rög
zítették, hogy a joggyakorlat az időleges bevallásnál 
mellőzte a beiktatást.14 Szlemenics Pál az 1647-ben 
keletkezett törvényre15 hivatkozva képviselte azt a 
véleményt, hogy időleges bevallásoknál nem kellett 
a bevezetési eljárást végrehajtani. Ez a törvény való
ban kimondja, hogy ha a bevezetés elmaradt, akkor 
az időleges bevallások nem váltak érvénytelenné. 
Azonban, ha nem történt meg a beiktatás, akkor az 
időlegesen birtokjogot szerzett nem tarthatott igényt 
az öt megillető jogokra. Sőt, ha két időleges jog (zá
logszerződés esetében a hitelező és a haszonbérleti 
szerződésnél a haszonbérlő joga) került szembe egy
mással, akkor azt illette meg a többletjog, aki azt bir
tokba iktatással is megerősítette. Azaz a ténylegesen 
birtokban lévőt illette meg a birtokvédelem, s ő érvé
nyesíthette a birtokláshoz kapcsolódó jogait.

A beiktatás szükségességét a joggyakorlatból vett 
példákkal is könnyű bizonyítani: „Tartozom ezen



Jog
most elzálogosított és általam csak in concreto bírt ka
szaperegi huszonnegyed részemet a zálogos uraknak 
törvényesen in facie  loci resignalni... köteles leszek 
azon kaszaperegi pusztából nyíl és földm érő mérése 
szerint Lukács uraknak az én osztályos huszonne
gyed részemet effectiv és specifice cum designatione 
metarum hiteles bizonyság előtt excidáltatni... ”16 
Hasonló szerződési feltételt tartalmazott egy másik 
zálogszerződés i s : .....a zálogbavevőket, mint újjon
nan való zálogosokat minden szükséges és törvényes 
formalitásokkal nyilván és közönségesen bevezetni és 
a megnevezett jószágot általadni tartozom. ”17

Mindez azt jelenti, hogy a 15-16. század fordu
lójára már nemcsak az adománybirtokba kellett be
iktatást végezni, hanem minden birtokátruházásba. 
Ezt fontos rögzíteni, mert a 19. század első felében 
megjelent szakmunkák kizárólag a királyi adomány
nál említik a beiktatást, mint szükséges kelléket. „A 
beiktatás az adományosnak, az ő néki örökösen aján- 
dékoztatott jószágba való törvényes beállítása. A be
iktatás tárgya, ami volt az adományé. Ha kevesebb 
lesz a beiktatásban, az adománynak beiktatás nélkül 
maradt része elenyészik. ’’18

Ugyanakkor Frank Ignác már megjegyzi, hogy 1., 
Nagy Lajos beiktatási parancsot adott a leleszi kon- 
ventnek az osztályosok részére, hogy azok osztályré
szükbe beléphessenek.19

***

A török hódoltság idején és az azt követő időben 
szükségképpen módosultak a beiktatás eljárási szabá
lyai. A Mohács előtti időszakban kialakult szabályok 
szerint minden birtokba, birtokrészbe külön-külön 
be kellett vezetni az arra jogosultat. Ha több várme
gyében feküdt a birtok, akkor minden vármegyében 
új eljárást kellett kezdeményezni. A török hódoltság 
idején fennálló veszedelmes viszonyok miatt, külö
nösen, hogy a hivatalok sem működtek, ezt a szigorú 
szabályt nem lehetett betartani. Ezért lehetővé vált, 
hogy a szomszédos vármegyében, mintegy jelképe
sen történjen meg a bevezetés. Ebben az időben ál
landósult az a szabály, hogy elegendő volt a birtok 
központjában a beiktatást végrehajtani, ha élő szóval 
a többi birtoktestre is kiterjesztették a beiktatást, ak
kor az érvényes volt minden más birtokrészre. Ennek 
az volt a feltétele, hogy az adománylevél, az örökbe
valló irat pontosan meghatározza a birtokot, annak 
részeit és az ún. uradalmi központot. Ezt a gyakorla
tot két törvény, az 1563:45. te.20 és az 1647:136. te. 
szabályozta. „Jövőre pedig, ha olyan jószágba kell 
valakit iktatni, amelyekhez a töröktől való félelem  
miatt nem lehet barátságosan oda jutni, az iktatá
sok teljesítéséhez általában a következő rendtartást 
kívánják.

l.§. Hogy azok ne távol eső helyeken, mintegy alat- 
tomban, hanem a legközelebb fekvőkben, nyilván és 
mindenki szeme láttára, a szomszédok és határosok 
jelenlétében, a felkért fekvőjószágok lakosainak is

értesítése mellett történjenek, még pedig nem másutt, 
mint a törvényszék vagy gyűlés tartásának szokott he
lyein és az 1563: 45. te. értelmében, ama vármegyék 
bírái és köztisztviselői előtt, amelyekben az ilyen fe l
kért fekvőjószágok vannak; és a másképpen véghez
vitt iktatásoknak semmi erejük se legyen. "

Ezt a gyakorlatot kiterjesztették azokra a terüle
tekre is, amelyeket járvány, elsődlegesen pestis súj
tott.21

Másik lényeges változás volt, hogy nem feltétle
nül a hiteles helyi embernek kellett eljárni a királyi 
emberrel, hanem a szolgabíró az esküdtjével, illetve 
jobbágyok esetében az esküdtek is végrehajthatták a 
beiktatást. A nemesi jogból a bevallások és az ehhez 
kapcsolódó beiktatás joggyakorlatát a jobbágyság is át
vette. A bevezetést „falusi elöljárók vagy az uradalmi 
tisztek végeztek: mindig a helyszínen, köztudomással, 
nappal és minden házban-telekben külön-külön. ”22 A 
jobbágy-parasztság számára ugyanolyan fontos volt a 
megszerzett urbáriális telek vagy ház, mint a nemesség 
számára az adománybirtok. Ezért az iktatási eljárást 
hasonlóképpen érvényességi feltételként értékelték a 
birtokjog megszerzése szempontjából.

„Igaz János esküdt bíró és Török Imre esküdt j e 
lentik: Tekintetes Szilágyi Sándornak a Méltóságos 
uraságfiscalisával egyetemben azon pörös szőlőhöz, 
mely iránt Gerlicze Anna asszony, nemzetes Kőszeghy 
György tiszttartó úr hitvese a Római Catholica Ecc- 
lesia ellen port intézett, kimenvén és minekutána a T. 
nemes vármegye végzése előttek elolvastatott volna, 
azon szőlőt Gerlicze Annának, mint győzedelmeskedő 
felperesnek által adattak és birtokába bevezettettek. 
Makó 1807. ”23

„Nagy Mihály bíró és Varga János esküdt jelenti; 
hogy Berecz Pannát azon peres szőlőnek birtokában, 
melyet Szabó Sámuel ellen intézett és a nemes várme
gye végzése szerint mint felperes megnyert, mai na
pon bevezették és annak birtokába beiktatták. Makó 
1807. "24

A török hódoltság kora után, 1723-ban érintették 
ismét a beiktatás szabályait, de lényeges változást 
a már kialakult szabályokhoz képest e törvényhely 
nem tartalmazott.25

Fontosabbá vált a bírói gyakorlat az iktatás jelentő
sége szempontjából. Az egyik legtöbbet vitatott kér
dés a beiktatás kezdő időpontjának a meghatározása 
volt. A Mohács előtti évszázadban természetes volt, 
hogy az adománylevél kiállításától kellett az egy éves 
időtartamot számítani. Kérdésessé vélt ennek megha
tározása a fiúvá fogadás, a testvérré fogadás, a királyi 
kegyelemmel történő törvényesítés, illetve a fiúsítás 
esetében. A vitára az adott alapot, hogy a királyi hoz
zájárulást tartalmazó okirat kiállításának időpontjától 
vagy a kérvényező halálának idejétől kell-e az ikta
tást végrehajtani. A késő rendi joggyakorlat szerint 
inkább kétszer kell az iktatást végrehajtani, mint a 
jogvesztő határidőt elmulasztani.26

A magyar magánjog egységesítésére tett kísérletek 
közül a Mária Terézia által kezdeményezett Planum
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Tabulare, valamint az 1795. évi magánjogi törvény- 
javaslatok említik ismét a birtokba iktatást.

A Planum Tabulare elsődlegesen a beiktatáskor 
tett ellentmondások következtében támadt perlési 
lehetőségekről szólt. Az évszázadok során kialakult 
vitás bírói döntések következtében a Planum Tabu
lare összeállítói igyekeztek egy egységes gyakorlatot 
kialakítani. így tiszta beiktatásnak nevezték, ha a be
vezetés napjától számított 15 napon belül nem történt 
ellentmondás. Ha valaki ellentmondott, akkor követ
kezményét tekintve különbséget tettek aszerint, hogy 
a birtokban lévő élt-e ellentmondással, mert akkor az 
iktatást nem lehetett végrehajtani. Ha mégis megtet
ték, akkor az a birtok elvesztését jelentette.

Ha birtokon kívül lévő személy mondott ellent, 
akkor be lehetett vezetni az azt kérőt, de ez csak 
időleges birtoklást eredményezett. Minden esetben, 
ha ellentmondott valaki az iktatásnak, ellentmondás 
igazolását kérő írásbeli pert kellett indítania a Királyi 
Táblán.27

Az 1795. évi magánjogi javaslatok szerkesztői 
megtartották azt a gyakorlatot, hogy az adománybir
tok kapcsán tárgyalták a bevezetés jogintézményét, 
ahol az V. fejezet szólt a bevezetésről. Ebben azon
ban kizárólag a bírói joggyakorlat által is megerősí
tett évszázados hagyományokat rögzítették.28

A beiktatást a birtokot átruházó, a birtokot megnye
rő személy jelenlétében, az osztályosok, szomszédok, 
határosok jelenlétében kellett végrehajtani. Értesíteni 
kellett az adott vármegyében birtokkal rendelkezőket 
is. Hiszen a bevezetés volt a birtokszerzés azon utolsó 
mozzanata, amikor még azt bárki megakadályozhat
ta azzal, hogy ellentmondott. Hiszen érvényesülnie 
kellett azon szabálynak, hogy a birtokszerzés „mások 
jogának sérelme nélkül történt

A beiktatásnak a határjárás mellett kialakult má
sik, igen fontos kísérő jelensége az ellentmondás. A 
bevezetésnek bárki ellentmondhatott. Az ellentmon
dás megakadályozta a birtokszerzést, ugyanis, ha 
az ellentmondás ellenére valaki, akár erőszakkal is 
kikényszerítette a birtokba iktatást, az elvesztette a 
birtokhoz való minden jogát.

Az ellentmondás kifejezésének egyik „szép” szim
bóluma, hogy a birtokban ülő az eljáráskor kivonta a 
kardját.

Aki birtokon kívül volt, az is élhetett az ellentmon
dásjogával, csak neki szóban kellett ezt kinyilváníta-

Jegyzetek___________________________________
' Csongrád Megyei Levéltár, Csanád megyei törvényszék, 
lV.B.I57.a. 26/111/1853.
2 M agyar Törvénytár. 1. (1899): Nagy Lajos 1351:14. te. Ezt erő
sítette meg az 1492:61. te.
3 M agyar Törvénytár. I. (1899). Zsigntond D. 1: 15. §
4 „Csak olyan jószágot adományozhat a fejedelem, mely et jure 
et de facto a Fiscusra szállott. [...] Ha jusa van a fiscusnak vala
mely privatus birtokához, indítson iránta pert, maga keresse ki, s 
adjon jószágot az érdem jutalmául, nem pedig pert vagyis just a 
perlekedésre, s a magánosok több százados békés birtokainak há- 
borítására." (Kossuth Lajos: O rszággyűlési Tudósítások. Szerk. 
Barta István. Budapest, 1949. III. 192-193. p.). Lásd: Homoki-

nia. Ekkor sem kellett az ellentmondásnak okát adni. 
Majd az, aki meg akarta szerezni a birtokot, ellent
mondás okát kérő pert indíthatott az ellentmondóval 
szemben.

A bevezetés megakadályozására irányuló ellent
mondás már átvezet bennünket a jogszavatosság 
kérdésköréhez. Nem véletlen, hogy a bevezetéshez 
az érintetteket, osztályosokat, szomszédokat, határo
sokat is meghívtak, hiszen őket illette elsődlegesen 
az elővásárlási, előzálogbavételi jog. Végső soron a 
beiktatás alkalmával jelezhették, hogy az őket megil
lető jogokkal élni szándékoznak-e vagy sem.

* * *
Összegzésképpen, ha figyelemmel kísérjük a be

vezetésjogintézményének az alakulását a joggyakor
latban, akkor egyrészt megállapítható, hogy kialaku
lásakor egyértelműen kifejezte, hogy egy adott in
gatlan jószágnak ki az új tulajdonosa, birtokosa. Az, 
hogy a tulajdonost a rokonok, szomszédok, határosok 
jelenlétében a hitelesen eljáró személyek karon fog
ták, beléptették a birtokba, és kezébe egy földrögöt 
adtak, szimbolizálta a birtokban lévő jogát az adott 
jószághoz. Nem véletlen, hogy ha valaki birtokvitába 
kerekedett, saját igazát az adott birtokra vonatkozóan 
földrevaló esküvel bizonyíthatta.

Egy szimbolikus cselekményből érvényességi kel
lék lett az idők folyamán.

Miután évszázadokon át nem volt telekkönyv, 
ezért a bevezetéshez kapcsolták a határjárást. Tényle
gesen ez a birtok pontos leírását jelentette. Amikor az 
1855. telekkönyvi rendtartást követően a telekkönyv 
intézménye bevezetésre került Magyarországon, a 
határjárásnak ez a formája háttérbe szorult. A telek
könyv birtoklapja pontosan megmutatja, hogy az új 
tulajdonosnak milyen birtoka van.

A bevezetés arra is lehetőséget adott, hogy utoljára 
tisztázni lehessen az adott ingatlanra vonatkozó jogo
sítványokat. Ezért alakult ki az évszázados gyakor
latnak megfelelően az ellentmondás. Aki úgy érezte, 
hogy bármilyen joga van az érintett ingatlanhoz, az 
ellentmondással ezt jelezhette. A modem dogmatikai 
kifejezéssel a jogszavatosság intézménye érvénye
sült. Ahogy az adománylevélnek szükségszerű zára
dékaként értelmezték a salvo iure alieno elv érvénye
sítését, eljárási szempontból ezt az ellentmondással 
lehetett kifejezni.
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1. Megannyi fogalom örvénye ragadja magával 
a börtönüggyel foglalkozó szakembert, amikor az 
újabbkor börtöneinek jellemzőit próbálja sorra venni. 
Nagyon nagy a csábítás arra, hogy a hagyományos 
funkciókat, a tradicionális eszmei és a tárgyi szimbó
lumokat valamilyen módon -  legalább fejlődési ívük 
mentén -  rendszerezni legyünk képesek, hogy végül 
mindeme kavargásból valamilyen tisztább kép rajzo
lódjék ki. Napjainkban még ennél is nagyobb elszá- 
nás vezérli azokat a szakembereket, akik a büntetési 
rendszer alatt egy jó  évtizede váltakozó intenzitással 
fortyogó „kodifikációs üstjébe” valamilyen megha
tározó, lényeges, de legalább hasznosítható elemet 
akarnak bedobni.

Természetesen aligha lehet bárki is mentes mind
azoktól a vonzásoktól, amelyeket olyan régi -  mond
hatni bevált -  börtönügyi alapfogalmak jelentenek, 
mint a társadalom védelme a kirekesztés, elkülönítés

Kabódi Csaba

A  börtön jelképes 
funkciói

révén, másrészről a bűnelkövetők jobbítása, J ó v i
seletre”, munkaszorgalomra szorítása, korszerűbben 
fogalmazva: a fogvatartottak oktatása, képzése, fog
lalkoztatása, valamint az olyan büntetéstani teóriák 
hirdetése, amelyek lényegüket tekintve az elítéltek 
társadalomba való visszavezetését: reszocializáció- 
ját-reintegrálását célozza.

Véleményem szerint viszont jobb lenne abból kiin
dulni, hogy a börtön jelképekben megjelenő funkciói 
„születésével” egyidejűek, s épp’ ezek adják lényegét
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