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A  Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) 

értékmentő munkára vállalkozott, amikor a mai 
magyar jogi kultúra alapjait képező, fontos régi 

jogi könyvek -  nyomtatott és elektronikus formában 
(www.kozjegyzo.hu) egyaránt elérhető -  kiadásával 
megindította tudománytörténeti sorozatát, a Síuclici 
Notarialia Hungaricál. 2004-ben elsőként Érdújhelyi 
Menyhért A körjegyzőség és hiteles helyek története 
Magyarországon (Kiadja a M. Kir. Közjegyzők 
Országos Egyesülete, Pallas Részvénytársaság Nyom
dája. 1899) c. műve vált ismét hozzáférhetővé, ezt 
követte 2006-ban és 2007-ben Nánásy Benjámin két 
munkája a végrendeleti öröklésről (1798) és a törvé
nyes öröklésről (1799).

Az alábbiakban Homoki-Nagy Máriának és Mezey 
Barnának a két utóbbi mű új kiadásához írt bevezető

N án ásy  Benjámin  
törvényes hites szószóló  
könyvei elé

tanulmányait közöljük, ezzel is üdvözölve a MOKK 
kezdeményezését, s ösztönözve a jogász szakma más 
szervezeteit, intézményeit, hogy lehetőségeikhez mér
ten karolják fel a magyar -  s (fordításokban) az egyete
m es-jogtörténet jelentős munkáinak megismertetését 
és átmentését a jövendő korok számára.
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Nánásy Benjámin magyar nyelven írt munkája a 
végrendeleti öröklésről 1798-ban jelent meg. 
Ez a tény több szempontból is figyelemreméltó. 

Egyrészt a 18. század végén magyar nyelvű jogtu
dományi munkákkal gyakorlatilag nem találkozunk. A
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tudományos élet még alig-alig bontakozik Magyar- 
országon, s ha néhány könyv napvilágot látott, a hivata
los állami nyelvnek köszönhetően az is csak latin nyel
ven. A törvényszékek bírái, az ott szerepet játszó próká
torok latin nyelven fogalmazták mondanivalójukat. A 
beadványok latinul íródtak, az ítéleteket latinul szöve- 
gezték. Egyedül a tanúvallomások szövege olvasható a 
periratokban magyar nyelven. Mindez azt jelentette, 
hogy a latin szakkifejezéseknek még nem volt hivata
losan elfogadott magyar megfelelője. A jogtudomány
ban még a „nyelvújítás” előtti korról beszélhetünk. 
Ilyen közegben jelent meg Nánásy magyar nyelvű 
munkája, amely mérföldkő volt a hazai jogtudomány 
fejlődésében. Ez a megállapítás akkor válik igazán 
fontossá, ha figyelembe vesszük, hogy a magyar rendi 
magánjog intézményeinek feldolgozásában jelentős 
szerepet játszó Kelemen Imre 1818-ban latinul jelen
tette meg munkáját.1 Ez csak Czövek István ..fordí
tásában”, újragondolásában jelent meg magyarul.2 Még 
meghatározóbb, ha megemlítjük, hogy Frank Ignác is 
először latinul jelentette meg A közigazság törvénye__.
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Magyarhonban című összefoglaló monográfiáját. Csak 
a magyar polgári forradalom előestéjén látott napvilá
got e mű magyarul.

A másik figyelemreméltó mozzanata Nánásy 
könyvének az. hogy az 1791:67. tc.-kel felállított or
szággyűlési bizottságok közül a jogi bizottság 1795-re 
készítette el a magánjogi törvényjavaslatokat latin nyel
ven. Bár ezen országgyűlési bizottságok elsődlegesen a 
magyar jog kodifikációját kapták feladatul, a magánjog 
területén „csak” reformok kidolgozására, nem pedig 
egy egységes törvénykönyv elkészítésére kaptak meg
bízást. Mindezeken kívül az elkészült munkát nem ter
jesztették az országgyűlés elé. Mégis, miért fontos ezt 
megemlíteni Nánásy Benjámin könyvének bemutatásá
val összefüggésben?

Európában a 18. században már egyre erőteljesebben 
hallani azokat a véleményeket, amelyek egy-egy jogág 
egységesítését sürgették. Poroszországban 1794-re 
elkészült az Allgemeines Landrecht. Franciaországban 
az Ember és Polgár Jogainak Deklarációja készítői egy 
egységes magánjogi törvénykönyv szükségességét 
hangsúlyozták. Mária Teréziának a sokszínű Habsburg 
Birodalom egységesítésére tett kísérletei sorába tarto
zott a jogegység megvalósítása. Talán ezt a célt szol
gálta a Kúria ítéleteinek összegyűjtésére felállított 
bizottság munkája is. amelyet Planum Tabulare néven 
ismer a szakirodalom. A munka 1769-ben készült el. de 
csak 1800-ban, latinul jelent meg nyomtatásban. Ennek 
fordítását is Czövek István készítette el.3 Ebbe a folya
matba illeszkedik a magyar országgyűlés azon törek
vése, hogy a magyar jogrendszert megreformálja, s 
amelynek eredményeként az 1795. évi magánjogi 
javaslatok (Projection légion civil inni) elkészültek, ter
mészetesen latin nyelven.4

Nánásy Benjámin gyakorló jogászként egész biz
tosan ismerte korának kodifikációs törekvéseit, s 
valószínűleg azt is felismerte, hogy a szélesebb szak
mai közönséget csak akkor lehet bevonni ebbe a tudo
mányos munkába, ha magyar nyelven jelenteti meg 
saját munkáját. Talán nem véletlen, hogy épp az örök
lési jog egyes intézményeinek magyar nyelvű bemu
tatására tett kísérletet. Hiszen az öröklési jog magában 
foglalja mindazon jogintézményeket, amelyek egy 
nemzet magánjogi rendszerének megismeréséhez szük
ségesek.

Nánásy a magyar öröklési jog teljes rendszerének 
feldolgozását elkészítette, hiszen a végrendeleti öröklés 
mellett a törvényes öröklés egészét is bemutatta másik, 
1799-ben elkészült könyvében. Miután feltételezhető, 
hogy ismerte az országgyűlési bizottságok munkáját, 
könnyen elképzelhető, hogy ez is ösztönözte köny
vének megírására. Bár az 1795. évi javaslatokban hat 
articulus is foglalkozott az öröklés kérdésével, ezek 
csak a bírói gyakorlat számára legszükségesebb szabá
lyokat rögzítették. A végrendeleti öröklésről pedig 
szinte csak érintőlegesen tettek említést.

A végrendeleti öröklés szabályainak ismertetésénél a 
szerzőnek nem volt könnyű dolga. Miközben az örök-

__lési joara, s azon belül a véarendeleti öröklésre elsőd-
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legesen a kánonjog egyetemes szabályait kellett alkal
mazni. a magyar rendi magánjog kötött tulajdonviszo
nyaiból származó szokásjogi normák meghatározóbbak 
voltak a kánonjogi szabályoknál.

Történetileg a testamentom-készítés gyakorlata az 
egyház által kialakított „lélekváitság” gondolatából 
vezethető le. Az örökhagyó halála esetére javainak 
meghatározott részét az egyházra hagyta, azzal a ki
kötéssel. hogy azt a rászorulók, a betegek, az öregek, az 
árvák, az özvegyek támogatására fordítsák. Ezzel 
elsőként a kegyes hagyomány rendelésének formai 
szabályai alakultak ki.

A halál esetére szóló rendelkezés első magyar 
törvényi szabályozása az 1222. évi Aranybullában 
jelent meg. Itt mondták ki először, hogy ha a királyi 
serviens fiú utód nélkül halna meg, akkor a leányait 
megillető leánynegyed kivételével, szabadon rendel
kezhetett vagyonáról.3 Az Aranybullának ez az intéz
kedése napjainkig tartó tudományos vitáknak szolgálta
tott igen jó alapot. Egyrészt a fennmaradó források azt 
bizonyítják, hogy a 13. század első harmadára már 
megszilárdult az az elv. hogy a nemzetségek birtokába 
kerülő ingatlan jószág kizárólag a nemzetség tagjainak 
beleegyezésével volt elidegeníthető. Azaz formálódott 
az ősiség gondolata. Másrészt a leányokat megillető 
negyedrész jogi természete váltott és vált ki vitát. A 
leánynegyed biztosítása, amennyiben azt természetben 
adták ki. végső soron a nemzetségi vagyont csökken
tette. A nemzetségek ellenállása az Aranybulla ren
delkezésével szemben mindenesetre azt eredményezte, 
hogy Nagy Lajos ezt a cikkelyt már kihagyta 1351. évi 
decretumából. amikor utoljára újította meg az Arany
bullát. és helyette az ősiség törvényének a megfogal
mazására került sor.6 Miután az ősi birtok a nemzetség 
egészének a tulajdonát képezte, amelyről rendelkezni 
csak a vér- és jogközösségben élő osztályos atyafiak 
beleegyezésével lehetett, kialakult az az általánosan 
érvényesülő norma, hogy arról szabadon rendelkezni 
sem élők között, sem halál esetére nem lehetett. Ezzel 
az ősi jószágot a szokásjog kivette a végrendelkezés 
lehetősége alól.

De nemcsak az ősi vagyon okozott gondot, hanem a 
királyi adománybirtok is. Az adománybirtok legfőbb 
tulajdonosa a király volt. Ezért a királyi adománybir
tokról szintén nem rendelkezhetett halála esetére az 
adománybirtokot éppen kezében tartó birtokos. Az ősi 
vagyon és az adománybirtok, mint kötött tulajdoni for
mák kivétele a végrendelkezési szabadság alól erőtelje
sen leszűkítette azon vagyontárgyak körét, amelyekről 
valaki halála esetére intézkedhetett. Ezért nem véletlen, 
hogy Werbőczy István a Hármaskönyv szokásjogi nor
máinak rögzítésekor a végrendeleti öröklésről nem 
beszél. Ami mégis e körbe sorolható, az annak elis
merése, „hogy minden báró úr és mágnás és birtokos 
nemes ember, a kinek fiai és leányai vannak, ezeknek 
beleegyezése nélkül, sőt akaratuk ellenére is az ő va
gyona, fekvő jószágai és birtokjogai fölött, a melyeket 
saját szolgálataival szerzett és nyert, vagy saját pénzén 
(a mit szintén szolgálatokkal szokás szerezni) vásárolt



történeti siemle

és vett. életében (a mint akarja) szabadon rendel
kezhetik és azoknak elidegenítésére is teljes joga és ha
talma van." Ha mindezt figyelembe vesszük, akkor jo 
gosan tehető fel az a kérdés: volt-e olyan jószág, amely
ről a magyar magánjog szokásjogi normái között vég
rendelkezni lehetett? Werbőczy tanítását követve azt 
mondhatjuk, hogy az ingó dolgokról és a pénzen 
vásárolt javakról mindenképpen lehetett testamentumot 
készíteni. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy 
az évszázadok során egyre kevesebb lett a vásárolt bir
tok mennyisége. Ennek elsődlegesen az volt az oka, 
hogy ha a birtok szerzője a pénzen vásárolt birtokáról 
nem végrendelkezett, akkor az ősi birtokká vált. Erről 
az ősi birtokról a birtok szerzőjének törvényes örökösei 
már nem végrendelkezhettek. Meg kell említeni azon
ban, hogy a pénzen vásárolt birtokkal óvatosan kellett 
bánni. Ha ugyanis az ősi birtokot az osztályos atyafiak 
beleegyezésével elidegenítették, az ezért kapott pénz 
ún. ősi pénznek minősült, mivel az ősi ingatlan jószág 
helyébe lépett. Ennek megfelelően az ezen a pénzen 
vásárolt birtok is az ősi birtok jogi sorsát osztotta. 
Másrészről a rendi szokásjogi gyakorlat kialakított egy 
olyan szabályt, hogy ha a birtokos a rendelkezése alatt 
álló ingatlan jogi természetét nem tudta bizonyítani, 
akkor új adománylevelet kérhetett vagyonára. Ez a 
lehetőség még inkább leszűkítette azon jószágok körét, 
amelyek szabad rendelkezés tárgyát képezhették.

Mindezek indokolják, hogy miért nem szabályozták 
törvényben a testamentom készítésének normáit. 
Miután a kánonjogi normák nem adtak egyértelmű 
útmutatót a végrendeletek alaki szabályaira vonatko
zóan, a magyar rendi magánjogban érvényesülő kötött 
tulajdoni formákat pedig kivették a szabad rendelkezés 
alól. nem lepődhetünk meg azon. miért keletkezett a 
sok per a végrendeletek érvényességének tisztázására.

A török hódoltságot követően az országgyűlés 1715- 
ben vállalkozott arra. hogy a végrendeletek érvényes
ségének alaki feltételeit meghatározza.8 Bár a végren
deletek anyagi jogi szabályairól nem intézkedtek, a 
mindennapi életben egyre több végrendelet keletkezett, 
amit az is jelez, hogy nemcsak a nemesek kiváltsága 
volt testamentomot készíteni a 18. században. A jobbá
gyok is egyre gyakrabban éltek azzal a jogukkal, hogy 
kevéske vagyonukról említést tegyenek végső 
intézkedésükben.

Az embereknek az az igénye, hogy a haláluk utáni 
időre vonatkozóan is meghatározhassák javaiknak 
sorsát, a 18. század folyamán megerősödött. Az európai 
gazdasági vérkeringésbe bekapcsolódva már nem volt 
kizárólagos az ősi vagy adományos ingatlan birtokok 
értékének mindenekfelettisége. Előtérbe került az ingó 
dolgok szerepe. A kereskedelem megkívánta a pénzfor
galmat és a könnyebben értékesíthető ingó jószágok 
jelentőségének növekedését. Mindez azzal járt. hogy 
egyre gyakrabban kellett kölcsönszerződést kötni, azaz 
egyre nagyobb adósságok halmozódtak fel nemcsak a 
nemesi családokban, de a polgárok és a jobbágy-paraszt 
családok körében is. Ezért találó Nánásynak a testa- 
mentomkészítés szükségességéről írt megjegyzése,

amellyel elítéli mindazokat, akik haláluk esetére nem 
rendezték el földi vagyonúik sorsát. ..De mitsoda 
szomorú következései vágynak többnyire az ilyen ren
deletien Életnek az örökösökre nézve? Az. hogy innen 
kell a szegény özvegynek és árváknak tulajdon tsal- 
hatatlan birtokokat, egy méltatlan s tsak ki nem fatsart 
Egyezés által el-veszteni."

Nánásy könyve szerkesztésében világosan megmu
tatkozik az a törekvés, hogy a gyakorló jogász szem
pontjából igyekszik a végrendeleti öröklésre vonatkozó 
minden ismeretét rögzíteni. Az 1715. évi törvény ren
delkezésének megfelelően formai szempontból különb
séget tesz köz- és magán végrendelet között. Az előbbit 
a hiteleshelyek előtt lehetett elkészíteni, s ezért hite
leshelyi pecsét igazolta annak megfelelő formában való 
elkészültét. Az utóbbi esetében a megfelelő számú, 
rendi állású tanú együttes jelenlétére, aláírására és pe
csétjére volt szükség.

Nánásy Benjámin különösen fontos szerepet szánt a 
végrendelkezők személyének a meghatározására. A 
rendi szokások által meghatározott társadalomban úgy 
vélhetnénk, hogy csak egy szűk. privilegizált kör har
colhatta ki magának a testálás jogi lehetőségét. A min
dennapi tapasztalat azonban azt bizonyítja, hogy -  
megfelelő szabályok betartásával -  a társadalomnak 
minden rétege jogosult volt végrendelkezni. Ezért 
következett be az a gyakorlat, hogy a földesúri uradal
makban a 18. században egyre gyakrabban adtak ki 
olyan rendeleteket. amelyek előírták, hogy a jobbágyok 
kizárólag az alaki szabályok betartásával készíthetnek 
testamentomot. Ez azt jelentette, hogy az uradalom 
vagy a mezőváros által kiküldött „törvényes bizottság" 
előtt lehetett érvényesen végrendelkezniük. Nánásy 
Benjámin, miután sorba veszi, hogy a nemesek mellett 
a polgári rend tagjai, a jász-kun kerületek lakosai is 
végrendelkezhettek, azt is határozottan leszögezi, hogy 
bár Werbőczy Hármaskönyvének tartalma szerint job
bágynak semminemű javai nem lehettek, az öröklési 
jog szempontjából figyelembe kell venni a jobbágy
parasztság pénzen vásárolt vagy saját munkájával 
szerzett javait is. Ezt bizonyítandó a szerző először a 
végrendelkezők személyi körét elemzi. Elsőként az 
egyházi -  mind a világi, mind a szerzetesi -  
közösségekbe tartozó személyek végrendelkezésével 
összefüggő normákat rögzíti. Külön-külön említést téve 
arról, hogy az egyház kötelékébe tartozó személyek bir
tokában lehettek kifejezetten az egyház számára adott 
adománybirtokoknak és hagyományoknak, de lehettek 
„világi" jószágaik is. amelyek a törvényes öröklés 
révén kerülhettek a birtokukba. A gyakorló jogász min
dennap szembesült azzal a szinte feloldhatatlan ellen
téttel. hogy milyen módon lehet a nemzetség számára 
megtartani annak az osztályosnak az örökrészét, aki 
egyházi szolgálatba állt úgy. hogy közben az örök
léshez való joga se szenvedjen csorbát.

Az egyháziakat követően a világi személyek halál 
esetére szóló rendelkezésének lehetőségeit veszi sorba 
a szerző. Ezen a ponton lesz egyértelmű Nánásy 
szándéka, amikor felteszi azt a kérdést, „mellyek azok..



Jog
a jószágok a mellyek a mi szabados rendelésünktől 
függenek?" A kérdés indokoltságát bizonyítja a 
következő megállapítása: ..minthogy az el-testálandó 
ingatlan jószág, vagy a Korona javaiból kiszakasztott 
Nemesi jószág, vagy szabad és Királyi Város földén 
való Jus, vagy a Jászok, és Kunok szabad Tartományán 
fekvő örökség, vagy (hogy többet ne említtsek) földes 
Uraságot esmérő paraszt jószág.”

A levéltári kutatások ma már bizonyítják az utókor 
számára, hogy a magyar rendi magánjog rendszerében 
a Werbőczy által rögzített szokásjogi normák nem ki
zárólag a nemesekre vonatkoztak. Ezeket a szabályokat 
a társadalom többi rétege is átvette. A kor jogásza 
számára ez a tény egyértelmű volt, s ezért tehetett kísér
letet Nánásy arra. hogy olyan általános szabályokat 
állítson fel. amelyek megkönnyítik az eligazodást a 
magyar végrendelkezési jog útvesztőjében. Könyvének 
ezt a harmadik részét akár tankönyvként is használhat
ták volna. De a ma jogásza számára sem csupán egy 
érdekes múltbeli kalandozás Nánásy fejtegetéseinek 
olvasása. Hiszen olyan világos, egyértelmű meghatá
rozását adja magyar nyelven az öröklési jog alapin
tézményeinek. s egyben az egész magyar rendi magán
jognak. amellyel azt is világossá teszi, hogy a tradi
cionális magyar magánjog9 viszonyai között miért csak 
birtokról és miért nem tulajdonról beszélünk. Miközben 
meghatározza az ingatlan és az ingó dolog közötti 
különbséget, tisztázza a jószág gyümölcsének jogi 
helyzetét és ezzel a növedéki jog érvényesítésének 
lehetőségét az öröklési jogban. Figyelemre méltó, hogy 
az általa felállított alapszabályok között elemzi, hogy 
bár a gyámnak, a férjnek, az apának a birtokában talál
hatók bizonyos jószágok, azok mégsem lehetnek 
szabad rendelkezés tárgyai, hiszen „a jószágnak nem 
Urai. hanem tsak Sáfárai." Ugyancsak nem ren
delkezhettek szabadon a használatukba került jószá
gokról a bérlők, a haszonbérlők és a záloghitelezők. A 
„Jószág Urai" között világos különbséget tesz a hitbi
zományi jószág, a királyi adománybirtok és az ősi 
vagyon birtokosai, valamint a pénzen vásárolt jószág 
tulajdonosai között. Ezzel egyértelművé tette, hogy 
végrendelkezni kizárólag ez utóbbiról lehetett. Ma már 
megmosolyogtató az a szóhasználat, amit Nánásy a 
szabad rendelkezés alatt álló és a szabad rendelkezés 
tárgyát nem képező jószág megkülönböztetésére java
solt. Az előbbit „határozatlan”, az utóbbit „határozott" 
uradalomnak keresztelte el. Ennek megfelelően foglalt 
állást abban, hogy „minden, a ki valamelly Jószágról 
testál, szükség, hogy az eltestálandó Jószág a Testáló 
tökélletes vagy határozatlan Uradalmában légyen;" 
melyből következik, hogy „I. A kinek valamelly Jó
szágban tökélletes Uradalma nintsen. az arról a jószág
ról nem testálhat: és így 2. Senki-is a más jószágáról 
tellyességgel nem testálhat."

Ezzel két olyan alapelvet rögzített, amely napjainkig 
alapját képezi a végrendelet érvényességének.

Amikor fentebb arról tettem említést, hogy a végren
deleti öröklés kapcsán a teljes magyar tradicionális

__joaot is ismerni kell. Nánásy sorra veszi, hogy miért
78

nem lehetett testamentumot készíteni a kötött birto
kokról. Elsőként az ősi jószág természetét ismerteti, s 
rögzíti, hogy az ősi vagyon az egy adott nemzetségbe 
tartozók vér- és jogközösségét testesítette meg. Amikor 
az apa a rendelkezése alatt álló vagyont életében fiai 
között egyenlő arányban felosztotta, vagy halála esetére 
a pénzen vásárolt jószágáról nem rendelkezett, és az a 
jószág a törvényes öröklés szabályai szerint szállt át 
fiaira, abban a pillanatban a szabad rendelkezésű birtok 
ősivé vált. Függetlenül attól, hogy az apa életében még 
rendelkezhetett volna arról, a törvényes megosztást 
követően az ilyen birtok az ősiség minden sajátosságá
val bírt, s ennek következtében már kikerült a szabad 
rendelkezés alól. Ezzel az osztályosok kölcsönös örök
lési jogot szereztek egymás osztályrészére, ami azt 
jelentette, hogy ha valamelyik osztályosnak magva sza
kadt volna, akkor az ő örökrészét a törvényes öröklés 
szabályai szerint oldalági osztályosai örökölték.

A szokásjogi rendszer azonban kialakított olyan 
szabályokat is, amelyekkel a halál esetére szóló ren
delkezési jog körét kísérelték meg egy kicsit kibővíteni, 
így jelent meg a törvényesítés, a fiúsítás és a fiúvá 
fogadás intézménye jogrendszerünkben. Amennyiben 
valaki magszakadás előtt állt, királyi engedélyt 
kérhetett, hogy házasságon kívül született gyermekét 
törvényesítse vagy valakit fiává, illetve testvérévé 
fogadjon. így lehetősége nyílt az örökhagyónak arra. 
hogy vagyonát saját rendelkezése révén, királyi en
gedéllyel megerősítve mégis örökíteni tudja. Hason
lóképpen lehetőség nyílt arra. hogy szigorú feltételek 
mellett, fiú utód hiányában az apa leányát vagy 
nemzetségének egy nőtagját fiúsítsa. szintén azzal a 
szándékkal, hogy vagyonát tovább tudja örökíteni. Bár 
ezek az intézkedések, amelyek a fiú nélkül maradt 
nemesek rendelkezési jogát bővítették, nem tartoztak a 
szó szoros értelmében a végrendelkezés körébe, 
Nánásy mégis elemezte e szabályokat. Ha ugyanis 
ezeket a lehetőségeket nem harcolja ki magának a 
nemesség, akkor szabad végrendelkezési jog hiányában 
a magvaszakadt nemes minden jószága visszaszállt 
volna a királyra. Azzal, hogy királyi engedélyhez kötöt
ték ezeket a lehetőségeket, a királyi kincstár öröklési 
jogát csorbították.

Ha ősi vagyonról és a királyi adománybirtokról nem 
lehetett végrendelkezni, milyen szabályok érvényesül
tek a „keresett javak" esetében? A „keresett vagyon” 
körébe tartozott az adománybirtok, a pénzen szerzett 
(vásárolt, cserélt) birtok és az elbirtokolt jószág.

Az adománybirtok szempontjából különbséget kel
lett tenni a királyi adomány és a magánszemély által tett 
ajándékozás között. Miután a királyi adománybirtoknak 
a legfőbb örököse az uralkodó volt. annak öröklési 
rendjét is az uralkodó határozta meg. így arról végren
delkezni sem lehetett. Ám az adománybirtok körében is 
kialakítottak egy kivételes szabályt, hogy a magsza
kadás előtt álló nemes a birtokában lévő adománybir
tokra szabad végrendelkezési jogot szerzett az 
uralkodótól, s ezzel a királyi kincstár öröklési jogát 
megszakította.



történeti szemle

Más megítélés alá esett a magánszemély által történt 
ajándékozás. Amennyiben az ajándékozó semmilyen 
feltételt nem szabott a megajándékozottnak a birtok 
öröklésével kapcsolatban, akkor az ilyen magánszemély 
által ajándékozott bírtok végrendelkezés tárgya lehetett 
ugyanolyan elvek szerint, mint a pénzen vásárolt birtok 
vagy az elbirtokolt jószág.

A végrendelkezők személyét illetően Nánásy kie
melte a nők helyzetét. Ha szűk körben is. de a nők is 
rendelkeztek végrendelkezési szabadsággal a tulajdo
nukat képező vagyontárgyak vonatkozásában. A nők 
tulajdonát képezte a hozomány, a hitbér. a jegyajándék 
és a házasság alatt szerzett közszerzemény. Mindezen 
vagyontárgyak ugyanakkor a házasságuk fennállása 
alatt a férj rendelkezésébe kerültek. Mégis, miután a 
tulajdonjog a nőket illette, e vagyontárgyakról szaba
don rendelkezhettek.

Mindez azt jelentette, hogy a magyar rendi magánjog 
csak igen szűk körben tette lehetővé a végrendelkezést. 
Ennek ismeretében azonban fel kell tenni a kérdést, 
miképpen vált lehetségessé, hogy a szigorú szokásjog 
ellenére oly sok végrendelet készült a társadalom min
den rétegében?

Az embereknek az a vágya, hogy haláluk esetére is 
elrendezzék javaikat, szinte szükségessé tette, hogy 
életük utolsó szakaszához érve végrendelkezzenek. 
Számba vegyék meglévő vagyonukat, s annak további 
sorsáról intézkedjenek. Ezért a rendi magánjog keretei 
között igen sok testamentom készült, amelyekben ősi 
vagyonról éppúgy olvashatunk, mint királyi adomány
birtokról. földesúr tulajdonát képező urbáriális telekről, 
lányoknak adott kiházasításról, vásárolt szőlőről vagy 
ingóságról. Mindez nem mond ellent annak, hogy a fent 
említett jószágok némelyikéről nem lehetett rendel
kezni. Az azonban különösen jó volt. ha a meglévő va-

A  magyar jogtudomány magyar nyelvűsége nehe
zebben szerezte meg jogait, mint a többi tudo
mányág, illetve a jogi praxis magyar nyelvűsége 

is köztudottan lassabban bontakozott ki más terü
leteknél. Ennek egyik magától értetődő oka volt a 
hivatalos nyelv latin mivolta. Miután a jogszabályok és 
ezzel együtt a jogtudomány nagyobbik hányadának 
nyelve is a latin volt. kevésbé ösztönözte a hétköznapi 
szükség a jogászokat a magyar jogi műnyelv kialakí
tására. Maga az abszolút berendezkedés sem pártolta a 
magyar (s ezen belül az igazgatási, alkotmányos) ter
minológia kimunkálását. Az előrelépés egyetlen állami 
jele volt. hogy az 1805:4. te. a dikasztériumok számára 
kötelezővé tette a magyar nyelvű választ a magyar be
adványokra, illetve szorgalmazta az alsóbb fokú perek 
magyar nyelvűségét. (Még oly kérdésben sem volt 
együttműködésre kész a bécsi kormányzat, mint az 
1792:7. te által elrendelt magyar nyelvi oktatás a 
közép- és felsőfokú tanintézetekben.1) A hivatalos 
gyanakvás lengte körül a magyar nyelvű jogi szak
munkák megjelentetését, az ekkor jellemzően divatos 
nagy jogi forrásgyűjtemények (mint a Corpus Juris

gyónt a szokásjognak megfelelően elrendezte az örök
hagyó. Ezért tettek említést az ősiről vagy éppen az 
adományról. De ott megjegyezték, hogy kinek kell örö
kölni a szokásjog szerint. Miközben a pénzen vásárolt 
birtok esetében már eltérhetett az örökhagyó a tör
vényes öröklés szabályaitól.10

Nánásy Benjámin a mindennapi élet során elé kerülő 
kérdések tisztázása miatt és az örökhagyók megsegí
tésére írta meg könyvét a végrendeleti öröklésről. Ta
nulságos, ahogy a szokásjogi rendszer útvesztőiben 
megtalálja azokat a pontokat, amelyekbe megka
paszkodva egy egységes, átlátható rendszert épített fel. 
Nemcsak a szokásjog és a törvények szabályait elemzi, 
de segítségül hívja a királyi kúria döntéseit, s ahol szük
ségesnek tartja, példákon keresztül igazolja tanítását. 
Mindent tud korának magánjogáról, és segítségével 
napjaink jogászai is megtalálhatják öröklési jogunk 
azon elemeit, amelyek az ősi szokásjogi rendszerből 
erednek.
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Hungarici vagy a Codex Diplomaticus) publikálása a 
hivatalos cenzúra izgatott reagálását váltották ki. Az 
egyetemi és jogakadémiai tudományosságot, az oktatott 
jogi tananyagot az udvar szigorúan ellenőrizte és irá-




