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magyar magánjog általános állapotát minden 
korszakban igen nehéz jellemezni. Különösen igaz 

ez a 19. századra, amelynek első felében még a 
szokásjogban megjelenő rendi jog. közepén az idegen
ből a magyar jogalkalmazásra erőszakolt (de azért a 
jogrendszert számos előremutató elemmel gazdagító) 
osztrák normarendszer, utolsó harmadában pedig a 
szokásjogi jelleget egyre inkább fel- vagy kiváltani 
szándékozó tételes törvényhozás a jellegadó. A század 
végére aztán az igen intenzíven meginduló jogtudo
mány által alakított, a jogegyenlőséget célul kitűző, 
modernizálódó magyar magánjogi szabályok azok, 
amelyekre a fogékony olvasónak figyelemmel kell 
lennie. A legizgalmasabb korszakok egyike tehát az a 
néhány évtized, amelynek rövid vázolására e tanul
mány vállalkozik. Ez az a periódus, amelyben véglege
sen eldőltek a viták arról, hogy magyar jogot akar-e a 
magyar jogász vagy idegent, rendit vagy polgárit. írat
lant vagy rendszereset, történetit, római jogi megalapo
zottságút vagy a német pandektisztika által meghatáro
zottat, törvényit vagy kodifikáltat -  és a leglényege
sebb: szokásjogilag fejlődőt vagy alkotottat.

A  hosszú  19. s z á z a d
A  19. század harmadik harmada jelentős változá

sokat hozott a magyar jogélet egészének fejlődésében. 
Ebben az időszakban, „a dualizmus nyugalmi perió
dusában", „a liberalizmus virágkorában”1 a jogalkotás 
és a jogtudomány nagy lendületet vett, és eredményei
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alapján utolérni látszott a nyugat
európai kortársakat. A jogági tör
vényalkotás végérvényesen diadal
maskodott Magyarországon is, amit 
az is bizonyít, hogy az ekkor alkotott 
nagy volumenű jogszabályok tár
gyukká lépésről lépésre tették a 
jogrendszert, szemben a megelőző 
korszakok átfogó munkálataival. 
Csak néhány példa a magyar jogrend
szer egyes területeiről: 1870: törvény 
a köztörvényhatóságokról, 1886: a 
közigazgatás (vármegyék) átalakítá
sáról szóló törvény, 1878: Csemegi- 
kódex a büntető anyagi jogról, 1886, 
ill. 1893: közigazgatási bíróság felál
lítása, 1894: egyházpolitikai törvé
nyek (köztük a házassági és az anya
könyvi törvény), 1896: büntető eljá
rási kódex. Mindez elég arra, hogy 
bemutassa ennek a néhány évtized

nek a megelőző századok munkáját messze túlhaladó 
teljesítményét.

A magánjog területén a korszak szintén jelentős 
fejlődést hozott, különösen a gazdasági viszonyok fel
lendülése miatt. Számos terület kiemelkedő ütemben 
fejlődött (pl. a már említett házassági és családi jog, de 
ugyanígy a kereskedelmi jog, de akár a magánjogi 
felelősségi rendszert is említhetnénk). Ekként törvény 
született a polgári eljárásjogról (1868), a vaspályák fe
lelősségéről (1874), a kereskedelmi jogról (1875), a 
gyámságról ( 1877), a -  már említett -  házassági jogról 
(1894). A magánjogfejlődés tehát -  látszólag -  nem 
volt sokkal lemaradva az egyéb jogágaktól. A jog
terület mindemellett (ellentétben például a büntetőjog
gal) egy nagy adósságát nem volt képes e korszakban 
kiegyenlíteni: nem született az anyagi magánjog egé
szét átfogó, egységes törvénymű, magánjogi kódex, 
dacára az erre irányuló és a korszakban állandósuló kö
vetelésnek.

1. A magánjog állapotának rendezése, a jogbiztonság 
és a fejlett közforgalmi jog megteremtésének igénye a 
19. század folyamán egyre gyakrabban jelent meg or
szággyűlési témaként, és egyre sűrűbben képezte tudo
mányos igényű vagy gyakorlati szükség által indukált 
szakmai viták alapját. A szokásjog meghatározó sze
repéhez nem fért kétség, de épp ennek jellege: rend
szertelensége, többféle értelmezési lehetősége, és az 
ezen alapuló eltérő bírói gyakorlat volt az oka annak, 
hogy a reformkortól a század végéig egyre többször 
került napirendre a magánjogi törvénykönyv megal-



kotásának terve. Ekkor következett be ugyanis a fordu
lat: a (különféle eredetű) jogi normákat alkalmazó 
jogászok már nem elégedtek meg az addigi -  ered
ménytelen. és a joganyagot csak írásban összegyűjteni 
és a szükséges mértékig ..átválogatni", azaz: kompilál- 
ni szándékozó -  próbálkozásokkal, hanem valódi re
formokat kezdtek követelni, mondván, hogy az új élet
viszonyok új igényeket támasztanak a joggal szemben.

Anélkül, hogy az olvasót a magánjog tudományos 
megalapozottságával untatnánk, engedtessék meg 
művelésének irányaira röviden kitérnünk. Ezt tekintve 
az alábbiakat látjuk: a 19. század második felében a 
természetjog klasszikus felfogásával már nem talál
kozunk Magyarországon. Az észjogi irányzat is idejét
múlttá, meghaladottá vált, sőt, a század közepén Frank 
Ignácnál jellemző történeti jogi iskola2 sem volt már 
domináns. Szalay László hegeliánus elvei azonban a 
19. században mindvégig meghatározóak maradtak; a 
törvénykönyv-alkotás mibenléte és alapelvei tekinte
tében a szerzők általában rá és az általa képviselt 
hegeli tételekre, illetve a Gans-féle német iskolára 
hivatkoztak.

A kodifikációs gondolat térhódításában nagy szerepe 
volt a művelt fiatal jogászgenerációnak, amelynek tag
jai naprakészen követték a politikai (és az ezekre rea
gálójogi) változásokat, ismerték a nemzetközi fejlődési 
tendenciákat. A korabeli jogfelfogást elsősorban a fran
cia forradalmi események befolyásolták. A forradalom 
eszméinek és sikerének hatására egyre erélyesebben 
léptek föl a magyar jog rendi különbségeket konzer
váló, és gazdasági fejlődést gátló elemei ellen, mint 
amilyen pl. az adományrendszer, az ősiség és a rendi 
kiváltságok voltak.

A fejlődés legfőbb akadályát „a feudális gazdaság
ban és a feudális jogintézményekben"5 látták. E két 
életviszony szoros kapcsolatára elsőként Széchenyi 
hívta fel kortársai figyelmét. Ő volt „az első magyar 
ember, aki a jogi és gazdasági élet összefüggésére gon
dolt, s aki a jogot, erős czéltudatossággal, a gazdasági 
élet szempontjából is mérlegelte. Az ő felfogása szerint 
a magánjog az élet javai megoszlásának és forgalmá
nak etliikai szabálya,"4

Az elsődleges probléma tehát, amely a régi magán
jogi rend lebontását indokolta, a gazdaság helyzete 
volt: az ősiség, a régi törvények jelentették a fejlesztés 
legfőbb gátját. Ezek voltak azok az intézmények, ame
lyek nem tették lehetővé a gazdaságos földművelést, a 
befektetéseket, a birtok (megfelelő kamatú) megter
helését, illetve hitel felvételét, azaz a polgári átalaku
lást. Nem véletlen, hogy a magánjogi törvénykönyv 
szükségességének gondolata éppen a gazdaság intéz
ményeinek átalakításával összekapcsolva jelent meg az 
1832-1836. évi diétán, és nyert (Deák Ferenc fel
szólalásával) első ízben országos nyilvánosságot. A 
körülmények és a szerzett jogokat féltő nemesi gondol
kodás miatt a bizottság kiküldésére irányuló javaslat 
1834-ben elbukott,3 mint ahogyan a kódex helyett is 
csak huszonöt módosítás (Deák kifejezésével: a „fol-

__ tozaatás”) valósult mea.
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A reformerek parlamenti tevékenysége nyomán az 
országgyűlések sorra alkották a különböző javaslato
kat: 1836 és 1847 között számos törvény született egyes 
részterületek kodifikálására (pl. váltójog, kereskedelmi 
jog -  azaz az úgynevezett excerpták6 -  tekintetében). 
Ezek azonban -  tekintettel a magyar szabályozás hiá
nyosságaira -  nem jelenthettek többet, mint a megfelelő 
német nyelvű jogszabályok recepcióját.

2. Az 1848. évi „áprilisi törvények" között a magán
jog átalakítása különösebben fontos szerepet nem ka
pott. hiszen a forradalom eredményeinek rögzítése a 
közjog területén, az alkotmányos tényezők tekintetében 
volt a legfontosabb. A közteherviselés kimondása és az 
úrbériség megszüntetése, mint a magánjogi viszonyo
kat érintő jelentős eredmények mellett szerényen, az 
ősiség eltörléséről rendelkező rövidke törvényben 
éppen csak megbújva, Deák javaslatára kapott helyet 
egy közbevetett félmondatban az az óhaj. hogy a ma
gyar polgári magánjogi törvénykönyvet is ki kell dol
gozni.7 (Az 1848:15. te. l.§-a szerint a minisztérium az 
ősiség teljes és tökéletes eltörlése alapján „a polgári tör
vénykönyvet ki fogja dolgozni, és ezen törvénykönyv 
javaslatát a legközelebbi országgyűlés eleibe terjesz- 
tendi.") Deák Ferenc, mint a felelős minisztérium igaz
ságügyi minisztere tehát e törvénycikk és az Ország
gyűléstől kapott megbízás alapján a magyar polgári 
törvénykönyvet valóban elő kívánta készíteni.8 Ennek 
kidolgozására kodifikációs osztályt állított fel minisz
tériumában. amelynek élére Szalay László, ..a kodifiká- 
tor" került.

Az áprilisi törvények azonban -  karakterüknél és 
keletkezésük módjánál fogva -  nem tényleges kodifiká- 
ciót, a régi magyar jognak a jogfolytonosság 
szellemében való fokozatos átalakítását valósították 
meg, hanem „a magánjog terén fabula rasa-t csinál
tak."9 Lebontották a régi birtokjogot, de nem maradt 
már idő az új rendszer felépítésére. A tényleges kodi
fikációs munkálatok elkezdése után hamar világossá 
vált, hogy a 15. törvénycikk közbevetett félmondata 
csak egy naiv, romantikus hullám lehetett, hiszen abból 
egyrészt hiányzott a logikai összefüggés (az ősiség tel
jes és tökéletes eltörlése „alapján" nem lehet polgári 
törvénykönyvet készíteni, hiszen ilyen alap nincs, 
csupán annyi van, hogy az ősiség nem létezik többé), 
másrészt a „következő országgyűlés" elé terjeszteni 
szintén lehetetlen lett volna egy olyan munkálatot, 
amely több éves, évtizedes előkészítés után lehet csak 
alkalmas arra, hogy rendeltetését betöltse.

3. Mégis mi lett az 1848:15. te. eredménye? A 
negatív kodifikáció (az ősiség eltörlése) a régi magyar 
magánjog idevonatkozó szabályainak negligálását 
jelentette, de új magyar szabályok híján egyúttal arra is 
lehetőséget teremtett, hogy „a tátongó résen át sebes 
áradattal nyomuljon be az idegen jogrendszer."10 így 
kerülhetett arra sor, hogy a forradalom és szabadság- 
harc leverése után az ősiség és adományrendszer eltör
lését, az úrbéri megváltást, a polgári törvénykönyvet és 
a jogegyenlőségen alapuló igazságszolgáltatást a bécsi 
(az abszolutista) kormányzat hajtotta végre, de már más
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szellemben, mint ahogy a '48-as törvények készültek." 
Az Osztrák Polgári Törvénykönyvnek (Optk.) az 1852. 
november 29-i császári pátenssel (1853. május l-jével) 
megtörtént magyarországi hatályba léptetése azt ered
ményezte, hogy egy idegen joganyag (jóllehet, az a 
Magyar Szent Korona alá tartozó országok néme
lyikében partikuláris jogként eddig is hatályban volt) az 
ország területén hatályos joggá vált. A régebbi magyar 
törvények emellett csak annyiban maradtak hatályban, 
amennyiben azt az Optk. hatályba lépését elrendelő 
pátens általános alapelve. amely szerint a törvények 
visszaható hatállyal nem bírnak, illetve az ez alól felál
lított kivételek megengedték. Az új szabályok legfon
tosabb jellemzője az volt (bár megállapításunk tartalmi 
értékítéletet semmiképp nem hordoz, formailag azon
ban kétségkívül igaz), hogy az érintett területeken 
elvágták a mindeddig tradicionális alapokon fejlődő, 
hagyományos magyar jog továbbhaladásának útját.

Az osztrák szabályok érvénybe nem léptetése miatti 
..maradványoktól" (így a házassági jog bizonyos ele
meitől) eltekintve a magyar anyagi magánjog, a bírósá
gi szervezet és az ítélkezés eljárási szabályainak vissza
állítására csak az 1861-ben összeült Országbírói 
Értekezlet határozatai alapján került sor. Az ekkor meg
hozott Ideiglenes Törvénykezési Szabályok a fejlődés 
új. immár tartósnak bizonyult, nemzeti szakaszát nyi
tották meg -  annak ellenére, hogy az osztrák udvar több 
ízben (sikertelenül) próbálkozott az Optk. újbóli hatály
baléptetésével. Az ITSZ. az ún. ..magánjogi kiegyezés" 
következményeként Forgách Antal magyar udvari kan
cellár már 1862 májusában azt indítványozta a minisz
tertanácsban. hogy a királyi kúria elnökét bízzák meg a 
polgári, a büntető és a kereskedelmi törvénykönyvek 
kidolgozásával. Ennek érdekében -  a kúria elnökének 
javaslatára -  1863. január 6-án egy kodifikációs 
bizottság felállítását javasolta a büntető és a kereskedel
mi jogi kódexek kidolgozására. A magánjogi törvény- 
könyv megszerkesztését ugyanekkor a kúria elnöke 
nem bizottsági formában képzelte el. hanem azzal ma
gánszemélyeket (Horvát Boldizsár ügyvédet, a későbbi 
igazságügyi minisztert és Tóth Lőrinc jogászprofesz- 
szort) kívánt megbízni. Nem zárta ki. hogy a kódex 
kidolgozása során a szerkesztők az Optk.-t alapul vet
ték, csupán azt kötötte ki. hogy „amennyiben a magán
jogban az Optk. lesz a tárgyalások alapja, az évszáza
dokon keresztül kialakult magyar családi viszonyokra 
tekintettel az öröklés és egyéb, ezzel kapcsolatos ren
delkezések vonatkozásában eltérő rendelkezések lesz
nek szükségesek."

Az önálló törvényalkotásnak azonban ekkor -  ismer
jük el -  egyáltalán nem volt reális esélye. Többek kö
zött azért nem. mert az osztrák kormányzat szándéka 
továbbra is az Optk. ismételt bevezetése maradt; a kor
mány elképzeléseivel nem volt összeegyeztethető a ma
gyar önállás -  sem ennek egyik lényeges bizonyítéka: 
az önálló magyar jogrendszer. Mindennek következ
tében az indítványt az Államtanács egészében elvetette. 
Indokolásában a császár 1862. augusztus 18-án kelt 
legfelsőbb elhatározására hivatkozott, amely szerint a

jelenlegi feladat csupán az „elengedhetetlen változtatá
sok keresztülvitele, és az is csak az udvartól függő 
személyek segítségével.

Az osztrák jog uralmának időszaka mégsem ért véget 
1861-ben. az ITSZ kiadásával. Formális magyarországi 
hatályon kívül helyezése dacára -  bár nem léptették 
ismét hatályba Magyarországon, és az osztrák kormány 
által „magyar kodifikáció" címén javasolt módosítása 
sem készült el sem Bécsben. sem a magyar ország- 
gyűlés vagy a kúria kebelén belül -  tovább élt a jogal
kalmazásban. a bírói joggyakorlatban. Annak ellenére, 
hogy 1853-ban. a törvény „kapkodó" hatálybalépteté
sekor a kortársak azzal érveltek ellene, hogy hiányzik 
az a jogászréteg, amely az idegen szabályokat megfe
lelő szinten ismerné,12 alig néhány évi tételes hatályban 
léte alatt rendelkezései olyan mélyen belevésődtek a 
magyar joggyakorlatba, hogy a bíróságok azokkal a 
törvény deklarált kiiktatása után sem szakítottak. Ennek 
oka elsősorban abban volt keresendő, hogy az ITSZ 19. 
és a 20. §-a az ősiségi pátens további hatályban 
tartásáról rendelkezett, míg a 21. 5 szerint: „szintúgy 
fenntartatnak ideiglenesen az Országgyűlés intézke
déséig az ausztriai általános polgári törvénykönyvnek 
mindazon rendeletéi is. melyek az 1855. december 15- 
iki telekkönyvi rendelettel kapcsolatban áll vám. a telek
könyv tárgyát képező valamely jog szerzése vagy elide
genítése módjait meghatározzák."

A bírói gyakorlat e rendelkezések miatt szinte 
megoldhatatlan feladat elé került. Az ITSZ megfogal
mazásai (hiszen elhamarkodva-mindössze hat hét alatt 
-  készültek és provizórikusnak szánták őket) inkonkré- 
tak. homályosak voltak, abból a gyakorlat nemigen 
tudta levezetni, melyek is pontosan azok a szabályhe
lyek. amelyeket még alkalmazni kell, illetve melyek 
vesztették hatályukat. A magyar bíróságok pedig még 
az ITSZ kifejezett rendelkezésein is túlmentek: az ítéle
tekben a provizórikus rendelkezésekből levezethetőnél 
sokkal több tételt vettek át az osztrák törvénykönyvből, 
mert a magyar magánjog ekkor, különösen a kötelmi 
jogban még nagyon hézagos volt. Nem véletlenül álla
píthatták meg tehát a kortársak, hogy már az Optk. be
vezetése óta megfigyelhető a magyar és osztrák jogrend
szer egyfajta általános nivellálódása, azaz. hogy a ma
gyarjog nemzeti karakterét sok esetben -  mindenekelőtt 
a dologi és a kötelmi jogban -  már elvesztette.

A kodifikáció késése miatt ez a jogbizonytalanság és 
a hol csendes, hol viszont expressis verbis kimondott 
recepció több évtizeden keresztül kísértett a magyar 
jogi praxisban, a bírói gyakorlat jogfejlesztő hatása pe
dig olyannyira rányomta bélyegét jogunkra, hogy az 
ilyen módon beszivárgott idegenjogi tételek a röviddel 
a századforduló előtt végre megindult kodifikációs 
munkálatokban újra és újra megjelentek. Az osztrák jog 
uralmának az 1861 -es „magánjogi kiegyezést" követő 
továbbélését vizsgálva a felmerülő kérdések közt 
leginkább a dologi jogot szokás megemlíteni. Valóban: 
az. hogy a magyar dologi jogi intézmények az egységes 
telekkönyvi rendszer miatt osztrák mintára fejlődtek, 
mind a mai napig nem vonható kétségbe.
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4. A neoabszolutizmus korának e vonásai a kro

nológiát tekintve 1849 és 1865 között határozták meg a 
magyar állami és jogéletet, de az átvett jogszabályok 
tényleges hatásukat valójában a következő periódusban 
fejtették ki. Az 1867. évi kiegyezés ugyanis közjogilag 
stabil alapra helyezte a két állam viszonyát, létrehozva 
a dualista Osztrák-Magyar Monarchiát, amelyben Ma
gyarország formális állami önállóságát, autonómiáját a 
Habsburg Birodalmon belül megfelelő mértékben meg 
tudta őrizni. Ez a kiegyezés teremtette meg a biztos ala
pot a jogrendszer fejlődéséhez is.

A dualizmus-kori jogfejlődésben, megújítva az 
1848-ban megfogalmazott törekvéseket, újra erőtelje
sen kapott hangot a -  valamilyen módon megvalósítan
dó -  jogrendezés szükségessége. A kor sokoldalúan 
képzett jogászai el voltak szánva a nagy feladatra, hogy 
egy átfogó, hézagmentes és logikailag kerek, egész tör
vénykönyvet alkossanak meg. A törekvést azok a -  
döntően a fiatal generációhoz tartozó -  jogászok indí
tották el. akik képesek voltak látókörükbe vonni koruk 
egyetemes európai magánjogfejlődését (tekintetbe véve 
ennek során a megelőző időszak tendenciáit és tapasz
talatait is), akik nehézség nélkül tudták eredetiben ol
vasni a példaképül vehető államok mindegyikének 
anyanyelven írt törvényeit, akik. ismerve e nagy álla
mok történetét és eszmei hátterét is. kidolgozták és a 
századforduló magas szintű, mondhatni vezető tudo
mányává fejlesztették az összehasonlító jogtudományt.

A magyar királyi igazságügyi minisztérium és az or
szággyűlés az 1867-es kiegyezés által megteremtett, 
stabilizált közjogi alapokon -  az 1848:15. törvénycikk 
rendelkezései alapján -  késedelem nélkül a magánjogi 
kodifikációs tevékenység megindítására törekedett. A 
törvénykönyv-alkotásnak természetesen továbbra is 
Deák volt a legtekintélyesebb szószólója, aki a polgári 
jogi, büntető-, váltó-, kereskedelmi és bányajogi kodi- 
fikációt helyezte kilátásba.

Tekintettel azonban arra. hogy a valódi kodifikációt 
szolgáló törvényelőkészítő bizottság felállítása késleke
dett. Horvát Boldizsár igazságügyi miniszter személyes 
megbízás alapján tett lépéseket a kódex előkészítése 
ügyében: Hoffmann Pál professzort kérte fel egy ter
vezet kidolgozására. A törvénykönyv előkészületei 
azonban -  mindezek, és a kezdetben a miniszter által 
tett ígéretek ellenére -  egy 1871-ben publikált, mind
össze az általános részt tartalmazó előadói javaslatnál 
félbeszakadtak, a tervezet kedvezőtlen fogadtatása után 
pedig az anyagi magánjogi kódex lehetősége is elve
szettnek tűnt.

Ezt követően a Kúria fejtett ki igazán érdemi jogfej
lesztő tevékenységet, hiszen számos iránymutató 
ítéletében elvi éllel határozott meg fogalmakat, jelölte 
ki bizonyos jogintézmények értelmezési és jogi érté
kelési irányát, fektetett le alapelveket stb. Döntéseiben 
(és döntvényeiben) vegyesen használta a magyar és az 
idegen eredetű jogintézményeket, inkább az absztrak
tabb alapelvekből dolgozott, mint tételes jogi szabá
lyokból. Ez eredményezte azt. hogy a 19. század végére 
Magyarországon is jelenős befolyásra tett szert az ún.
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jogászjog. A bírói jog. azaz a szokásjogi normák mel
lett jelentős funkciója volt a korszak néhány nagyobb 
törvényének is. amelyek a szokásjogtól „hódítottak el" 
az alkotott, a tételes, azaz a rendszerezett jognak bizo
nyos magánjogi részterületeket (a már korábban em
lített házassági jog. kereskedelmi jog mellett pl. a zá
logjog vagy a szabadalmi jog).

A magánjog egészét átfogó törvénykönyv, a kódex 
elkészítéséről azonban -  a hosszú hallgatások ellenére 
-  a szakma a korszakban nem tett le. De a kedvező dön
tések erre vonatkozóan csak a század utolsó éveiben. 
Erdély Sándor igazságügy-miniszter alatt születtek 
meg, aki egy állandó bizottságot állított fel minisztéri
umán belül, nagy tekintélyű szerkesztő, és külső, ún. 
tanácskozó tagokból (köztük volt pl. Grosschmid Béni 
és Szászy-Schwarz Gusztáv, ún. segédtagokként pedig 
az ifjú nemzedékből Szladits Károly és Kolozsváry 
Bálint is). A miniszter a bizottság feladatául nem keve
sebbet szabott, mint „a magánjog körébe vágó. és ha
zánkban érvényben lévő törvényeknek, törvényes szo
kásoknak. a már meglévő törvénytervezeteknek, a ju- 
dikatura és irodalom termékeinek, valamint a művelt 
idegen államok jogfejlődésének figyelembevételével és 
felhasználásával, a polgári törvénykönyvnek egységes 
és rendszeres tervezetét elkészíteni."13 E bizottság 
munkájának eredménye lett a magyar általános polgári 
törvénykönyv 1900-ra elkészült ún. első tervezete, 
amely a század törekvéseit kívánta megkoronázni -  ám 
amely sajnos nem járt sikerrel. Az anyagi magánjog 
tehát -  legalábbis jogforrási jellegét tekintve -  végered
ményben nagyjából úgy köszönt el a 19. századtól, 
ahogyan üdvözölte azt: döntően a szokásjogban élő. az 
által meghatározott normarendszerként.

A 19. század végi magyar anyagi 
magánjog kérdései

1. A 19. század második felében az anyagi magánjo
got jellemezni -  kis túlzással -  annyi, mint arról vallani 
színt, hogy az illető nemzeti, azaz inkább konzervatív, 
fontolva haladó, avagy szabadelvű, azaz inkább koz
mopolita. a reformokra akár áldozatok árán is kész. 
Amennyiben egy jogászt (dolgozzék szakmája bármely 
területén) arról kérdeznének, milyen magyar magánjo
got ismer, a válasz arról szólna, hogy mai jogunk évez
redes fejlődéssel alakult, rendi gyökerű, de 1848 joge
gyenlőséget hirdető eszméi és némi osztrák-német 
átvétel módosította. Ha viszont az volna a kérdés, vajon 
a (közeljövőben milyen magyar magánjogot szeretne, 
a válaszok három fő irányra szakadnának.

A válaszadók egy része a jogbiztonság követelmé
nyére hivatkozva az azonnali törvénykönyvalkotás 
mellett tenné le voksát. amely leggyorsabban valamely 
fejlett állam magánjogi törvénykönyvének azonnali át
vételével volna keresztülvihető. Kínálkozik itt az Optk. 
(mint az imént tárgyaltuk, ismerték és használták), de 
ha valaki (elsősorban a közjogi ellentétek, a szabadság-
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harc vérbefojtása miatt) vonakodna az osztráktól, ott a 
német BGB vagy a francia Code is. Egyszerű, gyors, 
teljes átvétel (mereven, alakítás nélkül, vagy esetleg 
csekélyebb módosításokkal), hasznos is. hiszen meg
oldja a jogalkalmazás mindennapos problémáit. Az 
idegen jog átvétele, azaz a recepció tehát puszta 
jogtechnikai megoldás volna, a gondolat hívei ugyanis 
a pozitív jogot nem a nemzeti kultúra szempontjából 
értékelték, a törvénykönyvnek nem jellegét, csupán 
hasznosságát helyezték előtérbe, s ez a felfogás veze
tett azon álláspontjukhoz, amely a hazai jogot egysze
rűen fel akarta váltani az univerzálisabb, ..modern" 
szabályokkal.

A válaszok másik része lassúbb, megfontoltabb. 
..nemzetibb" magánjogra vonatkozna; a Werbőczyn 
alapuló szokásjog írásba foglalása, megfelelő tradi
cionális intézményeink lehetőség szerinti megtartása 
volna ezek középpontjában, amelyet csak ott volna sza
bad idegen jogintézményekkel kiegészíteni, ahol az a 
modern igények kielégítésére nem alkalmas (pl. kötel
mi jog, forgalmi jog). E válaszadók a történeti jogi is
kola követői volnának, akik az I84S előtti jog visszaál
lítását látták járható útnak. Az iskola eredeti tanaihoz 
híven alapvetően ellenezték a kodifikációt. ugyanakkor 
a külföldi jogok átvételét is, továbbá ők állították fel azt 
a tételt, hogy 1848 előtti jogunk szinte kizárólag ma
gyarjog volt.14

A '70-es évek végétől azonban a válaszadóknak egy 
harmadik, bár kétségtelenül kisebb csoportja is 
feltűnne: azok. akik a polgári igényeknek is megfelelő 
változásokat követelnének, s egy önálló alkotását új 
magyar törvénykönyv érdekében lépnének fel. Az 
ekként válaszolók (Szalay László. Dell'Adami Rezső, 
Teleszky István. Dárday Sándor, részben Szászy- 
Schwarz Gusztáv és mások) -  a korban rendkívül heves 
szakmai vitákat kiváltva -  próbálták bebizonyítani, 
hogy az 1848 előtti, magyarnak nevezett magánjog leg
nagyobb részben germán, római vagy kánonjogi hatá
sokra vezethető vissza. Ehhez a szűk áramlathoz kap
csolódott a legfontosabb törvénytervezetek kidolgo
zása. s ezekben a rendi maradványok felszámolása, a 
római jog felhasználása által az osztrák, német és sváj
ci példák követése. „A nemzet egy élő lény -  fogalma
zott pl. Dárday - , melynek minden legcsekélyebb 
idomítását megérzi az egész társadalom minden ízüle
tében."1-'’

2. A magánjog fejlettségének valós mutatója az is, 
hogy esetszerű, azaz kazuisztikus-e, avagy van-e, 
illetve lehetséges-e rendszeres, azaz szisztematikus fel
dolgozása is. 1795-től16 a 19. század végéig a magyar 
magánjog egyértelműen végigjárta ezt a fejlődési utat.

A század közepén megjelenő, majd a kiegyezés után 
hatalmas lendülettel feléledő magánjogi szakirodalom 
kikövezte az utat ahhoz, hogy a magyar magánjogot 
lehessen rendszerszerűen vizsgálni és ismertetni. A ha
zai irodalomban többek között Ökröss Bálint. Suhayda 
János, Wenzel Gusztáv, Herczegh Mihály, Zlinszky 
Imre feldolgozásai voltak a kezünkben levő Katona 
Mór-kötet előfutárai, „úttörői". Katonának tehát nem

kellett új stílust kitalálnia. Választania ugyanakkor na
gyon is szükséges volt. hiszen legalább két tárgyalási 
mód kínálkozott számára: a korábban használatos Ga- 
ius-féle institúciórendszer egyrészről, a modern német 
jogtudomány terméke, a Savigny által hirdetett pandek- 
tarendszer másrészről.

A magánjogot ugyanis a hagyományos felfogásnak 
megfelelően a jogászok (Magyarországon is) három 
részre osztották. Ez a felosztás a római jogon és első
sorban azon alapult, hogy ez a jogág egyrészt vagyoni, 
másrészt személyi kérdéseket tárgyal. így különbséget 
tettek tiszta személyi jogi, vegyes jogi és tiszta vagyon
jogi rész között, kialakítva a klasszikus 'személyek -  
dolgok -  kötelmek' felosztást. A magánjog polgári kor
szakát megelőzően alkotott jogszabályok áttekintése 
során láthatjuk, hogy ez a hagyományos felosztás a ma
gyar jogban a személyi jog -  vagyonjog -  vagyon
védelem triászában nyilvánult meg. és a magánjogi tár
gyúnknak mondott, illetve e körben nyilvántartott jog
szabályok az elv betartása okából vegyesen tartalmaz
tak magánjogi, büntetőjogi és perjogi elemeket is. anél
kül. hogy módszeresen különválasztották, lehatárolták 
volna a magánjog tárgyát.

A 19. század közepének pandektajogi irodalmában 
merült fel ezzel szemben az az elméleti felvetés, hogy a 
magánjog körébe tartozó szabályok csoportosítására 
nem felei meg a fenti felosztás, hanem új. fejlettebb 
meghatározást. ..rendszert" kell felállítani. Kétségtelen, 
hogy a magánjog körébe részben családi, részben va
gyoni viszonyok tartoznak. Az öröklési jog azonban 
tárgyánál fogva vagyoni jellegű, de alapját elsősorban a 
személyi (családi, vérségen alapuló) viszonyok adják, s 
ennélfogva sem az egyik, sem a másik részben nem 
helyezhető el. hanem ennek külön, a kettő után kell 
szerepelnie. A 19. század végének újabb német 
törvénykönyveiben helyet kapott az önálló öröklési jog 
és egyes kódexekben egy külön „általános rész" is.

Mivel a magyar magánjog tudományos művelése 
csak későn, a 19. század közepe táján indult el, sokáig 
inkább az első. a tradicionális felfogás volt meghatá
rozó. A rendszeres magánjogi törvénykönyv előké
születei kapcsán azonban egyre többször merült fel a 
kérdés, és egyre többször gondolták úgy a jogalkotás
ban közreműködők, hogy a második csoportosítás több 
előnnyel jár. Az 1870-es évektől készülő magánjogi 
törvénykönyv-tervezetek, illetve résztervezetek is több
nyire ezen beosztás figyelembevételével születtek meg. 
Szászy-Schwarz Gusztáv erőteljes fellépése nyomán.
1897 tavaszától vált uralkodóvá (és maradandóvá) az a 
felfogás, hogy a magyar magánjognak nincs szüksége a 
Szászy által ..a német népszellem termékének” nevezett 
általános részre, helyette inkább az önálló személyi jogi 
fejezetnek van létjogosultsága.17

3. A 19. század vége felé a magánjog alapvető kérdé
sei közé tartozott a nyelv megfelelősége, a szakmai 
szabatosság is. Lehetséges, hogy Nánásy Benjámin 
vagy Georch Illés után majd egy évszázaddal ez még 
vita tárgya?18 Bizony, a század második felében még 
mindig kérdés, alkalmas-e már a magyar jogi műnyelv.



arra. hogy a jog élő testének megfelelő formát adjon. 
Tudjuk, hogy 1844-ig a hivatalos nyelv a latin, bár a 
reformkori jogalkotás némileg már túllépett ezen. és a 
magyar nyelv fejlesztése mellé állt (legalábbis a jog
szabályok kéthasábos szerkesztésben jelentek meg). A 
jogi műnyelv azonban még az általános (társalgási) 
nyelvnél is bonyolultabb kérdés. A jogintézményeket a 
kor jogászai latinul tanulták, ez volt Werbőczy nyelve 
is. Majd az oktrojált osztrák joggal és a későbbi német 
recepcióval tért hódított a német is. Az excerpták fogal
mazásakor szinte minden jogintézmény mellett ott volt 
a német megfelelője az esetleges félreértések elke
rülésére, de az mégis 1840 volt, vizsgálódásunk közép
pontjában viszont a századvég áll.

A magyar szaknyelv sokak szerint még a 19. század 
hetvenes éveiben sem volt eléggé fejlett egy kódex 
önálló megalkotásához. A jogszabályszerkesztők, kodi- 
fikációval megbízott személyek azonban ezt (elvi szin
ten) nem így látták. A kérdésben döntő bizonyságot 
azonban csak kész munkálat szolgáltathatott. Az első 
bizonyíték tehát Hoffmann Pál általános részre vonat
kozó tervezete volt. Hoffmann magyar nyelve saját 
megítélése szerint -  és a korabeli kritika képviselőinek 
jelentős része szerint is -  alkalmas lehet az önálló kodi- 
fikációra. Arra vállalkozott, hogy elkerüli a latin vagy 
német kifejezések használatát -  akár olyan jogi mű
szavak alkotásával is, amelyeket az addigi magyar jog- 
gyakorlat még soha nem használt. A tervezet e célki
tűzés eredményeként számos idegenül csengő, a ma
gyar jogi szaknyelv számára új kifejezést tartalmazott. 
Sikeresnek tartották a kortársak pl. a holttá nyilvánítás 
körében alkalmazott „híreveszett" jelzőt, vagy az analó
gia helyetti,,hasonszerűség” 19 megjelölést, ugyanakkor 
elítélően fogadta a kortárs kritika a ..tevőleges 
viselkedés", az .,örökletes jogok és kötelezettségek" 
kategóriáját, sőt. az azóta elfogadott és vitathatatlan ér
tékű terminus technicussá vált ..jogutódlás" vagy 
„megdönthetőség” fogalmait is.

A következő két-három évtized -  és a jog felívelő 
tudományos igényű művelése -  ezt a nyelvet még 
inkább tökéletesítette. Ezért aki Katona Mór könyvét 
veszi kézbe, nyelvi bizonytalanságokkal már egyáltalán 
nem találkozik. Ugyanakkor szembetűnik, hogy Katona 
(éppúgy, mint később a legnagyobb dogmatikusok is) a 
jogintézmények mellett többnyire megadja azok latin 
megfelelőjét, ritkábban a németet is.

A magyar magánjog 
Katona A\ór könyvében

1. Katona Mór, aki 1872-ben a budapesti egyetemen 
magyar magánjogból, a törvényes öröklés tárgyköréből 
habilitált, könyve megjelenésekor épp a pozsonyi 
jogakadémia tanára volt, kiterjedt szakirodalmi 
munkássággal a háta mögött. Szakmai ismereteinek 
alapossága és a katedráról származó magabiztos tár-

__syalási mód volt az a két tényező, amely hozzásegítette
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ahhoz, hogy tömören, lényegre törően, mégis olvas
mányosan, könnyen követhetően, ugyanakkor szaba
tosan és precízen írja meg a magyar magánjog vezér
fonalát. Bár ajánlást a mű nem tartalmaz, alappal 
következtethetünk arra. hogy munkáját a jogban jártas, 
az alapokat ismerő, ugyanakkor a joganyagban a 
megelőző évtizedek számos változása és a törvény- 
könyv hiánya dacára is biztosan eligazodni szándékozó 
olvasónak írta. Ilyen értelemben kitűnő olvasmány 
ahhoz, hogy mi, késői olvasók, egy rövid összefoglalás
ból képet kapjunk modern magánjogunk „ősál
lapotáról.”

2. Kora magánjogát akként jellemzi, hogy abban „a 
nemzet jogalkotó szelleme nyilatkozik meg", mivelhogy 
„Magyarországon idegenből mereven átültetett jogrend 
nem létezett soha, miként Németországban a római jog 
receptiója.” De ..nem zárkózott, nem zárkózhatott el 
hazánk sem a szomszédos államok intézményeinek 
beszivárgása elől, mert ezt a nemzetközi érintkezés és 
forgalom önkéntelenül magával hozza: azonban jellemző 
a nemzet önálló jogalkotó képességére, hogy az idegen
ből vett institutiókat saját gazdasági helyzete és 
fejlődöttségének igénye szerint idomította át. nemzeties 
színezetet adván nekik.” ..A legújabb jogfejlődés már 
hazánkban is nemzetközi irányú...". (2. §)

3. A könyvben Katona hangsúlyt fektet a legújabb, 
jelentős változást eredményező jogalkotási eredmé
nyek. így pl. az 1894-es házassági törvény20 ismer
tetésére. Különös értéke a könyvnek, hogy anélkül adja 
át az olvasónak a legkülönlegesebb jogi problémák 
megoldását, hogy alacsonyabb szintű jogforrások vagy 
eseti döntések garmadájával terhelné mondandóját (pl. 
a külföldön, vagy külföldiek által kötött házasságok 
körüli bonyodalmak megvilágításakor, 92. §)

4. A rendszer tekintetében Katona a pandektarend- 
szer mellett tette le voksát, saját megfogalmazása 
szerint azért, hogy „oly egymásutánban tárgyaljuk a jog 
anyagát, amelyben az emberi szükségletek mutatkoz
nak." (8. §) A pandektista felfogás szerinti általános 
részben (a Szászy-Schwarz-féle érvelést elutasítva) 
alapvető, a könyv későbbi fejezeteiben tárgyalan
dókhoz általános bevezetőül szolgáló fogalmakat talá
lunk. A személyi jogból pl. jogképesség, cselekvőké
pesség, természetes személy, jogi személy megkülön
böztetését, a dologi jogból a dolog fogalmát, a dolgok 
értékének meghatározási módszereit, dologosztályozá
sokat, a növedék. tartozék, gyümölcs fogalmait, a kötel
mi jogból a jogügylet tanának részletes szabályait, a 
feltétel, idő- és módhatározás fogalmait, az érvényte
lenség eseteit, végül a határidők számítására vonatkozó 
iránymutatást. Még a régi magánjogszemlélet nyomait 
mutatja a könyv IV. fejezete, amely a jogvédelemről 
szólva a peres eljárás tekintetében is részletes eligazí
tást ad az olvasónak.

5. Katona Mór könyve jó szívvel ajánlható minda
zoknak, akik az előző századforduló élő, alkalmazható 
jogáról szeretnének képet kapni. Szemmel láthatóan 
gyakorlati útmutatóval van dolgunk, ezért vannak 
esetek és arra adott válaszok, megoldások, de nincs
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egyéni vélemény, nincs hivatkozás a jog élő klassziku
saira és nincsenek tudományos fejtegetések. Hiába ke
resi az olvasó e munkában a jogfejlődés leendő útjainak 
vázolását, de éppígy hiányzik a magánjogi törvény
könyvalkotás nagy munkájának említése is. Katona 
Mór eredeti. 274 oldalas művében ugyan van néhány 
utalás a külföldi, elsősorban a német törvényhozások 
irányaira, de (pl. a magánjog forrásainál) még említés 
szintjén sincs jelen a kodifikáció. és annak eredményei. 
Nem fogalmazódik meg ennek igénye sem (bár az sem.
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19. század második fele a magyar magánjog, de 
különösen az öröklési jog területén rendkívül for-
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dulatos időszak volt. Az évszázados hagyományokkal 
bíró rendi magánjogot mintegy egyetlen tollvonással 
megszüntetni rendelte az 1848. áprilisi törvényhozás, 
amelynek a magánjogot (és különösen az öröklési 
jogot) érintő jogrendezése Horvát Boldizsár megfogal
mazásában hézagot. Grosschmid Béni szavaival élve 
mély árkot, Szladits Károly szerint egyenesen tátongó 
rést teremtett a régi és az új magyar magánjog között.

Jóllehet, az öröklési jogot az áprilisi törvények közül 
egyetlen törvénycikk, az ősiség eltörléséről rendelkező 
15. te. érintette,1 ennek értelmezése mégis az egész 
akkori jogtudományi és -gyakorlati szakirodalom talán 
legkitartóbb és leghevesebb vitáját váltotta ki. Bár az 
1847/48-as, utolsó rendi országgyűlés eredeti tervei és 
a királyi prepozíciók között nem szerepelt a kérdés, 
1848. március 19-én a Karok és Rendek kerületi ülésén 
Sotnssich Pál Baranya vármegyei követ szóba hozta, 
hogy ..épen azon pillanatban, midőn mindenkire a 
hazában, de főképen a földbirtokos nemességre tetemes 
áldozatok várnak, szükségesnek tartói a nemesi birtokot 
felszabadítani az ősiség bilincseiből. "2 Ezzel a bejelen-



téssel vette kezdetét az ősiség törvénycikkének tár
gyalása.

A törvénytervezet a Karok és Rendek (azaz az 
alsótábla) 1848. március 23-i országos ülésén került 
először napirendre.' de már ekkor sem az ősiség eltör
lésének. a nemesi jószág rendi kötöttségek alóli felsza
badításának ténye és szükségessége, csupán annak 
módja volt vitatott. Deák, aki már egy 1839-es 
beszédében is amellett érvelt, hogy az ősiséget nem 
lehet azonnal megszüntetni, elsősorban a tervezett ren
delkezés élét kívánta elvenni; annak kimondását, hogy 
az ősiséget egy csapásra, és akként kell eltörölni, 
ahogyan a birtoklási viszonyok az eltörlés pillanatában 
állnak (azaz az éppen birtokló kapna tulajdonjogot az 
„mi possidetis" elvét követve), a tervezet hibájának 
tekintette. Elsősorban az úti possidetis igazságtalansága 
miatt emelt szót: a zálogba került birtokok esetén azok 
elvesztése folytán a zálogba adó törvénybe vetett bizo
dalma csorbulna, a törvényes viszonyok ..összebonyo
lódnának." De még ennél is tovább ment. megállapítva: 
..Kimondani, hogy az ősiség el van törülve, még ma
gában nem elég, mert annak nyomán hézag marad, 
mellyel pótolni kell. s uj összefüggést hozni létre nem 
egy nap munkája. ”J Deák rövid idő alatt célt ért: az úti 
possidetis tökéletes megvalósítása helyett a törvényter
vezet szövegébe a következő fenntartás került be: olyan 
folyamatban levő. még el nem döntött perekre, amelyek 
az ősiségből eredtek, nem vonatkozik (2. $). A törvény
cikkbe pedig egy utalást illesztettek arra vonatkozóan 
is. hogy ezen kiindulópont alapján egy magyar magán
jogi törvénykönyvet kell kidolgozni, és azt az ország- 
gyűlés elé kell terjeszteni.

Az ősiség ..teljes és tökéletes" eltörlését 1848-ban a 
hitelfelvétel lehetővé tétele, valamint a.forgalom bizton
sága. a tulajdon szentsége és a rendelkezés szabadsága 
elveinek (korabeli szóhasználattal a birtokbiztonság
nak) a megvalósítása motiválta. Általa azonban a ma
gyar magánjog messze került 1848 előtti alapjaitól, és a 
későbbi jogrendezések, így az Országbírói Értekezlet 
által összeállított Ideiglenes Törvénykezési Szabályok 
(ITSZ) sem tudták (vagy nem is akarták) e törést orvo
solni.

Az ITSZ-szel az 1848 előtti „magyar polgári anyagi 
magán-törvények” visszaállíttattak (I. §). így az ősisé
gi nyílt parancs (osztrák) öröklési jogi rendelkezései -  
legalábbis a szűk értelemben vett Magyarországon, 
mert az ITSZ Erdélyre nem vonatkozott -  hatályon 
kívül kerültek (2. §). A következő évtizedek szakmai 
vitáit elsősorban az a probléma váltotta ki, hogy hogyan 
kell az 1848:15. te. fenti szavait értelmezni.

E szempontból a jogászi közvélemény hangadói két. 
egymástól élesen elkülöníthető csoportra oszlottak. 
Leegyszerűsítve és általánosságban szokás nemzeti 
konzervatív, illetve polgári radikális irányzatról beszél
ni. az öröklési jogban pedig nagyjából ennek mentén 
különböztethetjük meg a nemzeti irányhoz tartozó, az 
ősi vagyon és ősi öröklés lehető legteljesebb meg
tartását kívánó „águlhív", és az ennek ellenében a ma
gyar örökjogot inkább a nyugat-európai jogfejlődési

irányhoz idomítani kész „águlellen" irányzatot. A 
Grosschmid itt következő tanulmányából kölcsönzött 
kifejezések arra utalnak, hogy az előbbi irányzat 
képviselői a vagyonnak azon az ágon való öröklését, 
ún. elszállását tartották kívánatosnak, amelyről az 
eredt, miközben az utóbbiak az ősi vagy másképpen az 
ági vagyonnak a megkülönböztetését -  elsősorban az 
1848:15. te.-re. az ősiség eltörlésére hivatkozással -  
elvi éllel ellenezték.

Ez a két felfogás már az Országbírói Értekezleten 
világosan elkülönült. A jogrendezés alapirányát megha
tározni hivatott 1861. évi tanácskozás résztvevőinek 
egy része azon a véleményen volt. hogy az ősiség 
figyelmen kívül hagyása nem jelent törést a jogrend
szerben. ezért a régi szabályokat „minden megjegyzés 
nélkül" vissza lehetne -  és kellene -  állítani. Más ré
szük azonban úgy tartotta, hogy az ősiség eltörléséről 
szóló 1848:15. törvénycikket figyelembe véve vagy az 
osztrák polgári törvénykönyv (Optk.) örökjogi intéz
kedéseit kellene fenntartani, vagy pedig a régi magyar 
öröklési renden kellene olyan jelentős változtatásokat 
végrehajtani, hogy ahhoz az Országbírói Értekezletnek 
akár jogalkotó szerepet is fel kellene vállalnia (amely 
azonban arra közjogilag, mivel nem a törvényhozó ha
talom szerve volt. semmiképp sem lehetett hivatott). A 
végleges, kompromisszumos rendelkezés az irányzatok 
között a mintegy közvetítőként fellépő Horvát 
Boldizsár és társai által készített különvélemény alap
ján fogalmazódott meg.-’ Az OBÉ végül is. elfogadva a 
különvélemény indoklását, nagyjából visszaállította a 
régi magyar öröklési rendet (ennyiben elfogadva az 
„águlhív" irányzat nézeteit és figyelemmel a fennálló 
bírói gyakorlatra), ugyanakkor a régi öröklési jogban 
ismert rendi különbségeket megszüntetve (hiszen ezt 
igényelte a hitel és a birtokbiztonság elve) egységesítet
te az öröklési szabályokat (ITSZ 3-17. §§).

A végleges jogrendezést, a magánjogi törvénykönyv 
megszerkesztését ugyanekkor Apponyi György ország
bíró, az Értekezlet vezetője, a kúria elnöke úgy képzelte 
el. hogy azzal magánszemélyeket fognak megbízni.6 
Nem zárta ki, hogy a kódex kidolgozása során a szer
kesztők az Optk.-t vegyék alapul, csupán azt hangsú
lyozta, hogy „amennyiben a magánjogban az Optk. lesz 
a tárgyalások alapja, az évszázadokon keresztül kiala
kult magyar családi viszonyokra tekintettel az öröklés 
és egyéb, ezzel kapcsolatos rendelkezések vonatkozá
sában eltérő rendelkezések lesznek szükségesek.7

Az ITSZ rendelkezései -  amint már említettük -  a 
következő két évtizedben az öröklési jogot a magánjog 
egyik leginkább elemzett területévé tették. Az 
1860— 1870-es években számos adalék (érvek, tanulmá
nyok, tervezetek és indokolások) jelent meg, részben a 
nemzeti jog konzerválását, részben a külföldi (elsősor
ban a római jogon alapuló német) példák átvételét szor
galmazva. Az utóbbi irányzat tételei mellett tett hitet az 
1871. évi Magyar Jogászgyűlés akkor, amikor az ági 
öröklést az ősiséggel azonosította. A hozzászólások és 
indítványok azzal érveltek, hogy mivel ez a rendi kö
töttségek megtartását, következésképpen az örökhagyó



történeti szemle

vélelmezett akaratának nyilvánítását és érvényesülését 
kizáró öröklési rendet eredményezett volna, ezt a fajta 
megkülönböztetést a magyar öröklési jogban is el kell 
hagyni (amint egyébként elhagyják azt az újabb külföl
di törvényhozások is).

Szintén ehhez az ..ágii lel lenes" irányzathoz tartozott 
az 1876-ban az öröklési jog tervezetének kimunká
lására felkért Teleszkv István is. Teleszky a Jogtudomá
nyi Közlöny hasábjain még ugyanebben az évben egy 
féléves cikksorozatban vázolta elképzelését az öröklési 
jog szerepéről, megítéléséről, a számba vehető öröklési 
rendszerekről és a magyar hagyományokról.8 A munka 
mind a nemzetközi gyakorlatban és a modern kódexek
ben alkalmazott elveket és gyakorlatot, mind a hazai 
jogélet által elfogadott álláspontokat bemutatta, 
értelmezte, ütköztette, majd a szerző ezek előrebocsá
tása után terjesztette elő saját álláspontját. Miután sorba 
vette az egyes öröklési rendszerek (és az ITSZ által ala
posan felkavart hagyományok) pártfogóinak megjelent 
műveit és nyilatkozatait, a régi magyar örökjog jó 
néhány alapelvével szakító, alapvető változtatásokat 
tartalmazó tervezetet készített. Az öröklési jognak 
néhány, idegen eredete ellenére is hagyományosan 
magyarnak tekintett elemét megtartandónak gondolta 
(mint pl. a családi hitbizományokat. amelyek hivatottak 
biztosítani, hogy ..néhány magyar család nagy birtoka 
fenttartassék. s e birtokoknak idegen kézre való 
kerülése megakadályoztassék"), ugyanakkor sok terü
leten az európai példák átvételét javasolta még abban az 
esetben is. ha a hagyományos magyar szabályok meg
tartása sem ütközött volna az ősiség eltörlésének 
alapelvébe.

Teleszkynek a nemzetközi jogfejlődés és az új tudo
mányos elméletek talaján álló reformgondolatai (ért
hető módon) a nemzeti szellemű bírálatok kereszttü
zébe kerültek.9 Annak ellenére, hogy azt írta: „mi sem 
általában, sem a magánjogi codificatio nagy művénél 
nem óhajtjuk. hogy a törvényhozás tabu la rasat készít
ve. a jogtörténehni fejlődést egészen figyelmen kívül 
hagyja: hogy merev elméletek, s külföldi intézmények 
vezéreljék kizárólag a törvényhozás lépéseit: hanem 
akarjuk, hogy létesíttessék az a mit adott viszonyaink 
kellő méltánylásával a jogosság és czélszerűség kíván, 
létesíttessék lehetőleg összhangzásban a jogtörténelmi 
fejlődéssel és a nép jogérzetével", mégis arra jut. hogy 
„de ahol utóbbi [ti. a jogtörténeti hagyományok és a 
népi jogérzet] határozott ellentétben áll a jogosság és 
czélszerűség kívánalmaival, e momentumok azért a 
kiizdtérről leszorulni kényteleníttessenek. 111 Ezt termé
szetesen nem tudták elfogadni a jogfejlődésben a 
nemzet jogérzetének tükörképét látó nemzeti elkötele
zettségű jogászok (pl. Grosschmid Béni, Tóth Lőricz, 
Herczegh Mihály, Zlinszky Imre), akik érvek egész so
rát hozták fel annak igazolására, hogy a régi magyar jog 
öröklési szabályai sem a jogosság, sem a célszerűség 
kívánalmaival nem ütköznek, sőt. azokat jobban szol
gálják. mint a modern jogalkotás bármely eredménye.

* * *

Grosschmid Béni: Öröklött és szerzett vagyon című. 
eredetileg 1877-1879 között a Magyar Igazságügy 
című szakfolyóiratban megjelent tanulmányának is az 
1848. évi rendelkezés és annak az ITSZ általi ..értelme
zése" adja az alapgondolatát. A szerző, a 19-20. század 
fordulójának egyik legismertebb magyar magán
jogásza,11 a kötelmi jog modern dogmatikájának tulaj
donképpeni kidolgozója volt. Munkásságának átfogó 
értékelését a mai jogásztársadalom is jól ismeri, hiszen 
az egyetemi stúdium jogtörténeti részének máig köte
lező alakja. Itt ezért csak annyit jegyzőnk meg. hogy 
kortársai őt (Szászy-Schwarz Gusztáv szavaival élve) a 
magyar jog legmagyarabb védelmezőjének tekintet
ték12 -  annak ellenére, hogy a kötelmi jogban például, 
amely a rendi magánjog legfejletlenebb területe volt. a 
nemzetközi törvényhozás eredményeit felhasználva, 
igazán egyetemes jellegű elméleti alapot dolgozott ki.12 
amely mind a mai napig gazdagítja a magánjogi dog
matikát.

Grosschmidnak az öröklési jog jellegéről és lényegé
ről vallott álláspontját az Öröklött és szerzett vagyon cí
mű kötetben a fennálló helyzetre, annak jogtörténeti és 
jogbölcseleti alaptételeire vonatkozó aprólékos analiti
ka után. rendkívül cizellált elemzés alapján alakította 
ki. Fő tételeit érdemes itt is felsorolni:

Kiindulópontja, hogy a megoldandó jogi helyzetet a 
hazai jog történeti fejlődéséből kell megoldani. A régi 
jogot azonban nem lehet a 19. század végének szem
léletével közelíteni, mert a modern jogintézmények a ré
gi jogban nem. illetve csak tévesen értelmezhetők. A 
nemesi jogban például nem válik el élesen egymástól a 
közjog és a magánjog, és nincs olyan külön jogterület 
sem. amelyet ma örökjognak nevezünk.14 A régi jog 
szemlélete ugyanis azt követelte meg. hogy a (mai érte
lemben vett) magánjog és a közjog szabályai egymást 
erősítve védjék a rendi jog központi fogalmaként szol
gáló vagyont. A magánjogias közjog mellett tehát -  mint 
Grosschmid is fogalmaz -  közjogias magánjog létezett.1-'

Grosschmid szerint e két jogterület egymástól való 
megtisztítását célozta a reformkor politikája, és ezt tel
jesítette ki az 1848:15. te. is. Ezért az öröklési szabá
lyok közötti tisztánlátáshoz először külön kell válasz
tani. ..meg kell tisztítani" az öröklési jogot közjogi ele
meitől, amelyek a vagyonjog egyéb területeihez, első
sorban a tulajdonjoghoz kapcsolódnak. Amennyiben 
ezt valaki módszeresen megteszi, látni fogja, hogy az 
1848:15. te. az ősiségnek csak közjogi oldalát szüntette 
meg.16 Azoktól a jellemzőktől kell tehát eltekintenünk, 
amelyeket az adományrendszer és az úrbériség eredmé
nyeztek. azaz a javaknak, a vagyonnak rendi különállás 
szerinti, nemesi, polgári, paraszti vagy szabadkerületi 
megkülönböztetését.

Az 1848:15. te. téves megítélése abban áll. hogy az 
irodalomban e distinkcióra nem került sor; az érvek
ben az adományrendszer és az ősiség megszüntetése 
szinte páros fogalomként jelenik meg. Pedig -  írja 
Grosschmid -  a közjogias elemektől élesen el kell 
választani a régi jog magánjogias részét, amelyet a 
javaknak ősire és szerzeményire történő felosztása



testesít meg. ahol a magánérdek nem a királyi joggal áll 
szemben, hanem „véreivel áll szemben a magánem
ber.”17 Szerinte az ősiség nem pusztán a nemesség 
vagyoni és öröklési jogának szabálya, hanem ez alatt a 
jogoknak az egymással vérségi kapcsolatban állók kö
zötti megosztását, ennek rendjét általában érti. Fogalmi 
rendszerében a genus proximuni a vétség oltalma, míg 
ennek lehetséges fajai, eszközei közölt sorolja fel az 
ősiséget, a törvényes öröklést és a kötelesrészt.

Azt sohasem vonja kétségbe, hogy az 1848-as 
törvényhozás célja az élők közötti rendelkezési jog 
feltétlen biztosítása, minden kötöttség alóli felszabadí
tása volt.ls hiszen a forgalom biztonsága -  mint már szó 
volt róla -  ezt kívánja meg. Az ősiséget azonban nem is 
élők közötti, hanem halál esetére szóló rendelkezésként 
szabad csak értékelni, még akkor is, ha vitathatatlan, 
hogy ez az egész vagyonjogon keresztül realizálódik. Ha 
kiindulópont a tulajdon szentségének elve. akkor látni 
kell. hogy a „tiszta mai tulajdon csak a szerzeményen 
van. ellenben ősin egyéni tulajdon nem lehet.” 19 mivel az 
a vérség közös java. Grosschmid Frank Ignác alapján 
adja meg az ősiség definícióját: „ ősi öröklés nem egyéb 
a haszontartás [azaz a haszonélvezet] megszerzésénél 
abban, a miben az ember eleitől köztulajdonos, s tovább
ra is az marad." Mivel tehát az ősi vagyon nem valódi 
tulajdon, csupán haszonélvezet, ősi jószág tekintetében 
sem végrendelkezni, sem a törvényes öröklési szabá
lyokat alkalmazni nem lehet.20 Ezért nevezi Grosschmid 
a régi ősiséget a vérség vagyoni védelmének, és nem 
öröklési jognak. Hiszen az öröklés nem más. mint ..jogá
ba szállás annak, akinek holtával öröklünk.'' A régi jog
ban azonban az ősi vagyon nem az örökhagyó vagyona 
volt, hanem a szerzőé, azaz a megszerzője sem az örök
hagyó jogutódjává vált. hanem -  a szerzővel fennálló 
jogközösség alapján -  a szerző jogutódjává (aki akár az 
örökhagyónak őt jó néhány nemzéssel megelőző őse is 
lehetett). Nem is az örökhagyó halálával nyílt meg tehát 
ez az öröklési jog. hanem már a szerző halálával, és az is 
lehet, hogy olyan régen, amikor még nem is élt a jelen
leg szóban forgó örökhagyó. Ebből következik, hogy az 
ősiség tulajdonképpen végrendelet elleni öröklés az ősi 
javakban, míg a végrendeleti és törvényes öröklés csak a 
szerzeményi javakra értelmezhető.

Az ősiségnek Grosschmid szerint feltétlenül megtar
tandó értéke a jogközösség hangsúlyozása, s ezzel a 
családtagok között, különösen a felmenők részéről a 
lemenők érdekében megkövetelhető erkölcsi kötele
zettség.21 a családi vagyon védelme. Ez az. amit a ró
mai jog Iustinianus korában kifejlődött örökjogi sza
bályai már nem tudtak védeni, s így -  mivel ezek 
kerültek át a német pandektajog révén a modern nyu
gat-európai törvénykönyvekbe -  az egyenlősítés 
(Grosschmid szerint hibásan felfogott) követelményére 
hivatkozva az újabb külföldi jogrendezésekből is 
kimaradtak. A kötelesrész, amelyet az Optk. az ősi 
vagy ági vagyon helyébe állított a vérségi oltalom biz
tosítására. célját tekintve hasonló intézmény, de az sem 
alapja, sem mértéke tekintetében nem következik a
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Grosschmid módszeresen cáfolja azt az érvet is. hogy 
az ősiség és az elidegeníthetetlenség összetartozó fogal
mak. Szerinte „az ősiségben maga az elidegeníthetetlen
ség nem alapgondolat, hanem csupán eszköze (..) annak, 
a mi az ősi társaságnak alapgondolata [...] ti. a szerzés 
ösztönének beláthatatlan nemzedék jóllétén szállongása, 
ez az emberi természetből ki nem alszik soha." Majd 
folytatja: „...maga a hitel s forgalom az ősiség alapgon
dolatával éppen nem ellenkezik". „Nem hogy szüntetné, 
sőt fokozza ekképen az elidegeníthetőség elve azt a köte
lességet, mely terheli az ősi jószág birtokosát a gyer
mekek s oldal rokonok irányában. "22 Grosschmid szerint 
tehát az ősiség jó, hasznos, és sem az 1848:15. te. céljai
val, sem a modern törvényhozások törekvéseivel, sem 
pedig az (általában oly nagyra értékelt) igazságosság és 
nemzeti jogérzet elveivel nem ellentétes, ezért az fenn
tartandó. Egyetlen nehézkességét a megvalósítás, bizo
nyítás bonyolultságában látja, amelyet viszont azzal ja
vasolna elkerülni, hogy az ágiságot csak közelebbi roko
nokra nézve engedné bizonyítani, azaz az ági öröklést az 
örökhagyó „öregszülői törzsénél feljebbről" (azaz azt 
legfeljebb a szülői és nagyszülői rokonok hivatkozhatná
nak) nem lehetne vitatni.22

Grosschmid fenti javaslatai nem maradtak visszhang 
nélkül. Annak ellenére ugyanis, hogy a jogászgyűlés az 
ági öröklés mellőzését javasolta, Teleszky 1880-as 
örökjogi javaslata az ági öröklésnek az osztályos testvé
rekre való korlátozását tartalmazta, tervezetének a 
szaktanácskozmány által továbbfejlesztett változata 
(1884-85) pedig az ági öröklés teljes mellőzésével 
készült.24 a 19. század végének magánjogi gyakorlata 
mégis az ITSZ. 10. §-án alapulva állandósította az 
öröklött vagyon helyett az ági vagyon, ági öröklés, ági 
örökös fogalmakat, s ezzel fenntartotta az ági vagyon 
szemléletét. Az Általános polgári törvénykönyv 1900- 
ban elkészült tervezetében az alapelv ismét az ági örök
lés fenntartása lett, és ez maradt meg a 20. század első 
felében is. Ekkor pedig ági vagyon alatt -  Szladits 
fogalmi kísérlete nyomán -  mindaz értendő volt, ami 
„az örökhagyóra elődjétől szállott vagyon, ha az előd 
vagy ennek leszármazója az öröklés megnyíltakor élet
ben van."2: A gyakorlat (majd az Mtj.) átvette azt a -  
Grosschmid által is hangsúlyozott -  tételt is. hogy vé
lelem a hagyaték szerzeményi volta mellett szól, ezért 
az ági örökösnek kell bizonyítania, hogy a vagyon 
(illetve annak bizonyos része) az örökhagyó olyan előd
jétől származott, „hárult" az örökhagyóra, akitől ő, az 
ági örökös is származik (azaz a jogközösséget).

* * *

Az előttünk fekvő kötet második, lényegesen rövi- 
debb és sokkal könnyebben olvasható tanulmánya az ági 
vagyon egy akkoriban tipikus érvényesülési területét, a 
kiskorú örökhagyók utáni öröklési rendet elemzi. 
Jóllehet, ez az eset mára (elsősorban a közegészségügy 
fejlődésének köszönhetően) rendkívül ritkává vált, 
Grosschmid idején még jelentős számban fordult elő, és 
sokszor igazságtalan öröklési rendhez vezetett. A szerző 
e művét függelékként csatolta az eredeti. 1897-es



Jós
kiadáshoz. A két tanulmányt két tartalmi vonatkozás 
köti össze: egyrészt az. hogy mindkettő az öröklött 
vagyontömeg hagyatéki sorsát kívánja megvilágítani, 
másrészt pedig az, hogy mindkettőben a lemenők 
hiányában történő öröklés eseteire kíván rávilágítani.

E tanulmány az Öröklön és szerzett vagyon cíművel 
együtt olvasva ugyanakkor az ági öröklés egy kézen
fekvő bizonyítékát is adja: a szerző számos (egyszerűen 
belátható) gyakorlati példán keresztül sorolja az ismert 
külföldi öröklési jogi rendszerek ellentmondásait, és 
hozza az igazságtalan, a véletlen halálozási sorrend 
alapján felálló, esetleges eredményeit. Ezzel szemben -  
három szempontból is -  igazolja az ágiság hazai jogin
tézményét: bebizonyítja, hogy

-  a leggyakoribb esetekben a magyar jog alapján 
valóban az örökli meg a kiskorú után a vagyont, aki az 
örökhagyóhoz a legközelebbi rokoni kapcsolatban áll.

-  az örökösök örökrészei nem oszlanak nehezen 
követhető töredékhányadokra, hanem egyszerűen száll
nak tovább az ági rokonokra,

-  a kiskorúak utáni öröklés esetén az ágiság iga
zolása még csak bizonyítási nehézséget sem vet fel, 
azaz az ági vagyon megkülönböztetését ellenzőknek ez 
a legpragmatikusabb érve is cáfolható.

A kiskorú örökhagyó vagyonában csak törvényes 
öröklésnek lehet helye -  mondja - . hiszen a kiskorú 
(legtöbb példájában 1-2 éves) végrendelkezni még nem 
képes. Vagyona azonban lehet, hiszen azt elhunyt apja 
vagy anyja törvényes örököseként megszerezhette. Ez 
Grosschmid meggyőződése szerint a vagyonszerzés év
ezredes. természetes célja: a szülők gyermekeiket akar
ják gazdagítani. Ebben az esetben viszont a természet 
rendjével csak azt tartja összeférhetőnek. ha az öröklött 
vagyont az kapja meg (helyesebben: vissza), akiről az a 
gyermekkorú örökhagyóra szállt.
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Ezt a gondolatot különösen annak fényében érdemes 
közelebbről vizsgálni, hogy a modern öröklési jog tu
dományos megalapozásában hangsúlyos elv. hogy az 
öröklési jogban az örökhagyó feltételezett akaratát kell 
érvényre juttatni. Kiskorúnál pedig a feltételezhető aka
rat nyilván a vagyon családban tartása, az elhunyt szü
lőtől származó további testvéreknek a vagyonban való 
részeltetése lehet.

A kiskorúak törvényes örökléséről szóló grosschmi- 
di mű -  ellentétben az előző munkával -  az olvasó 
számára az igazi élményt nem a magvas jogtudományi 
fejtegetésekkel, a cáfolhatatlan következetességű 
érvelésekkel adja. Bár megcsillantja a tudós elme nagy
ságát: a logikus gondolatmeneten, az európai öröklési 
jog történeti és korabeli szabályainak beható ismerteté
sén keresztül kapunk képet az igazi jogtörténetről 
[ustinianustól a legújabb német kódextervezetig, az iga
zán mély benyomást az olvasóra a sorok közt érezhető 
vallomás teszi Grosschmid (és kora) bámulatos erkölcsi 
értékrendjéről, családba és ennek igazságosságába 
vetett hitéről. Ha valamit tanít nekünk ma is ez a mun
ka, akkor azt. hogy van egy erkölcsi maxima, amelyen 
a száraz jogi normákat minden esetben át meg át kell 
szűrni. Mert (Teleszkytől véve az idézetet:) ..a jogász
közönség hivatása rendszerint teremteni, vagy helye
sebben feltalálni a rendszert abban, mit a közérziilet 
törvénynek óhajt." Azt pedig, hogy a ,.közérzületnek" 
az ági öröklés -  korlátozások között bár. de vitathatat
lan megtartása felel meg leginkább, az 1900-as első 
magyar magánjogi kódextervezettől a jelenleg folyó 
kodifikációig26 fennálló, politikai kurzusokon és jog
forrásokon felülemelkedő, állandó gyakorlat igazolja 
leginkább.
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190 0 ). v a la m in t  a ta n ítv á n y o k  á lta li ..é r te lm e z é se "  é s  ú jb ó li 
k ia d á s a : Glossza Grosschmid Béni: Fejezetek kötelmi jogunk 
köréből című művéhez (B u d a p e s t , 193 2 ).

14 Ö rv e n d e te s , h o g y  e  (m a  m á r n eh ezen  é rth e tő ) k ü lö n b sé g re  és 
a n n a k  je le n tő sé g é re  a re n d i m a g á n jo g o t tá rg y a ló  le g ú ja b b  
ta n k ö n y v  is  f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t : H o m o k i-N a g y  M á r ia : A  rendi 
Magyarország magánjoga. In : M e ze y  B a rn a  ( s z e r k .) :  Magyar 
jogtörténet (B u d a p e s t , 2 0 0 8 ).

15 G ro s s c h m id  B é n i : Öröklött és szerzett vagyon (B u d a p e s t . 1897 . 
7 3 . p .)
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16 Ezzel a tétellel vitatkozott -  egyebek közöli Deák Ferenerc hivat
kozva -  Szende Pál is: i. m.. 276-278. p.

17 Grosschmid: Öröklőn és szerzett vagyon, i. m., 76. p.
IS Érdekes megfigyelni, hogy mennyire eltérő volt még a 18. század 

végének általánosan elfogadott álláspontja. Vö.: Nánásy Benjá
min: Testamentom a ' magyar országi törvények szerént (a mű a 
XI. részben tárgyalja a korlátlan rendelkezés kérdését, és ellenzi 
azt): reprint kiadása: MOKK. Budapest. 2007. valamint Homoki- 
Nagy Mária: végrendeleti öröklés a rendi magyar magánjog
ban című bevezető tanulmánya ugyanebben a kötetben (Homoki- 
Nagy Mária tanulmánya olvasható a Jogtörténeti Szemle 2007. 
évi 4. számában is. 75-79. p. -  A szerk.).

19 Grosschmid: Öröklött és szerzett vagyon, i. m., 95. p.
2" Uo.. 98. p.

SZEMLE
Trianonról 9 0  év után

Gondolatok Gecsényi Lajos, 
Máthé Gábor és munkatársaik által 

„Sub clausula" címen, 2008-ban, 
Budapesten közzétett kötetről

Trianon (1920), Párizs (1947) és a 
békeszerződések kisebbségi 
jogi következményeiről, 
utólagos folyományairól

Nyolc évtized után a magyar nemzet határon belüli 
és határon kívüli népességének zöme Trianont 

(1920) mind érzelmi, mind logikai alapon a nemzet 
tragédiájának tartja, hiszen az ország történelmi 
területeinek kétharmadát, lakosságának pedig egy har
madát csatolta el az úgynevezett utódállamok javára, 
miközben a békediktátum nem tette lehetővé a határon 
túlra került magyarság ekvivalens önrendelkezését.1 
Nemkülönben volt kedvezőtlen az 1947. évi párizsi 
békediktátum sem, sőt az utóbbi az anyaország amúgy 
is beszűkült területének újabb részeit ítélte oda az 
utódállamok egyikének-másikának.

Ismeretes, hogy a „terület- és a lakosságörökös" 
országok folyamatos diszkriminációs intézkedéseket. 
foganatosítottak az országhatáron kívül került magyar 
nemzeti kisebbségi közösségek kollektivitásával és 
egyéneivel szemben, az alapvető emberi jogok csor
bításától kezdve (szinte szinkronizáltan megtagadták 
az állampolgárságot, és ezáltal az alapvető jogosultsá
got. például a választói jogot) a vagyoni jogsérelmeken 
keresztül (államosították a magyarok földtulajdonát) az 
oktatási jogsérelmekig (megszüntették a magyar isko-

__ Iákat az óvodától az esyetemis), egészen a munkahelyi
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: i  V ö . rész letesen : W e is s  E m íl ia : Grosschmid családjogi és öröklési jogi 
munkásságáról (J K .  5 4 . 1999.475—179. p .: S zen de : i. n i . . 2 8 0 - 2 S I . p.

22 G ro s s c h m id : Öröklött és szerzett vagyon, i. m .. 1 2 2 -1 2 3 . p.
23 Uo.. IS2. p.
24 A T e le s z k y  Is tv á n  á lta l k é sz íte tt  ö rö k lé s i jo g i  te rv eze t -  ille tv e  

e n n e k  a  s z a k ta n á c s k o z m á n y  á lt a l á td o lg o z o tt  v á lto z a ta  -  
n yo m tatásb an  is  m e g je len t, a m e ly n e k  e g yé b ké n t a z  le tt a z  e red 
m é n y e . h o g y  a  k o r  jo g á s z a i a z  ö rö k lé s i jo g o t a  p o lg á ri m ag án jo 
g i k ó d e x  e lső  törvényerői é emelhető ré s z é n e k  tek in te tté k .

25 S á n d o rfa lv i P ap  Is tv á n : Törvényes öröklési jog. In :  S z la d its  
K á ro ly  ( fő s z e r k .) :  Magyar Magánjog. V I .  kö tet: Öröklési jog 
(B u d a p e s t . 1 9 3 9 .7 8 . p .i

2,1 T/5949 számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről. 6:69 -  
6:72. §§. ill. Indokolás 1301. és 1333. p.

diszkriminációkig (pl. a magyar nemzetiségű alkalma
zottak -  pl. kishivatalnokok, vasutasok -  munkahelyi 
felmondást kaptak).

Horribile dictu. pro primo, az úgynevezett utódál
lamok egyike-másika, például Cseh-Szlovákia. a ma
gyarok kárára történő lakosságcserét tervezett vagy 
valósított meg. Miközben egyes utódállamok a magya
rok által hagyományosan lakott, „örökölt" területek la
kosságcsere általi „magyartalanításán" fáradoztak, 
ráadásul ezeket a területeket tudatos (államhatalmi) 
intézkedésekkel, a magyar lakosság megkérdezése 
nélkül, saját nemzetük többségi lakosságával tömege
sen telepítették be. Ami a mai európai kisebbségvédel
mi Charta szemszögéből nézve -  amely immáron tiltja 
a nemzeti kisebbségek által hagyományosan lakott 
területek lakossági nemzeti összetételének szándékos, 
államilag tervezett vagy erőszakos megváltoztatását -  
megengedhetetlennek minősíthető gyakorlat. A terület 
kellett, a magyar kisebbségi lakosság lehetőleg nem.

Horribile dictu. pro secundo, egyes országokban, 
mint például a trianoni időben alakuló Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyságban, „nagy kegyesen”, rendeleti úton 
tették lehetővé és kínálták a délvidéki magyarok 
számára az anyaországba való „optálást", átköltözést, 
de minden vagyoni jogosultság megtartása nélkül.

Az „utódállamok" Magyarország történelmi területe
it bekebelező szomszédos államok közjogának sajnála
tos jogalkalmazási gyakorlatának közös nevezője az 
volt, hogy a trianoni békediktátumokban fellelhető gyér 
kisebbségoltalmi rendelkezéseket sem tartották be.

Tudjuk azt is. hogy a két világháború között az 
egyébként kisebbségi jogsérelmek orvoslására is hiva
tott Népszövetség vajmi keveset tudott tenni vagy 
érdemben eredményesen eljárni a határon túli magyar 
kisebbségi panaszok ügyében.

A 20. század során a Párizshoz közeli Versailles dik
tátuma mellett a magyaroknak volt még egy „Párizsa": 
az 1947. évi. továbbra is kedvezőtlen diktátumdöntés.

A vajdasági magyarok 1944-ben külön tragédiát 
szenvedtek el azáltal, hogy ebben az évben rövid három 
hónap leforgása alatt harmincezer délvidéki (vajdasági) 
magyart semmisítettek meg. Egyes szerzők (Cseres 
Tibor. Matuska Márton) szerint ezt a partizánok tették. 
Az elkövetők identitása csak részben ismert, és ma. a


