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A  neoabszolutizmus váltóbíróságainak 
rendszere és váltójogi jogforrásai

Az 1848/49-es magyar szabadságharc leverését kö
vetően a bírósági rendszer tekintetében 1849. novem
ber 10-én Haynau közzétett egy császári elhatározást, 
amelyet 1854-ben véglegesítettek, és amely 1861-ig, a 
régi magyar Kúria visszaállításáig maradt érvényben. 
Mivel jelen cikk kifejezetten a váltóbíróságok praxisá
ban felbukkanó néhány alapelvre fókuszál, a Magyar- 
ország öt kerületre való felosztásával együtt járó. álta
lános hatáskörű bíróságok rendszerének átalakításával 
kapcsolatos fejtegetésektől eltekintünk, és bevezetés
képpen csak a különös bíróságok közé sorolt váltótör
vényszékek sorsára kívánunk utalni.

Az 1841-ben felállított 
magyarországi váltótör
vényszékeket a neoabszo
lutizmus felszámolta, és a 
váltóügyeket 1849-től a 
pesti kereskedelmi tör
vényszék tárgyalta.

A váltójogi jogforrások 
terén nem ennyire egysze
rű a képlet. Az első magyar 
váltótörvény, az 1840:15. 
te. -  amely mind az anyagi 
váltójogot, mind a váltó- 
eljárásra vonatkozó szabá
lyokat tartalmazta -  1849. 
novemberéig volt hatály
ban, és ennek alapján dön
tött első fokon hét váltótörvény
szék,1 másodfokon a pesti váltófel
törvényszék, harmadfokon pedig a 
hétszemélyes tábla. A szabad
ságharc leverésével az Ausztriai Bi
rodalomba bekebelezett és tartomá
nyokra bontott Magyarországon az 
osztrák birodalmi törvények léptek 
hatályba; a tárgyalt időszakot jog
forrásként közismerten a császári 
pátensek fémjelezték, a váltójog te
rületén is az osztrák szabályokat al
kalmazták. Az 1850. január 25-i, 
igazságügyi rendeletként kiadott kö
zönséges váltójogi rendelet alapján 
dőltek el a váltóperek, mígnem az 
Országbírói Értekezlet által kibo
csátott Ideiglenes Törvénykezési 
szabályokkal 1861. július 23-ával -  
néhány szakasz módosítása mellett 
-  újra hatályba nem léptették a „ré
gi, jó” 1840:15. tc.-et.

A periódus váltóperes bírói gya
korlatának vizsgálata során az alkalmazott jogszabályok 
tekintetében elsősorban az 1860 és 1862 közötti döntvé
nyek mutatnak vegyes képet. 1860-ban még egyértel-

T A N U L M Á N Y
Babják Ildikó

Alapelvek 
a neoabszolutizmus 
váltóperes gyakorlatában*

műén az osztrák közönséges váltórendszabály és az 
osztrák polgári törvénykönyv, illetve a polgári perrend

tartás szerint ítélkeztek, de 
az 1861. évi jogesetek kö
zött már legalább annyi ré
gi, magyar váltótörvény 
alapján eldöntött pert talál
ni, mint kizárólag osztrák 
jogszabály szerintit, sőt 
több olyan ügy is bíróság 
elé került, amelynél vegye
sen alkalmazták a magyar 
és az osztrák váltójogot.

Jogszabályon 
nyugvó aíapelvek

a) Számításról függő kö
vetelése váltói tartozás ellenében be 
nem tudhatok

A debreceni császári és kir ályi me
gyei törvényszék előtt fizetési meg
hagyással indult eljárás E. Adolf fel
peres és Z. Izsák váltóelfogadó alpe
res között, amely ellen alperes azon 
kifogással élt, hogy a felperessel 
szemben szállítási ügyletből eredő vi- 
szontkövetelése van, és ezáltal váltó- 
tartozása elenyészett. Az ügy perré 
alakult, amelynek során az 1859. áp
rilis 11-i ítélet szerint az alperesi ki
fogást elutasították, az alperest a fi
zetési meghagyásban foglaltak sze
rint teljesítésre kötelezték. Alperesi 
fellebbezés folytán másodfokon a 
nagyváradi cs. és k. országos főtör
vényszék az ítéletet részben helyben
hagyta, azzal az indokkal, hogy bár a 
váltóadós élhet olyan kifogásokkal, 
amelyek őt a felperes ellen a közön
séges váltórendszabály 23. §-a alap

ján közvetlenül megilletik, de csak az egynemű követe
lések számíthatók be a követelés kiegyenlítése végett, és 
mivel -  az alperesi végbeszéd szerint -  a követelés szám-
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adástól függő követelésnek bizonyult, az osztrák Ptk. 
1438. §-a szerint az ilyen követelés beszámításának nem 
lehetett helyt adni. Ugyanerre jutott 1860. január 10-én 
kelt ítéletében a cs. és k. legfőbb ítélőszék, tekintve azt, 
hogy a másodfokú ítélet ellen az alperes rendkívüli fe
lülvizsgálati kérelemmel élt.2

b) Elévült váltó alapján támasztott kereseteknél a 
váltó keletkezésére szolgáló jogalap bebizonyítandó

F. Sámuel egy 250 ft.-ról szóló elévült váltó alapján 
T. János elleni pert indított, de keresetét a kiküldött bí
róság 1858. július 15-i ítéletével elutasította. A felperes 
fellebbezésében az ügyvéd vétsége miatt eredeti álla
potba való visszahelyezést kért azon okból, hogy az 
ügyvéd a felperesi utasítás ellenére -  szemben az alpe
ressel -  nem ajánlotta fel az eskü általi bizonyítás lehe
tőségét, és ezáltal nem tudta felhozni a perben azt a kö
rülményt, hogy az alperes tartozása fedezeteképpen egy 
keresztet adott zálogul a felperesnek. 1859. június 30- 
án kelt ítéletében a másodfokú bíróság is elutasította fel
peres visszahelyezési kérelmét, azzal az indokkal, hogy 
a polgári perrendtartás 360. §-a értelmében az ügyvéd 
vétsége miatti visszahelyezésnek akkor van helye, ha az 
ügyvéd a döntő ténykörülmények időbeli felhozatalát 
vagy a megkívánt bizonyítékok előadását tévedésből 
mulasztotta el és ezáltal vált ügyvesztetté. Ennek alap
ján a másodfokú bíróság megvizsgálandónak tartotta, 
hogy a felperesi eskü felkínálásának elmulasztása okoz
ta-e a felperes pervesztességét. Kitért arra a körülmény
re is, hogy az elsőfokú bíróság az alapperben azzal in
dokolta felperes kereseti igényének elutasítását, hogy -  
mivel a kereseti igényt elévült váltóra alapították -  a 
felperes a váltórendtartás 83. §-a értelmében köteles lett 
volna bizonyítani, hogy gazdagodott-e és mennyiben 
gazdagodott a váltó elfogadója. A felperes a visszahe
lyezés iránti tárgyaláson világosan állította, hogy ő a 
vele pénzügyi kapcsolatban álló alperessel elszámolt, 
amely elszámolás eredményeképpen az alperes elfogad
ta a beperelt váltót. A másodfokú bíróság a polgári per- 
rendtartás 127.§-a szerint is elutasítandónak ítélte a fel
peresi visszahelyezési kérelmet, ezen rendelkezés értel
mében ugyanis minden olyan okiratból, amely valami
lyen tény bizonyítására hivatott, ki kell tűnjön a kötele
zettségvállalás jogalapja, továbbá a felperes kötelezett
sége lett volna a T. Jánossal való elszámolásáról és az 
abból eredő követeléséről ügyvédjét részletesen tájé
koztatni. Mivel ezt a felperes elmulasztotta és az alpe
ressel való elszámolását is csak érintőlegesen említette, 
annak eredményét nem bizonyította, és mivel ez képez
te volna a kereset jogalapját, a másodfokú bíróság 1858. 
július 15-i ítéletével a kereset jogalapjának bizonyítat- 
lansága miatt a felperes visszahelyezési igényét elutasí
totta. A felperes, tovább keresve igazát, az eperjesi cs. 
és kir. országos főtörvényszéknél fellebbezett, amely 
bíróság 1859. augusztus 17-i ítéletében megengedte fel
peres előző állapotbeli visszahelyezését és az alperest 
50 ft. megfizetésére utasította. Indoklása szerint azon 

__eredeti keresetlevélbeli körülményt, hogy a beperelt vál

tó elszámolásból keletkezett és hogy az alperes ezen tar
tozás biztosítására kézizálogot adott, nem hozták a bíró
ság tudomására, továbbá azon tény ellenében, amely 
szerint az alperes a váltó hátlapján a kézizálog átadását 
igazoló bizonyítványt saját kezűleg írta alá, semmilyen 
bizonyítékot nem ajánlottak fel, a felperes ügyvédjének 
vétsége miatt a felperes pervesztessé vált, így a bíróság 
helyt adott előbbi állapotba való visszahelyezési kérel
mének. A kereset érdemét tekintve az elsőfokú bíróság 
ítéletét megváltoztatta és az alperest kereseti összegben 
marasztalta, mert a második tárgyaláson (a felperes által 
ajánlott bizonyítékok nyomása alatt) beismerte, hogy a 
felperesnek egy további 350 ft.-os váltó fejében 50 ft.- 
tal adósa maradt, és nem tagadta, hogy a kézizálog tár
gyában a kereseti váltó hátlapjára tett feljegyzést maga 
írta. Bár a kereseti váltó elévült, ezen ténykörülmények 
miatt az alperes, mint elfogadó a váltóbirtokosnak a vál
tórendszabály 83. §-a szerint az elismert 50 ft.-ra nézve 
adósa maradt, mert különben az alperes a váltóbirtokost 
ért kár értékével gazdagodna. A fennmaradó 200 ft. te
kintetében az elsőbírósági ítéletet helybenhagyták, mert 
egyrészt az alperes ezt a ténykörülményt határozottan 
tagadta, másrészt pedig a felperes a második tárgyalá
son sem tudta bizonyítani azt a jogalapot, amelyből az 
állítólagos elszámolás történt, és amelynek eredménye 
fejében a váltó származott, sőt még az elszámolás tár
gyát sem tudta megmondani. Ugyanígy, bizonyítottság 
hiánya okán -  mindkét fél felülvizsgálati kérelme foly
tán -  a cs. és k. legfőbb törvényszék 1860. május 6-án 
kelt határozatával a másodbírósági ítéletet hagyta hely
ben.3

c) Azon váltónyilatkozatok, amelyeket név helyett ke
resztvonással írtak alá, csak akkor rendelkeznek váltó
erővel, ha azt törvényszék vagy közjegyző hitelesítette

Róthberger L. felperes által Schmidt János és Teré
zia, illetve Binzer Ferencz és Kovács Pál ellen indított 
600 ft. iránti váltóperében az elsőfokú királyi váltótör
vényszék 1861. augusztus 10-én hozott ítélete ellen 
Schmidt János elsőrendű, továbbá Binzer és Kovács 
harmad- és negyedrendű alperesek nem kezdeményez
tek perorvoslatot, így az ítélet rájuk vonatkozó részét 
másodfokú váltófeltörvényszék érintetlenül hagyta, 
másodrendű Schmidt Terézia alperest illetőleg az 
elsőfokú ítéletet akképp változtatták meg, hogy a felpe
res másodrendű alperes marasztalására irányuló kere
setét elutasították. Az indoklás szerint azon körülmény, 
hogy a másodrendű alperes tagadta a váltónyilatkozat 
sajátkezű aláírását, és a felperes nem tudta bizonyítani 
az aláírás valódiságát, továbbá a másodrendű alperes 
beismerte a tárgyaláson, hogy nevét kibocsátói 
minőségben félje vezette a váltóra és ő pedig csak ke
resztvonását tette az aláíráshoz,4 nem alapítja meg a 
felperes kereseti jogát másodrendű alperessel szemben, 
ugyanis a közönséges váltórendelet 94.§-a értelmében 
azon váltónyilatkozatok, amelyeket név helyett kereszt- 
vonással írtak alá, csak akkor rendelkeznek váltóerővel, 
ha azt törvényszék vagy közjegyző hitelesítette.5



d) Az osztrák és a magyar váltójogi szabályok hatá
lyáról a nők váltóképessége kapcsán

Az alábbi váltóperek nem a bíróság által a nők váltó
képességét kimondó alapelv miatt lényegesek, hanem 
azért, mert egy olyan időpontban zajlottak, amikor nem 
volt könnyen eldönthető, hogy az osztrák vagy a ma
gyar váltójogot kell-e alkalmazni.

1. Schoszberger Sámuel felperes által Hartman Ro
zália ellen indított 100 ft. váltótartozás ügyében a pes
ti kir. váltótörvényszék előtt indított perében 1861. 
október 21-én hozott végzés ellen felperes felfolya
modással élt. A váltófeltörvényszék arra utasította az 
elsőfokon eljárt bíróságot, hogy a keresetlevelet sza
bályszerűen intézze el. Indoklásában arra mutatott rá, 
hogy az Országbírói Értekezlet által kimunkált szabá
lyok csak a legfelsőbb helyen történt szentesítés és 
közzététel napján, azaz 1861. július 23-án léptek ha
tályba, és ezen nap előtti váltójogi cselekményekre 
még nem alkalmazhatóak, így a Schoszberger Sámuel 
és Hartman Rozália közötti vita tárgyát képező, 1861. 
május 15-én keletkezett váltóra visszaható hatállyal 
sem bírhat. Mivel a beperelt váltó keletkezésének ide
jén a közönséges osztrák váltójogi rendelet volt ha
tályban, és ennek alapján -  szemben az újjáéledt ma
gyar 1840:15. tc.-ben foglaltakkal -  a nők is feltétle
nül bírnak szenvedő váltóképességgel és a váltó elfo
gadásával az alperes törvényesen vállalta a váltóköte
lezettséget, a váltófeltörvényszéknek fel kellett olda
nia az elsőfokon eljárt pesti kir. váltótörvényszék 
megtámadott végzését, és az elsőfokú bíróságot a ke
reset szabályszerű, az osztrák rendelkezések szerinti 
elintézésére kellett utasítania.2 * * * 6

2. Mülhauser Raj mund felperes Nagy Lajos és Kon
koly Ludovica első és másodrendű alperesek ellen in
dított váltóperében hozott végzés azon része ellen, 
amely szerint -  mivel /tőként szenvedő váltóképesség- 
gel nem rendelkezik -  másodrendű alperes elleni kere
setét elutasították, felperes felfolyamodással élt. A vál
tófeltörvényszék a végzés megtámadott részét megvál
toztatta, kijelentette, hogy másodrendű alperes szen
vedő váltóképességgel bír és ilyen minőségében a
kitűzendő új tárgyalásra elsőfokú bíróságnak meg kell
idéznie. Az indokok között találni, hogy bár a felperes
felfolyamodásában a magyar váltótörvényre hivatkoz
va azzal a kifogással élt, hogy kereskedői minőségben
be nem jegyzett nők nem rendelkeznek váltóképesség
gel, ezen indok irreleváns, ugyanis a magyar váltótör
vény hatálya csak akkor terjedne ki másodrendű alpe
resre, ha az a perelt váltót 1861. július 23-a után, azaz 
az Országbírói Értekezlet által kimunkált szabályok 
magyar királyi Kúria előtti kihirdetése után fogadta 
volna el. Mivel azonban Konkoly Ludovica még július 
6-án írta alá a váltót, amikor is az osztrák általános vál
tórendszabály volt hatályban -  amely szerint a nők 
szenvedő váltóképességgel bírnak -, ellene a váltókere
set szabályszerűen megindítható volt.7

e) Az óvás közlési idejének joghatálya

1. Weingarten Hermann által Bergenes Lois első
rendű és Glatz Samu másodrendű alperesek ellen indí
tott váltóperében ezen utóbbi fellebbezése folytán, fel
folyamodásának helyt adva a másodfokon eljáró pesti 
váltófeltörvényszék az 1861. december 14-i elsőbírósá
gi ítéletet -  mely a másodrendű alperest a kamat, költ
ség és váltódíj megfizetése alól felmentette -  a magyar 
és az osztrák váltójogi szabályokra egyaránt hivatkoz
va változtatta meg. A váltófeltörvényszék álláspontja 
szerint másodrendű alperes köteles a már megítélt 300 
ft. tőkén kívül ezen tőkének 1861. október 15-től járó 
6%-os kamatát, 1/3% váltódíjat és 20 ft. 46 kr. perkölt
séget elsőrendű alperessel egyetemlegesen felperesnek 
megfizetni, ugyanis a visszkereset alapjául szolgáló 
óvás a váltó lejáratának napján megtörtént, és ezt a má
sodrendű alperessel, mint kibocsátóval a törvényes ha
táridő letelte előtt érvényesen közölték, továbbá sem a 
magyar váltótörvény, sem pedig a közönséges osztrák 
váltórendelet szerint semmilyen törvényes ok nem fo
rog fenn, amely alapján a másodrendű alperest a kamat 
és a felperesnek okozott költségek megfizetése alól fel 
lehetne menteni.8

2. Tadeskó és Zakovics felperesek Bonyhard Rudolf 
és Hirschl Johanna alperesek elleni váltóperében az 
elsőfokon eljárt aradi kir. váltótörvényszék 1861. dec
ember 19-i végzésének másodrendű alperesre, Hirschl 
Johannára vonatkozó részét az alperesek fellebbezésére 
tekintettel a pesti váltófeltörvényszék az alábbiak sze
rint módosította. Mivel a kereset alapjául szolgáló vál
tót 1861. július 27-én -  a magyar váltótörvény hatályát 
visszaállító Országbírói Értekezlet szabályainak 1861. 
július 23-i kihirdetése után -  állították ki, jelen pert a 
magyar szabályok szerint kellett lefolytatni, és az 
1840:15. te. 138. és 158. §-ai értelmében a váltóbeli 
összeget és járulékait a forgatóktól csak akkor lehet kö
vetelni, ha az óvást ezekkel közölték és a visszkeresetet 
törvényes határidőben terjesztették elő. Az 1861. októ
ber 30-i óvás másodrendű alperessel történt közlését 
felperesek nem tudták bizonyítani, sőt fizetési visszke- 
resetüket is csak 1861. november 30-án, késve nyújtot
ták be, másodrendű alperessel szembeni keresetüket a 
másodfokú bíróság 1862. február 25-én kelt ítéletével 
elutasította.9

A  jogbiztonság útjára lépve

A fent felvázolt néhány jogeset puszta illusztrációja 
az 1860-1862 közötti színes váltóbírósági gyakorlat
nak. A szerző céljai között szerepelt olyan peres ügye
ket válogatni, amelyek vagy kizárólag a közönséges 
osztrák váltórendelet, vagy kizárólag az Országbírói 
Értekezlet által hatályába visszaállított 1840. évi vál
tótörvényünk, vagy ezek együttes alkalmazása alapján 
dőltek el. Váltójogi szempontból zűrzavaros időszak
nak is tekinthető e rövid periódus, amelyet az is iga-



zol, hogy a korabeli jogi sajtóban olyan -  „német la
pokban és magán körökben” terjesztett10 -  (rém) hírek 
is szárnyra keltek, amelyek szerint a visszaállított ma
gyar váltótörvény helyébe rész
ben vagy egészben ismét az 
osztrák váltójogi kódexet állít
ják vissza. Természetesen érvek 
és ellenérvek kísérték az osztrák 
váltójog visszatértének hírét, 
amelyek közül a közhiedelem a 
visszaállítás ellenében állónak 
tekintette azt a tényt, hogy ma
ga az uralkodó erősítette meg az 
Országbírói Értekezlet által ösz- 
szeállított és a régi magyar vál
tótörvényt is tartalmazó szabá
lyokat. Továbbá -  hangsúlyoz
za Szokolay, Angliát hozva 
legfőbb példának11 -  a váltójog 
területén inkább a meglévő sza
bályokhoz és azok gyakorlatá
hoz kellene ragaszkodni, és 
csak óvatosan fogni a kodifiká- 
cióhoz. Az osztrák váltójog 
visszahozatala több veszéllyel 
is fenyegetett. A váltójog nem 
tűri a változékonyságot, a sza
bályanyag minduntalan változá
sa a jogbiztonság ellenében hat, 
a korabeli hitelforgalomban oly 
fontos szerepet játszó váltó
ügylet érdekeivel nem egyeztethető össze az anyagi 
váltójog és a váltóeljárás területén is megnyilvánuló

folyamat, amelynek során 1849-től 1861. július 23-ig 
az osztrák, majd innentől fél évig újra a magyar váltó
jogot alkalmazták a bíróságok, és 1862-ben újra az 

osztrák szabályok visszaállítását 
tervezték.

Aggályként merülhet fel, 
hogy az osztrák váltójog újbóli 
hatályba léptetése nem lett volna 
tartós, mert az osztrák birodalmi 
törvényhozás már akkor az új 
közönséges német váltó- és ke
reskedelmi jog átvételét fontol
gatta, amely újabb módosítást 
hozott volna mind az osztrák, 
mind pedig a magyar váltójog
ban, amely ugyancsak jogbi
zonytalanságot okozott volna a 
váltóhitelezés területén. A köz
véleményt azonban mindenképp 
megnyugtathatta, hogy az ural
kodó az Októberi Diplomában is 
a magyar törvényhozás feladatát, 
így a váltójog kodifikálását is a 
magyar országgyűlésnek tartotta 
fenn, így a váltójogi kódex mó
dosítása vagy egy új váltójogi 
törvény megalkotása saját tör
vényhozásunk hatáskörébe ke
rült. Ahogyan azt a szerencsés 
utókor tapasztalhatta, az 
1876:27. te.-kel, új váltótörvé

nyünkkel a magyar országgyűlés sikeresen abszolválta 
ezt a feladatát.
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Szeniczey Gusztáv: Csődügyekben a tek. kir. 
váltófeltörvényszék és a főméltóságú hétszemélyes-tábla 
által az 1862. évben megállapított elvek' s ezen elveket 

tárgyazó határozatok’gyűjteménye 
(Pest. 1863)
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