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1. Előszó TANULMÁNY
„ Vannak emberek, akik életükből csinálnak remekművet; 
nép, amely az életéből csinált, egy volt: a görög. [...] Zseni
ális nép, [...Ja  kezdetlegestől a tökéleteshez nem szerpentin, 
hanem kötélhágcsó v e z e t . írta 1934-ben egy tanulmányá
ban Németh László.1 Hellász számára ugyanakkor hagya
téka a jog világában nem termett ennyi babért, különösen 
a rómaiakhoz képest, akik egyébként felismerték a görög 
tudományosság nem a jogban és nem a jogért elért ered
ményeinek éppen a jog világában való alkalmazhatóságát.2

A továbbiakban mindenekelőtt abból kell kiindulni, 
hogy a címben csak a „probléma” szó nem okoz problé
mát. A titulus ugyanis kettős magyarázatra szorul. Egyfe
lől -  s ez az egyszerűbb kérdés -  idézőjelben értendő a 
„reményvétel” kifejezés, hiszen mind az elnevezést, mind 
a jogi kidolgozást a rómaiak végezték el a Kr. u. 1-2. szá
zadban, ahhoz a „görögöknek” nincs közük.

Anélkül, hogy részletesebb ismertetésre kerülne sor, 
a „római típusú reményvétel” alapesetének lényege az, 
hogy a vevő előre meghatározott, fix vételárért megveszi 
egy halász jövendő fogását. A halász mint eladó azért tar
tozik csupán felelősséggel, hogy a maga részéről minden 
szükségeset megtegyen ahhoz, hogy a halászat (hálóvetés, 
iactns retis) sikere, a halfogás (captus piscium) kizárólag 
a természet szeszélyén, úgymond a sors kegyén múljék: 
szálljon vízre, vesse ki hálóját, adja át a fogást stb. A vevő 
ezzel szemben a vételárral 
akkor is tartozik, ha a háló 
az eladó erőfeszítései elle
nére üresen maradt (si nihil 
inciderit); az ügylet tehát 
aleatóri(k)us, kockázatos.3

Másfelől a „görög jog” 
fogalma okoz gondot, mivel 
az teoréma, nem pedig axi
óma; használata tehát külön 
indokolást követel, azonban 
mindez nem e lapokra tarto
zik. Annyit mindenesetre az 
idevágó szakirodalom vizs
gálata alapján4 érintőlege
sen le lehet szögezni, hogy 
az alkalmazott „görögjog" fogalom fedi egyfelől a poli
szalapú hellén jogokai, másfelől a hellenisztikus jogokat, 
sőt, egyes -  nem kizárólag görög5 -  szerzők álláspontja 
szerint a Mükénétől Bizáncig tartó korszak görög nyelvű 
jogrendszereit.

További probléma a „görög jog” forrásainak megha
tározása, és az azokból levonható következtetések érté
kelhetősége. A források vizsgálata tekintetében a kutató 
zömmel a régészet, az epigráfia és a papyrológia eredmé
nyeire, illetve a klasszika-filológia kutatásaira s a szépiro
dalom, a történetírás, a mitológia stb. fennmaradt remek
műveire van utalva.6

A források minősége folytán szinte minden, a témával 
kapcsolatos absztraháló, fogalom- vagy szabály-, de külö
nösen rendszeralkotó kijelentés mögé -  ha csak halványan 
is -  elengedhetetlen kérdőjelet illeszteni.
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2. Elvi kétségek: a görög „vagyonjog" 
néhány általános jelensége alapján

Ehelyütt per tangentem meg kell vizsgálni néhány speci
ális, csak a görög jogban felmerülő előkérdést: (a) milyen 
hatással van a jövőbeli dolgok vételére az ún. diadikaszia 
eljárása; illetve (b) a szerződések kötelező ereje miben 
gyökerezett, s ez -  ti. a forma és a konszenzus viszonya 
-  hogyan változott a századok során; (c) milyen eljárási 
formákon keresztül valósulhatott meg a szerződéses köte
lezettségek teljesítésének „állami” kényszere, s végül (d) 
az, hogy milyen funkciókat töltött be a görög jogban rend
kívül szélesen értelmezett kölcsön (daneion) intézménye.

Mindezek rövid vizsgá
lata azért érdekes, mert mint 
utóbb látható lesz, e négy 
csomópontban rejlenek 
azok a tényezők, amelyek 
felvethetik a reményvétel- 
szerű ügyletek -  s általában 
a sine re venditiones1 -  bo
nyolításának akadályozott 
voltát.

Ugyanakkor az, hogy e 
dilemmák valósak-e, vagy 
csupán látszólagosak, szin
tén további munkálatokat 
igényel. A fő kérdés tehát 
az, hogy van-e egyáltalán 

mód a prompt-, illetve reálvételen (Austauschtheorie) 8 
kívül olyan, a konszenzualitáson alapuló, kötöerejü adás
vételi ügyletek bonyolítására, amelyek esetében az áru tel
jesítése csak később történik meg, s a vételár akkor is jár, 
ha ez a teljesítés ugyan nem az eladó hibájából, de elma
rad. Az alábbi négy pontban összefoglalt megállapítások 
mindegyike azt sejteti, hogy nincsen.

Ad (a) BurkhardA. LeisV a krétai Gortyn Kr. e. 500-450 
körüli feliratainak (lex Gortynfija) vizsgálata"' alapján ki
alakított -jóllehet többek által vitatott" -  álláspontja sze
rint az ún. diadikaszia ('eldöntés, megítélés') mint eljárás 
általában alkalmas volt annak a kérdésnek az eldöntésére, 
hogy „a vitás dolog kit illet”. E körben a döntő szempont 
ugyanakkor nem az „abszolút jog” volt. vagyis hogy ki 
a tulajdonos, hanem a .jogosultságok" összemérésének 
eredményeként a relatíve erősebb jog.12 pontosabban a vé-
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dendöbb, elismerésre méltóbb helyzet.13 Előzetesen meg
jegyzendő, hogy a görög jogban tartósan fennálló állapot 
szerint a dolog feletti teljes hatalmi jogosultság (nevezzük 
tulajdonjognak)14 a vételár megfizetésével szállott át. az 
adásvétel ekkor tehát -  mint szükségszerű készvétel -  re- 
álszerzödés volt.

Pringsheim álláspontja szerint a diadikaszia eljárása két 
esetben vehető igénybe az adásvétellel összefüggésben: 
(1) akkor, ha a vevő a vételárat megfizette, s mégsem ke
rült hatalmába az áru, avégböl, hogy annak átadását elő
segítve mintegy tulajdonosává váljon; (2) vagy akkor, ha 
az eladó anélkül adta át az árut, hogy a vételárat megkapta 
volna, avégböl, hogy azt visszakövetelve tulajdonjogát ne 
veszítse el.15 A diadikaszia tehát sikerrel vehető igénybe, 
ha a vevő a vételárat megfizette, mégsem került hatalmába 
az áru: a remény vételnél pedig ez az a tipikus eset, amikor 
a vevőnek a dologi árura vonatkozó bárminemű igényét a 
felek megállapodása kizárta.

Az újabb irodalomban teljesen más álláspontot foglalt 
el, pl. Thiir. Főként athéni források vizsgálata alapján egy
értelműen igazoltnak látta, hogy a diadikaszia a magán- 
felek közötti tulajdoni per funkciójával nem rendelkezett, 
sem Athénban, sem más poliszban, mivel nem a „tulajdon
jog” volt a tárgya, illetve nem magánfelek, hanem a polisz 
és a magánfél között folyt.16

Ad (b) A gortyni feliratok azt bizonyítják, hogy a gö
rög jogban ismert volt a szóbeli megegyezés. Ez azon
ban természetesen nem jelenti egyszersmind a formátlan 
konszenzus kötelezettségteremtő erejének elismerését is, 
mivel e szóbeli ügyletek, csakúgy, mint az írásbeliséget 
nélkülöző perek, sollemniter, tehát ünnepélyes módon és 
tanúk előtt köttettek, illetve folytak.17 Ez minden jelentős 
polisz tekintetében megáll, ti. már Hésziodosz is arról szá
molt be, hogy a tanúk jelenléte minden szerződésnél elen
gedhetetlen,18 Platón19 és Arisztotelész20 véleménye szerint 
pedig tanúk hiányában az ügylet érvénytelen, illetőleg a 
bíróság előtti sikeres igényérvényesítésre nincsen lehető
ség.31 Arisztotelész tanítványa, Theophrasztosz, aki bizo
nyos fokú tekintélynek örvendett a klasszikus kori római 
juristák között, a szerződésekről írott munkájában (Peri 
sziimbolaión)22 részletesen kifejtette a nyilvánosság -  az 
ügylet konkrét tárgyától függően -  hétféle megnyilvánu
lását és az adásvételnél betöltött szerepét a szerződéskö
téskor.33

A régi görög jogban is ismert -  eredetileg a bíróság előtt 
kötelezettséget elismerő nyilatkozat -  az ún. homologia, 
amelynek működési elve az, hogy amennyiben a bíróság 
előtt az „alperes” keresetre adott válasza elismerő („ho
mológéin az eljárásnak vége, ha azonban tagadó („anti- 
legein "), megkezdődik a per.34

Az elismerés később már nem kizárólag a bíróság 
előtt vezethetett a vita lezárásához, hanem a forgalmi élet 
gyakorlatában is. Ekkor ugyancsak nélkülözhetetlen volt 
a tanúk jelenléte a kívánt joghatás biztosításához. A már 
az ókorban óriási tekintélynek számított Démoszthenész 
Onétor elleni első beszédében felhívta a figyelmet arra, 
hogy egyfelől tanúk jelenléte szükséges mind a szerző
déskötés, mind a teljesítés, mind pedig a bírósági vagy a 
bíróságon kívüli vitarendezés során és a szerződéses jog
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viszony teljesítés nélküli megszüntetése esetén, másfelől 
kiemelte, hogy e tanúknak minden említett mozzanatnál 
ugyanazoknak a személyeknek kell lenniök. Egészen odá
ig ment, hogy a tanúk nélkül átadott pénz visszafizetése 
kizárólag az adós jóakaratán, diszkrécióján múlik, az adós 
halála esetén pedig egyáltalán nem is követelhető vissza.35

Noha a Ptolemaioszok Egyiptomának „bürokratizmu
sa” az írásbeliséget mindenek felett előnyben részesítet
te, a tanúzás itt is szükségszerű volt. A hat tanúval meg
erősített írásbeli, hivatalos szervnél (sziingraphophülax) 
letett dokumentum a hexamartiimsz sziingraphé26 Az 
okiratoknak ugyanakkor mindössze annyi szerepük volt, 
hogy megkönnyítették a tanúskodás megtörténtének bizo
nyítását, ez pedig azért volt lényeges, mert a szerződések 
teljesítéséért való „felelősség” éppen abból eredt, hogy az 
elkötelezés tanúk előtt történt. Egyiptomban figyelhető 
csak meg a Kr. e. 2. században, hogy a hat tanúval áttestált 
sziingraphét felváltotta az egyszerű kézírással, formátla- 
nul írásba foglalt homologia, vagyis a cheirographa?1

Vinogradoff,2* Pringsheim29 és Woljf3,1 egyező állás
pontja szerint ugyanakkor a görög jog valójában soha nem 
ismerte el a formátlan paktumokat, illetve a konszenzuá- 
lis szerződéseket. Két fél egybehangzó akaratnyilatkozata 
tehát szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy 
a megállapodásból a külső hatalom, az „állam” által ki
kényszeríthető kötelezettség fakadjon. Mindez persze nem 
áll ellentétben azzal, hogy a görög filozófiai gondolkodás 
-  már Platón (Kritón, 513I) -  kimondta, hogy a megállapo
dások tisztán a megegyezésen alapulnak.

Egyéb eszköz hiányában a homologia mint puszta meg
állapodás, paktum a görög jogban -  figyelemmel a tanú- 
zási kötelezettségre és a konszenzualitás elismerésének 
hiányára -  tehát soha nem juthatott el arra a szintre, mely 
megalapozhatta volna azt a szerződési formaszabadságot, 
amely elengedhetetlen a római típusú reményvétel alap
eseteiben (pl. jövőbeli hal- és madárfogás, illetve a vadá
szatjövendő, bizonytalan eredménye).

A d (c) A  következőkben azt kell vizsgálni, hogy mi
lyen lehetőségeket kínál a görög jog akkor, ha az ügy
leti forma megfelel a kívánatos feltételeknek, azonban a 
jogügylet lebonyolítása során a felek között általuk meg 
nem oldható zavarok -  nemteljesítés, illetve nem kellő 
teljesítés -  keletkeznek. Tipikusan ez a helyzet az ún. 
római típusú reményvételben, ugyanis a vételár eszerint 
akkor is jár, ha áru nincs: ha -  így az iskolapélda -  a háló 
üresen maradt.

Noha a görög jog a konszenzualitás kötelemfakasztó 
erejét általánosságban soha nem ismerte el, mégis van a 
számunkra két olyan érdekes pereszköz, amely az ígéret- 
szegővel szemben indítható. Mindmáig nincsen pontosan 
kimunkálva ezek egymáshoz való viszonya, így nem lehet 
bizonyossággal kimondani azt sem, hogy nem okozhatott 
párhuzamosságuk lehetősége pluspetitiv helyzetet.

(a) Az egyik kereset az ún. szünthékón parabaszeósz 
diké,32 amely a kölcsönkövetelés érvényesítésére szolgál. 
A kereset annak folytán tarthat számot érdeklődésre, hogy 
a görögök visszakövetelhető kölcsönként fogták fel a vé
telárat, ha átadását nem követte az áru szolgáltatása, illetve 
az árut. ha nem fizették meg egyidejűleg a vételárat.



Előzetesen meg kell azonban jegyezni, hogy a görög 
jog szerint az áru feletti hatalom megszerzéséhez (tkp. a 
tulajdonátszálláshoz) nem az áru átadása, hanem a vételár 
megfizetése volt az egyedüli feltétel. Ennek megfelelő
en , jövőbeli dolog” vételénél a tulajdonszerzésnek nincs 
további akadálya, ha a vételárat megfizették. Ha tehát az 
áru átadása elmarad, nem ezzel a dikével történik a visz- 
szakövetelés, hanem a tárgyalt diadikaszia útján, hiszen 
az a szükségszerű tényállás, hogy a dolog nem a tulajdo
nosánál van.

arra,
jövőbeli dolgok vételének problémáját megoldja, ha adott 
esetben a meg nem fizetett vételár funkcionaliter köve
telhető is volt általa. A reményvétel alaki és anyagi jogi 
problematikája azonban nem a vételárfizetés körül forog: 
az ti. feltétlen, tehát egy jogvitában annak követelése még 
elvben sem vet fel -  így, egymagában -  kérdéseket.

szerint
jellege folytán tulajdonképpen

amely elvben bármely j
gilag nem indokolható tény, jogellenes magatartás, vagyis 
akár szerződésszegés folytán bekövetkezett érdeksérelem, 
valószínűleg azonban csak a tényleges vagyoncsökkenés 
reparációjára szolgálhat (blabosz = kár, hátrány, árta
lom).33

Démoszthenész beszédei34 és a lex Gortyn(i)a alapján 
azonban már az is vitatott ugyanakkor, hogy e kereset 
egyáltalán criminalis, poenalis vagy reipersecutorius jel- 
legü-e. Találni forrást ugyanis arra, hogy a diké (= actio 
privata)35 elnevezés ellenére a marasztalás nem a károsult, 
hanem az állam javára történt. A szakirodalom egységes
nek látszó álláspontja szerint a legvalószínűbb a kereset 
delictualis-poenalis jellege, vagyis szándékos magatartás 
esetén a kompenzáció az érdeksérelem kétszerese (hekón, 
duplum) volt, gondatlanság esetén pedig egyszeresre ment 
(akón) a kereset.36

Ha tehát elfogadjuk, hogy a görög jog nem ismerte 
el a konszenzus kötelemfakasztó erejét,37 akkor aligha 
képzelhető el, hogy a megfizetett vételárat a vevő a háló
üresen maradása esetén diadikaszia vagy diké blabész út
ján ne követelte, követelhette volna vissza szinte biztos 
perbeli sikerrel. Az eddigiek ismeretében -  álláspontom 
szerint -  az látszik helyesnek, hogy a diadikaszia akkor 
alkalmazható, ha a várt eredmény a halász minden éssze
rű és elvárható erőfeszítése ellenére, a sors játéka foly
tán maradt el. A diké blabész pedig akkor volt érdemben 
előterjeszthető, ha az eredmény kimaradása a halászon 
múlott, mert pl. nem ment ki a vízre, hálóját nem vetette 
ki, vagy a fogott halat nem adta át, ekkor viszont az eset
leges szándékos mulasztásra vagy „csalárd üzérkedésre” 
tekintettel nem kizárt, hogy akár hekónra, duplumra is 
mehetett a per.

A d (d) A görög jogban a daneion kifejezés jelenti egy
felől a mai értelemben vett „kölcsön”-t, főként persze a 
pénzkölcsönt (más dolog esetében chrészisz), s így a köl
csönszerződést, illetve annak tárgyát.

Másfelől -  s számunkra ez az érdekes -  a speciális gö
rög jogi gondolkodás alapján mai szemmel általános visz- 
szakövetelési, restitúciós jogalapként is funkcionál akkor,

ha a nem kölcsönösen, s nem egyidejűleg teljesített szol
gáltatások esetében a már teljesített, átadott ellenszolgál
tatással szemben a másik szolgáltatás teljesítése elmarad, 
vagy annak tarthatatlan hibája állapítható meg.

A megfelelő szolgáltatás nélkül maradt ellenszolgálta
tás tehát -  amikor a háló üres marad („si nihil inciderit,,\ 
Pomp. D. 18,1,8,1) -  minden esetben visszajár, azonban a 
görög gondolkodás szerint: mint kölcsön.38

A Kr. e. 3-2. századból való egyiptomi papyruszok 
alapján a tanúk előtt történt pénzátadás -  legyen az va
lójában akár vételárként (timé),39 akár más díjként vagy 
szolgáltatásként átadva -  még ekkor is funkcionálisan köl
csönként értelmezendő abban az esetben, ha utóbb vissza 
kellene követelni pl. az áruteljesítés hibája miatt.40

3. További kételyek: a görög adásvétel 
karakterisztikája alapján

Ezt követően kifejezetten, specialiter az adásvétel sajátos
ságait kell -  noha általánosságban, a kutatás célját nem 
feledve -  megvizsgálni.

(a) Pringsheim műve egyik, egyébiránt eddig meg nem 
döntött alappillérének tartotta: a görög jog soha nem lépett 
túl azon a tételen, hogy az adásvétel nem más, mint áru és 
vételár egyidejű cseréje. Ezen kívül szintén tézisként fo
galmazta meg, hogy nincs konszenzuális „alakja” az adás
vételnek, a puszta megegyezés forma és legalább az egyik 
teljesítési aktus (a vételáré) híján nem teremt kényszerít
hető kötelezettséget, s így a teljesítésért való felelősséget, 
noha az esetleges teljesítés nem tekinthető tartozatlannak, 
így nem követelhető vissza (obligatio naturális, „Schuld 
ohne Haftung”).41

(b) Álláspontja szerint ezért hiányzik a kifejezetten az 
adásvételből keletkező speciális kereset a görög jogban 
-  miként hiányzik a szerződéses kötelezettségek kikény
szerítésére irányuló generális, általános kötelmi kereset 
is.42 E megállapítása talán akként vitatható, hogy az ok és 
okozat megfordítandó: a speciális kereset hiányának nem 
oka, hogy nem ismerték el a konszenzus kötelemfakasz
tó erejét, hanem okozata, illetve az előbbi az utóbbinak a 
bizonyítéka.

(c) Amikor tehát akár a vételár, akár az áru szolgáltatá
sa csak egy későbbi időpontban történik, a görög megol
dás: kombinálni kell az adásvételt egyéb szerződésekkel -  
előbbi esetben a kölcsönnel, utóbbiban a szállítással vagy 
a haszonbérlettel (lásd később).

(d) A görög „adásvételi jog” kidolgozatlanságának és 
bizonytalanságainak egyik kiváló mutatója, hogy csupán 
az elnevezésre találni több mint egytucatot az irodalmi, 
papyrológiai és epigráfiai források között.43

(e) Theophrasztosz említett traktátusa szerint az adás
vétel a formális előírások (tanúzás, eskü stb.) megléte 
mellett a teljes vételár átadásával -  azzal és csak azzal -  
létrejön. Ez világosan a készvételi és reálügyleti jellegből 
adódó egyéni karaktere a görög adásvételnek.

(f) Theophrasztosz álláspontja szerint az eladónak az 
áru tulajdonosává kell válnia, mire megkapja a vételárat.
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Vagyis a szerződés létrejöttekor már az áru tulajdonosá
nak kell lennie.

(g) Mindezekből pedig a sajátos görög logika folytán 
nem is következhet más, mint hogy a tulajdonszerzéshez, 
vagyis a tulajdonjog átszállásához -  sem ingók, sem ingat
lanok esetében -  nem szükséges a dolog átadása, a „ tradi- 
tio ” (paradoszisz).44

(h) Amennyiben az eladó úgy adja át az árut, hogy azért 
a vételárat még nem kapta meg, tulajdonjoga fennmarad, 
ezért nem a „kötelmi keresettel” követelheti vissza azt, 
hanem a „dologival” (diadikaszia). A vételár követelésére 
való lehetőséget az előbbi eljárás igénybevétele termé
szetesen elzárja, így a csupán fiktív kölcsönvisszafizetési 
ígéretként kikényszeríthető vételárígéret érvényesítésére 
az áru „tulajdoni perben” történő visszaszerzése után már 
nincs mód.

A részletvétel esetében tehát két külön ügyletre bontja 
a görög jogi gondolkodás az adásvételt, de nem „adásra és 
vételre”. Egyfelől áll egy olyan készvétel, amelyben a vé
telár átvétele fikción alapul (fiktív tulajdonszerzés), más
felől pedig egy olyan kölcsön, amely a pénzösszeg fiktív 
átadásán alapul (így lesz a vételárkövetelés fiktív kölcsön- 
vwszaköveteléssé).45

(i) Az ókori jogokban már jóval az adásvétel „konszen- 
zualizálódása” előtt megjelent a helytállási kötelezettség 
az ügylet tárgyát képező dolog harmadik személy által 
történő elperléséért. E korai megjelenés még rendszerint 
büntető jellegű -  a rómaiaknál pl. duplumra menő (actio 
auctoritatis) -  marasztalás volt. A poenalitas oka az volt, 
hogy az eladó nem védte meg a vevőt egy harmadik sze
mély által a dologért indított perben (lásd pl. a görög dia
dikaszia esetét) vagy egyéb zavaró aktus során.46

A Jogszavatosság”, amelynek görög megfelelője az 
ún. bebaiószisz, nem kizárólag az adásvétel esetében mu
tatható ki, bár gyökerei itt találhatók.47 Vitatott a szakiro
dalomban: a fogalomnak része volt-e az a kikötés, hogy 
a szerződő felek egymással szemben -  nyilván hibátlan
teljesítés esetére -  további igényeiket előre kizárják (ún. 
Nichtangriffsklausel).48 Az általános álláspont szerint 
mindkét klauzula a bebaiószisz része volt azzal, hogy 
utóbbi az eladónak az áru vevő általi hatalomban tartási 
jogalapját érintő esetleges további igényei érvényesítésé
ről való előzetes lemondásán alapult.

A kellék- és jogszavatossággal kapcsolatban azonban 
itt nem a jog (miben)léte, hanem -  a confrario -  a hiá
nya, illetve a kizárhatósága a kérdés. A szavatosi jogok 
adásvételbeli immanenciájának foka tehát csak annyiban 
érdekes, hogy egyfelől a kötelezettséget külön kell-e vál
lalni, mivel az nem alkatrésze a vételnek, s ekkor a fel
vállalás nyilván elejthető, másfelől pedig, ha alkatrésze 
az ügyletnek, kérdés, az érte való helytállás kizárható-e.49 
A fundamentum comparationis ugyanis a „ római remény
vétel”, amelyben -  az adásvétel „klasszikus” eseteihez 
képest -  az eladó nem lehet sem kellék-, sem jogszavatosi 
kötelezett. Az eladó kötelmi kötelezettsége kimerül azok
nak a cselekményeknek az elvégzésében, amelyek ahhoz 
szükségesek, hogy a vevő jogszerzése a megszerezni kí
vánt javak felett már kizárólag a véletlen kegyén, a sors 
játékán, a Gondviselésen múljék (vö. Cels. D. 19,1,12).

A görög jogban -  itt éppen részben római mintára -  
kétféle klauzula is ismeretes a szavatosság kizárására: 
adásvétel történhet tel-quel, illetve simplaria venditione. 
A talis-qualis (= olyan, amilyen), másként tel-quel (= úgy, 
ahogy) adásvétel (gör. tuton toiuton) esetében arról van 
szó, hogy a vevő előre kizáija minden szavatosi igényét 
-  az eladó pedig erre figyelemmel nem vállalja fel e szava
tosi kötelezettségeket -  az áru kellékszerű vagy pedig az 
eladó állította speciális tulajdonságainak hiánya esetére. 
Az adásvétel tehát az áru minden hibájával együtt törté
nik. Ha pedig az adásvétel simplaria venditione történik, 
szavatossági kötelezettségét az eladó zárja ki. Utóbbi tehát 
mindössze ennyiben különbözik az előbbitől.

A jövőbeli dolgok vételére áttérve, ezekben az esetek
ben a vevő áru feletti hatalmi helyzete nyilván (esetenként 
számottevően) a vételár átadása után alakul ki, a görög 
adásvétel sajátos logikája szerint ekkor a vételár megfize
tése nyomán azonban mégsincs tulajdonátszállás. Éppen 
emiatt nincsen eladói szavatosság sem, hiszen egyelőre 
nincsen átadott dolog, ti. nincs is meg, nem is egzisztál 
az áru: azaz nincs miért szavatolni. A szavatosságot majd 
azokban a szerződésekben kell keresni, amelyek az adás
vételt ilyenkor „fedni” -  nem pedig leplezni -  szokták, pl. 
szállítás, haszonbérlet (lásd később).50

4. Kísérlet a megoldásra

Ez a pont igyekszik választ találni arra a kérdésre, hogy 
lehet-e mégis -  az eddigiek fényében -  a görög jog szerint 
a római jogi értelemben vett „reményvételt” kötni?

A kérdés felvetésére mindezek után is az ad alapot, 
hogy Plutarkhosz a Párhuzamos életrajzokban -  Szolón 
életrajzában (IV,2-3) -  egy teljes egészében a római típusú 
reményvételnek megfelelő esetet ír le. A viszonylag köz
ismert tripusz-mese szerint: „egy alkalommal, amikor né
hány halász Kosz szigetén kivetette hálóját, milétoszi lá
togatók tartózkodtak a szigeten, és látatlanban megvették 
előre a fogást (npiapévcov tóv fióXov ovnco cpavspóv óvza). 
A hálóban egy aranytripusz volt, amelyet állítólag... He
léna. .. dobott a tengerbe. A látogatók és a halászok között 
civódás támadt a tripusz miatt.”51

A) Sajátos görög válaszok a jövőbeli dolgok 
vételével kapcsolatban

Az elsőként vizsgálandó kérdés, hogy ezek után mely J o 
gászi trükkökkel” voltak képesek a görögök -  kiszolgálva 
a forgalmi élet szükségszerű igényeit -  mégis lehetővé 
tenni a jövőbeli dolgok, függő gyümölcsök stb. vételét. 
Miben áll tehát az a jogi helyzet, amely bizonyos lele
ményt igénylő megoldásra várt?

A jövőbeli dolgok szükségképpen „rés incertae,\ s 
mint ilyenek, a görög jogfelfogás szerint nem lehetnek 
adásvétel tárgyai, Pringsheim szerint azért, mert nem le
hetséges az átadásuk.52 Ennek ellentmondani látszik az a 
megállapítás, hogy az áru tulajdonjoga átszállásának nem 
az átadás ténye, hanem a vételár megfizetése az egyedüli
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szerint nem az átadhatóság hiánya kavégzése a lehető legkevesebb, így egyes igénytelen
az ok, hanem egészen egyszerűen az, hogy az eladott do- termények esetében, amelyek a termesztés során semmi

^  ^  _  m m  m m e  1  /  1  1  1  j

lóg még nem létezik. Ilyenként persze nem is adható át,
önmagában ez ugyanakkor 
tezés azért probléma, mert „dologi” jog nem létező dől- vagy a legelők, kaszálók).

^  a  m ^  ^  m

munkával 
bizonyos gyümölcsösök

gon fenn nem állhat, az ilyen dolgok emberi uralom alá -  
egyelőre -  nem hajthatók; más kérdés a dologi várományi 
jelleg vagy a kötelmi követe
lési jogosultság.

Noha a „rés non existens”
nem lehet adásvétel tárgya, 
mégis elő kellett fordulnia 
olyan esetnek, hogy a vevő 
akár már lábon álló, de még be 
nem érett gabonát mint függő 
gyümölcsöt, akár még ki nem 
kelt vagy még el sem vetett 
gabonát (ezek mint haszno
sítható termések lekötésükkor 
még nem csupán fructus pen- 
dentes, hanem egyenesen rés 
non existentes) kívánt meg
szerezni. Az ilyen ügyletek 
mögötti piaci szükségszerűség 
a földtulajdon és a pénzesz
közök birtokosainak elválása: 
a gabonakereskedőnek pén
ze, ugyanakkor az esetenként 
forgóeszköz-hiányos geómo- 
rosznak (birtokos parasztrend) 
földje, a geórgosznak (föld
műves) pedig művelési joga, 
lehetősége van.

Mi ekkor a jogi megol
dás, ha az eddigiek miatt „tiszta” adásvételre nincs mód? 
A „trükk” az, hogy egyéb ügyletekkel kombinálják látszó
lagosan a vételt,53 így: (a) [(al)haszon]bérlettel, (b) köl-

A munkavégzésre

n  teJihtM JMtirxfu'onts 2?, <Ie

A munkaigényesebb „ágazatokban” a szerződés futam
idejének rövidítésével, illetve időzítésével lehetett visz-

szaszorítani a vevő által elvég
zendő munkákat. Létezik olyan, 
a Kr. u. 2. század közepéről 
származó papyruslelet, amely 
szerint a bérlet ideje és időtar
tama kifejezetten a betakarítás 
idejére szorítkozott, így ez az 
eset valójában a dologbérlethez 
áll közelebb.

A 2-3. században, Egyip
tomban megjelent egy, az eddig 
bemutatott görög állásponthoz 
képest sajátos szerződés, a kar- 
pónia, amelynek jelentése kife
jezetten „a gyümölcs megvéte
le”. A szövegben nem díj vagy 
bér, hanem a főként vételárként 
bevett „ timé ” szó látható: a füg
gő gyümölcsért tehát vételárat 
fizettek, így a szerződés adás
vétel volt. A betakarítás kötele
zettsége (joga?) azonban itt is a 
vevőre esett.

A 2-4. században kelt kb. 
féltucat papyrus tartalmaz alha- 
szonbérleti szerződéseket, ame
lyek szerint a bérlet tárgya nem 

a telek, hanem maguk a gyümölcsök, s a munkát az alha- 
szonbérbe adó haszonbérlő és az alhaszonbérlő közösen 
végzik, így pl. az igen munkaigényes szőlő esetében.5" 

Ezeknek az eseteknek tehát egyike sem volt alkalmas

r m v  i n  r t u t r m c r r .  .

tásra irányuló szerződéssel való kombinálás is előfordult, arra, hogy a betakarítás elvégzését az eladó kötelezettsé-
azonban arra nincsen forrás, hogy a jövőbeli dolgok véte- gei közé telepítse, s kivegye azt a vevő kezéből. A mai

fogalmaink szerinti -  e tekintetben egyébként a római 
típusra visszamenő konszenzuális -  adásvételtől ezeket 
az eseteket éppen az határolja el, hogy az adásvételben a

alkalmazták volna
Ad (a) A[(z al)haszon]bérlettel azért volt értelme he

lyettesíteni, fedni az adásvételt”, mert a „vevő” mint
bérlő, haszonbérlő vagy alhaszonbérlő -  valójában d/ha- termesztés
szonbérlő -  a görög ötlet szerint fiktív önhatalom -  akár 
erőszakos önsegély, akár önvédelem (együtt: szülan) -  út 
ján lesz majd felhatalmazva arra, hogy maga takarítsa be i 
termést, mée az eladó akarata ellenére is.54

gyümölcsök elsa

az emptio rei speratae, mind pedig az ingóvétel egyéb 
eseteiben.56

Ad (b) Érdekes logika működteti a pénzkölcsönnel 
vegyes dologkölcsön megoldását, amelynek „tömeges” 
felbukkanásai Egviptomban a Kr. e. 1. század végére te-

játítására kötelmi jogcíme alapján jogosult -  közvetlenül hetők. A módszer szerint „a vevő az eladónak pénzköl-
gabonatermést

Az
akár erőszak alkalmazása is megengedett volt a jogosult 
számára, ha az „eladó” akadályozná őt a gyümölcsök be
szedésében. Még az erőszakos önsegélyt is kereset védte 
(diké exulész), másfelől az ennek való ellenszegülés bűn
cselekményszámba

amelyet az valamely 
tesíthető és esetenként a rendeltetésszerű használat során 
elfogyasztható dolog (pl. gabona,57 tej,58 korsók"9) több 
részletben történő teljesítése, átadása útján „törleszt” neki. 
Létezik ugyanakkor egy Kr. e. 3. századból való papyrus, 
amely a pénzkölcsönt gabonában törleszti.60

Ad (c) A szállítással történő kombináció, illetve helyet-
Pringsheim véleménye szerint azok az esetek állnak tesítés esetén ismét csak többféle módszer létezett. Meg- 

a legközelebb az adásvételhez, amelyekben a vevő mun- jegyzendő, hogy -  miként az előző esetben -  nem Hellász
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„termelte ki” ezt a jogi megoldást, hanem a Ptolemaidák 
Egyiptoma, ezúttal azonban már évszázadokkal korábban
(Kr. e. 3. sz.).

A papyrusleletekből leszűrhető következtetések lé
nyege az, hogy a halasztott teljesítés -  vagy annak meg
hiúsulása esetén a piaci egyenérték mint kompenzáció 
-  követelhető az „eladótól”, azaz a szállítótól. A Kr. u.
1. században kialakult -  s egészen a Kr. u. 4. századig 
alkalmazásban volt -  módszer lényege, hogy pl. a vétel
ár addig megszokott kifejezésmódjai helyett egy új szó- 
kapcsolatot vett fel a szerződések szövegébe: eisz timén. 
E kifejezés akként értelmezendő, hogy a megrendelő a 
pénzt nem „vételárként”, hanem „az ár fejében” adja át. 
Feltűnő a kölcsönjelleg ismételt beszüremkedése, azon
ban az eddigiekhez képest az a nagy különbség, hogy 
a leletek sora már express is verbis a vételár kifejezést 
alkalmazta.

E „trükk” tehát azért érdekes, mert megkerüli a görög 
adásvétel széleskörű alkalmazásának legnagyobb fékjét: a 
vételár önmagában való tulajdonátruházó erejét és ennél 
fogva a készvételek kikerülhetetlennek látszott szükség
szerűségét. Az átadott pénzösszeg ilyenformán ugyanis 
csak akkor „változik át” vételárrá, amikor a megvett J ö 
vőbeli” dolog létrejött!61

B) A  jövőbeli halfogás adásvételére irányuló 
megállapodás problémájának megoldása

A vétel fent idézett leírására Plutarkhosz éppen azt a „pria- 
mai” igét használta, amely a készvétel egyik legrégibb 
és legközkeletűbb kifejezésmódjának tekinthető, hiszen 
megtalálható már a Kr. e. 5. században Hérodotosznál62 és 
a lex Gortyn(i)a63 szövegében. Hogy ez Plutarkhosz his- 
torizáló nyelvi fordulata-e, vagy technikus kifejezésmód, 
nem állapítható meg, mindenesetre kétségtelenné teszi, 
hogy az eset adásvétel.

A „ tóv fióhov ovtzco cpavepóv óvva ” (tón bolon upó pha- 
neron onta) szövegrész azonban kétszeresen is érdekes. 
A fiókot; (bolosz,' hálóvetés )  kifejezés alkalmazása teljes 
egészében megfelel a Plutarkhosszal nagyjából kortárs, 
illetve bő egy századdal utána következő, római respon- 
sumokban, kommentárokban (ad Sabinum, ad edictum) 
található kifejezésmódnak: captum piscium vei avium vei 
missilium emitur;64 iactum retis emero;65 futurum iactum 
retis a piscatore emimus aut indaginem plagis positis a 
venatore, vei pantheram ab aucupe.66

Ezek szerint a vétel tárgya minden esetben: a hal-, 
madár- vagy missiliafogós' (captus piscium vei avium 
vei missilium), a háló kivetése (iactus retis) vagy a háló 
jövőbeli kivetése (futurus iactus retis), továbbá a vadász 
jövőbeli fogása, zsákmánya (futura indago plagis posi
tis a venatore), illetve a jövőbeli madárfogás (futurum 
aucupium). Vagyis az áru mindenkor a jövőbeli, bizony
talan, ugyanakkor eredménnyel kecsegtető fogás vagy 
hálóvetés, tehát nem maga a dolog (hal, madár, vad, 
missillia).

Az utolsó nyelvi fordulat (ovnco cpavepóv ó\n:a) szerint a 
fogás megvétele -  Máthé Elek fordításában -  „látatlanban

előre” történt. Nem mellőzhető azonban a szó szerinti for
dítás sem: „sehol fényben a létező”. Az eddigi vizsgálatok 
alapján a jövőbeli dolgok esetében az adásvétel működési 
zavarát a vételár átadásának tulajdonkeletkeztető hatása 
okozhatta: ekkor ugyanis még nincs meg, nem létezik az, 
ami felett jogot lehet szerezni.

E forráshelyen ugyanakkor épp az adásvétel egyik ek
latáns kifejezésmódja szerepel, nem lehet tehát vitatni a 
szerződés jogi jellegét. Hogyan áll meg egymás mellett 
ez a két tény?

A görög gondolkodás színvonalával feltétlenül összefér 
az a pontosságra törekvés, hogy az árut egyfelől halfogás
ként, hálóvetésként, másfelől -  ha magukra a megszerez
ni kívánt halakra, gondolunk -  úgy írja le, mint létező, de 
még nem látható entitást.

Nem azzal az esettel állunk tehát szemben, amikor az 
áru a vételár megfizetésekor sem fizikailag, sem gazdasági 
jellegét, funkcióját tekintve még nem egzisztál. Mint lát
ható volt, ilyen eset a függő gyümölcsök vétele, amidőn 
-  a görög megoldások szerint -  a vevőnek kellett a fruc- 
tuum perceptiot, a gyümölcsök beszedését, nyilván az áru 
átvételének örve alatt, elvégeznie, s már ez a tény önma
gában megakadályozta az adásvétellel való hézagmentes 
azonosíthatóságot.

Összefoglalva: a vétel (1) célja: létező dolog, a hal, (2) 
tárgya: a cél eléréséhez elengedhetetlen feltétel, a hálóve
tés, amelyet ez a megfogalmazás ezúttal az eladó kötele
zettségévé67 tett.

Mindezek alapján az általános jogi akadályok körében 
felsorolt tényezők mindegyike elesik:

-  a vétel célja és tárgya következtében megszűntnek 
tekinthető ti. az a probléma, hogy a vételár átadá
sával egyidejűleg a tulajdonjog nemlétező dolgok 
felett keletkezne: egyfelől a dolog létezik, másfelől 
az „áru”, a szerződés tárgya itt a hálóvetés;

-  a vétel célja folytán továbbá mint gátló tényező meg
szűnik a diadikaszia-probléma is;

-  a vétel tárgyára tekintettel pedig elesnek a diké bla- 
bész és a daneion intézménye által felvetett két
ségek;

-  a tripusz-történetből ugyan nem kapunk információt 
a szereplők számára vonatkozólag, ugyanakkor fel
tehető, hogy a többesszám {szagénén, azaz: halászod 
és xenon, vagyis: vendéged) folytán a tanúk jelen
létének hiánya sem lehetett gátja az ügyletnek, így 
kiesnek a homología és az attestatio körében elő
adottak is.

A megfogalmazás tehát -  „látatlanban előre megvették a 
hálóvetést” -  a sajátos „görög metodika” folytán tökéle
tesen megfelel a romanisztikai szempontú jogászi és jogi 
rendszertani igényeknek is.

Noha vitathatatlan, hogy a görögök általában véve a 
Jo g  világában” -  NB. szándék híján -  nem alkottak egyéb 
csodáikhoz foghatóan nagyot, úgy tűnik, mintha Németh 
Lászlónak , az elvégzett jogi vizsgálatok tekintetében is 
igaza lenne: „ Vannak emberek, akik életükből csinálnak 
remekművet; nép, amely az életéből csinált, egy volt: a
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4 A „görög jog” fogalmának nagyobbrészt való homogenitását állí
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geschichte Romanistische Abteilung [SZ], 62, 1942, 332-346. p.); 
Taubenschlag, Rafael: The Law o f Greco-Roman Egypt in the Light 
o f the Papyri (New York, 1944; rec.: Rabéi, Emst. In: Journal of 
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velopment. In: lntroduction to Greek Law. Ed.: Kerameus, Konstan
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