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Petrasovszky Anna

A matrimonium észjogi
megítélése

A  magyar jogbölcseleti gondolkodásban a 18. szá
zad végétől a természetjog egyik legkimódoltabb 
változata, az Immanuel Kant óta észjogtudomány

ként számon tartott irányzat egyre elfogadottabbá vált. 
A kezdetben „gyűlölt” kantiánus gondolatok térhódítása1 
az Ausztriában végbemenő szemléletváltással kezdődött, 
ahol a bécsi egyetemen az uralkodói körökben közkedvelt 
Kari Anton Martini2 koncepcióját hivatalosan is a kantiá
nus felfogást befogadó Franz Zeiller és Franz Egger3 né
zetei váltották fel. A természetjogon belül ezt az újfajta 
kritikai észjogi irányvonalat Magyarországon úttörőként 
Szibenliszt Mihály4 igyekezett meghonosítani, hogy aztán 
olyan bölcselőknek adja át többek között a „stafétát”, mint 
Virozsil Antal,5 Csatskó Imre,6 Bánó István.7 A 19. század 
végén az észjog elméleti összefoglalásával -  az észjoggal 
zömében historikus jelleggel foglalkozó, de annak elveit 
szintén valló -  Pauler Tivadar számos művében8 találkoz
hatunk. De ezt az észjogi szemléletmódot fedezhetjük fel 
Deák Ferenc és Eötvös József államról vallott nézeteben is.9

A kanti jogfilozófiára épített észjogtudomány a tiszta -  
de nem csalhatatlan, mégis korrigálható -  gyakorlati észre 
támaszkodva törekszik feltárni a mind az egyént, mind pe
dig annak közösségét megillető jogokat és kötelezettsége
ket. Az előbbieket a személy (persona) méltóságából ve
zeti le, az utóbbiakat az önjogú személyek által egy közös 
cél elérésére létesített társulás (societas) keretein belül ál
lapít) a meg. A római j ogból megismert -  de a természet) og 
által újraértelmezett -  magánjogi intézmények, viszonyok 
mintegy vázát képezik azoknak a közjogi viszonyoknak, 
amelyek precíz kidolgozását a modern államkoncepció 
megjelenésével éppen a természetjognak köszönhetjük.10 
Az individuum jogai a természetjogon alapuló közösségi 
térben nem törpülnek el, sőt a társulások törvényszerűsé
gei éppenséggel belőlük vezethetők le.

Társadalomelméleti szempontból a korabeli észjogi 
katedratudomány a társulások közül a családi közössé
get (societas domestica), szűkebb elnevezéssel a családot 
(familia) és az államot (civitas) emeli ki, mint amelyek a 
természet adta észszerűség eredményeként jöttek létre, s 
mint legegyetemesebb társas formációk, minden emberi 
közösségnél megtalálhatóak.11 Amellett, hogy az észjog
tan az állam létrejöttét egy kis hangsúlyeltolódással az 
individuumra alapozza (korábban ugyanis az államszer
ződés megkötésénél a családfők szerepét emelték ki),12 
a családi közösségeknek az állam tekintetében rendkívü
li jelentőséget tulajdonít. A családot az állam létrejötte, 
fenntartása terén kiindulópontnak tekinti. Általános néze
te szerint a család terrénumára a természetjog is tartalmaz 
a tiszta ész által megismerhető szabályokat, amelyek az- 
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tán átültethetők az állam által alkotott pozitív jogba. Eb
ből a meggondolásból következik, hogy a családra, s ezen 
belül különösen a házasságra vonatkozó világi törvényho
zás -  a természetjog egyetemes jellege miatt -  természet
jogi alapokra fektethető. Emellett az állam szempontjából 
a kánonjogi vagy egyéb vallási meggyőződésen alapuló 
szabályozás legfeljebb kiegészítő jellegű lehet.

Az észjogi absztrakció a család societasként történő ér
telmezésekor is érvényesül, hiszen annak létrejöttét szin
tén -  mint ahogyan ez valamennyi társulás esetén lenni 
szokott -  az individuumokra alapítja. Az észjogi értelme
zés a kanti formális és materiális definíciós megközelítést 
alkalmazza.13 Formális szempontból a családi közösségen 
alapvetően a házastársak között fennálló kapcsolatot (so- 
cietas coniugalis) érti, amelyből később a szülők és gyer
mekeik közötti viszony (societas parentalis) keletkezik. 
Materiális értelemben a családi közösségen e személyek 
egységét érti, amelyhez egy újabb értelmezés szerint (kü
lönösen Szibenliszt Mihály és Bánó István felfogásában) 
már nem tartozik az úr és cselédek közötti reláció (socie- 
tas herilis)}4 Ez utóbbit egyes természetjogászok nem te
kintik valóságos societasnak, mivel nélkülözi a társulások 
egyik alap- és összetartó elemét, a közös célt.15

A házastársak közössége 
(societas coniugalis, matrimonium)
Az észjogi megközelítés a házastársak közösségére a 
jogegyenlőség szemszögéből tekint. A természetjog to
vábbfejlesztett észjogi változata a házasságról már nem 
beszél olyan összefüggésben, amely arra engedne követ
keztetni, hogy házasság intézményét kizárólag teológiai 
alapon értelmezhetnénk. Miként társulás esetében, tehát 
az államnál, a házasságnál is azt hangsúlyozza, hogy az 
a szabad akarattal és szabad döntési cselekvéssel rendel
kező egyenjogú személyek szerződésén alapul. Abból 
a természetjogi megállapításból, hogy az állam maxima 
societas -  melynek kifejtésekor többször hangsúlyozott 
alapelv, hogy az államban létesített valamennyi societas- 
nak állami elismerésben kell részesülnie -  következik, 
hogy a házasság elismerését -  természetesen bizonyos 
egyházak jogainak elvitatása nélkül -  az állam is igény
li.16 Ugyancsak egy államra jellemző jogi attribútumból, 
az állam perennis, illetve immortalis voltából -  azaz jogi 
értelemben vett hallhatatlanságából (az állam ugyanis az 
egyes generációk elmúlásával nem szűnik meg, a populá
ció fenntartására pedig ellenkező neműek képesek) -  ve
zethető le, hogy a házasság az észjog szerint is egy férfi 
és egy nő életközössége.17 Ennek megfelelően a házassági 
életközösség fogalma úgy definiálható, hogy az szerződé
sen (pactum matrimoniale) alapul, amelyben két különbö
ző nemű egyén kijelenti, hogy a házasság közös és tartós 
céljának előmozdítása érdekében egymással szemben köl
csönösen jogokat és kötelezettségeket kívánnak vállalni.18

A házasság societas jellegéből következő további kö
vetelmény a kölcsönös egyetértés (versus consensus), va
lamint az, hogy a jogokból és kötelezettségekből adódó 
teljesítések lehetséges szolgáltatásra irányuljanak (possi-
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bilitas praestationis).19 A házasfelek jogai és kötelezett
ségei a házasság céljából, rendeltetéséből (finis societatis) 
ismerhetők meg, figyelembe véve azonban a házassági 
egyezség kereteit. Ennek alapján a házastársakat köl
csönösen megilleti a cselekvési szabadság (ius exigen- 
di), aminek értelmében bármely fél mindazt megteheti, 
amit a házasság céljának elérése megkövetel -  de ismét 
hangsúlyosan -  a házassági egyezség keretein belül. Kö
vetkezésképp minden olyan cselekedetet mellőzni kell, 
ami a házasság rendeltetésével össze nem egyeztethető, 
vagy annak megvalósítását, kiteljesedését akadályozza. 
Tekintettel a jogok érvényesítésére, a házastársak között 
kölcsönös kötelezettségek keletkeznek, melyek ellen, ha 
valamely házastárs fellép, akkor annak cselekedetét tág 
értelemben hűtlen szószegésként (perfidia), ad absurdum 
házasságszegésként (adulterium) lehet értelmezni.20

A természetjogi észjog nevesít bizonyos jogokat, illet
ve kötelezettséget, sőt azok megsértését is, amelyek a kö
vetkezők:

• Az együttélés joga és kötelezettsége (ius et officium 
conhabitandi), amellyel ellentétes megnyilvánulást 
szökésnek (desertio) értékel, s amelyből jogos igény 
keletkezik e kötelezettség teljesítésére, vagyis a visz- 
szatérésre (reditum).

• Azon jog és kötelezettség, amelynek értelmében 
önmagunkat kizárólag a házastársunknak adjuk át 
(monogamia), amelynek sérelme poligámiában nyil
vánul meg (polygamia) -  ez utóbbin azt kell érteni, 
amikor egy házassági kapcsolat egyidejűleg két, de 
akár több személy irányában is fennáll. A magyará
zat szerint egyetlen személlyel kötött házasság (egy 
férfi és egy nő életközösségeként) ugyanis azzal a 
következménnyel jár, hogy minden más, ilyen jel
legű társulás lehetőségét el kell vetni, továbbá hogy 
nemi erényekre a házastárs jogsérelme nélkül sze
rezhetünk csak kizárólagos jogot. Az ezzel ellentétes 
magatartás teljes mértékben összeegyeztethetetlen a 
házasság céljával, sőt ezen túl a poligámia mások há- 
zasodáshoz való jogát is sérti.

• A házastárssal szembeni hűség iránti jog és kötele
zettség (ius et officium ad fidem coniugalem), vagyis 
más személlyel való mindenfajta, a házasság mellett 
fenntartott és a házasságot sértő kapcsolat mellőzése, 
amelynek sérelme a szigorú értelemben vett házas
ságtörés (adulterium) 21

A házasság egy bizalmi jellegű szoros kapcsolatot feltéte
lez, amelynek folytán két fizikai személy egyesüléseként 
létrejön egy ún. „erkölcsi” személy. Ennek értelmében 
mindkét személyre vonatkozik, hogy nem egyedül önma
gában, hanem egységként lépnek fel, a házastársak egy
más hatásköreire kölcsönösen behatással vannak, ennél
fogva egymás hatásköreit kölcsönösen gyakorolhatják.22 
Itt merül fel a kérdés, hogy a házasság vajon egyenlőségen 
avagy egyenlőtlenségen alapuló társaság, és ennek megfe
lelően kit illet meg a család irányítása? Az erre vonatkozó 
válasz a fentiek figyelembevétele mellett nem lehet más, 
mint hogy amennyiben a házassági megegyezés nem tar
talmaz rendelkezést a család irányításának módj áról, akkor

a főszabályként az a legigazságosabb, ha az maradéktala
nul a család célját, rendeltetését veszi figyelembe.23 Egyes 
természetjogászok vallják, hogy olyan családi irányítás fe
lel meg a legjobban a család céljának, amelynek keretében 
bármely fél azt a jogot gyakorolja, amit a másiknál jobban 
végre tud hajtani.24 Következésképp mindaddig, amíg más 
szabály alkalmazásában észszerűség nem mutatkozik, ad
dig a családi ügyek feletti döntési jogkör (imperium) hol 
az egyik, hol a másik felet illeti meg.25 A döntési jogkörök 
alakulása tekintetében általánosságban véve az észjog a 
societasra jellemzőkre hivatkozik, amikor kinyilvánítja, 
hogy kétség esetén bármely társulásról legyen is szó, az 
egyenlőségen alapulónak tekintendő. A családi ügyeket 
tehát mindaddig az egyenlőségen alapuló társaság min
tájára kell intézni, amíg ily módon a családi cél elérése 
nincs veszélyeztetve.26 A férj a döntési jogkört ugyan a fe
leség akarata ellenére nem ragadhatja magához,27 ám ha 
a feleség nem mond ellent a „jogbitorlónak”, akkor ez a 
hatalom a hosszú tűrés következtében, amit ilyesformán 
hallgatólagos beleegyezésnek lehet tekinteni, a jogi meg
ítélés szerint a férjre száll. Ha viszont a feleség él az el
lentmondás jogával, akkor ez végső soron akár a házasság 
megszűnését is eredményezheti, mivelhogy ez a házasság 
alapját jelentő kölcsönös konszenzus hiányaként egyéb
ként is társulást megszüntető okot képez.28

Ezen a ponton vetődik fel a házasság megszűnésének 
(solutio) és megszüntetésének (divortio) a kérdése, ami
nek tekintetében az észjog annak ellenére, hogy a házas
ságnak egy életre szóló jellegét hangsúlyozza, elismeri a 
házasság végszükség esetén történő felbontását.29 A ter
mészetes észjárás szerint erre a döntésre akkor kerülhet 
sor, ha a házassági életközösség fenntartása nagyobb kárt 
okozna, mint annak megszüntetése.30

Nem is marad adósunk e téren az észjog, amikor is 
-  nem foglalkozva a semmisség kérdésével -  egy tárgy
körben veszi számba azokat az okokat, amelyek szerinte 
legtipikusabban a házasság felbomlásához, illetve meg
szűnéséhez vezethetnek. E szerint a házassági életközös
ség fenntartásához szükséges konszenzus kölcsönös meg
szűnése (mutuus dissensus)31 akár váláshoz is vezethet, 
feltéve hogy ezáltal harmadik felek jogai nem sérülnek. 
Ezért törekedni kell arra, hogy a házasság felbontásával 
a gyermekek jogai a lehető legteljesebb épségben biztosí
tottak legyenek. Mindkét fél válásba történő beleegyezé
sének következménye, hogy a házassági cél tekintetében 
a felek között többé már sem jog, sem pedig kötelezettség 
nem áll fenn. A gyermekre azonban a házasság felbontá
sában való konszenzus nem hathat ki. Éppen ezért gyakori 
tapasztalat birtokában figyelmeztetnek egyes természet
jogászok arra, hogy amennyiben a válás következtében a 
gyermek irányába történő szolgáltatás joga ellehetetlenül, 
a feleség elűzése nem engedhető meg.32

A természetjog a másik felbontáshoz vezető okként 
említi a házasság előtt keletkezett és a házasság rendelte
tésének elérését akadályozó, gyógyíthatatlan nemzőkép
telenséget (impotentia). Ezzel ellentétben viszont ha ez a 
házasság megkötése után következett be, már nem képez
het házasságszüntető okot.33 Szintén a házasság felbontását 
eredményezheti a hűtlenség (perfidia), amely többféleképp
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követhető el. A legkézenfekvőbb módon a másik fél meg
csalásával valósul meg (adulterio), de akkor is ezzel állunk 
szemben, ha az egyik fél házassági kötelezettségét tagad
ja meg (denegatio officii coniugalis), ami megnyilvánulhat 
kötelezettség teljes és állandó jellegű visszautasításával (ex 
absoluta aversatio promanente), valamint az ez elől törté
nő rosszhiszemű kitéréssel (malitiosa desertio). A házassá
gi hűtlenség legdurvább megnyilvánulásának kétségkívül 
az életellenes cselekményt (insidiis vitae structis) kell te
kinteni.34 A hűtlenség egy további válfajának tekinthetők 
a szexuális elhajlások, úgymint az önkielégítés (onania), a 
homoszexualitás (paederastia) és a természetellenes fajta
lankodás (Sodomia). A magyarázata szerint a nemi szervek 
öncélú használata, amellett hogy visszaélés a természettel, 
a másik házastárs jogával is ellentétes, így szerződésszegést 
jelent.35 Végül a házasság megszűnését eredményezi a ha
lál, hiszen a házastársi jogok és kötelezettségek minden te
kintetben személyhez fűződnek.36

A házasság alapjának, a kölcsönös konszenzusnak a 
kérdésköréhez kapcsolódik a házasságot megelőző je
gyesség (sponsalia) megítélése, amit az észjog a házasság 
fent említett jogi természete miatt nem kívánatos gyakor
latnak tart.37 A magyarázat szerint a szerződésre alkal
mazott jogi kritériumok a jegyesség tekintetében is fenn
állnak. Így ha a házasulandók eljegyzést kötöttek, annak

az a következménye, hogy a feleknek minden olyan jog 
gyakorlásával fel kell hagyniuk, amelyek egyébként egy 
házasság megszűnéséhez vezetnének vagy a házasság lét
rejöttét jelentősen megnehezítenék. Ez pedig végső soron 
azt a szabad akaratot korlátozza, amely egy eljövendő há
zasság megkötésének legjelentősebb mozzanata.38

Az észjog tehát a házasságot természetjogon alapuló pol
gári jogi intézményként fogja fel, amelynek során nyomaté- 
kosítja, hogy a matrimonium a világi jogrend részét képezi, 
így annak szabályozása teljes joggal tartozik állami hatás
körbe. A magából a tiszta észből levezetett polgári szerző
désként értelmezett házasság legitimitásához a természetjog 
felfogásában hozzátartozik az állami elismerés is. Ez pedig 
nem valamiféle lehetséges opcióként áll rendelkezésre a 
házasságra lépni kívánó polgárok számára. Jogi szempont
ból a felek közötti konszenzus mellett a házasságot az ál
lam viszonylatában csak az állam elismerését kinyilvánító 
aktus teszi érvényessé. Az észjog mindent összevetve a há
zasságot a kánonjogtól eltérően nem szentségként vizsgálja, 
hanem tipikusan állami hatáskörbe tartozó és az állam által 
elismert szerződésként. Ezt jelzi az is, hogy a házasság meg
szüntetésénél elsődlegesen nem a vétkességi alapon történő 
bontásra helyezi a hangsúlyt, hanem annak szerződéses jel
legére, így végső soron a konszenzus végérvényesen történő 
megbomlása lesz a döntő ebben a kérdésben.

PETRASOVSZKY, Anna

Beurteilung des Matrimoniums aus Sicht des Vernunftrechts
(Zusammenfassung)

In der Gedankenwelt der ungarischen Rechtsphilosophie 
wurde gegen Ende des 19. Jh. die vernunftrechtliche 
Richtung des Naturrechts vorherrschend. Ihre wichtigs- 
ten Vertreter waren Mihály Szibenliszt, Antal Virozsil, 
Imre Csatskó, István Bánó und Tivadar Pauler. Die auf 
der Kantschen Rechtsphilosophie aufgebaute Vernunft- 
rechtwissenschaft war bestrebt, die dem Einzelnen und 
seiner Gemeinschaft zustehenden Rechte und Pflichten in 
Anlehnung an die reine praktische Vernunft darzustellen. 
Das Naturrecht misst der Familie eine auherordentliche 
Bedeutung bei, und zwar aus Sicht der Entstehung und 
Aufrechterhaltung des Staates, und nach seiner Ansicht 
können die von der reinen Vernunft aufgedeckten, die Fa- 
milie betreffenden Regeln in das vom Staat geschaffene 
positive Recht übernommen werden.
Das Vernunftrecht fasst die Ehe (matrimonium) als einen 
auf dem Naturrecht basierenden zivilrechtlichen Vertrag

auf, der Teil der weltlichen Rechtsordnung ist, für dessen 
Regelung der Staat zustándig ist, und zu dessen Legitimi- 
tát es der staatlichen Anerkennung bedarf.
Die Ehe beruht auf dem Vertrag zweier gleichberechtigter 
Personen unterschiedlichen Geschlechts, die über freien 
Willen und freie Entscheidungsfáhigkeit verfügen. Im 
Vertrag erkláren sie, zum Erreichen des gemeinsamen und 
langfristigen Zwecks der Ehe einander gegenüber Rechte 
und Pflichten einzugehen. Kraft der den beiden Ehepart- 
nem zustehenden Handlungsfreiheit kann ein jeder der 
Partner im Rahmen der Ehevereinbarung alles unterneh- 
men, was zum Erreichen des Zwecks der Ehe erforderlich 
ist, und alle Handlungen sind zu unterlassen, die mit der 
Bestimmung der Ehe unvereinbar sind, oder deren vollen 
Entfaltung hemmt. Insbesondere sind genannt: das Zu- 
sammenleben, die ausschliehliche Selbstübergabe, sowie 
das Recht und die Pflicht der ehelichen Treue.
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_________ Jog

A z egyetemek irányításával járó felelősséget meg
alapozó szabályok kialakulása és érvényesülé
se elválaszthatatlan az „universitas” fogalmától, 
amely az évszázados fejlődés során a külső fenyegetés

sel szemben is fellépni, a privilégiumokat gyakorolni, a 
belső igazságszolgáltatást megvalósítani, a demokratikus 
működést biztosítani és a közösséget „kifelé” képviselni 
képes testületté formálódott.1 Ebből sarjadt ki az intéz
ményi tanács mint az egyetemek legfőbb döntéshozatali 
hatáskörével (ma csak korlátozottan) rendelkező testüle- 
te. Ugyanakkor a középkori felsőoktatásból az is látható, 
hogy az alapító, illetve később a fenntartó következetesen 
ragaszkodott ahhoz, hogy a vezetők tevékenységét ellen
őrizze, annak kereteit szabályozza, megalapozva ezzel 
esetleges felelősségre vonásukat.2

A különböző egyetemekre vonatkozó részletes előírá
sok, konkrét ügyekben a végrehajtás feladatai a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri rendeletekben (a továbbiakban: 
VKM-rendelet) jelennek meg a vezetői hatáskörökre, az 
egyetemi és kari testületekre is kiterjedően. Sajátosságuk, 
hogy a felelősséget az ún. akadémiai vagy egyetemi ható
ság vezetői (rektor, prorektor, dékán) esetében nem, csu
pán a gazdasági területen, valamint az Egyetemi Könyvtár

MŰHELY
Rónay Zoltán

Az egyetemi tanács és 
a rektor felelősségének 
alapjai a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri 
rendelkezések tükrében 
(1867-1945)

vonatkozásában rögzítik. Azonban abból az alaptételből, 
hogy akinek hatásköre van, az felelős annak ellátásért, va
lamint a VKM-rendeletek egyes rendelkezéseiből kiindul
va, e hatásköri szabályok alkalmasak voltak a felelősség 
megalapozására. Hasonló a helyzet a testületek esetében
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