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A
 magyar magánjog fejlődésének történeti elemzése 
során az utóbbi évek egyik leggyakrabban feltett 
kérdése, miért nem készült el az egységes magán
jogi törvénykönyv. Miképpen lehetett Magyarországon a 

jogegységet biztosítani, ha a Kúria is csak a kialakult bírói 
joggyakorlatra tudott támaszkodni? Sokan tettek kísérle
tet arra, hogy választ találjanak erre a kérdésre, különösen 
annak ismeretében, hogy a magyar országgyűlés képvi
selőháza 1928-ban a Magyar Magánjogi Törvényjavas
latok végszavazására készült. Hosszú évtizedek jogi vitái 
és az I. világháború politikai eseményeinek lezárása után 
minden adott volt arra, hogy a polgári jog egységes sza
bályozását biztosító törvénykönyv elkészüljön. Mégsem 
ez történt. Az I. világháborút lezáró trianoni szerződés 
következményeként az ország területének jelentős részét 
a szomszéd államokhoz csatolták. Magyarországon sen
ki nem gondolta, hogy ez végleges lesz, s ezzel magya
rázható a képviselőház azon döntése, hogy a végszava
zás előtt levették napirendről a magánjogi javaslatokat. 
Miután a szomszéd államoknak sem volt magánjogi tör
vénykönyve, joggal gondolhatta mindenki, hogy nem
csak Magyarországon, hanem az elcsatolt területeken 
is tovább él a régi magyar magánjogi rendszer, a bírói 
gyakorlat által fejlesztett szokásjog. Ha Magyarország 
új, egységes törvénykönyvet fogad el, akkor arra a ha
tárok túloldalán élő magyarok nem hivatkozhattak vol
na. Az elcsatolt területeknek magánjogi értelemben vett 
elszakadása is bekövetkezett volna. Így bár az egységes 
törvénykönyv javaslata elkészült, mégsem vált belőle 
törvény, továbbra is a magánjog egyes jogintézményeit 
szabályozó önálló törvények,1 és a bírói joggyakorlat ál
tal érvényesített szokásjog uralta a magyar magánjogi 
viszonyokat. A magyar magánjogi kodifikáció történetét 
elemezve, ezért igaz az a szakirodalomban gyakran ol
vasható megállapítás, hogy Magyarországon sikertelen 
volt a magánjogi kodifikáció. Valójában a szokásjog és 
az ezt érvényesítő bírói gyakorlat határozta meg az egyes 
magánjogi intézmények fejlődését.

Homoki-Nagy Mária

Egy új nemzeti kódex 
szükségessége
Megjegyzések a polgári jogi 

kodifikáció történetéhez

Joggal vetődik fel a kérdés, miért nem született meg 
korábban egy törvénykönyv, hiszen több évtizedes jog
alkotói munka után az országgyűlés asztalán volt az ún. 
1828. évi Magyar Magánjogi Törvényjavaslatok. Milyen 
út vezetett a javaslatok elkészítéséig?

A szakirodalomban már Hunyadi Mátyás 1486-ban el
készült ún. nagyobb dekrétumát is bizonyos értelemben 
kodifikációnak tekintik -  ez azonban csak az eljárásjogi 
szabályok bizonyos egységesítésére vonatkozik - , de a 
kodifikáció abban az értelemben, amikor legalább egy 
jogág átfogó, egységes, ellentmondásoktól mentes fo
lyamatáról beszélünk, az valójában csak az 1791:67. tör
vénycikkel felállított országgyűlési bizottságok munkájá
val vette kezdetét. A jogügyi bizottság feladatává tették a 
magánjogi javaslatok elkészítését, amely már önmagában 
jelezte, hogy eltérően más jogágaktól, a magánjog terüle
tén nem egységes tervezet kidolgozására készültek.2

Az ismert történelmi események miatt nem tűzték az 
országgyűlés napirendjére ezeket a munkákat, s majd az 
1825:8. törvénnyel újból felállított bizottságok veszik elő 
a levéltár polcain porosodó korábbi munkákat, készítik el 
a módosított, bizonyos értelemben már indokolással is el
látott újabb tervezeteket, amelyeket nyomtatott formában 
1830-ban kaptak meg a vármegyék.

A magyar magánjogi kodifikáció történetének elemzé
sénél, e ponton meg kell állnunk egy pillanatra. Törvény
alkotóink előtt valójában nincs minta arra, hogyan készül-
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jön el, mit tartalmazzon egy magánjogi törvénykönyv. 
Európában a felvilágosult uralkodók azok, akik saját bi
rodalmuk, saját államuk egységesítése során ismerik fel 
annak jelentőségét, hogy a jogrendszert, s azonn belül az 
egyes jogterületeket is egységesíteni kell.3 Ennek szük
ségességét fedezik fel a magyar törvényalkotók is, de a 
magánjog területén Werbőczy István Hármaskönyve áll 
előttük példaként, az a törvényként használt jogkönyv, 
amely a magyar rendi magánjognak megváltoztathatat
lannak tűnő sarkköve. Mind az 1795-re elkészült tervezet, 
mind pedig az 1830. évi változat a Hármaskönyv szerke
zetét követi, s az évszázadok óta alakult bírói gyakorlatot 
tükrözi. Ez lesz a magyarázata annak, hogy amikor 1834 
májusában az országgyűlés a kerületi ülés napirendjére 
tűzi a magánjogi javaslatok tárgyalását, akkor több követ, 
így Kölcsey Ferenc és különösen Deák Ferenc a javasla
tok félre tételét és egy új rendszerben kidolgozott magán
jogi törvénykönyv elkészítését sürgeti. „Figyelemmel kell 
tehát lenni, hogy valahára már systema készüljön. ”4

Egyes vármegyei követutasítások is sürgették az egy
séges szerkezetű tervezet elkészítését, e kérések azonban 
eredménytelenek maradtak. Ezen a ponton érdemes utalni 
arra, milyen nyelven készítették el a tervezeteket, milyen 
nyelven adták meg a követutasításaikat a vármegyék, és 
milyen nyelven tanácskoztak 1832-1836. évi országgyű
lésen a vármegyei követek. Ezt azért érdemes elemezni, 
mert a kodifikációs bizottságokat felállító országgyűlés 
fogadta el az 1790:XVI. törvénycikket, amely kimond
ta, hogy „bármiféle ügyekre nézve idegen nyelv nem fog 
használtatni. ” De hozzátette, hogy „ a kormányszéki 
ügyek most még latin nyelven lesznek tárgyalandók. ” 5 
Mindez azt jelentette, hogy II. József azon intézkedését, 
amely a német nyelvet tette hivatalossá Magyarországon, 
eltörölték, de kormányzati ügyekben a hivatalos nyelv to
vábbra is a latin maradt. Hiába vezették be a magyar nyelv 
oktatását,6 mind az országgyűlés, mind a kormányzat, 
mind pedig az igazságszolgáltatás nyelve a latin maradt. 
Ez természetesen nem jelentette azt, hogy akár az ország
gyűlésen, akár a vármegyék közgyűlésein ne hangzot
tak volna el magyar felszólalások, vagy a fennmaradt 
törvényszéki iratok között ne találnánk magyar nyelvű 
tanúvallomásokat. A levéltári források bizonyítják, hogy 
a vármegyék egyre gyakrabban magyar nyelvű felirato
kat küldenek a Helytartótanácshoz, de ami ennél is fon
tosabb, a 19. század első évtizedeiben általánossá válik, 
hogy a sedrián magyar nyelven fogalmazzák a jegyző
könyveket, magyar nyelven rögzítik a tanúvallomásokat, 
és az ítéleteket is magyar nyelven fogalmazzák meg. De 
mivel a törvényeinket ekkor még nem fordították le ma
gyarra, a peres iratok között gyakran találkozunk olyan 
fel- és alperesi beadványokkal, ahol a követelés megfelelő 
indokolását latinul írja le az ügyvéd vagy az írni tudó pe
res fél.

A magyar nyelv használatát lehetővé tevő törvényi ren
delkezés ugyanakkor a Curiának meghagyja azt a jogot, 
hogy ítéleteit továbbra is latin nyelven fogalmazza meg.

Miután a törvényhozás nyelve továbbra is a latin ma
radt, a tervezetek is latinul készültek el. Mindehhez 
hozzájárul még az is, hogy a 18-19. század fordulójáig 
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ténylegesen nem beszélhetünk magyar nyelvű jogi szak
irodalomról.

A hazai jogi szakirodalom első, magyar nyelven írt na
gyobb lélegzetű munkája Nánásy Benjaminnak a magyar 
öröklési jogról írt kétkötetes műve, amely 1798-1799-ben 
jelent meg. E munkát olvasva érthetjük meg, milyen ne
héz volt a szerzőnek a megszokott, a római jog pontosan 
kimunkált dogmatikai fogalomrendszerét hűen köve
tő magyar kifejezést, fogalmat találni. Nánásy 1798-ban 
jelentette meg a végrendeleti öröklésről7 szóló könyvét, 
amelyben még a „Testamentom” kifejezést használta, és 
egy évvel később a törvényes öröklés szabályait is ösz- 
szegyűjtötte.8 A kétkötetes munkában szinte a teljesség
re törekedett. Nem egyszerűen ismertette az öröklési jogi 
szabályokat, hanem a Werbőczy Hármaskönyve után 
megszületett törvényeket is belefoglalta munkájába, sőt 
ezeket saját maga latinról magyarra fordította. Miután az 
eredeti latin szöveget is közölte, olvasói könnyen leellen
őrizhették, milyen magyar kifejezést alkalmazott a meg
szokott latin terminus technikus helyett. Amikor pedig 
valamely jogintézményt ismertet, előbb magyar nyelven 
alkotott fogalmat közöl, és ehhez zárójelben a minden
napok bírói joggyakorlatában alkalmazott latin kifejezést 
is hozzáfűzte. Az öröklés köréhez tartozó alapfogalmakat 
munkájának első, nagyobb terjedelmű részében adta meg, 
míg a törvényes öröklésről szóló második kötetben már 
tudottnak vette ezeket. Tekintettel arra, hogy az öröklés 
szabályairól csak akkor lehet beszélni, ha annak alapját a 
személyi, családi és vagyoni viszonyokat is ismerjük, Ná- 
násy magyar nyelvű fogalomalkotása, szinte a teljes ma
gánjogot átfogta. A mai olvasó számára ezért tűnhetnek 
fontosabbnak a magyar nyelven megadott jogi fogalmak. 
„A Jószágon szoross értelemben értem azt, amelly az én 
birtokomban lehet. (...) Legszélesebb értelemben vévén 
Birtokomban, vagy Birodalmomban van az a jószág, a 
mellyre én kezemet, vagy lábamat törvényesen reá, vagy 
bé-tehettem. ”9 Egy másik példa: „Ingó Jószág az, a melly 
vagy maga magától mozdul, mint a barmok (...) vagy a 
jószágnak omlásán kívül egy helyből más helybe mozdít- 
tathatik. ”10

Nánásy talán túl korán írja meg magyar nyelven mun
káját, s ezzel magyarázható, hogy a magyar jogi termino
lógia kialakításában az utókor kevésbé vette figyelembe 
az általa használt kifejezéseket.

Ez is oka lehet, hogy nincs sok követője Nánásynak, 
s a 19. század első felének ismert jogászai először latin 
nyelven írták meg munkáikat, s később azt valaki más for
dította le magyarra, vagy maga a szerző készítette el a mű 
magyar nyelvű változatát. A legismertebbek közé tartozik 
Kelemen Imre, aki 1814-ben jelentette meg Institutiones 
juris hungariciprivati című a magyar magánjog rendsze
rét bemutató négykötetes munkáját, amelyet 1822-ben 
Czövek István fordított le magyarra.11 Czövek István ne
véhez fűződik egy másik -  a magyar magánjog fejlődését 
meghatározó és egyben Werbőczy Hármaskönyvét követő 
közel háromszáz év bírói gyakorlatát tükröző munkának a 
Planum Tabularénakmagyar nyelvre történő fordítása is.12 
Jelentős közérdeknek tartották a kortársak Czövek fordí
tói tevékenységét. Czövek István Kelemen Imre munkáját
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fordítva alakította ki azt a gyakorlatot, hogy a magyarul 
megadott definíciókat követően zárójelben feltüntette a 
latin kifejezéseket. Így mindenki számára érthetővé vált, 
mit akart meghatározni. Jól bizonyítja ezt a gyakorlatot 
a következő példa: „A tes
ti dolgokat még ezenkívül, ha 
formájoknak és állapotjoknak 
épségben megmaradhatások- 
kal (salva forma et substantia) 
helyeiket megváltoztathatják 
ingóknak (mobiles) nevezhet
jük. ”13 Ez a gyakorlat a reform
korban mindvégig megmarad, 
hogy aki magyar nyelven adja 
közre jogtudományi munkáját, 
ahol szükségesnek tartja, az 
egyes latin fogalmakat, kifeje
zéseket is az érthetőség kedvé
ért odailleszti.

A reformkor másik nagy 
jogásza Szlemenics Pál 1819- 
ben még latin nyelven írta meg 
a magyar magánjogról szóló 
kézikönyvét -„Elementa juris 
hung. civilis privati” -, amelyet 
már 1823-ban magyar nyelven -  „Közönséges törvény
széki polgári magyar törvény” -  is közzétett.14 A debrece
ni jogakadémia híres tanárának, Kövy Sándornak15 a mun
káját Fogarasi János fordította le „Magyarhoni magános 
törvénytudomány elemei Kövy Sándor után” címmel, és 
jelentette meg 1839-ben. Fogarasi gyakorló jogászként 
komoly nyelvészeti munkát is végzett. 1833-ban elkészí
tette a deák-magyar műszókönyvet16, majd pedig Czuczor 
Gergellyel együtt, annak halálát követően pedig már egye
dül készítette el „A magyar nyelv szótárát”. Ez a munka 
lehetőséget teremtett arra, hogy egy-egy szó etimológiai 
elemzése mellett a magyar jogi műszavakat is megadja.

Az első magánjogi munkák megjelenése egybeesik a 
nyelvújítás időszakával, s az ennek keretei között kiala
kult álláspontok, eltérő vélemények megjelenése a jogá
szok körében is megfigyelhető.

Frank Ignác a kor egyik legkiemelkedőbb jogászá
nak Principia juris civilis hungarici című munkája latin 
nyelven 1828-ban jelent meg, majd saját maga fordította 
le és adta közre némi átdolgozás után „A közigazság tör
vénye Magyarhonban” címmel, amely meghatározó sze
repet töltött be nemcsak az egyetemi oktatásban, hanem 
a mindennapok gyakorlatában is. Frank munkásságát a 
szakirodalomban általában úgy jellemzik, hogy a történeti 
jogi iskola magyarországi követői közé tartozik, s egyben 
a magyar magánjogtudomány fejlődésében mintegy a híd 
szerepét tölti be Werbőczy és Grosschmid Béni között.17 
Frank Ignác nem volt híve a kodifikációnak, sőt engesz
telhetetlen harcot folytatott „a kodifikáló jogalkotással 
szemben, amelyet a jog természetes fejlődésével ellentétes 
kísérletezésnek tartott. ”18 Magyar nyelven írt munkáiban a 
nyelvi konzervativizmus figyelhető meg. „Sem Révai tör
téneti és nyelvösszehasonlító írása, sem a nyelvújító moz
galom nem térítette el őt attól, hogy az írás főszabályai

a szokás és a kiejtés és csak ezek után juthat kivételesen 
szerephez az etimológia. ”19 Magyar nyelvű munkáiban a 
Verseghy Ferenc által kialakított írásmód figyelhető meg, 
ugyanakkor a latin fogalmakat egyedi módon fordította 

magyarra. Ezen állítás bizo
nyítására elég most egy példát 
említeni. Az ingatlan jószágba 
tett beruházásokat „a jószágba 
fordított költség”-nek nevezte, 
és különbséget tett szükséges, 
hasznos és „kéjelmes” költség 
között.20

Mindezek ismeretében nem 
csodálkozhatunk azon, hogy az 
első magánjogi tervezetek latin 
nyelven készültek, hiszen az 
az egy-két magyar nyelvű jogi 
munka, amely a 19. század első 
harmadában megjelent, nem 
tette lehetővé, hogy egy min
denki által elfogadott magyar 
jogi szaknyelven megírt terve
zet kerüljön a vármegyék elé.
Az 1830. évi tervezetek vár
megyei tárgyalásakor viszont 

már megfigyelhető, hogy néhány vármegye a tervezetekre 
adott észrevételeit magyarul fogalmazta meg. Ebből az 
következett, hogy a latin nyelvű szöveget, egymástól el
térő fogalmakkal, de tartalmában azonosan fordították le, 
ugyanakkor, amit nagyon fontosnak tartottak, ott a latin 
nyelvű szövegrészt is beidézték.

Magyar nyelven adta meg észrevételeit Somogy me
gye közgyűlése, amelynek jegyzőkönyvében csak a ma
gánjogi tervezetek egyes címeit adták meg latinul -  így 
hivatkozva a kiküldött országgyűlési munkára -  vélemé
nyüket viszont már teljesen magyar nyelven írták meg és 
küldték meg néhány más vármegye közgyűlése számára. 
Példaként szolgáljon a nádori adományra tett észrevétele 
a megyének. „De Donatione Palatinali, ezen díszes Just, 
mellynek régtől fogva való gyakorlásában vagynak a Ná
dor Ispányok, minthogy belőle az országnak nem követke
zik kára, hanem inkább a lakosokra származik könnyebb
ség, eltörölni kár lenne. ”21 Ugyanezt a gyakorlatot követte 
Zala vármegye is azzal a különbséggel, hogy részletesen 
indokolta, miért szükséges módosítani az előterjesztett ja
vaslatokat, mi az a mindennapok gyakorlatában kialakult 
szokás, amit meg kell őrizni vagy éppen meg kell változ
tatni. Zala vármegye véleményét vagy annak egy részét 
feltételezhetően Deák Ferenc fogalmazta, így nemcsak 
Deák jogi műveltségére, de magyar nyelv ismeretére is 
támaszkodhattak azok, akik a magyar nyelv hivatalossá 
tételéért fáradoztak.22

Heves és Külső Szolnok vármegye még a tervezet egyes 
fejezetcímeit is magyarul adta meg, s javaslatait magyarul 
továbbította részben más vármegyék közgyűlésének, rész
ben a Helytartótanácsnak.23

Nógrád megye szintén magyarul fogalmazta meg ész
revételeit, de úgy, hogy a tervezet pontos szövegére tett 
módosító javaslatát ismét latinul szövegezte meg. Jó példa
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(Kecskemét, 1783. január 22. -  Pozsony, 1856. december 6.)
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erre az adománybirtoknak királyi hozzájáruláshoz kötött 
elidegenítésére vonatkozó javaslata a megyének. „A Do- 
natio bár hatsak a még jövendőre támadható örökséget 
a Koronának ajándékozná is, a Nemesi Jussoktól el nem 
választhatván, minden kétség eltávoztatására javallja a 
Küldöttség nagyobb világosítás végett ezen §-us elejét ek
képpen tenni: §1. Consensus Regis vim Donationis habet 
proinde etiam absque adnexione Juris Regii nobilitat. ”24

E vármegyékkel ellentétben Esztergom vármegye lati
nul válaszolt a Helytartótanácsnak az országgyűlési ter
vezetekre.25

Mindezek után érzékelhető, hogy bár a magánjogi ko- 
difikáció szükségességét egyre többen ismerték fel, annak 
egyik legnagyobb akadálya azon túl, hogy a régi szokás
jogi normákon nem kívántak túllépni, a magyar jogi nyelv 
hiánya volt.

A magánjogi kodifikáció másik nagy kérdése Ma
gyarországon az volt, hogy milyen szerkezetben tár
gyalják a magánjog szabályait. A jogtudományi munkák 
csekély száma e kérdésben nem tudott támpontot nyúj
tani. Miután e munkák jelentős része a bírói gyakorlatra 
támaszkodott az anyagi és a perjogi szabályokat együtt 
tárgyalták a szerzők, s gyakran az egyes pertípusok be
mutatása adott lehetőséget számukra a konkrét anyagi 
jogi szabály ismertetésére. A perjogi szabályokat, a ke
reset típusait nem különítette el az anyagi jogi normák
tól Kelemen Imre, s az ő mintájára Czövek István sem. 
Kelemen, Szlemenics ténylegesen pertípusokat tárgyal. 
Talán ez következett a Planum Tabulare szerkezetéből, 
ahol az első részben az eljárási szabályokat és pertípu
sokra vonatkozó döntvényeket gyűjtötték össze, s ezek 
alapján rendszerezték az anyagi normákra vonatkozó cu- 
riai döntvényeket.

Az 1795. és az 1830. évi magánjogi javaslatok szöve
gezői ténylegesen nem akartak eltérni a Tripartitumtól, 
nem akarták feladni a rendi magánjog legfőbb intézmé
nyeit, csak az évszázadok alatt a bírói gyakorlat által to
vábbfejlesztett magánjogi normákat kívánták egységbe 
foglalni. Ezért joggal vetődik fel a kérdés, milyen „sys- 
temára” utalt Deák 1834-ben? Mi volt az a rendszer, amit 
a 19. század első felében figyelembe vehettek törvény
alkotóink? A gaiusi Institutio-rendszert, amely a meglé
vő joganyagot a személyek, dolgok és keresetek hármas 
rendszerébe csoportosította, jól ismerték hazánkban is. Ez 
is az egyik magyarázata annak, hogy a kevés számú jog
tudományi munkák jelentős része a keresetekkel, az egyes 
pertípusokkal részletesen foglalkozik. Természetesen is
mert volt az Osztrák Polgári Törvénykönyvnek (OPTK) 
a szerkezete is, amely alapjaiban az Institutio-rendszert 
követte, s amely rendszer -  valljuk meg -  a magyar rendi 
szokásjog szerkezetének is megfelelt. Az OPTK szerke
zetét követte Kelemen Imre munkája során, amely a va
gyonjog tárgyalásánál mutatható ki leginkább. Munkájá
nak második könyvében előbb tárgyalja a dolog típusait, 
beszél az ősi, az adomány és a szerzett birtokról, a nőket 
megillető javakról és az öröklési jogról, azaz mindarról, 
amit az OPTK ius in rem elnevezés alatt tárgyal, és csak 
ezt követi a kontraktusokról, az egyes szerződésekről szó
ló rész, amelyet ius ad rem címmel foglalt össze.
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Az anyagi jogi szabályokat tekintve csak látszólag tér el 
ettől Szlemenics, aki munkájának harmadik kötetében fog
lalta össze „a kötelezést szülő tetteket”, azaz a mai szóhasz
nálattal a kötelmi jogot. Ezért vallják néhányan, hogy Szle- 
menics az első, aki szakít a gaiusi szerkezettel, mert a dologi 
jogtól teljesen elkülönítette a szerződésekre vonatkozó taní
tásait, sőt önálló negyedik kötetben tárgyalta a magyar per
jogi szabályokat. 26 De Szlemenics az egyes kötelmi típusok 
bemutatását követően azonnal hozzákapcsolja a megfe
lelő keresetformákat is, ahogy az Kelemennél is látható.

Az 1848. évi áprilisi törvényekkel alapvetően megvál
tozott a magyar magánjog fejlődésének története. A kötött 
tulajdoni rendszer eltörlése -  1848:XV tc, 1848:IX. tc. -  
szükségessé tette az önálló magánjogi törvénykönyvünk el
készítését. A XV. tc. ezt a minisztérium feladatává tette, de a 
szabadságharc idején ezt lehetetlenség volt elkészíteni. Fő
leg úgy, hogy a kodifikációhoz szükséges előmunkák sem 
álltak rendelkezésre. A szabadságharc leverését követően 
ugyan a bécsi udvar felkérte Frank Ignácot a munka elvég
zésére, de ő ezt visszautasította. Nem is csodálkozhatunk 
ezen, hiszen nem volt a törvénykönyvalkotás híve, s bár a 
19. század közepén már ő is szükségesnek tartotta az ősiség 
felszámolását, de csak fokozatos átalakulást javasolt azért, 
hogy az ősiséggel összefüggő más jogintézmények átalakí
tására is legyen idő. Ez a megoldás jobban illeszkedett vol
na a magyar magánjog belső fejlődéséhez, de a szabadság
harc elvesztése ennek lehetőségét is megakadályozta.

A szabadságharc leverését követően végül 1853. má
jus 1-én hatályba léptették Magyarországon az OPTK-t. 
Ezzel egy idegen jognak a receptiója valósult meg. Igaz
ságtalanok lennénk, ha teljes egészében elutasítanánk ezt 
a megoldást, hiszen a polgári átalakulás szempontjából 
nélkülözhetetlen törvényeinket továbbra is fenntartották. 
De a német nyelv hivatalossá tételével a magyar nyelvű 
magánjogi kódex elkészítése háttérbe szorult.

Tóth Lőrincnek az ősiségi pátens magyarázataként ki
adott munkájára is az a jellemző, hogy ahol szükséges, a 
régi latin terminus technikusokat használja.27

A helyzet az októberi diploma kiadását követően vál
tozik meg, amikor ismét a magyar lesz a hivatalos nyelv, 
hatályon kívül helyezik az OPTK-t, és Apponyi György 
összehívja az Országbírói Értekezletet. Bár szó sem esik 
kodifikációról, sőt egyesek a régi szokásjogi rendszer tel
jes visszaállítását kívánják, mégis a magyar nyelven folyó 
tárgyalások és az Ideiglenes Törvénykezési Szabályoknak 
magyar nyelven való megfogalmazása tekinthető annak a 
kiindulási pontnak, amely a magánjogi kodifikáció tényle
ges folyamatát elindítja.

Az osztrák-magyar közjogi kiegyezést követően ter
mészetes, hogy az első magánjogi résztervezetek is és az 
egyre nagyobb számban megszülető magánjogi munkák 
is magyar nyelven készülnek. A magánjogunk egysége
sítését szolgáló törvénykönyv szerkezetét azonban már a 
pandekta jogtudomány által kialakított ötös szerkezetben
-  személyek, dolgok, kötelmek, családi jog, öröklési jog
-  képzelték el. Ez lett az általánosan elfogadott törvény
szerkesztési elv az 1900-ra elkészült első tervezetnél, és ez 
maradt meg az 1928-ban törvénnyé nem vált, de a bírói 
gyakorlat által használt Magyar Magánjogi Javaslatoknál.
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A
 VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus 
a kultúra- és tudományköziség jegyében zajlott, 
aminek okán magam is a jog és az irodalom, pon
tosabban a jogtörténet és az irodalom határterületére ka

landoztam.
A magyar jogi terminológia kialakulásával és kuta

tásával már sokan foglalkoztak (elég csak Kovács Fe
renc alapvető munkájára utalni),1 azonban most nem is 
ennek folyamatáról, hanem az irodalmi nyelv és a jogi 
szakszókincs közti kapcsolatról lesz szó néhány kira
gadott példa alapján. Egészen pontosan azt vizsgálom, 
hogy jogi műszavak milyen összefüggésben jelennek 
meg Jókai Mór regényeiben. Nem csupán arra a sajá
tosságra kívánok rámutatni, hogy az író Jókai megle
hetősen gyakran használ műveiben jogi terminusokat, 
hanem foglalkozom azzal is, milyen további szakmai 
vagy tudományos eredménnyel járhat, ha az ember jo-

Korsósné Delacasse Krisztina

Jog és irodalom határán
A magyar jogi szaknyelv és 
az irodalmi nyelv kapcsolata 
a 19. században -  Jókai nyomán

gászként-jogtörténészként nemcsak szakirodalmat, ha
nem szépirodalmat is forgat.

Jókai Mór jogi tanulmányokat folytatott, az ügyvédi ok
levelet is megszerezte, ebből kifolyólag nem is igazán fur
csa, hogy szakmája szókincsét beleszőtte műveibe. Még 
akkor sem, ha tudvalevő róla, hogy -  a kötelező patvarián 
és jurátuskodáson kívül -  szinte semmi időt nem töltött el
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