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1. Bevezető gondolatok

Képessy Imre

mikor Ferenc József 1860. október 20-án „örök
érvényű és visszavonhatatlan” alaptörvénnyel
„ajándékozta” meg birodalmának alattvalóit, sors
döntő lépést tett a magyar alkotmányosság helyreállításá
nak irányába.1 A császár ugyan nehezen szánta el magát
e döntés meghozatalára, de az Osztrák Császárság egyre
csak romló anyagi helyzetére és a szárd-francia háborús
koalíciótól elszenvedett vereségre tekintettel változtatnia
kellett országa alkotmányos berendezkedésén.2 Az 1849et követően a hatalomgyakorlásból kiszorult ókonzervatív
arisztokrata körök elképzelései és javaslatai alapján meg
alkotott októberi diploma Magyarország vonatkozásában
azt bizonyította, hogy Ferenc József hajlandó volt a Verwirkungstheorie-n alapuló rendezés felülvizsgálatára, ami
egy évtizeden keresztül jogalapot szolgáltatott a magyar
alkotmány felfüggesztésére.3 Az uralkodó által adomá
nyozott alkotmány nem eredményezte ugyanakkor sem az
1848-as, sem az 1790-es törvényekhez való visszatérést:
Magyarország helyét a birodalomban továbbra is Ferenc
József jelölte ki, és az újjáalakítandó magyar államiság
semmilyen szempontból nem mehetett szembe a szövet
ségi állammá átalakuló Osztrák Császárság alaptörvényé
ben kimondott elvekkel.4Azt is fontos megemlíteni, hogy
a diploma elfogadásának körülményei egyértelműen arra
utaltak, hogy a császár azt nem tárgyalási alapnak, hanem
végleges rendezésnek gondolta,5 hiszen több alkalommal
is kijelentette, hogy egy lépést sem hajlandó tovább tenni,
és közismert, hogy fájdalmas engedményként élte meg a
hatalmát korlátozó alaptörvény kibocsátását.
Amíg az októberi diploma a föderalizálódó Osztrák
Császárság egészével foglalkozott,6 addig a magyar al
kotmány (korlátozott) helyreállításának módját számos
legfelsőbb császári kézirat rendezte. Miként azt Ferenc
József kifejezetten megfogalmazta, legfontosabb célja az
volt, hogy az átmenet során biztosítsa az állami szervek
működésének folytonosságát:

„Amikor a közjogi
tekintetek a magánjogi
érdekekkel összeütközésbe
hozattattak"

A

„Midőn mai elhatározásaim által Magyarországom
nak alkotmányos szerkezeteit ismét életbe léptetem,
elhatározott szándékom, sőt uralkodói tisztem, gondo
mat arra fordítani, hogy ezen átmenet az ujon életbe
léptetendő kormányzási és törvényhozási alakulásra, a
közigazgatási és törvénykezési rend folytonosságának
megzavarása és csorbulása nélkül történjék. ”7
A rendelkezésből ugyan kiolvasható a magyar kormány
zati szervek és az országgyűlés visszaállítása, de egyút
tal az is, hogy az uralkodó nem kívánta a teljes magyar
államszervezetet egyik pillanatról a másikra helyreállí
tani. A közigazgatási hatóságok és bíróságok továbbra is
az 1860. október 20-át megelőzően fennálló rend szerint
gyakorolták feladatkörüket, csak ott került sor a - főként
1848 előtti - magyar kormányszékek visszaállítására,
ahol az uralkodó erről kifejezetten rendelkezett (például
a Helytartótanács esetében). Az uralkodó azt is kimondta
a fennálló bíróságok és közigazgatási hatóságok vonat
kozásában, hogy „intézkedéseiket, parancsaikat, utasítá-
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saikat és itéleteiket mindenki ellenzés nélkül elfogadni
tartozik.”8
Ferenc József a bíróságok és a hatóságok által alkalma
zandó jog tekintetében is a status quo megőrzését tűzte ki
célul:
„[...] minden fönnálló rendeletek, nevezetesen minden
polgári és büntetőjogi határozmányok és intézmények
teljes erőben fönntartandók és egész elhatározottság
gal foganatositandók mindaddig, mit ezen rendeleteket
az Általam azóta kibocsátott, vagy kibocsátandó elha
tározásaim, a polgári és bünjogi rendeletek és intézmé
nyekpedig a törvényhozás utján módosittatni fognak. ”9
Ebből is látható, hogy az uralkodó 1860 októberében még
egyértelműen amellett tört lándzsát, hogy az 1849-et kö
vetően Magyarországon (is) hatályba léptetett „oktrojált”
jogszabályok változatlan formában továbbra is érvénnyel
bírnak a teljes magyar államterületen, ezek módosítása (és
hatályon kívül helyezése) csak a magyar országgyűlés és
az uralkodó közös akaratából lehetséges.
Külön leirat szólt a törvénykezés ügyéről:
„Minekutána szándékom, Magyarországom összes tör
vénykezési ügyét ismét ezen ország határai közé vissza
helyezni, - ennélfogva országbirám Nékem több alkal
mas egyéniségeketfog kijelölni a királyi Curia tagjaiul,
kik az ő elnöklete alatt, más alkalmas egyéniségek köz
bejöttével, minden előtt a magyar igazságszolgáltatás
nak szervezése felett tanácskozandván, ebbeli javasla
taikat magyar kir. cancelláriám utján haladéktalanul
Elém terjesztendik; mire nézve önként értetődik, misze
rint a birtok biztosságának és a magánjogi viszonyok
állandóságának érdekében, a polgári és büntetőjognak
minden határozmányai és intézkedései mindaddig teljes
hatályban maradadnak, mig azok iránt a netaláni vál
tozások törvényhozás utján meg fognak állapittatni. ”10
Mint közismert, e császári leirat következményeként ült
össze majdnem pontosan három hónappal később, 1861.
január 23-án az Országbírói Értekezlet. Az értekezlet
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Ghyczy Kálmán ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a
megnyitásakor Apponyi György országbíró szavai pontos
magyar törvények visszaállítása amiatt is elengedhetetlen,
leírását adták annak, hogy a császár határozott szándéka
ellenére sem az ő tervei szerint alakultak az események.11
mert azok képezik hazánk önállóságának egyik legfonto
Azon túlmenően, hogy az októberi diploma fogadtatása
sabb biztosítékát. Szavaival élve,
- nemcsak a magyar közvélemény, hanem a birodalom
„azon birodalmi egységnek, melynek magyar közjog
azon nemzetei-nemzetiségei által is, akikre Ferenc Jó
szerinti fogalma előttem is szent, melynek azonban a
zsef rendszerének legitimitását alapozni kívánta - eléggé
Lajtán tul divatozó értelmezése nemcsak törvényeink
felemásra sikeredett, Magyarországnak az uralkodó által
kel és jogainkkal, hanem államszerződéseinkkel is el
életre hívott alkotmányos intézményei (főként a várme
lenkezik, annyi elmult századokban nagyon akadálya
gyék) éltek a helyzet adta lehetőségekkel, és igyekeztek
a hatalmat magukhoz ragadni.
alig volt, mint a törvényeknek,
törvénykezésnek és közigaz
A vármegyék többsége - kö
gatásnak különbsége Lajtán
vetelve az ország visszahe
innen és tul; és viszont ezen
lyezését az 1848-as alapokra
egység előmozditása legsike
- szembeszállt az uralkodói
resebb eszközeink egyike épen
akarattal, amikor a törvényke
a törvények, közigazgatás és
zést ismételten saját hatáskö
törvénykezésnek a Lajtha két
rükbe vonták. Az újrainduló
oldaláni egyformáságában is
bíráskodás vonatkozásában az
rejlenék. ”16
egyik legfőbb dilemmát an
nak eldöntése jelentette, hogy
E véleménnyel a korabeli ma
milyen jogszabályok alapján
gyar társadalom döntő több
ítélkezzenek a törvényszéki
bírák. Ezügyben - nem meg
sége kétséget kizáróan azono
sulni tudott, amely a diploma
lepő módon - a politikai köz
megoldásait elutasítva egyér
hangulat érvényesült, ami a
telműen az 1848-as rendezést
magyar függetlenséget zász
tekintette a jövő alapjának.17
lajára tűzve ki akart mindent
Melczer István személynök
söpörni az országból, amit az
1850-es években Magyaror
hasonlóképp gondolkodott a
Apponyi György országbíró12
magyar törvények visszaállí
szágra kényszerítettek.
tásáról: „Inditanak erre [...]
országunk alaptörvényei, miknek megváltoztatására ma
gunkat [...] hivatva lenni nem tartom, mert mi törvényho
2. Szuverenitáskérdések
zói hatalommal fölruházva nem lehetünk.”18
Az igazságszolgáltatás átalakítása vonatkozásában termé
szetesen rendkívül fontos szerepet játszottak alkotmányos
tradícióink. Miként Ghyczy Kálmán 1861. január 23-án
3 . Az Országbírói Értekezlet célja
megfogalmazta: „alkotmányos országban a törvénykezést
az alkotmányos elvek figyelemmel tartása nélkül rendez
Apponyi országbíró megnyitó beszédének két lényeges
ni nem lehet.”13 E tétellel mindenki egyetértett, azonban,
elemét kell kiemelni. Egyrészt megelőlegezte azokat a vi
hogy mit tekintettek elengedhetetlennek az alkotmányos
tákat, amelyek a január 23-24-én tartott két plenáris ülést
uralták, amikor azt mondta, hogy „sok helyen a közjogi
alapokhoz való visszatérés tekintetében, abban nem volt
tekintetek a magánjogi érdekekkel összeütközésbe hozatteljes az egyetértés. Míg Deák Ferenc annak fontosságát
tattak”, utalva arra, hogy a helyreállított vármegyei tör
hangsúlyozta, hogy „az igazságkiszolgáltatás minél előbb
vényszékek egyértelműen a magyar törvényekhez való
az alkotmányos birák kezébe kerüljön”, és ehhez képest
kevésbé tartotta lényegesnek, „hogy ezen birák ezen né
visszatérés mellett bontottak zászlót. Apponyi György úgy
látta, „hogy a polgári és bünvádi törvénykezés vagy egé
hány hét vagy hónap alatt melyik törvény szerint fogják
szen megakasztva lőn, vagy csak igen tökéletlenül kezel
az igazság kiszolgáltatását gyakorolni”,14 addig az érte
tetik” - utalva főként arra, hogy a törvényszékek a magyar
kezlet tagjainak többsége szükségesnek tartotta annak
törvények alkalmazásával kapcsolatban szinte azonnal
rendezését is, hogy milyen jogszabályok alapján kezdje
komoly problémákkal, illetve dilemmákkal szembesültek,
meg működését az újrainduló hazai törvénykezés. Viszami nemcsak megnehezítette, de sok esetben lehetetlenné
szautalva tehát Ghyczy Kálmán előbb idézett, és közjogi
is tette az ítélkezést. A legsúlyosabb gondot azonban még
szempontból nézve kétségkívül vitathatatlan tételére, nem
iscsak az jelentette, „hogy számos helyhatóságban külön
véletlenül jutott az Országbírói Értekezlet arra a döntésre,
és egymástól eltérő intézkedések terveztetnek, melyek a
hogy nem elegendő a magyar bírósági szervezetrendszer
létező intézmények tevékenységét megzsibbaszlják, a nél
helyreállítása, hanem a közvélemény szemében oly gyű
kül, hogy azokat kellően pótolhatnák”. E folyamat nyilván
lölt osztrák törvények helyett ismételten a magyar jogsza
bályok szerint kell az ügyeket elbírálni.
ítélkezési anarchiával fenyegetett. Az országbíró végeze24
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tül arra utalt, hogy „midőn tehát rendezett alkotmánysze
Ezzel együtt fel kell hívni arra a figyelmet, hogy több, e
rű állapotoknak ellőállítása czéloztatik a Fejedelem által,
kérdésben tett nyilatkozat ellenére sem volt az Ország
olyan helyhatósági határozatokkal találkozunk, melyek ál
bírói Értekezlet tagjai számára teljesen egyértelmű, hogy
mire is terjed ki hatáskörük, és döntéshozataluk határa hol
tal a jogi viszonyok feloldhatlan bonyodalmakba sodortat
is van egészen pontosan meg
nak”.19 E nyilatkozat tehát vilá
gosan mutatja, hogy közvetve az
húzva (ha egyáltalán meg volt
Országbírói Értekezlet feladatává
határozva). Az ez ügyben kelet
vált, hogy e folyamatot megállít
kezett bizonytalanságot maga az
va, biztosítsa a magyar törvény
országbíró igyekezett eloszlatni,
kezés jövőbeni működését.
amikor azt mondta, hogy
Mindezekből következően az
„constatirozhatom nm. tanács1860 októbere és az 1861 janu
kozmány, azok szerint, miket
árja között történt fejlemények
Felséges Urunk előttem kinyi
alapvetően determinálták az
latkoztatni méltóztatott, hogy
Országbírói Értekezlet tanács
legfelsőbb czélja csak abban
kozásait. Hivatalosan ugyan
központosul, miszerint Magyar
változatlanul a magyar törvény
ország visszanyerje önálló, füg
kezés szervezéséről tanácskoz
getlen törvénykezését, de azon
tak a résztvevők, de a diskurzus
föltétel alatt, hogy ezáltal a
fókuszpontja az eredeti elképze
\
birtok biztonsága, és a magán
lésekhez képest egyrészt bővült,
jogi viszonyok folytonossága és
másrészt lényegesen eltolódott.
állandósága ne veszélyeztessék.
Még ha Ferenc József pusztán
Ghyczy Kálmán, a képviselőház elnöke15
[...] Tökéletes szabadsággal ta
egy, a magyar bírósági szerve
nácskozhatunk tehát törvényke
zetrendszer
visszaállításának
zésünk ügyében, csak a most emlitett elvet szem előtt
adminisztratív kérdéseiről szóló tanácskozásra gondolt is
tartva, melyet közülünk is mindenki üdvösnek és szent
1860 októberében, az ezzel összefüggő kérdésekről az ér
tekezlet tagjai jóformán alig beszéltek. A második ülésnap
nek el fog ismerni. ”23
végén ugyan szavazásra bocsátották, hogy egy vagy több
királyi táblát szervezzenek-e, de a kérdés megvitatására
fordított idő egészen minimálisnak volt mondható.20
4. Az O rszágbírói Értekezlet vezérlő
Az igazi hangsúly egyből arra tevődött, hogy a magyar
elvei
jogszabályokat azonnal és teljes egészében visszaállítani
kívánó közhangulatban milyen döntést hoz(hat), vagy leg
alábbis milyen javaslattal áll(hat) elő az értekezlet. Maga
Az Országbírói Értekezlet első két, plenáris ülésnapján
Tóth Lőrinc is megjegyezte, hogy
megfogalmazta a törvénykezés ideiglenes rendezésére
vonatkozó legfontosabb alapelveket. Deák Ferenc egyik
„az oct 20-ki kibocsátványban világosan az van mond
felszólalását alapul véve, három fő elvet lehet meghatá
va, hogy a polgári s fenyitő törvénynek minden rende
rozni. Az első nem más volt, mint régi törvényeink viszletéi s intézményei teljes hatályban maradjanak mind
szaállítása. A tekintetben, hogy a magyar törvényekhez
addig, mig azok iránt a törvényhozás nem intézkedik.
az ítélkezésben vissza kell térni, önmagában nemigen volt
Ha ez állana, ugy ezen értekezletnek köre igen szük
vita.24A valódi problémát sokkal inkább annak eldöntése
lenne, s csupán a törvényszékek szervezésére terjedhet
jelentette, hogy miként történjen meg a magyar törvények
ne ki. Azonban excellentiád előterjesztése s az eddigi
visszaállítása. Ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy „oszt
nyilatkozatok oda mutatnak, hogy tanácskozásunk köre
rák” jogszabályok magyarországi hatályba léptetésére
sokkal szélesebb lehet, s az egész törvénykezésnekprokorábban is történtek próbálkozások (gondoljunk akár a
visorius átalakítására terjeszkedhetik. ”21
Praxis Criminalisra, vagy épp II. József büntető törvény
könyvére, vagy akár törvénykezési rendtartására), azon
ban a XVIII. századig terjedő próbálkozások abban kü
Szavaival nemcsak az értekezlet tagjainak elsöprő több
lönböztek az 1850-es években történt változásoktól, hogy
sége, de a korabeli jogászok döntő része egyetértett. Ezt
azok megrekedtek az eljárásjog és a büntetőjog szintjén.
bizonyította nemcsak az országbíró megnyitó beszéde,
Deák szavaival élve,
hanem gróf Barkóczy János felszólalása is:
„Országbiró ő nméltógásának megnyitó beszédéből
láttuk ugyanis, hogy a fejedelem a magyar törvények
helyreállitásába beleegyezett; ezen törvényeket a feje
delem és nemzet összes akaratával alkotta, ezekre néz
ve tehát a további megerősitésnek szüksége fönn nem
foroghat többé. ”22

„akkor az anyagi jog nem változott; eljárás s törvény
székek pedig könnyen állittathattak vissza. M ig ma az
ősiség eltörlése, a polgári törvénykönyv behozatala az
anyagi jog tetemes változásávaljárt. ”25
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A cél tehát nyilvánvaló volt, azonban az odáig vezető út
korántsem, hiszen az értekezlet jogi és politikai szem
szögből nézve is nehézségekkel küzdött. A politikai prob
lémák oldaláról arra utalnék, hogy Ferenc József ekkor
még - egy Deák Ferencnek címzett, nem nyilvános üze
netétől eltekintve - egyértelműen elzárkózott az 1848-as
törvények elismerésétől, leszámítva négy, az alkotmányos
rendszerrel összefüggésben nem álló törvénycikket.26
Ezen az októberi diploma kihirdetése sem változtatott.
Amint arra már a korábbiakban utaltam, tekintve hogy az
osztrák jogszabályok bevezetése egy olyan korban történt,
ami egybeesett a magyar alkotmányosság felfüggeszté
sével, hiába volt egyértelműen fejlettebb az osztrák ma
gánjogi szabályozás (igaz, a büntetőjogiról ezt már nem
lehetett elmondani), az Optk. hazánkban egyértelműen a
gyűlölt és megvetett kategóriába tartozott pusztán hatály
ba léptetésének körülményei miatt.
Jogi oldalról a legkomolyabb problémát az jelentette,
hogy a magánjogi szabályozás körében 1848 törvény
hozása ugyan utat mutatott, amikor rendelkezett például
az ősiség megszüntetéséről, de a törvénycikkek ideigle
nesnek szánt és több esetben deklaratív jellegű szabályai
önmagukban sokszor alkalmazhatatlannak bizonyultak.27
Tehát, még ha Ferenc József 1860 januárjában az áprilisi
törvények teljes elismerése és alkalmazhatósága mellett is
döntött volna, abban az esetben is csak úgy lehetett volna
a helyzetet az alkotmányos szabályokat betartva feloldani,
ha azonnal összehívják az országgyűlést, és a törvény
hozás egyből nekiláthat a törvényalkotás folyamatának.
Igaz, ebben az esetben is szükséges lett volna arról ren
delkezni, hogy mi történjen addig: álljon-e be például
az ősiségi, úrbéri jogviszonnyal kapcsolatos ügyek vo
natkozásában ítélkezési moratórium, avagy az átmene
ti időszakban továbbra is az osztrák törvények alapján
történjen a bíráskodás, esetleg speciális szabályok men
tén történjen-e a törvénykezés. E kérdés viszont teljesen
a „mi lett volna, ha” kategóriába sorolandó, hisz e kö
rülmények egyike sem állt fenn 1860-1861 fordulóján.
Sőt mi több, a realitás teljesen másfajta képet festett: az
országgyűlés összehívására eleve két hónapot kellett
várni, az ország területi integritásának helyre nem állítá
sa nyomán a törvényalkotásra nem sok esély mutatkozott,
és a parlamenti ülések vonatkozásában várható volt, hogy
azokat az októberi diplomára, illetve a februári pátensre
adandó válasz fogja foglalkoztatni. A felirati-határozati
vita kereszttüzében a higgadt és megfontolt kodifikációra
esély sem mutatkozhatott. Ennek következtében viszont
egyértelműen az Országbírói Értekezletre várt a feladat,
hogy a magyar törvények minél teljesebb helyreállításáról
rendelkezzen.
Az Országbírói Értekezlet hallgatása esetén ugyan
is két végkifejlet valósulhatott volna meg. Az egyik ab
ban állt, hogy továbbra is az osztrák jogszabályok alapján
folyt volna az ítélkezés. Ennek esélye elhanyagolhatóan
alacsony volt. A másik, hogy a vármegyei ítélkezést hely
reállító magyarországi törvényhatóságok egyesével, és
valószínűleg egymástól függetlenül, próbálták volna meg
oldani ugyanazt a feladatot, amivel az Országbírói Érte
kezletnek kellett szembenéznie. Deák szerint

„miután a társas életben a magánjogviszonyokat
szabályozó törvényekre mindennap szükség van, a
szükség kényszeritené ki a törvényhatóságokat, hogy
a hiányt pótolják, s ők octroyroznának, csakhogy
egymástól különbözőleg teljesitenék ezt, s a törvény
kezében szükséges egyformaságot sokszinü tarkaság
váltaná föl. ”28
Mindez szinte biztosan teljes ítélkezési anarchiához és a
jogbiztonság megszűnéséhez vezetett volna.
A magyar törvények visszaállítására vonatkozó célki
tűzés kiegészítő elemének fogható fel az az uralkodó által
is megfogalmazott követelmény, hogy „magánjogviszo
nyok meg ne zavartassanak”. Az Országbírói Értekezlet
általános tanácskozásain, de még az egyes albizottmányok javaslatainak tárgyalása során is visszatérő elem volt
annak hangsúlyozása, hogy visszaható hatállyal nem le
het a fennálló jogviszonyokat megváltoztatni, különösen
nem a magánjog terrénumában. Ez ügyben maga Deák is
kijelentette, hogy „ezt akarta - ugy hiszem - Ő Felsége
is, midőn az országbírói értekezletnek összehivását meg
rendelte”.29 Ugyan elhangoztak ezzel kapcsolatban ellenvélemények,30 de a többség kiállt a jogbiztonság követel
ménye mellett.
Deák ezeken túlmenően még egy fontos követelményt
megfogalmazott, amikor kijelentette, hogy „semmi oly ja 
vaslatot ne tegyünk, mi az 1848-ik évi törvények democraticus szellemét ismét felforgatná, a törvény előtti egyen
lőséget megsemmisitené”31 Ez szoros összefüggésben áll
annak tényével, hogy a magyar joghoz való visszatérés
szükségszerűen a törvény előtti egyenlőség kimondását
megelőzően létezett magyar szokásjoghoz, illetve a ren
di korszak szellemisége által áthatott törvényekhez való
visszatérést is magában foglalta, amit nem lehetett figyel
men kívül hagyni.
Végezetül még arra utalnék, hogy az Országbírói Érte
kezlet tagjainak döntő többsége nélkülözhetetlennek ítélte
a törvénykezés folytonosságának fenntartását, ami az érte
kezlet számára szintén fontos sorvezetőként szolgált. Így
a moratóriumot, mint a helyzet megoldásának lehetséges
eszközét, elvetették. Ez is abba az irányba mutatott, hogy
az átmeneti időszakra vonatkozóan mindenképp szabá
lyokat kellett alkotni.

5. A polgári törvény feletti vita:
„Octroy vagy nem octroy?"
A magánjog kérdésénél semmi sem bizonyult megosztóbbnak az Országbírói Értekezlet számára.32Az alapvető
problémát Szentiványi Vince szavait idézve írhatjuk le:
„Sem ott nem vagyunk, hogy a törvényszünet az igaz
ságkiszolgáltatás folytonosságának föntartása, s a
jogviszonyok megzavarása nélkül ismét visszaállittathassék, sem nem vagyunk ott, hogy uj törvényt ké
szítsünk. ”33
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A felszólalás jól mutatja a dilemma lényegét: miután az
osztrák törvények fenntartása a magyar magánjogi ítélke
zésben fel sem merülhetett, a magyar törvényekhez való
visszatérésnek egyet kellett jelentenie az 1848. évi álla
pothoz való visszatéréssel, így az 1848. évi XV tc. által
deklarált moratóriummal. Ez önmagában ellentmondott
nemcsak az uralkodó akaratának, de az Országbírói Ér
tekezlet által is elfogadott alapelvnek, miszerint gon
doskodni kell a törvénykezés folytonosságáról. További
problémát jelentett, hogy a közjogi szempontból nézve
egyértelműen alkotmányellenesen behozott jogszabályok
következetes kiiktatása a magyar jogrendből szintén al
kotmányellenes lett volna, hiszen a jogbiztonságot ássa
alá olyan jogintézmények eltörlése, mint a telekkönyvé.34
Ha figyelembe vesszük, hogy az Országbírói Értekezlet
utolsó ülését követő hat évben nem lett volna lehetőség
arra, hogy az április törvények által vizionált jogintéz
ményeket törvényes formában a magyar országgyűlés a
hazai jogrendbe illessze, az állampolgárok és a nemzet
gazdaság által vállalt áldozat elképzelhetetlenül nagy lett
volna. Mindennek fő okát az jelentette, hogy az értekezlet
- politikai okokból és a magyar alkotmányos szabályokat
tisztelve - kifejezetten vonakodott az „octroy” bármiféle
formájától, tehát attól, hogy jogszabályokat alkosson or
szággyűlési felhatalmazás nélkül. Az ugyanakkor hamar
nyilvánvalóvá vált, hogy az osztrák törvények hatályon
kívül helyezését követően a keletkezett joghézagot vala
miféleképp be kell tölteni, és e feladatot az értekezlet nem
bízhatja más fórumra.
Amikor az első, a „polgári törvény” tárgyában született
javaslatot, amely a magyar öröklési törvények változtatás
nélküli visszaállítását irányozta elő, az Országbírói Érte
kezlet plénuma - szűk többséggel ugyan, de - leszavazta,35 két lehetőség maradt: vagy mégiscsak fenn kell tar
tani az Optk. hatályát, vagy új, átmeneti szabályokat kell
alkotni. Ekkor született meg az a többek között Horvát
Boldizsár neve által fémjelzett javaslat, amely az öröklési
rendszert kívánta a magyar jogi tradíciók alapján újrasza
bályozni. Bár tagadta, de e lépésével lényegében új jogi
normák elfogadását javasolta,36 igaz, ezt főként azzal iga
zolta, hogy „az államhatalomnak kötelessége nemcsak a
jogsérelmeket orvosolni, hanem egyuttal a jogsérelmek
nek elejét is venni, s ennélfogva minden honpolgár meg
követelheti tőle, hogy a jogcselekményekre nézve és a
jogeseményekre biztos irányt szabjon.”37
Hasonlóképp nyilatkozott Ledniczky Mihály is, aki
nem is tagadta, hogy véleménye szerint az értekezlet fel
van ruházva az ahhoz szükséges jogkörökkel, hogy nor
mákat alkothasson
„[...] az 1848-ki törvényekben létező hézagot - mely
azáltal támadt, hogy az ősiség el lőn törülve, és ki lőn
mondva a törvényben, hogy a legközelebbi országgyülésre a ministerium az örökösödési rendszerre nézve
törvényjavaslatot és átalában egy uj polgári törvény
könyvet készitsen, - üresen nem hagyhatjuk, és hogy
azt pótolni a nagyméltóságú tanácskozmány fö l van
jogositva. ”38
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Az értekezleten azonban hosszas vajúdást követően szü
lethetett meg a Horvát Boldizsárék által tett javaslaton
alapuló közvetítő javaslat, amely végül az Ideiglenes
Törvénykezési Szabályok részeként hosszú időre megha
tározta az öröklési jog fejlődését. A legtöbbek számára a
sokszor és sokat idézett octroyálás problematikája jelen
tette a legfőbb akadályát annak, hogy a felmerült helyzet
ben valódi megoldást keressen. Ennek eredményeként bár szűk többséggel, de - az értekezleten döntés született
arról, hogy a régi magyar törvényekhez való visszatérés
azok mindennemű változtatása nélkül lehetetlen, mégis
azt láttuk, hogy az ezzel kapcsolatos érvek és ellenérvek
a szavazást követően is újra és újra visszatértek a viták
során. Deák Ferenc a helyzetre reagálva ki is jelentette,
olyan tág értelemben nem tilalmazhatja az octroyt az érte
kezlet, ahogyan amellett néhányan érvelnek. Álláspontját
azzal támasztotta alá, hogy „a váltótörvényben akár hány
változtatás történt, s erre albizottmány magát följogositottnak érezte.”39 Hasonlóképp rámutatott arra, hogy „a
büntető albizottmány meg van bizva, hogy a régi magyar
gyakorlatot változtassa.”40

6. A magyar alkotmányos rend
helyreállítása és a magyar törvényeken
alapuló törvénykezés közötti kapcsolat
Ehelyütt csak egy rövid gondolatkísérletre teszek szert:
amint arra tanulmányom bevezetőjében is utaltam, Ferenc
József 1860 októberében egyáltalán nem szándékozott a
Magyarországon hatályos jogszabályok vonatkozásában
bármiféle változást is eszközölni. Amikor az újraszerve
ződő vármegyék maguknak követelték korábbi ítélkezési
jogosítványaikat, akkor saját hatáskörben kívántak gon
doskodni a magyar törvényekre helyezett ítélkezés viszszaállításáról. Ebből következően a magyar magánjogi
és büntetőjogi szabályok szokásjogi alapon, a vármegyei
törvényszékeknek köszönhetően éledtek volna fel. Mint
ismeretes, a kérdést végül az Ideiglenes Törvénykezési
Szabályok oldották meg azzal, amikor kimondták, hogy
„a magyar polgári anyagi magán-törvények visszaál
líttatnak, de a közhitel, a jogfolytonosság és a helyzet
szükségei által igényelt következő pótlásokkal”,41 illet
ve hasonlóképpen arról is rendelkeztek, hogy „a magyar
büntető törvények és törvényes gyakorlat, a változott vi
szonyokhoz idomítva, a következő módosításokkal viszszaállíttatnak.”42
Ezzel összefüggésben kívánok utalni Meszer Artúr bu
dapesti ügyvédjelölt 1897-ben publikált művére. Meszer
amellett érvelt, hogy az Ideiglenes Törvénykezési Szabá
lyok első paragrafusától
„egy nagy hiba [...] el nem tagadható: a »visszaállittatik« kitétel [...]. Mintha a régi magyar jog fel nem
éledt volna ama nagy közjogi elv felállitásával a saját
erejéből! Az ért. szerint ez a feléledés a maga erején
nem történhetett: e munkát az értekezlet végezte. ”43
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Véleménye szerint tehát a magyar alkotmány 1860. októ
ber 20-án történt ismételt életbe léptetésének következmé
nye volt a magyar törvények „feléledése” is. Jelen tanul
mány terjedelmi korlátai okán e kérdés vizsgálatába nem
bocsátkozva, pusztán arra kívánok utalni, hogy e gondolat
mindenképpen vizsgálatot érdemel.

7. Milyen jogforrásnak tekinthetőek az
Ideiglenes Törvénykezési Szabályok?
Az értekezlet tanácskozásainak eredményeként meg
született Ideiglenes Törvénykezési Szabályok jogforrási
jellege napjainkig nem tisztázott, és jelen tanulmány terjedekni korlátai nem teszik
lehetővé, hogy kérdést ala
posan megvizsgáljuk. Ismét
csak röviden utalnék arra,
hogy az Országbírói Értekez
let tagjai is érzékelték az ab
ból eredő problémákat, hogy
hatásköre nem igazán volt
tisztázott, és többen hangsú
lyozták is annak fontosságát,
hogy valamiféleképp a kora
beli jogforrások rendszerébe
beilleszthető legyen. Nyeviczkey József utalt is erre, amikor
arról szólt, hogy
„az alkotmányosság iránt
hasonlóul féltékenységet
érezve, ezen tanácskozmány
által készítendőjavaslatnak
is oly czimet óhajtanék ta
lálni, mely az alkotmányos
formának némileg megfe
lelne [...] ezen javaslatot
nem a véleményadásra fölhivott magánszemélyeket is
befoglaló egész tanácskoz
mány, de csupán az immár
megalakított hétszemélyes
tábla javaslatának kivánnám neveztetni, mint a mely a régi magyar törvények
szerint világos törvény által el nem látott kérdésekben
törvényerejű döntvényeivel határozhatott. ”44
Az ő megoldásának lényege abban állt, hogy az uralkodó
által a magyar bíróságok közül egyedüliként életre hívott
hétszemélyes tábla bírái által alkotott döntvény formájá
ban jelenhettek volna meg az Ideiglenes Törvénykezési
Szabályok.
Wenczel Tivadar kúriai bíró kissé absztraktabban kö
zelítette meg a kérdést. Szerinte az „1861-ki országbírói
értekezlet végzései érvényének alapját az országbíró mint
egyik országos főbírónak s illetve a fennállott kir. Curiának tekintélye képezi.”45 A legitimáció szerinte kettős:
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egyszerre utal az országbíróra (aki önmagában jogforrást
nem alkothatott), másrészt az 1723-ban szervezett királyi
Curiára - itt természetesen csak a hétszemélyes tábla jöhe
tett szóba, a királyi tábla szervezéséről ugyanis magának
az értekezletnek kellett döntenie. Hasonlóképp nyilatko
zott Tóth Lőrinc, aki szerint „semmi sem természetesebb,
minthogy a nm. curia a magyar örökösödési törvények
szelleme szerint, és azok alapján némi elveket állitson fel,
s részleteket formulázzon”46Az öröklési jogról szóló vi
tában ezért mondta Horvát Boldizsárék korábban említett
javaslatára, hogy az
„nem uj törvényhozás, mert benne a magyar örökö
södési törvény szelleme egészen meg van tartva. A n.
m. curia azelőtt is mindenkor alkotott szabályokat,
melyek az alsóbb bíróságok
nak irányadóul szolgáltak, és
ebben az ország megnyugo
dott. ”47
Végezetül Meszer Artúr ko
rábban idézett munkájára utal
nék, aki azt vitatta, hogy egy
általán íratlan jogként kell-e
tekinteni az Ideiglenes Tör
vénykezési Szabályokra:
„abból ugyanis, hogy az orszb. ért. érvényének alapja a
szokásjog, még nem követke
zik magában véve, hogy azt
íratlan jogként kell kezelnünk,
hogy tehát annak értelme min
dig csak a bírói gyakorlaton
keresztül volna megállapítha
tó. A gyakorlat ugyan authentikus interpretatorként szere
pel az orszb. ért.-tel szemben
is: de nem inkább és nem kevésbbé, mint bármely törvény
nyel szemben. ”48
Meszer felvetette azt a kérdést
is, hogy
„kodifikál-e az értekezlet? Ha nem, akkor hatályon
kivül helyezve az osztrák korszakból csak az van, amit
világosan eltöröl, vagy a mi szabványaival egyenesen
ellenkezik; ha igen, akkor azokból csak annyi áll fenn,
amennyit expressis verbis fentartott. Ha nem: a régi
magyar törvények és szokásjog teljességükben viszszaállanak, megszorítva csak némely »pótlások«-kal,
melyek mint kivételek jelentkeznek: a holtkézi, a hit
bizományi, a sommás visszahelyezési törvények fenn
állnak, Werbőczynek számos szabálya jog; ha igen:
mindez elavult, eltörlött ócskaság. ”49
A Meszer Artúr által felvetett, illetve az általam megfogal
mazott kérdésekre a jövőben kívánok válaszolni.
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