
21

A  kereskedelmi jog a magyar jogtörténetben több 
mint két évszázadig a tágabb értelemben vett ma-
gánjog önálló jogága volt, amely nemcsak sza-

bályozási körét, hanem kodifikációs módszerét tekintve 
is1 (egyes jogterületeinek reformkori írásba foglalása, 
később két fő szabályozási területének – társasági jog 
és kereskedelmi ügyletek – rendszerezett joganyagának 
az általános magánjogi kodifikációtól független elkészí-
tése)2 határozottan elkülönült a szűkebb (vagy általános) 
magánjogtól, és a magyar jogtudományon belül is önál-
ló ágazatként jelent meg, már az első törvényi szabályo-
zást (1840:15–22. tc.) megelőzően is.3 E tételes jogi és a 
szaktudományon belül is megfigyelhető fejlődési sajátos-
ságnak megfelelően a kereskedelmi jogi tárgyakat a jogi 
felsőoktatásban is önálló diszciplínaként, erre szakosodott 
tanszékeken oktatták, egészen a második világháborút kö-
vető évekig.4

1. A váltó- és kereskedelmi jog 
magyarországi oktatásának kezdetei 
(a 18. századtól a kiegyezésig)

A magyar jogi egyetemi oktatásban a kereskedelmi és 
váltójog önálló egyetemi katedra által meghirdetett sui 
generis tantárgyként történő oktatásának a 18. század vé-
géig visszanyúló előzményei vannak. Mint ismeretes, az 
1790–91. évi országgyűlés, Magyarország alkotmányos-
ságának helyreállításával egyidejűleg átfogó kodifikáci-
ós programot fogadott el, melynek előkészítésére kilenc 
bizottságot hozott létre (1790/91:67. tc.). A hatodik, jogi 
bizottság (Deputatio Juridica) feladatai közé tartozott – 
egyéb fontos kérdések, mint a törvénykezési szervezet, a 
perrendtartás, egyes magánjogi tárgyú törvények, a bünte-
tő törvénykönyv és az árvaügy mellett – a váltóügyletek-
kel és a hajózással kapcsolatos törvényekre (Leges item in 
negotio cambiali et navigationis) vonatkozó javaslat elké-
szítése is.5 (A magyar váltó- és kereskedelmi jog szabályo-
zására Mária Terézia felkérésére a Curia egyébként már 
1781-ben készített egy kódextervezetet, Projectum Juris 
Cambio-Mercantilis címmel, amely az 1791-ben kezdő-
dött bizottsági munka alapjául is szolgált.)6

A hetedik, közművelődési bizottság (Deputatio Litte-
raria) tagjaként Vay István (1734–1800)7 a jogi oktatás 
reformjához szükséges intézkedéseket is áttekintette, és 
az általa készített, Coordinatio studiorum iuridicorum 
című elaborátum javasolta először a váltójog (ius cambia-
le) oktatási programba történő felvételét: „Mivel a váltó-
jog ismerete a kereskedelmi és gazdasági élet fellendítése 
szempontjából szükséges, még az akadémiákon is elő kell 
azt heti egy órában adni”.8 Eckhart Ferenc kartörténeti ku-
tatásaiból tudjuk, hogy a Nagyszombatról 1777-ben előbb 
Budára, majd 1783-ban, a Helytartótanács Pozsonyból 
Budára történt áthelyezése miatt Pestre költözött első 
(1667. évi alapítású) magyar jogi kar – az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
jogelődje – oktatói csak utólag szereztek tudomást a ja-
vaslatról, így kifogásolták is, hogy annak kidolgozásába 

nem vonták be őket. Emellett pedig azt kérték, hogy a vál-
tójog oktatása a bányajoggal együtt történjék, mert önál-
lóan senki nem vállalkozik a tárgy előadására.9

Az 1790–91. évi országgyűlés által létrehozott depu-
tációk javaslatai politikai okok miatt az 1790-es évek kö-
zepére elhaltak, a magyarországi váltójogi oktatás beve-
zetését – ami ekkor még, magyar jogszabály hiányában, 
ténylegesen az osztrák váltójog pesti oktatását jelentette 
volna – azonban a bécsi kormányszékek is sürgették. Ja-
vaslatot is tettek Stephan Rosenmann (Rosenmann Ist-
ván) közjogász és bécsi udvari ügynök (egyebek mellett 
az 1792-ben kiadott Staatsrecht des Königreichs Hun-
garn: Nach der heutigen Verfassung dieses Reichs bear-
beitet című munka szerzője) Tractatus de iure cambiali 
című, 1802-ben Bécsben kiadott tankönyvének10 a pes-
ti tananyagba történő bevezetésére. Maga a szerző fel is 
ajánlott erre a célra a könyvéből ötszáz példányt, és azt 
ajánlotta, hogy a magánjog szerződésekre vonatkozó tan-
anyagát egészítsék ki vele (azaz a magánjogi stúdium ke-
retében kerüljön sor a váltójog oktatására).11

I. Ferenc (1729–1835) utasítására a Helytartótanács 
felkérte a kart annak megvizsgálására, hogy ez mikép-
pen volna megvalósítható, mire utóbbi 1804. február 
13-án a választ adta, hogy míg korábban két év állt ren-
delkezésre a magyar magánjog oktatására, ez egy évre 
szűkült, amely időtartam alatt nemhogy egy új témakör 
feldolgozása, még a magánjogi ismeretek becsületes át-
adása is nehezen lehetséges. A váltójog előadása ezen túl 
azért is volna problematikus a kar véleménye szerint, mert 
„sem törvények nincsenek, sem elfogadott szokások nem 
fejlődtek ki a váltójogra vonatkozólag, s így nincs olyan 
joganyag, amelyre a tanár előadásaiban építhetne. El kell 
tehát halasztani a váltójog tanítását mindaddig, amíg az 
új oktatási rendszert bevezetik, amelyben azután történ-
hetik gondoskodás a váltójognak, mint külön tantárgynak 
előadásáról”.12 A bécsi egyetemen mindenesetre 1804-ben 
bevezették a tanrend reformját, melynek keretében a vál-
tójogot és a polgári perrendtartást az osztrák magánjoggal 
együtt kellett előadni, részben kötelező, részben fakultatív 
(„rendkívüli”) előadások formájában.13 

1806-ban aztán I. Ferenc kiadta a második Ratio Edu-
cationist, amely a jogakadémiák és a tudományegyetem 
jogi karának tanrendjét a kötelező tárgyak tekintetében 
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egységesen határozta meg, egyúttal mindkét oktatási for-
mában kötelezővé tette (a második évben) a váltó- és ke-
reskedelmi jog (ius cambiale et mercatorium) tanítását.14 
A tárgy előadása a kameralisztikát (gazdaság- és igazga-
tástudományt)15 oktató tanár feladata lett, a törzsanyagot 
képező közigazgatástan (politia), közgazdaságtan (scien-
tia commercii) és pénzügytan (re aeraria) mellett.16 A jogi 
karon ezen felül, az egyetemnek fenntartott tárgyak (stu-
dia reservata) egyikeként tengerjogot (ius nauticum) is le-
hetett volna oktatni,17 a Ratio koncepciója szerint ugyanis 
a jogi kar a jogakadémiákhoz képest többletismereteket 
is átadhatott volna a hallgatóknak. Ez azonban nem va-
lósult meg: a többlettárgyak oktatásához sem többletidőt, 
sem -pénzt nem biztosítottak a kar és oktatói számára, így 
sem a hallgatóknak, sem tanároknak nem állt érdekükben, 
hogy az egyetemi jogi kar oktatási programja bármiben 
eltérjen az akadémiákétól.18

A második Ratio Educationis értelmében ugyanakkor 
az 1806/07-es tanévtől megkezdődött a váltó- és kereske-
delmi jog oktatása. 1806. május 23-án a király Sax Mihály 
Jánost (1750–1824) nevezte ki a politialis és cameralis tu-
dományok professzorává, aki a főtárgya mellett – melyet a 
pécsi és a győri jogakadémián már közel három évtizede 
oktatott19 – a II. évfolyam második félévében kezdte taní-
tani a kereskedelmi és váltójogot.20 A stúdium tananyaga 
a korábbi tervekkel ellentétben nem Rosenmann 1802. évi 
munkája, hanem Ignaz Sonnleithner (1770–1831) bécsi 
ny. rk. tanár 1801-ben kiadott német nyelvű tankönyve 
lett.21 Fel is kérték Sax Mihályt, hogy a könyvet fordítsa 
le latinra. Ez a fordítás teljes terjedelmében sosem készült 
el,22 azonban – az akkor még pályakezdő híres magánjo-
gászunk, Frank Ignác (1788–1850) által készített másolat-
ban – fennmaradt Sax 1813-ban írt latin nyelvű váltójogi 
jegyzetvázlata.23 (Közben Winkler Mártont, a statisztika 
és bányajog tanárát is megbízták a váltójog tankönyvének 
megírásával, de ő sem tudott a felkérésnek eleget tenni.)24

Sax Mihály 1819-ben, előrehaladott korára figyelem-
mel felmentését kérte a további oktatói feladatok ellátásá-
nak kötelezettsége alól, amit az uralkodó elfogadott. Ezzel 
a tanszék megüresedett, melyet pályázati úton csak két év 
múltán sikerült betölteni – az átmeneti időben Vízkelety 
Ferenc (1789–1875) oktatta Sax korábbi tárgyait.25 A pá-
lyáztatás nem nélkülözte az izgalmas fordulatokat. A pesti 
kar első helyen Gyurián Istvánt (1761–1848), másodikon 
Sáfár Imrét (1769 k.–1823) jelölte, akik korábban a po-
zsonyi, illetve kassai jogakadémián oktatták a politialis és 
cameralis tudományokat (nekik így versenyvizsgát sem 
kellett tenniük). A harmadik jelölt buzini Jellachich Lajos 
(azaz Ljudevit Jelačić Bužinski)26 zágrábi jogtanár volt, 
akit viszont a bécsi egyetem támogatott, amelyet egyéb-
ként ez alkalommal kértek fel először véleményadásra. 
Végül, a korszakra (és persze későbbi korokra is) jellemző 
módon, I. Ferenc azért vetette el – a bécsi ajánlás ellené-
re – Jellachich személyét, mert a magánéletére vonatko-
zó rendőrhatósági jelentés (egy osztrák tiszttel szembeni 
kávéházi „affér”) alapján kételyei merültek fel jellemével 
kapcsolatban.27 

Így lett Sax utódja végül a pesti kar első helyen kivá-
lasztott jelöltje, Gyurián István, akit 1821. december 7-én 

nevezett ki az uralkodó a politico-cameralis tanszékre.28 
Tíz esztendeig, 1831. évi nyugállományba vonulásáig ok-
tatta a kameralisztikai tudományokat a váltó- és kereske-
delmi joggal kiegészülve.29 Tőle Tipula Péter (1794–1862) 
vette át a katedrát, aki szintén a pozsonyi jogakadémiáról 
érkezett. A tananyag az 1839/40-es tanévig Sonnleithner 
két újabb kiadású (1820-ban, majd 1832-ben megjelent) 
tankönyve volt. A Helytartótanács 1840-ben aztán elren-
delte az újonnan elfogadott magyar váltótörvénykönyv 
(1840. évi XV. tc.) tananyagba történő felvételét: „amint 
a tanulóknak e tudomány biztos elsajátítására a legtaná-
csosabb ennek a törvénynek a szavait és szellemét megta-
nulni, úgy a tanároknak is alig marad most már más hátra, 
mint a törvény szövegét kritikusan magyarázni, bölcseleti 
és történeti okokkal és a gyakorlatból vett példákkal meg-
világítani, és az esetleg előforduló ellentétes véleménye-
ket összeegyeztetni”.30 Az 1845/46-os tanévtől Tipula (az 
újabb jogszabályváltozásnak köszönhetően) magyar nyel-
ven folytatta a váltójog oktatását, egészen az 1847/48-as 
tanévig.31

1848 tavaszán, az első felelős ministerium megalaku-
lását követően megkezdődött az egyetemi oktatás újjá-
szervezése. Az 1848. évi XIX. tc. 1. §-a az egyetemet a 
vallás- és közoktatási miniszter hatósága alá rendelte, a 2. 
§ pedig kimondta a tanszabadság elvét és a szabad tanár-
választást. Báró Eötvös József (1813–1871) elképzelése 
az egyetemi képzés korábbinál sokkal szabadabb, kevésbé 
„iskolaszerű” formává való átalakítása volt. Leirata alap-
ján a kart 1848. április 25. óta vezető Frank Ignác reform-
tervezetet készített, amelyben a váltójogot leválasztotta 
volna az igazgatás- és gazdaságtudományokról, és egy 
féléven keresztül a bányajoggal együtt javasolta oktatni.32 
Végül a tanügyi reform az ismert történelmi okok miatt 
meghiúsult. Tipula Pétert, aki 1831 óta a kameralisztikai 
tudományok, valamint a váltó- és kereskedelmi jog taná-
ra volt, a haditörvényszék 1850-ben a szabadságharcban 
való részvétele miatt börtönbüntetésre ítélte, ami miatt 
egyetemi állását is elveszítette, sőt a katedrára szabadulá-
sát követően sem térhetett vissza.33

Az 1850. január 25-én kelt császári pátens az 1840. évi 
XV. tc. helyett az osztrák váltójogot léptette hatályba Ma-
gyarországon,34 ami miatt a tananyagot is meg kellett vál-
toztatni. Az államvizsgarendszert az 1850. július 29-i ural-
kodói elhatározás vezette be, ennek részeként váltóeljárást 
is kérdeztek, de anyagi váltójogot (és kereskedelmi jogot) 
nem.35 Az 1850/51-es tanévtől Karvasy Ágoston (1809–
1896) közgazdászt és jogtudóst kérték fel a kereskedel-
mi és váltójog oktatására, aki 1835–38-ig a nagyváradi, 
1838-tól pedig egy évtizeden keresztül a győri jogakadé-
mián már tanította a tárgyat (a korabeli beosztásnak meg-
felelően a kameralisztikával együtt), a pesti karon pedig 
1849-től a közgazdaságtan és pénzügytan tanára volt.36 
Az ő nevéhez fűződik az első magyar nyelvű váltójogi 
tankönyv és kommentár, sőt az első magyar közgazda-
ságtan-tankönyv is.37 Utóbbiért akadémiai jutalomdíjban 
részesült. Paczolay Péter értékelése szerint Karvasy volt 
„a magyar nyelvű kameralisztikai irodalom egyetlen tu-
dományos értékű képviselője”.38
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Karvasy Ágoston mellett – aki magyar és német nyel-
ven egyaránt oktatott – osztrák váltó- és kereskedelmi 
jogi előadásokat tartott német nyelven 1856-ig az eperjesi 
születésű ügyvéd és neves műgyűjtő, Elischer Boldizsár 
(1818–1895), aki a pesti jogi kar történetének első magán-
tanára volt.40 1856 és 1860 között pedig a magyarul egy-
általán nem beszélő Ferdinand Schuster bécsi ny. rk. tanár 
működött közre az osztrák váltójog oktatásában,41 aki ar-
ról nevezetes, hogy 1854-ben a kar megkérdezése nélkül 
nevezték ki (ekkor még a perjog rendkívüli tanáraként) 
a pesti karra, egyúttal ő volt az első, magyar honosság-
gal nem rendelkező osztrák oktató a kar állományában.42 
1855. szeptember 25-től új tanrend lépett érvénybe, amely 
megszüntette a különbségeket a pesti jogi karon és a bi-
rodalom más egyetemeinek jogi fakultásain folyó oktatás 
tananyaga között.43 Az új rendszerben a kereskedelmi és 
váltójogot a IV. évfolyamon oktatták.44 A kar autonómiája 
1860 februárjában állt vissza, ami egyben a magyar tan-
nyelvre való visszatérést is jelentette.45 Mivel Schuster a 
Pesten töltött évei alatt sem tanult meg magyarul, a váltó- 
és kereskedelmi jog oktatásának feladata a továbbiakban 
egyedül Karvasy Ágostonra hárult.46 

2. A váltó- és kereskedelmi jogi oktatás 
története az elsô önálló tanszék 
létrejöttétôl a tárgy megszüntetéséig 
(1867–1948)

1867. február 17-én, a kiegyezés részeként, Ferenc Jó-
zsef császár (1849–1916, magyar király: 1867-től) az 
1848:3. tc. szerinti magyar kormányt nevezett ki, gróf 
Andrássy Gyulával (1823–1890) az élén. Eötvös ismét 
vallás- és közoktatási miniszter lett, amivel megnyílt a le-
hetőség az 1848-ban félbemaradt reformok folytatására, 
az egyetemek 1848:19. tc. szellemében történő átalakítá-
sára, fejlesztésére. A két évtized után feléledt intézményi 
önrendelkezési jogot ugyanakkor az új kormány sem vette 
figyelembe, amikor a kar megkérdezése nélkül terjesztette 
fel az uralkodónak Kerkapoly Károly (1824–1891) De-
ák-párti képviselő, későbbi pénzügyminiszter – 1849-től a 
pápai református főiskola bölcselettanára, 1859-től a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tagja – kinevezését 
a politika (államtudományok) ny. r. tanárává. Amikor az 
újonnan megkoronázott magyar király ennek eleget tett, e 
döntésével – több mint hat évtized után – elválasztotta egy-
mástól a politialis és cameralis tudományok, illetve a keres-
kedelmi és váltójog oktatását, mivel utóbbi tárgy előadásá-
ra Kerkapoly jogosítványa nem terjedt ki.48 A kinevezéssel 
egyben a régi, Mária Terézia-i értelemben vett kameraliszti-
ka oktatása is véget ért a karon, ugyanis Kerkapoly már az 
új szellemű közigazgatáspolitikát tanította.49

Karvasy Ágoston39 Elischer Boldizsár (Balló Eduárd festménye)47
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A karon a hirtelen önállóvá vált, de a többségi vélemény 
szerint kellően szilárd szakirodalommal még nem rendel-
kező kereskedelmi és váltójogi tárggyal kapcsolatban több 
álláspont is kialakult: volt, aki a tengerjoggal és a nemzet-
közi joggal akarta összekapcsol-
ni; Hoffmann Pál (1830–1897), a 
római jog ny. r. tanára viszont a 
perjoggal és a különös magánjo-
gi tárgyakkal (például bányajog, 
tengerjog, erdészeti jog) tartotta 
volna indokoltnak együtt oktat-
ni. A kar végül az előbbi változat 
mellett döntött, és váltó-, keres-
kedelmi, tengeri és nemzetkö-
zi jogi tanszék felállításáról tett 
felterjesztést, míg az átmeneti 
időben arra kérte az épp nyugál-
lományba készülő Karvasy pro-
fesszort, hogy továbbra is ő tartsa 
a váltó- és kereskedelmi jogi elő-
adásokat.51 Az 1867. november 
23-án kelt legfelsőbb elhatározás-
sal létrehozott új tanszék betölté-
sére pályázatot írtak ki, amelyre 
négyen adtak be jelentkezést: két 
jogakadémiai (Degen Gusztáv és Eckmayer Ákos) és egy 
műegyetemi tanár (Gerlóczy Gyula), valamint a váltójog 
területén ekkor már tudományos körökben is komoly elis-
mertségnek örvendő ügyvéd, Apáthy István (1829–1889).

A kar a régi szokások szerint a két jogakadémiai ta-
nárt sorolta az első két helyre 
(1. Degen Gusztáv; 2. Eckma-
yer Ákos), azonban Hoffmann 
Pál ismét különvéleménnyel élt 
a kari döntéssel szemben. Sze-
rinte ugyanis ideje szakítani 
azzal a korábban követett eljá-
rással, hogy ha valamelyik jog-
akadémiáról is pályáznak egy 
tanszékre, akkor ezen oktatókat 
feltétlenül előnyben kellene ré-
szesíteni a „kívülről” érkezőkkel 
szemben, már csak azért is, mert 
a jogakadémiai tanárok jó esély-
lyel nem az „alkotmányos kor-
mány” idején, hanem korábban 
kapták kinevezésüket. A pályázó 
oktatói előéletétől, jogakadémiai 
tanári gyakorlatától függetlenül 
arra kell tehát törekedni, hogy a 
– szakmai és tudományos meg-
fontolások alapján – legalkal-
masabbnak tekinthető személy 
nyerje el a tanszéket. Hoffmann véleménye szerint az 
adott esetben ez Apáthy István ügyvéd, így az ő személyét 
ajánlotta az uralkodó figyelmébe.53 A tekintélyes római 
jogász professzor határozott fellépése és logikus érvelése 
hatására Ferenc József 1870. május 8-án Apáthyt nevezte 
ki a váltó-, kereskedelmi, tengeri és nemzetközi jog ny. r. 

tanárává,54 amely döntéssel egyúttal az önálló tanszék is 
létrejött.55 

Az utókor szemével nézve aligha lehetett volna Apát-
hy kinevezésénél jobb döntést hozni. A professzor nem-

csak példamutató módon teljesí-
tette a reá háruló tanszékalapítói, 
iskolateremtői feladatot, hanem 
– Horváth Attila szavait idézve – 
egyenesen ő lett „a magyar keres-
kedelmi jog tudományának meg-
teremtője”.56 1871-ben jelent meg 
első jelentős műve, A magyar 
váltójog kézikönyve;57 melyet né-
hány évvel később (első kiadás-
ban 1876-ban) az első átfogó ma-
gyar kereskedelmi jogi tankönyv 
követett,58 amelyért akadémiai 
nagydíjban részesült.59 Tudomá-
nyos munkássága mellett méltán 
nevezhető a magyar kereskedelmi 
jogi kodifikáció legnagyobb alak-
jának is, hiszen – Szlávy József 
(1818–1900) kereskedelmi mi-
niszter felkérésére,60 német min-
tára – ő készítette a magyar ke-

reskedelmi törvénykönyv és az új váltótörvény (az 1875. 
évi XXXVII. és az 1876. évi XXVII. tc.-ek) tervezeteit,61 
később ő írta az új csődtörvényt (1881. évi XIV. tc.), sőt 
a készülő általános magánjogi törvénykönyv kötelmi jogi 
fejezetét (1882) és annak igen részletes, 230 oldalas in-

dokolását (1884) is. Azt, hogy 
Apáthy mennyire maradandót 
alkotott, mi sem bizonyítja job-
ban, minthogy a Kt. kereskedelmi 
utalványokra vonatkozó szaka-
szai (291–298. §) még e tanul-
mány megírásakor, közel másfél 
évszázaddal a törvénytervezet el-
készültét (1873) követően is ha-
tályban vannak!62

1872-ben a Budapesti Tudo-
mányegyetem Jog- és Állam-
tudományi Kara „konkurenciát” 
kapott, ugyanis megalapították a 
Kolozsvári (1881 januárjától Fe-
renc József) Tudományegyetemet 
– a Szegedi Tudományegyetem 
jogelődjét –, amelyen szintén lé-
tesült jogi kar. Itt kezdetben nem 
jött létre önálló váltó- és kereske-
delmi jogi tanszék, hanem a pol-
gári törvénykezési joggal együtt 
oktatta a tárgyat 1872 és 1881 

között Plósz Sándor (1846–1925), a híres eljárásjogász,64 
aki azonban 1881-ben a fővárosba költözött, mivel a pesti 
fakultáson lett a polgári törvénykezési jog rendes tanára. 
Ekkor az a Nagy Ferenc (1852–1928) kapott kinevezést 
a még mindig közös kolozsvári tanszékre, aki 1877-ben 
a Budapesti Tudományegyetemen kereskedelmi és vál-

Kerkapoly Károly50

Hoffmann Pál52
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tójogból nyert magántanári képesítést. 1890-ben aztán ő 
vette át – a fiatalon elhunyt Apáthy István örökébe lépve 
– a pesti jogi kar váltó- és kereskedelmi jogi tanszékét, 
amelynek haláláig vezetője volt.65 A magyar kereskedelmi 
jog kézikönyve különös tekintettel 
a bírói gyakorlatra című, alapve-
tő jelentőségű műve 1884-ben je-
lent meg először, majd 1913-ig hét 
újabb kiadást ért meg.66 Az ő nevé-
hez fűződik az osztrák–magyar kö-
zös érdekű ügynek számító, végül 
törvénnyé nem vált tengerjogi tör-
vényjavaslatok, valamint a gazda-
sági és ipari hitelszövetkezetekről 
szóló törvény (1898. évi XXIII. tc.) 
előkészítése,67 és ő volt a polgári 
törvénykönyv 1915. évi (negyedik, 
ú.n. „bizottsági”) szövegét készítő 
országgyűlési különbizottság elő-
adója is.68

A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 1874. február 5-én kiadott 
3055. sz. rendelete több mint hét év-
tizedre meghatározta a magyar jogi 
oktatás rendszerét. Ez vezette be a 
két (jogtudományi, illetve államtudományi) államvizsgát. 
Az 1875. január 5-i királyi leirattal kibocsátott szigorlati 
rendtartás ennek megfelelően szétválasztotta egymástól a 
jogtudományi és az államtudományi doktorátust, azonban 
(ekkor még) előírta, hogy a jogtudományi doktorátus felté-
tele az államtudományi államvizsga 
letétele (és fordítva). Az 1883. au-
gusztus 20-i új szigorlati rendtartás 
ezt az átfedést megszüntette, és tel-
jesen elválasztotta egymástól a jog-
tudományi és az államtudományi 
doktorátust (bifurcatio).69 A négy-
éves jogtudományi képzés végén 
a hallgató választhatott, hogy jog- 
vagy államtudományi államvizs-
gát kíván tenni (de természetesen 
mindkét doktorátus megszerzésével 
is megpróbálkozhatott). Amennyi-
ben jogtudományokból államvizs-
gázott, kötelező vizsgatárgy volt 
– a magyar (és osztrák) magánjog 
mellett – a kereskedelmi és váltójog 
is.70 Az 1883/84-es tanévtől kezdő-
dően így már két féléves kötelező 
stúdiumként oktatták a tárgyat a két 
jogi karon.71

A kolozsvári egyetemen Nagy 
Ferenc távozását követően szétvált a polgári törvényke-
zési jogi és a kereskedelmi és váltójogi tanszék.72 Utób-
bi tárgyat rendes tanárként 1894 és 1911 között Klupat-
hy Antal (1853–1922) 1912 és 1914 között Helle Károly 
(1870–1920) adta elő.73 Klupathy a kassai jogakadémiáról 
érkezett a kolozsvári egyetemre, ahol 1894. augusztus 
24-én nevezték ki a kereskedelmi és váltójog ny. r. taná-

rának. 1877-ben a budapesti karon osztrák jogból habi-
litált.74 A magyar versenyjog egyik első művelője volt, 
később kereskedelmi jogi tankönyvet is írt.75 1911. ok-
tóberi nyugállományba vonulásáig vezette a tanszéket.76 

Helle Károly 1897-ben a kolozsvári 
karon lett a kereskedelmi jog ma-
gántanára, 1892-től két évtizeden 
keresztül a kecskeméti, debreceni 
és kassai jogakadémiákon tanított, 
1912. április 1-jén pedig – a nyug-
díjba vonult Klupathy Antal utódja-
ként – visszatért Kolozsvárra, ahol 
a kereskedelmi és váltójogi tanszék 
ny. r. tanárává nevezte ki az uralko-
dó.77 Helle sokkal inkább volt ró-
mai, mint kereskedelmi jogász, fő 
publikációi is e tudományághoz kö-
tődnek, így Vécsey Tamás (1839–
1912) halála után pályázatot nyúj-
tott be a budapesti kar római jogi 
tanszékére, amelyet 1913. június 
20-án el is nyert, így az 1913/14-es 
tanévben oktatott utoljára kereske-
delmi jogot a Ferenc József Tudo-
mányegyetemen.78

1900 júniusában Nagy Ferenc a Széll-kormányban 
kereskedelemügyi államtitkári kinevezést kapott, ami 
miatt oktatói tevékenységét felfüggesztette.79 Ekkor, a 
kar áthelyezési kérelmére, Schwarz Gusztávot (1858–
1920; 1911-től nemesi előnévvel Szászy-Schwarz Gusz-

táv), a római jog professzorát, a 
híres magánjogászt (Rudolf von 
Jhering tanítványát) nevezték ki a 
kereskedelmi és váltójog ny. r. ta-
nárává, aki két tanéven keresztül 
tartotta a főkollégium előadásait.80 
Nagy Ferenc 1902-ben visszatért 
az egyetemre, Schwarz Gusztáv 
pedig azzal a kérelemmel fordult a 
karhoz, hogy a következő tanévtől 
kereskedelmi és váltójog helyett 
pandektajogot taníthasson.81 Ezt 
először csak az első félévre, majd 
– Nagy Ferenc támogatásával, 
aki kiemelte, hogy a pandektajog 
szigorlati tárgy, amelynek előadá-
sáról gondoskodni kell – a tanév 
második félévére is engedélyezte 
számára a kar.82 1907-ben, annak 
érdekében, hogy ne kelljen ezzel 
kapcsolatban évente felterjeszté-
sekkel élni a vallás- és közoktatási 

miniszterhez, kérték a módosítás állandó engedélyezé-
sét.83 A miniszter a változtatáshoz 78033/1907. sz. leira-
tával „kivételesen” hozzájárult.84 Ezzel együtt 1902-től 
(Nagy Ferenc visszatérésétől) 1920-ig (Szászy-Schwarz 
haláláig) két rendes tanára, azaz két tanszéke is volt a 
kereskedelmi és váltójognak a Budapesti Tudomány-
egyetemen.85

Apáthy István63

Szászy-Schwarz Gusztáv86
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A budapesti kar kapcsán – a magyar kereskedelmi jogi 
kodifikációban és a tudományos életben egyaránt kiemel-
kedő szerepet vállaló Apáthy és Nagy, valamint az utób-
bi távollétében 1900–1902-ig a 
tárgyat főkollégiumként oktató 
Schwarz Gusztáv professzorok 
mellett –mindenképpen említést 
érdemel Baumgarten Nándor 
(1873–1935) is, aki 1905-ben 
habilitált kereskedelmi és váltó-
jogból, 1915-ben pedig a tárgy 
címzetes ny. rk. tanára lett, és 
1935-ben bekövetkezett halá-
láig fontos részt vállalt a keres-
kedelmi és váltójog budapesti 
oktatásában. Tanulmányaiban a 
magánjogi kodifikáció és a ke-
reskedelmi jog összefüggései-
vel, valamint a magyar társasági 
jog modernizációjának szüksé-
gességével (így a részvénytár-
sasági jog vagy „részvényjog” 
reformjával, a korlátolt felelős-
ségű társaság létjogosultságával 
már 1917–18-ban) is foglalko-
zott, egyéb részterületek mellett. 
Munkásságának jelentőségét mi 
sem példázza jobban, minthogy összegyűjtött tanulmá-
nyait 1936-ban a kor legnagyobb magyar magánjogásza, 
Szladits Károly (1871–1956) rendezte sajtó alá.87

A Baumgarten tanulmányait összegyűjtő kötet elősza-
vát pedig Kuncz Ödön (1884–1965), a 20. századi ma-
gyar kereskedelmi jog legkimagaslóbb egyénisége írta, 
aki a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 
szerzett diplomát, ott habilitált 1911-ben, és Kolozsvárott 
lett 1914-ben a kereskedelmi és váltójog ny. rk., 1916-tól 
1918 decemberéig (a kolozsvári magyar egyetemi oktatás 
félbeszakadásáig) rendes tanára. 1920-ban a Műegyetem 
Közgazdaságtudományi Karának professzora lett, majd 
1928-tól, Nagy Ferenc halálától húsz esztendőn át a Bu-
dapesti Tudományegyetemen volt a váltó- és kereskedel-
mi jog ny. r. tanára.88 Kuncz már az 1910-es évek máso-
dik felétől részt vett a kereskedelmi törvény reformjának 
munkálataiban, átfogó kódextervezetet is készített, és – 
miután a teljes körű kodifikációs reformot elvetették – a 
korlátolt felelősségű társaságról és a csendes társaságról 
szóló, a Kt.-be nem integrált külön társasági jogi törvény 
(1930. évi V. tc.) előkészítése is nagyrészt neki köszönhe-
tő. A magyar kereskedelmi és váltójog vázlata című, két-
kötetes műve a jogág szakirodalmi alapművének számít, 
de első kiadásban 1938-ban, másodikban 1944-ben meg-
jelent, A magyar kereskedelmi és váltójog tankönyve című 
munkája is kiemelkedő jelentőségű.89

A trianoni béke következményeként a Ferenc József 
Tudományegyetem Kolozsvárról Szegedre költözött, ahol 
1921-ben indult meg az oktatás. Kezdetben Kuncz Ödön 
tartotta a kereskedelmi és váltójogi előadásokat. 1922 és 
1926 között a tanszék vezetését megbízottként Menyhárt 
Gáspár (1868–1940), az egyetem első rektora vállalta.90 

1926 augusztusától aztán Túry Sándor Kornél (1892–
1971) vette át a katedrát, aki 1940-ig Szegeden látta el 
ezt a feladatot,91 majd amikor a jogászképzés a második 

bécsi döntés eredményeképpen 
visszaköltözött Kolozsvárra, 
ott folytatta a tanszékvezetést. 
A szegedi kar a háború után, az 
1945/46-os tanévtől működött 
ismét, amikor újjá kellett szer-
vezni a kereskedelmi és váltójo-
gi tanszéket. Túry ugyanis – bár 
tanszékvezetői tisztségét meg-
tartotta – miniszteri engedéllyel 
az 1945/46-os tanévben is Ko-
lozsváron maradt, ahol a magyar 
tannyelvű Állami Tudomány-
egyetemen oktatott.92 Mivel 
1946-ban Budapestre költözött 
(ahol az agrártudományi egye-
tem professzora lett), a szegedi 
tanszék vezetője megbízottként 
rövid ideig Személyi Kálmán 
(1884–1946) római jogász, az 
ő halála után egy évig ifj. Boér 
Elek (1894–1954) pénzügyi jo-
gász, majd 1947–1949-ig Móra 
Mihály (1908–1967) egyház-

jogász professzor volt. 1949-ben aztán Perbíró József 
(1908–1991) kapta meg a katedrát, amelyet 1950-ben 
Gazdasági Jogi Tanszékre neveztek át, 1951-ben pedig 
az új politikai–gazdasági berendezkedés igényei szerint – 
amire a későbbiekben visszatérünk – szétszabdaltak.93

1912-ben alapították a pozsonyi Erzsébet Tudomány-
egyetemet, amely a trianoni döntést követően Pécsre tette 
át székhelyét. Az egyetem Jog- és Államtudományi Kara 
az oktatást a szerb megszállás miatt csak 1923-tól tud-
ta elkezdeni, a Pécsi Püspöki Joglíceum korábbi helyén. 
1910-től a joglíceumban a kereskedelmi és váltójog taná-
ra volt a nagyváradi jogakadémián végzett Bozóky Géza 
(1875–1960), aki 1914-ben lett a pozsonyi egyetemen az 
azonos nevű tanszék ny. r. tanára. 1926-ban Pécsett jelent 
meg Magyar váltójog, 1928–29-ben pedig Magyar keres-
kedelmi jog, különös tekintettel a történeti fejlődésre című 
kétkötetes munkája. Tanszékvezetői pozícióját az egye-
tem Pécsre költözését követően is megtartotta, 1945-ben 
bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig. Utódja 1946-tól Ru-
dolf Lóránt (1904–1979) lett, aki 1938-tól volt magánta-
nár, 1943-tól ny. rk. tanár a karon. Az átszervezést követő-
en, 1950-től a Gazdasági Jogi, majd Mezőgazdasági Jogi, 
később Mezőgazdasági és Munkajogi Tanszék, 1958-tól 
az I. sz. Polgári Jogi Tanszék, 1972-től az egyesített Pol-
gári Jogi Tanszék vezetője lett, 1974. évi nyugállományba 
vonulásáig. A lehetőségekhez mérten a szocialista rend-
szerben is igyekezett a gazdasági jog önálló tudományág-
jellegét megőrizni.95

1914-ben alakult meg a Debreceni Tudományegyetem, 
melynek jogi kara tizenkét tanszékkel kezdte meg műkö-
dését – ezek egyike a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék 
volt.96 Ennek első vezetője Mártonffy Marcel (1875–1943) 

Menyhárt Gáspár94
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lett, akit azonban a forradalmak idején tanúsított túlzot-
tan engedékeny magatartása (és szocialista párttagsága) 
miatt fegyelmi eljárás alá vontak, majd betegsége miatt 
szabadságra küldtek, 1923. március 1-jén pedig nyugdí-
jaztak.97 Utódja másfél év után, 1925-től Marton Géza 
(1880–1957), a híres római jogász és magánjogász lett, 
aki azonban 1927-ben visszatért a római jogi katedrához.98 
Három évig ismét betöltetlen volt a tanszék, melynek 
1930-ban Nizsalovszky Endre (1894–1976) lett a vezető-
je.99 A kiváló, fiatal magánjogász négy évig vezette az ek-
kor már Tisza István nevét viselő egyetem kereskedelmi 
és váltójogi tanszékét. Az 1934/35-ös tanévben elrendelt 
megszorításnak a kar úgy tudott eleget tenni (megmentve 
az egyházjogi tanszék önállóságát), hogy a kereskedelmi 
jogi tanszéket megszüntette (Nizsalovszky a budapesti 
Műegyetemen lett a magán- és kereskedelmi jog profesz-
szora). Az egyetem 1942-től folyamatosan kezdeményez-
te a tanszék visszaállítását a miniszternél, ám erre csak a 
háború után, 1947-ben kerülhetett sor. A tanszék utolsó 
vezetője 1947 és 1949 között Kauser Lipót (1882–1962) 

volt,100 aki 1949-ben a Pécsi Tudományegyetem Magyar 
Magánjogi Tanszékének (1950-től Polgári Jogi Tanszék) 
lett a vezetője.

3. A kereskedelmi és váltójog nyilvános 
rendes tanárai

1. Politiai és cameralis tudományok; váltó- és kereske-
delmi jog (Pest)
1806–1819 Sax Mihály János
1821–1831 Gyurián István
1831–1848 Tipula Péter
1850–1870 Karvasy Ágoston

2. Váltó-, kereskedelmi, tengeri és nemzetközi jog 
(Pest)
1870–1889 Apáthy István

3. Polgári törvénykezési jog; váltó- és kereskedelmi jog 
(Kolozsvár)
1872–1881 Plósz Sándor
1881–1890 Nagy Ferenc

4. Kereskedelmi és váltójog
1890–1928 Nagy Ferenc (Budapest, 1900 és 1902 között 
államtitkársága miatt szünetel)
1894–1911 Klupathy Antal (Kolozsvár)
1900–1920 Szászy-Schwarz Gusztáv (Budapest, 1902-
től Nagy Ferenc mellett)
1912–1914 Helle Károly (Kolozsvár)
1914–1923 Mártonffy Marcel (Debrecen)
1914–1945 Bozóky Géza (Pozsony/Pécs)
1916–1948 Kuncz Ödön (1918-ig Kolozsvár, 1928-tól 
Budapest)
1925–1927 Marton Géza (Debrecen)
1926–1945 Túry Sándor Kornél (Szeged/Kolozsvár)
1930–1935 Nizsalovszky Endre (Debrecen)
1946–1950 Rudolf Lóránt (Pécs)
1947–1949 Kauser Lipót (Debrecen)
1949–1950 Perbíró József (Szeged)

Képes, György
Der historische Platz des Handelsrechts als eigenständige Disziplin in der ungarischen juristischen 
Hochschulausbildung. Von den Anfängen bis zu den Veränderungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
Zusammenfassung

Das Handelsrecht war in der ungarischen Rechtsgeschich-
te eine eigenständige Disziplin des Privatrechts über mehr 
als zwei Jahrhunderte. Es war deutlich getrennt von dem 
allgemeinen Privatrecht nicht nur wegen seinem regula-
torischen Kreis, sondern auch in seiner Kodifikationsme-
thode: bestimmte Teile wurden schon in der Reformzeit, 
in den 1830/40er Jahren schriftlich geregelt, dann die 
wichtigsten Bereiche (Gesellschaftsrecht und Handelsge-
schäfte) wurden systematisch und von dem allgemeinen 

Privatrecht unabhängig kodifiziert. Demzufolge erschien 
Handelsrecht auch in der ungarischen Rechtswissenschaft 
als ein selbstständiges Gebiet, schon vor den ersten ge-
setzlichen Regelungen (Gesetze Nr. 15–22 von 1840). 
Wegen dieser Separation, Wechsels- und Handelsrecht 
war bis weit in der Nachkriegszeit, als ein eigenständiges 
Studienfach, von darauf spezialisierten Lehrstühlen an 
den Universitäten gelehrt.

Nizsalovszky Endre101
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