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A SZÖVEG LÁBJEGYZETEIBEN HASZNÁLT 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
 
AcP  Archiv für die civilistische Praxis 

„Beruf” F. C. Savigny: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 

Rechtswissenschaft 

DJZ    Deutsche Juristenzeitung 

ÉTK  Értekezések a társadalmi tudományok köréből Kiadja a  
Magyar Tudományos Akadémia, szerk.: Fraknói Vilmos 

FS   Festschrift  

HRG    Adalbert  Erler  und  Ekkehard  Kaufmann  (szerk.):   
Handwörterbuch  zur  deutschen Rechtsgeschichte 

JK   Jogtudományi Közlöny 

JuS    Juristische Schulung 

KritJ    Kritische Justiz 

MI   Magyar Igazságügy 

MJÉ  Magyar Jogászegyleti Értekezések 

MJSZ   Magyar Jogi Szemle 

NJW    Neue Juristische Wochenschrift 

PRG  Franz Wieacker: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit 

ZNR    Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte 

ZRG Germ. Abt.   Zeitschrift  der  Savigny – Stiftung  für  Rechtsgeschichte, 
Germanistische Abteilung 

ZPÖR   Zeitschrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart (ún. 
Grünhut-Zeitschrift, kiadás helye: Wien) 

ZuöPR –  Zeitschrift für ungarisches öffentliches und Privatrecht (Budapest) 
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BEVEZETÉS 
 

 A XIX. század harmadik harmada jelentős változásokat hozott a magyar 

jogélet egészének fejlődésében. Ebben az időszakban, „a dualizmus nyugalmi 

periódusában”, „a liberalizmus virágkorában”1 a jogalkotás és a jogtudomány is 

nagy lendületet vett, és eredményei alapján utolérni látszott a nyugat-európai 

kortársakat. A jogági törvényalkotás végérvényesen diadalmaskodott 

Magyarországon is, amit az is bizonyít, hogy az ekkor alkotott nagy volumenű 

jogszabályok tárgyukká lépésről lépésre tették a jogrendszert, szemben a 

megelőző korszakok átfogó munkálataival. Csak néhány példa a magyar 

jogrendszer – következőkben részletesebben nem említendő – egyes területeiről: 

1870: törvény a köztörvényhatóságokról, 1886: a közigazgatás (megyék) 

átalakításáról szóló törvény, 1878: Csemegi-kódex a büntető anyagi jogról, 1886-

1893: közigazgatási bíróság felállítása, 1894: egyházpolitikai törvények, 1896: 

büntető eljárási kódex. Mindez elég arra, hogy bemutassa ennek a néhány 

évtizednek a megelőző századok munkáját messze túlhaladó teljesítményét. 

 A magánjog területén a korszak szintén jelentős fejlődést hozott, különösen 

a gazdasági viszonyok fellendülése miatt. Számos terület kiemelkedő ütemben 

fejlődött a korszakban (pl. házassági és családi jog, kereskedelmi jog, a magánjogi 

felelősségi rendszer), törvény született a polgári eljárásjogról (1868), a vaspályák 

felelősségéről (1874), a kereskedelmi jogról (1875), a gyámságról (1877), a 

házassági jogról (1894), a magánjogfejlődés tehát – látszólag – nem volt sokkal 

lemaradva az egyéb jogágaktól. A jogterület mindemellett – ellentétben például a 

büntetőjoggal – egy nagy adósságát nem volt képes e korszakban kiegyenlíteni: 

nem született az anyagi magánjog egészét átfogó egységes törvénymű, magánjogi 

kódex, dacára az erre irányuló, és a korszakban állandósuló követelésnek. 

 

                                                 
1 DIÓSZEGI István: A Ferenc József-i kor (Magyarország története 1849-1918) Budapest, 1999. 52. old. 
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 a) A munka tárgyáról és módszeréről 
 

Jogelméleti szempontból megközelítve a kodifikáció nem más, mint egy 

„önmagában semleges forma, instrumentum a jog strukturális vagy tartalmi 

átalakítására”2. A XIX. század végén azonban ez a tétel egyáltalán nem volt 

egyértelmű: a korszak jogászai elsősorban nem elméleti, hanem gyakorlati 

oldalról közelítették meg a kérdést, és a kódexet, mint a magánjog 

egységesítésének, és – Magyarországon különösen –  alkalmazhatóságának 

eszközét és elengedhetetlen feltételét kívánták létrehozni.  

A kodifikáció, a kódexszerkesztés elméleti és gyakorlati szempontból is 

számtalan korabeli vitának lett kulcskérdése, különösen azért, mert az (ugyan csak 

a XIX. században kialakult, de a tárgyalt korszakban tagadhatatlanul igen jelentős) 

magyar jogtudomány jól ismerte a kortárs nyugat-európai kodifikációs 

munkálatokat és azok eredményeit. A jelen munka tárgya e kérdéskör 

megvilágítása. A polgári kori magyar magánjogfejlődésnek tehát csupán egyetlen 

irányát, a magánjogi törvénykönyv tervének formálódását, az erre irányuló – a 

korszakban sikertelen maradt – törekvések  vázolását kísérli meg.  

A dolgozat a gondolat kialakulásától annak első teljes gyakorlati 

megvalósulásáig, az 1900-ban publikált tervezetig3 tekinti át a kodifikációs 

folyamatot, különös hangsúlyt fektetve azokra az – alaki és tartalmi – 

alapkérdésekre, amelyek tisztázása minden államban egy sikeres kodifikáció 

előfeltétele.  

Szemléletében összehasonlító jellegű, ugyanakkor az összehasonlító 

jogtudomány módszereivel célja a hazai fejlődési irányok tisztázása és ábrázolása. 

Az összehasonlítás keretében a történelmi körülmények és a korabeli jogászság 

nyugat-európai, különösen német4 irányultsága – valamint a szerző személyében 

                                                 
2 VARGA Csaba: A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség Budapest, 1979. 10. old. 
3 A magyar általános polgári törvény könyv tervezete Első szöveg.  Budapest, 1900. 
4 Német alatt általában a germanofón területek értendők, azaz 1871 előtt a különböző német államok és 
tartományok (Poroszország, Bajorország, Szászország, Báden, Hessen, stb.), ezt követően pedig a Német 
Birodalom, valamint Ausztria és Svájc (utóbbi a kronológiai sorrend miatt kisebb jelentőséggel). A 
némettel összefüggésben azonban óhatatlan a francia kódex, a Code civil említése is, hiszen a bádeni 
Landrecht néven bevezetett törvény a Cc. „német nyelvű kiadása” volt. Vö. Recepció vagy kodifikáció? c. 
fejezet a) pont.  

 7 



rejlő okok – miatt elsősorban a német nyelvterület eredményei, hatásai kerültek a 

figyelem homlokterébe. Amint ez a munka további fejezetében megmutatkozik, a 

kortársak is elsősorban a német területek fejlődését kísérték figyelemmel, mert – 

bár sok szempontból nem követendő az eljárásuk, annak tudományos 

megalapozottsága tekintetében minden más korabeli nemzet fölött állnak. 

Semmiképp sem lehet elvitatni a német nemzettől, hogy „a tudományt, mint a 

közjólét és állami hatalom szilárdításának egyik tényezőjét mindenkoron ugy 

szerencsés, mint balsorsu viszonyok közt sokkal határozottabban ismerte fel és 

jóval bensőbb meggyőződéssel, mondhatni hogy néha a lelkesedés szárnyain 

emelkedő erélylyel juttatta érvényre, teljesebb mértékben mint bármelyik 

szomszéd nemzet5. 

A XIX. század végi német és a magyar társadalmi és gazdasági viszonyok 

hasonlóságát több munkában igazolta már a magyar tudomány6. A kodifikáció 

közjogi háttértörténete szempontjából hasonlóan érdekes párhuzam vonható 

akkor, ha megvizsgáljuk, hogy a korabeli – XIX. század eleji-közepi – 

kodifikációpárti irányzatok tanai nyomán7 a Paulskirche alkotmánya éppúgy 

deklarálta a magánjogi kodifikáció igényét, mint a magyar 1848-as „áprilisi 

alkotmány”, és aztán néhány hosszú évre (évtizedre) ugyanúgy lekerült a sürgős 

teendők közül, mint Magyarországon. Az csak a magyar politikai és jogi 

viszonyok (rosszabb) helyzetét mutatja, hogy nálunk a korszakban egyáltalán nem 

lett belőle törvény, holott a németek több, mint egy egész évszázadra meghatározó 

törvénykönyvet tudtak kiadni. 

Az összehasonlító módszer választását – az itt említett párhuzamokon túl –

indokolta az is, amely a korabeli magyar jogi szakfolyóiratok, különösen a 

Jogtudományi Közlöny anyagának feldolgozása során szembeötlő volt, hogy a 

magyar jogi közvélemény mennyire figyelemmel kísérte a német BGB 

                                                 
5 RENTMEISTER Antal: A magánjogi codificatióról JK VII. évfolyam (1872) 112. old., másképp de 
ugyanez: id. m. 125. old. 
6 Jogtudományi szempontból Emilia  WEISS: Die Entwicklung des Vertragsrechts im Lichte der 
ungarischen Zivilrechtlichen Kodifikationsarbeiten in: Andor Csizmadia – Kálmán Kovács (szerk.):  Die 
Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa (1848-1944), Budapest, 1970. 285. old., valamint PESCHKA, 
Vilmos: Theoretische Grundlagen der ungarischen Privatrechtswissenschaft im Zeitalter des Dualismus 
uott 5-6. old. 
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keletkezésének történetét. Az összes akkoriban ezzel foglalkozó jogi folyóiratot 

olvasták és a lapokban idézték8.  

 

b) Forrásanalízis 
 

Más szerencsés nemzetek bőséges anyaggyűjteményeket készítettek és 

publikáltak a törvényhozások e jeles műveiről – különösen élen jártak e 

tevékenységben a németek, akik nemcsak a BGB keletkezésének hatalmas anyagát 

adták ki9, hanem ugyanezt tették a különböző büntető törvénykönyvek, 

kereskedelmi törvénykönyv valamint a polgári eljárásjogi kódex levéltári 

forrásaival is, amelyek mára különösebb nehézségek, az ország levéltárainak 

bejárása nélkül lehetővé teszik a tárgykör kutatását. 

Hasonlóképpen magas színvonalú feldolgozások, tanulmányok és 

monográfiák is születtek, amelyek kapcsán ki kell emelnünk az európai 

jogtörténet fellegvárának számító frankfurti Max Planck Institut programjait és 

kutatásait, különösen Barbara Dölemeyer (nem csak német) kodifikációtörténeti 

tárgyú műveit. 

Nálunk ez a helyzet nem adatott meg a magánjogtörténet kutatójának. 

Hazánkban jelenleg – azt hiszem, nem tévedés kijelenteni – a jogtörténeti 

                                                                                                                                                 
7 Bővebben: I. fejezet 6. pont. 
8 Ismert és sokat idézett volt a „Beiträge zur Erläuterung und Beurtheilung des Entwurfs eines 
Bürgerlichen Gesetzbuches” című német szaklap (szerk. Bekker és Fischer). Valószínűleg ennek 
ismeretében és alapulvételével született meg, ehhez hasonlónak készült a hazai „Magánjogi codificatiónk” 
vagy utódja, a „Magyar kodifikáczió” című, sajnálatosan rövid életű folyóirat. Ismert és szintén sokszor 
idézett volt emellett a Grünhut-féle Zeitschrift (ZPÖR), a Centralblatt für Rechtswissenschaft, de a 
kodifikációs kérdésekben akár a német napilapokat is idézték, mint pl. a Kölnische Zeitung, a National 
Zeitung, a Vossische Zeitung írásait. Összehasonlításul csak ízelítőként néhány ekkoriban megjelent 
szaklap a gazdag hazai választékból: A Jog, Jogállam, Jogi Értekezések, Jogi Szemle, Jogtudományi 
Szemle, Magyar Igazságügy, Magyar Jogász-Újság, Magyar Themis, Ügyvédek Lapja, és – hogy a magyar 
jogfejlődést a külföld előtt is megismerhetővé tegyék – német nyelven jelent meg 1895-től a Zeitschrift für 
ungarisches öffentliches und Privatrecht. .Megjegyzendő, hogy a – meglepően nagyszámú magyar jogi 
szakfolyóirat mellett – itthon is „divat” volt jogi szakkérdéseket a napilapokban is tárgyalni. Az ott tett 
megjegyzésekre a jogi szakfolyóiratok szerkesztői is figyeltek. 
9 A német jogtörténet legfontosabb BGB-forráskiadványai a korabeli, Benno MUGDAN által kiadott 
Materialien és Protokolle (Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutsche Reich 
I-V. és kiegészítõ kötet Berlin, 1899-1900.), valamint a Jakobs/Schubert szerkesztőpáros modern, a XX. 
század 70-es éveitől megjelent monumentális sorozata (Horst-Heinrich JAKOBS – Werner SCHUBERT 
(szerk.): Die Beratung des Bürgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der 
unveröffentlichten Quellen Berlin, New York, 1978-tól). 
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kutatások homlokterében döntően az alkotmánytörténet, közjogtörténet áll, a 

magánjog, a magánjogi jogintézmények története különösen az elmúlt évtizedben 

nem számított a közkedvelt kutatási területek közé. Magyarországon a 

forráskiadásra sem állt rendelkezésre sem olyan anyagi bázis, sem olyan 

apparátus, mint Németországban, így a magánjogi anyaggyűjtemény (éppúgy, 

mint maga a kódex) a polgári korszakban nem készült el10.  

Tekintettel arra, hogy átfogó és részletes kodifikációtörténet – a szónak a 

német jogtörténet-tudományban használt, „jogszabálykeletkezés-történet” 

értelmében – Magyarországon nem született, kényszerítve éreztem magam arra, 

hogy ezt is megkíséreljem bemutatni. A téma feldolgozásához tehát – a német és 

osztrák kutatásokhoz hasonlóan – az állami levéltárban próbáltam hozzákezdeni, a 

dualizmus-kori jogalkotási kísérletek nyomába érni. A vállalkozás az eredmények 

fényében több szempontból is megdöbbentően hiábavalónak bizonyult. 

A Magyar Országos Levéltár anyagai között a dualizmus igazságügyi 

levéltára a legkisebb bázis. A – szoros értelemben vett magánjogi tárgyú11 – 

fellelhető anyagokat kutatásaim során az alábbiak szerint próbáltam meg 

(alapjában véve sikertelenül) feltárni:  

− eredetileg relevánsnak számítottak mindenekelőtt az országgyűlések iratait 

összefogó K2 jelzetű anyagok, amelyek között azonban „a polgári 

törvénykönyvről” megjelöléssel illetett csomók12 kizárólag XX. századi 

anyagokat tartalmaztak, és egyetlen kézirattól13 eltekintve csak a nyomtatásban 

is megjelent tervezetek lelhetők fel benne. Az országgyűlési iratok között 

figyelmet érdemeltek még az igazságügyi bizottságok jegyzőkönyvei, a 

kodifikáció menetében a résztervezetek közül például ennek napirendjén volt az 

                                                 
10 Nem minden jogágban ilyen nagy a lemaradás. Szerencsésebb helyzetben volna az 1843/44-es 
büntetőjogi tervezetekre irányuló kutatás, itt ugyanis a Fayer László által kiadott anyaggyűjtemény például 
rendelkezésre áll. 
11 Nem sorolom ide a kereskedelmi joggal és más kapcsolódó területekkel (pl. öröklés ügyében a Szent 
korona tanával) foglalkozó, valamint a nem átfogó kodifikációra, hanem egyes részkérdések megvitatására 
vonatkozó (a jogügyletekből származó igény elévüléséről és hasonló tárgyakról szóló) fondokat. 
12 OL K2 522. csomó 1910-1915-A.XIV.-1.5.-178 tétel; K2 529. csomó 1910-1915-A.XIV.1.5.-371. tétel; 
K2 545. csomó 1927-1932-A.XIV.1.8.-74 tétel 
13 A feministák egyesületének felterjesztése a Magyar Képviselőházhoz a Polgári Törvénykönyvre 
vonatkozó javaslat tárgyában OL K2 1910-1915-A.XIV.1.5.-371. 268. 
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öröklési jogi tervezet tárgyalása 1889-ben14. Az anyag azonban az előzőekhez 

hasonlóan nem szolgáltatott új információt. Nem volt használható forrás az 

1896-1901. országgyűlés alatt előterjesztett minisztériumi jelentések között 

sem15. Az országgyűlési iratok között található további egyetlen, a témakörrel 

összefüggő tétel a királyi bíróságok és ügyészségek tagjainak az igazságügyi 

minisztériumban való ideiglenes alkalmazhatásáról szól16, amely egy adalék a 

bizottsági struktúráról szóló fejezethez, de érdemben új információt nem 

jelentett a már addig is ismertekhez. 

− A Miniszterelnökség iratai között17 különösen az 1872. évben létrehozott és a 

miniszterelnök alá rendelt Törvényelőkészítő Bizottság nyomaira szerettem 

volna bukkanni – szintén eredménytelenül. 

− Az Igazságügyi minisztérium töredék iratai között18 a Hoffmann Pál-féle 

általános részre a Budapesti Királyi Ítélőtábla által tett véleményező 

javaslatokat kerestem hiába, az igazságügyi minisztériumi levéltár általános 

iratai19 pedig ismét csak XX. századi anyagokat tartalmaznak. 

 

 E tapasztalatok arra kényszerítettek, hogy a körülményeket a nyomtatásban 

megjelent korabeli dokumentumokból próbáljam meg rekonstruálni. Segítséget 

nyújtott ehhez az első tervezethez kiadott ötkötetes indokolás20, valamint az, hogy 

a minisztérium a tervezetek következő tárgyalási anyagait is megjelentette sorozat 

formájában21. Utóbbi forráskiadványokat – az időbeli eltérés miatt – 

természetesen csak korlátozottan tudtam hasznosítani. Emellett elsődleges forrássá 

léptek elő azok a cikkek, tanulmányok és monografikus feldolgozások, amelyek a 

XIX. század vizsgált periódusában születtek, alapvető volt hát a szakfolyóiratok – 

sajnos, még a legjelesebb könyvtárakban is itt-ott hiányos – anyagainak 

áttekintése. 

                                                 
14 OL K2 278. 1884-1887, valamint 284. 1887-1892. 
15 OL K2 569-571. csomó 1896-1901-A.XV.1. 
16 OL K2 501. csomó 1898-1899-A.XIV.1.5.-134. 
17 OL K 26 
18 OL K 627 2. csomó 1870-1873, valamint 11. doboz: irattöredékek. 
19 OL K 579 1. csomó 103, 225, 180 és 197. tételek   
20 Indokolás a Magyar Általános Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez I-V. kötet Budapest, 1901. 
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 Mindezen nehézségek mellett elkészült egy munka, amely a korábban 

említett célkitűzések szerint épül fel három nagyobb részből: a kodifikációs 

folyamat történetét, az alaki kodifikációban felismerhető nyugat-európai 

hatásokat, valamint az elkészült tervezetekben megtalálható idegen anyagi jogi 

elemeket bemutató fejezetekből. A munka elkészítése során lehetőségem volt több 

alkalommal is hosszabb-rövidebb időt eltölteni német és osztrák egyetemeken, 

ami a külföldi forrásmunkák beszerzéséhez elengedhetetlen segítséget nyújtott. 

Ezért köszönet illeti mindenekelőtt Reiner Schulze münsteri professzort, valamint 

Hans Wieling trieri és Werner Ogris bécsi professzor urakat. Itthoni munkám 

segítéséért, a jobbító kritikáért és önzetlen munkáért mindenekelőtt 

témavezetőmet, Stipta István professzort, valamint közvetlen tanszéki 

kollégáimat. 

 

 

                                                                                                                                                 
21 Indokolás a Magyar Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez I-IV. kötet Budapest, 1914., A  
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I. FEJEZET 
A KODIFIKÁCIÓ FOGALMI MEGHATÁROZÁSA 

(Alapvetés) 

 

„A  törvénycodex - azaz: a’ státuspolgárok’ magok és a’ státus közötti 

törvényes viszonyainak rendszeresen szerkesztett, magában bevégzett, és 

sanctioval ellátott könyve (nem gyűjteménye)...” - így fogalmazta meg a kódex, az 

egységes törvénykönyv fogalmát l840-ben Szalay László22, a kodifikáció 

magyarországi szükségességének nagy szószólója. Tekintettel arra, hogy a jelen 

munka tárgya a magyar magánjogi kodifikáció, elöljáróban – anélkül, hogy az 

egyes fejlődési fázisok (önálló disszertációt is megérdemlő) jellemzésére 

bővebben kitérnénk – szükséges megvizsgálni, hogy hogyan alakult ki ez a 

fogalom és milyen tartalmi változásokon ment keresztül az elmélet (és az ezt 

adaptáló-modifikáló) gyakorlat fejlődése során. 

 

1. A PREKODIFIKÁCIÓ 
  

 a) Jogrendezés az antikvitás időszakában 
 

A törvénynek mint abszolútumnak a megjelenése a korai görög 

törvényhozásban még nem tapasztalható, sőt, az archaikus görög nyelv sokáig 

külön szót sem tartalmazott a római értelemben vett ’jog’ megjelölésére23. A jog 

először a rómaiaknál fejlődött és teljesedett ki, s ők tették az első lépéseket az – 

                                                 
22 SZALAY László: Codificatio in: Publicistai Dolgozatok Szalay László által Első kötet 1839-1844. Pest, 
1847. 24. old. 
23 GYOMLAY Gyula: Diké in: Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon I/2. kötet Budapest, 1902. (reprint 
Budapest, 1985.) 558-560. old. old., különösen 558. old. 2. pont; továbbá KAHRSTEDT Ulrik in: Hóman 
Bálint - Szekfű Gyula - Kerényi Károly (szerk.): Egyetemes történet I. Ókor Budapest, s.a. 321-325. old. A 
görögökről Hoffmann Pál is azt írta akadémiai székfoglalójában, hogy náluk még „nyomára sem akadunk 
oly conceptiónak, mely a napjainkban csaknem codex alakjába öltöztetett eszmebeli joggal azonosítható 
volna”. HOFFMANN Pál: A jog lényege Pest, 1864. 23. old. 
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akkor még nem egészen a mai értelmében használt – kodifikáció irányába. Már a 

XII táblás törvények is efféle kísérletnek fogható fel, hiszen a Kr.e. 454-ben 

(immár másodízben) beterjesztett indítvány az egész Populus Romanusra 

vonatkozó szabályanyag, a gyakorlatban élő jogszokások összegyűjtését jelölte 

meg célul.  

 A következő lépés Iustinianus császár hatalmas vállalkozása volt24, aki a 

VI. század  ’30-as éveiben megszületett művében megkísérelte a hatályos 

joganyag összefoglalását. Iustinianus kodifikációs törekvései mögött az az – 

egyébként később is megjelenő – célkitűzés állt, hogy az uralkodó a (területileg) 

egységesítendő birodalomnak egységesített jogot adhasson25: a jogegység az 

állami egység fenntartásának eszköze volt a kezében. Iustinianus azonban nem új 

jogot kívánt alkotni, nem a hatályosat egy „megfelelőbbel” felváltani, hanem 

összegyűjtetni és – természetesen a saját érdekeihez igazított – használható rendbe 

szedetni a meglevő szabályokat26. A megbízás tehát valójában nem kodifikációra, 

hanem kompilációra, azaz a meglevő joganyag összegyűjtésére és – megfelelő 

szempontok szerinti – összerendezésére irányult.  

A Iustinianus megbízásából eljáró kompilátorok nem alkottak teljeset: nem 

vállalkozhattak arra, hogy koruk teljes szabályanyagát  összefoglalják. Az eszmei 

kincsnek a tudósok szerint csak kb. 1/20-ad része került bele a négy könyvbe, 

ezáltal ők teremtették meg a klasszikus jogászjogot tartalmazó kódex 

mintapéldányát27. A római jogra jellemző, a gyakorlati példákból jogszabályt 

felállító, ún. exegetikus módszer28 miatt rendszerezés és az absztrakció azonban e 

művekben sem volt magas fokú, a gyűjtemény nem lett ellentmondásmentes 

rendszer, szabályainak még nem volt univerzális jelentése, tehát kazuisztikus 

                                                 
24 Wolfgang KUNKEL:  Römische Rechtsgeschichte Köln, Graz 1971, uő: An introduction to roman legal 
and constitutional history Oxford, 1972. 11. fejezet, 163-176. old.; további bőséges (német és angol 
nyelvű) irodalmi utalás: uott 222-226. old.; továbbá HAMZA Gábor: A jusztiniánuszi kodifikáció és a 
bizánci jog JK LIII. évfolyam (1998)  61-66. old.  
25 VARGA Csaba: id. m. 30-32. old.  
26 Ez alól csak az Institúciók jelentettek részleges kivételt, amelyek tankönyvi fogalmazásában 
absztraktabb, ezáltal újnak mondható tételek is helyet kaptak. PÓLAY Elemér: A római jogászok 
gondolkodásmódja Budapest, 1988. 195. old. 
27 Franz WIEACKER: Privatrechtsgeschichte der Neuzeit Göttingen, 21967. 27. old. 
28 WIEACKER szerint a korai európai jurisprudencia „az egyes szövegrészek exegézisének és 
kommentálásának tudománya” – PRG id. m. 275. old. 
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maradt29, bár (kodifikációs szempontból is) mindenben túltett elődein30 és 

alkalmas volt arra, hogy egy modern jogtudomány alapjaként egyfajta mintát 

adjon a XIX. század kodifikáló jogászainak31.  

 

b) A középkori jogösszegyűjtés 
 

 A középkorban az állami keretek fellazulása, a centralizáció hiánya, a 

központi hatalom gyengesége és a rendi ellentétek megerősödése nem kedvezett a 

kodifikációnak32. A korai középkorban ezért csak magánmunkálatokként 

készültek formuláskönyvek, szokásjogi összefoglalások (pl. a királytükrök), rendi 

kiváltságokra vonatkozó gyűjtemények illetve városi jogkönyvek33. E művek 

technikai szerkesztésüknél fogva alkalmasnak tűnnek a jogegységesítésre, de – 

ellentétben a kodifikáció római jogi szerepével – csak látszólag, formálisan 

szolgálták a jogegység megteremtését, valójában éppen a partikularizmus 

konzerválására irányultak. Ezért nevezhette ezeket Varga Csaba nagyszabású 

munkájában a „kodifikációs fejlődés zsákutcájának”34.  

A jogi oktatás és a XIII-XIV. századi jogtudomány sem tartotta feladatának 

az egységes törvénykönyvek megalkotását (hiszen a leegyszerűsödött élet-, 

kereskedelmi, hitel-, stb. viszonyok és az ennek következtében szintén 

                                                 
29 „A kodifikációt végző kompilátorok alapjában véve esetjgászok éppúgy, mint preklasszikus vagy 
posztklasszikus elődeik, (…) tulajdonképpen egy esetjogszabály-tömeget kellett felülvizsgálniuk, s 
egységbe szerkeszteniök. (…) Fenn kellett azokat tartani, csupán a szükséges módosításokat, elsősorban az 
elavult anyagot kellett kihagyni, a részben érvényes esetjogi szabályokat adaptálni a meglevő 
árucsereviszonyokhoz, s az egészet egységes szerkezetbe tömöríteni” – ez volt Pólay szerint a iustinianusi 
kodifikáció feladata. PÓLAY Elemér: A római jogászok gondolkodásmódja id. m. 195. old. 
30 PÓLAY Elemér: A római jogászok gondolkodásmódja id. m. 195-203. old. 
31 A római jog közös jogi jellegéről, alapjairól és hatásáról átfogóan Paul KOSCHAKER: Europa und das 
römische Recht München, 1966; Peter G. STEIN: Römisches Recht und Europa Frankfurt am Main, 1996. 
32 VARGA Csaba: id. m. különösen 46., továbbá 59-60. old. 
33 Formuláskönyvek és városi jogkönyvek a XIII. századtól kezdve Magyarországon is készültek, de a 
szokásjogi gyűjtemények legjellemzőbb korabeli típusát az észak-francia coutumiers testesítik meg, 
amelyek magánúton készült „memóriasegítő” gyűjteményei voltak egy-egy adott helyen és korban a 
szokásjognak (azaz készítőik a hűbérúr érdekeihez és a kor igényeihez alakították az érvényesnek elismert 
rendelkezések tartalmát). VARGA Csaba: id. m. 47. old.; György BÓNIS: Einflüsse des römischen Rechts in 
Ungarn Ius Romanum Medii Aevi V, 10. Mediolani, 1964. 37-39. old.;  BÓNIS György: A jogtudó 
értelmiség a középkori Nyugat-és Közép-Európában Budapest, 1972. 28-30. old., mindkettő további 
utalásokkal. 
34 Az egyes formák kodifikációs folyamatban betöltött szerepének elemzésére: VARGA Csaba: id. m. 47- 
52. old. 
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meglehetősen szürke és lapos joggyakorlat miatt erre nem is volt tényleges igény), 

a világi jog művelői megelégedtek Iustinianus magyarázatával, glosszálásával 

illetve az ellentmondások kiküszöbölésére tett kísérletekkel35. E korszakból 

egyedül a Corpus Iuris Canonicit kell jelentős műként kiemelnünk, ha arra 

gondolunk, hogy a középkort uraló egyházi törvényhozás és joggyakorlat a 

későbbi korok kodifikációs tevékenységére magánjogi téren erősen rányomta a 

bélyegét. Elsősorban a személyi és családjogi szabályozáson érezhető a klérus 

hatása (a monogám házasság, a házasság szentsége, felbonthatatlansága, a nő 

helyzete, a törvényes és törvénytelen gyermek közötti különbségtétel ugyan a 

római jogban gyökerező, de a kánonjog által továbbfejlesztett és a legszélesebb 

körben elterjesztett elemek, melyek a későbbi munkálatok nyomán a 

törvénykönyvekbe bekerültek). 

A késői középkorban szintén részkodifikációkról beszélhetünk: szétszórt 

kísérletekről a háromelemű középkori jog (a római, kánonjogi és szokásjogi 

elemek) egységes rendszerbe foglalására. Ezek célját illetően VII. Károly francia 

király alábbi parancsa ad eligazítást: „Az alattvalóink közötti pereket (...) 

rövidíteni (...), és az ítéletekben bizonyosságot teremteni (...) és mindennemű 

változatokat, ellentétességeket megszüntetni akarván rendeljük(…), hogy 

királyságunk minden területének szokásjogai, jogszokásai és stílusai 

szerkesztessenek meg, és nyerjenek írásba foglalást...”36.  

 

c) A prekodifikáció általános vonásai 
 

A ’kodifikáció’ szó jelentéstartalma tehát az antikvitás kiindulópontjától 

(ahol alapvető célja nem volt más, mint a jog, azaz a szokásjog összegyűjtése) a 

középkor idején fokozatos változáson ment keresztül. Minden kodifikációs 

kísérlet a már meglevő szokásjogból indult ki, ahhoz kapcsolódott és attól nem 

szakadt el. Eredetileg tehát csupán „mennyiségi” változást jelentett: alkotói a 

                                                 
35 BÓNIS György: A jogtudó értelmiség... id. m. 31-70, különösen 31-53. old. 
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meglevő szokásjog tartalmi kivonatolását, megrostálását végezték. Csak a késő-

középkorban jelent meg e tevékenység újabb jelentése: a szokásjognak az 

uralkodó által tételezett törvényi joggal való felváltását jelentette. A mennyiben 

ugyanis azt uralkodói szándék a szabályok módosítását követelte, azt a korábbi 

szabályok álcája mögé rejtve, a „rossz” szokások kiirtásának szükségét ürügyül 

használva, azaz a „megszüntetve megőrzés” eszközével vélték 

megvalósíthatónak37. 

A szó mai értelmében vett kodifikáció első nyomai csak a középkor végén, 

az újkor hajnalán jelentek meg. A – leginkább (Észak-)Franciaországban működő 

– humanisták törekvéseiben jelent meg először többé-kevésbé radikálisan a cél, 

hogy a római jogot új, nemzeti joggal váltsák fel38. A nemzetállamok kialakulása 

volt tehát az a hatalmas lökés, amely a fejlődést indukálta. Az uralkodók – az 

ekkortájt terjedő természetjog illetve ezen belül az észjog39 tanaitól vezérelve – 

egyeduralmuk biztosításának egyik eszközeként tekintettek az egységes nemzeti 

törvénykönyvekre, s ezek létrehozására Európa több államában is parancsot adtak. 

Mivel az államélet a maga szemszögéből a legfontosabbnak a magánviszonyok és 

a büntető igazságszolgáltatás szabályozását tartotta, a kódexekben is leginkább 

civiljogi és büntető anyagi jogi szabályok szerepeltek, bár nem önmagukban, 

hanem egyéb – akár közjogi jellegű – szabályokkal keveredve. 

 

d) A kora-újkor új szellemi áramlatai 
 

A kodifikáció mai értelmében tehát csak az újkorban jelentkezett először, 

akkor, amikor olyan szellemi éra alakult ki, amely – a társadalmi és gazdasági 

fejlettség egy magasabb fokán – a jogbiztonság igényével lépett fel. A XVIII. 

században ezt a célt szolgálta a felvilágosodás, amely mind a technikai, mind a 

                                                                                                                                                 
36 Az 1454. évi Montil-les-Tours-i ordonnance-ból. Az uralkodói intenciók alapján a különböző területek 
szokásjogának rögzítése azonban még sokáig elhúzódott, csak a XVI. század végére fejeződött be. Jacques 
VANDERLINDEN műve alapján idézi: VARGA Csaba: id. m. 54. old.  
37 VARGA Csaba: id. m. 32-36. és 56-61. old.  
38 CARONI: Kodifikation címszó in: HRG II. kötet, Berlin, 1978. 911. old. 
39 A természetjog ill. észjog szerepéről, magánjogfejlődésben betöltött jelentőségéről bővebben: Franz 
WIEACKER: PRG id. m. 249-280. old. 
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szellemi kultúra terén forradalmi kihívásokat teremtett és valósított meg. A 

társadalomtudományok, s így a jog területén is újdonságokkal találkozunk, elég 

csak Montesquieu hatalommegosztási vagy Rousseau szuverenitási elméletére 

gondolnunk. Mindez új feladatok elé állította a jogtudományt is.  

A túlnyomórészt a középkor hagyományainak, és azzal együtt a fennálló 

szokásjognak a (korábban említett módon némileg rendszerezett, itt-ott 

„reformált”) megtartását, konzerválását célzó, azzal megelégedő gondolkodással 

szemben a kodifikáció más szemlélettel megfogalmazott ideája forradalmian új 

volt: „Ne kövessük az 1629-es rendelkezés példáját, mely megerősít minden 

előzőt, ha nem vonatott vissza valamely ellenkező más rendelkezés, vagy nem 

hatálytalaníttatott valamely ellentétes szokás által; hanem fordítva, alkossuk meg 

minden rendelkezés teljes s tökéletes testét, minden megelőző visszavonásával”40. 

Ez jelentette ugyanis a minőségi változtatást, a régi jog hatályon kívül helyezését 

és új szabályoknak az (abszolút) uralkodó általi tételezését. Ez volt a 

kodifikációnak az a jellegzetes felfogása, amelyet később a német jogtudomány 

területén Thibaut is hirdetett41. Ez adta az alapját annak a francia eredetű 

meghatározásnak, amely szerint a XVIII. század kodifikációs munkái „egy 

általános kodifikáció csodálatos előjátékai”42. 

 

 

 

2. A TERMÉSZETJOG: A MODERN KODIFIKÁCIÓGONDOLAT ALAPJA 
 

 Sokszorosan túllépné e dolgozat kereteit (és meghaladná annak célját is), 

ha arra vállalkoznánk, hogy a modern kodifikációfogalmat megteremtő századok 

egész szellemi hátterét részletesen áttekintsük. Ezért figyelmünket csak a német 

                                                 
40 A francia uralkodónak 1655-ben írt felterjesztést idézi VANDERLINDEN után VARGA Csaba: id. m. 66. 
old. (kiemelés tőlem – B.J.) 
41 Bővebben alább, 2. fejezet 
42 MALAPERT: Remarques historiques sur la codification Paris, 1861 c. munkája alapján idézi VARGA 
Csaba: id. m. 67. old. 
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gondolkodás fejlődésére összpontosítjuk, hiszen itt fejlődtek ki azok az iskolák és 

irányzatok, melyek a magyar tudományt leginkább befolyásolták43.  

A németek ezidőtájt döntően a recipiált római jogot alkalmazták 

(Pandektenrecht). Erről az alapról indulva jogfejlődésük túlnyomórészt szokásjogi 

jellegű volt, melyet itt-ott a különböző jogi iskolák alakítottak. A bírósági 

gyakorlatban pedig a római, a germán és a kánonjog összeolvadásából fejlődött ki 

az usus modernus pandectarum44.  

 

a) A természetjogi iskola első generációja: a „tiszta” természetjog 
 

Az 1600-1800 közötti két évszázad uralkodó szellemi-filozófiai irányzata a 

természetjog45 volt, melynek ősatyja, Hugo Grotius a természet törvényeit az 

emberi ész alkotta törvények fölé helyezte, mélyebb és örökkévaló érvényt 

tulajdonítva nekik. A természetjog a történetiségtől elszakadva a józan észhez 

fordult, mellyel a természet mindenkit megáldott, s amely képes arra, hogy 

felfedje a jog magától értetődő, természetes rendszerét. A természetjog 

képviselőire általában jellemző volt, hogy alaptételekre építették fel rendszerüket. 

Így volt ez a magánjogban is, amelyben az általános, és a többinek is alapjául 

szolgáló tétel az emberi jogok, az eredeti jogok tétele volt. Ezzel szemben állnak a 

feltételes vagy szerzett jogok, amelyek – a természetjog tanai szerint – csak 

valamely szerzési tény közvetítésével folynak az ősjogból. A közjogi 

álláspontjuknak is alapját adó szerződéselmélet szerint a magánjogi szerződést is 

                                                 
43 A német jogi gondolkodás fejlődésének főbb vonalai: MOLITOR, Erich – SCHLOSSER, Hans: Grundzüge 
der Neueren Privatrechtsgeschichte Karlsruhe, 21975. 42-77. old.; WESENBERG, Gerhard – WESENER, 
Gunter: Neuere deutsche Privatrechtsgeschichte im Rahmen der europäischen Rechtsentwicklung 
Lahr/Schwarzwald, 31976. 152-192. old.; a nem német vonatkozásokra: SZABÓ Miklós (szerk.): Bevezetés 
a jogbölcseleti gondolkodás történetébe Miskolc, 1994. 58-60. old. és uő (szerk.): Jogelmélet Miskolc, 
1992.  275-277. old., ill. passim; a természetjog, továbbá az észjog részletes bemutatása: Franz WIEACKER: 
PRG id. m. 280-322. old., nagy egyéniségei (Savigny, Windscheid, Jhering) és a hozzájuk kötődő 
jogtudomány: Heinz MOHNHAUPT (szerk.): Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten (1988-1990) 
Beispiele, Parallelen, Positionen. IUS COMMUNE Sonderhefte 53. Frankfurt/M., 1991. 
44 Az usus modernus jellemzéséről írt számtalan munka helyett, további szakirodalmi utalásokkal 
különösen: WIEACKER: PRG id. m. 204-215. old. 
45 SZIGETI Péter: Természetjog és jogpozitivizmus viszonya – az irányzatok családfája JK L. évfolyam 
(1995) 114-123. old.; BÓDIG Mátyás: Természetjog és pozitivizmus in: Szabó Miklós (szerk.): Fejezetek a 
jogbölcseleti gondolkodás történetéből (Prudentia iuris 12.) Miskolc, 1999. 3-16. old. 
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két egyenlő akarat megegyezésének tekintették, jogérvényét pedig az ember 

abszolút szabadságából származtatták. A szerződés tartalmának álláspontjuk 

szerint csak az általános jogi főelv („éljen minden ember szabadságával úgy, hogy 

amellett a többi ember ugyanolyan szabadsága is fennállhasson”) szab határt; ezen 

belül a tartalom közömbös, és a szerződő felek akaratától függ. A 

természetjogászok a további jogokat és jogintézményeket is a szerződésből 

vezették le, így a szerződés a természetjogi rendszerekben kiemelt jelentőséggel 

bírt. E felfogás szerint a házasság, a szülők hatalma a gyermekek felett, az öröklési 

jog mind csak a szerződés által jöhetnek létre és tartalmuk, mint minden 

szerződésé, pusztán a felek akaratától függ46.  

Ez az iskola kezdetben mindenfajta kodifikációt elutasított, a természetjog 

tételeinek, mint a pozitív jog fölött állóknak kodifikáció nélkül is hatályt 

tulajdonított47. A magánjoggal kapcsolatos, előbb ismertetett felfogása miatt 

ellenzett minden eddig elfogadott autoritást, így a római jog befogadását, átvételét 

is: teljes mértékben el kívánta szakítani a jogot történeti gyökereitől.  

Mégis előrelendítette a kodifikáció fejlődését: a római joggal, mint 

egyedüli forrással, és az egyéb korábbi autoritásokkal való szakítással48, ezzel 

együtt az új, a természetjogban megjelenő univerzálisabb szemlélettel ez az iskola 

nyitott utat az autonóm rendszerképzésnek49, továbbá a közjogi szabadságfelfogás 

magánjogi alkalmazása során elősegítette a hűbéri és rendi kötöttségek 

felszámolását és a korabeli szabadságeszmék (tulajdon, szerződés, stb.) 

kibontakozását.  

Az észjogi irányzat legfőbb eredménye az, hogy a korábbi jogászi 

gondolkodás helyébe a pozitív jognak azt a rendszerét (ezzel együtt fogalmait) 

                                                 
46 SOMLÓ Bódog: Természetjog in: Márkus Dezső (szerk.): Magyar Jogi Lexikon VI. kötet, Budapest, 
1907.  585-586. old. 
47 Ráadásul ez a „természetesen létező” jog – a természetjog eredeti felfogása szerint – minden emberre 
azonos módon vonatkozott. Gondolkodásuk ezen ága a modern kodifikációk szempontjából azért 
különösen érdekes, mert eszerint egyfajta azonosság már eleve adott a jogban, azaz nem feladat a jog 
egységesítése – többek között ezért sincs szükség szerintük a kodifikációra. René DAVID: A jelenkor nagy 
jogrendszerei Budapest, 1977. 46-47. old. 
48 CARONI: Kodifikation id. m. 911-914. old. 
49 WIEACKER: PRG id. m. 275. old. 
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állította, amely mindmáig meghatározza az európai magánjogi 

törvénykönyveket50. 

 

b) A „relatív” természetjog 
 

A természetjog és észjog későbbi, XVIII. századi képviselői azonban 

szembefordultak a jogrögzítésről vallott korábbi állásponttal51. A történetietlen, 

tiszta természetjog helyébe a „relatív” vagy „történeti” természetjog lépett, és 

ezzel együtt az igény a konkrét államélet befolyásolására és az effektív 

jogpolitikai fellépésre, az önálló jogalkotásra. Ahhoz, hogy a korai természetjog 

kodifikációellenessége a késői időszak kodifikációt52 sürgető és azt támogató 

magatartásává alakulhasson át, a természetjog e tanainak és a felvilágosodás 

eszméinek53 találkozására volt szükség.  

A XVIII. századi természetjogászok által tervezett kódex feladata már nem 

a fennálló jog rendszerezése, megőrzése volt, hanem a joganyag mindent felölelő 

és rendszeres újjáalakítása egy átfogó társadalmi reform szolgálatában54. Ez a 

kodifikációkép pedig már nem annyira az eredeti természetjogi megközelítéshez, 

mint inkább a jogpozitivista felfogáshoz áll közel. Alapvetően ennek a 

                                                 
50 WIEACKER: PRG id. m. 276. old. 
51  A természetjogi tanokban bekövetkezett változásokról részletesen: Hans THIEME: Die Zeit des späten 
Naturrechts ZRG Germ. Abt. 56 (1936) 202-263. old.; uő: Das Naturrecht und die europäische 
Privatrechtsgeschichte in: Ideengeschichte und Rechtsgeschichte. Gesammelte Schriften von Hans Thieme 
II. kötet Köln, Wien 1986. 634-694. old.; WIEACKER: PRG id. m. 312. old. 
52 A kodifikációnak itt már a Leibniz által megfogalmazott jelentéséről van szó: olyan törvénykönyv 
alkotása, amely kizárólagos érvényesüléssel bír, és minden korábbi forrás hatályát megszünteti. CARONI: 
Kodifikation id. m. 913. old. 
53 A felvilágosodás kodifikációképéről (a jog megújításának célja, jog és törvény abszolút identifikálása, a 
törvényhozásnak a (felvilágosult) abszolutista uralkodók uralkodói felségjogaként való értelmezése, az 
anyagi teljesség igénye, a stabilitás és változtathatatlanság kritériuma) részletesen: CARONI: Kodifikation 
id. m. 913-915. old. 
54 WIEACKER: PRG id. m. 323. old.; VARGA Csaba: id. m. 104. old. 
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törekvésnek55 az eredménye lett 1794-ben az első nagy újkori kódex, a porosz 

Allgemeines Landrecht56. 

 

c) Thibaut fellépése: a kodifikáció mint tartalmilag új jog 
 

A XVIII-XIX. század fordulóján a felvilágosodás és a természetjog 

vonzásában kialakult német kodifikációs törekvések azonban a napóleoni háborúk 

után, a restauráció és a Német Szövetség kialakulásával háttérbe szorultak. 

Kiszorította őket egy másik, szintén jelentős politikai probléma, a német nép 

egysége és szabadsága. A gyökereiben alkotmányjogi probléma implikálta az 

összes német államra vonatkozó egységes nemzeti jog, és ezzel együtt magánjogi 

törvénykönyv lehetőségének, célszerűségének, sőt szükségességének kérdését. A 

napóleoni háborúk befejeztével lépett fel a heidelbergi természetjogász, Thibaut 

professzor57, aki a hatalmas tömegű, és csak egyre szaporodó német joganyag 

láttán mindenekelőtt a polgári jog egységesítését, és egy új törvénykönyv kiadását 

sürgette az ALR, az Optk, és leginkább a Code civil mintájára – ám azt nem 

feltétlenül önálló munkaként képzelte el, hanem esetleg recepció útján is 

megvalósíthatónak látta58.  

Azt vallotta, hogy a jogi normákat radikálisan újjá kell alkotni és 

rendszerezni kell abból a célból, hogy a törvénykönyv segítse  „a dinasztiák által 

szétszabdalt nemzet” egységesülését, és azt, hogy a jog „halott tanult tradícióból a 

nemzet  élő politikai birtokává váljék”59. Felvetése – melyben azonban nem 

részletezte a kodifikáció módját és szempontjait, csupán felvetette és hangsúlyozta 

                                                 
55 Persze nem önállóan, hanem árnyalva a kodifikációs folyamatot ekkortájt meghatározó másik két 
irányzattal, a garantizmussal és a statualizmussal. CARONI: Kodifikation id. m. 915. old., ugyanígy  
Hermann CONRAD: Recht und Rechtspflege fejezet a Deutschland címszónál in: Staatslexikon II. kötet 
Freiburg, 1958. 836. old. 
56 A porosz törvénykönyv keletkezéséről újabban átfogóan, széles irodalmi utalásokkal Thomas 
FINKENAUER: Vom Allgemeines Gesetzbuch zum Allgemeines Landrecht – preußische Gesetzgebung in der 
Krise ZRG Germ. Abt. 113 (1996) 40-216. old. 
57 Anton Friedrich Justus THIBAUT: Über die Nothwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für 
Deutschland Heidelberg 1814 
58 E kijelentésével szemben fejtették ki érveiket a történeti jogi iskola késői képviselői, a fogalmi jogászat 
és érdekkutató elmélet hirdetői. 
59 WIEACKER: PRG id. m. 390-391. old. 
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a régi jog tartalmilag új joggal való felváltását – óriási szakmai vitát váltott ki, de 

nagyon kevés támogatóra, inkább csak ellenzőkre talált. A széttagolt s politikailag 

sem egységes ország ekkor még nem volt érett a jog kodifikálására60, és Thibaut 

valószínűleg túlságosan hamar követelte a gyökeres változtatást, amellyel annak 

sikerét is illúzióvá változtatta. 

 

3. A TÖRTÉNETI JOGI ISKOLA: A MODERN KODIFIKÁCIÓFOGALOM KIÉRLELŐJE 
 

 Thibaut vereségét elősegítette, hogy a természetjogi rendszerek mellett 

ekkor már megjelent a német jogtudomány másik mértékadó irányzata, a történeti 

jogi iskola61 is, amely azt igyekezett igazolni, hogy azon ősállapot, amelyre a 

természetjogászok hivatkoznak, sohasem létezett, továbbá hogy a jog állandóan 

fejlődik, a mindenkori szükségletekhez képest alakul. Minden időre és népre 

érvényes, abszolút jogtételek pedig nincsenek.  

 

a) Általános jellemzők 
 

A természetjog pragmatizmusával, a megújult természetjogi felfogás 

‘tartalmilag teljes kódex’ maximájával szemben jelentkezett Savigny berlini 

professzor62 és iskolája, melynek kulcsfogalmai a „történetiség”63 és a 

„népszellem”64 voltak. Ez az iskola meghatározója lett az egész német 

gondolkodásnak és a később elkészült polgári törvénykönyvnek is. Az iskola – 

élén Savignyval – konzervatív volt: elítélte a francia forradalmat és az annak 

                                                 
60 Mint ezt később látni fogjuk, éppen erre hivatkoztak az iskola tanait elvetők, Savigny és a történeti jogi 
iskola követői 
61 A rendkívül széles irodalom bemutatása: WIEACKER: PRG id. m. 348-416. old-hoz fűzött 
lábjegyzetekben. 
62 A Savignyről készült újabb munkák bibliográfiája: Karl LUIG – Barbara DÖLEMEYER: Alphabetisches 
Verzeichnis der neueren Literatur über Friedrich Carl von Savigny Quaderni Fiorentini 8 (1979) 501-564. 
old.; magyarul legutóbb: SZABÓ Béla: Friedrich Carl von Savigny in: Szabó Miklós (szerk.): Fejezetek a 
jogbölcseleti gondolkodás történetéből (Prudentia iuris 12.) Miskolc, 1999. 67-80. old. 
63 Magánjogi aspektusból kifejti WIEACKER: PRG id. m. 353-355. old.; a történeti módszerről más, 
elsősorban jogelméleti szemlélettel KULCSÁR Kálmán: A történeti szemlélet a XX. század 
jogtudományában Állam és Jogtudomány V. (1962) 321-325. old. 
64 WIEACKER: PRG id. m. 357-358. old. 
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alapjául szolgáló XVIII. századi felvilágosodást. Ezekre az érzelmekre, és azokra 

a tényekre alapította a jog mindenfajta kodifikációjával szembenálló nézeteit65, 

amelyek szerint a korában fennálló, számtalan elemű jogforrási rendszer egyetlen 

törvénykönyv megalkotásával nem lesz megszüntethető és átlátható.  Ezért a 

kodifikációs tevékenységet, mint a kései természetjog utóhatását ítélte meg és 

ítélte el66.  

Számára a jog a nemzeti kultúrának, s ezzel együtt a nemzet egészének 

természettől fogva szükségszerű része, amely hatályát nem valamiféle 

törvényhozói aktus, hanem a történeti jogképződés útján nyeri. Savigny (korai, a 

„Beruf”67 első kiadásában kifejtett) felfogása68 szerint a kodifikáció semmi újat 

nem képes nyújtani: a történeti jogi iskola szerint csak annyiban bírhat 

jelentőséggel, amennyiben rögzíti a jog természetes fejlődésének egy 

meghatározott fokát. Azt fejtegette, hogy a jog szokásjogon alapuló lassú fejlődés 

eredménye, mely fejlődésnek a kodifikáció csak gátját jelentheti69, ezért 

elvetendő70.  

                                                 
65 Savigny tehát nem csupán a természetjogi kódexeket, az ALR-t, a Code civilt és az Optk-t vetette el, és 
nem kizárólag azért, mert ezek a természetjogászok által felállított kodifikációs ideált próbálták a maguk 
módján megvalósítani. Arra jutott, hogy az ő tudományos elképzelései szempontjából nem járhat 
eredménnyel semmilyen törvénykönyvszerkesztés, mert az egy könyvben adott új jog nem identifikálható, 
vezethető vissza (véleménye szerint szükségszerűen római jogi) gyökereiig. Így CARONI: Kodifikation id. 
m. 917. old. Vö. az újabb kutatások (pl. Hammen) álláspontjával, alább. 
66 Jóllehet, az ALR formai hatályon kívül helyezését nem követelte, de annak felülvizsgálatát javasolta – 
ami valójában egyet jelentett volna „az új kodifikáció gyakorlati megsemmisítésével”. CARONI: 
Kodifikation id. m. 917. old. 
67 Friedrich Carl von SAVIGNY: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft 
Heidelberg, 1840. 
68 A kodifikáció lehetőségeiről a „Beruf” első, 1814-es kiadásában kifejtett elméletét ugyanis már a mű 
későbbi kiadásaiban, és más munkáiban is módosította Savigny. Horst HAMMEN: Die Bedeutung Friedrich 
Carl von Savignys für die allgemeinen dogmatischen Grundlagen des Deutschen Bürgerlichen 
Gesetzbuches Berlin, 1983. passim, 
69 Friedrich Carl von SAVIGNY: System des heutigen römischen Rechts I. kötet 47. old. 
70 Savignyt a „Beruf”-ban  tett megállapításai alapján hagyományosan kodifikációellenesnek szokták 
emlegetni (pl. Pio CARONI: Savigny und die Kodifikation. Versuch einer Neudeutung des „Berufes” ZRG 
Germ. Abt. LXXXVI. (1969) 172-176. old., uő: Savignys „Beruf” und die heutige Krise der Kodifikation 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis XXXIX (1971),  3. és 456. old., stb.  Az újabb értelmezések azonban 
inkább a „Beruf” azon megjegyzéseit hangsúlyozzák, amelyekben Savigny nem zárkózik el a 
kodifikációtól, sőt, azt lehetségesnek tartja. az új kutatási irány képviselői szerint ugyanis Savigny nem 
tagadta a kodifikációt vagy küzdött ellene, hanem csupán azt hangoztatta, hogy jelenleg hiányzik a 
törvénykönyv keletkezésének néhány előfeltétele. Szemléletes példákkal igazolja az új értelmezést pl. 
Horst HAMMEN: id. m. passim, különösen 59-61. old. 

 24 



 Ő és a történeti jogi iskola képviselői úgy tartották, hogy a XIX. század 

eleji Németország még nem érett meg a magánjogi kodifikációra71. Mindezek 

alapján nem megalapozatlan összefoglaló kijelentése, amely szerint „die gegenwä

rtige Zeit keinen Beruf hat, ein Gesetzbuch zu unternehmen”72. 

 

b) Savigny felfogása: a kodifikáció mint eszköz 
 

Savignynak a kodifikációt elítélően értelmezett tételei a kodifikáció általa 

adott fogalmi meghatározására vezethetők vissza. Álláspontja szerint a kodifikáció 

– ellentétben a Thibaut-val kapcsolatban ismertetett természetjogi illetve észjogi 

felfogással73 – tartalmilag nem jelent teljes mértékben új jogot, csupán eszközt a 

fennálló jog logikus rendszerbe foglalásához. A kodifikáció tehát Savigny 

felfogásában nem tartalmi, hanem formai szempontból képes a jog megújítására és 

teremt új jogforrási kategóriát74. Savigny a magánjogi kódexre egy összetett, 

hierarchikus jogforrási rendszer legfelső tagjaként tekintett: nem a jog 

teljességének „taxatív” összefoglalását látta benne, inkább a jogrendszer egy olyan 

alapelemét, amelyet a bírói jogfejlesztés és a tudományos előrehaladás állandóan 

továbbfejleszt. Ha tehát a népszellemből fakadó szokásjog – a Savigny szerint 

optimális – organikus úton, óvatos kompromisszumokkal fejlődik, akkor nem lesz 

szükség olyan elhibázott kodifikációkra, mint a porosz Landrecht75. 

 

                                                 
71 Savigny a kódex legfőbb akadályaként azt a körülményt tekintette, hogy a jog állandó fejlődéséből 
adódóan az csak nagyon rövid időszakban lehet megfelelő: „...daß nur in sehr wenigen Zeiten die 
Bedingungen für ein vortreffliches Gesetzbuch vorhanden sein werden” – „Beruf” 1840. 105. old. 
72 SAVIGNY: „Beruf” 1840. 161. old. 
73 A Savigny-Thibaut vita hatalmas irodalmából csak két karakteres munkát kiemelve: Hans WROBEL: 
Rechtsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte: die Thibaut-Savigny-Kontorverse KritJ 6 
(1973); uő: Die Kontroverse Thibaut-Savigny im Jahre 1814 und ihre Deutung in der Gegenwart Diss. 
Bremen 1975. passim, illetve ellentétes szemlélettel: Hans KIEFNER: Thibaut und Savigny. Bemerkungen 
zum Kodifikationsstreit in: Arno Buschmann, stb. (szerk.): FS Rudolf Gmür zum 70. Geburtstag Bielefeld, 
1983. 53-85. old. 
74 VARGA Csaba: id. m. 105. old. 
75  Savigny szerint az ALR egy elhibázott kódex volt, amelynek hiányosságai világossá teszik, hogy a 
kodifikációhoz egy jogrendszer megfelelő érettségére van szükség. Ilyen hiányosságok többek között a 
fogalmi rendszer kidolgozatlansága (pl. a jogügylet (általános) fogalmának nemismerése), a német nyelv 
fejletlensége, alkalmatlansága, a német jogi oktatás hiányosságai miatt a német jogtudomány 
alkalmatlansága a feladatra, stb. HAMMEN: id. m. 59-60. old. 
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4. A FOGALMI JOGÁSZAT: A KODIFIKÁCIÓ TARTALMÁNAK MEGVÁLTOZÁSA 
 

 Savigny romanista utódai (Puchta, Windscheid) jelentősen megváltoztatták 

az iskola arculatát. A gyakorlati német pandektisztika a jog történeti megragadása 

során  fő feladatának a fogalmi-rendszertani és konstruktív irányzat kialakítását, 

erősítését tartotta76. Előtérbe került a szigorúan logikus jogi formalizmus, amely 

megkezdte az organikus népszellem fokozatos átalakítását, hogy végül teljesen 

felváltsa azt. A közös jog hatalmas és nehezen átlátható anyaga, úgy tűnt, csak egy 

mesterien megalkotott, logikus, tökéletes fogalmi rendszer segítségével uralható77.  

 

a) A gyakorlati pandektisztika 
 

E gondolkodásmód eredménye a fogalmak genealógiája vagy hierarchiája 

lett, melyből az újabb és újabb jogtételek valamint az alapelvek levezethetők. 

Innen eredt az általános rész szükségességének (a kodifikációs törekvések során 

sokszor vitatott, és e dolgozat későbbi fejezetében részletesen elemzett) kérdése. 

A történeti jogi iskola tanítványaiból kinőtt pandektatudomány (a jogtudományi 

pozitivizmus és a fogalmi jogászat78) alkotta meg a későbbi kodifikációk szinte 

mindegyikét meghatározó, öt részből álló kódexszerkezetet, az ún. 

pandektarendszert. 

 A gyakorlati pandektisztika (pandektatudomány) volt az iskolának az a 

(kései) irányzata, amely kidolgozta a kódexekkel szembeni követelményrendszert, 

és felvetett néhány, a XIX. század mértékadó törvénykönyvei által követett, és a 

kodifikáció szószólói által is hirdetett vezérelvet. A (matematikai elvek szerint 

orientálódó) jogtudományi pozitivizmus a kódexekben is visszatükröződő 

rendszert zárt rendszerként79 képzelte el. Az irányzat képviselői természetesen 

                                                 
76 WIEACKER: PRG id. m. 377. old. 
77 Ezt hangoztatta pl. Puchta, aki a 30-as évektől kezdve Savignynál is nagyobb befolyást gyakorolt a 
magánjogtudomány módszertanára. Georg Friedrich Puchta munkásságáról részletesen és további 
irodalommegjelöléssel: WIEACKER: PRG id. m. 399-402. old. 
78 WIEACKER: PRG id. m. 430-447. old. 
79 A jog zárt rendszerének követelményét nem ez az iskola hangoztatta elsőként: az már a XVIII. század 
legvégén megjelent Anselm Feuerbachnál, majd a XIX. század első felében Savignynál (System I. kötet 
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nem állították azt, hogy a jogtételek hézagmentes egészet alkotnának. A pozitív 

jog hiátusait szerintük a fogalmi piramisban azon fogalmak illetve tételek 

helyettesíthetik, amelyeket a tudomány (és ennek nyomán konkrét ügyben a bíró) 

vezet le logikai szubszumpció útján. Ezért rendszerük csak „per definitionem” 

hézagmentes, a hézagmentesség csak – jogpolitikai szándékkal felállított – 

fikció80. 

 A pandektatudomány hangoztatta a jog nemzetpolitikai és jogegységi 

szerepét is: a Német Szövetség partikuláris jogaival a jog dogmatikai, oktatási és 

tudományos alkalmazásbeli egységét állítva szembe. Ez volt az az érv, amelyet 

Savigny Thibaut álláspontjával szemben állított, és az idő igazolt, hogy 

Németország önálló törvényalkotásra képes, nem szorul idegen jogrendszer 

adoptálására. 

  

 b) Az „időtlen jog” elképzelése 
 

Az iskola a kodifikációfogalom szempontjából „tévútra” akkor lépett, 

amikor a jogot „kizárólag a tudomány rendszeréből, fogalmaiból és elfogadott 

tantételeiből” vezette le, és ebből vonta le következtetéseit. Kijelentette ugyanis, 

hogy az adott jogrendszer mindig jogintézmények és jogelvek zárt rendszere, 

amely független a jogintézmények és jogelvek által szabályozott életviszonyok 

aktuális szociális tartalmától, a jogalkalmazásban tehát a politikai, szociális vagy 

gazdasági behatásoknak egyáltalán nem juttatott teret81. Benne a helyes jogról 

alkotott időtlen érvényességgel bíró kijelentések olymódon értetődnek, hogy 

azoknak (mint egy mechanikus tételnek vagy helyes fizikai képletnek) a logikus 

alkalmazása szükségszerűen szintén helyes (azaz igazságos) döntéshez vezet – 

vallották a fogalmi jogászat képviselői.  

                                                                                                                                                 
262-263. és 290. old.), és azt a század közepén Karl Friedrich Gerber dolgozta ki részletesen. WIEACKER: 
PRG id. m. 436. old. (Gerber legismertebb munkái egyébként az 1846-os Das wissenschaftliche Prinzip 
des deutschen Privatrechts, valamint az először 1849-ben megjelent, majd (átdolgozásokkal) 17 kiadást 
megélt System des deutschen Privatrechts, amelyet ma is a közös jogot összefoglaló legjelentősebb 
munkák között tartanak számon. 
80 WIEACKER: PRG id. m. 437. old. 
81 WIEACKER: PRG id. m. 433. és 439. old. 
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Az irányzat nem vette figyelembe a jog természettudományi axiómáktól 

eltérő jellegét, emiatt joggal állapította meg Wieacker, hogy „az alkotó 

konstrukció produktív erejébe vetett bizalommal a fogalmi jogászat eme ága 

végülis azt veszítette szem elől, hogy a jogi tételek és fogalmak nem mások, mint 

normák vagy mormaösszességek, tehát egy jogi Sollenről, és nem egy tárgyi 

Seinról tett kijelentések”82, így tehát az elmélet e formában kódexhez nem 

vezethetett. 

5. AZ UTILITARIZMUS 
  

 A német területeken ugyan nem volt annyira jellemző, de a szellemi háttér 

alakulása szempontjából meghatározó, s ezért megemlítendő még a XIX. századi 

utilitarizmus is – annál is inkább, mert ennek az irányzatnak legjelentősebb 

képviselője, Jeremy Bentham használta először 1815-ben a kodifikáció szót annak 

ma elfogadott jelentésében83.  

 

a) Bentham szerepe a kodifikációfogalom tartalmának meghatározásában 
 

Bentham munkásságát, „aki kikelt a hagyományos jogfolytonosság, mint 

számtalan gyakorlati következetlenség és visszásság kútfeje ellen”84, a kor művelt 

jogászai jól ismerték. Bentham harcot indított a common law-ra jellemző 

hagyományos történeti kazuisztika ellen és racionális jogrendezést, kodifikációt 

követelt. Szemléletmódja kialakításában szerepet játszott a kodifikációs gondolat 

kontinentális megjelenése is, amely azonban hazájában nem talált megfelelő 

visszhangra85. A hasznosság elvének érvényesülése a jogászság szempontjából 

elsősorban azért volt jelentős, mert az utilitaristák az állam feladatát a legtöbb 

                                                 
82 WIEACKER: PRG id. m. 434. old. 
83 CARONI: Kodifikation id. m. 907. old. 
84 DELL' ADAMI  Rezső: Az anyagi magyar magánjog kodifikációja I., A nemzeti eredet problémája 
Budapest, 1877. 19. old.  
85 WIEACKER: PRG id. m. 279. old. 
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ember számára a legnagyobb boldogság, jólét biztosításában látták86. Bentham 

szerint a törvényhozónak négy cél elérésére kell törekednie, melyek a 

létfenntartás, bőség, egyenlőség és biztonság a polgárok számára. 

  

 b) Az utilitarizmus viszonya a kódexekhez 
 

Az utilitaristák szükségesnek és alkalmasnak tartották a kodifikációt, 

álláspontjuk szinte minden kérdésben ellentétes volt a történeti jogi iskola 

tanaival. Kemény Zsigmond interpretációjában a képzeletbeli Bentham azt 

mondja: szükség van arra, hogy írásba foglalva megismerhesse a nép a jogait és 

kötelezettségeit87. Az utilitarista ezért megalkotná a kódexet, példányait olcsón 

kinyomtatná, szétküldetné a helyhatóságokba és felolvastatná a templomokban. A 

törvénynek aztán az elkészülte után is aktív életet kell élnie: „A törvényhozók a 

fejlő új szükségek után bővítsék, a bíró betű szerint vegye tejesedésbe, őrködjék a 

végrehajtó hatalom minden visszaélések ellen, a nép feledje eddigi hiányos 

institúcióit, száműzze örökre az íratlan törvényeket, és a legtöbb szám legnagyobb 

jóléte biztosítva van.” 

 A hasznosság elvének hirdetői szerint a létrejövő kódexnek nem 

örökérvényűnek, de teljes, önmagában egész alkotásnak kell lennie. Olyan precíz 

és részletes szabályokat kell tartalmaznia, amelyek révén mindenkinek tisztában 

kell lennie a jogaival, és ennek eredményeként (mintegy önmaguktól) 

kiküszöbölődnek a konfliktusok88 – de ilyenné csakis megfelelő absztrakció útján 

válhat. Megalkotásának alapvető célja tehát, hogy minden alkalmazója előtt 

világossá tegye a jogot, és kizárja a bírói jogalkalmazásnak jogalkotásba történő 

                                                 
86 KEMÉNY Zsigmond: A kodifikáció és históriai oskola in: Tőkéczki László (szerk.): Magyar liberalizmus 
Budapest, 1993. 52-53. old. 
87 Önök nem ösmerik törvényöket, mert nincs papirosra letéve, s csak az előfordult esetekben jön fel a föld 
színére, mint kísértő lélek, holdvilágos homályban. Mi joggal szorítjátok a polgárokat tudtokon kívüli 
kötelességökre? Caligula magasra függeszté törvényeit, hogy bajosan ösmertessenek meg. Ti 
hanyagságból teszitek azt, mit a római zsarnok kényből” – mondja Kemény Zsigmond szerint Bentham a 
történeti iskolát megszemélyesítő „gyakorlati életnek”. A szerző azonban tagadólag foglal állást az 
irányzattal, így a kodifikációval, legalábbis annak a Szalay László által képviselt irányával szemben is. 
KEMÉNY Zsigmond: id. m. 53. old. 
88 HARMATHY Attila: A polgári jogi kodifikációról in: Mádl Ferenc – Vékás Lajos (szerk.): Emlékkönyv 
Nizsalovszky Endre születésének 100. évfordulójára Budapest, 1994.107. old. 
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átfordulását, azaz ténylegesen megvalósítsa a Montesquieu-féle 

hatalommegosztást. 

 

6. AZ IRÁNYZATOK SZINTÉZISE: AZ ÉRDEKKUTATÓ IRÁNYZAT 
 

  Németországban a XIX. század második felében az utilitarizmust, a 

történeti iskolát és a pandektista fogalmi jogászatot egyaránt meghaladó újabb 

irányzat született, melyet a Puchta-tanítvány Rudolf von Jhering89 neve fémjelzett 

(érdekkutató irányzat).  

 

 a) Az érdekkutató elmélet általános jellemzői 
 

Jhering és iskolája a római jog alapjaira kívánta felépíteni elméletét, 

melyben a jogot eszköznek tekintette egy cél elérése érdekében. Már korai 

műveiben90 is a tisztán történeti forrás- és tételes jog-kutatás ellen fordult, 

elsősorban a praktikus alkalmazhatóságot állítva a középpontba. Valamelyest 

eltávolodott a tiszta logikai, konstruktív jogászattól, s a joggyakorlatot 

individualizálva megteremtette az érdekközpontú jogszemléletet. Azt hangoztatta, 

hogy a jogot az ember nem abszolút értelemben, mint inkább egy másik, ellentétes 

érdekkel szembeni vonatkozásban használhatja. Nagyon fontos volt számára az, 

hogy a jog szabályában a törvényhozó akaratát, motivációit, az érvényre juttatni 

szándékozott érdekeket megtalálja91. E gondolat a kodifikációs folyamat során 

többször előtérbe került, s az egyes – elsősorban kötelmi jogi – intézmények 

megalkotására máig ható érvénnyel nyomta rá bélyegét. 

 

                                                 
89 WIEACKER: PRG id. m. 450-453. old., további bőséges irodalmi utalással. 
90 Abhandlungen aus dem römischen Rechts (1844), Civilrechtsfälle ohne Entscheidungen (1847), Über 
den Grund des Besitzschutzes (1869), de úgyszintén később, pl.: Jurisprudenz des täglichen Lebens 
(1870), Der Kampf ums Recht (1872). 
91 WIEACKER: PRG id. m. 452. old. 
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b) A germanisták kódexigénye 
 

A német kodifikáció gyakorlati megvalósításában mindezek mellett még 

egy jogászi felfogás játszott szerepet: a liberális germanisták gondolkodásmódja. 

A XIX. század végének német jogtudósait megosztó ’germanista – romanista’ 

megkülönböztetés arra az alapvető nézetkülönbségre vezethető vissza, hogy  új 

magánjogi rendszer kidolgozásának alapjául a római jogot vagy a közös jogot, 

azaz a gemeines Rechtet választották-e.  

A XIX. század közepén a germanisták voltak a kodifikáció leghangosabb 

szószólói. Álláspontjuk szerint a kodifikáció lehetséges, sőt, szükségszerű is, 

hiszen az a feladata, hogy megvalósítsa „a jognak és a jogászságnak a jelen 

politikai társadalmába való integrálását, ezzel együtt vegye figyelembe a 

ténylegesen a népben élő jogi meggyőződést”92.  

 

Ezek a jogról alkotott felfogások, ideológiák alkották tehát a modern 

kodifikációs gondolat kialakulásának eszmei hátterét, jelölték ki annak célját, 

határozták meg jellegét, és képezték megvalósulásának szellemi feltételeit. 

 

7. A KODIFIKÁCIÓ (TARTALMI) MEGHATÁROZÁSAI A XIX. SZÁZAD MÁSODIK 
FELÉBEN MAGYARORSZÁGON 
 

A magyar magánjogi kódexalkotás menetére a legjelentősebb befolyást a 

korábban ismertetett német pandektatudomány gyakorolta93. Az iskola által 

hangoztatott tételek hamar eljutottak Németország határain túlra. Hatásukat 

legintenzívebben talán éppen a magyar jogtudományban váltották ki94, tekintettel 

arra, hogy a módszert és a pandektisztika rendszerét legnagyobb mértékben a 

magyar jogászság vette át. Nem véletlen tehát, hogy a kodifikációs 

                                                 
92 CARONI: Kodifikation id. m. 918. old. 
93 Nem lebecsülendő azonban az egyéb iskolák, különösen a Szalaynál is jelenlevő utilitarizmus hatása 
sem. Az egyéb irányzatok hatásai különösen a fogalom kikristályosodásánál követhetők nyomon. 
94 Sokat sejtet, hogy az iskola nemzetközi hatásának ismertetésénél Wieacker elsőként Magyarországot 
(majd Délkelet-Európát) említi: PRG id. m. 444. old. 
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tevékenységben részt vevő jelen személyiségek (szerkesztők vagy bírálók) 

értelmezésében ennek az iskolának a kódex mibenlétéről és a kodifikáció 

feladatáról szóló megállapításai tükröződtek vissza. 

Mielőtt rátérnénk a kodifikáció tartalmi ismertetésére, tekintsük át azokat a 

hazai meghatározásokat, amelyek – mintegy definíciószerűen – tükrözik a kor 

jogászságának kódexről, kodifikációról alkotott elképzeléseit. A vizsgálódás azért 

célszerű, mert ezek a személyek vettek részt a kódexalkotás tényleges 

munkájában, azaz a saját nézeteik, a jog és a törvénykönyv mibenlétéről alkotott 

elképzeléseik szerint formálódtak a magyar magánjogi kódextervezetek. 

 

a) Korai kodifikáció-felfogások 
 

A XIX. század második felében már nem a természetjognak a klasszikus 

felfogásával találkozunk Magyarországon. Az észjognak a Csatskó Imre és 

Virozsil Antal által képviselt irányzata95 idejétmúlttá, meghaladottá vált, sőt, 

ekkorra már a század közepén, Frank Ignácnál jellemző volt történeti jogi iskola96 

sem volt domináns. Szalay László hegeliánus97 elvei azonban a XIX. században 

mindvégig meghatározóak maradtak: a kodifikáció mibenléte és alapelvei 

tekintetében a szerzők általában rá, és az általa képviselt hegeli illetve gansi 

iskolára hivatkoztak. 

 

b) Magyar pozitivista kódex-elképzelések  
 

                                                 
95 SZABÓ Imre: A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon Budapest, 1980. 111-119. old 
96 HORVÁTH Pál: Frank Ignác Budapest, 1993. passim, különösen 62. és 260-262. old.; SZABÓ Imre: id. m. 
141-143. old.; valamint (az alapvető ismeretek hiányában) szűkszavúan Hans THIEME: Die deutsche 
historische Rechtsschule Savignys und ihre ausländischen Jünger in: uő: Ideengeschichte und 
Rechtsgeschichte Gesammelte Schriften von Hans Thieme II. kötet Köln, Wien 1986. 1104. old. 
97 SZABÓ Imre: id. m. 167-168. old. Továbbá: „Szalayval a magyar jogtudományban új irány, új hang jelent 
meg. (...) olyan idealista állam- és jogbölcseletet képvciselt, amely az észre, de emögött olykor a 
természetre hivatkozva (...) követelte a fennálló feudális intézmények és jog megváltoztatását; a figyelmet 
(...) a leggyakorlatibb kérdések felé fordította...” – írja SZABÓ Imre: id. m. 172. old. 
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Hoffmann Pál98 szerint a kodifikáció „összefoglalása és újoni formulázása 

valamely életkörre vonatkozó és érvényben lévő összes  jogának, a mint ez a 

törvényalkotás pillanatában a törvényhozás, illetőleg a törvénykészítők tudatában  

volt és azontúl érvényre van hivatva”, vagy másutt: „egy egész jogi életkör 

rendezéséhez megkívántató valamennyi jogszabványoknak rendszeres és kimerítő 

feldolgozása”, amelyre leginkább akkor van szükség, ha „a valamely életkörre 

vonatkozó jog lényegien különböző kútforrásokon vagy éppen ellentétes 

alapelveken nyugszik, vagy midőn gyökeres átalakítás szándékoltatik...”99. 

Mindemellett Hoffmann csak azt az álláspontot tartja elfogadhatónak, amely 

szerint a tételes jog „a nemzeti közszellem szerves emancipációja”, ezért szerinte a 

fennálló, régi eredetű magyar jog tagadása „a nemzet elleni merénylettel” ér fel100. 

Zlinszky Imre véleménye szerint a kodifikáció célja „nem annyira újabb 

elméletek teremtése, mint inkább abban áll, hogy a tudomány által megállapított 

és elfogadott elvek az illető nép viszonyai és jogérzületéhez alkalmazva, 

feldolgoztassanak; illetőleg formába öntessenek”101. 

Rentmeister Antal, a pozsonyi jogakadémia tanára szerint a kodifikáció 

„műtani” értelemben nem más, mint „az egész magyar általános magánjogot, 

mindenestől, mi ahhoz tartozik, formulázni”102. „...a codificatiónál bizonyos 

önállósággal, a souverain tetszés egy nemével járhat el a törvénykészítő”103.  

Győry Elek 1874-ben elkészült általános részi tervezetének általános 

indokolása szerint: „az összes magánjognak rendszeres egészbe foglalása oly 

módon, hogy ezen szabályozás a nemzet felfogásának s viszonyainak 

megfeleljen”104, majd az indokolás végén is meghatározza – bár nem 

definíciószerűen – a kodifikáció maga elé tűzött feladatát: „... hogy a magánjogi 

                                                 
98 a Savigny és Puchta-féle jogtörténeti iskola (ekkor Magyarországon szinte egyedül maradt) követője, 
amint ezt a jogbölcseleti irodalom számontartja. SZABÓ Imre: id. m. 188. old. 
99 Általános indokok a m. k. igazságügyminiszter megbízásából Dr. Hoffmann Pál egyet. jogtan. úr által 
kidolgozott magánjogi törvénykönyv (Általános rész) tervezetéhez JK VI. évfolyam (1871) 223. old. 
100 HOFFMANN Pál: A jog lényege  Akadémiai székfoglaló beszéd Pest, 1864. 57. és 48. old. 
101 ZLINSZKY Imre: A magyar magánjogi törvénykönyv tervezetének első (általános) része JK VI. évfolyam 
(1871) 271. old. 
102 RENTMEISTER Antal: id. m. 114. old. 
103 RENTMEISTER Antal: id. m. 119. old. 
104 GYŐRY Elek: Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete Általános indokok 6. old. 
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élet lehetőleg teljesen, egységesen, s a nemzeti felfogásnak és viszonyainknak 

megfelelőleg szabályoztassék...”105. 

Herczegh Mihály a fogalom definíciószerű meghatározását adta: „A 

codificatio rendszeres és kimerítő feldolgozása mindazon irányelveknek, melyek a 

jogélet bizonyos körére s a polgári jogviszonyok bizonyos osztályára vonatkoznak 

és a melyek a törvényalkotás idején a tudomány és gyakorlat által jóknak, 

szükségeseknek és korszerűeknek bizonyultak be”106. 

Dell’Adami Rezső megfogalmazása107 inkább tartalmi vonatkozásában 

figyelemre méltó: fontosnak tartja, hogy a kodifikációnak a „’48-iki alapelvek 

megsértése nélkül” kell végbemennie. A munkálat célja, hogy összhangba hozza e 

vívmányokat (pl. ősiség, adományrendszer eltörlése) a „jogegyenlőség és egyéni 

szabadságok” kívánalmaival. Szerinte „történelmi alapon codificálni nem lehet, 

mert a codificátio a nemzeti jelleget és jogfolytonosságot nem helyezheti a 

gyakorlati czélszerűség és korszerű haladás fölé”. Véleménye szerint a kodifikáció 

legfontosabb részét az „érvényben lévő, esetleg fenntartható jogtételek és elvek 

gyűjtése” képezi. Ez pedig – meggyőződése szerint – nem zárja ki, hogy emellett 

„a korszerű haladás igényei is érvényesüljenek”. Dell’Adami tehát e munkájában 

inkább a „recompilatiót”, konszolidációt részesíti előnyben. 

A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó 

bizottság 1897-ben született elvi állásfoglalása szerint a kodifikáció „jogtörténeti 

alapon történik. (...) mindig a létező jogból kíván kiindulni s azt csak ott és 

annyiban megváltoztatni, a hol és a mennyiben az a kor követelményei szerint 

szükségesnek mutatkozik”108. 

Szladits Károly 1899-ben a Magyar Jogi Lexikonban adta a fogalom 

legelvontabb, tudományos szemléletet – és a tartalom tisztulását – is tükröző 

alábbi meghatározását. Ez a definíció már nem a kodifikálás célját, mint inkább 

annak eredményét igyekszik megragadni, hangsúlyozva természetesen annak 

                                                 
105 GYŐRY Elek: id. m. 29. old. 
106 HERCZEGH Mihály: Magánjogi codificátiónk hajdan és mostan  JK XII. évfolyam (1877) 393. old. 
107 DELL’ADAMI Rezső: Magánjogi codificatiónk és régi jogunk I. MJÉ XXIII. (1885) 3-4. old. 
108 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság jegyzőkönyvei (a 
továbbiakban: A bizottság jegyzőkönyvei) I. kötet Budapest, 1897. 14. old. 
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alapvető jellegét is109: „A codex jogi műértelemben oly írott jogforrás, mely 

valamely jogintézménynek vagy a jog valamely önálló főrészének egységes, teljes 

és rendszeres szabályozását tartalmazza s mint ilyen, az illető jogintézményre 

vagy jogvidékre nézve a központi jogforrás jellegét viseli. (…) többnyire (…) a 

törvényhozás terméke.” 

 

c) A magyar fogalomalkotás általános jellemzői 
 

Látjuk, hogy a fogalomalkotás körében többnyire a pandektatudomány által 

kifejlesztett alapelvek (teljesség, hézagmentesség, logikai zártság) kerültek 

előtérbe. Ez – tekintettel arra, hogy a kor jogászsága elsősorban a német 

jogtudományra tekintett példaként és annak eredményeit követte nyomon 

bámulatos naprakészséggel – mondhatni természetes következmény. Ha azonban 

figyelembe vesszük, hogy mind a kodifikáció kiindulópontja, mind társadalmi-

gazdasági környezete, mind az általa elérni kívánt cél mennyire eltérő volt 

Magyarországon és Németországban, a pandektatudomány ilyen mértékű direkt 

hatása mégis indokolatlan110.  

 

A század második felének jogászsága által ‘kódex’ alatt értett törvénymű 

tehát már a XIX. századi racionalizmus terméke. Ilyenről csak ott beszélhetünk, 

ahol a törvényhozás többé már nem történetileg kifejlődött jogi szabályok 

egyszerű összegyűjtése, hanem tudatos, a szükségleteket és eszközöket szabadon 

mérlegelő, célszerű munka eredménye, amely természeténél fogva képes új 

korszakot teremteni „a’ historiai elemnek ’s a’ fokonkinti fejlődés szövedékének 

feloldatása által”111. Egy törvénykönyv megalkotása – mint erre a fogalmi 

                                                 
109 Codex címszó in: MÁRKUS Dezső (főszerk.): Magyar Jogi Lexikon II. kötet Budapest, 1899. 545-546. 
old. 
110 Többek között erre a túlzott németorientáltságra hívja fel a figyelmet Szászy-Schwarz kritikai 
tanulmányában. SCHWARZ Gusztáv: Codificatio in: A magánjogi törvénykönyvről – Tanulmányok és 
bírálatok Budapest, 1909. 12. old. 
111 SZALAY: Codificatio 24. old. A ”historiai elem” és a „fokonkinti fejlődés” elkülönítéséről szóló 
elmélete a iustinianusi jogtól indul el. A kodifikáló császár forrásait név szerint idézte, de miután ezt 
megtette, az azok eredetijére való hivatkozást megtiltotta: „kor és kor között kimondatott a szakadás”. A 
XVIII. század tudósai minden megelőző kor képviselőinél inkább törekedtek a tudományok kincseit 
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meghatározásokból is következtethetünk – először a szabályozandó életviszonyok 

beható ismeretét, másodszor (a rendszerezéshez) a jogi szakkifejezések teljes 

analizálását, harmadszor pedig fejlett absztrakciós és általánosító képességet 

tételez fel. Ez a tevékenység, és az efféle kódex iránti igény a magyar 

magánjogban is csak fokozatos fejlődés útján alakult ki. 

  

                                                                                                                                                 
megszabadítani a történeti elemektől, s azokat tisztán logikai rendben kimunkálni. Ennek oka, hogy a 
históriát esetlegesnek tekintették, mely nélkülözött minden magasabb értelmet. A tulajdonviszonyokat is 
matematikai és logikai úton kellett levezetni – megfelelően a kor elvárásainak –, s ehhez legjobb alapot az 
örök és változhatatlan, az emberi társadalomnál magasabbrendű természetjog szolgáltatta. Ebből kiindulva 
egyszerűnek tűnt minden, s az első kódexek célja, vezérelve még az volt, hogy a rendszeres törvénykönyv 
az ügyvédeket és általában a jogtudósokat majd szükségtelenekké teszi. A „historiai”, azaz a történeti 
módszer kialakulását és továbbélését elemzi KULCSÁR Kálmán: id. m. különösen 321-325. old. 

 36 



 

II. FEJEZET 
A KORAI KODIFIKÁCIÓ MEGJELENÉSE A MAGYAR MAGÁNJOG 

TÖRTÉNETÉBEN 
 

1. PERIODIZÁCIÓS KÍSÉRLET 
 

A magyar magánjog történetét Szladits Károly nyomán négy szakaszra 

lehet osztani112. Ezek: 

  

1. a honfoglalástól 1514-ig 

 2. a Tripartitum és a Corpus Iuris Hungarici kora (1514-1848) 

 3. az osztrák jogrendszer uralma 1849-től 1861-ig 

 4. törekvés a rendszerezésre 1861-től. 

 

Ma ezt azzal egészíthetjük ki, hogy az utolsóként jelölt szakasz 1861-től – 

természetesen a polgári jogfejlődés különböző alkorszakain át – a szocialista 

eszmék térhódításáig, végsősoron egészen 1959-ig tartott. A folytatás: 

  

5. a szocialista magánjog időszaka 1959-től 1989-ig 

 6. napjaink magyar magánjoga 1989-től. 

 

 Ha a – tényleges tartalmi elemektől függetlenül, általános értelemben 

értelmezett – kodifikáció, a ténylegesen megjelent jogrendezés menetét 

vizsgáljuk, e korszakolástól el kell térnünk és új beosztást kell követnünk. Daempf 

Sándor szerint ez a következő113: 

  

                                                 
112 SZLADITS Károly: A magánjog fejlődésmenete című, 8. §. in: Szladits Károly (főszerk.): Magyar 
magánjog I. kötet Budapest, 1941. 68.old. 
113 DAEMPF Sándor: A magánjog és tárgya, különös tekintettel a magyar általános magánjog 
codificatiojára Pécs, 1877.  240-241.old. 
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I. „az árpádkori vezérek idejétől 1486. évig” 

 II. 1486-tól 1830-ig, a reformkorszak kezdetéig 

 III. a reformkorszaktól napjainkig (1877) 

  

 A kodifikációs törekvések e történeti periodizációjával azonban csak 

fenntartásokkal illetve módosításokkal érthetünk egyet. Ennek oka jelentős 

részben az, hogy a szerző túlságosan korán (1877) alkotta meg művét ahhoz, hogy 

a „tegnap” történéseit megfelelően értékelni tudta volna, ugyanakkor a munka 

éppen egy korszak közepén született, hiszen 1877 semmi olyan lényeges 

eredményt nem hozott, ami alapján korszakválasztó évnek lenne tekinthető. A 

feltárt tények alapján álláspontom szerint – kodifikációs szempontból – első 

reformországgyűlésnek nem az l830-as, hanem az 1832/36-os országgyűlést kell 

tekinteni. A korábbi – Daempf és kortársai által is korszakhatárnak tartott – 

országgyűlésen ugyanis még nem merült fel a valódi kodifikáció eszméje, csupán 

a törvényhozás menetében következett be némi javulás (pl. ettől kezdve a rendek 

szövegezhették a törvényjavaslatokat), illetve ismételten bizottságot küldtek ki az 

1790/91. évi LXVII. törvénycikk értelmében – de továbbra sem átfogó törvények 

vagy teljes magánjogi törvénykönyv kidolgozására, hanem csak egyes, magánjogi 

tárgyú törvénycikkek elkésztésére – hiszen a törvénycikk szövegezése csak 

visszautalt a korábbi szabályozásra, anélkül, hogy kibővítette volna azt114. 

                                                 
114 1827:VIII. törvénycikk. A megnevezett személyekből összeálló (jogügyi) bizottság feladatát a 

megelőző, 1970/91. évi törvény az alábbiakban jelölte meg: 1) „a perrendtartás javitása, a mennyiben azt 
akár a perek gyorsabbitása, azonban a perlekedők elegendő biztonságával kapcsolatban, akár pedig a 
nagyobb költségkimélés követeli”. 2) „Néhány hasznos polgári törvény tervezete, a melyek talán a 
birtokosok teljesebb biztonságáról való gondoskodásra vagy azon források betömésére, melyekből az 
alaptalan perek keletkeznek, vagy végül a létező törvények nagyobb áttekinthetőségének eszközlésére 
szolgálnak, a hová tehát az ugynevezett curiai döntvények megbirálása is tartozik”. (Emellett a néhány 
magánjogi tárgyú feladat mellett azonban, amely korántsem jelent kódexalkotásra szóló megbízást, egy 
kevésszavú, de sokatmondó mondatban szerepel a felhívás a büntető kódex elkészítésére.) 1790/91:LXVII. 
törvénycikk 6. pont. Az 1827:VIII. törvénycikk alapján összeült megyei jogügyi albizottságokban azonban 
effektív előrelépés nem történt, mert „a bizottságból hiányzott a haladó elem, a nemesi jogok jobbára 
érintetlenül maradtak...” (Itt a szerző a Zemplén megyei bizottságról szól, de ez általában jellemző volt.)  
BARTA István: A fiatal Kossuth Budapest, 1966. 112. old. A reformkori magyar magánjogi kodifikáció 
mibenlétét átfogóan elemzi különböző munkáiban HOMOKI NAGY Mária. Pl.: A magyar magánjogi 
kodifikáció első lépései in: Tóth Károly (szerk.): Emlékkönyv Szabó András egyetemi tanár 70. 
születésnapjára Szeged, 1998. 149-160. old.; uő: Kodifikáció vagy reformkísérlet in: Győri Tanulmányok 
20. (1998) 65-72. old. 
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A III. korszak végét pedig – nem tekintve a jogfejlődés önálló szakaszának 

az osztrák jog uralmát jelentő rövid neoabszolutista periódust – 1900-ban, azaz a 

magánjogi törvénykönyv első tervezete kiadásának évében kell megjelölnünk. Ezt 

követően a korszakolás álláspontom szerint115 az alábbiak szerint lehetséges: 

  

IV. az első tervezettől a szocialista kodifikációig 

V. a rendszeres magyar törvénykönyv által meghatározott fejlődés 

 1959-től. 

  

2. A JOGÖSSZEGYŰJTÉS  
 

 a) Jogfejődés a patrimoniális királyság időszakában 
 

 Az első időszakot a szokásjog abszolút uralma hatotta át. Magánjogunk 

ekkor – néhány partikuláris jogterülettől eltekintve (pl. az annektált országok – 

Dalmácia, Horvátország, Bosznia, Szerbia, stb. – illetve Erdély és Szlavónia 

joga116) – azonos alapokon nyugodott. A fejlődés organikus úton ment végbe: 

mennyiségileg gyarapodott az országos szokásjog. A korszakot Mátyás 1486-ban 

kiadott Decretum maiusa117 zárta le, amely az első kísérlet volt valamiféle 

egységesítésre118.  

                                                 
115 Mádl Ferenc munkájában a polgári kodifikációt az itt közölttől eltérően, három szakaszra osztotta be. 
Az első véleménye szerint 1849-ben, a szabadságharc leverésével kezdődött, és középpontjában az 
Országbírói Értekezlet áll, a másodikat a kiegyezéstől az első világháborúig számítja, míg a harmadik 
periódus egybeesik a Horthy-korszakkal. MÁDL Ferenc: Das erste ungarische Zivilgesetzbuch – das Gesetz 
IV vom Jahre 1959 – im Spiegel der Geschichte der zivilrechtlichen Kodifikation in: uő (szerk.): Das 
ungarische Zivilgesetzbuch in fünf Studien Budapest, 1963. 51. old. 
116 ZLINSZKY János: Ungarn in: Helmut Coing (szerk.): Handbuch der Quellen und Literatur der neueren 
europäischen Privatrechtsgeschichte III/2. kötet München 1982. 2149. old.  
117 Corpus Iuris Hungarici 1000-1526 évi törvényczikkek (millenniumi emlékkiadás) Budapest, 1899. 403-
469. old. 
118 A Decretum Majust – a modern kodifikáció fogalmi elemének, az egy jogterület szabályanyagára 
vonatkozó kitételnek a hiánya miatt – a polgári korszak magánjogi irodalma általában nem tekintette valódi 
magánjogi kodifikációs kísérletnek. Tóth Lajos péládul azzal idnokolta álláspontját, hogy az „magánjogi, 
perjogi, büntetőjogi, alkotmányjogi szabályoknak a komplexuma”. TÓTH Lajos: Rectori székfoglaló beszéd 
– A kodifikáció időszerűségéről A debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem Évkönyve az 
1934/35. tanévről Debrecen, 1935. 14. old. 
Herczegh Mihály az 1486:VI. törvénycikket többre becsüli egyszerű egységesítésnél, azt az első valódi 
kodifikációnak tekinti: „első kezdeményezését képezi a hazai codificationak”. Sajátos értékelést (és a 
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b) Rendi törekvések a jogösszegyűjtés megindítására 
 

 A következő periódust a jogbizonytalanság jellemezte, s ebből adódóan az 

ország rendjei sorozatosan fellépni kényszerültek, követelve a jogszabályoknak 

illetve azok alapvető elveinek összefoglalását. Több országgyűlés is kirendelt 

különféle bizottságokat a szokásjog, egyes esetekben (pl. I. Ferdinánd 1527. évi I. 

decretuma, 3. cikkely119, ill. 1550. évi XIII. decretuma, 11. cikkely120) a 

törvények összegyűjtésére, néha komolyabb válogatására is.  

E törekvések legjelentősebb eredménye Werbőczy István 1514-ben 

elkészült Tripartituma volt121, aki II. Ulászló megbízása alapján kívánta 

„egybeszedni” (…) „országunknak minden jogát, törvényeit, bevett és elfogadott 

szokásait és rendeleteit, melyeket tudniillik ebben az országban és különösen 

királyi udvarunkban a peres ügyek bírói elintézésében, eldöntésében és az 

ítélethozásban követni és megtartani szoktak”. (...) „Hogy már a mi magyar 

nemzetünknél is, a miképen ez csak nem minden jól és bölcsen elrendezett más 

nemzeteknél és tartományoknál is megvan, az ítélethozás és igazságszolgáltatás ne 

csupán a szokásokra, amelyek többnyire változók és múlékonyak szoktak lenni, 

hanem a biztos és maradandó írott törvénykönyvre legyen alapítva.”122. A mű 

elkészült, az összes bíráló bizottság változtatás nélkül helybenhagyta, de a király 

nem szentesítette, s kihirdetésre a megyéknek nem küldte szét, azaz törvényerőre 

nem emelkedett. A szerző 1517-es bécsi magánkiadása azonban nagyban 

                                                                                                                                                 
szerző – általában vett – recepcióellenes, minden idegen jogátvételt elutasító állásfoglalását) tükröző 
megállapítása szerint „a siker hiányát főleg annak lehet tulajdonítani, hogy a király (…) a törvényeket és a 
jogéletet a római jog szellemében – annak recepitoja által – szándékozott újjáalakítani. A minek 
észrevétele és megtudása természetesen nagy ingerültséget keltett s erős reactiót vont maga után.” 
HERCZEGH Mihály: Magánjogi codificátiónk... id. m. 373. old. 
119 CIH 1526-1608. évi törvényczikkek (millenniumi emlékkiadás) Budapest, 1899. 9. old. 
120 CIH uott 261. old. 
121 Korábbi megítélés szeritn több is annál. A magánjogász Tóth Lajos például Werbőczyt „a mi 
legnagyobb kodifikátorunkként” aposztrofálta. A megjelölés indokaként azt említette, hogy Werbőczy arra 
az alapkérdésre válaszol, hogy „elérkezett-e vajjon a kodifikációnak az ideje? készen van-e már a 
társadalomban az alkalmas és elegendő jogi matéria a törvényhozási abstractióhoz? ahhoz, hogy valaki az 
‘országnak összes szokásait, valamint törvényeit és végzeményeit tiszta és mindenki által könnyen érthető 
nyelven előadja’ amint ezt Werbőczy célul tűzi maga elé.” TÓTH Lajos: Rectori székfoglaló beszéd id. m. 
10. old. 
122 Werbőczy István Hármaskönyve (a Franklin budapesti, 1897-es kiadásának reprintje Pécs, 1989.)  17. 
old. (a királyi jóváhagyásból) 
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hozzájárult, hogy a Tripartitum szokásjogként a bírói gyakorlat iránytadó 

jogforrása legyen. 

 Hogy mennyire nevezhető Werbőczy munkája törvénykönyvnek, lehet-e 

(jogforrási értelemben) törvénynek nevezni egyáltalán, vagy egyszerűen leírt 

szokásjognak kell tekintenünk, arról megoszlanak a vélemények. Amennyiben a 

törvényalkotás pozitív jogi értelmében kell a kérdésben véleményt alkotni 

(megfelelő autoritás által kellő formában és módon tételezett törvény), 

mindenképpen az utóbbi választ tarthatjuk helyesnek, hiszen Werbőczy 

összegyűjtötte az élő szabályokat (illetve elsősorban annak a nemesi rendre 

vonatkozó részeit), és meghatározott rendszer szerint leírta azokat123.  

A művét kodifikációnak a szó modern, az előzőekben megismert 

értelmében semmiképpen nem nevezhetjük124, hiszen nem teljes, nem absztrakt, 

nem koherens egész. Még azt sem lehet konkrétan leszögezni, hogy a magyar 

jogot gyűjtötte össze125, hiszen – s ezt jónéhányan fel is rótták a mű hibájául – sok 

kánonjogi és római jogi elemet tartalmaz, melyek biztosan nem képezték a 

szokásjog részét, s melyeket csak a tudós ítélőmester ismerhetett126.  

Sajnos azonban a magyar joganyag sem került benne teljes feldolgozásra, 

ugyanis a kötelmi jog és a végrendeleti öröklésre vonatkozó szabályanyag teljesen 

                                                 
123 Ebből az következne, hogy a Tripartitum tehát egyszerű jogösszegyűjtés, kompiláció (l. alább). Győry 
szerint azonban „mind kimerítő voltára és teljességére, mind forrásai sokoldalúságára (…) nézve” több 
ennél. Szerinte a munka „sokban megközelíti egy nem csupán compilatiót tartalmazó codex fogalmát” – 
GYŐRY Elek: id. m. 9. old.  
124 Mádl Ferencnek – a hatályos jog szemszögéből kiinduló – vizsgálata és indokolása szerint különösen 
azért nem volt ez valódi kodifikáció, mert a korai kodifikációs nem egységes jogi bázison nyugodtak, nem 
annak megteremtése volt a céljuk., Ezen kísérletek mindegyike, így a Tripartitum is az általa „feudálisnak” 
nevezett jogrendszer keretein belül indult el, amelynek alapvető jellemzője a nemesi, a városi polgárokra 
vonatkozó és a jobbágyokra irányadó magánjog tartalmi és formai különállása volt. Emiatt jogági 
önállóság sem volt elvárható tőlük. MÁDL Ferenc: Das erste ungarische Zivilgesetzbuch... id. m. 38., 
valamint 40-43. old. 
125 Bár ilyen értelemben eltérő álláspontok is léteznek: Győry Elek általános indokaiban pl. arra utal, hogy 
a Tripartitum a magyar jog összefoglalása, de egy olyan magyar jogé, amely sűrűn át van szőve idegen 
elemekkel. A tényleges recepció elmaradása dacára a külföldi jogok erősen rányomták bélyegüket a 
magyar jogfejlődésre, és ezek „a szokásjogban tetemes részükkel benfoglaltatnak” – GYŐRY Elek: id.m. 7. 
old., a kánon- valamint római jog behatásáról: 7-8. old. 
126 A római jogból vett elemeket taglalja DELL' ADAMI Rezső: Az anyagi magyar magánjog codifikátiója  
id. m. 76-105.old. Ezzel ellentétes álláspontot foglalt el SZLADITS: id. m. I. kötet 72.old.; a magyar jog 
védelmében ugyancsak elutasítja GROSSCHMID Béni: Magánjogi előadások. Jogszabálytan Budapest, 
1905. 543-713. old.; ZLINSZKY János pedig a római jogi eredetet tényként fogadja el: Werbőczy 
jogforrástana  JK XLVIII. évfolyam (1993)  374-376.  old. 
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hiányzik127. Grosschmid Béni mindemellett igen elismerőleg szólt a műről, 

kiemelve, hogy a szerző a magyar jog önálló feldolgozásával erőteljes 

„individualitást adott nemzetünknek”, s nagy érdeme, hogy távol tartotta az idegen 

jog recepcióját128. (Ez a méltatás felel meg egyébként a korabeli magyar történeti 

jogi szemléletnek is.)  

 A korszak megemlítendő129 egységesítési törekvései voltak még: a 

Tripartitum 1553-ban elkészült átdolgozása, a Quadripartitum130, amely azonban 

nem került be a gyakorlatba, s így különösebb hatással sem bírhatott131. Majd 

1584-ben Nagyszombaton kiadták Magyarország első törvénytárát. Mosóczy 

Zakariás és Telegdy Miklós az 1035 és 1583 közötti végzemények 

konszolidációját készítette el, melynek 1628-as, második kiadása elejére a 

Tripartitum került. 1653-ban és 1669-ben Erdélyben született két jelentősebb 

összefoglaló mű, az Approbatae és a Compilatae Constitutiones, de ezek nem 

haladták meg az inkorporáció szintjét, és partikuláris jogok is maradtak. 

Valójában alakszerűtlen javaslatként, a Tripartitum „javításaként” készült 

el a Novum Tripartitum is (1719), amely nem talált kedvező visszhangra az 1723. 

évi országgyűlésen, így mellőzték, nem emelkedett törvényerőre. Ebben az 

időszakban jött létre a gyakorlat számára nagyon hasznos döntvénytár, a Planum 

Tabulare, amely az 1723 és 1769 között hozott curiai ítéleteket gyűjtötte össze. A 

mű részben legislativ jellegű, hiszen a döntvények új jogelveket is bevezettek, 

melyek szokásjogi alapon terjedve fejlesztették tovább a hazai jogot.  

Végül az 1791-ben kirendelt deputatio juridica feladata – amint a kirendelő 

törvény132 fogalmazott – az volt, hogy „némely hasznos magánjogi törvények 

                                                 
127 DAEMPF Sándor: id. m. 256.old. 
128 GROSSCHMID Béni: Jogszabálytan id. m. 713. old. 
129 Mindamellett e munka keretében – álláspontom szerint – ezek a modern kodifikáció szempontjából nem 
releváns munkálatok bővebb kifejtést nem igényelnek. 
130 Amely az 1527. évi 3. és az 1548. évi 21. törvénycikk alapján, tehát országgyűlési indíttatásra készült. 
131 Másként értékeli e munkát HERCZEGH Mihály (Magánjogi codificátiónk... id. m. 374. old.), a törvény, 
továbbá a készítésére és szentesítésére vonatkozó jogszabályok szövegéből indulva ki: „ugy tekinthetjük 
azt, mint jogirodalmunk egyik legnevezetesebb jelenségét, melynek valóságos törvénykönyvet képezni lett 
volna hivatása.” illetve: ”…a négyeskönyvet az 1715-ki systhematica commissio tagjai is elővették és 
használták, bár eljárásuk körül világos említésben nem részesítették.” 
132 1790: LXVII. törvénycikk 6. pont: „A jogügyi bizottságban: … Néhány hasznos polgári törvény 
tervezete, amelyek talán a birtokosok teljesebb biztonságáról való gondoskodásra vagy azon források 
betömésére, melyekből az alaptalan perek keletkeznek, vagy végül a létező törvények nagyobb 
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iránt rendszeres javaslatot” készítsen, azaz csak részleges jogalkotás, nem 

teljeskörű kodifikáció. 

  

c) A korai törekvések jogösszefoglalási módszerei: konszolidáció és 
inkorporáció  

 

Mindezekből a – csupán felvillantott – példákból megállapíthatjuk, hogy a 

jogszabályok kódexbe rendezésének a reformkort megelőzően két típusú, eltérő 

felfogás által vezérelt módja alakult ki. Történetileg első formája a kompiláció 

vagy konszolidáció, azaz a valamely tárgyban már meglevő – és az organikus 

fejlődés eredményeként egyre gyarapodó – jogszabályoknak összegyűjtése, egy 

testbe történő leírása133. A konszolidáció jellemző sajátossága az volt, hogy általa 

a joganyag csupán mennyiségileg lett kezelhetőbb, de a módszer a jog egészében 

minőségi változást (új jogot vagy valamiféle rendszert) nem eredményezett. A 

fejlődés e fokán ugyanis még nem jelent meg a hatalom jogalkotás, -tételezés 

iránti igénye. Ezt az eljárást, a jogösszegyűjtés módszerét tükrözi Magyarországon 

valamennyi, a Decretum maiust megelőző kísérlet. Magának a nagy decretumnak 

78 cikke is az élő szokásjog puszta összegyűjtése, konszolidációja volt, ám ebben 

– bár vegyesen tartalmazott mindenféle életviszonyra vonatkozó jogszabályt – 

csekély fokban már megfigyelhető a rendszerességre való törekvés is. 

 A rendi időszak törekvéseiben viszont megjelent egy másik jogalkotási 

technika is, amely az adott tárgykörre vonatkozó korábbi szokásjog és törvényi 

jog egyszerű összegyűjtésén túl az anyag bizonyos szempontok szerinti 

válogatását, rendezését is igényelte. A munka során a legalapvetőbb, az első 

számú szűrő az alkalmazás, a szükségesség volt. Ha valamely korábban kiadott 

                                                                                                                                                 
áttekinthetőségének eszközlésére szolgálnak…” CIH 1740-1835. évi törvényczikkek Budapest, 1901. 205. 
old. 
133 „Consolidationak oly összefoglaló törvényhozatal neveztetik, melynél a valamely tárgyra vonatkozó és 
eddigelé különböző régibb és újabb egyes törvényekben foglaltatott valamennyi szabványok 
egyesíttetnek.” (…) „Célszerűnek tartatik, ha idő múltával és a viszonyok és nézetek lassú változtával 
egyes tárgyra vonatkozólag oly számos és annyira különféle törvények halmozódtak  össze, hogy a 
valóban érvényes jog csak nehezen ismerhető fel vagy éppen kétes, mihezképest egyszerűsítés és 
felvilágosítás a consolidatio célja...” – írja Hoffmann az általános rész tervezetének indokolásában. 
HOFFMANN Pál: A jog lényege id. m. 224. old. 
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jogi normát vagy szokásjogi szabályt a gyakorlat nem vett át vagy használatára – a 

korábbi gyakorlattal szemben – már nem volt szükség, azt az újonnan készítendő 

gyűjteménybe már nem vették fel. Az ilyen jellegű jogfejlesztő összegyűjtést 

nevezzük inkorporációnak134. A jogalakítás e formája az előbbinél fejlettebb volt 

ugyan, de még mindig nem szakadt el a fennálló jogtól, nem reformálta, abrogálta 

azt135. Még Werbőczynél is csupán burkolt formában, a „rossz szokások” 

kiirtásának palástja alatt jelenhettek tehát meg olyan törekvések, mint amelyekkel 

az elméleti alapvetésben a középkori „megszüntetve megőrzést” jellemeztük. 

 

3. A REFORMKOR: A MODERN KODIFIKÁCIÓ IRÁNTI IGÉNY MEGJELENÉSE 
 

A kodifikációs folyamatban a döntő fordulatot a reformkornak136, majd 

1848 eszméinek köszönhetjük. Periodizációs kísérletünk e III. szakaszában a 

jogászok már nem elégedtek meg az addigi eredménytelen próbálkozásokkal, és 

valódi magánjogi reformokat kezdtek követelni, mondván, hogy az új 

életviszonyok új igényeket támasztanak a joggal szemben.  

 

a) Ideológiai háttér és társadalmi igények 
 

A kodifikációs gondolat térhódításában nagy szerepe volt a művelt fiatal 

jogászgenerációnak, amelynek tagjai naprakészen követték a politikai (és az 

ezekre reagáló jogi) változásokat, ismerték a nemzetközi fejlődési tendenciákat. A 

korabeli liberális gondolkodókat elsősorban a francia forradalmi események 

                                                 
134 Az „incorporátió” Hoffmann szerint „összegyűjtése, megrostálása és czélszerű rendezése a valamely 
életkörre vonatkozó és érvényben levő összes jogszabványoknak, hogy azáltal a fennálló jog összes 
tartalma fenntartassék, csak egyesben változtassék...” HOFFMANN Pál: A jog lényege id. m. 224. old. 
135 A jogösszegyűjtési eljárás e két megjelölését egyes jogászok szinonímaként használják, utalva arra, 
hogy mindkettő „a régi jogalap fenntartását, a létező joganyag hiteles és rendszeres összegyűjtését, 
összeegyeztetését...” jelenti. Ezzel állítják szembe a jogalapot megváltoztató, új jogot alkotó munkálatokat, 
melyeknek ismét két fajtáját különböztetik meg: a recepciót és a kodifikációt. Így pl. HERCZEGH Mihály: 
Magánjogi codificátiónk... id. m. 385. old. 
136 A reformkori magánjogi kodifikációs tevékenység átfogó elemzését nyújtják HOMOKI NAGY Mária 
munkái, pl.: Jobbágyfelszabadítás és annak nehézségei Magyarországon 1848/49-ben JK LIV. évfolyam 
(1999) 1-8. old.; Kodifikáció vagy reformkísérlet id. m. 65-72. old.; Gondolatok a parasztpolgár tulajdon- 
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befolyásolták. A forradalom eszméinek és sikerének hatására egyre erélyesebben 

léptek föl a magyar jog rendi különbségeket konzerváló és gazdasági fejlődést 

gátló elemei ellen, mint amilyen pl. az adományrendszer, az ősiség és a rendi 

kiváltságok voltak137.  

A fejlődés legfőbb akadályát „a feudális gazdaságban és a feudális 

jogintézményekben”138 látták. Vannak a magyar társadalomban olyan „hiányok 

vagy feleslegek, (...) mellyek a’ gazdát vagy egészben tehetetlenné teszik, vagy 

minden iparkodásinak ellenszegülnek: (...) az egyetértés ‘s Hitel hija, a’ legelők, 

fáizás ‘s birtokok osztatlansága, a czéhek, limitatio, robot s dézma létele”139. Az 

ősiség, a régi törvények jelentették tehát a fejlesztés legfőbb gátját.  Ezek voltak 

azok az intézmények, amelyek nem tették lehetővé a gazdaságos földművelést, a 

befektetéseket, a birtok (megfelelő kamatú) megterhelését illetve hitel felvételét, 

azaz a polgári átalakulást.  

 

b) A magánjogi kodifikáció kérdése a reformországgyűlések előtt 
 

Az 1832-36-os diéta volt az, amelyen a kodifikáció szükségességének 

gondolata – a gazdasági intézményeinek átalakításával összekapcsolva – elsőízben 

nyert országos nyilvánosságot140, Kölcsey a következőket írta: „Naponkint az 

aviticitás szörnyével vesződünk, de kiabálásaink hasztalanok. A monstrum ellen 

Deák Ferkón, a somogyi és tolnai követeken és rajtam kívül talán senki sem 

szólalt ellene...”141, illetve később: „Mi a polgári törvényekkel vesződünk; s a szó 

                                                                                                                                                 
és birtokviszonyairól a 18-19. században Szentesen Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
nominatae Acta juridica et politica XLVIII. Szeged, 1996. 101-114. old.  
137 Jellemző a kor szellemére, hogy KOSSUTH Pesti hírlapi vezércikkei egyik-másik darabjában is 
visszatérően hozza a francia példákat, köztük Lajos Fülöp francia királynak a forradalom vívmányaihoz 
való hozzáállását (a Pesti Hírlap 1847. június 22-i számában, az ősiségről szóló cikksorozat első 
darabjában pl. a majorátusok eltörlése terén tett haladó lépését dicséri). 
138 SZÉCHENYI István: Hitel Pest, 1830, reprint: Budapest, 1991. 194. old. 
139 SZÉCHENYI István: id. m. 83. old. 
140 Deák Ferenc vetette fel először a Karok és Rendek 1834. május 24-25-i ülésein, hogy a polgári 
törvényeket érintő összes javaslatot egyszerre, egy polgári törvénykönyv formájában terjesszék fel 
megerősítésre. FERENCZI Zoltán: Deák élete I. kötet Budapest, 1904. 124. old.; KÓNYI Manó (szerk.): Deák 
Ferencz beszédei I. kötet (1824-1841) Budapest, 1903. 82-84. old. 
141 Kölcsey Bártfay Lászlóhoz írt, 1834. június 29-i leveléből. 301. szám alatt in: Kölcsey Ferenc összes 
művei III. kötet Budapest, 1960. 639. old. 
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legteljesb értelmében a setétség örvényében vergődünk. Az I-ső cikkelytől fogva a 

XI-dikig, mely jelenben vitatás alatt van, az aviticitással összekötött százados 

előítéletek lehellik keresztül munkálkodásunkat; s nem csak nem távozunk a régi 

elvektől, hanem tetézzük is azokat. (...) Az ősiség ellen csak hat megye volt:  

Somogy, Zala, Szatmár, Tolna, Temes és Csanád. Parányi kovász ily roppant 

tömeghez”142.  

 A liberális reformerek előtt világossá vált elsődleges probléma tehát, amely 

a régi magánjogi rend lebontását indokolta, a gazdaság helyezte volt. Erre a 

kapcsolatra Széchenyi István hívta fel elsőként kortársai figyelmét: „Széchenyi az 

első magyar ember, aki a jogi s gazdasági élet összefüggésére gondol, s aki a 

jogot, erős czéltudatossággal, a gazdasági élet szempontjából is mérlegeli. Az ő 

felfogása szerint a magánjog az élet javai megoszlásának és forgalmának ethikai 

szabálya”143.  

Széchenyi gondolatmenetéből kiindulva világossá vált, hogy ennek 

átalakítása szükséges, már csupán a mód volt vitatott, amely által a reform 

keresztülvihető. E kérdésben oszlott meg valójában a konzervatív és a liberális, 

ellenzéki tábor. A konzervatívok elsősorban a békés megegyezés módszerét 

szerették volna keresztülvinni – amennyiben lehetséges, a régi jogrend elemeiből 

mind többnek a megtartásával144, és az elengedhetetlenül szükséges újítások során 

semmiképpen nem szakítva az udvarral145. A liberális nemesség ezzel szemben 

hamarosan felismerte, hogy „az ország polgári átalakulását a Széchenyi által 

választott simogató eszközökkel elérni nem lehet”146. 

                                                 
142 Kölcseynek Bártfay Lászlóhoz írott leveléből (303. szám alatt), Pozsony, 1834. július 6-i keltezéssel.   
uott 641. old. 
143 Az Akadémia 1894. november 4-ei Széchenyi-ünnepségén VÉCSEY Tamás által tartott ünnepi beszéd. 
Nyomtatásban megjelent in: Horváth Pál (szerk.): Emlékkönyv Széchenyi István születésének a 200 éves 
évfordulója alkalmából  Budapest, 1991. 9. old. 
144 Még az 1839. november 2-ai kerületi ülésben is elhangzott konzervatív oldalról az ősiséget védő, azt, 
mint a magyar nemesség fennmaradásának zálogát, mindenképpen fenntartani akaró hozzászólás. Deák 
Ferenc kikelt az efféle álláspontban rejlő veszély ellen. KÓNYI Manó: id. m. I. kötet 396. old. 
145 Ekkor még pl. Széchenyinek is más volt a hozzáállása a polgári reformok kérdéséhez. Ő az 1832/36-os 
országgyűlésen az átalakulás legfőbb támaszát még mindenképpen a Habsburg udvar "egyetértő 
közremunkálásában, legfőbb akadályát pedig a Habsburgokkal való esetleges kenyértörésben vélte 
felfedezni" – írja SPIRA György: Széchenyi a 48-as forradalomban Budapest, 1979. 32. old. 
146 SPIRA György: id. m. 33. old. 
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A gazdaság átalakulásával összekötve tehát a polgári törvénykönyv 

megalkotásának terve - Deák és Kölcsey révén - már 1834-ben az országgyűlés 

elé került. A kódex megalkotásához jelentősen hozzájárult Deák 1834. május 25-

én, a kerületi ülésben tartott beszéde. Ebbe – az 1791-es bizottság munkálatainak, 

illetve az eddigi törvényeknek a foltozása helyett, ezek ellenében - a kódex 

mielőbbi megalkotásának szükségességét az ország jogában uralkodó 

kazuisztikával, bizonytalansággal, illetve a „törvények homályos értelmével” 

indokolta147. A rendszeres törvénykönyv megalkotására az országgyűléstől külön 

bizottság kirendelését kérte. Nyomatékkal említette az 1791 óta a kodifikáció 

terének jelentős nemzetközi előrelépéseket, a napóleoni kódexet, a bajor, a porosz 

és az osztrák polgári törvénykönyveket, melyek a haladás irányát kijelölik. 

Mindezek alapján az országgyűlésnek az egyedi rendelkezések meghozatala 

helyett egy átfogó törvénykönyv rendszeres tárgyalását javasolta. 

A körülmények és a szerzett jogokat féltő nemesi gondolkodás148 miatt a 

bizottság kiküldésére irányuló javaslat 1834-ben elbukott149, mint ahogyan a 

kódex helyett is csak huszonöt módosítás (Deák kifejezésével: a „foltozgatás”) 

valósult meg150. A kodifikációs gondolat előrehaladásának szempontjából – a 

számos, a magánjog fejlődését előrevivő deáki javaslattól eltekintve is – 

kiemelendő ez a reformországgyűlés, hiszen Deák itt volt először országgyűlési 

követ151, itt tette a polgári törvénykönyv eszméjét az országgyűlési gondolkodás 

                                                 
147 KÓNYI Manó: id. m. 83. old. 
148 Elkeseredettségéről Kölcsey többször írt Kende Zsigmondhoz juttatott leveleiben. Így az 1834. június 
29-i keltezésűben (Kölcsey Ferenc összes munkái III. kötet 302. szám alatt, 640. old.): „”Alkotmányunk 
minden szörnyei a többségben pártfogókat találnak; s szavunk – mint kiáltás a pusztában – nyom nélkül 
elhangzik”, illetve a július 11-én kelt levélben (uott 643. old.) arról panaszkodik, hogy a jelenleg folyó 
törvényhozási munkákat az „illiberalizmus” hatja át, hiszen a törvények megfontolása kapcsán mindeki 
csak a saját pereit, esetét tartja szem előtt anélkül, hogy az egészet venné figyelembe. „Bizony, édes 
barátom – írja –, mi a törvényhozás nagy munkájára megérve nem vagyunk.” (...) „[A főrendek] úgy 
látszik, arra munkálnak, hogy semmi végzés ne történjék; de akkor minek hívtak össze bennünket?” 
149 KÓNYI Manó: id. m. 84. old. 
150 Kölcsey ennek fő okát a megegyezésre törekvés és a koncepció hiányában látta, hiszen az alapelvekben 
sem sikerült megállapodni. Levél Kende Zsigmondhoz 1834. június 7-én in: Kölcsey Ferenc összes munkái 
III. kötet 293. szám alatt, 627. old. 
151 Megválasztására Zala vármegye 1833. április 15-én tartott közgyűlésén (közfelkiáltással) került sor. 
Bátyja, Deák Antal helyett, aki elsősorban egészségi állapotára hivatkozással mondott le a követségről, 
elsőízben 1833. május 1. napján jelent meg az országgyűlésen. SÁNDORFY Kamill: Törvényalkotásunk 
hőskora Budapest, 1935. 62. old.; KÓNYI Manó: id. m. 7-10. old. 
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szerves részévé, és ettől kezdve követte a vezérfonalat, összekapcsolva a 

magánjog polgári átalakításának szükségességével. 

Ettől az országgyűléstől kezdődően Deák, valamint az őt támogató 

Széchenyi és Kossuth mellett – akik valamennyien a tradicionális rendi jog 

reformját követelték – az átfogó, rendszeres magánjogi törvénykönyv 

megalkotásáért harcba szállt Szalay László is, a kodifikáció magyarországi 

úttörője. A törekvés e jeles képviselője sokat idézett mondatában kapcsolta össze a 

kodifikáció és a gazdaság problémáinak kérdését: a polgári törvénykönyvet ő 

„elutasíthatatlan vállalatként” említi, s kifejti, hogy nyomban létre kell hozni, 

„mihelyst az ősiség, a birtokviszonyok ügye elintéztetik”152. 

E törekvések további megnyilvánulásaként 1842-ben született meg a 

Szatmár megyei 12 pont, melyben szerepelt az ősiség eltörlése, a telekkönyv, a 

büntető és a polgári törvénykönyv iránti igény is. A reformeszmék megjelenése 

már előrevetítette azt, hogy azok később miként fognak beépülni az 

országgyűlések által tárgyalt követelések közé. 

 

c) Országgyűlési erőviszonyok és az „új típusú” követutasítások 
jelentősége 
 

 A reformerek parlamenti tevékenysége nyomán az országgyűlések sorra 

alkották a különböző javaslatokat: 1836 és 1847 között számos törvény született 

egyes részterületek kodifikálására (pl. váltójog, kereskedelmi jog – azaz az 

úgynevezett excerpták153 – tekintetében). Ezek azonban  – tekintettel a magyar 

szabályozás hiányosságaira – nem jelenthettek többet, mint a megfelelő német 

nyelvű jogszabályok recepcióját. 

 A reformerők az áttörést joggal remélték az 1847. november 7-re 

összehívott országgyűléstől. A tanácskozások sikereit már előrevetítették a haladó 

gondolatok valódi tárházai, az 1847-es országgyűlés megválasztott követei 

                                                 
152 SZALAY László: id. m. 26-90. old. 
153 A polgári jogi illetve kereskedelmi  jogot érintő excerpták jellemzése, értékelése: NIZSALOVSZKY 
Endre: Deák Ferenc és a magyar polgári magánjog kialakulása in: Degré Alajos (szerk.): Tanulmányok 
Deák Ferencről Zalaegerszeg, 1976. 64-66. old. 
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számára a vármegyékben készített követutasítások154. Még az országgyűlés 

megnyitása előtt megalakult az ún. konzervatív párt, melynek vezető vármegyéi 

Temes155, Csongrád156 és Baranya157 voltak, ellentáborként pedig 

megemlékezhetünk kifejezetten liberális álláspontot képviselő 

törvényhatóságokról is, mint Borsod158, Zemplén159 vagy Pest160. Az egyes, 

magukat vagy az egyik, vagy a másik körhöz tartozónak valló megyék 

követutasításaiban azonban meglepően kevés érdemi különbség volt található. 

Ilyennek tulajdonképpen csak a közteherviselés illetve a népképviselet kérdésében 

elfoglalt álláspontot tekinthetjük. 1847-re számos törvényhatóság csupán főbb 

vonalaiban határozta meg követeinek utasítását, ami jelentősen befolyásolta a 

szavazások kimenetelét. A követutasítások általában csak vezérelvekre és 

tárgykörökre szorítkoztak, amint ezt több megye leszögezte utasításainak 

bevezetésében161. 

 

                                                 
154 A követutasításokról átfogó képet ad a Pesti Hírlap (PH) 1847. november 2. és november 19. közötti 
számainak „Törvényhatósági dolgok” című rovata. 
155 Követutasításáról részletesen: PH 1847/982. szám (november 11.) 312. old. 
156 PH 1847/960 (október 3.) 220. old. 
157 PH 1847/977 (november 2.) 288. old. 
158 PH 1847/972 (október 24.) 267-268. old. 
159 PH 1847/955 (szeptember 24.) 199-200. old. 
160 A számos más megye által példának tekintett Pest megyei követutasításról részletesen beszámol a PH 
1847/944, 945, 947, 948, 949, 950 és 951. számaiban, Pest városéról pedig 1847/985. számának 
(november 16.) 324. oldalán 
161 Érdemes egy pillanatra megvizsgálni azokat a vármegyei álláspontokat, amelyek az ősiség eltörléséről 
szóló szavazásra adtak utasítást követeiknek. A kérdés azért bír különös jelentőséggel témánk 
szempontjából, mert – amint majd látni fogjuk – a kodifikáció kérdése az ősiség eltörlésével együtt kerül 
az országgyűlés elé. Az ősiség kérdésében elfoglalt megyei álláspontok szerint a magyar vármegyék két 
táborra voltak oszthatók: a törvényhatóságok egyik része a fennálló helyzetet az „uti (másutt: sicut) 
possidetis” elve alapján, az aktuális birtokállapotnak megfelelően kívánta rendezni, azonnal megszüntetve 
az ősiségből folyó minden pert és igényt. A megyék másik csoportja ezzel szemben elsősorban Deák 
többször hangoztatott véleményére alapozta álláspontját és azzal érvelt, hogy „figyelemben tartandó a 
tulajdoni jogok meg nem csonkíthatása”, valamint az, hogy ténylegesen a birtokok jelentős része zálog 
alatt áll, ennélfogva célravezetőbb, ha „az ősiség nem egy vágással, hanem fokonként ’s szükség esetében 
a kincstárra nézve alkudozás által szüntetik meg” (Így vélekedett pl. Nógrád megye utasítást fogalmazó 
közgyűlésének vitáján H.K. táblabíró. PH 1847/944. (szeptember 5.) 157. old.). Az érvelés alapjául 
szolgáló Deáki gondolatmenet szerint, amelyet pl. az 1839. november 2-i kerületi ülésben tett 
hozzászólásaiban is kifejtett, az aviticitas a nemzeti haladás legfőbb akadálya ugyan, de egy ilyen káros 
intézményt sem szabad „röviden, mellékesen elintézni”, egyszerre eltörölni (KÓNYI Manó: id. m. I. kötet 
394-397. old.). Egyaránt ez utóbbi álláspontot képviselte Széchenyi István és Kossuth Lajos is, akiknek 
érvelése – melyben az ősiség eltörlése a nemnemesek birtokszerzési képességének megadásával 
kapcsolódott össze – a reformkorban még semmilyen formában nem volt keresztülvihető a felsőtábla 
főnemesi tagjai előtt. 
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4. AZ 1848:XV. TÖRVÉNYCIKK 
 

 Az 1847-es követutasítások, az országgyűlés kezdetben lassú törvényhozási 

munkája, hosszas tárgyalásai után a jogi forradalom jelentett mérföldkövet.   

 

 a) Törvénycikk az ősiség megszüntetéséről… 
 

Miközben az 1847. november 11-i kegyes királyi előadások162 tizenegy 

pontjában, melyben az uralkodó propozícióit felsorolta, sem az ősiség eltörlése, 

sem egy kidolgozandó polgári törvénykönyv nem szerepelt, és a kezdeti 

feliratok163 is főként a megyei gravamina, a sérelmek orvosolatlanságát, a régi 

törvények udvar általi megszegését tették szóvá, addig a márciusi események 

következtében az országgyűlési teendők köre jelentős változáson ment át és a 

jogalkotási folyamat is felgyorsult. Rövid idő alatt az országgyűlés elfogadott 

harmincegy olyan törvénycikket, amelyek által Magyarország politikai helyzete 

illetve jogrendszere alapvetően változott meg. Bár az eredeti tervek között nem 

szerepelt a kérdés, 1848. március 19-én a Karok és Rendek kerületi ülésén 

Somssich Pál, Baranya megye követe szóba hozta, hogy „épen azon pillanatban, 

midőn mindenkire a hazában, de főképen a földbirtokos nemességre tetemes 

áldozatok várnak, szükségesnek tartá a nemesi birtokot felszabadítani az ősiség 

bilincseiből”164. Ezzel a bejelentéssel vette kezdetét az országgyűlés egyik 

legrövidebb, mindössze két szakaszból álló törvénycikkének tárgyalása. Mint az a 

követutasítások alapján várható volt, a megyék többsége fel volt készülve erre a 

lépésre, csak az aviticitas eltörlésének módja volt megtárgyalandó. 

 A kérdést igazán érdekessé az tette, hogy a javaslatot éppen Somssich Pál 

baranyai követ tette. Már említettük, hogy Baranya a konzervatív megyék egyik 

vezérének számított, követe, Somssich Pál nemkevésbé. A konzervatív párt 

összetartó és vezéregyénisége volt ő, aki „mindig kegyelettel viseltetett a nemzeti 

                                                 
162 PH 1847/985. (november 16.), 323-324. old. 
163 Az 1847. Szt. András hava 7. napjára rendeltetett Magyarországi közgyűlésnek Irományai (Irományok) 
Pest, 1848. 13. szám alatt, 43-44. old. 
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hagyományok iránt, a ’józan haladásnak’ soha nem volt ellensége, ha ez a jót, a 

szükséges előremenést a multnak bevált, régi hagyományain tovább fejleszti és 

felépíti”165. A konzervatív Somssich javaslatát éppen „pártállása” miatt 

meglepetéssel fogadták a képviselők. Lónyai Menyhért külön is kiemelte, hogy az 

ősiség „nem számít a jelen országgyűlés teendői közé, s ez azon határozat ellen 

volna, melly a legszükségesebb teendőket már kitűzte”166. 

Az elfogadásra ennek ellenére valószínűleg Ung megye követének, Bernáth 

Zsigmondnak meggyőző válaszszavai alapján került sor: „…és ezzel sietni kell, 

mert a jövő országgyűlésen az összes nép itt lesz, és az nem igen fogja az ősiség 

eltörlését sürgetni, mert ingadozó birtokot olcsóbban szerezhet magának”.  

 Somssich javaslatának megtétele után a kerületi ülésben felszólalók 

valamennyien az „uti possidetis” elvének érvényre juttatása mellett foglaltak 

állást, és Kossuth ennek alapján kérte meg a javaslat megtevőjét a törvénytervezet 

szövegszerű kidolgozására – azonban mindent attól kívánna felfüggeszteni, 

tetszik-e ezen lépés a nemességnek? Ha beneficiumnak találja magára nézve, ám 

legyen, ha azonban tart és idegenkedik tőle, nyakára erőltetni nem akarja”167. 

Somssich a felkérésre megfogalmazta javaslatát, és másnap átadta a kerületi 

ülésben. 

 

 b) … és a magánjogi kodifikációról 
 

 A törvénytervezet első tárgyalására a Karok és Rendek XLVI. országos 

ülésén, 1848. március 23-án este került sor, öt másik tervezettel együtt168. A 

szöveg ekkor még kizárólag az ősiség eltörléséről rendelkezett. Deák, aki már 

idézett, 1839-es beszédeiben is amellett érvelt, hogy az ősiséget nem lehet azonnal 

megszüntetni, elsősorban a tervezett rendelkezés élét kívánta elvenni: az „uti 

                                                                                                                                                 
164 PH1848/7 (március 23.) 247. old. 
165 VÉSSEY LAJOSNÉ SOMSSICH Agath: Somssich Pál élete és működése Budapest, 1944. 55. old. 
166 PH 1848/7 (március 23.) 248. old. 
167 Kossuth hozzászólása, PH 1848/7. (március 23.) 248. old. 
168 Magyarország 1847/48. közgyűlésének Naplója a tekintetes Karoknál és Rendeknél Pest, 1848. I. kötet 
187-189. old. 
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possidetis” kimondását a tervezet hibájának tekintette. „Kimondani, hogy az 

ősiség el van törülve, még magában nem elég, mert annak nyomán hézag marad, 

mellyet pótolni kell, s uj összefüggést hozni létre nem egy nap munkája”169. Deák 

elsősorban az uti possidetis igazságtalansága miatt emelt szót: a zálogba került 

birtokok esetén azok elvesztése folytán a zálogba adó törvénybe vetett bizodalma 

csorbulna, a törvényes viszonyok „összebonyolódnának”. 

 Deák Ferenc e hozzászólását felhasználta arra is, hogy kiemelje: a polgári 

törvénykönyv megalkotása feltétlenül szükséges. A nemzeti és felelős kormány 

kezébe le lehet, és le is kell tenni ezt a kötelességet – hangsúlyozta. „Codexekkel 

fellépni szent kötelessége lesz az új kormánynak, mert most éppen az a baj, azért 

nehéz a törvénytudomány, hogy a Corpus Iuris tömkelegében kell keresgetni, s 

egyik egyre, másik másra hivatkozik”. 

Hozzászólásával Deák – elsősorban hatalmas tekintélyének köszönhetően – 

rövid idő alatt mindkét célt elérte. Deák kérésére a törvénytervezetet Szentkirályi 

Móric azonnal átszövegezte, és megadta annak végleges formáját, melybe az uti 

possidetis tökéletes megvalósítása helyett (2. §) fenntartások kerültek (olyan 

folyamatban levő, még el nem döntött perekre, amelyek az ősiségből eredtek, nem 

vonatkozik); illetve 1. §-a is kiegészült egy második fordulattal: a minisztérium az 

ősiség eltörlése alapján „a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni, és ezen 

törvénykönyv javaslatát a legközelebbi országgyűlés eleibe terjesztendi”. 

Érdemes talán elgondolkodni azon, vajon miért kötötte össze Deák a 

kodifikáció kérdését a tulajdoni viszonyok rendezésével, az ősiség eltörlésével. 

Részben természetesen azért, mert reformkori eszmetársaival együtt maga is azt 

vallotta, hogy a magánjogi reformok előzménye a birtokviszonyok rendezése170. 

Nagy valószínűséggel szerepet játszottak hirtelennek tűnő javaslatában a 

kodifikációs kérdésben a korábbi reformországgyűléseken 1834 óta tapasztalt 

sikertelenségei is. Deák ugyanakkor valószínűleg azt is felmérte, hogy a jelenlegi 

helyzetben, mikor napról napra azt sürgették, hogy a király szentesítse már a 

legalább addig elkészült törvényeket, nehogy egy kedvezőtlen fordulat az 

                                                 
169 PH 1848/14 (március 30.) 273. old.; SÁNDORFY Kamill: id. m.  257. old. 
170 Amint ezt Szalay is összekapcsolta munkáiban, pl.: SZALAY László: Codificatio id. m. 23. old. 
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országgyűlés egész addigi munkáját rombadöntse171, nincs reális esélye annak, 

hogy egy önálló törvényt sikerül elfogadtatni a magánjog kodifikálásáról. Ehhez 

ugyanis legalább az alapelvek részletes kimunkálására lett volna szükség, amit 

azonban – erre vonatkozó országgyűlési tárgymegjelölés hiányában – nem 

remélhetett a követektől. Nem maradt tehát más választása, mint elfogadtatni, 

hogy – a rendek és a főurak szemében egyaránt sokkal fontosabbnak tűnő ősiségi 

kérdés mellett, egy „odavetett” félmondattal – deklarálni az önálló magyar 

magánjogi kódex igényét.  

 

c) Új cél a minisztérium előtt 
 

Miután a törvénytervezet szövegét mindkét ház (igazán csekély, csak az 

ősiséggel foglalkozó részre vonatkozó, és általában atekintetben is irreleváns vita 

után172, tehát Deák várakozásának megfelelően) elfogadta, azt – Kossuthnak az 

országgyűlés mielőbbi bezárását, a kidolgozott eredmények szentesítés általi 

biztosítását sürgető felszólalásai eredményeként – a többi, addig elfogadott 

törvénytervezettel együtt 1848. április 6-án szentesítésre a királyhoz 

megküldték173. Az áprilisi törvények között jelentéktelenül megbúvó kis 

törvénycikket az uralkodó szentesítette174.  

Deák Ferenc, mint a felelős minisztérium igazságügyi minisztere, az 

1848:XV. törvénycikk és az Országgyűléstől kapott megbízás alapján a magyar 

polgári törvénykönyvet valóban elő kívánta készíteni175. Ennek kidolgozására 

                                                 
171 Kossuth különösen nyomatékosan kérte ezt az 1848. április 3-i felszólalásában, a Karok és Rendek 
LVII. ülésén.   
172 Képviselőház naplója 188. old.; Főrendiház naplója 447. old.; ill.: BALOGH Judit: A magyar magánjogi 
kodifikáció gondolata és az 1848-as jogi forradalom in: Horváth Attila (főszerk.): Forradalom vagy 
reform? Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam- és jogfejlődéséről Budapest, 
1999. 158. old. 
173 A szentesítést kérő felírás nyomtatásban: Irományok 195. szám alatt, 181. old. 
174 az udvari kancellária határozata nyomtatásban: KÁROLYI Árpád: Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az 
udvar előtt Budapest, 1936. 258-260. old. 
175 Erre utal a 349. sz. igazságügyi miniszteri körlevél, amely 1848. május 5-én a minisztérium feladatai 
közt a törvénykönyv előkészítését is felsorolja. EMBER Győző: Az 1848/49-i minisztérium levéltára 
Budapest, 1950. 182. old. 
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kodifikációs osztályt állított fel minisztériumában176. A bizottság élére Szalay 

László, „a kodifikátor” került177. 

d) A törvénycikk értékelése 
 

Az áprilisi törvények azonban – karakterüknél és keletezésük módjánál 

fogva – nem tényleges kodifikációt, a régi magyar jognak a jogfolytonosság 

szellemében való fokozatos átalakítását valósították meg, hanem „a magánjog 

terén tabula rasa-t csináltak”178: lebontották a régi birtokjogot, de nem maradt 

már idő az új rendszer felépítésére. A negatív kodifikáció ilyen értelemben a régi 

magyar magánjog negligálását jelentette, de új magyar szabályok híján179 egyúttal 

arra is lehetőséget teremtett, hogy „a tátongó résen át sebes áradattal nyomuljon be 

az idegen jogrendszer”180. 

A forradalom és szabadságharc leverése után az ősiség és adományrendszer 

eltörlését, az úrbéri megváltást, a polgári törvénykönyv életbeléptetését, a 

jogegyenlőségen alapuló igazságszolgáltatást a bécsi abszolutista kormányzat 

hajtotta végre, de már más szellemben, mint ahogy a ´48-as törvények 

készültek181. 

                                                 
176 LÁNYI Bertalan: A kodifikáció szervezete in: Jogi dolgozatok a Jogtudományi Közlöny 50 éves 
fennállásának emlékére (1865-1915) Budapest, 1916. 410. old. 
177 Szalay kodifikációs tevékenységéhez pl.: uő: Codificatio, továbbá NIZSALOVSZKY Endre: Szalay László 
kodifikációs külföldi kapcsolatai és a sioni epizód in: uő: Tanulmányok a jogról Budapest, 1984. 57-88. 
old., „jogászdiplomáciai” szerepéről (elsősorban a Paulskirche kapcsán): GÖNCZI Katalin: Az első magyar 
diplomáciai képviselet történetéhez: a frankfurti magyar misszió 1848-ban JK LIV. évfolyam (1998) 347-
350. old.; uő: Pest-Buda és Frankfurt kapcsolata egy kortárs jogtudós szemével in: Horváth Attila 
(főszerk.): Forradalom vagy reform? Tanulmányok az 1848/49-es forradalom és szabadságharc állam- és 
jogfejlődőséről Budapest, 1999. 22-28. old. Szalay azonban nemsokáig vezethette a kodifikációs osztályt, 
hiszen már május végén Frankfurtban volt, mivel a kormány diplomáciai szereppel bízta meg. MÁDL 
Ferenc: Das erste ungarische Zivilgesetzbuch... id. m. 97. old. 114/c) jegyzet. 
178 SZLADITS Károly kifejezésével, in: Szladits Károly (szerk.): Magyar magánjog I. kötet 78. old. 
179 Az 1848/49-es minisztériumok alatt minden valószínűség szerint nem készült magánjogi törvénykönyv-
tervezet, hiszen erre sem a történelmi, sem a jogi szakirodalom nem utal. További alátámasztás: MÁDL 
Ferenc: id. m. 97. old. 
180 SZLADITS id. m. 79. old. 
181 Vö. SUHAYDA János keserű jellemzésével: A magyar polgári anyagi magánjog rendszere az 
Országbírói Értekezlet által megállapított Ideiglenes Törvénykezési Szabályokhoz alkalmazva Pest, 1862. 
23. old. Mint írta: [Az 1848-as törvényekben] „kimondott elvek, és azok további kifejtéséhez kötött 
remények a bekövetkezett gyászos események folytán teljesedésbe nem mehetvén, idegen kezekbe 
kerültek jogi életünk egész valójával együtt. Törvényhozásunk és törvényeink helyébe a pátensek, 
igazságügyministeri rendeletek léptek, mellyek magánjogi terveinket is nem csak hogy megváltoztatták, 
hanem igen csekély kivétellel egészen el is törölték.” 
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 A kodifikációs munkálatok megindulásával aztán ismét előtérbe került az 

áprilisi törvények, köztük az 1848:XV. törvénycikk értékelése. Abban egyeztek az 

álláspontok, hogy a jogszabályhely elvitathatatlan érdeme, hogy erős lökést adott 

a valódi magánjogi kodifikációnak. A romantikus kritika jelent meg a törvények 

kapcsán Dell’Adami Rezső munkájában: „Vannak korszakok, melyek különösen 

alkalmasak nagy jogi alkotások létesitésére, mert a népek életében mintegy 

váltópontot képeznek. (...) Ily váltópontra ért nemzetünk is 60 éves harcz után 

1848-ban. Ekkor nyilatkozott a nemzet jogi öntudata, a nemzet geniusza; ekkor 

temette századok haragjának és szégyenének sulyos terhét az ujjászületés 

Lethejébe; ekkor vált meg régi magánjog-emlékeitől, melyek a populus és a plebs 

különváltságának politikai alapján nyugodtak és szülte a polgári jog eszméjét, 

melynek rendeltetése nem állami, hanem társadalmi”182.  

A tényleges kodifikációs munkálatok elkezdése után ellenben hamarosan 

világossá vált, hogy a XV. törvénycikk közbevetett félmondata csak egy naív, 

romantikus hullám lehetett, hiszen abból egyrészt hiányzott a logikai összefüggés 

(az ősiség teljes és tökéletes eltörlése alapján nem lehet polgári törvénykönyvet 

készíteni, hiszen ilyen alap nincs, csupán annyi van, hogy az ősiség nem létezik 

többé), másrészt a következő országgyűlés elé terjeszteni szintén lehetetlen lett 

volna egy olyan munkálatot, amely több éves, évtizedes előkészítés után lehet 

csak alkalmas arra, hogy rendeltetését betöltse183. 

 

5. AZ OSZTRÁK JOG URALMA 
 

1848 forradalmi epizódját követően az osztrák császár abszolutista 

eszközökkel alakította Magyarország igazgatási, bírósági szervezetét és 

jogrendszerét: a „divide et impera” klasszikus elvét tartotta szem előtt, amikor a 

                                                 
182 DELL‘ADAMI Rezső: Az anyagi magyar magánjog codifikátiója id. m. 317. old. 
183 Ilyen értelemben nyilatkozott a törvénycikkről RENTMEISTER Antal: id. m. 113. old. 
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magyarok számára elfogadhatatlan, a törvényhozás alkotmányos útját figyelmen 

kívül hagyó pátensekkel vezette be nálunk az osztrák jogi normákat184. 

 

 

 

a) A neoabszolutizmus jogrendezésének általános vonásai 
 

Az abszolutizmus jogi rendelkezései – legalábbis a magánjog 

vonatkozásában – nagyfokú liberalizmust mutatnak185. A jogpolitika iránya a 

magyar földtulajdon megszerzése tekintetében a teljes jogbiztonság megteremtése, 

elsődleges cél a tulajdonjog rendi jellegének, az ebből adódó kötöttségeknek a 

megszüntetése volt.  

− Az 1852. november 29-ei, ún. ősiségi pátens186 megszüntette a királyi és nádori 

adományrendszert és a királyi kincstárnak magszakadás és hűtlenség címén 

való utódlását. Eltörölte az ősiséget, erre hivatkozva többé nem lehetett pert 

indítani. Megszüntette az öröklött és szerzeményi, a fiú- és leányági vagyon 

(elsősorban földbirtok) közti különbséget. 

− 1853. március 2-án hirdették ki az ún. úrbéri pátenst, amely deklarálta 

Magyarországon a jobbágyfelszabadítást, és rendelkezett a földbirtokosok 

kárpótlásáról187. 

− 1853. május 1-jétől volt hatályban Magyarországon az Optk. a függelékében 

foglalt utólagos rendeletekkel együtt (1852. november 29-ei pátens). Az addig a 

                                                 
184 Az osztrák (elsősorban magán-) jog magyarországi érvényesüléséről és hatásairól bővebben különösen 
KAJTÁR István: Az osztrák jog magyarországi recepciójának kérdéséhez in: Tanulmányok Szamel Lajos 
tiszteletére Studia Iuridica 118. Pécs, 1989. 107-121. old.; uő: Österreichisches Recht in Ungarn in: Péter 
Orsolya – Szabó Béla (szerk.): A bonis bona discere (Festgabe für János Zlinszky zum 70. Geburtstag) 
Miskolc, 1998. 451-472. old.; továbbá ZLINSZKY János: Österreichisches Recht in Ungarn in: 
Schriftenreihe der Niederösterreichischen Juristischen Gesellschaft 74. Wien, 1997. 59-75. old. 
185 Nem mondható el ugyanez a politikai rendelkezésekről, ahol szinte teljes elnyomásra törekedtek. Ezért 
is kísérte a rendeletek illetve az Optk. – gazdaságilag indokolt és haladó – magyarországi bevezetését 
mindenütt undor és ellenállás. A magyar jogászság sokáig nem tudott megbarátkozni az „idegen joggal”. 
Ennek köszönhető, hogy az osztrák törvények – mint később látni fogjuk – igazán jelentős fejlesztő hatást 
csak tételes jogi hatályuk megszűnte után fejtettek ki Magyarországon. 
186 Az ősiségi pátensről legutóbb: BÉLI Gábor: A tulajdonátruházásra vonatkozó kötöttségek és 
formaságok felszámolása az ősiségi nyíltparancsban JK LV. évfolyam (1999) 393-396. old. 
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magyar korona alá tartozó országoknak csak némelyikében, a magyar jog 

szempontjából partikuláris jogként érvényesült jogszabályösszesség tehát ettől 

az időponttól az egész országterületen hatályos joggá vált188.  

− 1855. december 15-én kelt a telekkönyvi rendtartás, amely Magyarországon is 

bevezette189 és kötelezővé tette osztrák mintára a telekkönyvet. 

A régebbi magyar törvények emellett csak annyiban maradtak hatályban, 

amennyiben azt az Optk. hatályba lépését elrendelő pátens általános alapelve (ti. 

hogy a törvények visszaható hatállyal nem bírnak), illetve az ez alól felállított 

kivételek megengedték. Az új szabályok legnagyobb hibája az volt, hogy az 

érintett területeken elvágták a mindeddig tradicionális alapokon fejlődő 

hagyományos magyar jog továbbhaladásának útját.  

 

b) Az országbírói Értekezlet és a kodifikációs elképzelések 
 

Az osztrák szabályok érvénybe nem léptetése miatti „maradványoktól” 

eltekintve190 a magyar anyagi magánjog, a bírósági szervezet és az ítélkezés 

eljárási szabályainak visszaállítására csak az Országbírói Értekezlet határozatai 

alapján került sor. Az ekkor meghozott Ideiglenes Törvénykezési Szabályok a 

fejlődés új191 – immár tartósnak bizonyult nemzeti – szakaszát nyitotta meg192. A 

                                                                                                                                                 
187 HOMOKI NAGY Mária: Jobbágyfelszabadítás és annak nehézségei Magyarországon 1848/49-ben JK 
LIV. (1999) 1-8. old. 
188 Az Optk. hatályban volt korábban a szlavóniai és bánsági határőrvidéken 1812. január 1-jétől, illetve 
átmenetileg Horvátországban és Fiuméban is. Leopold PFAFF – Franz HOFFMAN: Commentar zum 
österreichischen allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche I. kötet 1. rész Bécs, 1877. 39-44 old. 
189 A telekkönyvi rendszer Magyarországon nem volt teljesen előzmények nélküli intézmény. Ún. 
betáblázás már korábban is létezett – persze nem volt kötelező a nemesi birtok esetében –, melynek 
rendszerét az 1840-es országgyűlés teljesen újraszabályozta, majd pedig az 1850. január 14-i pátens is a 
telekkönyv előkészítésével foglalkozott. 
190 A házasságkötésre és annak felbontására vonatkozó szabályok (Optk. I. rész 2. fejezet) pl. a szorosan 
vett országterületen csak a zsidók és a protestánsok, Erdélyben pedig csak a zsidók közötti házasságokra 
voltak alkalmazandók. Mindemellett megjegyzendő, hogy a házassági jog szabályainak átvétele 
visszalépést is jelentett volna, hiszen az osztrák jogszabályok számos – a jogegyenlőség már kimondott 
elvével ellentétben álló – feudális jellegű vonást tartalmaztak. 
191 Az új szakasz azonban csak a jogászság egy része számára volt kívánatos és magától értetődő. Más 
részük az Optk-t, az általa megteremtett jogrendszert kívánta vissza a bizonytalan magyar szabályok 
visszaállítása helyett. A (német nyelvű) irodalom ismertetése Stefan MALFÉR: Das österreichische ABGB 
in Ungarn zur Zeit des „Provisoriums” 1861-1867, ZNR 1992. 42-23. old. 
192 Annak ellenére, hogy az osztrák udvar több ízben (sikertelenül) próbálkozott az Optk. újbóli 
hatálybaléptetésével Magyarországon. Erről részletesen MALFÉR: id. m. 34-39. old. 
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magánjogi kiegyezés következményeként Forgách Antal magyar udvari kancellár 

már 1862 májusában azt indítványozta a minisztertanácsban, hogy a királyi kúria 

elnökét bízzák meg a polgári, a büntető193 és a kereskedelmi törvénykönyvek 

kidolgozásával194. Ennek érdekében – a kúria elnökének javaslatára – 1863. 

január 6-án egy kodifikációs bizottság felállítását javasolta a büntető és a 

kereskedelmi jogi kódexek kidolgozására.  

A magánjogi törvénykönyv megszerkesztését ugyanekkor a kúria elnöke 

nem bizottsági formában képzelte el, hanem azzal magánszemélyeket kívánt 

megbízni195. Apponyi nem zárta ki, hogy a kódex kidolgozása során a szerkesztők 

az Optk-t alapul vegyék, csupán azt kötötte ki, hogy „amennyiben a magánjogban 

az Optk. lesz a tárgyalások alapja, az évszázadokon keresztül kialakult magyar 

családi viszonyokra tekintettel az öröklés és egyéb, ezzel kapcsolatos 

rendelkezések vonatkozásában eltérő rendelkezések lesznek szükségesek196. 

Az önálló törvényalkotásnak azonban ekkor – ismerjük el – egyáltalán nem 

volt reális esélye. Többek között azért nem, mert az osztrák kormányzat szándéka 

továbbra is az Optk. ismételt bevezetése maradt; a kormány elképzeléseivel nem 

volt összeegyeztethető az önálló magyar jogrendszer. Mindennek következtében 

az indítványt az Államtanács egészében elvetette197. 

 

c) Korai osztrák recepció 
 

                                                 
193 Az önálló kodifikáció hiánya a büntető anyagi jogot sem hagyta osztrák behatások nélkül. Erre 
vonatkozóan részletesen: BÉLI Gábor – KAJTÁR István: Az osztrák (-német) büntető jogszabályok hatása a 
magyar jogban a 18. században (A Praxis Criminalis) in: Dolgozatok az állam- és jogtudományok köréből 
XIX. Pécs, 1988. 29-64. old. 
194 MALFÉR: id. m. 35. old. 
195 A bécsi Staatsarchivban fellelhető dokumentumok alapján Apponyi György az akkoriban ügyvédként 
tevékenykedő Horvát Boldizsárt, és Deák egykori titkárát, a tekintélyes jogászprofesszort, Tóth Lőrincet 
kívánta megbízni a polgári törvénykönyv (valamint emellett a közjegyzőkről és az ügyvédi rendtartásról 
szóló törvények) tervezetének elkészítésével. MALFÉR: id. m. 36. old. 
196 MALFÉR: id. m. uott.  
197 Az Államtanács indokolásában a császár 1862. augusztus 18-án kelt legfelsőbb elhatározására 
hivatkozott, amely szerint a jelenlegi feladat csupán az „elengedhetetlen változtatások” keresztülvitele és 
az is csak az udvartól függő személyek segítségével. MALFÉR: id. m. uott. 
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  Az osztrák jog uralmának időszaka mégsem ért véget 1861-gyel, az ITSZ 

kiadásával. Formális magyarországi198 hatályon kívül helyezése dacára – bár nem 

léptették ismét hatályba Magyarországon és az osztrák kormány által „magyar 

kodifikáció” címén javasolt módosítása sem készült el sem Bécsben, sem a 

magyar országgyűlés vagy a kúria kebelén belül199 – tovább élt a 

jogalkalmazásban, a bírói joggyakorlatban. Annak ellenére, hogy 1853-ban, a 

törvény „kapkodó” hatálybaléptetése idején a kortársak azt vetették ellen, hogy 

hiányzik az a jogászréteg, amely az idegen szabályokat megfelelő szinten 

ismerné200, alig néhány éves tételes hatálybanléte alatt rendelkezései olyan mélyen 

belevésődtek a magyar joggyakorlatba, hogy a bíróságok azokkal a törvény 

deklarált kiiktatása után sem szakítottak. Ennek oka elsősorban abban volt 

keresendő, hogy az ITSZ 19. és a 20.§-a az ősiségi pátens további hatályban 

tartásáról rendelkezett, míg a 21.§ szerint: „szintúgy fenntartatnak ideiglenesen az 

Országgyűlés intézkedéséig az ausztriai általános polgári törvénykönyvnek 

mindazon rendeletei is, melyek az 1855. december 15-iki telekkönyvi rendelettel 

kapcsolatban állván, a telekkönyv tárgyát képező valamely jog szerzése vagy 

elidegenítése módjait meghatározzák”. 

 A bírói gyakorlat e rendelkezések miatt szinte megoldhatatlan feladat elé 

került. Az ITSZ megfogalmazásai (hiszen elhamarkodva – 6 hét alatt – készültek 

és provizórikusnak szánták őket) inkonkrétak, homályosak voltak, abból a 

gyakorlat nemigen tudta levezetni, melyek is pontosan azok a szabályhelyek, 

amelyeket még alkalmazni kell, illetve melyek vesztették hatályukat. A magyar 

bíróságok pedig még az ITSZ kifejezett rendelkezésein is túlmentek: az 

                                                 
198 De csak a szoros értelemben vett magyar területeken, mert Erdélyben és Horvátországban nem 
helyezték az anyaországgal egyidejűleg hatályon kívül az Optk-t. L. ehhez: ZLINSZKY János: Ungarn id. 
m. 2149. old. 
199 Pedig 1863 végétől egyre erősödött ez a (centralisztikus) kormányzati szándék. Meghiúsulását végül 
nem a megfelelően lojális törvényszerkesztői kör hiánya, hanem a kiegyezésről megindult titkos 
tárgyalások vezettek. Pedig 1865. február 3-án Zichy Hermann, az újonnan kinevezett, szerény képességű 
(BERZEVICZY Albert: Az absolutismus kora Magyarországon IV. kötet 97-98. old.)  kancellár – a bécsi 
akaratot teljes mértékben magáévá téve – előadta a kereskedelmi törvény és a váltórendtartás 
magyarországi hatálybaléptetéséhez szükséges törvény tervezetét. Részletesen MALFÉR: id. m. 37-39. old. 
200 Ezt az érvet az osztrák normák magyarországi oktrojálása ellen annak dacára is hangoztatták, hogy az 
osztrák magánjog a magyar jogi oktatásban főtárgyként szerepelt. Az erőszakos osztrák jogexport 
következtében – avagy kísérőjelenségeként – az örökös tartományokból szép számmal érkeztek „jogi 
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ítéletekben a provizórikus rendelkezésekből levezethetőnél sokkal több tételt 

vettek át az osztrák törvénykönyvből201, mert a magyar magánjog ekkor, 

különösen a kötelmi jogban még nagyon hézagos volt. Nem véletlenül 

állapíthatták meg tehát a kortársak, hogy már az Optk. bevezetése óta 

megfigyelhető a magyar és osztrák jogrendszer egyfajta általános nivellálódása, 

azaz, hogy a magyar jog nemzeti karakterét sok esetben – mindenekelőtt a dologi 

és a kötelmi jogban – már elvesztette202. 

A kodifikáció késése miatt ez a jogbizonytalanság és a hol csendes, hol 

viszont expressis verbis kimondott recepció több évtizeden keresztül kísértett a 

magyar jogi praxisban203, a bírói gyakorlat jogfejlesztő hatása pedig olyannyira 

rányomta bélyegét jogunkra204, hogy az ilyen módon beszivárgott idegen jogi 

tételek a röviddel a századforduló előtt végre megindult kodifikációs 

munkálatokban újra és újra megjelentek205. Az osztrák jog uralmának az 1861-es 

„magánjogi kiegyezést”206 követő továbbélését vizsgálva a felmerülő kérdések 

közt leginkább a dologi jogot szokás megemlíteni. Valóban, az, hogy a magyar 

                                                                                                                                                 
tanácsadók” Magyarországra, hogy idegen hivatalnokok bevonásával könnyítsék meg az új normák 
alkalmazását. KAJTÁR István: Az osztrák jog magyarországi recepciójának kérdéséhez id. m. 112. old. 
201 Sokszor hivatkoztak a bíróságok a gyűlölt osztrák joggyakorlat helyett az erdélyi bíróságok 
gyakorlatára, de mint láttuk, mivel az Országbírói értekezlet határozatai csak a szorosan vett Magyarország 
területére terjedtek ki, az „erdélyi” gyakorlatban alkalmazott szabályok valójában az OPTK szakaszai 
voltak. 
202 Erre elsősorban azok a gyakorlati jogászok hivatkoztak, akik – mint később látni fogjuk – a kodifikáció 
lehetséges változatai közül a recepciót látták megvalósíthatónak. 
203 A századfordulót közvetlenül megelőző időszak jogi szakfolyóirataiban meglepő példákat találhatunk 
erre a jelenségre. A JK 21. évfolyam (1886) 13. számában (112. old.) közölt eset szerint az egyik hazai 
királyi törvényszék ítéletében hatályban lévőnek mondta ki az Optk. egyik cikkét, és erre alapozta ítéletét. 
Ugyanez ismétlődött meg a 28. évfolyam (1893) 6. számában közölt írás szerint egy királyi járásbíróságon 
is. (48. old.) 
204 Az Optk. tételes hatályon kívül helyezésének időszakából ezt a „chaotikus állapotot” emelte ki Nagy 
Ferenc, a magánjogi törvénykönyv egy későbbi, 1914-es javaslatának a képviselőház különbizottságában 
tartott általános vitája alkalmával is: „Egyfelől a kifejezett osztrák polgári törvénykönyv, másfelől a 
hallgatólagos osztrák polgári törvénykönyv, keverve u.n. pandektajogi elmélettel bírói gyakorlattá 
emelve...” NAGY Ferenc nyitóbeszéde in: A Polgári Törvénykönyv törvényjavaslatának tárgyalása a 
képviselőház külön bizottságában I. Általános tárgyalás Budapest, 1915. 11. old. 
205 Ezt bizonyítja az egyes tervezetek szövegei mellé kiadott hivatalos indokolások illetve a két 
világháború közötti legjelentősebb magánjogi összefoglaló munka számtalan hivatkozása az Optk-ra. Pl.: 
Indokolás a Magyar Általános Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez (1. szöveg) I-V. kötet Budapest, 1901, 
Indokolás a Magyar Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez (2. szöveg) I-IV. kötet Budapest, 1914. stb., 
illetve: SZLADITS Károly (szerk.): Magyar Magánjog I-V. kötet Budapest, 1941. 
206 Ezt a megjelölést először Szladits használta, több munkájában is, mint pl. Franz Deák und unser 
heutiges Privatrecht ZuöPR IX. (1903) 317-326. old. Érdekes a kérdésben Malfér által elfoglalt álláspont, 
amely szerint 1861 nem annyira osztrák–magyar vonatkozásban jelentett „kiegyezést”, mint inkább a 
magyarországi belső viszonyokban, a két ellentétes irányzat képviselői között. Stefan MALFÉR: id. m. 34. 
old. 
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dologi jogi intézmények az egységes telekkönyvi rendszer miatt osztrák mintára 

fejlődtek, nem vonható kétségbe207.  

  

A neoabszolutizmus korának e vonásai a kronológiát tekintve 1849 és 1865 

között határozták meg a magyar állami és jogéletet208, de az átvett jogszabályok 

tényleges hatásukat valójában a következő periódusban fejtették ki. Az 1867-es 

kiegyezés ugyanis közjogilag stabil alapra helyezte a két állam viszonyát, 

létrehozva a dualista Osztrák-Magyar Monarchiát, melyben Magyarország 

formális állami önállóságát, autonómiáját a Habsburg birodalmon belül megfelelő 

mértékben meg tudta őrizni. Ez a kiegyezés teremtette meg a biztos alapot a 

jogrendszer fejlődéséhez is. 

 

6. MODERN KODIFIKÁCIÓS TÖREKVÉSEK MAGYARORSZÁGON 
 

A dualizmus-kori jogfejlődésben, megújítva az 1848-ban megfogalmazott 

törekvéseket, újra erőteljesen kapott hangot a – valamilyen módon 

megvalósítandó – jogrendezés szükségessége. A kor sokoldalúan képzett jogászai 

el voltak szánva a nagy feladatra, hogy egy átfogó, hézagmentes és logikailag 

kerek, egész törvénykönyvet alkossanak meg. A törekvést azok a – döntően a 

fiatal generációhoz tartozó – jogászok indították el, akik képesek voltak 

látókörükbe vonni koruk egyetemes európai magánjogfejlődését (tekintetbe véve 

ennek során a megelőző időszak tendenciáit és tapasztalatait is), akik nehézség 

nélkül tudták eredetiben olvasni a példaképül vehető államok mindegyikének 

anyanyelven írt törvényeit, akik ismerve e nagy államok történetét és eszmei 

hátterét is, kidolgozták, és a századforduló magas szintű, mondhatni vezető 

tudományává fejlesztették az összehasonlító jogtudományt.  

                                                 
207 Hozzá kell azonban tennünk, hogy a magyar gyakorlat az egységes telekkönyvet – miután végre 
befogadta – a továbbiakban is meglehetősen kétkedve alkalmazta, mert nem volt képes megbarátkozni 
annak formalizmusával. Mint számos akkori tanulmányban megtalálható, a rengeteg jogvita ahhoz 
vezetett, hogy bíróságaink e formalizmus szigorú jogkövetkezményeit alaposan megfaragták. 
208 BÖSZÖRMÉNYI-NAGY Emil: Das ungarische Erbrecht zur Zeit des Dualismus in: Andor Csizmadia – 
Kálmán Kovács (szerk.): Die Entwicklung des Zivilrechts in Mitteleuropa 1848-1944 Budapest, 1970. 
413-429. old., különösen 416. old.  
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a) A jogi szakírás és a kodifikációs kérdés 
 

Az 1866-ban útjára indított jogi szakfolyóirat, a Jogtudományi Közlöny 

nyitószáma – a beköszöntő, a folyóirat célkitűzésének, tervezett szerepének 

ismertetése után – legelső helyen egy tanulmánysorozatot kezdett közölni a felelős 

szerkesztő, Ökröss Bálint tollából, Codificatio címmel, amely az egész 

évfolyamon végigvonulva, jogelméleti megközelítésből tárgyalta a jog és a 

törvények kérdését, így jutva el a törvényhozáshoz209. Még ugyanebben az első 

évfolyamában csatlakozott ehhez a sorozathoz egy másik, nem kevésbé 

terjedelmes és alapos, de már inkább a kodifikáció lehetőségének gyakorlati 

megvalósulásait bemutató-értékelő tanulmányfolyammal Suhayda János is210.  

A szakmai tanulmányokban körvonalazódott a magánjogi kódexalkotás 

hazai lehetősége, majd lassan annak iránya, az elképzelések annak céljáról, 

módszereiről, sikeréről és hatásáról. A tanulmányok, kisebb írások, 

hozzászólások, néha röpirat-számba menő vélemény-nyilvánítások árnyalt képet 

adnak a (meglehetősen aktív, érdeklődő és véleményformáló) jogásztársadalom 

elképezéseiről akkor is, ha tudjuk,  nem ez a forrás, nem a Jogtudományi Közlöny 

volt a XIX. század utolsó harmada kodifikációs folyamatainak meghatározó 

tényezője. 

 

b) Elvi viták a kódex megvalósíthatóságáról 
 

Az írott jog hiánya, az eseti jogképzés és az ezzel járó jogbizonytalanság 

vezetett oda, hogy a XIX. század utolsó harmadában a jogalkalmazó szakemberek 

többsége belátta a jogegységesítés szükségességét. Nem volt azonban ennyire 

                                                 
209 ÖKRÖSS Bálint: Codificatio JK 1. évfolyam (1866) folytatásokban. 
210 SUHAYDA János: Tanulmányok a polgári magánjogi codificatio terén JK 1. évfolyam (1866) 
folytatásokban. 
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egységes annak megítélése, milyen formában kell ennek megtörténnie211. A 

megoldás módjáról hosszú ideig folytak a viták a tárgyalótermekben, a szaksajtó 

hasábjain és a minisztériumban egyaránt. Abban sem volt egységes az álláspont, 

hogy egy efféle nagyszabású munkálatra megérett-e a magyar jogélet. Egyes 

vélemények szerint ugyan már régen, hisz a magyar kodifikáció hőskorát a XIX. 

század '40-es éveiben élte212, mások viszont azt tartották, hogy (bár a munka 

elvégzése szükséges, de annak idejét tekintve) nagyon óvatosan kell 

megközelíteni ezt a kérdést, hiszen „ott, hol a nemzet a jogfejlésnek még csak 

kezdetén áll: a codificatio életbeléptetését mi is veszélyes kisérletnek tartanók. De 

ha egyszer valamely nép megállapodott elvekhez jutott; ha viszonyai és 

jogkészletei annyira fejlettek, hogy a codificatiónak csak a készletek feldolgozása, 

rendezése és idomítása jut feladatul; ... maradandó és üdvös műveletei a 

törvényhozásnak csakis codificatió utján létesithetők”.213 Számos gyakorlati 

szakember214, Ökröss, Suhayda vagy a kodifikációról annak gazdasági oldala, 

lehetőségei felől közelítve sokat publikáló Dárday Sándor215 is meg volt győződve 

arról, hogy erre a feladatra koruk magyar magánjoga és jogásztársadalma már 

alkalmas. A katedra, a tudomány képviselői között azonban nem alakult ki 

egyértelmű kodifikációpárti többség. Az erősen konzervatív beállítottságú 

Herczegh Mihály igenlő véleménye mellett216 Rentmeister már az első kísérlet 

kapcsán kifejtette: nem látja alkalmasnak a jogállapotok fejlettségét a kódex 

                                                 
211 A sajtóban fel-felbukkanó kodifikáció mellett a korai jogrendezés már említett formái közül is 
szóbajöhetett volna a konszolidáció és az inkorporáció is (amint ezt a nemzeti irányzat zászlajára tűzte), ezt 
azonban az igazságügyi politika és a tudomány hamar lesöpörte a lehetőségek palettájáról. Még az 
egyébként a nemzeti irányhoz tartozó Herczegh Mihály is akként vélekedett, hogy „A törvényalkotás azon 
módja, mely consolidatio utján történik, nálunk ma már nem időszerű, de ki sem vihető többé”. 
Megállapítását Horvát Boldizsár igazságügyminiszter szavaira alapozza, aki szerint „A mult intézményei 
oly korhadtak, hogy azokat gyökeres átalakítás nélkül nem lehet javítani”. HERCZEGH Mihály: Magánjogi 
codificátiónk... id. m. 385. old. 
212 pl. SÁNDORFY Kamill: id. m. különösen Előszó és III. rész 86-140. old; SZLADITS Károly: A magyar 
magánjog jellegváltozásai az utolsó száz év alatt (1840-1940) in: Eckhart Ferenc - Degré Alajos (szerk.): 
Emlékkönyv Dr. Viski Illés József tanári működésének 40. évfordulójára Budapest, 1942. 487. old. 
213 ÖKRÖSS Bálint: Codificatio id. m. 835. old. 
214 pl. HALMÁGYI Sándor királyi törvényszéki elnök A magyar codificatioról című írásában JK 13. 
évfolyam (1878) 49-50. szám, különösen 404. old. 
215 pl. DÁRDAY Sándor: Az igazságügyi budget JK 6. évfolyam (1871) 61-62. old.; uő: A törvényelőkészítő 
bizottság JK 7. évfolyam (1872) 213-214. old. 
216  HERCZEGH Mihály: Magánjogi codificátiónk... id. m. 393-394. old. 
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sikeres megalkotásához217. Grosschmid pedig még a század végén is azt 

hangoztatta, hogy  „kivétel nélkül kicsinyek vagyunk - civilis téren - azokhoz a 

méretekhez képest, amelyek egy, bár középszerű, de önálló alapokon nyugvó 

kódexnek elkészítése feltételez”218.  

 

c) Horvát Boldizsár: az első lépések 
 

A magyar királyi igazságügyi minisztérium és az országgyűlés az 1867-es 

kiegyezés által megteremtett, stabilizált közjogi alapokon – az 1848. évi XV. 

törvénycikk rendelkezései alapján – késedelem nélkül a magánjogi kodifikációs 

tevékenység megindítására törekedett219. 1866-ban az országgyűlés tárgyaira 

teendő javaslat kidolgozására létrehozott tizenkét tagból álló bizottság május 25. 

és 28. napjain tartott ülésein egy albizottmányt küldött ki abból a célból, hogy 

állítsa fel a kódexszerkesztés munkálatainak eljárási rendjét220. Az 1867. február 

20-i királyi rendelettel221 felállított magyar felelős minisztérium igazságügyi 

tárcája élére az uralkodó Horvát Boldizsár szombathelyi képviselőt nevezte ki. Az 

új miniszter előbb 17 tagú ideiglenes bizottságot alakított a kodifikáció 

előkészítésére222, majd pedig az igazságügyi minisztériumban törvényelőkészítő 

osztályt hozott létre, amelynek már az 1869. július 22-i értekezletén megvitatták a 

                                                 
217 RENTMEISTER Antal: id. m. 114. old., továbbá 119. old.: „a codificatió terén éppen legujabban felmerült 
felette tanulságos példák vittek azon meggyőződésre, hogy jelenleg önnön erőinkből nem birunk egy 
jóravaló törvénykönyvet létesíteni...”. Savignyra és a „Beruf”-ban foglalt indokokra utalva fejti ki 
álláspontját uott, 126-127. old. 
218 Grosschmid Béni (Zsögöd Benő): Az örökösödési törvénytervezetről (1882) idézi: MENYHÁRTH 
Gáspár: Polgári törvénykönyvünk  javaslatának nemzeti jellege in: Jogi dolgozatok a Jogtudományi 
Közlöny 50 éves fennállásának emlékére (1865-1915) Budapest, 1916. 464. old. 
219 A kodifikációnak természetesen továbbra is Deák volt a legtekintélyesebb szószólója, aki a polgári jogi, 
büntető-, váltó-, kereskedelmi és bányajogi kodifikációt helyezte kilátásba. 1866. március 21., 
Képviselőház XLIV. ülés.  
220 A 12-es bizottság május 6-án javasolta egy 95 (!) főből álló bizottság létrehozását a kodifikáció céljaira 
– a megyei kérdés, a pénzügyek, a vallás- és közoktatásügy illetve a közintézetek céljaira felállítandó 
(szintén nagyszámú) bizottságok mellett. JK I. évfolyam (1866) 319. old. Az albizottmány feladata az lett, 
hogy beossza a szerkesztendő törvénykönyvet összefüggő egységekre, amelyeket külön albizottmányok 
fognak kidolgozni. Erről alább, az alaki kodifikációról szóló fejezetben. ÖKRÖSS Bálint: Codificatio id. m. 
JK II. évfolyam (1867) 345. old. 
221 Magyarországi Törvények és Rendeletek Tára I. folyam (1867) Pest, 1868 22-23. old. 
222 1867. április 4. Ez a bizottság azonban csak a polgári törvénykezési rendtartás és a büntető anyagi jogot 
tartalmazó törvénykönyv előkészítésével foglalkozó két alosztályra bomlott, azaz a magánjogi kodifikáció 
még nem jutott szerephez. LÁNYI Bertalan: A kodifikáció szervezete id. m. 410. old. 
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kódexalkotás lehetőségét, és megállapították a készítendő polgári törvénykönyv 

tervezetére vonatkozó általános kérdéseket223. 

Horvát Boldizsár fentebb említett célkitűzésének megvalósítására, a 

magánjogi kodifikáció céljaira az 1870. évre az országgyűléstől ötvenezer forintot 

követelt224. Beszédében kifejtette, hogy az eredményes munkához kodifikációs 

bizottság megszervezésére van szükség, amely majd – az igazságügyminiszter 

irányítása és vezetése alatti önálló központi szervként – a magánjogi 

törvénykönyvet elkészíti. A miniszter kitért arra is, hogy e bizottság feladata lenne 

a más szaktárcáktól származó törvényjavaslatok alaki szempontból illetve a 

jogalkotás egységének biztosítása („egyöntetű jogi törvényhozás”) érdekében 

történő megvizsgálása is.  

Tekintettel azonban arra, hogy a valódi kodifikációt szolgáló 

törvényelőkészítő bizottság felállítása késlekedett, a miniszter személyes megbízás 

alapján tett lépéseket a kódex előkészítése ügyében225. A kodifikációs munka 

azonban – mindezek, és a kezdetben Horvát Boldizsár igazságügyminiszter által 

tett ígéretek ellenére – egy általános részt tartalmazó előadói javaslatnál 

félbeszakadt226. A Hoffmann-féle tervezet kedvezőtlen fogadtatása után a 

kodifikáció lehetősége is elveszettnek tűnt. 

Ennek oka ma már nehezen feltárható. Horvát Boldizsár helyére előbb 

Bittó István került (1871. június 12. és 1872. szeptember 7. között töltötte be e 

tisztséget), majd Pauler Tivadar kapott igazságügyi miniszteri kinevezést 

(elsőízben 1872. szeptember 8. és 1875. március 1. között), akik más szellemben 

irányították a tárcát. Mindkettőjük számára a büntetőjog képezte a kodifikációs 

                                                 
223 FODOR Ármin: id. m. 11. old.; Richard ZEHNTBAUER: Einführung in die neuere Geschichte des 
ungarischen Privatrechts Freiburg (Schweiz) 1916. 28. old. 
224 DÁRDAY Sándor: Az igazságügyi budget id. m. 61. old. Ezt az összeget meg is kapta, de - a kortársak 
tanúsága szerint – a miniszterelnök kezelésére bízva. Tény, hogy az 1870. évi költségvetésben (1870:XI. 
törvénycikk) a „Codificationális munkálatokra” az igazságügyi minisztérium fejezetében szerepel 15.000,- 
Ft rendkívüli kiadás, a miniszterelnöki fejezetben azonban nincs ilyen kiemelés. (Az 1870. évi törvények 
Gyűjteménye Pest, 1870. 80. old.) Csak következtetni lehet rá, hogy esetleg a miniszterelnök ún. 
rendelkezési alapjába lehetett beépítve. 
225 Személyes felkérésének eredménye Hoffmann Pál általános részi tervezete lett, amelyet a későbbiekben 
részletes vizsgálat alá veszünk. 
226 Sajnálatos tényként állapítja ezt meg a III. magyar jogászgyűlés állandó bizottságának jelentése is: JK 
VII. (1872)  281-282. old. 
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munkálatok központi témáját227. Ekkoriban a jogtudomány is inkább a 

részterületekre koncentrált (pl. kereskedelmi jog). A kereskedelmi törvény 1875-

ös megalkotása után azonban újra felszínre került a kérdés, a jogászok a magánjog 

különböző területeinek egységesítését kezdték követelni. 

 

d) A Törvényelőkészítő bizottság 
 

Az 1872. július 4-i legfelsőbb elhatározással aztán felállítottak egy 

törvényelőkészítő bizottságot, amelynek – egyéb célok és feladatok mellett – a 

magánjogi törvényalkotás is a kezébe került. Az országgyűlés tehát végül mégis 

felállította az 1870-ben Horvát Boldizsár által tervezett és felvetett bizottságot 

Törvényelőkészítő Bizottság néven228, ami a kortársak szemében talán azt is 

jelenthette, hogy felújulnak a magánjogi kodifikációba vetett remények.  

A bizottság azonban az igazságügyminiszter előzetes elképzeléseivel – és 

(mint ez utólag beigazolódott) a kodifikáció igényeivel – ellentétben nem az 

igazságügyi miniszter, hanem a miniszterelnök irányítása – és költségvetési 

fejezete229 – alatt jött létre230. Alelnöke Fabiny Teofil lett, és öt miniszteri 

tanácsosi rangban álló személy volt tagja (köztük Zichy Antal, Gondol Dániel231 

és Szilágyi Dezső is232). Emellett két titkár, egy kezelő hivatalnok, és – szükség 

esetén – meghívott szakértők alkották a személyi állományát.  

                                                 
227 Bittó nevéhez a büntető eljárást (ideiglenesen) szabályozó 1872-ben kiadott rendelet (a „Sárga könyv”), 
Pauleréhez elsősorban a (második miniszteri periódusában elfogadott) Csemegi-kódex megalkotása 
fűződik, de különösen Pauler miniszterségei alatt számos (legalább részben) magánjogi tárgyú (vagy 
határterületi) törtvény ill. rendelet is született (többek között pl. a vaspályák felelősségéről szóló 
1874:XVIII. tc., a szerzői jogról rendelkező 1884:XVI. tc., illetve a gyámi törvényt módosító 1885:VI. tc.)  
228 JK VII. (1872) 324. old. 
229 A bizottság költségvetési forrásait az országgyűlés pénzügyi bizottsága ráadásul a tervezethez képest 
csak jelentős csökkentéssel szavazta meg. Az eredetileg kért 60.000 forint helyett csak az 1871. évi 
átalányt, azaz 30.000 frt-ot ítéltek meg mindaddig, amíg a miniszter nem terjeszt elő ezen állandósított 
testület részére külön költségvetést. Különfélék JK VII. (1872)  324. old.  
230 „A bizottság az összminiszteriumnak közvetlen szerve és személyi tekintetben a miniszterelnök alá van 
rendelve.” A bizottság működéséről szóló legfelsőbb elhatározás 1. §. 
231 E kettő elsősorban nem jogászi érdemei, hanem politikai okok miatt került a testületbe. 
232 Fabiny mellett az egyetlen, a jogtudomány szempontjából említésre méltó bizottsági tagként. SZLADITS 
Károly: Codificatio in: Márkus Dezső (szerk.): Magyar Jogi Lexikon II. kötet 1899. 553. old. 
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Ez az új testület a valóságban egészen más feladatokat kapott, mint 

amelyek ellátására Horvát Boldizsár eredetileg felállítani tervezte233. A határozat 

indokolása szerint ugyanis, mivel minden tárca a törvényalkotás nagy halmazával 

küzd, és a ház elé terjesztett törvényjavaslatok alaki hiányosságain kívül 

szembeötlő a „tervszerű összeműködés hiánya”, ezért a szükségleteket jobban 

kielégíti egy olyan központi szerv felállítása, amely „az összes minisztériumnak 

legyen a ... spiritusa”. A bizottság tehát nem önálló, valóban kódexet előkészítő 

szakmai testület lett, hanem csupán egy, az összes minisztériumnak alárendelt 

segédszervezet. 

E jelenségben követhető nyomon, hogy a bizottság felállítása, a terv 

megvalósítása során valójában a kodifikáció fogalmi jelentése veszett el: a 

korábbiakban már elemzett feladatok elvégzése, a tényleges kodifikációs munka 

helyett feladata „csupán” törvényelőkészítés lett234. Ez ellen a JK hasábjain is 

többször szót emelt a jogászi közvélemény. Nem amiatt, mert vitatta volna az 

egységes jogszabály-előkészítés szükségességét, sőt, valójában az sem számított, 

hogy a bizottság vezetője az igazságügyminiszter vagy a miniszterelnök lesz-e, 

hanem amiatt, mert meddőnek tartották egy „polyglott” testület felállítását 

(Dárday).  A bizottság felállítását azért sérelmezte a korabeli jogászság, mert 

szervezete „a jogászi közvélemény által elitélt alapra fektetett”235. A magyar 

                                                 
233 A bizottság feladata, hogy a miniszter utasításának értelmében és az általa kitűzött elvek alapján 
törvényjavaslatokat és végrehajtási szabályzatokat alkosson, továbbá az egyes szakminisztériumokban 
készített tervezeteket „az összhang, a rendszer egyöntetűségének, a külalak és terminológiának fenntartása 
végett” átvizsgálja és véleményezze. Az illető miniszter kívánságára alapelveket megállapítani és erre 
vonatkozó törvényjavaslatokat készíteni is feladata volt. Hatáskörébe tartozott a „nemzetközi szerződések 
és jogkérdések anyagainak megvizsgálása”, végül véleményezés minden felmerülő fontosabb 
közigazgatási ügyben. A bizottság működéséről szóló legfelsőbb elhatározás 2. §. A 3. § értelmében a 
„törvényjavaslatok fölötti határozathozatal, alapelvek és organicus szabályzatok megállapítása, valamint a 
szöveg meghatározása alkalmával azon miniszter elnököl, kinek rovatába az illető törvényjavaslat 
tartozik”. A 9. § alapján ugyanakkor a bizottság arra is jogosult és kötelezett, hogy az egyes 
törvényjavaslatokra a felső- vagy az alsótáblától érkező lényegesebb módosító indítványokat is 
véleményezze.  
234 A bizottság felállításával szembeni magatartást a korabeli politika a miniszter saját pártjától 
elszenvedett első vereségeként értékelt. A törvényelőkészítés és a kodifikáció közötti különbség 
megértésére általában csak kevés képviselő volt képes, a szavazást inkább személyes kérdésnek tekintették, 
és abban a Horvát Boldizsár személye elleni fellépés hatékony eszközét látták, hiszen a miniszter – 
állítólag úrbéri törvényjavaslatai miatt – a Tisztelt Ház többségének szimpátiáját elvesztette. Így vélekedik 
erről a JK felelős szerkesztője, DÁRDAY Sándor is A törvényelőkészítő bizottság című írásában. JK VII. 
(1872) 213. old. A bizottság működéséről, feladatairól bővebben: SZLADITS Károly: Codificatio id. m. 553. 
old. 
235 DÁRDAY Sándor: A törvényelőkészítő bizottság id. m. 213. old. 
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kodifikáció torzulása, a jogalkotásnak – a jogászgyűlés állandó bizottságának 

jelentésében is méltán kifogásolt – hibája volt tehát, hogy Magyarországon ad hoc 

jelenségekkel találkozunk, mert „a törvényhozás (...)  működésében fel nem 

ismerhető a tervszerűség s egy meghatározott logicai egymásután”236.  

 

e) Az első tervezetek 
 

A kodifikáció kérdése ezt követően 1873-ban merült fel ismét. Az 

igazságügyi miniszter 1873. május 31-ére hívott össze először egy olyan 

szakbizottságot, amelynek tagjai a képviselőházból, a bíróságok, az ügyvédek és 

az egyetemi jogtanítás képviselői közül, valamint a minisztérium állományából 

kerültek ki237.  Az összehívásra azzal a szándékkal került sor, hogy a napirenden 

levő jogi reformok sorsáról döntsenek. A bizottság 1873. június 7. és július 12. 

között ülésezett238. Az ekkor megindult kodifikációs munkálatok vezérszava a 

„sürgős szükség” lett239. Ennek köszönhető, hogy a kronologikus rendben 

következő – Győry Elek-féle általános részi – tervezet első (publikálásra nem 

került) szövege már 1874-ben elkészült. 

1876-ban négy szakembert bíztak meg a tervezett kódex részeinek 

elkészítésével. Győry Elek feladata az általános rész kidolgozása lett (az előzőek 

szerint már korábban elkészült szöveg ismeretében azonban helyesebb az 

átdolgozás kifejezés), Teleszky Istvánt az öröklési jog megírásával bízták meg, 

Halmossy Endre kapta a dologi jogi részt, míg Apáthy István a kötelmi jog 

törvénykönyvi szabályozását készítette el. Ez a bizottság 1880 és '85 között hozta 

nyilvánosságra a résztervezeteket.  

Először – immár Pauler Tivadar második minisztersége (1878. július 1. – 

1886. április 29.) idején – az általános rész és az öröklési jog készült el (1880-82), 

                                                 
236 A III. magyar jogászgyűlés állandó bizottságának jelentése  282. old.; hasonlóan DÁRDAY Sándor: A 
törvényelőkészítő bizottság id. m. 214. old. 
237 ZEHNTBAUER: id. m. 29. old.; FODOR Ármin: Magyar magánjog Budapest s.a. 12. old. 
238 Az üléseken – egyebek mellett – ismét megvitatásra kerültek a recepció vagy önálló kodifikáció közötti 
választás lehetőségei is. FODOR Ármin: id. m. 12. old.; GYŐRY Elek: id. m. Általános indokok 26. old. 
239 GYŐRY Elek: id.m. Előszó 1. old. 
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ezeket később követte – indokolással együtt – a másik két fejezet. Az általános 

magánjogi törvénykönyv ‘80-as évekbeli szövegei azonban – amint ez a 

forrásokból kiderül – inkább a kritikának, mint a jogalkotásnak szolgáltattak 

anyagot240. 

Fabiny Teofil igazságügyi minisztersége alatt (1886. május 15. -1889. 

április 4.), a kodifikáció meggyorsítása céljából a képviselőház elé kívánta vinni 

az örökösödési jogról szóló törvénytervezetet, amely azt az igazságügyi bizottság 

elé utalta241. A bizottság azonban a javaslatot levette napirendjéről, és az 1884/87-

es országgyűlést anélkül zárták be, hogy érdemben tárgyalta volna a javaslatot242. 

Fabiny 1887 októberében – csekély módosítás után – ismét előterjesztette a 

tervezetet, de a ház azt újra bizottsági tárgyalásra utalta243.  

 

f) Szilágyi Dezső: kodifikáció helyett külön törvények 
 

A kodifikációs folyamat arculatát ezután Szilágyi Dezső 

igazságügyminiszter határozta meg (1889. április 4. - 1895. január 15.), aki a 

részterületek rendszerezését helyezte előtérbe244. Kodifikációval kapcsolatos 

álláspontjának emellett eleve irányt szabott a személyi joggal szembeni 

előszeretete, s az is hamar kiderült, hogy ezt a területet minden más, így a 

                                                 
240 Különösen akkor támadták a minisztert, amikor felröppent a hír, hogy tárcáját a házelnökéggel cseréli 
fel (1880 tavaszán). A minisztériumában folyó munka megítélésére vonatkozóan figyelemre méltóak a 
korabeli szakfolyóiratokban megjelent tanulmányok, valamint a jogtudomány művelőinek monografikus 
feldolgozásai. Pl. GROSSCHMID a Teleszky-féle öröklési jogot egyenesen nemzetietlennek kiáltotta ki Az 
örökösödési törvénytervezetről című munkájában (1882), és ZLINSZKY Imre is hasonlóképpen vélekedett: 
A törvényes örökösödési rend kérdéséhez JK 11. évfolyam (1876) 425-426. old. Megjegyzendő azonban, 
hogy Grosschmid e kritikát később finomította (pl. JK 25. évfolyam (1888) 76. old.) Zlinszky érvelésének 
kiindulópontját pedig, melyben Teleszkyt az ági vagyon „nemzetietlen” megítélése miatt kritizálja, 
alapjában véve az ITSZ idézett rendelkezésének félreértelmezése adta. 
241 OL K2 278, 296. ülés, 1887. január 8. 3162. sz. 
242 ZEHNTBAUER: id. m. 30. old. 
243 Az igazságügyi bizottság azonban csak 1889-ben vette újra napirendjére a kérdést. OL K2 284, 1889. 
február 9. ülés, amelyen részletes bizottsági jelentés is készült mellé. ZLINSZKY Imre: A magyar magánjog 
mai érvényében Budapest, 1899. 19. old. 
244 Szilágyit először nagy örömmel fogadták a miniszteri székben, hiszen nagy tervekkel vette át a tárcát. 
„A miniszter tudvalevőleg az eddigi fél-terveket félretette, a családjogot az öröklési joggal együtt akarja 
életbe léptetni, s utánuk fokozatosan a kodex többi részeit, záradékul egy összefoglaló életbeléptetési 
törvénnyel. Ez lesz Szilágyi Dezső legnagyobb műve, ha végrehajtja. S ez lesz legnagyobb küzdelme is.” A 
regeneratio (név nélkül) JK 25. évfolyam (1890) 50. old. 
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korábban megkezdett örökjogi fejezet előtt is szabályozni kívánta245. Szilágyi 

kodifikációs tevékenysége azonban szemmel látható eredményt viszonylag hosszú 

ideig nem hozott, s emiatt a minisztert élesen bírálták kortársai246.  

Tekintettel arra, hogy a teljes kodifikációt egyszerre nem látta 

keresztülvihetőnek, az önálló törvények általi szabályozást preferálta. Hivatali 

ideje alatt született meg a házassági törvény (1894), melynek alapja az 1891-ben 

elkészült családjogi résztervezet volt. Ezt négy jogász dolgozta ki: a „személyes 

családjogot”, azaz az eljegyzésre, házasságkötésre és a házasság felbontására 

vonatkozó szabályokat Győry Elek, a házastársak jogviszonyait és a házassági 

vagyonjogot Grosschmid Béni, a gyámság és gondnokság című részt Sipőcz 

László, a szülők és gyermekeik jogviszonyáról szólót pedig Králik Lajos írta, tehát 

a gyakorlat  embereinek keze munkája (nem utolsó sorban pedig erőteljesen az 

Optk. hatása) volt  a tervezeten. 

 

g) A kodifikációs állandó bizottság felállítása: a folyamat lezárul 
 

1895-ben Szilágyi Dezső helyére Erdély Sándor került (1895. január 15. - 

1899. február 26.), aki ismét visszaemelte régi rangjára az általános polgári 

törvénykönyv létrehozásának gondolatát. 1895-ben állandó bizottságot hozott 

létre az igazságügyi minisztérium kebelében247. Feladataként szabta „a magánjog 

körébe vágó és hazánkban érvényben levő törvényeknek, törvényes szokásoknak, 

a már meglévő törvénytervezeteknek, a judikatura és irodalom termékeinek, 

valamint az idegen művelt államok jogfejlődésének figyelembevételével és 

felhasználásával, a polgári törvénykönyvnek egységes és rendszeres tervezetét 

elkésziteni”248.  

                                                 
245 Az örökjogi tervezetet ezért vissza is vonta az országgyűlésben, amely miatt a kodifikációs tervek 
elvetésével gyanúsították. 
246 A vádak tevékenysége „meddőségére”, „eszmenélküliségére”, a miniszterben „a tetterő és szilárd akarat 
hiányára”, „munkátlanságra” vonatkoztak, amellyel szemben védelmébe vette KUN László: Szilágyi Dezső 
és jogi reformjaink új világításban Budapest, 1891., a kodifikációs munkálatok tekintetében különösen 21, 
illetve 29-32. old. 
247 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság szervezeti 
szabályzatának 1.§-a. A bizottság jegyzőkönyvei I. 3. old. 
248 A bizottság jegyzőkönyvei I. uott 2.§; A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. Első szöveg 
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A bizottság – szervezeti szabályzata szerint – szerkesztő és tanácskozó 

tagokból állt, szerkesztő tagjainak száma az ötöt, tanácskozó tagjainak száma a 

tízet nem haladhatta meg. Ülésein jelen lehetett az igazságügyi miniszter is249 (a 

szervezeti szabályzat szerint formálisan ő volt az elnök), de az esetek többségében 

a miniszter magát államtitkárával helyettesítette. A kérdés kiemelt jelentőségét 

mutatja, hogy a komisszió munkájának irányítását a miniszter teljes egészében 

saját kezébe vette250. 

A bizottság élére Vavrik Béla kúriai tanácselnök került, 1897 áprilisától őt 

Lányi Bertalan váltotta fel (aki egyébként a személyi jog, hitbizomány és a 

tulajdon kötöttségeiről szóló részek szerkesztője is volt). A szerkesztő tagok 

között volt Grosschmid Béni (házassági vagyonjog), Sipőcz László (rokonság, 

cselekvőképesség), Imling Konrád (dologi jog), Thirring Lajos (kötelmi jog), 

Szászy-Schwarz Gusztáv (személyi jog, öröklési jog)251, tanácskozó tagjai között 

pedig ott találjuk Teleszky Istvánt, Győry Eleket, Nagy Ferencet,  és 1897 után 

Vavrik Bélát (házassági jog) is252. A munkában úgynevezett segédtagok is részt 

vettek, miniszteri titkárok, fogalmazók, albírók, aljegyzők, köztük például Szladits 

Károly és Kolosváry Bálint is. A bizottság összetételét tekintve kb. fele-fele 

részben képviseltette magát a tudomány és a gyakorlat253, az érdemi munkában 

azonban – amint ez jegyzőkönyvekbe foglalt hozzászólásokból kiderül – a 

többnyire a tudósok vettek részt.  

A szerkesztő bizottság saját ügyrend alapján 1897. április 21-től 1899. 

szeptember 22-én megtartott 80. üléséig folyamatosan működött, munkája 

eredményét, az elfogadott határozatokat (ún. „megállapodásokat”) pedig 

                                                                                                                                                 
Előszó III. old. 
249 A jegyzőkönyvek tanúsága szerint mind Erdély Sándor, mind Plósz Sándor igazságügyi miniszter 
valóban többször személyesen meg is jelent. A bizottság jegyzőkönyvei I-VI. kötet passim. 
250 Szervezeti szabályzat 4., 5. § 
251 Vavrik Béla elnökségi ideje alatt a bizottságnak tagja volt Jellinek Arthur ügyvéd is 
252 A bizottság további tanácskozó tagjai Ádám András, Daruváry Alajos, Kováts Gyula, Köves György, 
Neuman Ármin, Oberschall Alajos, Sághy Gyula voltak. A bizottság jegyzőkönyvei I-VI. kötet. passim, A 
magyar általános polgári törvénykönyv tervezete Első szöveg Budapest, 1900. Előszó IV. old. 
253 A szerkesztő tagok között összesen (figyelembe véve az időközi tagváltozást is) négy gyakorló jogász 
(két bíró: Imling, Thirring, egy ügyvéd: Jellinek és egy  árvaszéki elnök: Sipőcz) mellett két egyetemi tanár 
(Schwarz, Grosschmid) működött (a három–kettes arány tehát megfelelt a mittermaieri követelményeknek 
is, lásd alább: IV. fejezet 1. d) pont), a tanácskozó tagok között is kiegyenlített volt a képviselet aránya: 

 71 



folyamatosan közzétette. Ugyanezen időintervallumban 12 plenáris ülésre került 

sor254. 

1899 februárjában azonban ismét változott az igazságügyminiszter 

személye. A tárca élére Plósz Sándor került (1899. február 26. - 1905. február 

28.), akinek irányítása alatt az anyagi magánjog újra háttérbe szorult. Bár a 

bizottság tagjai – az alapelvek részletes megállapítása után – 1899 

szeptemberében végre hozzákezdtek az elkészült tervezetrészek „összhangba 

hozatalához”255, de az igazságügyi miniszternek való bemutatásnál a tervezet 

tovább nem jutott. Az első tervezet szövege mindezek ellenére indokolással együtt 

„a kritika felhívása céljából” nyomtatásban is napvilágra került256. 

 

 

                                                                                                                                                 
összesen három bíró (Ádám, Oberschall, Vavrik), két ügyvéd (Győry, Köves) és négy egyetemi tanár 
kapott szerepet a tervezet formálásában (Kováts, Nagy, Neuman, Sághy). 
254 Minden ülés részletesen nyomon követhető a nyomtatásban megjelent jegyzőkönyvekből. A bizottság 
jegyzőkönyvei I-VI., de folyamatosan tudósított a munkáról a Jogtudományi Közlöny is (1897-1900 
között), és a szerkesztők nagy gondot fordítottak arra, hogy a szöveget – bár nem teljes egészében, de a 
hangsúlyos momentumokat kiemelve – német nyelven is hozzáférhetővé tegyék a ZuöPR V.,VI.,VIII-X. 
évfolyamaiban. 
255 A bizottság jegyzőkönyvei VI. 327. old. 1899 szeptembere és 1900 júliusa között a bizottság az átfogó 
vizsgálat céljából 35 ülést tartott, tevékenysége eredményeként jelent meg 1900 novemberében az ún. első 
szöveg. ZEHNTBAUER: id. m. 35. old. 
256 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete. Első szöveg Budapest, 1900. Indokolás a Magyar 
Általános Polgári Törvénykönyv Tervezetéhez I-V. kötet Budapest, 1901. 
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III. FEJEZET 
RECEPCIÓ VAGY KODIFIKÁCIÓ? 

 

A kodifikációs folyamatban – azt követően, hogy a politikai egyetértés 

kialakult arról, hogy egy magánjogi törvénykönyv megalkotása szükségszerű – az 

egyik legfontosabb eldöntendő kérdés a munkálatok alapvető iránya volt. A kor 

jogászai szerint törvénykönyv alkotására háromféle módszer kínálkozik: 

inkorporáció, recepció vagy kodifikáció. Mivel az első lehetőséget hamar kizárták, 

megállapítva, hogy nincs olyan fennálló magyar jogrendszer, amelyet 

összegyűjtve, megrostálva sikerrel lehetne kódexet alkotni257, a vita az utóbbi 

kettő között dőlt el.  

 

1. A RECEPCIÓ 
 

a) A recepció fogalma 
 

A korszak magánjogi küzdelmeit258 alapulvéve nem meglepő, hogy ebben 

a kérdésben sem alakult ki sokáig egységes álláspont, mindkét lehetséges 

megoldás körül elméleti és gyakorlati jogtudósok egész csoportja tömörült 

szakmai és emberi beállítódása szerint. Ebből következően a ‘recepció vagy 

                                                 
257 „Kétséget nem szenved, hogy 1848 előtti kútfőink és segédforrásaink igen-igen sok szépet és üdvöst 
tartalmaznak, de az 1848-ki törvények jogéletünk eme századokon át teljes erőben fennállott bástyáit 
alapjaikban nemcsak egészében megingatták, hanem azokból lényeges helyeken ki is forgatták. Ha most 
ama bástyákat ujból akarjuk felépíteni, az előbbi alapok helyett másokat kell használnunk; maga az anyag 
is (...) elkorhadtnak jelentkezik. (...) De még ami több egy nem csekély új anyaghalmaz is járult 1848 óta, 
melyet akarva, nem akarva is, illő helyére beilleszteni kényszerülünk, ha csak nem akarunk megfeledkezni 
ama szigorú kötelességekről, melyeket az idő és körülmények folytán érvényre emelkedett valóság szabott 
elénk.” SUHAYDA János: Tanulmányok… id. m. 164. old. 
258 Ismét utalni kell itt Malfér megállapítására, amely szerint Magyarország jogásztársadalma megosztott 
volt, azt alapvetően két csoportra lehetett – már a provizórium időszakában is – osztani. Stefan MALFÉR: 
id. m. 34. old. 
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kodifikáció’ vitája az 1848. évi XV. törvény meghozatalától – más-más módokon 

– vizsgált korszakunkban mindvégig befolyásolta a kodifikáció menetét.  

Miután a kodifikáció modern, XIX. század végén ismert fogalmát a korábbi 

fejezetekben már megismertük, érdemes röviden áttekinteni, mit is jelen és miben 

különbözik ettől a recepció. A szó etimológiai értelmében nem téveszt meg 

bennünket: a latin eredetű szó (re-capere) szoros értelemben visszafogadást jelent, 

de tartalma szerint – amint ez a középkorban a római jog esetében, a fogalom 

kialakulásakor is volt – nem minden esetben ‘vissza-’, mint inkább ‘befogadást’ 

takar. Korszakait tekintve klasszikus (római jogi) és modern recepciót 

különböztethetünk meg. A modern, azaz nem a római joggal kapcsolatos recepció, 

amely a világ számos táján leginkább a XIX. század legvégétől jellemző, idegen 

törvénykönyveknek az átvételét jelenti. 

Amennyiben abból indulunk ki, hogy a XIX. század magyar jogászai – az 

észjogi elvek és érvek hatása alatt, és utólag kimondhatjuk: naívan – a gyors 

jogrendezést egy törvénykönyv megalkotásától várták259, az ennek 

megalkotásához vezető leggyorsabb út valóban a recepció lett volna. Ez a 

kódexalkotási módszer a megindult kodifikációs munkálatok első fázisában, azaz 

1866-tól a ‘70-es, és még a ‘80-as években is, járhatóbb útnak tűnt260. Egyrészt 

azért, mert a gyakorló és elméleti jogászok egyaránt jól tudták, hogy nagyon 

nehéz és nagyon hosszadalmas feladat egy önálló törvénykönyv megalkotása261, 

másrészt mert sokan azt hirdették, hogy Európában már sok jeles mű született, 

„melyek a magánjogi viszonyokra vonatkozó minden szabványokat már teljesen 

kimerítik”262, amiért újat alkotni lehetetlen és egyszersmind szükségtelen is. 

További érvet jelentett a gyors munka, a recepció mellett az is, hogy az alkotható 

új magyar kódex valószínűleg csak alaki, technikai tekintetben jelenthetne többet 

                                                 
259 RENTMEISTER Antal: id. m. 113. old.  A szerző szerint ez a balhit vezette az 1848:XV. szerkesztőit is 
260 KUN László: Szilágyi Dezső... id. m. 32. old., továbbá uott 19. old. azért is, mert „nemigen vagyunk 
bővében a szervező és kodifikátori tehetségeknek”. 
261 HERCZEGH Mihály: Magánjogi codificatiónk... id. m. 386. old., KUN László: Szilágyi Dezső... id. m. 29-
32. old. 
262 HÓDOSSY Imre: Nyílt szó az osztrák polgári törvénykönyv receptiója mellett (Az első magyar 
Jogászgyűlés Évkönyve 1870), ugyanígy egy névtelen szerző (x–y jellel, aki a szóhasználat és stílus 
alapján szintén ő) a Nyílt szó az osztrák polgári törvénykönyv receptiója mellett című cikkben: JK XI. 
évfolyam (1876) 475. old. 

 74 



a már eddig elkészültektől, hiszen anyagilag – a családi és a törvényes öröklési 

jog kivételével – nem lehetne más, mint a meglévő joganyag kompilációja263. 

Ebben az érvelésben tettenérhető az a középkorias szemlélet, amely a kódexek, 

törvénykönyvek alkotásában még a XIX. század végén is csak azt a fajta 

konszolidációt vagy inkorporációt látta, amit az Werbőczy korában – és előbb – 

jelentett.  

A recepciópártiak kodifikációellenes érveket is hangoztattak264, mint pl. az 

önálló kódex elkészítéséhez szükséges hosszú előkészítő munka, amelyre a kor 

Magyarországán nincs idő, vagy a nagy nemzetek hiábavaló kísérletei az önálló 

kódexalkotásra. Ehhez társították még a hátrányos nemzeti adottságokat, mint a 

szerény nívójú jogtudomány és a rendkívül összetett, bíróságok által is erősen 

alakított magyar magánjogrendszer. 

 

b) A „merev” recepció 
 

A jogátvétel, törvénykönyvátvétel, azaz a recepció gyakorlati 

megvalósítására két megoldás állt rendelkezésre. Megkülönböztethetünk merev 

recepciót, ez a kortársak szavaival a „revisio nélküli receptio”265, azaz amikor a 

jogélet egy idegen törvénykönyvet mindenféle adaptáció nélkül kíván átvenni és a 

belső jog alapjává tenni. Nem másról van itt szó, mint ami a napóleoni 

törvénykönyveknek (a fegyverek erejével irányított és a kortársak előtt jól ismert) 

átvételekor történt. A recepció e típusának megvalósítását kilátásba helyezték a 

XIX. század ‘60-as–‘70-es éveiben Magyarország területén is266. Az provizórium 

                                                 
263 „...nem is foglalhatna magában egyebet, mint a már létezőkből kivonatolt, több-kevesebb szerencsével 
módosított, vagy másképp rendszeresített jogelvek és jogszabályok egybegyűjtését” – ekként idézte a 
recepciópárti felfogás vonatkozó érvét HERCZEGH Mihály: Magánjogi codificatiónk... id. m. 386. old. 
264 A szerzők előszeretettel idézték az ALR, az Optk. vagy a modernebbek közül a zürichi és a szász 
törvénykönyv elkészültének hosszú idejét, sőt azt is, hogy e hosszú idő több tervezet (pl. a hesseni vagy a 
bajor javaslat) számára a teljes mellőzéssel is járt. Idézték továbbá az ALR revíziójára tett eredménytelen 
kísérleteket is. x–y: Nyílt szó az osztrák polgári törvénykönyv receptiója mellett id. m. 475. old. 
265 HERCZEGH Mihály: Magánjogi codificatiónk... id. m. 386. old. 
266 pl. Max FÜGER VON RECHTBORN: Über die Wiederherstellung des bestandenen ungarischen 
Privatrechts Hermannstadt, 1861. Kiemeli, hogy  az Optk. egy „elismerten jó törvény”. Hasonlóképp 
Ignaz PISKO a Gerichtshalle című folyóirat 1861. január 14-i számában, aki azt remélte, hogy az 
országgyűlés nem fogja elfogadni az ITSZ-t, amely „az osztrák törvényeket rosszabb törvényekkel 
helyettesíti”. Idézi Stefan MALFÉR: id. m. 40. old.  
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osztrák kormánya, az udvar szándékai, különösen pedig az Államtanács elnöke, 

von Lichtenfels szerint az Optk. egészének merev recepciója lett volna 

kézenfekvő267.  

 

c) Az „alakító” recepció 
 

A másik lehetséges megoldást az alakító recepció, azaz a „revisio melletti 

receptio” jelentette, amely tartalma szerint az idegen törvénykönyvnek, sőt, 

egyszerre akár több idegen kódexnek is a „vezérfonalul” történő elfogadásával és 

bizonyos pontjainak az átvétel során történő módosításával azonos268. Ez utóbbi 

eljárás során az átvett törvénykönyvek felosztásának és alapelveinek 

változatlannak kell maradniuk.  

Az irányzat képviselőinek elképzelése szerint az Optk. szerkezetével és 

alapvető szabályaival ideális kódex lenne egy alakító recepcióhoz, hiszen annak 

csak családi és öröklési jogát kellene megváltoztatni, a tradicionális, nemzeti 

jogintézményeket beiktatni, míg a törvénykönyv többi része csak annyiban volna 

érintendő, amennyiben azt a tudomány haladása és a gyakorlat újabb igényei 

feltétlenül megkövetelnék269.  

Az alakító, azaz mérsékelt recepciót pártoló csoportnak a merev 

recepcióval szemben is volt fegyvere: véleményük szerint egy terjedelmes idegen 

törvénykönyvnek már a lefordítása is jelentős nehézségeket okozhat – ma azt 

mondhatnánk, a terminológiai különbségek miatt. Ezért szerintük az egyetlen 

kézzelfogható megoldás az Optk. átvétele lett volna. 

 

 

 

                                                 
267 Stefan MALFÉR: id. m. 39. old. 
268 HERCZEGH Mihály: Magánjogi codificatiónk... id. m. 393. old. Tulajdonképpen e megoldás védelmében 
született a Nyílt szó... című cikk is, és tulajdonképpen ezt a megoldást pártolta az Államtanácsban részt 
vevő miniszterek többsége már 1861-64 között is. Stefan MALFÉR: id. m. 34-39. old. 
269 x–y: Nyílt szó az osztrák polgári törvénykönyv receptiója mellett id. m. 477. old. 
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d) Az osztrák magánjog recepciójának szándéka 
 

A recepcióhoz tehát – annak bármely formájában – kínálkozott az Osztrák 

polgári törvénykönyv. Átvételével ugyanis egy olyan egységes, írott jog lett volna 

magánjogunk forrása, amely ideiglenesen Magyarország teljes területén hatályban 

volt, egyes vidékeken (Erdély, Fiume, a határőrvidék270) pedig a XIX. század 

végén is ez volt a hatályos magánjogi jogforrás. A kódex – ideiglenes 

hatályossága folytán – ismert és alkalmazott volt, emellett ex catedra oktatott és 

számonkért matéria, a jogi oktatás egyik legfontosabb tárgya volt – valójában 

tehát nem is annyira idegen joganyag. Ez utóbbi körülmény tehette volna lehetővé 

azonnali alkalmazhatóságát.  

Ehhez az ismertséghez járult még az a gyakorlati következmény is, hogy az 

ITSZ hatályba lépése óta senki nem tudta taxatíve felsorolni, melyek az osztrák 

polgári törvénykönyvnek azok a rendelkezései, amelyek az OBÉ határozata 

értelmében hatályban maradtak, s melyek nem alkalmazhatók tovább.  

Az Optk. ismételt bevezetése271 kormányzati szándékként is felmerült, 

ehhez (is) csatlakozva – és a fentebbi előnyök elfogadása okán – a jogászok egy 

(elsősorban praktikusokból álló) csoportja az OPTK azonnali (általában – csekély 

– revízió melletti) átvétele mellett érvelt272. Érdekes azonban, hogy az alakító 

recepció hívei nem alkottak homogén csoportot. Amikor az Apponyi György-féle 

önálló javaslat273 ellenében a bécsi kormányzat az Optk. revíziójának tervét 

erősítette, már 1863-ban szembesülnie kellett azzal a ténnyel, hogy – amennyiben 

az osztrák centralizációs érdekeknek megfelelő törvényt akar – annak 

kidolgozását a magyar országgyűlésből szervezett, a hajdani regnicolaris 

deputatiokhoz hasonló testületre, országgyűlési bizottságra (az Ausztriával 

                                                 
270 Vö. korábban, II. fejezet 5. c) pont. 
271 Az Optk. ismételt bevezetését egyébként 1861 után, különösen 1863 őszétől, egy erősödő centralizációs 
törekvés részeként az osztrák kormányzat is folyamatosan követelte (jóllehet maga is csekély esélyt látott 
tényleges megvalósítására). Erre utalt pl. az államtanács elnöke, von Lichtenfels is 1862. május 20-i, 
minisztertanácsi felszólalásában. Stefan MALFÉR: id. m. 36. old. 
272 Az 1870-es első magyar jogászgyűlésen Suhayda János és Hódossy Imre is ezért emelt szót Indítvány az  
Optk ideiglenes visszaállítása  tárgyában címmel ( Az első magyar Jogászgyűlés Évkönyve 1870), 
ugyanígy a névtelen szerző (x–y) a Nyílt szó az osztrák polgári törvénykönyv receptiója mellett című 
cikkben, id. m. 475-477. old. 
273 A javaslatot a II. fejezet 5. b) pontja már részletesen bemutatta. 
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szembeni általános ellenszenv miatt274) nem bízhatja. A kúria új elnöke, az 

udvarhű Andrássy György pedig arról tájékoztatta a bécsi kormányzatot, hogy a 

kúria bíráiból sem tudja garantálni egy olyan bizottság összeállítását, amely az 

udvar céljainak tudatában, azoknak megfelelően összeállíthatna egy 

Magyarországra bevezetendő Optk-módosítást275. 

A recepciós törekvésekkel szemben felhozott legfőbb indok a XIX. század 

utolsó harmadában különösen az volt, hogy a recepcionisták a pozitív jogot nem a 

nemzeti kultúra szempontjából értékelték, a kodifikációnak is nem jellegét, csupán 

hasznosságát helyezték előtérbe, s ez a felfogás vezetett szélsőséges 

álláspontjukhoz, amely a hazai jogot is fel akarta váltani az egyszerűbb, „modern” 

szabályokkal.  

 

e) Kitekintés 
 

 A recepció fogalma és módszere nem volt idegen a Magyarországon 

mintának tekintett nyugat-európai országokban sem. Az 1809-ben kiadott Bádeni 

Landrecht valójában nem volt más, mint a francia Code civil egyszerű német 

nyelvű kiadása276. 1809-ben Bajorországban Anselm Feuerbachot is azzal a 

feladattal bízták meg, hogy a francia magánjogi törvénykönyvet tegye alkalmassá 

a királyságban való bevezetésre277. A szász ptk. első, 1852-ben publikált 

változatát is élénken kritizálták jól felismerhető, erős (már-már az alakító recepció 

szintjét elérő) osztrák meghatározottsága miatt278. 

                                                 
274 Az ellenszenv mindenekelőtt a szabadságharc leverése, az osztrák jogszabályok alkotmányos utat 
nélkülöző, oktrojált hatálybaléptetése és a provizórium kormányának rendelkezései miatt alakult ki. 
BERZEVICZY Albert: id. m. III. kötet XV. rész, különösen 330-331, 343, 371-374, 408-409. old. Az adott 
politikai helyzetben nem volt elvárható, hogy akár elméleti, akár gyakorlati szakemberek „egyszerű 
bevezető rendelkezéseket vagy egy „Optké-t” fűzve az osztrák törvényhez, mereven recipiálják azt. 
Hasonló megállapítást tett Tóth Lőrinc és Horvát Boldizsár tervezett kodifikátori működése kapcsán Stefan 
MALFÉR is: id. m. 36. old. 
275 Stefan MALFÉR: id. m. 36-37. old. 
276 A Badeni Landecht valójában a merev recepció határait súrolta. Nagyon csekély módosítása Brauer 
államtanácsosnevéhez fűződik. Felix VIERHAUS: Die Entstehungsgeschichte des Entwurfs eines 
Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich Berlin; Leipzig, 1888.   8. old. 
277 VIERHAUS: id. m. 26. old. 
278 BUSCHMANN: Das Sächsische BGB von 1863/65... JuS 1980, 555. old. 
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2. AZ ÖNÁLLÓ, NEMZETI KODIFIKÁCIÓ 
 

A recepció nemzetietlenségének vádját hangoztatók a századvég 

meghatározó egyéniségei voltak. Célkitűzésük, a Werbőczyn alapuló 

szokásjogunk írásba foglalása, megfelelő tradicionális intézményeink lehetőség 

szerinti megtartása volt, melyet csak ott kívántak idegen jogintézményekkel 

kiegészíteni, ahol az a modern igények kielégítésére nem volt alkalmas (pl. 

kötelmi jog, forgalmi jog). A régi, feudális elemekhez való visszanyúlás, azok 

konzerválásának szándéka miatt e csoportot nemzeti, illetve konzervatív iránynak 

nevezhetjük. Ide tartozott programadóként a már korábban elhunyt Frank Ignác279, 

s követői Wenzel Gusztáv280, Hoffmann Pál281, Ökröss Bálint282, Herczegh 

Mihály283, Zlinszky Imre284.  

Ők a történeti jogi iskola hívei voltak, akik az 1848 előtti jog visszaállítását 

látták járható útnak. Az iskola eredeti tanaihoz híven alapvetően ellenezték a 

kodifikációt, ugyanakkor a külföldi jogok átvételét is285, továbbá ők állították fel 

azt a tételt, hogy 1848 előtti jogunk szinte kizárólag magyar jog volt286. 

                                                 
279 HORVÁTH Pál: Frank Ignác Budapest, 1993.; NIZSALOVSZKY Endre: Frank Ignác, a jogtörténeti iskola 
– és a szabadságharc in: Csizmadia Andor (szerk.): Jogtörténeti tanulmányok III. kötet, Budapest, 1974. 
193-212. old. 
280 WENZEL Gusztáv: Magyarország jogtörténetének rövid vázlata Pest, 1872., különösen a VI. korszakhoz 
tett megállapítások emelendők ki (119-123. old. Érdekes következtetésekre vezet az is, hogy a nemzeti 
jogot védelmező Wenzel ugyanakkor az összehasonlító jogtudomány létjogosultságának leghangosabb 
szószólója Magyarországon Erre vonatkozóan alapvetőek az Értekezések a társadalomtudományok köréből 
című kötetbe (Budapest, 1878) írt tanulmányai.  
281 Kifejezetten a történeti jogi iskola alapjain felépülő római jogi tankönyvei mellett kiemelendő 
HOFFMANN Pál: A jog lényege című akadémiai székfoglaló beszéde, Budapest, 1864. Vö. SZABÓ Imre: id. 
m. 188. old. 
282 ÖKRÖSS Bálint: Codificatio JK 1 (1866) folytatásokban 
283 Többek között a sokat kritizált Magyar családi és öröklési jog (Budapest, 1894) című munkájában a 
Teleszky-féle öröklési jogi tervezetre adott kritikáiban megnyilvánuló megjegyzései, valamint a JK 12. 
évfolyam (1877) 48-51. számaiban megjelent Magánjogi codificatiónk hajdan és mostan című 
tanulmányában kifejtett recepcióellenessége (különösen 394. old.) miatt sorolható egyértelműen a nemzeti 
irányzathoz. 
284 Zlinszky amellett, hogy egyértelműen a nemzeti jog védelmében lépett fel, Wenzelhez hasonlóan maga 
is támogatta a nemzetközi jogfejlődés eredményeinek megismerését, az összehasonlító jogtudományt. 
Munkája eredményeképpen működött a JK-ban a Heti szemle című, a külföldi jogélet eseményeiről 
személyes, közvetlen formában tájékoztató rovat, amely 1880 nyarán bekövetkezett halálakor szűnt meg. 
(Csak októberben indult újra a rovat, de ekkor már megváltozott tartalommal és stílusban.) 
285 A recepció ellenében elsősorban azzal érveltek, hogy az idegen szabályokat az átvételhez úgyis át kell 
alakítani, s ha már saját viszonyainkra kell formálni egy szabályt, akkor a munkának inkább legyen eredeti 
magyar törvény a tárgya, semmint idegen. 
286 E tételt a későbbi jogtudósok (pl. Szladits, Grosschmid) cáfolták. Erre nézve lásd később. Vö.: pl. 
Werbőczy megítélése a II. fejezet 2. b) pontjában. 

 79 



 A korai kodifikációs időszak e két meghatározó irányzata (a 

recepcionalisták és a nemzeti jog adott formában történő megtartásának hívei) 

nem volt képes céljait elérni. Az osztrák általános polgári törvénykönyv átvétele a 

kiegyezéssel megváltozott közjogi-politikai viszonyok miatt hiúsult meg287, az 

ezidőtájt keletkezett részkodifikációs munkák pedig jobbára a bírói gyakorlatot 

foglalták írásba, amely általában vegyesen használt magyar és idegen 

intézményeket, inkább jogelveket vett alapul, mintsem a tételes jogi szabályokat, 

és egyre jobban jellemezte az osztrák jogtól való távolodás, s a visszatekintés a 

régi - jobbára már elavult - magyar intézményekre.  

A ‘70-es évek végétől éppen ezért új irányzat jelent meg a 

jogtudományban, amely szembehelyezkedett mindkét eddigi csoporttal. 

Képviselői a polgári igényeknek is megfelelő változásokat követeltek, s egy 

önálló alkotású új magyar törvénykönyv érdekében léptek fel288. Elfordultak a 

történeti iskolától, és nagy szerepük volt a ‘48 előtti törvényeinkről a nemzeti 

irányzat által felállított tételnek a megdöntésében. Képviselői – a korban rendkívül 

heves szakmai vitákat kiváltva – próbálták bebizonyítani, hogy az 1848 előtti, 

magyarnak nevezett magánjog legnagyobb részben germán, római vagy kánonjogi 

hatásokra vezethető vissza. Ehhez a szűk áramlathoz kapcsolódott a legfontosabb 

tervezetek kidolgozása, s ezekben a rendi maradványok felszámolása, a római jog 

felhasználása által az osztrák, német és svájci példák követése.  

E radikális irányzat előfutára volt Szalay Lászó, jellegzetes képviselője 

Dell’ Adami Rezső289 és Teleszky István290, később pedig részben Szászy-

                                                 
287 MALFÉR: id. m. 39. old. Az újra egybehívott országgyűlést megnyitó 1865. december 10-i 
trónbeszédben már nem szerepelt magánjog-rendezési feladat. A császár ekkor csak az 1848. ávi 
törvénycikkeknek a revízióját irányozza elő, amelyek alkotmányjogiak, a közös ügyekre, a fejedelmi jogok 
hatályára és a kormányzat hatáskörére vonatkoznak, és nem felelnek meg az uralkodó megváltozott 
helyzetének. (Elsősorban 2-4, 16, 17 és 22. cikkek.) Trónbeszéd Pest, 1866. 3-10. old. 
288 A jogági kodifikáció legjelesebb magyarországi szószólója SZALAY László volt: Codificatio című 
írásával. A tradicionális jognak, mint idejétmúlt, elavult szabályösszességnek az elvetését célul tűző 
irányzat előképe egyes véleményekben már a reformkorban megjelent, pl. Széchenyi István országgyűlési 
felszólalásaiban, mikor a történeti jogszemlélet ellen a következőkkel kelt ki: „Es müßte neun zehntel des 
Werbőczyschen Tripartitums verbrennen, bevor wir überhaupt weiterkommen” - idézi MÁDL: Das erste 
ungarische Zivilgesetzbuch id. m. 96. old. 99. jegyzet 
289 DELL’ADAMI Rezső: Az anyagi magyar magánjog codificátiója I. A nemzeti eredet problémája 
Budapest, 1877. című munkájában különösen részletesen bemutatta a Tripartitum „magyar” szabályainak 
római jogi forrásait, ezzel igazolva a korábbi tétel tarthatatlanságát. 
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Schwarz Gusztáv is. Kodifikációval és jogrendezéssel kapcsolatos nézetei miatt 

ide lehet sorolni Dárday Sándort, a Jogtudományi Közlöny szerkesztőjét is. 

Dárday kivette részét a recepcióellenes küzdelemből, hiszen az általa szerkesztett 

folyóirat rendszeresen közölt önálló kodifikációs írásokat és maga, mint 

képviselő, az országgyűlésben is az önálló kódexalkotás érdekében szólalt fel. „A 

nemzet egy élő lény – fogalmazott -, melynek minden legcsekélyebb idomítását 

megérzi az egész társadalom minden ízületében. (…) hogy most az osztrák polgári 

törvénykönyvet recipialjuk, azt e téren oly auctoritás, mint Unger sem helyeselné, 

(…) [aki] nem hiheti, hogy a magyar nemzet a magyar örökösödési jog és az 

annyira lovagias magyar özvegyi jog fenntartásához ne ragaszkodjék, s ő 

tisztelettel hajol meg ezen ragaszkodás előtt”291.  

  

A századvég munkái során tehát ezek az irányzatok álltak szemben 

egymással. A „recepciót vagy kodifikációt” vitájában mégis az önálló alkotás 

diadalmaskodott, s az erre irányuló munkálatok 1876-ban kezdődtek el. A 

különböző résztervezetek elkészítőit a magyar igényeket mindjobban kielégítő 

önálló magyar törvénykönyv megalkotásának célja vezette, melyhez szükséges 

                                                                                                                                                 
290 Különösen az öröklési jogi javaslatban és annak indokolásában kifejtett érvei teszik 
félreismerhetetlenné álláspontját. Örökösödési jogunk törvényhozási szabályozásához JK 11. évfolyam 
(1876) 25-52. szám, folytatásokban; Indokolás az általános agyar magánjogi törvénykönyv tervezetének az 
öröklési jogot tárgyazó ötödik részéhez JK 15. évfolyam (1880) 40-42, 44, 46, 47, 49, 51. szám. Teleszky 
egy Zlinszky Magyar magánjogáról írott bírálatban (JK 13. évfolyam (1878) 46, szám) azt állította, hogy a 
kodifikációnak nincs nemzetfenntartó, a recepciónak pedig „denacionalizáló” hatása, s e kijelentésére éles 
támadást kapott a nemzeti irányzat híveitől, köztük Halmágyitól. HALMÁGYI Sándor id. m. 404. old. 
291 DÁRDAY Sándor országgyűlési beszéde a Különfélék c. rovatban JK 15. évfolyam (1880) 127. old. 
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tapasztalatokat a már kész külföldi alkotásokból kell meríteni292, elsősorban az 

elvek illetve módszerek szintjén293.  

Ennek eredményét az 1880-85 közötti résztervezetek esetében ... Az 1900-

ban elkészült tervezet tekintetében a kodifikáció önállósága még akkor is 

tagadhatatlan, ha a tervezeten erősen érezhető a német BGB globális, illetve a 

zürichi, a svájci, néhol az osztrák polgári törvénykönyv parciális hatása294. 

 

                                                 
292 Egy nemzet kodifikátorainak legnemesebb s egyben legnehezebb feladata is egy önálló, eredeti kódex 
megalkotása, hiszen minden jelentős állam alkotott már ilyeneket, s ebben minden lényeges kérdést 
tisztáztak már. Ezért nem biztos, hogy Magyarországnak újat kell létrehoznia, elég, ha csak a már 
rendelkezésre állókat veszi kritikai szemlélet alá. „Az összehasonlító jogtörténet tanúsága szerint minden 
nép joga fejlődésében bizonyos közös vonásokat tüntet fel egyetemes mívelődése hasonló korszakában. E 
közös vonások a minden népnél azonos joglétesítő viszonyokból erednek”. Ez teszi lehetővé, hogy  más 
nép is alkalmazhassa a jogfejlesztés meghatározott elemeit, nemcsak az, amelyik megteremtette őket. Az 
emberi jellem hajlamos az átvételekre. Ez egy olyan eszköz, amely nem teljesen passzív, hiszen 
inspirálhatja is a további fejlődést. „A recipiált jog is nemzetivé lesz, ha a szükségleteknek megfelel” – Így 
DELL' ADAMI Rezső: A nemzeti eredet problémája (Budapest, 1877) című munkájában. Idézetek: 174. ill. 
59. old. 
293 így pl. a Code Napoleon az önállóság elvében, az OPTK rövidségével és szövegezésével, a zürichi, a 
svájci törvénykönyv alapelveinek megfogalmazásában, a szász ptk. helyes rendszerével szolgálhat mintául. 
DAEMPF Sándor: id. m. 289-290. old. 
294 Erről később: V. fejezet 
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IV. FEJEZET 
A KODIFIKÁCIÓ MÓDSZEREI 

 

1. A BIZOTTSÁGI STRUKTÚRA 
 

A kodifikációs tevékenyég elhatározásakor alapvető kérdés annak 

eldöntése, hogy ki alkossa meg a kódex tervezetét. A kérdés nem l‘art pour l’art: 

politikai és szakmai viták kereszttüzében áll az a személy vagy csoport, amely a 

mű elkészítésének nagy feladatát kapja.  

 

a) Szakmai előkérdések 
 

A XIX. század végének magyar magánjogi kodifikációs munkálataiban 

kiemelkedő érdemeket szerzett volt miniszteri tanácsos, majd igazságügyi 

miniszter Lányi Bertalan megfogalmazása szerint a törvényelőkészítésnél három 

szempontot kell különösen figyelembe venni. Ezek: a szabály alkotásának 

szükségessége, a szabály formulázása és a keresztülvitel lehetősége. Emiatt a 

jogszabályok szerkesztőjének vagy szerkesztőinek is hármas képességekkel kell 

rendelkeznie a sikeres munkához: birtokában kell lenni az adott tárgykörben 

szerzett gyakorlati tapasztalatnak, jogásznak kell lenni és politikusnak is295. 

Mindezek a feladatok vagy egy személyre bízandók, vagy – tekintettel arra, hogy 

e kritériumok olyan összetett személyiséget követelnek meg, amely nagyon ritkán 

található, inkább egy testületet lehet ezzel a feladattal megbízni. 

 A törvénykönyv szerkesztésének Európában is e két módszere alakult ki: 

vagy egy személyre bízták, aki a hatalom bizalmát élvezte (amint ez Eugen Huber, 

a svájci magánjogi törvénykönyv megalkotója esetében történt296), vagy pedig 

                                                 
295 LÁNYI Bertalan: A kodifikáció szervezete id. m. 108. old. 
296 Ugyanígy egy személyhez kötődött a Bádeni Landrecht néven 1809-ben kiadott kódex megszerkesztése 
is, bár ott egészen más feladatot, a Code civil néhány egyszerű módosítását kellett elvégeznie Brauer 
államtanácsosnak. A magyarok ezt a módszert is figyelemmel kísérték, Huber megbízatásáról és munkája 
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több-kevesebb tagból álló bizottságra (mint például a német BGB szövegezését 

végző előzetes, első illetve második bizottság), melyben a tagok 

munkamegosztásban dolgoznak, majd egyeztetnek.  

 

b) Az „államtanács-alapú” (kormányzati) bizottsági struktúra európai 
mintái 

 

A XIX. századi európai kodifikációk történetében inkább a bizottsági 

struktúra jelent meg. A bizottságok rendszerének további két típusát 

különböztethetjük meg aszerint, hogy egy alapvetően közjogi feladatokat ellátó 

állantanács-szerű szerv válik a magánjogi kodifikáció fő testületévé, avagy külön 

erre a célra létrehozott, független szakmai testület végzi a kódexszerkesztés 

feladatait. 

Az első változat szerint az Államtanács keretén belül dolgoztak a francia 

Code kidolgozói297. Az Államtanács feladata a törvényjavaslatok megtárgyalása, 

megszövegezése, valamint a kész tervezetnek a törvényhozó testületek elé 

terjesztése és „képviselete” volt. E szerv tehát mindenekelőtt a kormányzat által 

tett javaslatok – elsősorban alkotmányjogi, politikai – véleményezését végezte, 

kodifikációs szempontból nem volt speciális szerkesztőbizottság. Létrehozásának 

közjogi alapja Napóleon 1799. december 15-i alkotmányában, illetve ennek 1804. 

május 18-i módosításában található.  

Hasonló szervezeti megoldást választott a Habsburg udvar az osztrák 

kodifikáció számára is: az 1760 óta létező Államtanács, a „bizottságok feletti 

bizottság”298 feladata a különböző szerkesztőbizottságok munkájának 

összehangolása volt. Ez az elképzelés megfelelt az évszázadok óta alkalmazott 

általános osztrák gyakorlatnak, amely az udvari hivatalok mellé további 

                                                                                                                                                 
egyes köteteinek kiadásairól folyamatosan beszámolt a JK is Különfélék című rovatában. 22. évfolyam 
(1887) 32. old. 
297 A törvénykönyv első tervezetét kidolgozó négy jogászból álló bizottságot az államtanács kebelén belül 
állították fel, és a tervezetet is elsősorban az államtanács vitatta meg és módosította. VIERHAUS: id. m. 8. 
old.; A nagy francia forradalom kisenciklopédiája Budapest, 1989., VARGA Csaba: id. m. V. fejezet 2. 
pont, különösen 98-102. old.  
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bizottságokat állított fel az egyes nagyobb jelentőségű (nem csupán jogalkotási) 

feladatok ellátására. Az Államtanácsnak ebben a rendszerben az volt a legnagyobb 

előnye, hogy személyi állományának részbeni azonossága299, valamint a 

későbbiekben megerősödő ellenőrzési-felügyeleti jogai300 miatt közvetlenül 

befolyásolhatta a szakmai testületek munkáját. Az osztrák magánjogi kodifikáció 

első szakmai bizottságát egyébként Mária Terézia állította fel 1751-ben. Ezt 

számos további grémium követte, míg végül az utolsó, Zeiller által irányított 

bizottság stilárisan is végleges formába öntötte az Optk. tervezetét. 

 

c) A mintaadó „szakmai” bizottságok 
 

A szakmai bizottságok rendszere a modern kodifikációk során először 

Poroszországban jelent meg, amikor Nagy Frigyes 1780. április 14-i kabineti 

rendeletében meghatározta a törvényhozó bizottság feladatait301. A szakmai 

bizottsági munka klasszikus példájaként egyébként is a német államok és a 

birodalom jogalkotó tevékenységét szokták megemlíteni, hiszen a német államok 

közül – az említett poroszon kívül – Bajorországban302, Szászországban303, 

Hessenben304, majd a magánjogi törvényhozás körében a birodalmi kompetenciát 

megteremtő Miquel-Lasker-törvény305 után a „nagy” kodifikáció menetében is a 

                                                                                                                                                 
298 Gernot KOCHER: Höchstgerichtsbarkeit und Privatrechtskodifikation Die Oberste Justizstelle und die 
Kodifikation des Privatrechts Wien, Köln, Granz, 1979. 79. old. 
299 Az 1794-ben felállított revíziós bizottság tagjai pl. kivétel nélkül kormányzati állásokat betöltő 
személyek lettek. KOCHER: id. m. 81. old. 
300 Különösen II. József idején erősödött meg a központi felügyelet, amikor Horten szerkesztő munkáját az 
udvari kompilációs bizottság mellett közvetlenül tárgyalhatta az Államtanács is. KOCHER: id. m. 80. old. 
301 VIERHAUS: id. m. 3. old.; FINKENAUER: id. m. 45-49. old., KRAUSE: Das gemeine Recht und seine 
Kodifikation durch das Allgemeine Landrecht Heidelberg, 1995. 69. old. Az egyébként Ausztriában is 
működött szakmai komissziók felállítása során ezt vette mintául Mária Terézia is. KOCHER: id. m. 79. old. 
302 Számos kisebb sikerű bizottság mellett érdemes megemlíteni az 1810-ben az önálló kodifikáció céljából 
felállított első törvényhozó bizottságot, valamint az 1858-as tanácskozó testületet, amely a bajor 
törvénykönyv tervezetének végleges szövegét megalkotta. VIERHAUS: id. m. 26-28. old. 
303 Fejedelmi leirat alapján már 1791-ben összeállt az első (nem túl sikeres) törvényhozó bizottság, majd az 
elkészült első tervezet felülvizsgálatára – elsősorban bírákból és miniszteri tanácsosokból – állítottak fel 
kodifikációs bizottságot. BUSCHMANN: Das Sächsische BGB von 1863/65... id.m. 556. old. 
304 A hesseni nagyhercegségben 1840 óta folyamatosan működtek törvényelőkészítő bizottságok, amelyek 
a ‘40-es és ‘50-es években részenként alkották meg a kódex tervezeteit. VIERHAUS: id. m. 362. old. 
305 A magánjog a birodalmi alkotmány 1871-es kompetenciaszabályai  szerint tagállami hatáskörben 
maradt (a polgári eljárásjoggal, vált-, csőd- és kereskedelmi joggal ellentétben), a jogegység 
megteremtéséhez tehát az alkotmány 4. cikkely 13. pontjának módosítása elengedhetetlen előfeltétel volt. 
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szakbizottságoknak volt kiemelkedő jelentőségük. Mindeddig a jogtörténet 

valóban úgy tekintett a (legalábbis a második) BGB-bizottságra, mit olyan 

szakértőkből szerveződött grémiumra, amely tulajdonképpen megalkotta a német 

polgári törvénykönyvet306. 

Az igazsághoz azonban akkor maradunk hűek, ha elismerjük: az 

(össz)német magánjogi kodifikációban a szakmai bizottsági túlsúly csupán látszat. 

Az újabb jogtörténeti kutatások ugyanis arra az eredményre jutottak, hogy a német 

kodifikációt alapvetően egyáltalán nem a szakmai bizottságok, mint inkább egy 

igencsak kormányzati szerv, a Birodalmi Igazságügyi Hivatal307 határozta meg, 

amely a korábbiakban vázolt államtanácsoknál is jelentősebb befolyást tudott 

gyakorolni a törvényhozás menetére. Amikor ugyanis az első BGB-bizottságot308 

(nem kis részben a Hivatal akkori vezetőjének hatására, aki a további 

munkálatokat kizárólag a Hivatal kezébe szerette volna adni) feloszlatták, a 

„nagypolitikában” pedig – Bismarck menesztésével – a közepes tagállamok 

elvesztették legfőbb szószólójukat, 1888/89-től kezdődően a Birodalmi 

Igazságügyi Hivatal előtt megnyílt a tényleges törvényelőkészítés lehetősége. Ezt 

ez a (szervezetét és anyagi keretét tekintve) kis kormányszerv olyan mértékben 

tudta kiaknázni, hogy idővel a birodalom valóságos „törvényhozási 

minisztériumává” nőtte ki magát. 

                                                                                                                                                 
A birodalmi törvényhozási jogkör kiterjesztését először egy Lasker nevű, közelebbről nem ismert 
képviselő terjesztette elő még 1869-ben. Ezt a javaslatot vette elő a gyűlés 1872-ben, amikor Johannes von 
Miquel hannoveri ügyvéd, nemzeti-liberális képviselő a Lasker-féle enyhébb, a jogegységet és a birodalmi 
kompetenciát csak a kötelmi jogra nézve javasoló felszólalásával szemben az egész magánjogra 
vonatkozóan terjesztette elő. Hosszas vita után 1873. december 4-én a birodalmi gyűlés, 12-én a szövetségi 
tanács is megszavazta az alkotmány módosítását, melyet az uralkodó december 20-án szentesített. Adolf 
LAUFS: Die Begründung der Reichskompetenz für das gesamte bürgerliche Recht JuS 13 (1973) 740-744. 
old. ill. BALOGH Judit: 100 éve történt: BGB „in statu nacendi” JK 52. évfolyam (1997) 438. old. 
306 A bőséges korábbi irodalomból a teljesség igénye nélkül: Werner SCHUBERT: Entstehungsgeschichte 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs in: Materialien zur Entstehungsgeschichte des BGB Berlin, New York, 
1978. 27-33. old.; Heinrich GETZ: Die deutsche Rechtseinheit im 19. Jahrhundert als rechtspolitisches 
Problem Bonn, 1966. 155-161. old.; Adolf LAUFS: Beständigkeit und Wandel – Achtzig Jahre deutsches 
Bürgerliches Gesetzbuch JuS 20 (1980) 854. old.; VIERHAUS: id. m. 34-44. old., jelentőségéről Rudolph 
SOHM: Die deutsche Rechtsentwickelung und die Codificationsfrage ZPÖR 1 (1874) 279-280. old.; 
Alexander LÜDERITZ: Kodifikation des bürgerlichen Rechts in Deutschland 1873 bis 1977: Entstehung, 
Entwicklung und Aufgabe in: Vom Reichsjustizamt zum Bundesministerium der Justiz Köln, 1977. 215. 
old. 
307 A Hivatal szervezetéről és működéséről, valamint kodifikációs szerepéről részletesen Hans SCHULTE-
NÖLKE: Das Reichsjustizamt und die Entstehung des Bürgerlichen Gesetzbuchs Frankfurt/M. 1995. 
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A Birodalmi Igazságügyi Hivatal azonban nem nyíltan lépett fel, hanem 

egy újabb – szakmai – bizottság felállítását szorgalmazta. Ennek indoka egyrészt 

az volt, hogy a tagállamok bevonását lehetőleg minimálisra szoríthassák vissza 

(helyettük a különböző politikai pártok bevonása vált aktuálissá), másrészt a 

porosz dominancia megszüntetése, azaz a birodalmi politikai centralizáció.  

Az újabb kutatási eredmények fényében már nem mondható, hogy a 

második német kodifikációs bizottság (1891-1896) szakmai alapon szerveződött 

volna: a pártképviselőkön kívül szinte csak a Birodalmi Igazságügyi Hivatalt 

vezető államtitkár által javasolt személyek vettek benne részt, mint a tudomány, 

gazdaság és a (jogi szempontból laikusnak számító) gyakorlatban érdekelt körök 

képviselői309. Ennek az összetételnek a fő előnye abban rejlett, hogy egyes 

tagjainak személyében több érdekcsoport is összekapcsolódott: a nagyon is 

tudatosan kiválasztott pártképviselők egyben gazdasági vezetők, professzorok 

vagy éppen nagybirtokos nemesek voltak310. 

Ezzel szemben a Hivatalban 1890-ben megszerveztek egy ún. előzetes 

bizottságot, amely feladatául kapta a valóságos törvényszerkesztést, azaz az első 

tervezetre beérkezett kritikai vélemények kiértékelését és feldolgozását és a 

tervezet ezeknek megfelelő kijavítását. A Hivatal igazgatója, aki ezt a tervet 

keresztülvitte a törvényhozáson, jól tudta, hogy e munkálatok eredményeképpen 

egy kész tervezetnek kell az előzetes bizottságban születnie, amelyet a második 

BGB-bizottság részleteiben még megváltoztathat ugyan, de annak 

alapkoncepciója, struktúrája a második olvasatban már aligha lesz érinthető311. 

Mindezeket a mögöttes körülményeket a németországi eseményeket a 

folyóiratok lapjairól nyomon követő századvégi magyar jogászok nem ismerték, 

                                                                                                                                                 
308 Az első bizottság döntően a tagállamok által delegált szakemberekből állt, a szövetségi tanács hívta 
össze a tagállamok ottani képviseleti arányainak megfelelően. 1874-1889 között működött és készítette el a 
BGB első szövegváltozatát. SCHUBERT: id. m. 40-50. old., LÜDERITZ: id. m. 216-217. old. 
309 A laikusok bevonását már Gierke is javasolta a német első tervezet kritikája kapcsán. Der Entwurf eines 
bürgerlichen Gesetzbuches und das deutsche Recht című, Lipcsében, 1889-ben megjelent művének és a 
BGB-tervezettel kapcsolatos korábbi írásainak főbb gondolatait többször is ismertette a JK, Különfélék 
című rovatában. Már 1888-ban hosszabb véleménye jelent meg. A laikusok szükségességét a JK 24. 
évfolyam (1889) 276. old. emelte ki. 
310 SCHULTE-NÖLKE: Das Reichsjustizamt... id. m. 164. old. 
311 A Birodalmi Igazságügyi Hivatal magánjogi kódexszerkesztésben betöltött szerepéről részletesen: 
BALOGH Judit: 100 éve történt... id. m. 439-440. old. 
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ezzel szemben a (jól működő) bizottsági struktúra hazai megismertetését 

fontosnak tartották. Jogi szakfolyóirataink közül a Jogtudományi Közlöny 

bőségesen és rendszeresen adott hírt a bizottsági munka előrehaladásáról312. 

 

 d) Hazai viták – német segítséggel 
 

A kodifikáció szervezetére vonatkozó, a XIX. század végén 

Magyarországon is ismert külföldi megoldások számtalan vitás kérdést vetettek 

fel, és jelentős tanulságokkal szolgáltak a polgári korszak jogalkotói számára. 

Voltak olyanok, akik Magyarország esetében is az egyszemélyi megoldás 

mellett érveltek. Arra hivatkoztak, hogy így a logikai egység és a szövegezés 

azonossága végig biztosítva van, nagyobb az esélye a hézagmentességnek és az 

átfedések elkerülésének313. Az egy személy által alkotott jogszabály egységes és 

konzekvens lehet tehát, de – amint ezt a korabeli jogászok is megjegyezték – 

csakis akkor, ha a tervezet alkotójának kezét nem kötik meg túlságosan a számára 

adott konkrét utasításokkal, hanem a rendszer és az alapelvek megállapítása 

szabad belátására lesz bízva314. 

Ellenfeleik ezzel szemben azt hozzák fel, hogy a törvénykönyv így csak 

egyetlen ember gondolkodását tükrözné, annak minden tökéletlenségével együtt. 

Ha viszont több személyt bíznak meg a tervezetek kidolgozásával, akkor több 

vélemény is hangot kaphatna315. E véleményhez hozzá kell fűznünk egyrészt azt, 

hogy természetesen a bizottságok munkájában is az volt a gyakorlat, hogy egy-egy 

                                                 
312 Különösen az 1880-as évek végétől felgyorsult törvényszerkesztési munkálatokat – és a kritikát – 
követték nyomon és közölte rendszeresen a JK, többnyire rövid összefoglalók formájában a Különfélék 
című rovatban. 
313 pl. SZALAY László: id. m. 49-58. old.; és DAEMPF Sándor: id. m. 290-291. old. Szalay  azt hangoztatta, 
hogy természetesen az egyszemélyi megoldás lenne leginkább kívánatos, de megjegyezte, hogy ha e 
megoldás az alkalmas személy kiválasztása miatt nehezen megvalósítható, akkor a bizottsági módszert sem 
szabad kizárni, az is célravezető lehet.  
314 DAEMPF Sándor: id. m. 291. old. 
315 Lásd erre a német kodifikációs bizottság  munkáját elemző számos cikket pl. a Jogtudományi Közlöny 
és a Magyar Igazságügy korabeli számaiban. De a német kódexalkotásban sem voltak a kortársak 
egyöntetűen bizottsági eljárás-pártiak. Az igen tekintélyes professzornak, Heinrich DERNBURGnak a 
Jogtudományi Közlönyben is közölt véleménye szerint például a javaslat egyik legnagyobb hibája éppen a 
szerkesztés módja. Dernburg szerint elhibázott döntés volt a kollegiális struktúrát választani, mert az 
ilyenfajta munkát egy kézbe kell adni. „Célszerűbb, ha egy szerkesztő dolgozik rajta több 
segédszerkesztővel, mint tizenegy egyenjogú szerkesztő.” JK 23. évfolyam  (1888) 156. old. 
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közreműködőt egy-egy rész tervezetének összeállításával bíztak meg, s így a maga 

részében mindenkinek egyedi, személyes világlátása tükröződött, másrészt pedig 

azt, hogy a törvényalkotási eljárás, a kodifikáció menete mindenütt tartalmazott 

olyan kontroll-lehetőségeket, amelyek az egyes alkotók, szerkesztők esetleges 

egyoldalúságát ellensúlyozni tudták. 

 

Az a Mittermaier, akinek a német büntető törvénykönyv kidolgozásában 

volt kiemelkedő szerepe, a kodifikáció módszerét illetően részletesen elemezte a 

bizottsági struktúrát, amelyet ő – a kollektív munka többek eltérő adottságainak 

egymást kiegészítő, összeadódó jellege miatt – előnyben részesített az 

egyszemélyű kódexalkotással szemben. A kollektív törvényalkotási módszer 

kapcsán a következő megállapításokat tette316:  

„A codificáló bizottság tagjainak száma ne legyen igen nagy; mert 

ellenkező esetben a nézetek különféleségekor a szavazat megnehezíttetik. Dr. 

Haus öt tagot kíván oly formán, hogy három gyakorlati, kettő elméleti képzettségű 

egyén legyen317. A bizottság választ elnököt és előadót. Azonban minél 

számosabbak a szavazók a codifikáló bizottságban, annálinkább lehet számítani 

arra, hogy a munka alaposan és kellőleg fog megfontoltatni, feltéve mégis, hogy a 

bizottságba csak kitünő tagok választatnak; mert ha a bizottságnál a 

középszerüségnek is befolyás engedtetik, akkor szótöbbséggel gyakran oly 

határozat fog létre jönni, mely méltánylást nem érdemel.” 

Mittermaier szerint tehát nem szabad a gyakorlati jogászoknak túlnyomó 

befolyást engedni a törvénykönyv szerkesztésében. Kiköti, hogy a – 

jogalkalmazás teljes spektrumát reprezentáló, tehát nem egyoldalúan csak a bírák 

soraiból kiválasztott – gyakorló jogászoknak is olyan képzettséggel kell 

rendelkezniük, hogy „haladva a tudománnyal, az újabb jogi irodalom olvasása 

                                                 
316 Mittermaier álláspontját a JK hasábjain CSATSKÓ Imre: Codificatio című írásának I. részében ismertette: 
JK 7. évfolyam (1872)  47-48. old. 
317 A jogtudós e meglátásával teljesen összhangban van Horvát Boldizsár igazságügyi miniszternek az 
1867. április 18-ai felterjesztésében írt megállapítása, amely szerint a miniszter a kódexeket nem a 
minisztérium kebelében, hanem 4-5 tagú, szakértőkből álló külön bizottmányokban kívánja összeállítani. 
Indokolása szerint ez egyrészt a munkálatok gyorsítását eredményezné, másrészt az adminisztratív 
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által képesek [legyenek] gyakorlati észleleteiket (...) megvilágítani”318. A 

jogirodalom terén a szerző különösen a külföldi törvényhozási eredmények 

ismeretét és használatát emelte ki. 

Az elméleti szakemberek, a jogtudomány képviselői részéről a feladatot 

Mittermaier leginkább abban tűzi ki, hogy – míg a gyakorló jogászok az egyesre 

koncentrálnak, addig ők – inkább az elveket keressék319, a felmerülő gyakorlati 

problémákat az alapelvek szempontjából vizsgálják és rendszerezzék. 

A Kölnische Zeitung lapjain megszólaló „közvélemény” ezzel szemben 

éppen a tudós tagoktól félti a bizottságot, akik „a fától nem látják az erdőt”320, és a 

Jogtudományi Közlönyben idézett „német jogi szakkörök” is azt követelték, hogy 

a (második, revíziós) bizottságba tanárokat, ügyvédeket, közjegyzőket, sőt 

„lehetőleg különböző állású és foglalkozású nemjogászokat” is hívjanak meg321, 

utóbbiakat azért, hogy a gyakorlati érvényesülést segítsék. 

 

Fontos gyakorlati jelentősége van Mittermaier azon kívánalmának, hogy a 

bizottság tagjai a munka teljes tartamára „minden más foglalkozástól 

felmentessenek, és magukat egészen csak a törvénykönyvi javaslat készítésére 

szentelhessék”. Ez segíti ugyanis elő, hogy legyen idejük megismerkedni a 

jogtudomány „mostani színvonalával, vívmányaival”, és elgondolkodni a 

felmerülő jogkérdéseken. „Mellék órákban, midőn a szellem már más foglalkozás 

által kifáradt, törvényhozási munkát alaposan végezni nem lehet” – írja 

Mittermaier. 

A szerző következő megjegyzései már a bizottság munkamódszereire 

vonatkoznak: „Legczélszerübb, ha mindenekelőtt a törvényhozási bizottság a 

készítendő javaslatnak alapelvei és iránytadó kérdései felett tanácskozik és 

határoz... Ha mindezek felett a törvényhozási bizottság már határozott, akkor lehet 

                                                                                                                                                 
személyzet, az állomány szükségtelen növelését is elkerülhetővé tenné. LÁNYI Bertalan: A kodifikáció 
szervezete id. m. 410. old. 
318 CSATSKÓ Imre: id. m. 47. old. 
319 Kiemelés Csatskótól: id. m. 48. old. 
320 JK 23. évfolyam (1888) 276. old. 
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a (...) javaslat egyes készeinek elkészítését egyes tagokra bízni. (...) Ha az egész 

terv és előkérdések iránt a törvényhozási bizottságban az egyetértés eléretett, 

akkor a törvénykönyvnek többek általielkészítése czélszerü”322. 

 A német tudós pártolja azt a megoldást is, hogy az egyes szövegező tagok 

külön szerkesztőbizottságba is tömörüljenek, amelynek az a feladata, hogy az 

egyes önállóan elkészített szövegeket előzetes bírálat alá vegyék, az egységes 

elvek és közös álláspontok kialakításával a majdani tervezet homogenitását 

elősegítsék. Az így kapott munkát lehet aztán szerkesztés alá venni. Mittermaier 

szerint a legmegfelelőbb, ha ezzel a szerkesztési munkával eztán már csak 

egyetlen embert bíznak meg, hogy „az egész munka egyöntetü, jól összefüggő és a 

nyelvbeli kifejezés egyenlő legyen”. 

Ezt követően újabb bizottsági tárgyalást javasol azt követően, hogy a 

bizottsági tagok, valamint a külső kritika323 a tervezett szöveget alaposan 

megismerhette. Véleménye szerint ez biztosíthatja a legalaposabb átvizsgálást. 

 Újabb fontos kérdésre hívja fel a figyelmet Mittermaier, amikor a bizottság 

és az igazságügyi miniszter közötti „közlekedésről”, azaz arról beszél, hogy 

hogyan teremthető meg a folyamatos egység a kormányzati elképzelések és a 

kodifikáló bizottságban születő határozatok között. Erre azt javasolja, hogy „az 

általános elvek feletti tanácskozásokban a codificáló bizottságnál a miniszter is 

részt vesz, a törvénykönyvi javaslat egyes részeinek elkészítésénél pedig, a mint 

valamely részt az előadott módon a codificáló bizottság elfogadott, azt a bizottság 

elnöke vagy előadója a miniszterrel közli, és ha a miniszternek a közlött javaslati 

részekre változást vagy módosítást igénylő valami észrevétele van, azt az elnök 

vagy előadó a bizottsággal kellő figyelembevétel végett tudatja”. 

 Csatskó Imre ezen túlmenően még egy kérdésre hívja fel a figyelmet: igen 

fontos az is, hogy a javaslatot az országgyűlésen a laikus képviselők is 

megtárgyalják, mert ezáltal „a bírák a törvény magyarázatának fontos eszközeit 

                                                                                                                                                 
321 Az első tervezetet túlnyomórészt bírákból álló bizottság alkotta a Német Birodalomban, a 11 
személyből csak kettőnek (Windscheidnak és Paul von Rothnak) volt kapcsolata a jogtudománnyal. Hans 
SCHULTE-NÖLKE: Das Reichsjustizamt... id. m. 96-97. old. 
322 CSATSKÓ Imre: id. m. 48. old. 
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nyerik”324. Az országgyűlési tárgyalások azonban a javaslatok szempontjából –  a 

szerző szerint háromféle – nehézségeket is hordoznak: 1) a laikusok 

szakkérdésekben nem tudnak megalapozott vélemény birtokában szavazni325; 2) a 

magyar országgyűlés tradicionálisan kétkamarás jellegéből adódó érdekellentétek 

befolyásolják egy törvénytervezet elfogadását vagy elvetését; 3) az 

országgyűlésnek (azaz összetételének) és a kormánynak egymáshoz való viszonya 

is befolyásolhatja a tervezet sorsát. Mindezekre tekintettel kell lenni akkor, amikor 

a kodifikáció mikéntjéről döntenek, hiszen egy jó tervezet bukását is jelentheti a 

nem megfelelően megválasztott megalkotási és elfogadási módszer.  

 

 e) A megvalósulás fázisai 
 

A kodifikációs munkában 1848 után már Magyarországon sem merült fel 

az 1790-91-ben kirendelthez hasonló, deputációk, azaz házbizottságok formájában 

történő, alapvetően rendi jellegű munkamódszer. Az 1848. évi XV. törvénycikk 

értelmében az igazságügyi minisztériumra várt a feladat, hogy a törvénykönyvet 

kidolgoztassa. A munkába természetesen egyaránt be kellett vonni a tudomány 

művelőit és a gyakorló jogászokat is. 

Már megismertük Apponyi Györgynek, a Kúria elnökének a magánjog 

kodifikációjára vonatkozó, 1862-63-as tervét326, amely szerint a kódex első 

szövegét egy elméleti szakembernek (Tóth Lőrinc) és egy gyakorlati jogásznak 

(Horvát Boldizsár) kellene kidolgoznia. Javaslata szerint az elkészült munkát ezt 

követően a felsőbírákból álló – az eredeti elképzelés szerint valószínűleg az OBÉ-

hoz hasonlóan felállítandó – testületnek felülvizsgálnia.  

Erről az elképzelésről részletes információk hiányában nem lehet 

megállapítani, milyen munkamegosztásban kellett volna dolgoznia a két 

                                                                                                                                                 
323 Mittermaier a „külső” körből elsősorban a bíróságokat és „más szakértőket” emelte ki. CSATSKÓ Imre: 
id. m. uott. 
324 CSATSKÓ Imre: id. m. 71. old. 
325 A szerző szerint ennek oka különösen, hogy a szavazás kimenetelében a tekintélynek, a véletlennek, 
sokszor a személyes tapasztalatoknak is nagy szerep juthat. 
326 Az 1863 januárjában a magyar udvari kancellár által a minisztertanács elé terjesztett javaslat: bővebben: 
II. fejezet 5. b) pont. 
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szerkesztőnek, és milyen forrásokat vehettek volna alapul. Az azonban már a 

javaslatból kiderül, hogy Apponyi is látott bizonyos különbséget a kereskedelmi 

vagy büntető törvénykönyv megalkotása és a magánjogi kodifikáció jellege 

között. Előbbieknél ugyanis kizárólag bizottsági, az utóbbi esetében pedig az 

egyszemélyi szerkesztés módszerét látta megfelelőbbnek.  

Tekintettel arra, hogy a javaslatban keveredett az egyszemélyi és a testületi 

tevékenység – emellett fontos szerepet kapott volna a nyilvánosság is –, azt 

mondhatjuk, hogy a technika szempontjából ez volt a magyar kodifikációtörténet 

első konkrét, nyugati mintákat követő javaslata. Az sajnos az államtanácsbeli 

osztrák miniszteri többségnek volt köszönhető, hogy a tervezet nem kapta meg a 

gyakorlati megvalósítás esélyét327. 

 Technikai szempontból a következő érdekes felvetés 1864-ből származik, 

amikor – az udvar törekvéseinek engedve – a magyar udvari kancellária részéről 

Forgách Antal kancellár egy nyolctagú bizottság (elnök és hét szerkesztő) 

felállításának tervét terjesztette elő328. A bizottság tervezett munkarendje szerint a 

hét szerkesztő tag az Optk. egy-egy részét kapta volna kimunkálásra, amit végül a 

bizottság teljesülésben megtárgyalt volna. Az Államtanács ezt a javaslatot nem 

engedte tovább, hivatkozva arra a gyanúra, hogy ezzel a kancellária nem az 

osztrák törvény bevezetéséhez szükséges egyszerű kiegészítő törvényt kíván 

készíteni, hanem „egy polgári törvénykönyv önálló kidolgozását, tekintetbe véve 

az alapul fekvő Optk-t”329.  

A javaslatot az Államtanács kodifikációs technikai szempontból csak 

erősen megváltoztatva, a kormány felügyeleti és változtatási jogait megerősítve 

engedte tovább. A módosított indítvány szerint az Államtanács szerepe nem akkor 

kezdődne, amikor a kancellária a kész tervezet eléterjeszti, hanem már a 

törvénykönyvre vonatkozó alapelvekről és az Optk. tervezett módosításának fő 

                                                 
327 MALFÉR: id. m. 37-38. old. 
328 A centralizációs nyomásnak engedve ez a bizottság már Bécsben, a magyar udvari kancelláriában 
működött volna. Vö.: II. fejezet 5. pontnál az 1863-ra vonatkozó és azt követő indítványokat, továbbá 
MALFÉR: id. m. 38-39. old. 
329 Idézet az Államtanács nemleges szavazatainak indokaiból. Idézi: MALFÉR: id. m. 39. old. 
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pontjairól szóló döntést és az addigi munkáról szóló jelentést is be kellene mutatni 

jóváhagyásra330. 

Az 1866-ban a minisztérium kebelében megalakított kodifikációs 

bizottmány – a kodifikáció terjedelmi és munkamegosztási kereteinek 

meghatározása körében – az alábbi albizottmányok létrehozását határozta el331: 

I. albizottmány: a polgári magánjog anyagi része, (...) a mely a 

törvényhozás állandó intézkedését igényli. Ilyenek: a) a szorosan vett polgári 

magánjog, amely körébe az egyesülési jog, a honosítási, be- és kiköltözködési 

törvény is tartozik; b) a telekkönyvi rendszer; c) a csődtörvény, melyekből utóbbi 

kettő kidolgozása – tekintettel arra, hogy azok az előzőtől függnek – egyelőre 

felfüggesztendő. 

A II. albizottmány a polgári magánjog körébe vágó átmeneti intézkedéseket 

kapná feladatul: részben olyan tárgyak kidolgozása, amelyek a korábbi 

törvényhozások által már megszüntetett intézmények, jogviszonyok maradványai, 

részben pedig lényeges változtatáson átment jogterületekkel függnek össze. 

Ilyenek: „a) az eltörölt ősiség intézvényéből fennmaradt jogkérdések megoldása; 

b) az úrbéri, s ezzel analog köteléken alapuló jog- és birtokviszonyok végleges 

elintézése; c) a hűbéri s ezzel analog forrásból eredt szolgálmányok iránti 

intézkedés; d) a királyi kisebb haszonvételek jogának, és e) a kegyuri jogok és 

terheknek a tulajdonjog terén történt lényeges átalakulás igényeihez alkalmazandó 

szabályozása.” 

Érdekes még a magánjogi kodifikáció szempontjából a III. albizottmány, 

amely a tervezett beosztás szerint a határterületekkel foglalkozna (erdészeti jog, 

vadászati jog, halászat, mezei rendőrség). A VII. albizottmány feladata lenne a 

bányajog, a VIII. albizottmányé a sajtó és a szellemi alkotások joga („az irodalom 

érdekeit tárgyazó törvényhozás”)332. 

                                                 
330 Az udvar tehát a magyar kodifikáció esetében éppen azokat az eszközöket kívánta alkalmazni, amellyel 
– néhány évtizeddel korábban – az osztrák polgári törvénykönyv megalkotását is befolyásolni tudta. 
331 HORVÁTH Boldizsár: A codificationalis albizottmány véleménye a codificatio körül követendő eljárás 
iránt. Pest, 1866. május 29. JK 1. évfolyam (1866) 382-384. old. 
332 A többi albizottmánynak a tervezet eljárásjogi illetve büntetőjogi feladatokat szánt. 
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Ami az albizottmányok tervezett munkarendjét illette, a javaslat szigorú és 

részletes szabályokat tartalmazott erre is: minden albizottmánynak elnököt és 

előadót kell választania kebeléből – azért is, hogy ezek esetleg más 

albizottmánnyal rokon kérdések esetén azzal az érintkezést biztosítsák, s „így az 

elvegységet fenntarthassák”. 

Hoffmann Pál 1871-es egyszemélyi megbízása333 tehát a már megindult 

kodifikációs folyamatban specialitásnak számított. Ettől eltekintve a miniszterek 

mindig a kollektív formát alkalmazták, ezért a kodifikáció különböző 

szakaszaiban többé-kevésbé népes, és többé-kevésbé állandó bizottságok 

működtek.  

Az 1871-ben felállított törvényelőkészítő bizottság rövid ideig működő 

speciális szerv volt a magyar kodifikáció történetében: Nem szakmai szervezet, de 

nem is tisztán kormányzati grémium. Elnöke a mindenkori igazságügyi miniszter 

volt334, aki magát alelnökkel helyettesítette. A bizottságnak 12 rendes tagja volt, 

és tetszés (valamint igény) szerint, korlátlan számban vonhatott be munkájába 

rendkívüli tagokat. A rendes tagok fele „politikai műveltséggel” is bíró jogtudós, 

másik fele a szakminisztériumok által kinevezett hivatalnok. 

A törvényelőkészítő bizottság munkarendjében a minisztérium részletesen 

kidolgozta a munkamódszert is335, amely a különböző  minisztériumok állandó 

befolyásának lehetőségét garantálta: 

A munkarend szerint a törvényszöveg végleges megállapítása csak 

összülésben történhet. A szöveg indoklással együtt „a miniszter kezébe megyen, 

ki, ha jónak látja, még szakértők enquétjét hívhatja egybe. Az ily enquéten a 

bizottság tagjai hivatalból vesznek részt. Az enquét határozmányai a minisztert 

nem kötelezik”336. 

 Ezt a szervet váltotta fel az 1872-ben a miniszterelnökség irányítása alatt 

megszervezett újabb törvényelőkészítő bizottság, amellyel a legnagyobb baj az 

                                                 
333 Bővebben: II. fejezet 6. c) pont, valamint alább: az általános részről szóló fejezet. 
334 Szervezetéről részletesen: LÁNYI Bertalan: A kodifikáció szervezete  id. m. 411. old. 
335 JK 7. évfolyam (1872) 208. old. 
336 A törvényelőkészítő  bizottság ügyrendje 5. § JK 7. évfolyam (1872) uott. 
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volt vele, hogy valójában nem kodifikációs bizottság volt337. Feladata nem volt 

más, minthogy az összes minisztérium számára készítsen jogszabályokat,  az 

egységes előkészítés és szövegezés által biztosítva az egyes jogszabályok között 

szükséges koherenciát. A bizottság egyébként elnökből, öt állandó tagból és két 

titkárból állt338 (ideális létszámú kodifikációs szakkollégium is lehetett volna), de 

arra tekintettel, hogy az elnök személye mindig az éppen aktuális tárgytól függően 

állandóan változott, a szervezet nem lehetett eredményes. Rövid, sikertelen 

működés után a bizottságot ebben a formájában még 1875-ben megszüntették. 

Az 1880-‘90-es évek – már többször érintett – kodifikációs válságidőszaka  

természetesen a bizottsági munkarendet is fellazította. A törvényelőkészítő 

bizottság kudarca után sokáig minden tárca maga végezte jogszabály-előkészítő 

feladatait, az igazságügyben pedig nem merült fel kodifikációs szükség. Az 1886. 

évi XXVIII. törvénycikk által kapott aztán az igazságügyminiszter újabb 

felhatalmazást (és költségvetési keretet) arra, hogy törvényhozási munkálatokba 

külső szakembereket, jelesül bírákat vonhasson be339. A minisztériumi munka 

azonban szintén nem kifejezett magánjogi kodifikációra irányult, hanem bármilyen 

igazságügyi vonatkozású törvény, rendelet vagy más norma kiadására is340. 

Mindez ahhoz vezetett, hogy Szilágyi Dezső igazságügyi minisztersége idején, 

1891-ben – egyes kortársak véleménye szerint – a kodifikációnak még az 

egyébként ideálisnak tartott bizottsági formában történő megvalósítása is 

veszélybe került, mivel nem volt olyan független szerv, amely a munkát, egyéb 

teendői nem lévén, teljes meggyőződésből és energiával egyáltalán elkezdhette és 

végezhette volna341. 

Az 1897-ben felállított kodifikációs állandó bizottság aztán felújította a 

kódexalkotásba vetett bizalmat. Konkrét és célirányos munkája láttán hamarosan 

                                                 
337 Vö.: II. fejezet 6. d) pont.  
338 LÁNYI Bertalan: A kodifikáció szervezete id. m. 412. old. 
339 Ezt a jogszabályt terjesztették ki hamarosan az ügyészek alkalmazására is. OL K2 501. 134. 
340 Vö.: STIPTA István: Szilágyi Dezső és a magyar igazságszolgáltatás reformja in: Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis Sect. jur. et pol. Tom. XI. (1995) 111-115. old. 
341 „...nemigen vagyunk bővében a szervező és codificátori tehetségeknek, s azok is, kik erre hivatottak 
volnának, magas bírói hivatalokat viselnek, vagy ügyvédek, kik állásukban idejüknél és elfoglaltságuknál 
fogva codificationális munkálatokra nem vállalkoznak, s ha igen, arra kellő gondot nem fordathatnak.” 
KUN László: Szilágyi Dezső... id. m. 19. old. 
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ismét reménykedni lehetett a törvénykönyv közeli elkészülésében. Ezt a reményt 

erősítette, hogy a bizottság – felállítása után nem sokkal – megalkotta ügy- és 

munkarendjét, amely alapelvként jelentette ki, hogy a bizottságban a szerkesztő 

tagok ugyan önállóan dolgozzák ki a miniszter által rájuk bízott részeket342, de 

szükség szerint – akár a tanácskozó tagok bevonásával – ülésezhettek is, 

különösen a kódex alapelveinek, a terminológiai kérdéseknek és az anyag 

beosztásának közös meghatározása céljából343. 

A bizottság feladatai között szerepelt a tervezet tárgyi terjedelmének és 

rendszerének, az egyes részek elvi tartalmának megállapítása, az alapelvek és elvi 

jelleggel eldöntendő kérdések vázolása, valamint a végeleges szöveg és az 

indokolás elkészítése344. A közös munka azonban felvetette a bizottság és az 

egyes tagok egymáshoz való viszonyát. Az 1897-es állandó bizottság ezeket a 

kérdéseket – Szászy-Schwarz Gusztáv javaslata alapján – akként döntötte el, hogy 

általa a bizottsági rendszer minden előnye biztosítva volt345.  

A bizottság szerkesztő tagjai szombatonként délután öt órakor kezdődő 

üléseiken a tervezet előkészítése körében az alapkérdéseket jól átgondolt 

sorrendben tárgyalták: először a kodifikáció feladatát és irányát tisztázták, ezt az 

alaki kodifikáció két fő kérdése, a nyelvezet és a szövegezés módszere követte, 

végül az anyagi kérdések, a tárgyi terjedelem és a tervezet rendszere került 

napirendre346. 

Mindezek mellett a miniszter és a politika természetesen továbbra sem 

veszítette el a befolyását a kódexalkotás felett. Ezt mindenekelőtt biztosította 

számára az a tény, hogy a bizottságot egy miniszteri tanácsos vezette, aki az ügy- 

                                                 
342 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság ügy- és munkarendje 
3.§. In: A bizottság jegyzőkönyvei I. 4. old. 
343 uott 5. illetve 11. §. 
344 1897. április 21-i ülés. A bizottság jegyzőkönyvei I.10-11. old. 
345 Szászy-Schwarz szerint a bizottsági tagok és a szerkesztőbizottság viszonyában a helyes 
feladatmegosztás az, ha az egyes szerkesztő tagok expozé formájában adják elő eredményeiket, amelyet 
aztán a bizottság ülése megvitat és állást foglal. A szerkesztőbizottság és a teljes ülés viszonyát illetően 
pedig legjelentősebb felvetése az volt, hogy a teljes ülésben a szerkesztő tagok ne egyedül képviseljék a 
megállapított részekért a felelősséget, hanem a bizottság egységesen lépjen fel, hogy biztosítsa a szerkesztő 
tag mögött a kellő súlyt és tekintélyt az esetleges ellenvéleményekkel szemben. SCHWARZ Gusztáv 
hozzászólása (1897. május 1.) A bizottság jegyzőkönyvei I. 12. old. Erre utal az 1900-as tervezet 
előszavának megjegyzése is, amely szerint a javaslat az egyéni és közös munka összekapcsolásának 
eredménye. ZuöPR VII (1901) 6. old.  
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és munkarend szerint minden fontos kérdésben – a szerkesztő tagok 

megállapodásának hiányában is – dönthetett. 

 

2. SZAKMAI MUNKA ÉS NYILVÁNOSSÁG – A BIZOTTSÁGOK MUNKAMÓDSZERE 
 

Ha vizsgálódásunkat a két jelentősebb eredményt felmutató magyar 

bizottság (az 1876-os négytagú kodifikációs bizottság és az 1895-ös kodifikációs 

állandó bizottság) munkájára szűkítjük, az alaki kodifikáció körében meg kell 

vizsgálnunk a kodifikáció végeredménye szempontjából legmeghatározóbb 

szakaszt, magát az alkotási folyamatot. A bizottságok felállításakor ugyanis 

elsődleges feladat volt annak megállapítása, hogy milyen mechanizmus útján kell 

a magyar magánjogi kódexet létrehozni. A tervezetek beterjesztőjéről 

(beterjesztőiről) való döntés után azt az utat kellett felvázolni, melyen 

keresztülhaladva formálódhatott, majd végső alakjában fogadtathatott el a 

valószínűleg ekkorra már alaposan megváltozott tervezet.  

 

a) A követendő (?) német minta 
 

A magyaroknak már e téren is többféle minta állt rendelkezésre. Tekintettel 

arra, hogy a ‘70-es évek végére, amikor a munkálatok effektív szakaszba értek, a 

nagy német birodalom is képes lett előrelépni a kodifikáció útján, 

Magyarországon pedig még mindig az osztrákellenes hangulat éreztette hatását, 

mindenekelőtt a német példa állt megszívlelendőként rendelkezésre. A kor 

szellemének, a szakmai körök megnövekedett aktivitásának ez felelt meg 

leginkább, hiszen ez képes volt a szakmai tekintély felvonultatása mellett a 

nyilvánosságnak és a kritikának is megfelelő teret engedni.  

A németek az alaposság igényével léptek fel, s a kodifikáló bizottság 

munkáját sokszor átvizsgálták, nyilvánosságra hozták, és módosították a 

                                                                                                                                                 
346 A bizottság jegyzőkönyvei I. 14-31. old. 
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Bundesrat által kinevezett, különféle össztételű bizottságok347. Ha a német 

törvényalkotási mechanizmus vázlatát át kívánjuk tekinteni, a következő 

fordulópontokra érdemes figyelnünk:  

Az alkotmányos törvényhozó testület, a szövetségi gyűlés 1873 decemberi 

és 1874 eleji ülésein öttagú előkészítő bizottságot (Vorkommission) állított fel a 

polgári törvénykönyv javaslatának kidolgozására, amelynek feladata a 

törvénykönyv megalkotása során figyelembe veendő alapelvek lefektetése, 

valamint az alkalmazandó ütemterv kidolgozása volt348. A kidolgozott elvek 

alapján még ugyanebben az évben tizenegy tagú szakbizottság állt össze (ún. 1. 

BGB-bizottság) , amelyben öt szerkesztő választását a politikai csatározások 

közepette formálódott munkarend követelte meg: a Bundesrat szerint a kötelmi 

jog kidolgozásához egy, a dologi joghoz kettő, a családjoghoz egy, a házassági 

vagyonjoghoz és az öröklési joghoz összesen egy szerkesztő megbízása volt 

indokolt. A bizottság elnökének kinevezése a kancellár joga volt, és ez a 

kinevezési jog a kancellár (a kormányzat) kodifikációs folyamatban betöltött 

szerepét, befolyását erősen megnövelte349. A bizottság az elkészült tervezeteket 

folyamatosan nyilvánosságra hozta, és azokat –véleményezés céljából – az egyes 

tagállamok minisztériumaihoz is elküldték350. A bizottság működésének fontos 

jellemzője volt, hogy a munkálatok állásáról évenként jelentéssel tartozott a 

törvényhozás alkotmányos szerveinek, valamint a tagállami kormányoknak351. 

1887-ben, több mint tizenkét évi munka után elkészültek a tervezetek, 

melyeket – indokolással (Entwurf mit Motiven) együtt – a bizottság elnöke 1887. 

december 27-én adott át a kancellárnak. Ez a BGB ún. első olvasata352. Teret 

                                                 
347 SCHUBERT: Entstehungsgeschichte... id. m. 33-35. old., SCHULTE-NÖLKE: Das Reichsjustizamt... id. m. 
90-92. old., MOLITOR –SCHLOSSER: id. m. 84-89. old., WESENBERG - WESENER: id. m. 189-192. old. 
348 Az előzetes bizottság tagjairól és munkájáról részletesen: Hans-Peter BENÖHR: Die Grundlage des BGB 
– das Gutachten derv Vorkommission von 1874 JuS 17 (1977) 79-80. old. 
349 A bizottsági tagok között egyaránt voltak elméleti és gyakorlati szakemberek (hat bíró, három 
miniszteri tanácsos és két professzor). SCHULTE-NÖLKE: Das Reichsjustizamt... id. m. 96-97. old. 
350 JK 19. évfolyam (1884) 344. old., Különfélék 
351 SCHULTE-NÖLKE: Das Reichsjustizamt... id. m. 107-114. old., SCHUBERT: Entstehungsgeschichte... id. 
m. 40-41. old., JK 22. évfolyam (1887) 16. old. Különfélék 
352 SCHUBERT: Entstehungsgeschichte... id. m. 49-50. old., LÜDERITZ: id. m. 217. old. 
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engedve a kritikának, a szövegeket nyomtatásban is kiadták353, amelynek 

eredménye az lett, hogy a – sokak számára csalódást okozó – tervezetre a 

közvélemény hatalmas mennyiségű kritikai észrevételt jutatott el a Birodalmi 

Igazságügyi Hivatalhoz354. 

1888-ban, a beérkezett észrevételek nyomán világossá vált: felül kell 

vizsgálni a tervezetet, ezért a szövetségi tanács 1890-ben (a közvélemény 

nyomásának és a Hivatal akaratának is engedve) újabb bizottságot állított fel. Ez a 

2. BGB-bizottság eredetileg tíz (később tizenegy) állandó szerkesztő tagból, 

valamint további tizenkettő (később tizenhárom) nem állandó tagból állt, szakmai 

összetételét tekintve355 a minisztériumi alkalmazottak dominanciája volt 

megfigyelhető356 benne. Munkájának eredményét, a határozatokat és 

résztervezeteket hetente megjelentette a szaksajtóban357. 

Az – elsősorban szociális szempontból – átvizsgált, módosított és 

modernizált tervezet 1895 október végére készült el és 1896. január 18-án került a 

birodalmi gyűlés elé (második olvasat)358. Közben 1897 és 1899 között 

nyomtatásban is megjelent a Protokolle, a második olvasat indoklása.  

1896. július 14-én pedig a Szövetségi Tanács – néhány újabb módosítás 

beiktatásával (harmadik olvasat) – elfogadta a törvénykönyv végleges szövegét359. 

 

b) A gyűlölt (de ismert) osztrák megoldás 
 

                                                 
353 „A német polgári törvénykönyv szerkesztésére kiküldött birodalmi bizottság a javaslat elkészítését jövő 
évre helyezte kilátásba. A javaslatot azonban nem terjesztik fel rögtön a birodalmi tanács elé, hanem előbb 
a nyilvánosságnak fogják átadni, hogy a szakkörök előzetes discussiója folytán szükségessé vált 
javításokat eszközölhessék” – ekként tudósított a német munkálatok állásáról a JK 21. évfolyam (1886) 
304. old. 
354 A JK 1888. évi számai szinte minden héten közöltek a német törvénykönyv tervezetére vonatkozó 
kritikai véleményeket 
355 Vö. előbb, a bizottsági struktúra elemzésénél kifejtettekkel 
356 Az állandó tagok között a kezdeti hat minisztériumi alkalmazott mellett – a BIH álláspontjának és 
céljainak megfelelően – csupán három professzort és egy ügyvédet találunk. LÜDERITZ: id. m. 218. old., 
SCHULTE-NÖLKE: Die schwere Geburt des Bürgerlichen Gesetzbuchs NJW 49 (1996) 1705-1710. old., 
Rudolph SOHM: Die Entstehung des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch DJZ V. évfolyam (1900) 7. old. 
357 SCHUBERT: Entstehungsgeschichte... id. m. 58-59. old. 
358 A birodalmi gyűlés a törvénykönyv hatalmas anyagát nagyon röviden, alig fél évig tárgyalta, ezen 
időtartam alatt is javarészt az igazságügyi bizottság, nem pedig a plénum. LÜDERITZ: id. m. 219. old., 
SCHUBERT: Entstehungsgeschichte... id. m. 61. old. 
359 SCHUBERT: Entstehungsgeschichte... id. m. 68. old. 
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Figyelemre méltó volt még az osztrák eljárás is, amely több fázisban tette 

mérlegre a javaslatot, megkérdezve arról egyes személyeket, a király által 

kinevezett udvari igazságügyi bizottságot, az államtanácsot és a közvéleményt 

egyaránt.  

1767-ben készült el a Compilationshofkommission (CHK) nevű – immár 

sokadik – osztrák bizottság munkája eredményeként az osztrák magánjogi kódex 

első, Azzoni nevével jelzett, igen terjedelmes javaslata360. Az Államtanács 

vezetője, Kaunitz államkancellár javaslatára ennek „előzetes felülvizsgálatával”, 

valójában kivonatolásával Hortent bízta meg az Államtanács – azaz egyelőre 

(látszólag) az egyszemélyi szerkesztés került előtérbe. A Horten által átdolgozott 

tervezet aztán visszakerült volna a CHK elé, ahonnan végül az Államtanácshoz 

kellett volna átküldeni361. 

1782-ben készült el a családjogi tervezet, amelyet ismét egy 

államhivatalnok, az Oberste Justizstelle munkatársa, Keeß dolgozott át. 1786-ban 

ezt adták ki „József-féle törvénykönyv” (Josephinisches Gesetzbuch) néven362. 

II. Lipót 1791-ben újjászervezte a CHK-t, ami a gyakorlatban az t 

jelentette, hogy egy másik udvari bizottsággal (Hofkommission in 

Gesetzgebungssachen, HKG) váltotta fel. Ezt követően ennek lett a feladata a 

magánjogi törvényjavaslatok felülbírálata, a munkálatok folytatása363. 

1794-96. között készült el az Optk. javaslatának I-II-III. része. A 

javaslatokat döntően felsőbírósági bírákból álló szakbizottság bírálta felül364, a 

szövegtervezetek egyidejű közzététele mellett. A nyomtatásban történt közzététel 

elősegítette, hogy az osztrák szakmai körök véleményt nyilváníthassanak a 

tervezetről. A véleményeket – a német eljárási renddel azonosan – itt is az 

államtanács, tehát az igazságügyi kormányzat szerve gyűjtötte össze és értékelte 

                                                 
360 DAEMPF Sándor: id. m. 145. old. 
361 Ez a rendkívül bonyolult munkamódszer Ausztriában sem volt szerencsés, ezért még az 1770-es évek 
elején egyszerűsítette Mária Terézia. Ami azonban változatlan maradt, az az államtanács – már említett – 
közvetlen beleszólási és irányítási jogosultsága volt. KOCHER: id. m. 80. old. 
362 DAEMPF Sándor: id. m. 147. old., KOCHER: id. m. 92-93. old. 
363 Philipp Harras Ritter von HARRASOWSKY: Geschichte der Codification des österreichischen 
Civilrechtes Wien, 1868. 153. old. 
364 E bizottság elnöke volt Martini, akinek feladata volt már a Keeß-féle tervezet bírálata is. 
HARRASOWSKY: id. m. 73. old. 
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ki, azaz Ausztriában is széles lehetőségei voltak a minisztériumnak a jogalkotás 

befolyásolására. 

Az ismételten365 átdolgozott és az Államtanács által újfent felülbírált 

szöveget végül 1808-ban a törvényhozás elé terjesztették, majd az uralkodó is 

szentesítette. 

 

c)Elméleti megoldások 
 

A jogbölcselet oldaláról közelítve a jogalkotási módszer kérdését, 

kézenfekvő megvizsgálni Jeremy Bentham erre vonatkozó elképzeléseit is, 

amelyet a magyar kodifikációs vezérszónok, Szalay László is ismert és – a magyar 

viszonyokhoz szükséges átalakítások után – alkalmasnak talált a hazai 

megvalósításra366. 

Bentham – és a „tolmács Szalay – véleménye szerint a törvény elveinek 

kidolgozásával az országgyűlésből összeállítandó választmányt kell megbízni. 

Ennek az az indoka, hogy a teljes országgyűlés nem alkalmas ilyen operatív 

munkára, „a codex feletti tanácskozásra, (…) a’ tagoknak nagyobb számánál 

fogva, kik a’ rendszer’ egységét csak felbonthatják”. A (politikai alapon 

szerveződött parlament tagjaiból álló) választmánynak azonban egyszersmind 

szakmai testületnek is kell lennie, hiszen a benthami elképzelés szerint a 

választmányon belül, annak valamelyik tagját kell az első tervezet elkészítésével 

megbízni. A gondolatmenet inkább az egyszemélyi szerkesztést pártolja tehát, a 

szerkesztő tagnak ugyanis a következő bizottsági tanácskozások során előadóként 

kellene működnie, hasonlóan a német területen megszokott „referat”-hoz. 

A tervezet elkészülte és bizottsági felülvizsgálata után az államnak közzé 

kell tennie a tervezetet – mondják a szerzők –, hogy a kellő 

véleménynyilvánításnak tere legyen, végül a szöveget a kritikával együtt újra át 

kell dolgozni, és csak ezután az Országgyűlés elé terjeszteni. Ekként Szalay is 

                                                 
365 1801 után e bizottság meghatározó egyénisége volt Zeiller, aki a tervezetet stilárisan és jogalkotás-
technikai szempontból is végső formába öntötte. KOCHER: id. m. 83. old. 
366 Az elképzelés vázlata SZALAY László: Codificatio id. m. 53-58. old. 
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biztosítva látná a megfelelő nyilvánosságot, valamint a laikus és szakmai 

részvételt. 

A korai magánjogi kodifikációs elképzelések képviselői közül ki kell 

emelni Daempf Sándor javaslatát367, amely még az eddigieknél is nagyobb 

hangsúlyt fektet a kellő nyilvánosság biztosítására. Daempf szerint az első 

tervezetet, melyet az azzal megbízott egy személy elkészített, azonnal közhírré kell 

tenni. Érdekes – de nem egyedülálló – javaslattal áll elő a szerző akkor, amikor azt 

javasolja, hogy az elkészült tervezet bírálatára pályadíjakat kell kitűzni, ezzel is 

segítve a mind eredményesebb munkát368. 

Az alapvetően egy személy által készített tervezetet aztán tekintélyes, 

elsősorban gyakorlati szakemberekből álló bizottságnak kell felülvizsgálnia. Ezt 

követően – a bizottság tárgyalási anyagaival együtt – ismételt közzétételre van 

szükség, majd a beérkezett vélemények értékelése és a tervezetbe való beillesztése 

után a jól előkészített javaslatot – egészben vagy részenként – az országgyűlés elé 

kell terjeszteni. 

 

d) Megvalósítás magyar módra 
 

A széleskörű nyilvánosságra hozatal valamennyi itt ismertetett példáját a 

magyar tudósok is ismerték és megfelelőnek tartották, s ennek megfelelően 

alakították ki indítványaikat.  

Érdemes további néhány szót szólni a nyilvánosságra hozatali 

mechanizmusról, amely hazánkban sokat vitatott téma volt. Már a Hoffmann-féle 

tervezet kapcsán napvilágra került egy cikk, amely a kritika lehetőségének illetve 

                                                 
367 DAEMPF Sándor: id. m. 290-292. old. 
368 A JK 1889 évi számában is megjelent egy írás „Codificatio pályázat útján” címmel, amely azt 
javasolja, hogy az igazságügyi minisztérium tűzzön ki pályadíjat az alkotandó törvénykönyvek vagy annak 
egyes részei kidolgozására. A minisztérium a pályázatok által sok hasznos tanulmányt és javaslatot 
szerezhet be, nem utolsó sorban pedig a szakmai körök bővítését is jelenthetné (eddig ismeretlen 
tehetségek felfedezése által). „Habár az eljárás nem is szokásos, attól még nem kell visszariadni e terv 
keresztülvitelétől, mely irodalmi életünkre nézve is nagy fontosságú volna. És hogy az ilyetén eljárás nem 
is volna meddő, bizonyítja a Mommsen-féle jeles örökjogi javaslat, mely egy állami kezelésben lévő 
alapítványból hirdettetett pályázatnak köszönheti létrejöttét” – írja a szintén pályázati eljárást javasló 
szerző. JK 24. évfolyam (1889) 218. old. 
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ismertetésének hiányát panaszolta369. Az elkészült tervezeteket egyébként sorra 

kiadták 1871 óta370, teret adva így a szakemberek nyilatkozatainak. A Teleszky 

István által készített öröklési jogi tervezet – illetve ennek a szaktanácskozmány 

által átdolgozott változata – nyomtatásban történő megjelentetésének eredménye 

viszont az lett, hogy az öröklési jog (mint a kor jogászai szerint várhatóan a 

polgári magánjogi kódex első törvényerőre emelhető része) nemzetközi és hazai 

bírálatok alá került. A Jogtudományi Közlöny is közölte a würzburgi professzor 

Kohler – nyers szövegű fordításról készített, de lényegbevágó – bírálatát371, 

valamint a nagy tekintélyű Optk-kommentár szerzőpárosának, Pfaff és Hoffmann 

bécsi professzoroknak apróbb módosító javaslatait, ahogyan maguk fogalmaztak: 

„bíráló széljegyzeteit”372 és a magyar tervezet(ek)ről külföldön megjelent 

tanulmányokat. A belföldi észrevételek közül – a teljesség igénye nélkül –

jelentősebb módosító javaslatokkal állt elő a budapesti ügyvédi kamara373, az ági 

öröklés kérdésben Szászy-Schwarz Gusztáv, valamint jogászegyleti előadásában 

Barna Ignác374. 

Az első tervezet a kritika szerint még nem volt alkalmas arra, hogy 

parlamenti tárgyalás alapjául szolgálhasson375. Nyomtatásban történő 

megjelentetésének kifejezett célja is az volt, „hogy a polgári törvénykönyv 

megalkotása a közönség s főleg a szakkörök minél teljesebb közreműködésével 

történjék”, azaz hogy a bizottsági tagokon kívül mások is véleményt 

                                                 
369 A polgári törvénykönyv általános részének tervezete és a kritika (szerző nélkül) MI 1875. Harmadik 
kötet 149-150. old. 
370 A kiadás azonban nem volt mindig bonyodalmak nélküli. Jogos felzúdulást váltott ki például az a hír, 
hogy a Halmossy Endre által készített dologi jogi tervezetet hamarabb szándékoztak németül megjelentetni 
az Ungarische Gerichtshalle című szaklapban, mint magyarul. Ez a kortársak szemében ahhoz a 
következtetéshez vezetett, hogy „Halmosy úr, számba sem véve a magyar jogászokat, azok mellőztével 
egyenesen a külföldi tudósok bírálatát akarja provokálni” – így jelent meg a vélemény a Heti szemle c. 
rovatban JK 15. évfolyam (1880) 7. old. (A tervezet szövege egyidejűleg természetesen magyarul is 
napvilágot látott a Magyar Themis c. folyóirat 1880. évi számaiban.) 
371 J. KOHLER: A törvényhozás és az öröklési jog alakulása, tekintettel  a magyar öröklési jog tervezetére 
JK 22. évfolyam (1887) 48-51. szám, folytatásokban. 
372 Leopold PFAFF – Frank HOFMANN: A magyar öröklési jog javaslata JK 23. évfolyam (1888) 4, 8, 14, 
19, 23, 29, 44, 44, 49. szám, valamint 24. évfolyam (1889) 3, 5, 8, 13, 25, 31, 33. és 35. szám, 
folytatásokban. 
373 Az örökösödési eljárásról szóló törvényjavaslat A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése JK 27. 
évfolyam (1892) 25-26. szám 
374 BARNA Ignácz: Az öröklési jog reformkérdései JK 32. évfolyam (1897) 48. és 50. szám. 
375 ZEHNTBAUER: id. m. 37. old. 
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nyilváníthassanak akár az irodalomban, akár más módon376. 1901 és 1902 

folyamán az első tervezet szövege mellet öt kötetes bő indoklása is nyomtatás alá 

került, lehetőséget teremtve a „legtágabb körben felidézett kritika”377 

megjelenésének. A bőséges bírálati anyag számbavétele és feldolgozása egészen 

1906-ig húzódott, amely alapjául szolgált például a dologi jog átdolgozásának és a 

későbbi második szövegnek is. 

                                                 
376 Indokolás a magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezetéhez I. kötet VI. old. 
377 LÁNYI Bertalan: A Polgári Törvénykönyv javaslata a Parlament előtt  Jogállam 1916.  20-33. old. 
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3. A KÓDEX NYELVEZETE: A SZÖVEGEZÉS TECHNIKÁJA 
 

„Munkálatok helyes véghezvitelének első feltétele, alaposan átgondolni a 

megoldandó feladatot; és mentől fontosabb a feladat, mentől nehezebb a 

megoldás, annál szükségesebb, amazt szabatosan meghatározni, emezt 

tervszerűleg megállapítani, eleve, a munkálat zsinórmértékéül. ... Az emberi 

szellemerő egyik legnagyszerűbb és egyszersmind legnehezebb feladványa a 

törvénykészítés. Igaz, csak fogalmazás az egész: de az egyéni s társadalmi élet 

legbecsesebb érdekei függnek a fogalmazványtól...” – e szavakkal kezdte 

Hoffmann Pál az általa készített törvénytervezet általános indokolását 1871-

ben378.  

Szavai azt mutatják, mennyire fontos, nagy feladat volt a korabeli 

jogászság számára a magánjogi kódex oly régen várt és – ugyan csak deklaratív 

módon és az elvi igényt megfogalmazva, az elkészítéshez viszont gyakorlati 

vezérfonalat nem adva – már az 1848:XV. törvénycikkben kifejezésre juttatott 

megvalósítása.  

 

a) Szalay László iránymutatása 
 

Savigny elveit magáévá téve a kodifikáció úttörője, Szalay László a 

magyarországi kodifikáció szempontjából is elsődleges fontosságúnak tartotta, 

hogy a kódexek szövegezése közérthető és világos legyen379. Kodifikációs 

alapmunkájában a szövegezésre vonatkozó javaslatait négy pontban foglalta 

össze, a következők szerint380: 

A kódex szövege legyen: 

 - tiszta, azaz csak a törvényhozó akaratát tartalmazza, az ezzel ellentétes 

véleményeket ne; 

                                                 
378 Általános indokok a m. k. igazságügyminiszter megbízásából Dr. Hoffmann Pál egyet. jogtan. úr által 
kidolgozott magánjogi törvénykönyv (Általános rész) tervezetéhez JK 6. (1871) 223. o. 
379 SZALAY László: Codificatio id. m. 39. old. 
380 SZALAY László: Codificatio id. m. 90. old. 
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 - egyszerű, azaz ne képszerűen hasson az olvasóra, kerülje a fölösleges 

ismétléseket; 

 - szabatos, azaz kellően rövid, és 

 - belsőleg az igazságot, külsőleg nyugalmat s erőt kifejező, ezáltal a 

törvénynek tiszteletet parancsoló. 

 A kódex szövegezésére vonatkozó általános elvek, irányvonal kidolgozása 

– az eddigiekhez hasonlóan – szintén nem volt problémamentes. Középutat kellett 

találni a túlzottan népies hangvételű, és a szinte érthetetlen szaknyelven írott 

kódex között. Ebben a kérdésben a német törvénykönyv egyáltalán nem nyújtott 

követhető példát a magyar törvényszerkesztők számára, hiszen azt éppen hibás 

nyelvezete miatt (elvontsága, érthetelensége, túlzott absztrakciós szintje és – 

mindezekből adódó – számtalan utaló szabálya) miatt érték heves támadások381. 

 

b) A magyar jogi szaknyelv 
 

A magyar szaknyelv a XIX. század hetvenes éveiben sokak szerint még 

nem volt eléggé fejlett egy kódex önálló megalkotásához, a 

jogszabályszerkesztők, kodifikációval megbízott személyek azonban ezt (elvi 

szinten) nem így látták. A kérdésben döntő bizonyságot azonban csak kész 

munkálat szolgáltathatott. Az első bizonyítékot Hoffmann Pál általános részre 

vonatkozó tervezete szolgáltatta. 

Hoffmann az általa készített javaslatot olyan magyar nyelven készítette, 

amely saját megítélése szerint – és a korabeli kritika képviselőinek jelentős része 

szerint is – alkalmas lehet az önálló kodifikációra. A szerző, tudatában annak, 

                                                 
381 Többek között pl. Gierke kritikája is vonatkozott a nyelvezetre. A német jogtudós pl. később a magyar 
tervezet – némettel szembeni – egyik legnagyobb előnyének nevezte annak „népies és szemléletes 
fogalmazását”. Dieter SCHWAB: Das BGB und seine Kritiker ZNR 22 (2000) 330-331. old., magyar 
nyelven ismertette Gierke kritikáját a JK 37. évfolyam (1902) 203. old. Az 1900-as tervezetről írt 
bírálatában Szászy-Schwarz úgy nyilatkozott, hogy a német törvénykönyv túlzottan „abstract és 
mathematikus”, amelyet a magyarnak követnie nem szabad. SCHWARZ Gusztáv: A polgári törvénykönyvről 
JK 38. évfolyam  (1903) 430. old. Az utaló, hivatkozó szabályok tekintetében pedig a kodifikációs állandó 
bizottság is elítélően nyilatkozott, és – elsősorban a Szászy-Schwarz Gusztáv és Imling Konrád által 
kifejtett indokok alapján – elvetendőnek ítélte meg a BGB-ben követett gyakori hivatkozási gyakorlat 
módszerét. A bizottság jegyzőkönyvei I. 16-17. old. 
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hogy a nyelv fejlettsége eddig nem tette lehetővé olyan jogszabályok alkotását, 

amelyekben – az értelmezés megkönnyítése és egyértelműsítése érdekében – nem 

lett volna a fogalmak mögött mindenütt azok latin (vagy utóbb német) 

megfelelője382, tervezetében arra vállalkozott, hogy ezt elkerüli – akár olyan jogi 

műszavak alkotásával is, melyeket az eddigi magyar joggyakorlat még soha nem 

használt.  

A tervezet e célkitűzés eredményeként számos idegenül csengő, a magyar 

jogi szaknyelv számára új kifejezést tartalmazott. Sikeresnek tartották a kortársak 

a holttá nyilvánítás383 körében alkalmazott „híreveszett” jelzőt, vagy az analógia 

helyetti „hasonszerűség” megjelölést384, ugyanakkor elítélően fogadta a kortárs 

kritika „tevőleges viselkedés”, az „örökletes jogok és kötelezettségek” 

kategóriáját, sőt, az azóta elfogadott és vitathatatlan értékű terminus technicussá 

vált „jogutódlás” vagy „megdönthetőség” fogalmait is385. 

 

c) Önálló eredmények 
 

Az első, 1871-es általános részi tervezettől kezdve a jogászi műnyelv 

fejődése felgyorsult. Mind a jogszabályok, mind a bírói ítéletek szövegezése 

tisztult, megszabadult a germanizmusoktól és bonyolult mondatszerkezetektől386. 

A Teleszky István-féle öröklési jogi tervezet vizsgálatakor például 

megállapíthatjuk, hogy a szerző munkájában sikeresen adott teret az általános, 

absztrakt elveknek, ugyanakkor óvakodott a kazuisztikus szabályozástól387.  

Ehhez a fejlődési folyamathoz igazodott az 1895-ben felállított kodifikációs 

állandó bizottság is, amely 1897. május 1-jén tartott ülésében határozatot fogadott 

                                                 
382 Ékes példái ennek az 1840. évi kereskedelmi tárgyú törvénycikkek rendelkezései. 
383 Tervezet 25-27. § 
384 pl. ZLINSZKY Imre: A magyar magánjogi törvénykönyv...  id. m. 272. old. 
385 pl. ZLINSZKY Imre: uott. A kritika alaptalanságát (és a szerző vállalkozásának sikerét) aztán a magyar 
szakkifejezések időközbeni befogadása igazolta. 
386 REICHARD Zsigmond: A polgári törvénytervezet nyelve JK 36. évfolyam (1901) 49. old. A szerző 
ugyanakkor megjegyzi, hogy „igaz, távol vagyunk még a tökéletességtől akár a világosság, akár a 
magyarosság dolgában...” 
387TELESZKY István: Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezetének az öröklési jogot tárgyazó 
ötödik része JK 15. évfolyam (1880) 40-42., 44, 46, 49, 51. szám, folytatásokban. 
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el az általános magánjogi törvénykönyv nyelvezetére vonatkozóan. A szerkesztés 

fő célja eszerint, hogy a törvénykönyv „határozott és világos jogszabályokat 

tartalmazzon, a melyekből biztosan meg lehet állapítani a rendelkezés lényegét”.  

A szerkesztők véleménye szerint a törvénykönyv nyelvének tömörnek, 

szabatosnak, de ugyanakkor szakszerűnek („műnyelv”) és konkrétnak kell lennie, 

amely egyúttal elég egyszerű is ahhoz, hogy azt a művelt laikus is megérthesse. 

Alapelvként állították fel, hogy „az egyszerű és konkrét kifejezéseket előnyben 

kell részesíteni a szokatlanabb és elvontabb kifejezés előtt”388 – a bizottság tagjai 

tehát nagyrészben elfogadták a Szalay által lefektetett alapelveket. 

Ezek az alapelvek jelentek meg a magánjogi törvénykönyv 1900-as 

javaslatának szövegében is: a tervezetben a konkrét kifejezések domináltak mind a 

terjengőssel, mind a túlzottan elvonttal szemben. Miután főszabályként rögzítették 

le a szerkesztők, hogy Magyarországnak nem tankönyvre van szüksége389, 

megpróbálták kiiktatni a fogalommeghatározásokat és egyéb fejtegetéseket, s 

tartották magukat a „lex imperet et ne disputet” elvéhez390.  

A törvényalkotók egyúttal arról is határoztak, hogy a szövegezés 

módszerében nem a – porosz általános Landrechtből ismert – kazuisztikus eljárást, 

hanem az elvi jellegű szabályozást választják391. Álláspontjuk szerint a kódexnek 

nem célja mindent szabályozni.  Indokolásul azt hozták fel, hogy az „élet gazdag 

és változatos tartalmát semmiféle casuisticával kimeríteni nem lehet”, ezért a 

szövegezésben kell lennie bizonyos fokú általánosításnak, azaz lehetőség szerint 

rugalmas, keretjellegű szabályozást kell nyújtani, lehetővé téve az életviszonyok 

változásához való könnyebb alkalmazkodást392. 

 Az 1900-ban elkészült tervezetnek azonban egy nagy hátránya 

mindemellett megmaradt393: tekintettel arra, hogy az egyes részeket egy-egy 

                                                 
388 A bizottság jegyzőkönyvei I. 14-15. old. 
389 A kodifikációs állandó bizottságnak „a szerkesztés alakja” körében, a módszer kérdésében hozott 
második határozata mondta ezt ki. A bizottság jegyzőkönyvei I. 15. old. 
390 Indokolás I. kötet XV. old. 
391 A bizottság jegyzőkönyvei I. 15. old. 
392 Indokolás I. kötet XVI. old. 
393 Egyes szerzők szerint a többit sem sikerült kiküszöbölniük a szerkesztőknek. Lesújtó (és ma sok helyen 
igazságtalannak, hibásnak minősülő) kritikát kapott a tervezet pl. RÉVÉSZ Ernő szabadkai ügyvédtől: A 
polgári törvénytervezet nyelve JK 36. évfolyam (1901) 51-52. old. 
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szerkesztő önállóan dolgozta ki, stílusa nem lett egységes394, és arra a szerkesztők 

sem a bizottsági üléseken, sem közvetlenül a nyilvánosságra hozatalt megelőzően 

nem törekedtek395. Ezzel kapcsolatban – amint ezt a bizottság ügy- és 

munkarendje is tartalmazta –  mindössze egyetlen kívánalomnak akartak 

megfelelni: a tartalmi összhanghoz elengedhetetlenül szükséges azonos 

terminológia alkalmazásával396. 

 A magyar szövegezési technika fejlettségét mutatja ugyanakkor, hogy a 

bizottság állást foglalt a jogszabályok minőségét jelző (azaz a rendelkezések 

kogens, diszpozitív, tiltó vagy parancsoló397 jellegére utaló) szófordulatok 

alkalmazása mellett. Ezzel lehetőséget teremtett egyrészt az egyértelmű 

fogalmazásra és az analógia elkerülésére, másrészt az utaló szabályok számának 

csökkentésére is. 

 A nyelvezet, a szövegezés kérdésében tehát ismét olyan elmére 

bukkanhatunk a magyar kodifikációs folyamatnak, amely a német minta 

meghaladását jelenti, hiszen azon túlmutatóan – bár nem minden kritikától 

mentes, de alapvetően – pozitív eredményt hozott.  

 
 

                                                 
394 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezete Első szöveg Budapest, 1900. Előszó VI. old. 
395 ZEHNTBAUER: id. m. 37. old. Ekörben figyelemmel voltak arra az osztrák gyakorlatra is, hogy a 
jogszabály végleges szövegezésére egyetlen személyt kell felkérni, és őt is csak akkor, amikor a kódex 
tartalmát már az előkészítő és felülvizsgáló bizottságok, valamint az illetékes törvényhozó szervek 
helybenhagyták, amint ez az Optk. kapcsán Zeillerrel is történt. Vö. KOCHER: id. m. 83. old.   
396 A kodifikációs állandó bizottság erről szóló határozata a következők szerint rendelkezett: „A bizottság a 
jogi műnyelv szempontjából megállapodik abban, hogy a szövegezésnél állandó terminológiát alkalmaz; 
vagyis egyrészt úgy a fogalmak megjelölésénél, mint a typikus szófordulatoknál az egész codexen 
keresztül lehetőleg egy és ugyanazt a kifejezést (műszót) használja, másrészt pedig lehetőleg kerülni fogja, 
hogy egy kifejezés különböző helyeken különböző értelemben forduljon elő.” A bizottság jegyzőkönyvei I. 
20. old. 
397 A parancsoló szabályok körén belül még az imperatív és instruktív rendelkezések megkülönböztetésére 
is módot talált a bizottság, a „kell” (szükséges) és a „legyen” (kívánatos) fordulatok alkalmazása által. A 
bizottság jegyzőkönyvei I. 18. old. 
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V. FEJEZET 
A KODIFIKÁCIÓ TARTALMI-SZERKEZETI ALAPKÉRDÉSEI 

 

Miután az első legfontosabb kérdés, „a kodifikációt vagy recepciót” 

kérdése – a korábban vázoltak szerint398 – eldőlt, a szerkesztők lényeges tartalmi 

problémákkal is szembetalálták magukat. A magánjogi kódexet a benne foglalt 

anyag szempontból kellett definiálni: meg kellett határozni, hogy mi kerüljön a 

törvénykönyvbe és mi maradjon ki abból. Ekörben több eldöntendő kérdés merült 

fel: egyrészt a kódex és az önálló törvények, a meglevő jogforrások, másrészt a 

kódex és a szokásjog egymáshoz való viszonya, mindezek tisztázása alapján pedig 

– talán legfontosabbként – a kódex szerkezeti beosztása. 

 

1. AZ ANYAGI JOG RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁSAI 
 

a) A kodifikációs igények és a magánjogi jogforrások 
 

A német kodifikáció terveiben alapvető fontosságú volt az a kérdés, hogy a 

meglevő joganyagnak mely részeit kell alapul venni az önálló kódex 

megalkotásakor. A német kodifikációs bizottságok számára a következő 

jogforrások álltak rendelkezésre: jelen volt a közönséges római jog, a különböző 

német törvénykönyvek és törvények, a jogtudomány eredményei és a 

jogalkalmazás399. Az ebből kialakítandó egységes jogrendszer gondolata a 

törvénykönyv keletkezése előtti helyzetet tekintve valóban jelentős előrelépésnek 

számított.  

A tartományok történeti önállóságán túl az egység kialakítását a jog 

mérhetetlen partikularitása is nehezítette. A XIX. század végén a Német 

Császárság különböző területein egymástól eltérő jogrendszerek érvényesültek. 

Poroszországban és a hozzá közeli tartományokban az 1794-es porosz 

                                                 
398 Lásd: III. fejezet 1. és 2. pont. 
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Allgemeines Landrechtet, a Rajna-vidéken az 1814/15-ben átvett francia Code 

civilt, illetve a nagyjából ezt átültető Bádeni Landrechtet, Bajorországban az 

1756-os Codex Maximilianaeus Bavaricust, Szászországban 1866-tól a szász 

polgári törvénykönyvet, míg Németország középső területein jobbára a recipiált 

római jogot, a közös jogot alkalmazták. Ezt a jogi sokszínűséget kívánta tehát 

megszüntetni a császárság kikiáltását követően hamarosan tervbe vett, és meglepő 

módon mind a liberális, mind a konzervatív körök támogatását élvező új, 

birodalmi magánjogi törvénykönyv400. 

A kodifikáció Magyarországon is felvetette azt a kérdést, hogy mi kerüljön 

a törvénykönyvbe abból a joganyagból, amely a XIX. század végén rendelkezésre 

állt. A kódex megalkotása során a nemzeti és a radikális irányzatok legfőbb 

ütközőpontját az a kérdéskör képezte, hogy milyen mértékben avatkozhatnak be a 

kodifikátorok a magyar jogrendszerbe, azaz mennyiben alkothatnak új jogot és 

milyen területeken kell ragaszkodni a tradicionális szabályokhoz.  

A rendelkezésre álló, alkalmazott joganyag a XIX. század utolsó 

harmadában rendkívül sokszínű volt: jelen voltak jogunkban a régi magyar 

intézmények401, továbbá az idegenben termett, de átvett és elfogadott, a magyar 

jogrendszerbe beépült elemek402. Harmadrészt bekerültek jogunkba a külföldi 

jogképzés olyan eredményei, melyek a hazai hiányok pótlását szolgálták403, végül 

pedig számításba kellett venni az éppen aktuális, honosításra váró újdonságokat 

is404.  

Ez a négy réteg szinte átfoghatatlan, kezelhetetlen tömeget jelentett a 

magánjog terén. Sokszor a legnehezebb éppen annak az eldöntése volt, hogy 

melyiket tartalmazza majd a kódex: a törzsökös magyar szabályt-e, melyet 

                                                                                                                                                 
399 BIERMANN Sándor: Magánjogi törvénykönyvünk és a németországi codificatio MI 1875. Harmadik 
kötet 252. old. 
400 BALOGH Judit: 100 éve történt… id. m. 437. old. 
401 Ilyen magyar jogintézmények nagy számban találhatók a házassági vagyonjog és az öröklési jog 
területén is. 
402 gyámság, köteles rész, stb. 
403 kereskedelmi jogi intézmények, telekkönyv, stb 
404 pl. a kötelmi jog egyes modern intézményei, amelyek kialakítását az új életviszonyok, a megnövekedett 
kereskedelmi és hitelforgalom igényelte. 
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századokra visszamenőleg mindig alkalmaztak, vagy az új igényeknek jobban 

megfelelő, de a gyakorlatba kellőképp még át nem ment idegent. 

A jogi szakirodalomban erre vonatkozóan számtalan iránymutatás, 

elképzelés jelent meg. A nemzeti konzervatív irányzat képviselői természetesen az 

első megoldást tartották helyesnek, a radikálisok viszont a mégoly magyar 

részterületeken is objektív szabályozást kívántak405. A törvénykönyv 

létrehozásakor tehát elsőrendű fontossága volt a kodifikációs munkálatok tartalmi 

iránya kijelölésének. 

A készítendő kódex tartalmi jellemzőit tekintve Suhayda János azt 

tekintette legfontosabbnak, hogy magyar törvénykönyvet kell alkotni, melynek 

előkészítése során a „gyakorlat és a tudomány kül- és belföldi irányait is 

érdemökhöz illőleg méltányolni” kell. A zürichi kódex készítője, Johann 

Bluntschli érvelését átvéve kijelentette: a régi szabályokat „a fenntartás 

érdekében” reformálni és újítani kell, ennek során azonban „conservativ 

szellemben kell eljárni”406. A megfogalmazásban rejlő látszólagos ellentmondást a 

szerző akként magyarázta, hogy a régi jogot a tudomány eredményeihez képest 

csak óvatosan szabad átdolgozni, semmiképpen sem okozva a fejlődésében 

gyökeres változásokat. A szerzőnek ez a kijelentése a történeti jogi iskolára 

alapozó nemzeti és a radikális irányzat közötti közvetítőnek, „arany középútnak” 

tűnik, ami a munka megjelentetésének korai időpontja miatt különösen figyelemre 

méltó407. 

 A radikális irányzat képviselői ezzel szemben a magánjog kifejezetten 

magyarnak tartott részterületein sem kívántak megelégedni az egyszerű 

jogösszegyűjtéssel (annak kompilációjával vagy konszolidációjával), hanem 

                                                 
405 Vö. pl. HERCZEGH Mihály: Magyar családi és öröklési jog Budapest, 1874. Előszó IV. old. és DAEMPF 
Sándor: id. m. 298-299. old. A házassági vagyonjog tekintetében előbbi annak egyediségét, kifejezett 
nemzeti mivoltát hangoztatta, utóbbi azt tűzte célul, hogy „ne törekedjünk specialis magyar jellegű 
intézményekre, hanem olyanokra, amelyek minden nemzeties vonástól menten, tisztán a gazdasági élet 
érdekei  igényeinek felelnek meg...” 
406 „Az iskola tanaira is figyelemmel kell a törvényhozónak lennie, de (...) ezektől mégis függetlenebb s 
szabadabb álláspontot foglalnia” SUHAYDA János: Tanulmányok… id. m. 485-486. old. 
407 „A törvényhozásnak mindenekelőtt azon jogra kell támaszkodnia, mely a nemzet keblében meghonosult, 
az összes anyagra, mely előtte fekszik, vagyis a jogélet viszonyaira, azon térre, melyen a jog gyökeret vert, 
valamint az iskola, a tudomány irányára”. SUHAYDA János: Tanulmányok... id. m. 485. old. 
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tartalmilag új jog408 alkotását, objektív szabályozást akartak. Ökröss Bálint 

például a Jogtudományi Közlöny hasábjain a következőket írta: „A létező 

jogszabályok gyűjteménye csupán azt foglalja magánban, mit a nemzet a jelenben 

valósággal bir, – és ennek ismerete csak törvénytudóvá képesit. A codificatiótól 

pedig mindent várunk, mivel a nemzetnek bírnia kell, – és ehhez alkotó képesség 

kivántatik”409.  

Mivel a kérdés eszmék, a jogirodalom szintjén eldöntetlen maradt, az egyes 

tervezetekben, résztervezetekben az alkotók egyéni álláspontja a 

legváltozatosabban tükröződött. 

A Hoffmann Pál által 1871-ben szerkesztett általános részi tervezetben 

felhasznált normák három fő kútfőből származtak: a magyar szabályozás köréből 

a szerző a főként szokásjogi eredetű (Tripartitumban és más szokásjogi 

gyűjteményekben rögzített) normákat, valamint – csekély részben – a rendi 

korszakban törvényekbe foglalt, tradicionális magyar jogszabályokat tartotta meg; 

számításba vette az osztrák jogrendszer maradványait, azaz azokat a magánjogi 

(és telekkönyvi) szabályokat, amelyeket az ITSZ rendelkezései szerint hatályban 

levőnek kell tekinteni; végül egyes, az előzőeket kiegészítő udvari kancelláriai 

rendeleteket. Mindez nehezen összeállítható, hatalmas, ugyanakkor nagyrészben 

elavult jogszabályhalmaz lett, melyet a szerzőnek ki kellett egészíteni a 

felsőbíróságok ítélkezési gyakorlata által kialakított hézagpótló szabályokkal, 

valamint a tudomány eredményeivel410. A szerző tehát munkája során a meglevő 

joganyag kiegészítését kívánta elvégezni. 

Teleszky István, a következő említésre méltó tervezet, az öröklési jogról 

szóló fejezet szerzője a Jogtudományi Közlöny hasábjain 1876-ban már egy 

féléves cikksorozatban vázolta elképzelését az öröklési jog szerepéről, 

megítéléséről, a számbavehető öröklési rendszerekről és a magyar 

                                                 
408 Vö. a természetjogi iskola Thibaut által képviselt irányzatának álláspontjával I. fejezet 2. c) pont, 
valamint a radikális irányzat általános jellemzőivel: III. fejezet 2. pont. 
409 ÖKRÖSS Bálint: Codificatio id. m. 98. old. 
410 HOFFMANN Pál: Általános indokok a m. k. igazságügyminiszter megbízásából Dr. Hoffmann Pál egyet. 
jogtan. úr által kidolgozott magánjogi törvénykönyv (Általános rész) tervezetéhez JK VI. (1871) 31-32. 
szám 232. old., bár a szerző felhasználni elsősorban nem a magyar, hanem a külföldi (német, közelebbről a 
pandektista) magánjogtudomány eredményeit tudta. 
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hagyományokról411. A munka alapos előkészítéséről tanúskodik, hogy mind a 

nemzetközi gyakorlatban és a modern kódexekben alkalmazott elveket és 

gyakorlatot, mind a hazai jogélet által elfogadott álláspontokat bemutatja, 

értelmezi, ütközteti, és ezek előrebocsátása után terjeszti elő saját álláspontját. 

A szerző sorbaveszi az egyes öröklési rendszerek (és az ITSZ által alaposan 

felkavart hagyományok) pártfogóinak megjelent műveit és nyilatkozatait412, majd 

egy – az utókor szemével nézve – rendkívül haladó tervezetet készített. Megtalálta 

a módját, hogy hogyan lehet megtartani az öröklési jog olyan (idegen eredete 

ellenére is hagyományosan magyarnak tekintett) elemeit, mint pl. a családi 

hitbizományok, amelyek hivatottak biztosítani, hogy „néhány magyar család nagy 

birtoka fenttartassék, s e birtokoknak idegen kézre való kerülése 

megakadályoztassék”413.  

Kétségtelenül a nemzetközi jogfejlődés és az új tudományos elméletek 

talaján álló reformgondolatai – éppen emiatt – érthető módon a nemzeti irányzat 

bírálatainak kereszttüzébe kerültek. A kritika azonban igazságtalannak minősül a 

szerző saját álláspontjának fényében: „mi sem általában, sem a magánjogi 

codificatio nagy művénél nem óhajtjuk, hogy a törvényhozás tabula rasat készitve, 

a jogtörténelmi fejlődést egészen figyelmen kívűl hagyja; hogy merev elméletek, s 

külföldi intézmények vezéreljék kizárólag a törvényhozás lépéseit; hanem 

akarjuk, hogy létesittessék az a mit adott viszonyaink kellő méltánylásával a 

jogosság és czélszerűség kiván, létesittessék lehetőleg összhangzásban a 

jogtörténelmi fejlődéssel és a nép jogérzetével; de ahol utóbbi határozott 

ellentétben áll a jogosság és czélszerűség kivánalmaival, e momentumok azért a 

küzdtérről leszorulni kénytelenittessenek”414. 

 A Teleszky által készített öröklési jogi tervezet 1884-85-ben megjelent, 

szaktanácskozmány által átdolgozott tervezete sem tárgyában, sem elvi 

                                                 
411 TELESZKY István: Örökösödési jogunk törvényhozási szabályozásához JK 11. évfolyam (1876) 25-52. 
szám 
412 Pl. a különösen nagy jelentőséggel bíró ági öröklésnél a szerző kitér az ezt védelmező Vida Lajos-féle 
érvek ismertetésére is. TELESZKY István: Örökösödési jogunk... id. m. 459., valamint 498-500. old. 
413 TELESZKY István: Örökösödési jogunk... id. m. 458. old. 
414 TELESZKY István: Örökösödési jogunk... id. m. 405. old. 
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álláspontjában, sem főbb rendelkezéseiben415 nem tért el különösebben az eredeti 

tervezettől.  

A 1895-ben felállított magánjogi kodifikációs állandó bizottságban 

tevékenykedő tudósok úgy foglaltak állást, hogy lehetőleg a fennálló, használatos 

jogot kell a politikai és gazdasági szükségletek meghatározta változásokkal és 

javításokkal belefoglalni416 abba a megalkotandó törvénykönyvbe, amely majd 

megteremti a magyar jogbiztonságot. A magyar kódexalkotók előtt az a cél 

lebegett, hogy azoknak, akiknek ez a szakmájuk, megteremtsék munkájukhoz a 

biztos és hiteles forrást. Egy jogásznak nem kell elmagyarázni a jogszabályok 

egyes elemeit, hiszen azt stúdiumai alatt úgyis megtanulta, ezért egyetértettek 

abban, hogy nem tankönyvre vagy jogkönyvre van szükség417, hanem az alapvető 

elvek és a tételes szabályok tiszta, magyarázat nélküli, rendszeres gyűjteményét 

kell megalkotniuk. 

A kodifikációs állandó bizottságnak a kódex forrásaira vonatkozó 

állásfoglalása szerint a kódex mindezek miatt a „létező jogot” tekinti alapjának, 

és azt csak annyiban változtatja meg, amennyiben a meglevő szabályozás az 

életviszonyok változása miatt túlhaladottá vált418. Ez tehát azt célozta, hogy az 

elkészült tervezetben csak olyan területeken lehessenek idegen jogelvek és 

szabályok megtalálhatók, ahol a magyar szabályozás már korszerűtlen vagy olyan 

még egyáltalán nem is fejlődött ki. 

Elkészülte után a magyar általános magánjogi törvénykönyv tervezetének 

nemzeti jellegére vonatkozóan pro és kontra egyaránt érveltek419, bár ekkorra – 

                                                 
415 Eltekintve attól az érdemi, a de az itt áttekintendő vonatkozásban irreleváns különbségtől, hogy az 
átdolgozott tervezet már az ági öröklés teljes elvetésének elvén épült fel. 
416 Ez a – döntően a nemzeti irányzat által erősített – gondolkodás végigvonult a XIX. századi magyar 
kodifikációs törekvések egészén, Hoffmann Pál általános részi tervezetétől kezdve a kódex első 
szövegének kiadásáig úgy is, hogy az utóbbit alkotó bizottságban működő radikálisok (pl. Teleszky, 
Szászy-Schwarz) sem szavaztak a határozat ellen.  
417 Ennek rögzítésére, a kódexnek a tankönyvtől „pozitív és negatív szempontból” történő elhatárolására 
vonatkozott SCHWARZ Gusztáv felvetése. A bizottság jegyzőkönyvei I. 13. old. 
418 „…azt csak ott és annyiban megváltoztatni, amennyiben az a kor követelményei szerint szükségesnek 
mutatkozik.” Határozat a kodifikáció feladata és iránya kérdésében, in: A bizottság jegyzőkönyvei I. 14. 
old. 
419 Tudták ezt a szerkesztő tagok is. „A nemzeti jogfejlődés feltétlen hívei keveselni fogják azt, ami a 
tervezetbe a meglévő jogból át van ültetvemíg azok, akik a jogintézményekben elsősorban a czélszerűség 
irányát követik és a helyesnek és hasznosaknak látszó újításokat akkor is pártolják, ha ezek az eddigi 
jogfejlődéssel szerves kapcsolatba nem hozhatók, sőt, ha azzal ellentétben is állanak, azok, mondom - 
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elsősorban a radikálisok érvelésének köszönhetően – elfogadott tétellé vált, hogy a 

nemzeti jelleg nem lehet olyan cél, melynek elérésére mindenképpen törni lehet, 

mert vannak objektív akadályai. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy a tervezet 

azokon a területeken, ahol ez leginkább lehetséges volt, igyekezett mind többet 

megtartani a fennálló országos jogból is. 

Leginkább megfigyelhető (és a szerző elkötelezettségét tekintve 

természetes is) ez a Grosschmid által szerkesztett házassági vagyonjog területén. 

Ez azonban olyan része a magánjognak, amely a hagyomány és a bírói gyakorlat 

fejlesztő hatása révén teljes egészében eltér akár a német, akár a svájci rendszertől. 

A női szabadvagyon, hozomány és közszerzemény szabályozásánál a tervezet az 

intézmények régi jogban szerzett jellegének visszaadását, megtartását tűzte 

célul420. E szempontból Imlinget is dicséret illeti, hiszen a dologi, elsősorban az 

ingatlanra vonatkozó szabályok szövegezése során is alig tért el a fennálló jog 

alapjaitól421. A következő jeles konzerválásra az öröklési jog területén került sor, 

például a köteles rész, hagyomány, örökség ipso iure megszerzése kapcsán422.  

Radikális újításokat hajtott azonban végre Szászy-Schwarz azzal, hogy nem 

vette fel a törvényi szabályozásba a német mintára korábban kialakított, de a 

gyakorlati hasznosság szempontjából nem igazolódott családi tanácsot, elejtette a 

törvényes hitbért, az anyának természetes és törvényes gyámságát, továbbá a régi 

jog immár elavult intézményét, az özvegyi öröklést is423. 

Az első tervezet magyar jogi elemeire mért kritika mégis lehangoló volt: 

bár a kódex szükségességét nem vitatták, de az első tervezetként közzétett 

szöveget általában nem látták alkalmasnak arra, hogy hosszútávra szóló magyar 

nemzeti kódex legyen belőle. Leginkább az önállótlanság hiányát, a részek 

                                                                                                                                                 
túlkonservativnak fogják a tervezetet deklarálni” – állapította meg IMLING Konrád: A polgári törvénykönyv 
tervezetéről JK 35. évfolyam (1900) 325. old.  
420 Indokolás I. kötet, 193-246. old., MENYHÁRTH Gáspár: id. m. 453-454. old. 
421 Pl. az ingatlanszerzés, a tulajdonváltozás, a telki szolgalmak vagy a zálogjog szabályozásánál. 
Indokolás II. kötet, 201-348., 442-492., valamint 595-597. old.; IMLING Konrád: id. m. 325. old. 
422 Indokolás V. kötet, 173-195, 284-341, 342-383. old 
423 Az előadói tervezetben Schwarz által kilátásba helyezett drasztikus szakítást a fennálló joggal a 
bizottsági üléseken a többi szerkesztő által kifejtett ellenérvek a tervezet végleges szövegezésére jelentősen 
tompították. Ebben különösen nagy szerepe volt Imling Konrád érvelésének. A bizottság jegyzőkönyvei  II. 
3-59. old. 
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egymáshoz nem illeszkedő jellegét és stílusát, illetve a mindenütt rendkívül erősen 

érezhető német hatást kifogásolták424. 

 A  kódex tartalmi elemei kapcsán a nemzeti jog megtartása vagy új jog 

alkotása kapcsán még egy gondolatkört kell röviden megvizsgálnunk. Schwarz 

Gusztáv az állandó bizottságnak az alapkérdésekkel foglalkozó első ülésén már 

felvetette a kérdést: „Minő állást foglaljunk el az ún. szociális reform új 

intézményeivel szemben?”425. A felvetés nem volt minden alapot nélkülöző, 

hiszen a magyar jogalkotók jól tudták, hogy a német tervezet egyik legerősebb 

támadási felülete a „soziale Öl” hiánya volt426. Emellett a magyar 

közvéleménynek és szakmai közönségnek is igénye volt a szociális jellegű 

szabályok törvénykönyvbe integrálására, hiszen a modern törvénykönyvekben a 

modern jogi és társadalmi felfogásoknak kell érvényesülniük. 

Hasonlóan a német tervezetekhez, a magyar kodifikáció sem volt mentes a 

szociális irányú kritikától. Ahogyan ez a német jogszabály esetében is volt, 

Magyarországon is a szociáldemokrata politikai erők és a feminista mozgalom 

hallatta hangját a szociális kérdésekben. Ez a kritikai észrevétel azonban nem az 

első tervezet vonatkozásában, hanem csak annak átdolgozott szövege kapcsán 

került napvilágra, ekkor is meglehetősen szolid formában, főképpen a családi jog 

egyes jogintézményei kapcsán427. A tervezet sorsára különösebb hatást ezek a 

felvetések nálunk nem gyakoroltak. 

                                                 
424 SCHWARZ Gusztáv: A polgári törvénykönyvről JK 38. évfolyam (1903) 429. old. a következő bírálatot 
adta: „A közzétett tervezet nagyjáéban a német kodex variánsa. Részei e tekintetben is egyenlőtlenek 
ugyan: egyes szakaszokban merőben fordítással, másokban változatokkal és csak kicsi részökben saját 
konceptióval van dolgunk. De még azokon a részeken is, melyek a német mintától távolabbra esnek, a 
német törvénykönyv nyomását erősebben érezni meg, mint ahogy az Magyarország politikai és 
tudományos prestigével megférne. 
425 SCHWARZ Guszáv felvetése A bizottság jegyzőkönyvei I. 13. old. 
426 Ezt a kritikai irányt elsősorban a germanisták és a szocialista-szociáldmokrata képviselők (közismertté 
vált Anton Menger kritikai megjegyzése, akitől az „egy csepp szociális olaj” kifejezés is származik) 
hangoztatták arra alapozva, hogy a magánjogi törvénykönyv önmagában képes arra, hogy a modern 
magánjogrendszer szociális feladatait ellássa. SCHWAB: id. m. 326-327, 331-332. old., Tilman REPGEN: 
Was war und wo blieb das soziale Öl? ZNR 22 (2000) 406-424. old., különösen 414-419. old. Álláspontja 
szerint a tervezet szövege szociálisan érzékenyebb volt, mint azt a kortársak (f)elismerték. (E tanulmány is 
azokhoz az új kutatási eredményeket tartalmazó munkákhoz tartozik, amelyek alapján a BGB 
keletkezéstörténetét a korábbi szemlélethez képest át kell értékelnünk.) 
427 KŐNIG Vilmos: Szociális haladás és a polgári törvénykönyv javaslata in: Jogi dolgozatok a 
Jogtudományi Közlöny 50 éves fennállásának emlékére (1865-1915) Budapest, 1916. 400. old.; továbbá 
„A feministák egyesületének felterjesztése a Magyar Képviselőházhoz a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó 
javaslat tárgyában” OL K2 1910-1915-A.XIV.1.5.-371. 268. Különösen a felterjesztés mellé csatolt 
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b) Kodifikáció és speciális törvényhozás 
 

Minden államban, amely kodifikációra vállalkozott, hatalmas viták folytak 

a kodifikáció és a külön törvényekkel való szabályozás kérdésében. A német 

törvénykönyv szerkesztői a tervezet tárgyi terjedelmének meghatározásakor azt 

tartották szem előtt, hogy az ország érdekeinek mindenekelőtt az egységes 

jogrendszer, azaz a teljes magánjogi kódex felel meg, a részkodifikáció megoldása 

nem vezethet eredményre428. A készítendő kódexnek ellenben csakis az általános 

anyagi magánjogot kell tartalmaznia, de azt teljesen lefednie. Ennek megfelelően 

nem kerülhetnek a törvénykönyvbe a speciális jogok, mint pl. a bányajog, 

hűbérjog vagy az örökhaszonbérlői jogviszony szabályai429. 

A magyar kódexszerkesztésnek is egyik legnagyobb feladata lett annak 

meghatározása, hogy az anyagi jog szempontjából hogyan alkotható a korabeli 

kódexfogalomnak megfelelően mind jobb, mind teljesebb kódex. Azt, hogy 

minden esetet nem lehet egyetlen törvénykönyvben szabályozni, a porosz példán 

okulva hamar felismerték. Mégis valamiképpen teljesnek kellene lennie a magyar 

kódexnek, mondták, s ezt – a német példa követése, a tárgyi terjedelem szigorú 

lehatárolása alapján – a „vezérelvek” rendszeres feldolgozása, összefüggései 

hézagmentes levezetése segíthette elő430. Az elvi szintű teljességet pedig ezt 

követően ki kellett egészíteni az anyagi jog tételes szabályaival.  

 Tekintettel arra, hogy a bizottsági struktúra ismertetés kapcsán a joganyag 

tervezett felosztását már a kodifikációs folyamat több szakaszában is érintettük, e 

                                                                                                                                                 
szöveges változtatási javaslatok figyelemre méltóak – elsősorban a női egyenjogúság, a család és a 
gyermek (különösen a törvénytelen gyermek) érdekeinek jobb biztosítása szempontjából. 
428 BIERMANN Mihály: id. m. 251. old. 
429 BIERMANN Mihály: id. m. uott. 
430 A „vezérelvek”, az alapelvek kidolgozásának jelentőségét Szalay László ecsetelte. Véleménye szerint 
„a jog’ mindenik része bír ollyas darabokkal, mik által a’ többiek már képezve vannak. (...) Ezeket 
kipuhatolni, ’s innen kiindulva valamennyi jogfogalomnak és tételnek belső összefüggését és 
rokonságnemét kiismerni, a’ jogtudomány legnehezebb feladásai közé tartozik...”. Szalay azt is kifejtette 
munkájában, hogy egy erre nem képes jogtudomány munkájaként létrejövő törvénykönyv esetén a 
látszatjogbiztonság fog uralkodni: a jogszolgáltatás látszatra a törvénykönyvön, ténylegesen viszont egyéb, 
tényleges hatalommal bíró jogforráson fog alapulni (természetjog, analógia, szokás, stb.). Emellett 
veszélyként jelentkezik annak lehetősége is, hogy a kidolgozatlan elvű kódexben a kazuisztikus anyagi 
jogszabályok egymással is ellentmondásba kerülnek, s így használhatatlan, élettelen joganyagot hoznak 
létre. SZALAY László: Codificatio id. m. 37-39.old. 
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fejezetben csupán az 1900-ban kiadott első teljeskörű tervezet tárgyi terjedelmét 

és speciális jogszabályokhoz való viszonyát érintjük.  

Mindenekelőtt rögzíteni kell, hogy az 1897-es kodifikációs állandó 

bizottság ügyrendje szerint a tervezet tárgyi terjedelmét a miniszter volt jogosult 

meghatározni, a bizottság véleményének meghallgatása után431. Lényeges döntés 

született abban a kérdésben, hogy a tervezet szövegéből ki kell hagyni a nem 

magánjogi tárgyú rendelkezéseket, így különösen a közjogiakat, igazgatási 

jellegűeket, gazdasági és társadalmi vonatkozású szabályokat és a speciális 

törvényhozás által már rendezett szakjogokat432. 

A szakjogok és határterületek magánjogi törvénykönyvből való 

kirekesztéséről a kodifikációs folyamat kezdete óta folytak viták433. A 

kodifikációs állandó bizottság a tárgyalásai során először abban foglalt állást, 

hogy a kódex és a speciális törvények között érdemben nem tesz aszerint 

különbséget, hogy egy jogterület törvényi szabályozást nyert-e már, avagy nem434. 

A szerkesztők álláspontja szerint ugyanis ez a körülmény – tekintettel a magánjogi 

törvényalkotás rendezetlenségére – semmilyen elsőbbséget vagy teljességet nem 

alapoz meg. Ugyanakkor a speciális magánjogként külön törvényben szabályozott 

joganyag is bőven tartalmaz az általános magánjogkörébe tartozó szabályokat435, 

amelyeket a kódex megszületésével hatályon kívül kell helyezni, hiszen annak 

válnak (azonos vagy megváltozott formában) részeivé. Ez a jogrendezési mód a 

kódex elé célként tűzött tartalmi teljesség követelménye miatt volt szükséges és 

helytálló436. 

                                                 
431 A magyar általános polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság ügy- és munkarendje 
2.§. In: A bizottság jegyzőkönyvei I. 4. old. 
432 A bizottság jegyzőkönyvei I. 19. és 22. old. 
433 Már Hoffmann Pál is értekezett arról általános indokaiban, hogy mi tartozik és mi nem való egy 
magánjogi törvénykönyvbe. Az általa megfogalmazottak azért bírnak különös jelentőséggel, mert – amint 
erről már szó volt – ő kísérelte meg először a magánjog tárgyi, terjedelmi korlátainak megvonását. 
434 A bizottság jegyzőkönyvei I. 22. old. 
435 Ennek a tartalmi összeütközésnek a feloldásáról a bizottság akként kívánt gondoskodni, hogy a kódexbe 
felveendő – korábban külön törvényben már deklarált – szabályok esetén a korábbi jogszabályhelyek 
hatályukat vesztik. E rendelkezéseket a magánjogi törvénykönyv életbeléptetéséről szóló jogszabálynak 
kell majd összefoglalnia és a tervezet hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyeznie. A bizottság 
jegyzőkönyvei I. 22. old. 
436 Azt azonban nem zárták ki a kodifikációs bizottság tagjai, hogy a kódexben szereplő szabály mellett az 
önálló törvénybe felvett norma is hatályban maradjon – feltéve, hogy szó szerint ugyanolyan formában 
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A bizottság tagjai abban egyeztek meg, hogy a külön törvényben 

szabályozott területek egy részét a kódexnek nem feladata szabályozni, azokra 

elég, ha „figyelemmel van”437. Ilyen például a halászati, erdészeti és vízjog438, 

továbbá a bányajog439, a mezőgazdasági és útjog440, amelyek az általános 

magánjognak nem részei, azok a magánjogi normákhoz csak lazán kapcsolódó 

határterületeknek minősülnek, ezért külön törvényekben való szabályozásuk 

indokolt, és a kódexben csak a legáltalánosabb formában említendők meg. 

Jelentősebb kivételt tettek a kisajátítás jogával, amelyet „egy magánjogi 

szempontból meglevő jognak közcélokra való lefoglalásaként” értelmeztek441. 

Ennek ugyanis garanciális szempontból indokoltnak tartották helyet adni a 

tulajdonjog szabályainál (s nem csupán annyit kimondani, hogy a tulajdonjog 

külön törvénnyel ilyen módon elvonható, korlátozható) még akkor is, ha a 

kisajátítás eseteit és feltételeit valamint a kisajátítási eljárást a külön törvény 

szabályozási körébe utalták442.  

Ismét külön csoportot képezett a külön szabályozott területek között a 

házassági és a kereskedelmi jog, hiszen ezeket önálló átfogó törvényekben, 

mintegy kódexekben, már korábban szabályozták. A házassági jogról 1894-ben 

megszületett törvénykönyvvel a szerkesztők tulajdonképpen nem foglalkoztak, 

mivel a személyes családjogot a legszorosabban vett magánjog részének 

tekintették: fel sem merült esetleges önálló törvényben hagyása. A családi jog 

köréből a szerkesztők – Sipőcz László erre irányuló előterjesztésével összhangban 

– az anyakönyvi törvény, a gyermekek illetőségét megállapító normák és a 

gyermekek vallásáról szóló törvények tárgyait nem kívánták a magánjogi kódexbe 

integrálni, míg a szülők és gyermekek közötti jogviszonynak, a gyermekek neve, 

lakhelye és egyéb viszonyai meghatározásának, a gondnokság alá helyezés és a 

                                                                                                                                                 
szerepel, mint ahogy a kódexbe bekerült. Indokolás I. kötet III. old. Ekkor ugyanis nem válik a 
jogalkalmazás bizonytalanná.  
437 IMLING Konrád: id. m. 326. old. 
438 A bizottság jegyzőkönyvei I. 24. old. 
439 A bizottság jegyzőkönyvei I. 23. old.  
440 A bizottság jegyzőkönyvei I. 25. old. 
441 A bizottság jegyzőkönyvei I. 23. old. 
442 Indokolás I. kötet Bevezetés V. old. 

 121 



holttá nyilvánítás szabályainak speciális jogszabályból történő kivételét és a 

kódexbe való felvételét látták indokoltnak443. 

A kereskedelmi jog esetében hasonlóképpen kizárták a törvénykönyvből a 

váltó- és csődjogot444, a hiteltörvényekkel kapcsolatos szabályozást, a hajózási 

törvényeket és a tengeri vagy vasúti jog körébe eső szabályokat, valamint az 

értékpapírra vonatkozó szabályozást. A szerkesztők szintén a polgári 

jogviszonyokon kívülre utalták a szabadalmi, védjegy-, mustra- és mintaoltalom 

szabályait is. Az ekörben kibontakozott vita után – Schwarz Gusztáv indítványára 

– a bizottság a magánjogban, külön fejezetben összefoglalandónak minősítette a 

szerzői jogot, korabeli kifejezéssel a „szellemi javakon való tulajdonszerzést”445. 

A tárgyi terjedelem kapcsán kérdésként merült fel továbbá a kódexnek az 

országos jog már elavult egyes részeihez való viszonya. A szerkesztők egyhangú 

véleménye szerint az olyan maradványok, mint például az úrbéri kapcsolatból 

fennmaradt jogviszonyok vagy a házközösség, nem képezhetik a törvénykönyv 

részét, hiszen ezek legfeljebb átmenetileg szabályozandók már. E megfontolásból 

ezek a tervezetből kimaradtak. A szerkesztők azonban ekkor még nem vetették el 

az Optk-ból ismert osztott tulajdon elvének esetleges fenntartását és kódexbeli 

alkalmazását446.  

A tárgyi terjedelem ekkénti megvonásánál tehát a magánjog önálló 

jogágiságának meghatározása vezette az alkotókat. Az egyéb jogágak 

szabályozását – a (legalábbis a Hoffmann Pál-féle felfogáshoz képest) letisztult 

jogági gondolkodásnak köszönhetően – világosan mellőzni rendelték. Nehezebb 

volt azonban a helyzet az eljárási joggal, amelyet – erre vonatkozó külön kódex 

hiányában447 – 1900-ban képtelenség volt mellőzni. Így kerülhettek bele pl. a 

                                                 
443 A kodifikációs állandó bizottság III. témakörbeli, a tervezet tárgyi terjedelmét, ezen belül a családjoggal 
kapcsolatos kérdéseket érintő megállapodása. A bizottság jegyzőkönyvei I. 30-32. old. 
444 A váltójogból néhány nagyon általános szabály bekerült ugyan a kódex tervezetébe, de ez a váltójog 
meglevő szabályozását csak elhanyagolható mértékben érinti, azokon változtatni a kódex hatálybaléptetése 
után sem lesz szükséges. IMLING Konrád: id. m. 326. old. 
445 A bizottság jegyzőkönyvei I. 28. old. 
446 A bizottság jegyzőkönyvei I. 24. old. 
447 A kortársak az 1868. évi polgári eljárásjogi törvényt valójában nem tekintették alkalmasnak az eljárási 
kérdések szabályozására, ezért az eljárási rend bizonyos részeit a szerkesztők nem mellőzték az anyagi jogi 
kódex tervezetéből sem. 
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személyi jogba a gyermekkel kapcsolatos közigazgatási és polgári eljárási 

szabályok, megbontva a tervezet egyébként egységesnek mondható rendszerét. 

 

c) Törvény és szokás viszonya a kodifikációban 
 

A kodifikáció tartalmi kérdései között újabb vitatémaként a törvényjog és a 

szokásjog kérdése merült fel. Miután az „íratlan szokásjog” és „írott 

törvénykönyv” vitájában – a '70-es években úgy tűnt, véglegesen – az utóbbi 

győzött, most a kettő aránya, egymáshoz való viszonya lett a szakmai diszkusszió 

tárgya. Kizárhatja-e a kódex a szokásjog további alkalmazását, vagy engedjen 

annak is érvényesülést meghatározott esetekben? Monisták és dualisták harcoltak, 

s példaként a törvénykönyvalkotás eddigi – mindenki által ismert – eredményeit 

hozták fel.  

A nyugat-európai nagy törvényhozásokat megvizsgálva három fejlődési 

fokozatot különböztethetünk meg az újkori kodifikációk történetében448. Az első 

kódexek, így az ALR és az Optk. nem vetette fel a szokásjog és a törvény egymás 

melletti érvényesülésének problémáját: e kódexek szerkesztői evidenciának 

tartották a törvényi jog „szokásrontó” jellegét449. A szokásjognak ezek a kódexek 

csupán azokban az esetekben engedtek teret, amikor (és amíg) a vitás kérdést 

törvény nem szabályozta450.  

                                                 
448 EÖRSI Gyula: id. m. 495. old. 
449 Már I. Frigyes Vilmos kodifikációs terveiben is olyan átfogó kódex készítése szerepelt, amelynek 
elsődleges érvényesülési igénye van, s amelynek függelékében csak néhány, a törvénykönyvbe be nem 
illeszthető helyi, partikuláris specialitást szabad megőrizni. Egyébként speciális szabályok nem 
érvényesülhetnek. KRAUSE: id. m. 75. old. 
450 ALR. I. Bevezetés 3.§ „Gewohnheitsrechte und Observanzen, welche in den Provinzen und einzelnen 
Gemeinheiten gesetzliche Kraft haben sollen, müssen den Provinzial-Landrechten einverleibt sein.” 
4.§ „Insofern aber durch Observanzen etwas bestimmt wird, was die Gesetze unentschieden gelassen 
haben, hat es, bis zum Erfolge einer gesetzlichen Bestimmung, dabei sein Bewenden.” 
60.§ „Sowenig durch Gewohnheiten…neue Gesetze eingeführt werden können, ebenso wenig können 
schon vorhandene Gesetze auf  dergleichen Art wieder aufgehoben werden.” 
Optk.: 10.§ „Auf Gewohnheiten kann nur in den Fällen, in welchen sich ein Gesetz darauf beruft, 
Rücksicht genommen werden.” (Ezzel tulajdonképpen megszüntette a szokásjog alkalmazását, derogált 
minden addigi törvényt és törvényes szokást.) 
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Az – e szempontból – második generációsnak számító törvénykönyvek 

nem intézkedtek a szokásjogról: a tilalom időszakát felváltotta az „eltűrés”451. Ez 

azonban nem a kodifikáció jellegével, hanem inkább a német állam struktúrájával, 

a jogalkotási hatáskörök sajátos megoszlásával van szoros összefüggésben.  

A harmadik szakaszba tartozó művek, különösen nyíltan a svájci 

törvénykönyv452, egyenesen kívánatosnak minősítik a törvényt alakító bírói jogot. 

Eugen Huber ugyanis feladta azt a hitet, hogy néhány száz vagy ezer szakaszban 

minden életviszonyra vonatkozó szabályt alkothat. Nem valószínű, hogy ez  a 

példa követendőként állt a magyar törvényhozók, kódexszerkesztők előtt. 

Nálunk a döntést nehezítette, hogy rendkívüli szerepet töltött be a magyar 

jog egységesítésében a bírói gyakorlat. A kúria döntései joghézagokat töltöttek ki, 

illetve továbbfejlesztették a régi intézményeket453. Elvi döntései kötelezőek voltak 

a bíróságokra nézve, hiszen a bírói döntés egyszerre jelent konkrét ügyben hozott 

ítéletet, és absztrakt szabályt is, hiszen ahhoz – legyen helyes vagy helytelen – a 

végrehajtás során az állami kényszerítő hatalom társul. A bíró alkotta jog a 

magyar jogrendszert (törvénykönyv hiányában) mindig is meghatározta, és az 

efféle „szokásjog” alkalmazása mélyen belegyökeresedett jogi gondolkodásunkba.  

Az osztrák jogrendszer uralma azonban ebben a folyamatban is változást 

hozott, és segített abban, hogy a – döntvényjogra nem figyelő, annak jogforrási 

erőt nem tulajdonító – német jogtudomány átszivároghasson Magyarországra454. 

Ez alapján pedig a kialakuló új magyar joggyakorlat már nem fektetett olyan nagy 

                                                 
451 EÖRSI Gyula: id. m. uott 495. old. Példája a BGB: (EGBGB - 1986. augusztus 18.) Art.1 Abs.2: 
„Soweit in dem Bürgerlichen Gesetzbuch oder in diesem Gesetze die Regelung den Landesgesetzen 
vorbehalten oder bestimmt ist, daß landesgesetzliche Vorschriften unberührt bleiben oder erlassen werden 
können, bleiben die bestehenden landesgesetzlichen Vorschriften in Kraft und können neue 
landesgesetzliche Vorschriften erlassen werden.” Megjegyzendõ azonban, hogy a BGB-nek ez a 
szövegváltozata is a szokásjog alkalmazását abszolút tiltó, a törvény kizárólagosságát hirdetõ elsõ 
tervezetre érkezett olyan kritikai állásfoglalások alapján alakult ki, amelyek szerint legalább a törvényt 
pótló szokást engedélyezni kellene. Vö. BOZÓKY Alajos: Követendõ példa JK 25. évfolyam (1890) 185. 
old. 
452 ZGB: Art.1. „Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder 
Auslegung eine Bestimmung enthält. 
Kann dem Gesetze keine Vorschrift entnommen werden, so soll der Richter nach Gewohnheitsrecht und, 
wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die er als Gesetzgeber aufstellen würde.” 
453 Schwarz Gustzáv szerint a sbírói ítéletekben található meg igazán egy nemzet élő joga. SCHWARZ 
Gusztáv: Jog és döntvényjog JK 25. évfolyam (1890) 169. old.  
454 SCHWARZ Gusztáv: Jog és döntvényjog id. m. 170. old. 
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súlyt a bírói ítéletekben megtestesülő joganyag paragrafusokba, normákba 

öntésének455. 

A törvényjog és a szokásjog összefüggéseit immár a kodifikációs bizottság 

munkájában és a tervezetben kutatva arra juthatunk, hogy az 1900-ban megjelent 

magyar javaslat már nem vetette a két jogforrás esetleges összeütközésének 

lehetőségét. A Győry Elek-féle általános részi javaslat a szokásjogot még mint 

szubszidiárius jogi normát ismerte el, de később, a tervezet 

igazságügyminisztériumi vitája során ennek az intézkedésnek a törlését határozták 

el, és ez az álláspont a továbbiakban is meghatározó maradt456. Nem tartották 

szükségesnek általános elvként lefektetni, hogy melyik az elsődleges, melyik a 

szubszidiárius. Ha van kódex, akkor az alkotók szerint egyértelmű annak 

prioritása, sőt kizárólagossága. Ez a kérdés nem merült fel olyan éllel, amelyre a 

törvényben külön ki kellett volna térni, és ha mégis be akarták volna szerkeszteni, 

a következőkben ismertetendő szerkezeti beosztás miatt éppen az jelentett volna 

gondot, hogy hová kerüljön. 

 
 

 
 
 

                                                 
455 Ezt panaszolja egyébként Schwarz, ellentétes és pozitív például kiemelve az általa követendőnek tartott 
angol és a francia gyakorlatot. SCHWARZ Gusztáv: Jog és döntvényjog id. m. passim. 
456 Győry-féle tervezet 3.§ és a szaktanácskozmány jegyzőkönyvei I. füzet 8. old., illetve KISS Mór: A 
német polgári törvénykönyv tervezete, különös tekintettel a magyar általános magánjogi törvénykönyv 
tervezetére  (Magyar Igazságügy 1888. XXX. kötet 84. old. 
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2. AZ ÁLTALÁNOS RÉSZ PROBLÉMÁJA 
 

A kodifikációs folyamat legelső tartalmi kérdése az alapelvek tisztázása 

volt: milyen szerkezetben lehet illetve kell kidolgozni a napirenden levő új 

jogszabályt. A megalkotandó magyar magánjogi törvénykönyv tartalmi jellemzői 

közül a legnagyobb vitát éppen a szerkezet megalkotása, s ezzel együtt az 

általános rész szükségessége vagy mellőzése váltotta ki.  

 

a) A kódexek rendszeréről: a klasszikus felosztás 
 

A magánjogot a hagyományos felfogásnak is megfelelően a jogászok –

Magyarországon is – három részre osztották. Ez a felosztás a római jogon és 

elsősorban azon alapult, hogy ez a jogág egyrészt vagyoni, másrészt személyi 

kérdéseket tárgyal. Így különbséget tettek tiszta személyi jogi, vegyes jogi és 

tiszta vagyonjogi rész között, kialakítva a klasszikus 'személyek - dolgok - 

kötelmek' felosztást. A kódex előtti jogszabályok áttekintése során láthatjuk, hogy 

ez a hagyományos felosztás a magyar jogban a személyi jog - vagyonjog – 

vagyonvédelem triászában nyilvánult meg, és a magánjogi tárgyúaknak mondott, 

illetve e körben nyilvántartott jogszabályok az elv betartása okából vegyesen 

tartalmaztak magánjogi, büntetőjogi és perjogi elemeket is anélkül, hogy 

módszeresen különválasztották, lehatárolták volna a magánjog tárgyát457.  

 

b) Az ötös pandektarendszer 
 

A XIX. század közepének pandektajogi irodalmában merült fel ezzel 

szemben az az elméleti felvetés458, hogy a magánjog körébe tartozó szabályok 

csoportosítására nem felel meg a fenti felosztás, hanem új, fejlettebb 

                                                 
457 HOFFMANN Pál: Általános indokok… id. m. 234. old. 
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meghatározást, „rendszert” kell felállítani459. Kétségtelen, hogy a magánjog 

körébe részben családi, részben vagyoni viszonyok tartoznak. Az öröklési jog 

azonban tárgyánál fogva vagyoni jellegű, de alapját elsősorban a személyi 

(családi, vérségen alapuló) viszonyok adják, s ennélfogva sem az egyik, sem a 

másik részben nem helyezhető el, hanem ennek külön, a kettő után kell 

szerepelnie. A XIX. század végének német kodifikációs munkái ezt az új rendszert 

követték460, és az újabb törvénykönyvekben helyet kapott az önálló öröklési jog, 

és egyes törvénykönyvekben egy külön „általános rész” is.  

 

c) Az általános rész célja és jelentősége 
 

 Az általános rész feladata a német BGB készítői szerint az, hogy levonja, a 

különös szabályokból az általánosan érvényes rendelkezéseket, azaz deduktív 

módszerrel állítson elő olyan absztrakt normákat, amelyek minden különös részi 

tényállásban egyaránt alkalmazhatók461. Ez a megközelítés jellemző volt a XIX. 

századi német jogtudományra, amely – eképpen is deklarálva a szakítást a 

megelőző század (azaz az ALR) kazuisztikus szabályozási rendszerével – átfogó 

elvekben kívánt gondolkodni, az általánosból, mint nagy egészből levezethető 

konkrét normát akart (deduktív gondolkodást), nem pedig az egyes részletekből, 

                                                                                                                                                 
458 WIEACKER: PRG id. m. 228. old., megjegyezve, hogy a korai felvetés után, amely az exegetikus 
módszerrel dolgozó eddigi jogászi felfogást gyökeresen átalakította, a tant teljes egészében csak az usus 
modernust követően, az észjogi irányzat képviselői fejtették ki. Bővebben: I. fejezet 4. a) pont. 
459 Program- és mértékadó volt e kérdésben F.C. von SAVIGNY: ”Beruf”, stb.; valamint uő: System des 
heutigen römischen Rechts (I-VIII. kötet 1839-1849) c. munkája, melyekben bővebben kifejtette a 
rendszer kérdését. Savigny azzal érvelt, hogy szubjektív személyi jog nem létezik, hanem a személyiség 
csak az egyéb jogok előfeltétele, amiért is a személyekről és a személyek különböző állapotáról az 
általános részben kell rendelkezni. System I. kötet 335. skk. old. Erre alapítva elméletét J. UNGER élesen 
bírálta az Optk személyi jogi részét, és érvelt az önálló általános rész szükségessége mellett: System des 
österreichischen allgemeinen Privatrechts (Leipzig, 1856-1864) I. kötet 223-224. old. Ezt a pandektista 
premisszát és a „rendszerképző” szemléletet vette (ma is megszívlelendő) kritikai bírálat alá SZÁSZY-
SCHWARZ Gusztáv: Rendszer és kommentár  című tanulmányában in: Parerga – Vegyes jogi dolgozatok 
VIII. 415-425. old. 
460 Mint pl. a szász polgári törvénykönyv (1863) és a BGB olvasatai (1887, 1895) és végleges szövege 
(1896) is. 
461 VIERHAUS: id. m. 54. old. 
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normákból összeálló, apránként építkező egészet462. A szerkesztőknek tehát 

ezeket kellett összefoglalniuk és logikus rendszerbe szerkeszteniük. 

 

Az e megfontolásból önállóan kialakítandó rész kérdése a magyar 

kodifikációs törekvések során német minta alapján vetődött fel, s talált – igaz, 

csak átmeneti időre – elfogadásra. A korai polgári magánjogi kodifikációs 

periódusban született egyik első definícióban e kritériumoknak és a pandektista 

felfogásnak megfelelő – bár még vegyes, nem kikristályosodott – tartalommal 

jelent meg az általános rész fogalma: „Az általános rész feladata a magánpolgári 

törvények hatályba léptének kezdetét, tartamát, azoknak terjedelmét, 

alkalmazását, s illetőleg magyarázatát előrebocsátva azon általános ismeretek, 

elvek és szabályoknak meghatározása és kimondása, melyek a külön főrészekben 

előforduló jogintézetek és jogviszonyok tárgyait megismertetik, a jogviszonyok 

felfogását könnyítik, egyszersmind amennyiben azáltal, hogy a jogviszonyok nagy 

részén mintegy keresztülvonuló, vagy jelentkező mozzanatokat képeznek, azoknak 

az illető helyeken különben szükségképp megkívántató ismétlését elhárítják”463.  

 

d) Az általános rész magyarországi első tervezete 
 

Amint erről a kodifikáció általános menetét érintve már szó volt, Horvát 

Boldizsár igazságügyi minisztériumában a törvényelőkészítő osztály 1869. július 

22-i értekezletén megvitatták és megállapították a készítendő polgári 

törvénykönyv tervezetére vonatkozó általános kérdéseket464. Hoffmann Pál 

egyetemi tanárt, a római jog első modern hazai professzorát, aki előbb a kassai, 

majd a pozsonyi jogakadémián oktatott, utóbb a pesti egyetem professzora lett, az 

igazságügyminiszter e minisztériumi osztály állásfoglalása alapján személyesen 

                                                 
462 Mivel ez a gondolkodás inkább elméleti, mint történeti, mondja Schwarz, hogy tévedés az iskolát 
történeti iskolának nevezni, inkább német bölcseleti iskola lenne helyes. SZÁSZY-SCHWARZ Gusztáv: 
Rendszer és kommentár  id. m. 417. old. 
463 SUHAYDA János: Tanulmányok… id. m. 629. old. 
464 II. fejezet 6. c) pont; FODOR Ármin: id. m. 11. old. 
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kérte fel465 a törvénykönyv – illetve annak általános része466 – kidolgozására. Az 

első általános részi tervezetet tehát az igazságügyi miniszter egy szerkesztő 

munkája által kívánta megvalósítani.  

Hoffmannak467 (akinek munkásságában nagyrészt a történeti jogi iskola 

Savigny és Puchta által képviselt irányzata tükröződött, és ez határozta meg az 

általános rész kérdésében elfoglalt álláspontját is) egy hazánkban teljesen újnak 

számító feladattal kellett megbirkóznia: önálló törvénykönyvet kellett készítenie 

és – a törvényelőkészítő osztály említett értekezlete által megszabott iránymutatás 

alapján – szabad belátása szerint kidolgozni ennek szerkezetét.  

Munkáját számtalan körülmény nehezítette. A feladatot legnehezebbé az 

tette (egyben a mű jelentőségét is az adta), hogy az általános részben összefoglalt 

kérdésekkel nálunk a tudomány még egyáltalán nem foglalkozott468. Ennek 

hatására alakította ki a szerző azt az álláspontját, hogy a készítendő 

törvénytervezetbe a szabályozandó életviszonyok mind szélesebb körét kell 

felvenni azért, hogy a munka minél bővebb anyagot biztosítson a majdani 

végleges szöveghez. Ez azonban azt jelentette, hogy a törvénykönyv 

szerkesztésénél vezérfonalul használt alapelvet (azaz, hogy csak olyan cikkelyek 

kerüljenek be, amelyek normatív jellegűek) részben feladta, és apró részletekre is 

kitérve igyekezett megszerkeszteni munkáját. (Az anyag tartalmi pozitívumai 

mellett azonban éppen ez a törekvése váltotta ki a legélesebb kritikát.) 

A szerzőnek a fogalmazás és szerkesztés során szembesülnie kellett azzal a 

ténnyel, hogy az 1848:XV. törvénycikkben deklarált cél eléréséhez a hazai 

jogforrásoknak csak nagyon kis szeletét, mindössze a jogfejlődés utolsó kb. 

                                                 
465 A „felkérés” nem miniszteri rendelet formájában történt. Valószínűleg levélben került rá sor, amely 
azonban az igazságügyi minisztérium levéltári anyagával együtt valószínűleg elpusztult, az OL anyagai 
között  nem lelhető fel. 
466 Azt, hogy a megbízás terjedelmével a korabeli katedra és praxis sem volt teljesen tisztában, igazolja 
Sághy Gyula közbevetett megjegyzése, amely szerint csak feltételezi, hogy „az általános rész tervezetének 
szerzője a többi részek kidolgozásával is megbízatik”. SÁGHY Gyula: Általános magánjogi 
törvénykönyvnek tervezete Magyarország számára  JK VI. (1871) 240. old. 
467 Hoffmann munkásságáról és megítéléséről bővebben: HAMZA Gábor: Hoffmann Pál in: Hamza Gábor 
(szerk.): Magyar jogtudósok I. kötet Budapest, 1999. 52-60. old.; SZABÓ Imre: id. m. 188-189. old.; 
MÁRKUS Dezső (főszerk.): Magyar Jogi Lexikon IV. kötet Budapest, 1903. 172. old. 
468 A szerző által készített Általános indokok mellett ezt emeli ki RENTMEISTER Antal is: id. m. 127. old.  
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negyven évének eredményeit használhatja469. A megelőző jogi normák ugyanis 

középkorias jellegűek voltak, amelyekben nem differenciálódtak a közjogi és a 

magánjogi szabályok, továbbá a jogegyenlőtlenség elvén alapultak, és eltérő 

gazdasági igények kielégítésére születtek, mint amelyek megoldása illetve jogi 

rendezése a megbízás idején a készítendő kódex feladata lett volna.  

További megoldandó problémát okozott a szerkesztés során a rendszer 

kérdése, a törvénykönyvbe tartozó illetve az abból mellőzendő szabályozási körök 

meghatározása, végezetül hatalmas nehézséget jelentett a magyar szakmai nyelv 

fejletlensége is. 

Hoffmann Pál az általa készített általános részhez fűzött indokolásában 

kitért arra is, hogy a korábbi magánjogi irodalomban és törvényhozásokban ilyen 

rész nem fordult elő, hanem rövid bevezető után közvetlenül az egyes külön 

jogintézmények tárgyalása következett470.  

A szerző maga az általános rész szükségességét azzal indokolta, hogy 

abban azokat a szabályokat kell összefoglalni, amelyek nemcsak egyes 

jogintézményekre, hanem a törvénykönyvben foglalt „valamennyire vagy legalább 

többre” vonatkoznak, azaz azokat, amelyek egy általános rész hiányában vagy 

többször ismételendőek lennének, vagy – ha a jogszabályszerkesztő a minduntalan 

ismétléseket el akarja kerülni és a szakaszt csak egyszer, valamely általa 

megfelelőnek talált résznél szerepelteti – eredeti szerepüket veszítve el, csak 

részben érvényesülhetnének471. A szükségességet igazolja továbbá – álláspontja 

szerint – az a körülmény is, hogy a korábbi magyar magánjog éppen az általános 

részbe tartozó kérdéseket szabályozta a leghiányosabban, és ezeket a tudományos 

szakirodalom sem fejtette még ki kellőképpen, ezért a XIX. század második 

felében fennálló jogrendszerben ezek tekintetében a legerősebb az igény.  

                                                 
469 HOFFMANN Pál: Általános indokok ... id. m. 231. old. 
470 A Code civil bevezetése pl. mindössze hat, a zürichi magánjogi javaslaté hét, az osztrák törvénykönyvé 
14 cikkből áll, és általában ezek sem a polgári jog egészére vonatkozó elveket tartalmaznak, tehát nem az 
általános rész megalkotásának valódi indokául szolgáló szerepet töltenek be, hanem összefoglaló 
megjegyzéseket tartalmaznak a törvénykönyv hatályáról, más jogforrásokhoz való viszonyáról, stb. 
471 A szerző éppen ebben a szellemben kárhoztatja azokat a törvénykönyveket, amelyek ilyen általános 
résszel nem rendelkeznek. HOFFMANN Pál: Általános indokok... id. m. 234. old. 
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A szerző emellett azt is megemlítette indokolásképpen, hogy azok a 

kódexek (vagy javaslatok), amelyek elsősorban a német jogtudomány hatása alatt 

álló területén születtek, mind az erős – és legalább szubszidiáriusan még 

mindenütt érvényesülő – római jogi hagyományokra, mind a fejlett német 

jogtudomány eredményeire támaszkodhattak, ezzel szemben a XIX. századi 

magyar jogfejlődésnek mind az egyik, mind a másik gyökere messze elmarad a 

némettől, és a jogtudománytól sem várható reálisan, hogy a közeli jövőben 

megfelelhetne e feladatának és biztos támaszt jelentő értelmezéseket adhatna a 

jogalkalmazók kezébe472. Mindezek alapján tehát a szerző szerint a XIX. 

században készülő jogszabályok esetén a jogalkotóra vár az a feladat, hogy a 

törvénykönyvben feldolgozandó életviszonyok összegzéséből absztrakt, 

általánosan, a kódex egészében érvényesülő jogelveket vonjon le, és ezeket az 

általános részben foglalja össze.  

E nehézségeket a szerkesztő akként kísérelte meg kezelni, hogy a korábban 

készült külföldi kódexeket (ALR, Code civil, Optk, zürichi ptk., szász ptk.) vette 

mintául. Ezek – mint az általános indokokban írta – nem annyira tartalmilag 

kerültek bele a magyar tervezetbe, inkább „a felvételre már egyébként igazolt 

szabványok formulázásának mintái” lettek473.  

Hoffmann általános részi tervezete elsőízben 1871. március 15-én jelent 

meg nyomtatásban474, s a közzétételt a szerző szakmai folyóiratokban, például a 

Jogtudományi Közlöny lapjain is megismételte475.  

A tervezet jellemzői közül kiemelendő, hogy a szerző a pandektajog 

rendszerét feltétel nélkül fogadta el, hivatkozva Gustav Hugo és Savigny 

tekintélyére, valamint a szász és zürichi kódexekre, mint a rendszer gyakorlati 

alkalmazhatóságának bizonyítékaira, és ezek alapján arra, „mivelhogy [az] a 

                                                 
472 RENTMEISTER Antal: id. m. 112. old., HOFFMANN Pál: Általános indokok... id. m. 235. old.  
473 Ezt a korábban érintett hiányok miatt természetesen lehetetlen volt maradéktalanul megvalósítania. 
Anélkül, hogy ezzel a szerzőnek – a kodifikáció későbbi periódusaiban működő jogtudósok által 
egyébként is nagyban csökkentett – érdemeit elvitatnánk, meg kell jegyezni, hogy a tervezet szerkezetében 
egyértelműen átvette a szász ptk-nak, mint a Hoffmann által legjobbnak ítéltnek a szerkezetét, de tartalmi 
elemei közül is bőségesen merített. 
474 A munka hivatalos kiadása: Általános magánjogi törvénykönyvnek tervezete Magyarország számára I. 
Közlemény – Általános rész Kiadja a magyar királyi igazságügyminiszterium. Pest, 1871.  
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jogintézmények és jogviszonyok természetszerű összefüggéséből van merítve s 

tehát csakugyan ezek organismusát fejezi ki, nemcsak helyes, hanem éppen az 

egyedül helyes”476. 

A tervezet célkitűzése az alapelvek felállítása volt, a szabályozási kör 

tekintetében a szerző a következőkben vonta meg a határt: I. rész: a tárgyi 

magánjogról („a magánjogi szabványokról”, azaz a magánjog forrásairól, a 

törvény érvényről és hatályáról, stb.), II. rész: a személyekről, III. rész: a 

dolgokról, IV. rész: az alanyi jogokról, és V. rész: a „cselekvényekről” (amely 

rész nagyjából a jogügyletek tanát foglalja magában)477. A 255 §-nyi általános 

rész a korabeli kódexekkel történő összehasonlításban is soknak tűnik478, az 

összeállítást mégis fejlettnek, átgondoltnak értékelhetjük, hiszen abban nem a 

magánjogi törvénykönyvre (hanem pl. közjogra479, büntetőjogra480 vagy a 

nemzetközi magánjogra481) tartozó normákat viszonylag csekély számban 

találunk. Másként megítélendő kérdés a „tantételek” szerepeltetése a törvényben, 

amelyet a szerző számos helyen nem tudott elkerülni, és magyarázataival a túlzott 

absztrakció áldozatává vált482. 

Munkájára a kortársaktól számos – mint már említettük, általában 

magasztaló, dicsérő, az apróbb hiányosságokat jobbító szándékkal kiemelő – 

kritikát483 kapott. A végeredmény tehát egy a szakmai közvélemény által 

                                                                                                                                                 
475 A törvényjavaslat szövege a különös indokokkal együtt a JK 1871. évi számaihoz fűzött külön 
mellékletekben, az általános indokolás pedig az 1871. évi 31. és 32. számban jelent meg. 
476 HOFFMANN Pál: Általános indokok... id. m. 234. old. 
477 Ez a felosztás következetes másolata a szász kódex I. (általános) részének. A kódex felosztása: A 
bizottság jegyzőkönyvei I. Függelék az 1897. május 29-i ülés jegyzőkönyvéhez, 48. old. 
478 De ennek megítélésénél nem téveszthető szem elől a szerző általánosan kitűzött elve a kodifikáció 
mibenlétéről, azaz hogy annak kimerítőnek, tehát minden életviszony lehetőség szerinti rendezésére 
alkalmasnak kell lennie anélkül, hogy ahhoz sem szokásjogra, sem bírói döntvényjogra, sem egyéb 
kisegítő jogforrásokra ne legyen szükség. HOFFMANN Pál: Általános indokok... id. m. 233. old. 
479 pl. a jogforrások tana (2-8.§), állampolgársági, honosítási kérdések (45-50. §) 
480 pl. a törvény hatálya kapcsán büntetőjogi rendelkezés (11. §) 
481 pl. a 16-20. § kollíziós szabályai 
482 Ennek elsődleges oka a jogtudomány korábban említett fejletlensége, melyet a szerző ezáltal kívánt 
pótolni. Ugyanezt a jelenséget helytelenítette – egyébként dicsérő, elismerő hangvételű – bírálatában 
SCHROEDER bonni professzor is Ueber des Entwurf eines allgemeinen privatrechtlichen Gesetzbuches für 
Ungarn című cikkében JK VII. évfolyam (1872) 309. old. 
483 Valamivel erősebb (de pozitívumait is elismerő) kritikával illette a tervezetet Dell ‘Adami Rezső, aki 
szerint a legnagyobb hiba az volt, hogy a hatályos magyar jog rendezését a római jog professzorára bízták, 
továbbá az, hogy ez csak a német pandektajog általános részét öntötte magyar nyelvű paragrafusokba. 
DELL ‘ADAMI Rezső: A magyar polgári törvénykönyv tervezete és a modern jogtudomány MJÉ IX. 
Budapest, 1883. 4. old. 
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alapjában véve támogatott tervezet lett484, amelyen természetesen még volt 

módosítanivaló, de „első olvasatként” kiindulópontul szolgálhatott volna a további 

szerkesztéshez. A tervek szerint valóban ez lett volna a sorsa: a miniszter a 

bíróságokat, az ügyvédi egyleteket a szöveg megküldésével hívta fel észrevételeik 

megtételére, s hogy azt „akár az alapelvekre, akár a beosztásra, akár pedig az 

irályra és a jogi műszavakra nézve, rövid indokolás kíséretében vagy magánúton 

vagy a nyilvánosság közegei által 1872. július 1-ig az igazságügyminister 

tudomására juttassák485”.  

A jogi szakfolyóiratok hasábjain megjelent véleménytömeg alapján 

biztosra vehető, hogy bőséges kritikai anyag érkezett a minisztériumba. 

Kiemelendő jelentőségű kritikai megjegyzéseket tett a marosvásárhelyi és a pesti 

királyi ítélőtábla. A pesti főbírák véleménye szerint486 az elkészült tervezet 

alkalmas arra, hogy az további tárgyalások alapjául szolgáljon, s e felfogásban 

saját részükről messzemenő bizonyságát adták a törvényszerkesztők munkájához 

való hozzájárulásnak – annak, hogy hazai földből is kinőhet építő kritika. Az 

általuk el nem fogadhatónak ítélt szakaszok helyébe ugyanis új, szövegszerű 

javaslatokkal is éltek, továbbá véleményükben (a későbbiekre is irányadó 

módon487) szakszerűen megvonták az általános rész tartalmi-terjedelmi határait.  

Az általános rész ezen elkészült tervezete azonban az utókor számára amiatt 

vált mindenképpen említésre méltóvá, mert szerkesztője már ekkor olyan 

alapelveket, általános szabályokat fektetett le, melyek a később megalkotandó  

egész kódex főelveivé válhattak488. 

 

                                                 
484 Az utókor, a modern jogtudomány azonban sokkal mostohábban ítéli meg Hoffmann Pál művét. Mádl 
Ferenc, aki tanulmányában éppencsak megemlítette a tervezetet, mint az egységes kodifikáció 
nyitóaktusát, tömören – és felszínesen – „halvaszületett mechanikus kompilációnak” értékelte azt (MÁDL 
Ferenc: Das erste ungarische Zivilgesetzbuch... id. m. 61. old.), Hamza szerint pedig koncepcionális hiba 
folytán a szász ptk. másolata lett, a pandektairodalom paragrafusokba töltése, „eredményében vitatható 
értékű” munka: HAMZA Gábor: id. m. 56-57. old. 
485 FODOR Ármin: id. m. 12. old. 
486 A beérkezett véleményt az OL anyagai között hiába kerestem, ott nem lelhető fel. Utalásszerűen: 
GYŐRY Elek: Az általános magyar magánjogi törvénykönyv tervezete  Általános indokok 25. old. 
487 Győry például már ennek ismeretében és figyelembevételével készítette el tervezetét. GYŐRY Elek: id. 
m. Általános indokok 28. old. illetve  passim. 
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e) A második tervezet 
 

Amint ez a Hoffmann-féle tervezetre érkezett számos bíráló véleményből is 

kitetszik, a XIX. század ‘70-es éveinek elején a jogászi közvélemény – kevés 

kivételtől eltekintve – meg volt győződve az összefoglaló jellegű általános rész 

szükségességéről489. A szerkezet felállításában ez újszerű elemet adott, és 

megteremtette annak lehetőségét, hogy a munkában a tudomány eredményei is 

szerephez jussanak – ezt több kritikai vélemény is a Hoffmann Pál által készített 

tervezet valóban legnagyobb pozitívumaként jelölte meg. Nem véletlen tehát, 

hogy amikor – a Hoffmann-féle munka elvetése után490 – 1873-ban ismét 

napirendre került a készítendő kódex általános elveinek megvitatása és az új 

tervezetek elkészítése, az elméleti és gyakorlati szakemberekből álló szakbizottság 

továbbra is irányadóul jelölte meg a pandektajogi rendszert, és ismét adtak 

megbízást egy önálló általános rész kidolgozására. 

Az általános rész kérdése tehát 1873-ban merült fel ismét. Az igazságügyi 

miniszter 1873. május 31-ére hívott össze először egy olyan szakbizottságot, 

amelynek tagjai a képviselőházból, a bíróságok, az ügyvédek és az egyetemi 

jogtanítás képviselői közül, valamint a minisztérium állományából kerültek ki.  Az 

összehívásra azzal a szándékkal került sor, hogy a napirenden levő jogi reformok 

sorsáról döntsenek. A bizottság 1873. június 7. és július 12. között ülésezett491. Az 

                                                                                                                                                 
488 HOFFMANN Pál: Általános indokok... id. m. 232. old. A felsorolt alapelvek: tisztaság, jogegyenlőség, a 
(„vagyon dolgában való”) rendelkezés szabadsága, valamint a – tényleges értelemben vett  és az egész 
anyagi magánjogra vonatkozó – kodifikáció. 
489 Pártolta az általános rész tervét többek között SUHAYDA János JK I. (1866) 593-596 ill. 629-633. old.; 
SÁGHY Gyula JK VI. (1871) 235-240. old.; ZLINSZKY Imre JK VI. (1871) 271-272.; RENTMEISTER Antal 
JK VII. (1872) 111-114, 117-120, stb., de a gyakorlati jogtudomány képviselői is, mint ez az ítélőtáblák 
által beküldött véleményekből is kitűnik. Erre utal Győry Elek megjegyzése is, amely szerint mind a 
marosvásárhelyi, mind a pesti ítélőtábla bőséges és mélyreható indokolással és új javaslatokkal 
megerősített véleményt küldött az igazságügyi minisztériumba (GYŐRY Elek: id. m. Általános indokok 
Budapest, 1880. 25-26. old.), sőt, a pesti ítélőtábla teljesen átdolgozta azt (A polgári törvénykönyv 
általános részének tervezete és a kritika MI 1875. 149. old.).  
490 A javaslat kritikáját nem adták ki nyomtatásban, a tervezetet és a beérkezett véleményeket az 
igazságügyi minisztérium sem 1871-ben, sem később nem vette újabb, átfogó tárgyalás alá. Vö.: II. fejezet 
6. pont. A kormányzat véleménye a tervezetről (a beérkezett kritika „általában és túlnyomólag 
kedvezőtlen” volt) mind a szerzőt, mind a közvélemény érdeklődő rétegét sértette: „Mi e kijelentéssel nem 
tudunk megbarátkozni; azt hisszük, hogy (...) közzé kellett volna e jelentéseket tenni, melyek amúgy sem 
hivatalos természetűek...”uott 150. old. 
491 Az üléseken – egyebek mellett – ismét megvitatásra kerültek a recepció vagy önálló kodifikáció közötti 
választás lehetőségei is. FODOR Ármin: id. m. 12. old.; GYŐRY Elek: id. m. Általános indokok 26. old. 
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ekkor megindult kodifikációs munkálatok vezérszava a „sürgős szükség” lett492. 

Ettől hajtva a tervezetet és annak általános indokait Győry már 1874-ben 

elkészítette és átadta az igazságügyi miniszternek. A korábban említett 

miniszterváltások miatt azonban a munka háttérbe szorult, és újbóli elővételére, 

nagyléptekben való bizottsági megtárgyalására és nyomtatásban történő 

megjelentetésére csak 1880-ban került sor493. 

Győry szemlélete a „kozmopolitizmus” tekintetében alapvetően nem 

különbözött Hoffmannétól: az általános indokolásban maga is kijelentette, hogy 

„nincs kizárva más nemzetek hasonló körülmények közt adott példáinak követése 

és hasznosítása, mert rendszeres műnél kipróbált rendszerek kritikai méltatása a 

legbiztosabb útmutató”494. Álláspontja szerint különösen igaz ez a kötelmi és a 

dologi jogra, azaz elsősorban azokra a jogterületekre, „melyek a nemzeti jelleg 

megőrzésével nincsenek szoros összefüggésben”, ezért mit ilyenek, „más népek 

hasonló természetű viszonyaival mindinkább egyenlőkké válnak”495. Ugyanakkor 

ő is elismerte, hogy az 1848 előtti jogot – annak közjogias jellege és (időközben 

túlhaladott) rendi elemei miatt – csak megfelelő szemléletváltás mellett lehet a 

napirenden levő kodifikáció során alkalmazni496.  

Győry felfogása szerint tehát a XIX. század végi magyar magánjogi 

kodifikációnak hármas feladatot kell ellátnia: 1) konzerválni a magyar jog 

meglevő, tradicionálisan fejlődött – és a modern igényeknek is megfelelő – 

nemzeti elemeit; 2) az új jogi alapelvek szerint  megreformálni azokat a régi 

magyar jogi elemeket, amelyek az új igényekhez még nem alkalmazkodtak 

egészében (különösen a törvény előtti egyenlőség 1848-ban kimondott elvének 

megvalósítása került ekörben előtérbe), illetve a régi alapokon új magyar 

szabályokat alkotni; végül 3) óhatatlanul recipiálni, amennyiben a más 

államokban ismert szabályok a magyar gazdasági- és jogviszonyoknak is 

                                                 
492 GYŐRY Elek: id. m. Előszó 1. old. 
493 Ennek eredménye az e munkában hivatkozott 1880. évi kiadás. 
494 GYŐRY Elek: id. m. Általános indokok 6. old.;  másképp, de ugyanebben a szellemben: uott 19. old. 
495 GYŐRY Elek: id. m. Általános indokok 19. old. 
496 GYŐRY Elek: id. m. Általános indokok 15-17. old. 
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megfelelnek (ha ezek abba a normacsoportba tartoznak, amelyek Győry 

felfogásában nemzeti hagyományokat, sajátosságokat nem hordoznak). 

Az újonnan elkészített általános részi  tervezet vitathatatlanul elődje hibáin 

érlelődött: Győry szakított Hoffmann eredeti álláspontjával (amely szerint a 

tervezetben – a későbbi munkálatokat segítendő – össze kell foglalni az általános 

részbe tartozó minden lehetséges kérdést) és terjedelmi, hatályossági, valamint 

nyelvezeti szempontból is gondosan megválogatott normaanyagot alkotott. 

Javított az elődje által készített szöveg szerkezetén is: e tervezet 186 §-ában a 

következő címek kaptak helyet: I. A magánjogi szabályokról; II. A személyekről; 

III. A dolgokról; IV. A jogokról; V. A cselekvényekről; VI. A jogok 

érvényesítéséről. E szerkezeti felépítés tisztultabb képet mutat, mint a megelőző, s 

ez a letisztultság érezhető a szövegezés egészén is.  

Tartalmilag a tervezet lényegesen szabatosabb, mint Hoffmann Pál 

szövegezése, de mégis meglepően sok bizonytalan megfogalmazást tartalmaz. 

Korunk kodifikátorai minden bizonnyal nem választanák mintául a – 

használhatóság szempontjából kifejezetten vitatható – „rendszerint” kitételt 

tartalmazó szabályokat, amelyeket azonban a tervezet – az indokolás szerint a 

speciális, különös részi szabályra hagyva az ilyen (valójában utaló jellegű) 

rendelkezések megfelelő kifejtését497 – számos helyén megtalálunk498. A szöveg 

normatív jellege azonban elsődlegessé vált. Külön kiemelendő annak tisztázása, 

hogy a magánjog szabályainak többsége diszpozitív, és a szerző erre a 

formulázásnál is különös tekintettel volt.  

Hoffmann Pállal ellentétben  Győry a tartalmi-terjedelmi határ 

megvonásakor mindazokat a kijelentéseket kihagyta a törvénytervezetből, 

                                                 
497 GYŐRY Elek: id. m. Általános indokok 27-29. old. ill. Különös indokolás 53-54. old. 
498 pl. 5. §: „Magánjogi szabályoknak rendszerint nincs visszaható erejök”;  
7. §: „A jog és cselekvési képesség rendszerint az illető személy lakhelyén érvényes jogszabályok szerint 
ítélendő meg”;  
18. §: „Családi jogviszonyokra alkalmazandó jogszabályokra nézve rendszerint a férj , illetőleg apa (…) 
lakhelye határoz”;  
32. §: „Rendszerint sem az életben létel, sem az elhalálozás nem vélelmeztetik”;  
37. §: „Magánjogi tekintetben rendszerint mindenkit jogegyelőség illet”;  
98. §: „Rendszerint senki sem kényszeríthető jogai gyakorlására”;  
99. §: „Rendszerint senki másra több jogot át nem ruházhat, mint a mennyivel maga bír”;  
182. §: „A jogok önhatalmú érvényesítése rendszerint tilos”. 
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amelyek a törvényt majdan alkalmazó jogászság háttérismereteinek körébe 

tartoznak, azaz amelyek tankönyvekre vagy az indokolásra tartoznak499. A közjogi 

utalásokat is minimális, de a magánjogi kútfők meghatározásához feltétlenül 

szükséges szintre szorította500, a büntetőjogi kapcsolat kikerült a szövegből – 

egyedüli (megtartott) hibának a kollíziós szabályok meghagyása – sőt, kibővítése 

– tekinthető501. 

 

f) Az általános rész elvetése 
 

A kodifikációs munkában ezt követően bekövetkezett hosszabb pangás 

időszakában502 azonban hangot kaptak olyan nézetek is, amelyek szerint a 

törvénykönyvekben nem szükségszerű az általános részi fejezet. A külön, a 

törvénykönyv elején összefoglalt általános rész szükségtelenségét az irodalomban 

leginkább Szászy-Schwarz Gusztáv hangoztatta.  

Schwarz érvelése szerint az általános szabályok kialakítása tetőtől talpig a 

német népszellem terméke, mert a XIX. századi német nép „filozófus nép volt. Az 

általánost kereste az összetesben, neki általános szabályok kellettek, nem 

kazuisztikus döntések”.503 Szászy-Schwarz véleménye szerint ellenben nem 

célravezető, ha az exegetikus módszert felváltja az absztrakt szabályok 

tételezése504. E véleményét, meggyőződését pedig a kódex megszövegezésére az 

igazságügyi minisztériumban 1895-ben ismét felállított állandó bizottság tagjaként 

– mint az örökjogi és személyi jogi részért felelős szerkesztő – kellő súllyal 

képviselhette, és befolyásolhatta a készítendő tervezet szerkezeti felépítését505. 

                                                 
499 Különösen igaz ez a „jogokról” rendelkező IV. címre (98-104. §). Ugyanakkor az előbbi felfogással 
éppen ellentétesnek tűnik, és valószínűleg csak a perjogi kódex hiányával indokolható, hogy a tervezetbe 
bekerült a „jogok érvényesítéséről” meglehetősen hosszan rendelkező VI. cím. (154-186. §) 
500 Mindössze három szakasz maradt a tervezetben, amely a kódex, a szokásjog illetve a helyhatósági 
szabályrendeletek alkalmazhatóságáról rendelkezik: 2-4. § 
501 Tervezet 9-14.; 17.; 19.; 21-22.; 24. és 27. § 
502 Azaz az 1880-as, ‘90-es években, Szilágyi Dezső minisztersége idején, bővebben: II. fejezet 6. pont 
503 SZÁSZY-SCHWARZ Gusztáv: Rendszer és kommentár  id. m. 417. old. 
504 SZÁSZY-SCHWARZ Gusztáv: uott. 
505 Ezt több ülésen valóban meg is tette, így pl. 1897. május 22. és 29. napján tartott üléseken. A bizottság 
jegyzőkönyvei I. 32-40. old. 
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Erőteljes, ostorozó hangvételű érvelésében szerepelt, hogy az általános rész 

„erős bizonyítéka a szokásos pandektarendszer tökéletlen voltának, mert hisz az 

nem valami egységes gondolaton alapuló, összefüggő egész, hanem meglehetős 

önkényszerű sorrendben való egymásutánja mindazon anyagoknak, a melyek az 

egyes különös részekből kiszorultak”506, azaz amelyeknek a szerkesztők a 

törvénykönyv más részeiben nem találtak megfelelő helyet.  

Szászy-Schwarz az általános rész tételeit – éppen annálfogva, hogy 

azokban nagyfokú absztrakció tükröződik – túlságosan színtelennek és 

érthetetlennek találta. Megítélése szerint a magyar nép jellemétől is idegenek az 

általános részben ily módon összefoglalandó „elvont, spekulatív elemek”. 

Mindemellett a fejezet céltalanságát véleménye szerint leginkább az adja, hogy az 

abban foglalt szabályok csak látszólag általánosak, hiszen azokat az alkalmazás 

során a különös rész előírásai állandóan módosítanák507. 

 

A gondolat tehát, amely szerint egy törvénykönyvnek szüksége van egy 

olyan részre, amely azokat az alapelveket tartalmazza, melyek az egész 

törvénykönyvre érvényesek, a kodifikációs törekvésekben 1895-ig, a munkálatok 

harmadik nagy hullámáig tartotta magát. A kodifikációs állandó bizottság ülésén – 

Szászy-Schwarz előterjesztése, valamint Vavrik Béla és Lányi Bertalan 

megerősítése nyomán – az általános rész szükségességét a szerkesztő tagok 

egyhangúlag leszavazták508, helyette az önálló személyi jogi fejezet mellett 

foglaltak állást, és általános rész kidolgozásával többé senkit nem bíztak meg.  

Az önálló általános rész helyett az aktuális kodifikációs bizottság 

célszerűbbnek látta visszatérni a római jog Institúcióiban megfogalmazott 

‘personae – res –actiones’ felosztáshoz, ezért inkább az önálló személyi jogi 

fejezetet, mint az általános részt preferálta. A bizottsági jegyzőkönyv történeti 

áttekintése utalt arra, hogy már az újabb pandektajogi irodalomban is 

                                                 
506 A magyar polgári törvénykönyv tervezetét előkészítő állandó bizottság jegyzőkönyvei (a továbbiakban: 
a bizottság jegyzőkönyvei) I. füzet Budapest, 1897 38. old.; ZuöPR IV (1898) 41-42. old. 
507 Bővebben: A bizottság jegyzőkönyvei I. 39. old.; ZuöPR IV (1898) 42-44. old. 
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meghaladottá vált a Savigny-féle felfogás, és műveiben Windscheid, Jhering, 

Brinz és Dernburg, valamint a germanista irányzathoz tartozó Gierke is visszatért 

a régi, a személyi jognak teret adó rendszer dicséretéhez, valamint a legújabban 

készülő svájci tervezet is személyi joggal kezdődik509.  

E kiindulási alapról a mellőzés magyarázataként az 1900-ban elkészült 

tervezet indokolása is az általános szabályokat tartalmazó fejezet céltalanságát 

jelölte meg, azaz tulajdonképpen megismételte a Szászy-Schwarz-féle álláspontot. 

Az alkotók legjellemzőbb, összefoglaló megállapítása a kérdés kapcsán a 

következő volt: „Annak, hogy a polgári törvénykönyvnek általános része legyen, 

csak az képezheti indokát, hogy vannak általánosabb jellegű szabályok, melyek az 

egyes részekbe nem helyezhetők el úgy, hogy a többi részekre való kihatásuk 

kellő módon szembeötlővé váljék”510. Mivel pedig ilyenek a magyar magánjog 

szabályai között nem találhatók, a szerkesztőbizottság feleslegesnek találta önálló 

rész kialakítását.  

További érvelésük szerint: mivel egy jogszabály esetében nem tankönyvről 

van szó, ezért általános jellegű, valójában magyarázó célokat szolgáló szabályok 

megfogalmazására sincs szükség511. A törvénykönyvnek konkrét szabályokat kell 

tartalmaznia, amelyek mindig konkrét életviszonyok rendezését szolgálják. 

Ezeknek pedig konkrét helyük van: ezt megtalálva ott kell elhelyezni őket, ahová 

a logika rendje és a rendelkezés tartalma szerint leginkább tartoznak. Abban az 

esetben, ha az érintett rendelkezések emellett még másutt is alkalmazhatók, azt 

utaló normával meg lehet jelölni, de e célra külön részt felállítani nem szükséges.  

Az indokolás érvelése szerint egy általános részi fejezet bevezetése a 

szabályokat „túl elvonttá és színtelenné” is tenné – mint ahogyan ez valóban meg 

is történt a német polgári törvénykönyv esetében. Az absztrakt törvények egy 

jogász számára is nehezen érthetők, egy művelt laikusnak pedig teljesen 

                                                                                                                                                 
508 Az igazságügyi minisztériumban a kodifikáció céljára felállított állandó bizottság 1897. május 29-i 
határozata a tervezet tartalma és rendszere tárgyában. A bizottság jegyzőkönyvei I. 42-43. old.; ZuöPR IV. 
(1898) 46. old. 
509 A bizottság jegyzőkönyvei I. 34-35. old. és  függelék 43-52. old.; ZuöPR IV. (1898) 37-38. old. 
510 Indokolás a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetéhez I. kötet, Bevezető XII-XIII. old. 
511  Lényegében ezzel érvelt a kodifikációs állandó bizottság 1897. május 29-i ülésén VAVRIK Béla is: A 
bizottság jegyzőkönyvei I. 40-41. old.; ZuöPR IV (1898) 44-45. old. 
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felfoghatatlanok. A generális jogfogalmak megalkotásából származó előny 

többnyire csak látszólagos, mert az általános szabályok a különös részben 

olyannyira megváltozhatnak, hogy általános jelentőségüket is elveszíthetik. Ilyen 

szabályok alkotását legfeljebb a törvény hatályának, a törvénykönyv és egyéb 

kútfők egymáshoz való viszonyának meghatározása indokolhatná. Ez azonban 

bevezető rendelkezésekben néhány szakaszba tömörítve megvalósítható, külön 

fejezetet nem igényel.  

Jól látható, hogy az indokolásban a bizottság az általános rész mellőzési 

okainak ismertetésével egyben a személyi jog önálló fejezetének létjogosultságát 

is magyarázta, amelyet – általános tanok helyett – indokoltabbnak látott a 

szövegbe felvenni. 

 

Az 1900-as magánjogi törvénykönyv-tervezet tehát végül nem tartalmazott 

általános részt512. A kódexszerkesztés e felfogásával az előkészítők letértek a 

legújabb, „kortárs” kodifikációs munkálatok által kitaposott ösvényről és nem 

követték a szász ptk-t és a német polgári törvénykönyv szerkesztőit. A régebbi 

kódexek ellenben ezt a megoldást alkalmazták, így a Code civil, az Optk, a zürichi 

ptk, és – bár kissé zavarosan – az ALR is. A magyar tervezet készítői tehát ezek 

használhatóságára vezették vissza a szerkezetet, és ezekhez nyúlhattak példákat 

keresve a szabályok összeszerkesztésekor is. 

 

 

 

 

                                                 
512 Úgy tűnik, ez a „szakítás” végérvényes lett: egyik későbbi tervezetben sem jelent meg az effajta 
általános rész. NAGY Ferenc a törvénytervezet 1914-es, ún. bizottsági tárgyalása során – miután 
megjegyezte, hogy a tervezet néhány helyen tagadhatatlanul nem tudott szabadulni az új német 
törvénykönyv befolyása alól – mintegy megismételte a Szászy-féle érveket, és azt hozta fel az általános 
rész elvetésének indokául, hogy a javaslat az absztrakció e formájának mellőzésével jobb, praktikusabb 
szerkezetet teremtett a németnél, hiszen „az alapvető jogintézményeket közvetlen kapcsolatba hozza 
azokkal a jogintézményekkel, amelyekre legfőképpen vonatkoznak”.  NAGY Ferenc általános előadó 
beszéde a törvényjavaslat általános tárgyalásának kezdetén 1914, március 19-én. A polgári törvénykönyv 
törvényjavaslatának tárgyalása a képviselőház külön bizottságában I. Általános tárgyalás (közzéteszi a M. 
Kir. Igazságügyminisztérium) Budapest, 1915. 15. old. 
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g) A magyar szerkezet német kritikája 
 

Theodor Kipp berlini professzornak a Jogtudományi Közlönyben 1903-ban 

közzétett bírálata szerint513 az általános résznek – jóllehet, a német felfogástól 

idegen – mellőzését nem lehet a reménybeli törvénykönyv hibájául felróni. 

„Általános jellegű jogszabályt előbb valamely konkrét alkalmazás köntösében 

bemutatni s azután meghagyni, hogy más esetekre megfelelően alkalmazni kell a 

szemlélhetőség szempontjából nem megvetendő becsű eljárás” – írja a tervezetet a 

német tudományosság képviseletében és szemszögéből vizsgáló tudós. Majd 

később: „Valamely jogi rendszer értéke gyakorlatilag abban a lehetőségben rejlik, 

mely az adott esetben alkalmazandó jogszabályok gyors és biztos feltalálását 

megengedi. Mindenekelőtt pedig a rendszernek meg kell akadályoznia, hogy a 

jogszabályokat elhelyezésük ne tüntesse fel ferde világításban.”  

Az azonban, hogy a szerkesztés e módjával mégsem ért feltétlenül egyet, 

kritikai megjegyzéseiben mutatkozik meg, amelyek arra vonatkoznak, hogy a más 

esetekre előírt „megfelelő” alkalmazás (azaz egyfajta analogia legis) 

bizonytalansághoz vezethet, hiszen az esetek különbözőek, és a körülmények 

torzíthatják az alkalmazandó szabályt. A másik aggálya éppen az általános 

szabályoknak a különös részi rendelkezésektől elszenvedett módosulásai körében 

merül fel. Bár ezt kétségtelen tényként ismeri el, megjegyzi, hogy az általános 

részben foglalt szabályoknak éppen az a rendeltetésük, hogy azokra az esetekre 

vonatkozó normákat állítsanak fel, amelyekre nincs konkrét különös részi 

rendelkezés. Különösen igaz ez pl. a német BGB általános részében elhelyezett 

jogügyletek tanára, amely csorba volna, ha azt csupán – mint ez a magyar tervezet 

szerkesztéséből következik – a szerződésekre értelmezhetnénk, az egyoldalú 

jogügyletekre viszont nem.  A szerző tehát – érthető módon – a pandektarendszer 

(így az önálló általános rész) fenntartása, szükségessége mellett tört lándzsát.  

Hasonló konklúzióra jutott, bár egészen más, inkább a Szászy-Schwarz 

által érintetthez hasonlóan, a gyakorlati jogtanítás és az elméleti rendszer 
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különbözőségéből adódó nehézségekre utalt Krückmann münsteri professzor, aki 

szintén az 1900-as tervezetet véleményezve tért ki az általános rész (illetve az ezt 

„helyettesítő” személyi jog értékelésére514. Véleménye szerint az általános részt 

elhagyó magyar megoldás, amely eképp eltér a némettől, „látványos de nem 

praktikus”515. 

A német irodalomból azonban ellenpéldát is tudunk: Gierke, akit a 

Jogtudományi Közlöny szerkesztősége külön felkért az 1900-as tervezet 

rendszerének – ezen belül külön az általános rész kérdésének – és a bennefoglalt 

szabályoknak a bírálatára, elismerően szólt a tervezetben alkalmazott rendszerről: 

„Az a véleményem, hogy az Önök bizottsága helyesen járt el akkor, amikor nem 

alkotott külön általános részt. Amennyiben az efféle általános részbe nem olyan 

szabályok kerülnek, amelyek máshová (különösen a személyi és dologi jogba) 

tartoznak [azaz amelyeket ott kell – a különös szabályokkal együtt – alkalmazni], 

az csak egészségtelen doktrinérizmust táplál. Különösen a szerződésekre 

vonatkozó általános rendelkezések által, amelyek azért jobbára csak a kötelmi 

jogra alkalmazandók.”516

 

 Az általános rész kérdése a magyar magánjogi kodifikáció történetében 

epizódszerű. Vitathatatlanul a német jogtudomány eredményei és a korábban 

elkészült német (döntően a porosz, az osztrák és a szász) törvénykönyvek 

inspirálták. Az első időszak magyar jogalkotói a minta közvetlen átvételével 

kísérleteztek – az előbbiekben vázolt számos indok miatt, elsősorban a 

jogtudomány fejlesztése és a joggyakorlat megtisztítása céljából. A századvégi 

magyar jogalkotás azonban túllépett az (egyébként német területeken is heves 

                                                                                                                                                 
513 Dr. KIPP Tivadar: A német magánjog hatása a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetére JK 38. 
évfolyam (1903), folytatásokban. „...kétségtelenül be van bizonyítva, hogy egy magánjogi törvénykönyv 
az anyagot általános rész nélkül is egész elfogadható módon csoportosíthatja” – írja a 30. oldalon. 
514 Paul KRÜCKMANN: Kritisches zu dem Entwurfe eines ungarischen allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuches ZuöPR X. (1904) 1-6. old. 
515 KRÜCKMANN: Kritisches… id. m. 1. old.  
516 Gierke támogató, az általános rész ellen irányuló kritikája már megjelent a BGB előkészítése során 
készített munkájában is (Otto von GIERKE: Der Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuchs und das deutsche 
Recht Leipzig 1888-89) ahol – egyebek mellett – szintén az absztrakt, elméleti, azaz a gyakorlat számára 
bizonytalanul hasznosítható elvek felállítása ellen lépett fel. Nem véletlen tehát, hogy az általános részt 
mellőző magyar rendszert is védelmébe vette. JK XXXVII. (1902) 203. old. 
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vitákon átesett) általános rész fenntartásának, a pandektarendszerhez való merev 

ragaszkodásnak a kérdésén, és az önálló személyi jogi fejezettel az általános részt 

mintegy kiváltotta.  

 Azon kevés példához sorolható tehát az általános fejezettel kapcsolatos 

eljárás, amely azt igazolja, hogy a magyar jogalkotás önálló utat tudott választani, 

nem vált a német jogszabályok foglyává. Az általános rész szükségességét mind a 

mai napig nem érezte a magyar jogalkotás olyan problémának, amelyet – a 

pandektarendszer átvételével – orvosolni kellett volna. A jogrendezés e módja 

tehát a XIX. század végi magyar jogtudomány szemléletmódjának helyességét 

igazolta. 
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EPILÓGUS 
 

Jóllehet, a magyar magánjogi kodifikációs folyamatok alapkérdése is a 

„magánjog autonómiájának”517 megteremtése, egy önálló, átfogó és használható 

kódex megalkotása volt, a jogegység és jogrendezés iránti igény – ellentétben az 

osztrák, a német és a svájci példákkal – nem volt képes kiszélesíteni, országúttá 

alakítani a magyar jogfejlődésnek a szokásjog által kitaposott ösvényét. 

 

a) A bukás okairól 

 

Tény, hogy a kodifikációs törekvések nyomán a XX. századot akár új 

törvénykönyvvel is köszönthette volna az ország, de a szakmai és politikai 

körülmények ezt nem tették lehetővé. Felmerül hát a kérdés: mi az oka 

Magyarországon a kodifikáció bukásának? Miért lehet (legalábbis a magánjogi 

kódexalkotás tekintetében) helytálló Rentmeister Antal keserű megjegyzése518, 

amely szerint a magyar bármihez nyúl, nem sikerül? A kodifikáció ügyében ez 

valószínűleg magyarázható a megfelelő előkészítés hiányával. Törvényhozásunkat 

ugyanis „nem szokta megelőzni ama általános előkészület, és szélesebb körökre 

kiható ismertetés és megvitatás, mely egyedül lehet minden nagyobb-mérvü 

ujításnak utegyengetője s feltétele sikerének” – írta a jogtanár.  

A sikertelenség másik oka a kodifikáció korábbiakban említett 

koncepciótlansága lehetett. Nehezen képzelhető el nagyobb gátja, akadálya a 

                                                 
517 Az államnak a XIX. századi kodifikációkban tükröződő szerepe szerint ki kell vonulnia a polgárok 
magánjogának szférájából, a társadalomnak önállósodnia kell. A magánjog feladata, hogy lefektesse a 
formálódó polgári társadalmak játékszabályait. Barbara DÖLEMEYER: Zur Kodifikation des Zivilechts im 
Europa des 19. Jahrhunderts in: Péter Orsolya – Szabó Béla (szerk.): „A bonis bona discere” Festgabe für 
János Zlinszky zum 70. Geburtstag  Miskolc, 1998. 330. old. A magánjog autonómiájának tételét a 
pandektista-liberális jogtudomány fejlesztette ki és tette a jogalkotás alapelvévé a XIX. század végének 
német magánjogtudományában. Herbert HOFMEISTER: Vorwort in: uő: (szerk.): Kodifikation als Mittel der 
Politik Wien, Graz, Köln, 1986. 3. old. 
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hatékony munkának, mint az, ha annak irányát mindig a politikai szelek 

változásához (és az ezt megtestesítő igazságügyi miniszterek elképzeléseihez) kell 

igazítani. Pedig Magyarországon ez volt a helyzet. Noha a külföldi minták ékesen 

bizonyították az egységes tárgyi és személyi apparátus szükségességét519, ezt 

hazánkban nem tudták biztosítani.  

A magyar nyelv fejlettsége szintén befolyásolta a kodifikációs folyamat 

kimenetelét. Sándorfy Kamill a nemzeti nyelv kapcsán arról beszélt, „mintha ez 

oly meddő volna, hogy a remek szavakat idegenektől költsönözni 

kinszerittetik”520, s ez valószínűleg a törvényszerkesztőkre is hatással volt. Láttuk, 

hogy folyamatosan törekedtek a jogi szaknyelv alkalmassá tételére, a jogászok 

magyarítottak, új szakkifejezéseket alkottak, a korszakban mégis párhuzam 

vonható a magyar nyelv gyatrasága, alkalmatlansága és a magyar törvény 

sikertelensége között. (Ez a párhuzam talán a recepciós törekvések számára 

jelenthetett volna alapot, a korszak recepciópárti jogászsága azonban ezt – más, a 

korábbiakban ismertetett érvekkel ellentétben – nem érvényesítette.) 

Végül „bajaink egyik főoka”, a kudarc okozója lehetett az a kortársak által 

sokszor hangoztatott körülmény is, amelyet Rentmeister „a szoros 

szaktudománybeli ismeretek hiányának” nevez. „S igy a jogtudomány silány 

állapota megfogja hiusitani a codificatió sikerét is, ha az létrejön”521– vélekedett a 

szerző. Hasonló szellemben nyilatkozott a Törvényszéki Csarnok (névtelen) 

cikkírója is – viszonylag korai, 1872-ben született kritikájában – arról, milyen 

állapotokat lát ő a magyar kódex iránti törekvésekben. Szerinte „a tegnapról mára 

született codificatorok” eljárásában „az elvegység hiánya, a folytonos ingadozás, 

foltozgatás, a tervszerűen átgondolt rendszeresség mellőzése” a meghatározó. 

 

                                                                                                                                                 
518 „Nálunk a közkormányzati és kivált törvénykezési téren megkisértett mélyebbre ható reform 
intézkedéseket oly ritkán szokta követni a minden oldalról óhajtott siker.” RENTMEISTER Antal: A 
magánjogi codificatióról id. m. 112. old. 
519 Az előzőekben látottak szerint minden állam bizottsági szervezetében hangsúlyos volt a (legalább 
részbeni) személyi állandóság.  
520 A szerző megállapítását Georch Illés: Honnyi törvény című magánjogi tankönyve kapcsán tette. 
SÁNDORFY Kamill: id. m. 51. old. 
521 RENTMEISTER Antal: A magánjogi codificatióról id. m. 112. old. 
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A kísérlet tehát, hogy a svájci példához hasonlóan Magyarországon is 

nemzeti törvénykönyv szülessen, a XIX. században nem sikerült. Nyilvánvaló, 

hogy a tervezet közzétett első szövege elsietett munkálat eredménye volt, melynek 

rendelkezései között nem volt meg az összhang, az ellentmondásokat, ismétléseket 

és hézagokat nem sikerült kiiktatni, s az is, hogy nagy részét puszta fordítás, vagy 

a BGB szövegváltozata tette ki. Ez a törvénykönyv nem tartalmazta az önálló 

magyar kódexszel szemben támasztott alapkövetelményt, hogy rendelkezései 

kifejezetten a sajátos magyar viszonyokra vonatkozzanak. Az alapvetően máris  

német mintára felépülő szöveg miatt ugyanakkor ez a tendencia nem tűnt 

megfordíthatónak: elkerülhetetlennek látszott a német jog még erőteljesebb hatása 

a magyar jogtudomány fejlődésére.  

Az 1900-as tervezet bírálata során ezért többször is felvetődött a kérdés: a 

nagy német nyomásnak engedve elnyert hasznot nem ellensúlyozza-e a vele járó 

kár?522 „Vívmány-e csakugyan nemzeti szempontból: megszüntetni az osztrák 

törvényt, hogy helyébe tegyük a németet?”523 Szászy-Schwarz Gusztáv szerint a 

BGB jó alapja lehetett volna a magyar kódex alkotásának, ha a magyarok túl is 

haladnak azon. „Amit Jhering úgy fejezett ki, hogy a római jogon keresztül, de a 

római jogon túl, azt úgy kell variálnunk, hogy a német kodexen keresztül, de a 

német kodexen túl: Durch das deutsche BGB hindurch über das deutsche BGB 

hinaus. Még ott is, ahol tartalmilag a német kodex megoldását követjük, lakilag 

magunkévá kell azt specifikálnunk. Ha a kis Scájcz képes volt megtalálni Huber 

javaslatában a maga saját utját az olyan imponáló két alkotás között, amilyen 

egyfelől a franczia Code, másfelől a német polgári törvénykönyv: meg kell azt 

találni minekünk is. Sőt, a módszerre nézve is tanulhatunk a svájczi tanártól. 

Amint ő tette, nekünk is arra kell törekednünk, hogy a viszonyainknak, 

gondolkodásunknak, hagyományainknak megfelelő egyszerűbb technikával, 

egyszerűbb nyelvvel fejezzük ki azt, amit a németek a törvényhozási nyelvnek 

eddig páratlanul abstract zsargonjával kifejeztek”524. 

                                                 
522 KISS Mór: id. m. 83. old. 
523 SCHWARZ Gusztáv: Codificatio id. m. 12. old. 
524 SCHWARZ Gusztáv: A polgári törvénykönyvről id. m. 429. old. 
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b) A „közös európai fundus” 

 

Paul Krückmann professzor kritikai megjegyzései között írja azt, hogy az 

1900-as magyar tervezet „igen sokban követi a német polgári törvénykönyvet”, 

valamint, hogy „a jót onnan veszi, ahol találja” 525. Ez a megjegyzés az idegen 

jogok kompilációjának ható magyar tervezet számára hízelgő lehetett, és valóban 

bizonyítja azt, amit a radikális magánjogászi irányzat képviselői hirdettek: a kódex 

megalkotása során fokozottan figyelembe kell venni a külföldi jogalkotás már 

létező és alkalmazott eredményeit. 

1866 és 1900 között a magyar magánjogi kodifikációs folyamat 

meghatározó jellemzője volt (a dolgozat megelőző fejezeteiben vázoltak szerint) a 

különböző külföldi minták követése. A korszakban mindig voltak olyan kódexek 

és tervezetek, amelyekre a magyar jogalkotók figyelme kiterjedhetett. Az 

időrendben legelőször elkészült ALR, mint a felvilágosodás-kori kódexek 

prototípusa, hagyta talán a legkevesebb nyomot a magyar kódexen. Alakilag – 

amint ez a kodifikáció módszertanáról szóló fejezetben kiderült – inkább csak 

negatív hozadéka volt: megtanította, miért kell (és miként lehet) elkerülni a 

kazuisztikus szabályozást. Tartalmilag abban volt a magyar jogalkotás segítségére, 

hogy az (ugyan még csak nyomokban) felmerülő jogegyenlőség elvére épült, 

amint ez polgári magánjogi kódextől másképpen nem is képzelhető el, valamint 

rávilágított arra – és talán valamennyi tanulsága közül ez volt a legfontosabb –, 

hogy mit kell a kodifikáció céljának tekinteni. Csak a bennefoglalt felosztás 

hibájának felismerése által segíthetett ugyanakkor abban, hogy hogyan kell 

ésszerűen megvonni a kódex tárgyi terjedelmét és elhatárolni a az anyagi 

magánjogot az egyéb jogterületektől. 

A Code civil, mint időrendben a következő alkotás, már jelentősebb hatást 

fejtett ki. A francia magánjogi kodifikáció hatása nem volt olyan közvetlen, mint 

az osztrák vagy a német jogalkotásé, de az abban megtestesült eszmék átkerültek 

                                                 
525 Külföldi bírálat a polgári törvénykönyv tervezetéről címmel a Különfélék rovatban: JK 38. évfolyam 
(1903) 447. old. 
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hazánkba is. Kétségtelen, hogy a polgári házasság elvének 1791-es franciaországi 

deklarálása után több, mint száz évet kellett várni ugyanennek a tételnek magyar 

törvényben történő rögzítésére, de az 1848-as jogi forradalom már lényegesen 

gyorsabb, kézzelfoghatóbb hatást tükrözött. A Code civil logikus, racionális 

szerkezetével, anyagának világos beosztásával szolgált jó például a magyar 

kodifikátoroknak526, valamint tömörsége és világos nyelvezete is iránymutató 

volt. A francia jog magyarországi befolyásáról azonban meg kell állapítani, hogy 

az a XIX. század végén elsősorban német nyelvű közvetítés útján vált ismertté – 

köszönhetően a bádeni valamint a rajnai „német” jogoknak. Ez a francia hatás 

azonban egy alapvetően más jellegű problémát vetett fel, mint a porosz. A francia 

magánjognak ugyanis – szemben az autonómiáról az előzőekben ismertetett 

felfogással – a nyugati rajnai területeken 1814 után „alkotmánypótlék” szerepe 

volt: a kodifikált francia jogban az érintett területeken élő németek az alapvető 

polgári szabadságok garanciáit látták és ezért vették azt védelmükbe527. A magyar 

kodifikációra nem várt ez a szerep: 1848 törvényei már deklarálták az alapvető 

szabadságjogokat, és mivel azokat már más törvények is biztosították, de 

legalábbis tartalmazták, a kodifikációs folyamatban ennek nem volt meghatározó 

jelentősége. 

Az osztrák polgári törvénykönyv számos tekintetben szolgálhatott volna 

egy magyar törvénykönyv mintájául, sokszor éppen azokban a vonatkozásaiban, 

amelyek a német kódexben túlzottan speciálisak voltak, vagy a törvénykönyv 

gyengeségeihez, „veszteséglistájához” tartoztak. Az Optk. szociális téren például a 

BGB-hez képest is nagyon haladónak bizonyult528, nyelvezete is egyszerűbb és 

követhetőbb volt, mint más kódexeké.  

Az Optk-ból egyébként – a korábbiakban elemzett szerkezeti, szerkesztési 

elveken és gyakorlaton túl – számos anyagi jogi jogintézmény is átkerült a magyar 

                                                 
526 A szerkezet példáját és a szövegösszehasonlítás módszerét alkalmazta Hoffmann Pál, Győry Elek, de 
hasonlóképpen a kodifikációs állandó bizottság is, amely a francia code beosztását is mindig közölte, sőt, a 
francia jogalkotás napóleoni munkálata a kodifikáció szükségessége mellett érvelő 
„vezértanulmányokban” is fontos szerepet kapott. 
527 DÖLEMEYER: Kodifikation... id. m. 332. old. 
528 Érdekes, hogy egyes kutatók ezt az osztrák jogalkotás „lustaságának”, azaz valójában véletlen 
körülménynek tudják be. HOFMEISTER: id. m. 6. old. 
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joggyakorlatba és bekerült a magánjogi törvénykönyv első tervezetébe is. Ilyen 

volt a kiskorúság meghosszabbítása (Optk. 172,173. §§), amelyet a régi, 

vagyonjogias szemléletmódú magyar családi jog könnyen akceptált, bár azt az 

elmélet, a jogtudomány meglehetős kritikával szemlélte529. A konkrétan osztrák 

eredetű szabályok közül kiemelendők a fogalommeghatározások. A magyar jogi 

terminológia számos dologi jogi fogalmat osztrák mintára töltött ki tartalommal. 

Bár maga a dolog fogalma a BGB-ből került át hozzánk, a dolgok felosztása már 

az Optk. 293.§-ának rendelkezését követi, csupán a logikai sorrendet fordítva meg 

(azt határozza meg, mi tekintendő ingatlannak, és az összes többi ingó). Az 

előszereteti érték fogalma szokásjogi úton szintén az osztrák jogból került át 

hozzánk (Optk. 305-306.§§). A magyar jogban osztrák eredetű a közös tulajdon 

megosztásának szabályozása (esetei, módjai; Optk. 825, 829, 833-34, 841, 

844.§§) és a találói díj megállapítása (Optk. 391.§). Ezek szintén szokásjogi úton 

kerültek be a magyar bíróságok gyakorlatába, melyet számos ítéleti döntés mutat. 

Találunk osztrák elemeket a haszonélvezet és a zálogjog körében is, de ezek az 

intézmények a rendi jogban már meglehetősen fejlettek voltak, így az osztrák 

hatás csak kiegészítő jellegű volt. E fejlődés mellett jogunk számos, a szokásjog 

által már elfogadott szabályt tartott meg az osztrák birtokjogból is (jogszerű és 

jogszerűtlen birtok szabályai (Optk. 316 és 345.§§), hibás és hibátlan birtokláshoz 

kapcsolódó jogkövetkezmények (felelősség) szabályozása (pl. beruházások), 

Optk. 326-338. §§). Nem is beszélve az egész telekkönyvi rendszerről, melyet – 

mint erről már volt szó – az ITSZ is megtartott, ennek kapcsán osztrák mintára 

ugyan, de kritikával alakult a telekkönyvi birtok itthoni fogalma és 

szabályozása530.  

 Az új elméletek közvetlen hatása azonban leginkább a birtoktan 

fejlődésében figyelhető meg, ahol a JHERING-i Besitzwille (Jena, 1889) szinte 

                                                 
529 Indokolás I. kötet 21-23. old., Tervezet 2.§ (2) bekezdés 
530 A kodifikációt előrevivő magyar jogtudomány azonban e területen is éreztette hatását. Kimutatta, hogy 
a telekkönyvi birtok és a telekkönyvi tulajdon joghatály tekintetében teljesen megegyező intézmények, 
ezért nincs szükség az előbbi megkülönböztetett fogalmára. 
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kizárólagos uralomra tett szert a jogtudósok körében531. Emellett az osztrák jog 

egyenlősítő, a jogegyenlőséget deklaráló rendszere is fennmaradt a m,agyar 

törvénykönyv tervezetében.  

 

Az 1900-ban elkészült tervezetre és a magyar magánjogi fejlődésre 

azonban vitathatatlanul a német BGB keletkezése és tartalma volt a legnagyobb 

hatással.  

Felmerül a kérdés: miért határozhatta meg a magyar kodifikáció menetét és 

tartalmát olyan jelentős mértékben a német kódex? Kétségtelen, hogy a 

mintaadónak tartott német jogtudomány hatalmas tekintéllyel bírt a magyar 

jogásztársadalomban. Ugyanígy misztifikálta a jogi közvélemény a német 

kodifikáció menetét is. Illusztrációként álljon itt Imling Konrád néhány gondolata: 

„Az ok a német polg. törvénykönyv rendkívüli belértékében rejlik. Justinianus óta 

nagyobb gonddal és körültekintéssel, nagyobb tudományos és gyakorlati erő 

kifejtésével, a forrásgyűjtés, összehasonlítás és megvitatás  nagyobb szabású 

apparátusának megmozgatásával nem fogtak kodifikaczionalis munkához és nem 

fejlesztették a munkálatot törvényjavaslattá. És soha nem állott szerkesztő 

bizottságnak – úgy, mint itten – egész külön irodalommá nőtt kritika a 

rendelkezésére, mielőtt az ennek felhasználásával alaposan átdolgozott tervezete 

kormányelőterjesztés alakjában a törvényhozás elé került volna. Ezek 

eredményeül azután monumentális mű keletkezett, elveiben és ezek 

alkalmazásában, rendszerében és szerkezetében oly páratlan törvényhozói alkotás, 

a melynek hatalma és varázsa alul évtizedeken át semmiféle, akár tudományos, 

akár legislationális oly munka nem fogja magát kivonhatni, amelynek tárgya a 

magánjog.” Ennek kissé ellentmondani látszik az a megjegyzése, amely a magyar 

tervezetre gyakorolt német hatást minősítette: (…) „…ha a tervezeten sok 

tekintetben rajta is van a német provenientia bélyege, mégis határozottan 

mondhatom, hogy a magyar általános polgári törvénykönyv tervezete 

összehasonlíthatóan sincs oly közel rokonságban a német polgári 

                                                 
531 KISS Mór: A birtokosi akarat MI 33. kötet 25, 244-312. old., SCHWARZ Gusztáv: Az animus domini 
bírálata MI 29. kötet 153. old. 
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törvénykönyvvel, mint bármely újabbkori magánjogi természetű 

törvényalkotásunk valamely mintául használt külföldi törvénynyel”532.  

Elfogulatlanul szemlélve a tervezetet, tartalmilag nem lehet helytálló a már 

emített Paul Krückmann professzornak a kevés számú dicsérő vélemény 

egyikeként tett az a megjegyzése, amely a Szászy-Schwarz által elmondottakra 

rímelt: „A tervezet máris túlmegy a német polgári törvénykönyvön és joggal; 

kamatostul fogja nekünk visszafizetni, amit tőlünk kölcsönzött”533.  

 

A közös európai fundushoz tartozik – az egyes államok jogrendszereiből 

„összerázott” joganyag mellett – a jogtudomány közös kincse is. Ennek 

megfelelően az új elméleti irányzatok (Jhering, Windscheid, Dernburg, a BGB 

illetve a svájci ZGB) hatása is érezhető az 1900-ban elkészült tervezeten. Ezek 

különösen azokban a megoldásokban nyertek teret, ahol a tervezet az Optk. 

megoldásait kritizálják. Ilyenek különösen a dologi jogban fordultak elő, mint a 

helyettesíthető dolog fogalmának Optk-beli mellőzése, valamint hogy az Optk. 

nem különböztet alkatrész és tartozék között (294-297.§§). Ilyen a növényzet 

alkatrészi minősítése esetében a gyökérverés időpontjától való számítás (a 

magyarba az elültetés, elvetés került be), ilyen a dologösszesség fogalmának 

meghatározása534, végül ilyen a teljes és nem teljes tulajdon közötti (elavult) 

osztrák különbségtétel (Optk. 357.§), amelyet a magyar jog már nem is vett át. 

  

 Megállapítható tehát, hogy a magyar kodifikációs törekvések és ezek XIX. 

századi eredményei nem tagadhatják meg külföldi forrásaikat, amelyek – a 

történelmi kapcsolatoknak és a földrajzi adottságoknak is megfelelően – 

természetesen német-osztrák eredetűek voltak. 

                                                 
532 IMLING Konrád: A polgári törvénykönyv tervezetéről JK 35. évfolyam (1900) 325.old. 
533 Külföldi bírálat a polgári törvénykönyv tervezetéről címmel a Különfélék rovatban: JK 38. évfolyam 
(1903) 447. old. 
534 A dologösszesség a magyar jogtudósok felfogása szerint az osztrák állásponttal ellentétben éppen nem 
alkot egységet, mert abban a részek megtartják különálló jellegüket. Az egyes darabok egymástól 
függetlenül külön tulajdonban is állhatnak. Az osztrák jogból hazai jogunkba átkerült jogintézményeket 
részletesebben elemzi BALOGH Judit: Osztrák jog Magyarországon... id. m. különösen 62-68. old. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A disszertáció a polgári kori magyar magánjogfejlődésnek csupán egyetlen 

irányát, a magánjogi törvénykönyv tervének formálódását, az erre irányuló – a 

korszakban sikertelen maradt – törekvések  vázolását kísérli meg.  

A XIX. század harmadik harmadában, „a dualizmus nyugalmi 

periódusában”, „a liberalizmus virágkorában” a jogalkotás és a jogtudomány is 

nagy lendületet vett, és eredményei alapján utolérni látszott a nyugat-európai 

kortársakat. A jogági törvényalkotás végérvényesen diadalmaskodott 

Magyarországon is, amit bizonyít, hogy az ekkor alkotott nagy volumenű 

jogszabályok lépésről lépésre tették tárgyukká a jogrendszert, szemben a 

megelőző korszakok átfogó munkálataival. A magánjog azonban – ellentétben 

például a büntetőjoggal – egy nagy adósságát nem volt képes e korszakban 

kiegyenlíteni: nem született az anyagi magánjog egészét átfogó egységes 

törvénymű, magánjogi kódex, dacára az erre irányuló, és a korszakban állandósuló 

követelésnek. A korszak jogászai a kódexet, mint a magánjog egységesítésének, és 

– Magyarországon különösen – alkalmazhatóságának eszközét és elengedhetetlen 

feltételét kívánták létrehozni. 

A dolgozat a gondolat kialakulásától annak első teljes gyakorlati 

megvalósulásáig, az 1900-ban publikált tervezetig tekinti át a kodifikációs 

folyamatot, különös hangsúlyt fektetve azokra az – alaki és tartalmi – 

alapkérdésekre, amelyek tisztázása minden államban egy sikeres kodifikáció 

előfeltétele. Szemléletében összehasonlító jellegű, ugyanakkor az összehasonlító 

jogtudomány módszereivel célja a hazai fejlődés jellemző vonásainak tisztázása 

és ábrázolása. Az összehasonlítás keretében a történelmi körülmények és a 

korabeli jogászság nyugat-európai, különösen német irányultsága miatt elsősorban 

a német nyelvterület eredményei, hatásai kerültek a figyelem homlokterébe. 

Más szerencsés nemzetek bőséges anyaggyűjteményeket készítettek és 

publikáltak a törvényhozások jeles műveiről – különösen élen jártak e 

tevékenységben a németek. Nálunk ez a helyzet nem adatott meg a 
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magánjogtörténet kutatójának. Magyarországon a forráskiadásra nem állt 

rendelkezésre sem olyan anyagi bázis, sem olyan apparátus, mint 

Németországban, így a magánjogi anyaggyűjtemény (éppúgy, mint maga a kódex) 

a polgári korszakban nem készült el. 

Tekintettel arra, hogy a levéltári források szinte teljes mértékben 

hiányoznak, a disszertáció egyik célja az volt, hogy a kodifikáció körülményeit a 

nyomtatásban megjelent korabeli dokumentumokból próbálja meg rekonstruálni. 

Segítséget nyújtott ehhez az első tervezethez kiadott ötkötetes indokolás, valamint 

a tervezetek következő tárgyalási anyagairól nyomtatásban napvilágot látott 

anyagok. Emellett elsődleges forrássá léptek elő azok a cikkek, tanulmányok és 

monografikus feldolgozások, amelyek a XIX. század vizsgált periódusában 

születtek, alapvető volt hát a szakfolyóiratok – sajnos, még a legjelesebb 

könyvtárakban is itt-ott hiányos – anyagainak áttekintése. 

Mindezek alapján a disszertáció – a korábban említett célkitűzések szerint – 

épül fel három nagyobb részből: a kodifikációs folyamat történetét, az alaki 

kodifikációban felismerhető nyugat-európai hatásokat, valamint az elkészült 

tervezetekben megtalálható idegen anyagi jogi – szerkezeti elemeket bemutató 

fejezetekből. 

Szerkezetét tekintve a disszertáció öt fő fejezete közül az első kettő az 

eszmei háttér, a modern kodifikációfogalom nemzetközi (jogászi) 

gondolkodásbeli, valamint magyarországi kifejlődését tekinti át, a harmadik a 

kodifikációs eszmének a – recepcióval, annak különböző fajtáival szembeni – 

diadalát vázolja, míg utolsó két nagyobb szerkezeti egysége a kodifikációs 

folyamat „mérföldköveinek” tekinthető kulcskérdéseket (pl. a kodifikációs 

bizottságok szerepe, összetétele, a nyelvezet kérdése, kódex, szokásjog és önálló 

törvények egymáshoz való viszonya, valamint a szerkezet, és ezen belül az 

általános rész kérdése) elemzi a korabeli megnyilvánulások alapján – és 

mindenkor a nemzetközi tapasztalatok és iránymutatások fényében. 

A kutatás konklúzióit nem önálló fejezetben vontam le, hanem vonatkozó 

megállapításaim az egyes fejezetek szerves részét képezik – bemutatva, hogy a 

XIX. század végi magyar kodifikáció (célját és módszereit tekintve) nemzetközi 
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megalapozottságú, de önálló alkotásban testesült meg. A tervezet elkészülése 

azonban korántsem jelentette a magánjogi kódexért a XIX. század közepe óta 

folyó küzdelem végét. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Dissertation hat sich das Ziel gesetzt, eine Richtung der ungarischen 

Zivilrechtsentwicklung der bürgerlichen Periode, nämlich die Ausgestaltung des 

Planes eines bürgerlichen Gesetzbuches, die darauf gerichteten (in dieser Periode 

leider erfolgslos gebliebenen)Bestrebungen darzustellen. 

Im letzten drittel des 19. Jahrhunderts hat die ungarische 

Rechtswissenschaft große Fortschritte getan. Durch diesen hat sich die ungarische 

Gesetzgebung ihren westeuropäischen Zeitgenossen annähert. Auch in Ungarn 

setzte sich die Gesetzgebung für einzelne Rechtszweigen durch. Es wurde durch 

die Tatsache bewiesen, daß die ungarische Gesetzgebung den angegebenen 

Verhältnisse Schritt für Schritt – und nicht mehr umfassend, wie in den früheren 

Perioden – geregelt hatte. Das ungarische Privatrecht konnte sich aber von einem 

Schuld nicht befreien: trotz der ständigen Bestrebungen wurde es keinen 

einheitlichen zivilrechtlichen Kodex verschafft, welcher das gesamte Privatrecht 

beinhaltet. Die ungarischen Juristen haben den Kodex als Material zur 

Vereinheitlichung des Zivilrechts betrachtet und wollten dadurch – in Ungarn 

besonders – die Anwendbarkeit privatrechtlicher Normen erleichtern bzw. 

ermöglichen. 

Die Dissertation umfaßt das Intervallum von etwa 1848 (als die moderne 

Kodifikationsgedanke zum ersten Mal auftaucht) bis 1900 (als der erste Entwurf 

eines ungarischen allgemeinen Zivilgesetzbuchs veröffentlicht wird). Sie setzt 

besonderen Wert auf die Darsetllung der materiellen und formellen Grundfragen, 

die in allen Ländern als Vorentscheidungen einer erfolgreichen Kodifikation zu 

beantworten waren bzw sind. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln der 

Rechtsvergleichung versucht die Arbeit die Charakterzüge der heimischen 

Rechtsentwicklung klarzustellen und zu präsentieren. Im Vergleich tritt hervor, 

daß in diesem Zusammenhang – dank der gesellschaftlichen Situation und 

deutschen Orientierung des damaligen Juristenstandes – besonders der deutsche 

Sprachraum in Vordergrund rückte. 
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Einige glücklichere Nationen konnten ausgezeichnete 

Materialiensammlungen über die bedeutenden Ergebnissen der 

Nationalgesetzgebung zusammenstellen und veröffentlichen. Die ungarische 

Rechts- und Geschichtswissenschaft geriet nicht in diese angenehme Lage. Bei 

uns – im Gegenteil wie in Deutschland – fehlte es sowohl an Geld als auch an 

Personal zu einer umfassenden Textausabe. 

Sei es hier vorausgeschickt, daß die Archivquellen des Justizministeriums 

in Ungarn wegen des Brandfalles 1956 kaum mehr vorhanden sind, wurde zum 

Ziel der Dissertation gesetzt, anhand der damaligen Drucksachen die 

Rekonstruktion der Umstände der Kodifikation zu versuchen. Dazu waren vor 

allem die abgedruckten Motive zum ersten Entwurf und die Protokolle der 

weiteren Verhandlungen im Ministerium bzw. in den verschiedenen 

Kommissionen sehr aufschlußreich. Daneben haben auch die Abhandlungen und 

Monografien des ausgehenden 19. Jahrhunderts als primäre Quellen gedient. 

Nach dieser Voraussetzungen enthält die Dissertation drei größeren 

Abschnitte, wie die Geschichte des Kodifkationsgangs, die Darstellung der 

westeuropäischen Einflüssen in der formellen Kodifikation, endlich die Skizze 

über die in den verfertigten Erntwürfen auffindbaren fremden materielle bzw 

systematische Elemente. 

Nach der Aufteilung des Stoffes zeigt sich in den ersten beiden Anschnitte 

die Gedanken über die modernen Kodifikationsbegriff sowohl in den 

verschiedenen Theorien als auch in der ungarsichen Praxis. Die dritte Abschnitt 

beschäftigt sich mit der Problem und Formen der Rezeption und damit, wie sich 

die moderne Kodifikationsgedanke doch durchsetzen konnte. Die beiden letzten 

Einheiten stellen die „Meilensteine” der Kodifikationsversuche (zB. Rolle der 

Gesetzgebungskommissionen, Sprache der Entwürfe, Stellung des Kodexes zum 

Gewohnheitsrecht und zur Einzelgesetzgebung, System des Gesetzbuchs, die 

Frage nach dem Allgemeinen Teil) anhand der damals erklärten Meinungen und 

im Lichte der ausländischen Ergebnissen und Zielsetzungen dar. 

Die Konklusionen wurden nicht in einem abgesonderten Abschnitt der 

Dissertation zusammenstellt, der getroffene Kapitel beinhaltet immer die 
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Anregungen, Bemerkungen der Verfasser. Damit wurde gezielt, die 

Selbständigkeit der international begründeten ungarischen Kodifikation besser 

darstellen zu können. Die Fertigstellung des ersten Entwurfs 1900 hatte aber 

keinesfalls das Ende des Kampfs um den Zivilkodex seit der Mitte des 19. 

Jahrhunderts bedeutet. 
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