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I.  

A MUNKA TÁRGYA 
 

A XIX. század harmadik harmada jelentős pozitívumokat hozott a magyar jogélet 

egészének fejlődésében. Ebben az időszakban, „a dualizmus nyugalmi periódusában”, „a 

liberalizmus virágkorában” (Diószegi István) a jogalkotás és a jogtudomány is nagy 

lendületet vett, és eredményei alapján utolérni látszott a nyugat-európai kortársakat. A 

jogági törvényalkotás Magyarországon is végérvényesen diadalmaskodni látszott, 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 igen jelentős fejlődést hozott, különösen 

a gazdasági viszonyok fellendülése miatt. Számos terület kiemelkedően 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, melynek részletes bemutatása a jelen munka elsődleges tárgya. 

Jogelméleti szempontból megközelítve a kodifikáció nem más, mint egy 

„önmagában semleges forma, instrumentum a jog strukturális vagy tartalmi átalakítására” 

(Varga Csaba). A jelen vizsgálatok tárgyát képező időszakban, 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 csupán a 

XIX. században kialakult, de a tárgyalt időszakban már 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 – tekintettel arra, hogy a polgári kori magánjogi kodifikáció során 

nem született átfogó kodifikációtörténeti monográfia vagy teljeskörű forráskiadvány – 

csak e monumentális (és sajnos, a korszakban a kitűzött célnak megfelelő eredmény 

nélkül maradt) vállalkozásnak mind időben, mind tartalmilag csak egy apró szegmensét 

foghatja át: a gondolat kialakulásától annak első teljes gyakorlati megvalósulásáig, az 

1900-ban publikált tervezetig tekinti át a kodifikációs folyamatot. A feldolgozás különös 

hangsúlyt fektet azoknak az alaki és tartalmi alapkérdéseknek a bemutatására, amelyeket 

a magyar kodifikátorok a megelőző nyugat-európai munkálatok tapasztalataiból már jól 

ismertek, és azokra – éppen e tapasztalatok fényében – sokszor eltérő, sajátosan magyar 

választ adtak. E kérdések tisztázása minden államban, így hazánkban is a sikeres 

kodifikáció előfeltétele volt. 

 



 

II. 

A KUTATÁS MÓDSZEREI 
 

A dolgozat 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 német irányultsága – valamint a szerző személyében rejlő okok – 

miatt elsősorban a német nyelvterület eredményei, hatásai kerültek a figyelem 

homlokterébe. 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 érthetően kisebb jelentőséggel, hiszen magánjogi törvénykönyvét csak a jelen 

dolgozatban vizsgált korszak lezárása után fogadta el). A némettel összefüggésben 

azonban óhatatlan a francia Code civil említése is, hiszen a bádeni Landrecht néven 

bevezetett törvény e kódex „német nyelvű kiadása” volt. (Vö. Recepció vagy 

kodifikáció? c. fejezet a) pont.)  

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. A korszakban a kodifikáció mikéntjéről sokat publikált 

Rentmeister Antal, a pozsonyi jogakadémia professzora a magyar magánjogfejlesztés 

már-már „kötelező” német orientálódásának okát a következőképpen fogalmazta meg: 

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 nemzet. 

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

hasonlóságát több munkában igazolta már a magyar tudomány (pl. Weiss Emilia és 

Peschka Vilmos is a közép-kelet európai jogfejlődésről Nyugat-Európában leginkább 

ismert gyűjteményes kötetben). A kodifikáció közjogi háttértörténete szempontjából 

hasonlóan érdekes párhuzam vonható akkor, ha megvizsgáljuk, hogy a korabeli – XIX. 



század eleji-közepi – kodifikációpárti irányzatok tanai nyomán 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 a tény is, amely a korabeli magyar jogi szakfolyóiratok, különösen a 

Jogtudományi Közlöny anyagának feldolgozása során volt szembeötlő, hogy a magyar 

jogi közvélemény mennyire figyelemmel kísérte a német BGB (és más kortárs magánjogi 

törvényalkotás, kodifikáció) keletkezésének történetét. Az összes akkoriban ezzel 

foglalkozó jogi folyóiratot olvasták és a lapokban idézték.  

 

Törvényhozás-történeti tárgyú dolgozattól elvárható lenne az összehasonlító 

módszer mellett az elsődleges forrásokon alapuló levéltári kutatás alkalmazása is. 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 ki, 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 modern 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 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 el.  



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. 

Mind a saját kutatásaimat, mind a hasonló tárgykörben vizsgálódó kutatók 

munkáját súlyosan akadályozta, hogy a levéltári források javarészt nem kutathatók, 

valószínűleg szinte teljesen elpusztultak. A Magyar Országos Levéltár anyagai között a 

dualizmus igazságügyi levéltára a legkisebb bázis. A fellelhető anyagokat – 

előrebocsátva, hogy csak a szoros értelemben vett magánjogi tárgyú fondokat, tehát ide 

nem sorolva a kereskedelmi joggal és más kapcsolódó területekkel (pl. öröklés ügyében a 

Szent korona tanával) foglalkozókat, valamint a nem átfogó kodifikációra, hanem egyes 

részkérdések megvitatására vonatkozókat (pl. a jogügyletekből származó igény 

elévüléséről és hasonló tárgyakról szóló levéltári anyagokat) – kutatásaim során az 

alábbiak szerint próbáltam meg feltárni:  

 Eredetileg relevánsnak számítottak mindenekelőtt az országgyűlések iratait összefogó 

K2 jelzetű anyagok, amelyek között azonban „a polgári törvénykönyvről” megjelöléssel 

illetett csomók kizárólag XX. századi anyagokat tartalmaztak, és egyetlen kézirattól 

eltekintve (a feministák egyesületének felterjesztése a Magyar Képviselőházhoz a Polgári 

Törvénykönyvre vonatkozó javaslat tárgyában) 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 öröklési jogi tervezet tárgyalása 1889-ben. Az 

anyag azonban az előzőekhez hasonlóan nem szolgáltatott új információt. Nem volt 

használható forrás az 1896-1901. országgyűlés alatt előterjesztett minisztériumi 

jelentések között sem.  

A Miniszterelnökség iratai között (OL K 26) különösen az 1872. évben 

létrehozott és a miniszterelnök alá rendelt Törvényelőkészítő Bizottság nyomaira 

szerettem volna bukkanni – eredménytelenül. 

Az Igazságügyi minisztérium töredék iratai között a Hoffmann Pál-féle általános 

részre a Budapesti Királyi Ítélőtábla által tett véleményező javaslatokat kerestem hiába, 



az igazságügyi minisztériumi levéltár általános iratai ismét csak XX. századi anyagokat 

tartalmaznak. 

 

 E tapasztalatok arra kényszerítettek, hogy a körülményeket a nyomtatásban 

megjelent korabeli dokumentumokból próbáljam meg rekonstruálni. Mindez azonban 

nagyban megnehezítette a munkát, és lényeges körülmények maradtak homályban, 

illetve a következtetések szintjén – beleértve az esetleges téves következtetést is.  

A tervezetek, a törvényelőkészítő bizottságok anyagai közül azok voltak felhasználhatók, 

amelyek – a korszak bámulatos jogászi aktivitásának hála, viszonylag számosan – 

nyomtatásban megjelentek. Segítséget nyújtott mindenekelőtt az első tervezethez kiadott 

ötkötetes indokolás, valamint az, hogy a minisztérium a tervezetek következő tárgyalási 

anyagait is megjelentette sorozat formájában. 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. 

 A kutatás módszere szempontjából megemlítendő még, hogy a dolgozat számos 

német nyelven megjelent kötet, tanulmány és disszertáció (sokszor itthon elsőként 

történő) feldolgozásán is alapszik. Ez annak köszönhető, hogy a munka elkészítése során 

lehetőségem volt több alkalommal is német és osztrák egyetemeken eltölteni hosszabb-

rövidebb időt, ami a külföldi forrásmunkák beszerzéséhez elengedhetetlen segítséget 

nyújtott. A dolgozat témája sok tekintetben kapcsolódik ugyanakkor az 1997-1999 

közötti időszakra elnyert OTKA F022910 számú projektemhez is, e támogatás 

elsősorban a hazai források beszerzését segítette. 

 



 

III. 

A KUTATÁS EREDMÉNYEI, 

AZ EREDMÉNYEK HASZNOSULÁSA 

 

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). A magánjog autonómiájának tételét a „pandektista-liberális 

jogtudomány” fejlesztette ki és tette a jogalkotás alapelvévé a XIX. század végének 

német magánjogtudományában (Herbert Hofmeister). Jóllehet, a magyar magánjogi 

kodifikációs folyamatok alapkérdése is a magánjog efféle „autonómiájának” 

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. 

Tény, hogy a – jelen dolgozatban tárgyalt és az ezt követően kibontakozó – 

kodifikációs törekvések nyomán a XX. századot akár új – és mint ez a dolgozat III. 

fejezetéből világossá válik, minden alappal önálló – magánjogi 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 megjegyzése, amely szerint a magyar bármihez nyúl, nem sikerül?  

A dolgozat második nagyobb szerkezeti egysége (a kodifikáció módszereivel 

valamint a tartalmi-szerkezeti alapkérdéseivel foglalkozó fejezetek) a tényleges viták és 

lehetséges megoldások bemutatásával valójában erre a kérdésre keresi a választ. A 

munka eredményeként számos lehetséges magyarázatot állíthatunk fel.  

1. A törekvések eredménytelensége 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 

Rentmeister Antal is.  



2. A sikertelenség másik oka a kodifikáció koncepciótlansága lehetett. Nehezen 

képzelhető el nagyobb gátja, akadálya a 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. 

A dolgozat megállapításai szerint helytálló a Törvényszéki Csarnok névtelen 

szerzőjének véleménye, amely szerint a „tegnapról mára született codificatorok” 

eljárásában „az elvegység hiánya, a folytonos ingadozás, foltozgatás, a tervszerűen 

átgondolt rendszeresség mellőzése” volt a meghatározó, ez pedig szükségszerűen 

gátolta az előrehaladást. A magyar kodifikációs törekvésekben ezért beszélünk 

többszöri kísérletről, azaz mindig szinte újrakezdésekről ahelyett, hogy a már meglevő 

elveket, szöveget fejlesztették volna tovább a szerkesztők. Elég csak a dolgozatban 

részletesen feldolgozott szerkezeti vitára, az általános rész szükségességére vagy 

tartalmára vonatkozó kérdésekre gondolnunk. (E szomorú magyar gyakorlat a jelen 

munka időbeli határain kívül eső, későbbi törekvések során is számos példával 

támasztható alá.) 

3. Noha a külföldi minták ékesen bizonyították az egységes tárgyi és személyi apparátus 

szükségességét, ezt hazánkban szintén nem tudták biztosítani. A dolgozat jelentős 

hangsúlyt fektet a magyar jogalkotók által ismert külföldi minták bemutatására, ennek 

során a bizottsági struktúra különböző típusainak ismertetésére. Kiemelendő az a 

megállapítás, hogy a magyar elképzelések valószínűleg legalapvetőbb hibáját a 

bizottsági szervezetben (legalábbis azt ismert mintaadó államok esetében) hangsúlyos 

(legalább részbeni) személyi állandóság hiányában kell keresnünk. 

4. 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”, s ez valószínűleg a 

törvényszerkesztőkre is hatással volt. A dolgozat bemutatja, hogy a magánjog 

kodifikálásával foglalkozó magyar jogászok folyamatosan törekedtek a jogi szaknyelv 

alkalmassá tételére: „magyarítottak”, új szakkifejezéseket alkottak. Ebből a 

szempontból kiemelendő az a hatalmas minőségi ugrás, amely pl. az 1840-es 

törvények nyelvezete és az 1900-as kódextervezet szövegezése és szakszókincse 

között fedezhető fel. 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 – derül ki a dolgozat III. fejezetéből.) 

5. Végül „bajaink egyik főoka”, a kudarc okozója lehetett a jogtudománynak – a 

kortársak megítélése szerint – nem kellő fejlettsége, amelyet Rentmeister „a szoros 

szaktudománybeli ismeretek hiányának” nevez. „S igy a jogtudomány silány állapota 

megfogja hiusitani a codificatió sikerét is, ha az létrejön” – vélekedett a szerző.  

 

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.  

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 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 kodifikátoroknak, 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 védelmükbe. 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 vonatkozásiban, 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 bizonyult, nyelvezete is egyszerűbb és követhetőbb volt, mint más 

kódexeké.  

Paul Krückmann professzor kritikai megjegyzései között éppen e tények miatt 

írhatja azt, hogy az 1900-as magyar tervezet „igen sokban követi a német polgári 

törvénykönyvet”, valamint, hogy „a jót onnan veszi, ahol találja”. 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. 

Az alapvetően máris  nagyrészben német mintára felépülő szöveg miatt 

ugyanakkor elkerülhetetlennek látszott a német jog még erőteljesebb hatása a magyar 

jogtudomány fejlődésére.  

Az 1900-as tervezet bírálata során azonban többször is felvetődött a kérdés: a 

nagy német nyomásnak engedve elnyert hasznot nem ellensúlyozza-e a vele járó kár? 



„Vívmány-e csakugyan nemzeti szempontból: megszüntetni az osztrák törvényt, hogy 

helyébe tegyük a németet?”  

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”. 

 

A dolgozat alapkérdése, a külföldi hatásoknak a hazai jogfejlődésre –szűkebben a 

kodifikácó menetére és eredményeire – gyakorolt hatása a disszertáció minden 

alfejezetében lépésről lépésre jelenik meg. Az összegzésül ekként adódó megállapítás – 

azaz, hogy a tervezet alapvetően német meghatározottságú volt – nem meglepő, hiszen 

ezt jogirodalmunk számtalan helyen kijelentette már korábban is (Nizsalovszy Endre, 

Mádl Ferenc, és munkáik nyomán számos más szerző). Ezért a dolgozat célja nem is e 

végkövetkeztetés levonása volt, hanem annak tényekkel, összefüggésekkel történő 

alátámasztása, a mindeddig fel nem tárt források feldolgozása, továbbá egy új 

megközelítés és tipizálás volt.  

 

1. A munka eredményei hasznosulnak a további kutatás során. A jelen dolgozat témája 

szerint ugyanis kapcsolódik a korábban megkezdett és több éve tartó reformkori 

magánjogi kodifikációs és jogfejlődési kutatásokhoz (Homoki Nagy Mária, Szegedi 

Tudományegyetem), munkáink tehát egy egymásra épülő, ezáltal teljesebb és 

hasznosíthatóbb egységgé forraszthatók össze. Kutatási témaválasztásomat nem 

utolsósorban ez a tény is befolyásolta.  

2. A hasznosulás legkézzelfoghatóbb tere a mai magyar jogrendszer, hiszen az, így azon 

belül a magánjog is átfogó újrakodifikálás, vagy legalábbis részleges, „javítgató 



kodifikáció” előtt áll. Ennek sikere vagy kudarca is megalapozottságában rejlik 

(gondoljunk csak a nemrég e jogterület kodifikációjával elkészült Hollandiára, és arra, 

hogy e törvénymű megalkotását milyen hatalmas, évtizedekig húzódó tudományos 

előkészítő munka előzte meg). Bízom abban, hogy napjaink kodifikációs 

bizottságainak tagjai ismerik (illetve talán e munka kibővített változatának publikálása 

során megismerhetik) elődeik gyakorlatát, pozitívumait és hibáit, és talán figyelnek 

arra, tanulnak a száz évvel korábbi tapasztalatokból. 

3. Az eredmények közvetlen hasznosulási formája azonban az a kétféléves speciális 

kollégium, amelynek tematikáját, tananyagát e dolgozat tárgyköréből dolgoztam ki, és 

amelyet sikerrel tartottam a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az 

1999/2000. tanévben, valamint a Debreceni egyetem Jog- és Államtudományi 

Intézetében a 2000/2001. tanévben. 

4. A kutatások hasznosulását biztosítják végezetül azok a már megjelent publikációk (7), 

valamint hazánkban (5) és külföldön (2) megtartott szakmai előadások, amelyek a 

dolgozat tárgyköréhez kapcsolódnak. A magam szerény eszközével ezekben a 

munkákban, mint a jelen dolgozatban is a magyar magánjog fejlődéstörténetének e 

kicsiny, de megítélésem szerint jelentős szeletének megismeréséhez, 

megismertetéséhez szerettem volna hozzájárulni. 

 

A magánjog kodifikációhoz kötődő fejlődési ívének megrajzolása azonban 

hosszabb, még átfogóbb munkát igényel. A felhalmozott forrásanyag hosszú időre 

biztosít még munkát számomra, teremt egyúttal lehetőséget további publikációkhoz. A 

téma szerteágazó jellege és terjedelme ugyanakkor további hosszú kutatási munkát tesz 

szükségessé is, amit a tárgy aktualitása indokol. Továbbfejlesztési irányai (egyúttal 

eredményeinek további hasznosulási lehetőségei) az alábbiakban foglalhatók össze:  

1. Lehetséges (megítélésem szerint szükséges is) egyrészt a vizsgálódás időbeli 

terjedelmének kiterjesztése. Az elméleti vizsgálatokat tehát az Mtj. 1928-as 

elfogadásáig kell továbbvinni, az empirikusakat, a gyakorlati alkalmazást figyelembe 

vevőket pedig e „törvénykönyv” gyakorlatának kialakulásáig, azaz a ’30-as és ’40-es 

évekre kiterjeszteni.  

2. A szellemi erők harcát központi, összegyűjtött levéltári anyagból nem lehet feltárni, 

ahhoz véleményem és meggyőződésem szerint arra van szükség, hogy a 

munkálatokban részt vevő legjelesebb személyiségek (magán)levelezését, családi 



levéltárait tárjuk fel. Ilyen irányú külföldi igazolják, hogy az aprólékos munka komoly 

és meglepő eredménnyel járhat. 

3. További kutatások tárhatják fel a nemzetközi hatások – elsősorban francia szellem, 

német doktrína és jogintézmények – beáramlásának módját. Ilyen irányú kutatásokra 

nemzetközi kutatási együttműködés keretében is mód nyílhat.  
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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. 



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 



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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