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1848 áprilisában, a polgári átalakulás kezdetén a magyar törvényhozás megalkotott 
egy sor, a szó hétköznapi értelmében forradalminak tekinthető, a korabeli jogalko-
tási eljárás valamennyi szabályát mégis maradéktalanul megtartó törvényt. E jog-
szabályok nemcsak megteremtették az alkotmányos monarchia alapjait, hanem 
többek között a törvény előtti egyenlőség kimondása, a hivatalnokviselési képesség 
és a választójog kiterjesztése,1 illetve, ami a témánk szempontjából a legfontosabb, 
az ősiség eltörlése révén alapvető változásokat eszközöltek a kor mércéjével nézve 
kétségkívül elmaradott magyar jogrendszerben, társadalomban, illetve gazdaság-
ban. Tekintettel azonban a történelmi szituációra – a bécsi, majd a pesti forradalom 
kitörésére – csak a legfontosabb törvények meghozatalára kerülhetett sor.2  

Az 1848-as alkotmányozás éppen ezért sem tekinthető befejezett alkotásnak,3 sőt 
a „forradalmi napok” jogalkotására jellemző volt az is, hogy bizonyos, politikailag 
különösen érzékeny tárgykörökben az áprilisi törvények csak ideiglenes, valamint 
deklaratív jelleggel rendelkeztek.4 Az ősiséggel kapcsolatos szabályozás jó példát 
jelent mindkettőre. Az 1848. évi XV. tc. első szakasza értelmében „az ősiség eltör-
lése ezennel elvileg kimondatván” …„a ministerium az ősiség teljes és tökéletes 
eltörlésének alapján a polgári törvénykönyvet ki fogja dolgozni (...)”. Ennek 
értelmében bár az utolsó rendi gyűlés rendelkezett a magyar magánjogot rendkívül 
sok szempontból meghatározó jogintézmény eltörléséről, az ezzel kapcsolatos 
jogviszonyok tényleges rendezése az első népképviseleti országgyűlés feladatává 
lett. (Ezzel kapcsolatban jegyezte meg Zsivora György az Országbírói Értekezlet 
előtt zajlott plenáris vitán, hogy azért sem alkották meg az új Ptk.-t, mert azt akar-
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ták, hogy a rendi gyűléshez képest lényegesen nagyobb legitimitással rendelkező 
népképviseleti Országgyűlés döntsön a kérdésben.)5 

1848 őszén a magyar Országgyűlés napirendre tűzte több magánjogi tárgyú törvény-
javaslat megtárgyalását, mint például Deák Ferencnek az úrbéri rendezésről szóló 
javaslatát, azonban a szabadságharc kitörésének, valamint a király (a magyar jog 
szerint érvénytelen) lemondásának következtében egyre bonyolultabbá váló 
közjogi helyzet miatt ezekből nem születhetett törvény.  

A világosi fegyverletételt követően, a monarchikus diktatúra neoabszolutizmus-
nak nevezett időszakában Magyarországot megfosztották közjogi önállóságától, és 
5 részre tagolva beolvasztották az Osztrák Császárságba. Bár a bécsi kormányzat is 
elismerte a gazdasági változások szükségességét, az ezek alapjául szolgáló 48-as 
törvények érvényességének elismerését következetesen megtagadta. Azonban, még 
ezek elismerése esetén is azzal a problémával szembesült volna (illetve szembesült 
ennek ellenére is), hogy a gazdasági átmenetet ténylegesen lehetővé tévő jogsza-
bályok nem léteznek. Az ősiség, amely nemcsak a tulajdonátszállás elé állított 
alapvető korlátokat, hanem egyúttal a törvényes öröklés rendjét is szabályozta, úgy 
lett kiiktatva a magyar jogrendszerből, hogy semmi sem került a helyébe. Az átme-
neti megoldást az 1848. évi XV. tc. 2. §-a jelentette, amely úgy rendelkezett, hogy 
„(...) a legközelebbi országgyüléseig mindazon perek folyamata, mellyek az ősiségi 
viszonyokból vették eredetüket, és még végitélet által befejezve nincsenek, felfüg-
gesztetnek; ugyszinte illynemű pereknek megindítása is, az 1836: 14. törvénycik-
kely eseteit kivéve, eltiltatik.” A perek ex lege felfüggesztése azonban nem adhatott 
választ arra az esetre, hogy ki és milyen jogszabályok szerint örökölheti meg a 
hagyatékot, így a kérdés rendezése nem várathatott magára sokáig.  

Ezt a szabályozási vákuumot, illetve ennek erőteljes negatív hatásait a magyar 
gazdaság fejlődésére Bécsben is érzékelték, és az 1850-es évek elején megindult a 
magyar magánjog bizonyos részeinek újraszabályozása (azt követően, hogy az 
osztrák eljárási és büntető kódexek hatályát kiterjesztették hazánkra). Ennek a 
folyamatnak nyitányaként hirdették ki az ősiségi nyílt parancsot (1852. szeptember 
29-én), amely ténylegessé tette az ősiségnek 1848-ban kimondott megszüntetését, 
megszüntette a királyi adományrendszert, a kincstárnak magvaszakadás és hűtlen-
ség címén történő utódlását, valamint az öröklött- és szerzeményi, fiú- és leányági 
vagyon közti különbséget.6 Ezt követte az ún. úrbéri pátens, amely deklarálta a 
jobbágyfelszabadítást, és rendelkezett a földbirtokosok kárpótlásáról. Az ősiségi 

                                                 
5 Jegyzőkönyv 1861, 52. o. 
6 MEZEY 2007a, 157. o. 
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nyílt paranccsal egy időben hirdették ki, majd 1853. május 1-vel hatályba léptették 
Magyarországon is az ABGB-t, végül 1855. december 15-i telekkönyvi rendtartás-
sal bevezették Magyarországon is az általános telekkönyvet. A kereskedelmi jog, a 
csőd- és váltójog területén a korábbi magyar törvényekhez képest a jóval szigorúbb 
osztrák jogszabályok léptek hatályba.7 

A külpolitikai események (katonai vereség az olaszokkal, illetve a poroszokkal 
szemben), a fokozódó diplomáciai izoláció, illetve a nagyhatalmi pozícióit féltő 
bécsi politika az évtized végére döntő lépésre szánta el magát: az abszolutizmus 
megszüntetésével párhuzamosan kiadták az ún. Októberi Diplomát, amely Magyar-
ország szempontjából azért volt különösen nagy horderejű, mert – ha korlátok 
között is, de – elismerte az ország függetlenségét. Az uralkodó bizonyos törvény-
hozási tárgykörök kivételével visszaadta a törvényhozási jogkört az egyes tarto-
mányoknak, illetve Magyarországnak (bár, hozzá kell tennünk, hogy Erdélyt, 
illetve Horvátországot, valamint Szerb-Vajdaságot külön tartományként kezelte a 
Diploma), továbbá rendelkezett az 1848-ig létezett magyar alkotmányos intézmé-
nyek visszaállításáról. 
 
Az Októberi Diplomával együttesen  
kibocsátott császári kéziratok 
 
A diplomával együtt, illetve azt követően kibocsátott számos császári kézirat volt 
hivatott rendezni Magyarország státuszát. Ezek közül az országgyűlés összehívásá-
ról, a vármegyék helyreállításáról, és a törvénykezésről szóló leiratok fontosak 
témánk szempontjából, ugyanis több utalást is találhatunk bennük arra vonatko-
zóan, hogy mely (magyar) jogszabályok érvényességét ismerte el a bécsi udvar. 

Az országgyűlés összehívásáról szóló kéziratban az uralkodó többek között kije-
lentette, hogy az 1847/48. évi országgyűlés által elfogadott, a közös teherviselésről, 
az úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorlatban volt szolgálatok 
(robot), dézsma és pénzbeli fizetések megszüntetéséről; az összesítésről legelő 
elkülönözésről és faizásról; valamint a papi tized megszüntetéséről szóló 
törvénycikkek érvényességét újból megerősíti, azonban a többi 1848-as törvényt 
érvénytelennek nyilvánította, arra hivatkozva, hogy azok ellentétben vannak az 
Októberi Diplomával. 

A második kézirat, amellyel foglalkoznunk kell, a megyék helyreállításával kap-
csolatos. A nemesi vármegyék Magyarországon egészen 1848-ig nagyon komoly 
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politikai súllyal bíró, középszintű területi önkormányzatok voltak. A korabeli 
közvéleményben is többen meglepetésüknek adtak hangot,8 amikor Ferenc József 
elrendelte a vármegyék 1847-hez képest lényegében változatlan jogkörökkel tör-
ténő ismételt megszervezését – azzal az utasítással egyetemben, hogy azok csak a 
fennálló hivatalok sérelme nélkül működhetnek. Az igazi kérdést ennek következ-
tében az jelentette, hogy a korábban rendkívül széles hatáskörrel és politikai 
öntudattal rendelkező vármegyék miképp fognak reagálni a Diploma kibocsátásá-
val előállott helyzetre, elfogadják-e annak kereteit, vagy ragaszkodnak az 1848-as 
állapotokhoz való visszatéréshez. 

Az első élesebb reakció Pest vármegye közgyűlésén hangzott el december 10-én, 
melynek tagjai leszögezték, hogy „a vármegye az 1848. évi törvénycikkek alapján 
szervezte magát újra, és ezen törvények szabta úton kíván haladni”.9 A vármegye 
igyekezett élni valamennyi közhatalmi jogosítványával, amelyek gyakorlására az 
1849-ig érvényben volt magyar törvények feljogosították. Közgyűlése kihirdette, 
hogy hozzáfog a még fel nem oszlatott nem alkotmányos megyei hatóságok tényle-
ges megszüntetéséhez (ami szöges ellentétben állt a császári kéziratban foglaltak-
kal). Közhírré tették, hogy az ügyfelek a továbbra is működő, nem alkotmányos 
megyei bíróságok ítéleteit végrehajtani nem kötelesek, idézéseiknek nem szükséges 
eleget tenni. A megváltozott viszonyok követelményének utat engedve kimondták 
azt is, hogy a Bach-rendszer által bevezetett telekkönyvezést (arra hivatkozva, 
hogy a telekkönyvezés az 1840. évi XX. tc. 21. §-ban már benne foglaltatik10) 
fenntartja, s azt a megyei törvényszék hatáskörébe utalja.11 A megye 1861. január 
23-án megkezdte a régi magyar törvényeken alapuló tövénykezést is, noha azt a 
kancellária kifejezetten tilalmazta.12 

Megyék sora jelezte, hogy még Pestnél is határozottabban ragaszkodik a csorbítatlan 
48-as törvényekhez. Vas megye szerint „az 1848-as alapot elrúgva lábaink alól az 
oktroj elvét fogadnánk el, s akkor hasztalan ringatnók magunkat alkotmányos illú-
ziókba”.13 Nyitra vármegye közgyűlése pedig úgy határozott, hogy „osztatlan egyet-
értéssel kiindulása pontul az 1848-iki törvényeket azon szilárd elhatározással kiáltotta 
ki sajátjának, hogy azokból egy hajszálnyit engedni nem fog”.14  

                                                 
8 KECSKEMÉTHY 1862, 36. o. 
9 SZABAD 1967, 160. o  
10 SZABAD 1967, 189. o.  
11 Szabad idézi: Pest Megyei Levéltár Bj. 1861. jan. 8/43. jan 9/52, MAM 6-7. 
12 Szabad idézi: Uo. 1861-VIII.P-23-1322, S 1861. január 25. 
13 Szabad idézi: Kancellária 1861-VIII.V-10-1273. 
14 Szabad idézi: Kancellária 1861-VIII.N-15-714. 
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Deák Ferenc Pest város január 17-i közgyűlésén reagált ezekre a törekvésekre. 
Beszédét azért kívánom röviden ismertetni, mert több olyan érvet felhozott, 
amelyre két héttel később az Országbírói Értekezlet plénuma előtt is utalt. Deák 
elismerte, hogy a vármegyék azon követelése, miszerint gyakorolhassák a törvény-
kezés jogát, teljesen természetesnek tekinthető az Októberi Diploma tükrében, 
amelyben őfelsége kimondotta, hogy Magyarország alkotmányos intézményeit újra 
életbe lépteti. Figyelmeztetett egyúttal arra is, hogy politikai rendszabályoknak 
rögtöni megváltoztatása gyakran baj nélkül létesíthető, az igazság kiszolgáltatásának 
körében azonban minden rögtönzés fölötte nehéz, gyakran káros, néha veszélyes is.15 
Deák szerint két fő elvet kell figyelembe venni: az egyik, hogy Magyarország 
ténylegesen visszanyerje az ítélkezésre nézve is alkotmányos jogait, a másik, hogy az 
átalakítás a magánosok jogviszonyai megzavarása nélkül történjen. 

Utalt II. József uralkodásának időszakára, amelyet követően meglehetősen egy-
szerűen és gyorsan sikerült a magyar törvényeket visszaállítani. Ennek oka 
azonban arra vezethető vissza, hogy akkoriban csak az eljárásjog, illetve a bírósági 
szervezetrendszer módosult, azonban az anyagi jog, különösen a magánjog nem 
változott. A II. József uralkodása alatt keletkezett jogviszonyokat tehát ugyanazon 
jogszabályok szerint kellett megítélni, mint a korábbiakat és a későbbieket. 1861-
ben ugyanakkor jelentősen más volt a helyzet: mindenekelőtt figyelemmel kell 
lenni arra a tényre, hogy 1848-ban az ősiséget, amely alapvető hatással volt a magán-
jog valamennyi részére, a magyar országgyűlés elvi szinten eltörölte. Azóta a 
császári pátenseknek köszönhetően a jogintézmény eltörlése tettleg és gyakorlatban 
is megvalósult, sőt ezen túlmenően egy egész magánjogi kódex hozatott be az 
országba, amelyhez a haza polgárai kénytelenek voltak alkalmazkodni. Mindezt 
ignorálni, mellőzni vagy éppen felforgatni nem szabad.16 Összegezve: Deák Ferenc 
szerint a jogbiztonság is legalább annyira tiszteletben tartandó eszme, mint a 
törvényesség, hiszen ha felforgatjuk egy ország jogrendszerét, annak kárvallottjai 
éppen a polgárok lesznek. 
 
A törvénykezésről szóló császári kézirat és  
az Országbírói Értekezlet 
 
A törvénykezésről szóló kéziratban Ferenc József úgy rendelkezett, hogy Magyaror-
szág összes törvénykezési ügyét „ismét az ország határai közé helyezi vissza”, azaz 

                                                 
15 KÓNYI 1862, 256. o.  
16 KÓNYI 1886, 257.o.  
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lehetővé teszi a volt magyar bírósági szervezetrendszer újbóli megszervezését.17 
Ezzel kapcsolatban az uralkodó felkérte az újonnan kinevezett országbírót, 
Apponyi Györgyöt, hogy az ismét felállítandó Magyar Királyi Curia többi tagját 
kinevezze, és ezen főbírókkal, valamint más személyekkel együttesen tanácskoz-
zon az „igazságszolgáltatás szervezése kapcsán”. Ferenc József leszögezte, hogy 
„a birtok biztonságának és a magánjogi viszonyok állandóságának érdekében a 
polgári és büntető jognak minden határozmányai és intézkedései mindaddig teljes 
hatályban maradnak, amíg azok iránt a netaláni változások törvényhozás útján 
meg fognak állapíttatni.”18 

Az értekezlet első ülésére 1861. január 23-án került sor. Ezen a plenárisnak tekint-
hető ülésen nem bontakozott ki jelentősebb vita a törvénykezési szervezetrendszer-
rel kapcsolatban, tekintve, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy a volt magyar 
bírósági szervezetrendszert kell helyreállítani, a Curiát az 1848-ban fennállott 
állapot szerint kell újjászervezni, az osztrák törvényszékeket pedig fel kell oszlatni. 
Az igazi kérdést mindenki számára annak meghatározása jelentette, hogy mely jog 
szerint ítélkezzenek a jövőben a bíróságok. Erről már heves viták bontakoztak ki, 
ami különösen azért érdekes, mert a császári kézirat tekintetében nemhogy 
bármiféle döntéshozatalra, de bármiféle ezzel kapcsolatos vita lefolytatására sem 
kapott felhatalmazást az értekezlet. 

Az értekezlet megnyitását követően kiindulópontként mindenki elfogadta, hogy a 
magyar jogszabályokhoz kell visszatérni, tekintve, hogy az 1790/91. évi XII. tc. 
alapján a törvényhozó hatalmat a király csak az Országgyűléssel együttesen gyakorol-
hatja,19 pátensek kiadására csakis a törvények végrehajtása érdekében, azokkal 
megegyező tartalommal kerülhet sor. Ennek megfelelően az összes 1849. után 
hatályba léptetett jogszabály közjogilag érvénytelennek tekintendő, hiszen olyan 
tárgyköröket szabályoztak rendeleti úton, amelyekről a törvényhozásnak kellett 
volna döntenie (pl. a korábbi csőd-, váltótörvényeket csak az Országgyűlés változ-
tathatta volna meg). Azok a hatályba léptetett jogszabályok pedig, amelyek formá-
lisan törvénynek minősültek – mint pl. az ABGB – szintén rendeleti úton lettek 
bevezetve, tehát a magyar országgyűlési elfogadás hiánya miatt ezek is érvényte-
lennek minősültek. A jogrendszernek 1848-ban létezett állapotához való vissza-
térés azonban több akadályba ütközött. 

                                                 
17 KECSKEMÉTHY 1862, 64. o. 
18 U. o. 
19 Jegyzőkönyv 1861, 11., 20. o. 
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A feudális-rendi magyar jog (függetlenül attól, hogy magánjogról, büntetőjogról 
vagy eljárásjogokról beszélünk) meghatározó jellemzője volt, hogy rendi szinten 
tagolódott. Amennyiben az értekezlet mindennemű változtatás nélkül az 1848 előtti 
magyar jogszabályokat alkalmazását javasolta volna, akkor mindenekelőtt azzal a 
problémával szembesültek volna a bírák, hogy a polgári jogegyenlőség elvének 
kimondása ellenére más-más jogszabály vonatkozik a társadalom egyes rétegeire.20 
Azaz: maguk az alkalmazandó jogszabályok lettek volna ellentétben az 1848-as 
törvények szellemiségével. A résztvevők közül többen – pl. Zichy Károly21 – úgy 
érveltek, hogy ez nem igazán jelentős probléma, tekintve, hogy a forradalmi 
jogalkotás természetének lényegét az adta, hogy senkit sem fosztottak meg elő-
jogaitól, hanem azokat, akik renden kívüliségük miatt nem részesülhettek azokban, 
azok számára is kiterjesztették gyakorlásuk lehetőségét. Azaz: valamennyi büntető-, 
magán- és eljárásjogi szabály esetén a korábban kizárólag a nemesekre vonatkozó 
szabályok alkalmazását képzelte el, mivel azok általában enyhébb szankciókkal 
fenyegettek, illetve több garanciális elemet tartalmaztak. 

Ezt a problémát ezzel a megoldással talán át lehetett volna hidalni, azonban sú-
lyosabb hiányosságokkal is küzdött a rendi magyar magánjog. Nevezetesen azzal, 
hogy egyrészt nem ismert bizonyos jogintézményeket, amelyeket éppen a Bach-
korszak jogalkotása honosított meg Magyarországon, másrészt az ősiség eltör-
lésével éppen annak egyik legfontosabb jogintézményét szüntette meg anélkül, 
hogy annak helyét bármi is elfoglalta volna.22 

A többséget azok képviselték (Deák Ferenc, Horváth Boldizsár, Melczer István, 
Tóth Lőrincz, Zsoldos Ignác stb.), akik úgy képzelték el a magyar rendi magánjog-
hoz való visszatérést, hogy az ne sértse a magánviszonyokat. E felfogás hívei nem 
kívántak minden jogágra kiterjedően ugyanazon elv szerint dönteni abban a kérdés-
ben, hogy mely jogszabályokat vélik alkalmazhatónak, hanem alapvető különbsé-
get tettek közjog és magánjog között. Mivel a legtöbben ugyanazokkal az érvekkel 
támasztották alá álláspontjukat, a terjedelmi korlátokra való tekintettel alapvetően 
Horváth Boldizsárt és Deák Ferencet idézném, akik beszédükben a lehető legtelje-
sebben foglalták össze az általuk képviselt nézeteket: 

Horváth Boldizsár meglátása szerint a legtöbbek szemében két megoldási lehető-
ség körvonalazódik: vagy az 1848-as, illetve azt megelőző magyar jogszabályokat 
kellene a maguk teljességében vagy az osztrák törvényeket, illetve pátenseket kel-

                                                 
20 Jegyzőkönyv 1861, 18. o. 
21 Jegyzőkönyv 1861, 58. o. 
22 KECSKEMÉTHY 1862, 26. o. 
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lene hatályban tartani mindaddig, amíg az Országgyűlés nem dönt ebben a kérdésben.23 
Ő azonban egyik véleményt sem osztotta, mivel válságos korszakokban a szélsőséges 
megoldásokat el kell kerülni. Véleménye szerint akik az összes magyar törvény 
azonnali visszaállítását követelik, összekeverik a ius privatumot a ius publicummal.24 A 
ius publicum a közhatalommal szoros összefüggésben létezik, vele együtt támad fel és 
bukik el. Ennél fogva az alkotmányos változásoknak köszönhetően teljesen természetes 
a régi magyar közjogi rendszer visszaállítása iránti igény. 

A ius privatum már teljesen más szempont alá kell, hogy essen. Nincs ugyanis 
szoros összefüggésben a közhatalom kérdésével, mert a magánjog a társadalom 
legegyszerűbb céljainak, a személyek jog- és vagyonbiztonságának őre. A közjog-
gal csak annyiban áll kapcsolatban, amennyiben ezen célok védelmezésében vél 
segítséget nyerni. A rögtönzés, az azonnali átdolgozás a ius publicum esetében 
természetes, a magánjog esetében azonban éppen azzal megy szembe, aminek 
megóvása létezésének legfőbb célja. Szerinte a két jogterület szembeállítása egy-
mással veszélyes dolog, mert nem lehet eldönteni, hogy melyik az elsőbbrangú. A 
magánjog megzavarása olyan szintű elégedetlenséget okozhat, amely a közjogot is 
veszélyeztetheti.25 A magyar törvények teljes visszaállítása csak úgy képzelhető el, 
ha a magánjogviszonyok sérelme, a jogbiztonság megzavarása és a törvénykezés 
fennakadása nélkül történne, ezt azonban lehetetlennek tartja. Akik vissza akarják 
állítani a régi törvényeket (vele együtt az ősiséget, amelyet 1848-ban eltöröltek), a 
következetesség és törvényesség zászlaja alatt éppen következetlenséget és tör-
vénytelenséget okoznának. Az 1848-as moratórium újbóli bevezetése sem meg-
oldás, hiszen az életet nem lehet megállítani.26  

Azt is elismerte, hogy az osztrák törvények hatályban tartása sem lehet válasz. 
Az alkotmányos nemzet előtt csak azok a törvények bírnak érvénnyel, amelyeket 
alkotmányos úton fogadtak el. Természetes és örvendetes, ha ezen elvhez ragasz-
kodik a nemzet, és a kormány is csak úgy építhet ki magának bizalmat, 
amennyiben ezt betartja. Ennek megfelelően javaslata a következő: A magyar 
törvények visszaállíttatnak azon korláttal, hogy a jog- és vagyonbiztonság, vala-
mint a jog- és birtokegyenlőség nem sérül.27 Ennek megfelelően az osztrák jogsza-
bályokból csak az tartatik fenn ideiglenesen, amelyeket az említett elvek sérelme 
nélkül abrogálni nem lehet, vagy amelyek csak hosszas codificatio útján lennének 
                                                 
23 Jegyzőkönyv 1961, 32. o. 
24 Jegyzőkönyv 1861, 33. o. 
25 U. o. 
26 Jegyzőkönyv 1861, 34. o. 
27 U. o. 
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pótolhatóak, ami viszont már az Országgyűlés feladata. A restituált magyar 
törvények hatálya attól a naptól veszi kezdetét, amelyet a kormány kitűz, és 
mindazok a jogi cselekmények, amelyek eddig a határnapig keletkeztek, az osztrák 
törvények értelmében lesznek megítélendők. Véleménye szerint a törvényesség 
csak így biztosítható, a régi magyar törvényekhez való ragaszkodás minden tekin-
tetben valójában törvénytelenséghez vezetne. 

Deák Ferenc is hasonlóképp érvelt: az egyértelmű, hogy az osztrák törvények 
nem tökéletesek, de nem az a kérdés, hogy megmaradjanak-e, hanem az, hogy 
lehetséges-e teljes mértékben a magyar joghoz visszatérni, és ha nem, akkor mit 
kellene tenni. Mi a teendő abban az esetben, ha a régi joghoz változtatás és oktrojá-
lás nélkül nem lehet visszatérni. Példaként említette az ősiségi pátenst, amely a 
záloggal terhelt vagyontárgy kiváltására meghatározott bizonyos időt, amit azóta 
eladhattak, elajándékozhattak, vagy épp megörökölhettek. Amennyiben a magyar 
törvényeket változtatás nélkül visszaállítjuk, akkor ezeket kivétel nélkül vissza 
lehet perelni.28  

Ami a nemzet hangulatát illeti – erre Zichy Károly, illetve Kopácsy József is 
hivatkozott felszólalásában, azzal érvelve, hogy a közvélemény egyértelműen 
ellenezné az oktrojált osztrák törvények fenntartását –, Deák véleménye szerint annak a 
„nemzet bizonyosan nem örülne”, ha felborítanánk az öröklési rendszert 10 év 
elteltével.29 Nem hallott azonban senkit, aki a telekkönyvi rendszert semmissé 
akarná tenni, pedig annak fenntartása szinten ugyanolyan oktrojálás, mint a többi. 
Ha azonban a telekkönyv szükséges, akkor annak megtartása szintén indokol né-
hány további változatást is.30 A magyar büntetőjogot szintén hiba lenne változtatás 
nélkül visszaállítani. A sok szempontból szokásjogra és bírói gyakorlat épülő ma-
gyar rendi büntetőjog a Praxis Criminalison alapszik, amelyet 1656-ben Alsó-Auszt-
ria, és nem Magyarország számára készítettek, sőt ezt sem fogadta el soha a ma-
gyar Országgyűlés.31 Sokkal helyesebben járnánk el, ha az 1843-as büntetőjogi 
törvényjavaslatot léptetnénk hatályba, tekintve, hogy az mégiscsak a magyar 
kodifikációs kísérletek eredménye, ráadásul haladó szellemiség jellemezte. A 
magánjog köréből is hozott példákat: a régi törvények szerint a földesúr elfoglal-
hatta az irtványföldet, az osztrák pátens szerint a volt jobbágyok megszerezték az 
általuk korábbak birtokolt földek feletti tulajdonjogot, míg a volt földesurak szá-
mára kártalanítást írt elő. Amennyiben a magyar törvényeket visszaállítjuk, és a 
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földesúr megszerzi a földet, vajon mit fog tenni a köznép?32 
Melczer István szintén a magyar magánjogi törvények visszaállítása mellett szó-

lalt fel, de hozzátette, hogy utóbbit csak oly mértékben támogatja, amennyiben az 
lehetséges a magánviszonyok megzavarása nélkül. Magyarország alaptörvényei is 
ezt diktálják, illetve a tény, hogy az értekezlet nem törvényhozó grémium, tehát 
nem is lehet más választása, mint visszatérni a korábbi magyar törvényekhez.33 
Tett egy érdekes utalást az 1790/91. évi XII. tc.-re is, amelynek értelmében az 
ősiségi nyílt parancsot, valamint az úrbéri pátenst és a telekkönyvi rendtartást a 
hatályban lévő törvények végrehajtására alkalmasnak ítélte, ezért továbbra is 
alkalmazhatónak tartotta.  

Tóth Lőrincz is amellett érvelt, hogy a visszatérés a régi magyar magánjoghoz 
több mint problematikus. Ennek oka, hogy a régi magyar magánjog egyszerűen 
nem létezik.34 Az 1848-as törvényhozás eltörölt néhány nagyon fontos jogintéz-
ményt, amelyhez biztosan nem akarunk visszatérni. Az 1848-as törvények nem 
rendezték az úrbéri viszonyokat sem, valamint az egész magyar rendi magánjog a 
nemesek kiváltságaira épült. Ha a bíráknak e joghézagokkal teli szabályok alapján 
kellene ítélkezniük, az egyrészt beláthatatlan időre megakasztaná a törvénykezés 
menetét, másrészt utat nyitna az ítélkezési anarchiának is, aminek következtében 
ennek a döntésnek a honpolgárok lennének a szenvedő alanyai.35 

Velük szemben álltak azok, akik a korábbi magyar jogszabályokhoz való 
maradéktalan visszatérést hirdették. Közülük Ghiczy Kálmán felszólalása a 
legfigyelemreméltóbb: véleménye szerint Ferenc Józsefnek nem volt joga 
törvényeket megváltoztatni, vagy épp újakat hozni, hiszen a törvényhozás jogát 
csak az Országgyűléssel együttesen gyakorolhatta volna, és ahhoz sem volt joga, 
hogy osztrák mintára újjászervezze a bírósági szervezetrendszert, mert az ország 
polgárai felett csak törvényes bíróságok ítélkezhetnek. Nem terjeszthető fel olyan 
javaslat az Országgyűlésnek, amelynek értelmében az osztrák törvények szerinti 
ítélkezést javasolnák, és ha nem javasolhatjuk az osztrák törvények szerinti ítélke-
zést, új törvényeket pedig nem alkothatunk, csak a régi magyar törvényekhez 
térhetünk vissza. Az október 20-án kelt legfelsőbb császári kézirattal kapcsolatban 
– amelynek értelmében valamennyi 1849 után hatályba léptetett „osztrák” jogsza-
bály továbbra is hatályban marad, amíg az Országgyűlés azokat meg nem változ-
tatja – úgy foglalt állást), hogy a leirat által hivatkozott jogszabályok nem törvé-
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nyek, hanem törvénytelen rendeletek. Az igazságszolgáltatás célja az egyén vagyo-
nának, személyének védelme, és e téren nem lehet sem politikai alapon, sem 
pragmatikus elvek alapján döntést hozni, csakis a jogszerűséget lehet figyelembe 
venni.36 Ennek értelmében csak a korábbi magyar jogszabályok alapján lehet az 
ítélkezést a továbbiakban folytatni. A magánérdekek a közérdek alá rendelendők,37 
mert az ország lakossága döntő részének éppen az ország függetlenségének vissza-
szerzése lehet a célja. (Amire Deák akképpen hivatkozott, miszerint egyéni jogsé-
relem következne be, ha visszamenőleges hatállyal léptetnék hatályba a magyar 
jogszabályokat). A kisebbség érdeke szerint a magánérdek, és ezzel szemben 
minden honpolgár érdeke a magyar törvények visszaállítása. Szerinte, amit ő java-
sol, az a peres felek elégedetlenségét vonná maga után, míg mások javaslata mil-
liók elégedetlenségét váltaná ki.38 

Stockinger Mór is úgy vélte, hogy 1848-hoz kell visszatérni, mással nem fog a 
nemzet megelégedni.39 Azzal érvelt továbbá, hogy 1848 és 1853 között sem állt 
meg az élet, akkor is végrendelkeztek emberek, örököltek, tehát meg kellene vizs-
gálni az említett korszakot. Sárközy Kázmér is ehhez a véleményhez csatlakozott, 
ő leginkább attól tartott, hogy ha bírói gyakorlat által meghonosodnak az osztrák 
törvények, akkor az Országgyűlésnek nem lesz már választása, mint elfogadni a 
helyzetet.40 
 
Összegzés 
 
Ferenc József az Októberi Diploma kiadásával elismerte, hogy a monarchikus dikta-
túra rendszere fenntarthatatlan, és Magyarország esetében is késznek mutatkozott 
arra, hogy bizonyos kivételekkel ugyan, de visszaállítsa az ország 1848-ig létezett 
alkotmányos intézményeit. Az egyik legfontosabb, és sürgősen rendezésre váró 
kérdést ennek következtében az jelentette, hogy miképpen viszonyuljanak az 
újjászervezett magyar bíróságok és más hatóságok az időközben eltelt tíz év alatt a 
jogrendszerben bekövetkezett változásokhoz. Az állampolgárok és az ország érdeke 
is azt kívánta, hogy mihamarabb döntés szülessen. Mindezek alapján elmondhatjuk, 
hogy az Országbírói Értekezlet összehívása szükségszerű volt, és tagjai névsorát 
figyelembe véve azon sem kell csodálkoznunk, hogy mandátumukon jelentősen 
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túllépve, az alkalmazandó jog kérdésével kapcsolatban is elkészítették javaslatukat. 
Ha szigorúan formálisan ítéljük meg, az Országbírói Értekezlet semmiképpen 

sem tekinthető egy, a mai Alkotmánybírósághoz hasonló testületnek. Mandátuma, 
melyet az uralkodótól, tehát a végrehajtó hatalom fejétől szerzett, mindössze arra 
irányult, hogy az igazságszolgáltatási szervezetrendszerről szóló vitát lefolytassa. 
Jogszabály-megsemmisítési jogkörrel nem rendelkezett, az Ideiglenes Törvényke-
zési Szabályok is egyszerű javaslatként kerültek az Országgyűlés elé annak érdeké-
ben, hogy döntés születhessen arról, hogy használhatók legyenek-e ezek az átme-
netinek, hézagpótlónak szánt szabályok az ítélkezésben. Ennek alapján arra a 
következtetésre juthatnánk, hogy kvázi országgyűlési bizottságként is felfogható a 
tevékenysége, amelynek javaslata alapján a plénum hoz egy döntést. 

Ha az általa kifejtett tevékenységre, pontosabban az értekezleten lezajlott vitákra 
tekintünk, teljesen más képet kapunk. Az értekezlet tagjainak arról kellett dönte-
niük, hogy mi a teendő az octrojált, azaz az 1790/91. évi XII. tc. értelmében 
elfogadásukat tekintve egyértelműen alkotmányellenesnek tekinthető jogszabá-
lyokkal. Jelen esetben arról volt szó, hogy a még meg sem koronázott magyar 
király rendeleti úton akart érvényt szerezni akaratának olyan jogalkotási tárgy-
körökben, amelyek a törvényhozásra tartoztak volna. Másrészt figyelembe kellett 
venniük azt is, hogy a jogrendszer egyik napról másikra történő felforgatása a 
jogbiztonság elvét súlyosan sértheti. Ennek következtében kivételes jelleggel, de 
pontosan a törvényesség fenntartása érdekében döntöttek úgy, hogy bizonyos oszt-
rák jogszabályok továbbra is alkalmazhatóak legyenek az Országgyűlés döntéséig. 
Az Alkotmánybíróság napjainkban is gyakran él azzal az eszközzel, hogy meghatá-
rozott határidőt tűz az Országgyűlés számára annak érdekében, hogy az alkot-
mányellenes normát megváltoztassa, a jogbiztonság garantálása érdekében. 
Véleményem szerint az a tény, hogy a jogbiztonság és törvényesség elveit 
következetesen szem előtt tartva ítélte meg a fórum a magyar és az osztrák jogsza-
bályok viszonyát, bizonyítja, hogy az alkotmánybíráskodási tevékenység kezdetei 
ehhez az értekezlethez vezethetőek vissza. 
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