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ELŐSZÓ 

 
 

A magyar magánjog több évszázados fejlődéstörténetét megfelelő esetek bemu-
tatása nélkül nehéz lenne jellemezni. Ennek több oka van. Egyrészt, s talán ez a 
legfontosabb, mindenki által elfogadott tény, hogy 1848-ig a magyar magánjo-
got alapvetően a szokásjog határozta meg akkor is, ha a jog fejlődése során 
megjelentek törvények is, mint jogforrások, de az ezekben megfogalmazott sza-
bályok elsődlegesen csak megerősítették a szokásjog által már szabályozott ma-
gánjogi viszonyokat, illetve kiegészítették az azok által nem rendezett élethely-
zetek szabályozását. Ezt különösen fontos rögzíteni, hiszen Werbőczy István ál-
tal elkészített szokásjogi gyűjtemény a Hármaskönyv, akkor is csak a magyar 
szokásjogot rögzítette, ha a 18-19. században már több jogesetben is törvény-
ként emlegetik. Ez a tény egyben magyarázatot ad arra a szinte érthetetlen je-
lenségre, hogy miért ragaszkodtak oly mereven a szokásjogi normákhoz a ma-
gyarok, miért nem adták át a helyet a fejlettebb gazdasági viszonyoknak jobban 
megfelelő, illetve azt megfelelőbben szabályozó törvényeknek, végső soron egy 
önálló magánjogi törvénykönyvnek. 

Másrészt szükséges megfelelő jogesetekkel illusztrálni a magyar magánjog 
egészét illetve annak fejlődését, mert ha kizárólag Werbőczy Hármaskönyvét 
lapozgatjuk, könnyen elhitethetnénk bárkivel, hogy Magyarországon csak a 
nemesség számára készítettek joggyűjteményt, az azt kiegészítő törvények is 
csak a nemesség életviszonyait szabályozták, s nemcsak a rendi társadalom ke-
retei közül szorították ki a társadalom más rétegeit, hanem még a szokásjogi 
rendszeren belül is „kitaszított” állapotba, mintegy a szabályozatlanság, a föl-
desúri korlátlan önkény és hatalom átláthatatlan világába kerültek. Holott a va-
lóság, a bírói gyakorlat ismerete egészen más képet mutat a magyar magánjog 
rendszeréről. 

Az tény és ezt senki sem vitatja, hogy Werbőczy István elsődlegesen a 16. 
század elején a magyar nemesség magánjogi viszonyait igyekezett egy jog-
könyvbe rögzíteni. De a század és az adott kor viszonyaira jellemző módon, ez 
elválaszthatatlan volt az eljárásjogi szabályok ismertetésétől, hiszen sok norma, 
mely az egyes emberek egymás közötti viszonyát szabályozta, gyakran csak a 
bíróság előtt folyó eljárás során került napfényre, s tudatosult az egyes bírói íté-
letekben való rögzítés által. Ugyanakkor már Werbőczy is rögzített olyan ma-
gánjogi normákat, amelyek nem kizárólag a nemesekre vonatkoztak, hanem a 
polgári rend tagjait érintették, vagy éppen a jobbágyok egymás közötti viszo-
nyait szabályozták. Ezek az utalások ugyanakkor azt is jelzik, hogy ha a magyar 
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magánjog egészét szeretné valaki megismerni, egyrészt nem elegendő a 
Hármaskönyvben rögzített normák ismerete, nem elég a nemesség egymás kö-
zötti jogviszonyait elemezni, hanem mindenekelőtt a magyar bírói gyakorlatot 
kell megismerni, mégpedig minden szinten. Ez tulajdonképpen azt jelentené, 
hogy az úriszékek, a vármegyei bírói fórumok és a felsőbíróságok gyakorlatát 
egyaránt tudni kellene ahhoz, hogy azt mondhassuk, átlátjuk az egész magyar 
magánjog fejlődéstörténetét. Ez azonban lehetetlen. Éppen a magánjogi tör-
vénykönyv hiánya miatt, mert ez az oka annak, hogy nem lehet azt állítani, 
hogy a magyar bírói gyakorlat egységes normák szerint működött. A szokásjog 
jellegzetességének megfelelően eltérő szabályok érvényesülhettek az ország kü-
lönböző területein, a társadalom egyes csoportjai között. Mégis a Werbőczy ál-
tal rögzített jogkönyv lehetőséget adott arra, hogy a különböző bírói fórumok 
megközelítőleg azonos szabályok szerint ítélkezhessenek, ugyanakkor ez terem-
tette meg annak a lehetőségét is, hogy a nemességre vonatkozó magánjogi nor-
mák átszivárogjanak, sőt általánosan érvényesüljenek a társadalom más rendjei-
nél, illetve az azon kívül lévő parasztság körében. 

A hosszú évek óta kutatott magánjogi bírói gyakorlat győzött meg arról, 
hogy ha nem is teljes egészében, de a magánjogunkat, s ugyanakkor a bírói 
gyakorlatot is jellemző jogesetek közül közzé kellene tenni egy csokorra valót, s 
ezáltal lehetővé tenni nemcsak a hallgatók számára, hanem a magánjog fejlődé-
se iránt érdeklődők számára is, hogy elgondolkodjanak a magyar magánjog fej-
lődésének néhány sajátosságán anélkül, hogy ezért különböző levéltárak poros 
iratai között kellene kutatniuk. 

S itt kell megindokolnom, hogy miért a 18-19. században keletkezett jogese-
tekből állítottam össze egy jegyzetre valót.  

A Mohács előtti magyar magánjog egyes elemeinek megismeréséhez jó for-
rást jelentenek a megjelent és a folyamatosan megjelenő okmánytárak. Ezért 
nem tartottam szükségesnek, hogy az azokban megtalálható jogesetek közül né-
hányat ebbe a gyűjteménybe felvegyek. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy ezen 
századok magánjogi fejlődésének megismerésére is szükség van, hiszen Werbő-
czy a saját korának nemesi joggyakorlatát rögzítette munkájában, amely nem 
azonos az államalapítást követő mintegy négyszáz év joggyakorlatával. E korai 
századok kutatására vannak nagyon szép példák, vannak okmánytárak, melyek 
segítséget nyújtanak ahhoz, hogy bepillantást nyerhessünk a korai jogéletbe. 
Werbőczy Hármaskönyvének köszönhetően ugyanakkor a 16. századot követő-
en az alapvető magánjogi normák nem változtak, így a jogesetek segítségével 
bizonyítható, hogy tényleg érvényesültek-e a Werbőczy által rögzített normák 
vagy sem. Másrészt az is bemutatható, hogy milyen változások vagy hasonlósá-
gok mutathatók ki a nemesi magánjog és a jobbágy-parasztság körében érvé-
nyesülő magánjogi normák között.  
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A 18–19. század bírói gyakorlata ahhoz is segítséget nyújt, hogy olyan új 
szokásjogi szabályok érvényesülését is megfigyelhessük, amelyeket Werbőczy 
még nem rögzíthetett, amelyeket a megváltozott gazdasági viszonyok hívtak 
életre és éppen a mindennapok szükségszerűsége kényszerítette ki.  

A jogesetek között bemutatok olyan eseteket is, amelyek eldöntése már az 
1850-es évekre esett, azaz amikor a sokat szidott ősiségi és urbáriális viszonyok 
eltörlése Magyarországon is megtörtént. Ezekkel az esetekkel arra szeretnék 
utalni, hogy a magánjogi szabályok sokkal lassabban változnak, mint ahogy a 
társadalom, a gazdaság fejlődése talán indokolttá tenné. Önmagában egy-egy 
törvényi szabályozás nem változtatja meg a korábban érvényesülő normákat, 
ahhoz hosszabb időnek kell eltelnie, amíg az új normák általánosan elfogadottá 
válnak. Ebben természetesen segítséget nyújt, illetve nyújthat a bírói gyakorlat, 
de meg is akadályozhatja bizonyos szabályok érvényesülését. 

S végül a jogesetgyűjtemény összeállításában döntő szerepet játszott az a 
tény, hogy napjainkban felelevenedtek azok az elképzelések, amelyek azt sze-
retnék gyakran megdönthetetlen tényként rögzíteni, hogy a magyar magánjog 
idegen jog befolyása alatt fejlődött, elsődlegesen a római jog, illetve éppen a 
18-19. század folyamán a Habsburg, német jogtudomány és joggyakorlat volt 
döntő befolyással rá. Nem tagadva ezeknek a hatásoknak az érvényesülését, 
mégis a rögzített jogesetekkel is bizonyítani szeretném, hogy a magyar magán-
jog több évszázados fejlődése során kimutatható, egy belső, önálló fejlődés, 
amely nem engedte, hogy az idegen jog önkényesen érvényesüljön. Sajnos a 
magyar magánjog történetének vizsgálatában, eltekintve néhány kivételtől, hi-
ányzik az a dogmatikai elemzés, amely pontosan kimutatná, hogy mit is jelen-
tett a szokásjog és a kiegészítéseként érvényesülő törvényi szabályozás léte. 
Éppen ezért, a jogeseteket igyekeztem úgy csoportosítani, hogy az érdeklődő 
olvasó számára is követhető legyen a késő rendi magyar magánjogban kimutat-
ható dogmatikai fejlődés.  

Nem vállalkoztam arra, hogy átfogó képet adjak magánjogunkról. Ezért egy-
részt az ún. személyi jogi részt, azaz a jogképesség, cselekvőképesség kérdését, 
a nemesi rendi állás megszerzésének problematikáját nem elemzem. Amennyi 
ebből szükséges, az a rögzített jogesetekből kiolvasható. 

Nem hoztam jogeseteket a házassági jog köréből alapvetően azért, mert a 
magánjognak ezt a területét a kánonjog szabályozta, s kánonjogi joggyakorlatot 
e jogesetgyűjteménybe nem kívántam belevenni. 

Amit rögzítettem, az a korabeli dogmatikai felfogás szerint a tág értelemben 
vett vagyonjogi viszonyok körét érinti, azaz a tulajdon és a birtok problematiká-
ját, az egyes szerződési típusokat és az öröklési jogot. E körbe tartozó jogesete-
ket igyekeztem úgy csoportosítani, hogy a mai joghallgató számára is követhető 
legyen, s az alapvető jogintézmények megismerhetők legyenek. 
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S végül meg kell határoznom azt a kört, ahonnan az esetek származnak. El-
sődlegesen Bács-Kiskun, Békés, Csanád és Csongrád megye területén működő 
mezővárosi bírói fórumok, az úriszékek, a szolgabírói székek, az alispáni szé-
kek és a megyei törvényszéki gyakorlatból származnak az ítélettel eldöntött ese-
tek, ahol elsődlegesen a jogerős ítélettel eldöntött eseteket vettem figyelembe. 
Lehet, hogy úriszéken tárgyalt ügyet rögzítettem, de ha bármelyik fél fellebbe-
zett, akkor a fellebbezés során meghozott ítélet került a gyűjteménybe. Mindezt 
természetesen kiegészítik azok a szerződések, egyezségek, osztályok és végren-
deletek, amelyek a bevallások jegyzőkönyveiben vagy a mindennapok jegyző-
könyveiben olvashatók, s amelyek alapot szolgáltathatnak ahhoz, hogy az em-
berek mindennapi életébe is bepillantást nyerjünk.  Ezzel természetesen csak azt 
mondhatom, hogy a dél-alföldi magánjogi joggyakorlatba tudok bepillantást en-
gedni, de talán ez is elegendő ahhoz, hogy a magyar magánjog egészére ráte-
kinthessünk. Illetve lehetőség van mások számára az ország más területein mű-
ködő bíróságok gyakorlatát elemezni, amellyel egyszer talán egész Magyaror-
szág magánjogi joggyakorlatát is feltérképezhetjük. 

Hallgatóim számára hasznos kisegítő jegyzetként ajánlom ezt a jogesetgyűj-
teményt, az érdeklődő olvasók pedig, bízom benne, meg fogják találni azokat a 
pontokat, ahol a magánjog fejlődése, s a magánjog tudománya megragadható. 

 
 
 
Szeged, 2013. tavasz 
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JOGFORRÁSOK 
 
 
A magánjogi jogintézmények történeti fejlődésének megértéséhez nélkülöz-

hetetlen a jogforrások megismerése. „Forrásnak a jogszabályt létesítő ama té-
nyezőket nevezzük, melyekből az élő jogszabályokat megismerni és meriteni le-
het.” (Katona: 4.) 

Meghatározó szerepe a szokásjognak volt, melyet elsősorban Werbőczy Ist-
ván Tripartitumából ismerünk. A 18–19. század jogfejlődését vizsgálva nem 
szabad elfelejteni, hogy a Hármaskönyv elsősorban az ingatlan dologra vonat-
kozó szabályokat rögzítette. A mindennapok során kialakuló új élethelyzetek 
azonban szükségessé tettek olyan új normák kialakítását, amelyeket nem talál-
hatunk meg a Tripartitumban. Így új jogi szokások alakultak ki, amelyeket ha a 
bírói gyakorlat is megerősített szokásjoggá váltak. 

„A szokásjog kellékei: 1. Egyöntetű gyakorlás, mely a jogról való meggyő-
ződésnek bizonyítéka (opinio necessitatis). 2. Tartóssága, huzamossága a gya-
korlásnak, mely lehet hosszabb-rövidebb időköz, az esetek gyakorisága szerint. 
3. Észszerű, okszerű legyen, mely a kor közfelfogásával és a jó erkölccsel ne el-
lenkezzék.” (Katona 5.) 

A szokásjog mellett a jogforrási hierarchia csúcsán a törvény állt. Bár a szo-
kásjog meghatározó szerepet játszott a magánjog történetében, egyes jogintéz-
mények fejlődését döntően befolyásolta a törvényi szabályozás. Ezek közé tar-
tozott az özvegyi jog intézménye, amelyet Szent István I. törvénykönyvében 
rögzített, a fiúsítás, amelyet Károly Róbert honosított meg Magyarországon, a 
szerződések teljesítésére vonatkozó ősi jogelvnek, a pacta sunt servanda elvé-
nek megjelenése Mátyás nagyobb decretumában. 

A 17. század utolsó harmadától már több törvényi szabályozással találkozik 
a kutató. Így 1687-ben honosítják meg a hitbizományt, 1715-ben szabályozzák 
törvényi szinten a végrendelet alaki szabályait, 1840-ben több, a kereskedelmi 
jogot érintő törvény születik, melyek közül meghatározó a kereskedőkről szóló 
1840: 16. tc, a fuvarozási szerződést rögzítő 1840: 20. tc., az áruszerzési kötést 
szabályozó 1844. évi VI. törvény. 

A szokásjog és a törvény egymáshoz való viszonyát Werbőczy fogalmazta 
meg, amikor rögzítette, hogy a szokásnak hármas ereje van: lehet törvény ma-
gyarázó, törvényrontó és törvénypótló. (HK. Előbeszéd 11. cím) A magánjog 
egyes intézményeinek történeti fejlődésénél ez igen jól kimutatható, még a 19. 
században is. 
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Mindezek mellett nem szabad elfelejteni a megyei közgyűlések statutumait, 
amelyek adott esetben a magánjogra vonatkozó szabályokat is rögzíthettek, 
mint pl. a jobbágyok egymás között kötött örökbevallásaira vagy a haszonbérle-
ti szerződésekre vonatkozó normákat. 

Nem utolsó sorban a Hétszemélyes Tábla és a Királyi Tábla döntvényeit sem 
lehet figyelmen kívül hagyni, hiszen Mária Terézia nemcsak elrendelte ezek 
összegyűjtését, melynek köszönhető a Planum Tabulare, hanem a felsőbírósá-
gok jogerős ítéletei kötelezővé váltak az alsóbb bíróságok számára, ami főleg a 
nemesekre vonatkozó joggyakorlatot befolyásolta, de éppen a vármegyei tör-
vényszékeknek köszönhetően a jobbágy-parasztság életére is hatással volt.  
„Mind e mellett is magánjogi törvények nélkül őseink soha nem szűkölködtek, s 
a jelentkező szükségleteket, elegendő irott törvények hiányában részint a száza-
dos gyakorlat által szentesített szokásos törvényekkel, részint a felsőbb bírói ha-
tóságoknak kifogás alá nem eshető, s törvényerejü határozataival – döntvények 
– látták el, mindaddig: míg ezen szokások is nagyrészben formaszerint szentesí-
tett törvényekké váltak.” (Ökröss: III.) 
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DOLOGI JOG 
 
 
A dolog (res) dogmatikai meghatározása hiányzik a magyar rendi magánjog-

ból. Helyette inkább a jószág, a vagyon kifejezést használták. A jószág jelentett 
minden testi tárgyat, de jelentett immateriális javakat, azaz jogokat is.  

 
„Jószág minden test, mellyet haszna (értéke) miatt az emberek bírni kíván-

nak.” (Frank I. 193.) 
 
„Vagyonnak neveztetik jogi értelemben, mi a személytől különbözik, és an-

nak használatára szolgál.” (Ökrös: 71.) 
 
„A dologjogok elnevezése alatt […] nem szabad ember és dolog között jogi 

kapcsot, viszonyt értenünk. A dolog csak alá van rendelve az emberi hatalom-
nak, birtokunkban van; ha mégis szólunk tulajdonjogról, szolgalom- és zálog-
jogról, ez onnan van, mert még ma is sokan jogi viszonyt tételeznek fel ember 
és dolog közt […] holott a dologjogok közt csak az a különböztetés tehető, hogy 
az egyes dolog hatalmunkba ejtése (egészben vagy részben) mennyire felel meg 
a törvényszabta feltételeknek […]” (Katona: 56.) 

 
„A Jószág felett következő kérdések támadhatnak: 1. ki bírja, vagy inkább ki 

bírhattya úgy, hogy mást akárkit eltilthasson? 2. Ki használlya, vagy inkább ki 
használhattya? 3. Van-e szabadságunk a jószágot elváltoztatni, […] 
megesmészteni, elhasználni, […] eladni, elcserélni, […] halál esetére rendel-
kezni, minden avatkozást pedig eltávoztatni? 4. ha a jószág akaratunk ellen ide-
gen kézre jutott, áll e hatalmunkban azt visszavenni és miképpen?” (Frank: 
213–214.) 

 
 
A dolog fajai: 
 
A dolognak többféle csoportosítása lehetséges. Ezek közül a rendi magán-

jogban a legfontosabb, hogy megkülönböztették az ingó és az ingatlan, azaz a 
fekvő jószágot; meghatározó volt az egész magyar magánjog fejlődése szem-
pontjából, hogy ősi, a királytól kapott adományos birtokról vagy pénzen vásá-
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rolt szerzett vagyonról esett e szó. S mindezek mellett további különbséget je-
lentett, hogy nemesi, városi vagy paraszti birtoknak minősült a fekvő jószág.  

 
„Ősi ami nemző eleinktől törvényes öröklés útján reánk szállott. Az ősi, 

amelyben testvérek osztozkodtak olyan marad akkor is, ha az egyik elhal és osz-
tályrésze a másikra megy.” (Frank: 196.) 

„Az ősi jószág nem azé egyedül, aki bírja, hanem az egész nemzetségé, ért-
vén nemcsak a most élőket, hanem egyetemben a jövendőbeli maradékokat is.” 
(Frank: 502.) 

 
 „Ha az elhunyt férj, halála utánra bármely időben, tudniillik házassága 

előtt vagy azalatt neki lekötött zálogos jogokat hagyna hátra, ezeket, még ha a 
kötelező vagy záloglevél feleségének nevét vagy az örökösök mindkét ágát nem 
foglalná is magában, mégis más ingó vagyon módjára a feleség, fiúk és leányok 
vagy osztatlan atyafiak között, egyenlően meg kell osztani”. (HK.102. 3.§) 

„Mert a zálogos jogok visszaválthatók, melyek a visszaváltás után pénzzé 
változnak: a pénzt pedig az ingó javakhoz számítjuk; és ez akkor áll, ha az ilyen 
zálogos jogokat azután örökséggé nem változtatták át.”  (HK. 102. 4.§) 

 
„csak azokat tekintsék szerzeményeknek, és szabad rendelkezés alá esőknek, 

melyeket valaki vagy az ősi birtok jövedelmeiből vagy másképpen saját erejével 
és szorgalmával szerez és keres.” (1723: 49. tc.) 

 
„Szerzemények alatt értjük azokat, amelyek vagy igyekezetünk által vagy 

tiszta szerencséből lettek mieinkké és sajátjainkká.” (Czövek, 1822. II. 11.) 
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„Én alább megíratott […] adóssá maradtam Kegyes György urnak 40 vég 
szűrökért, egy vég szűrnek az ára 13 rhenus forint, egy summában tészen 520 
forintokat, megfizetésére kötelezem magam. Nagy István szűrszabó mester, 
1794. mártius 20.” (Szentes, 1795.) 

 
„Pócsi László a bíróság előtt azt adta elő, hogy Bagaméri Jánostól megalku-

dott 20 köböl búzát, köblit 6 forint 40 krajcárért.” (Makó, 1805) 
 
„Szegedi lakos, csizmadia mester a makai vásárban, Tőrös Mihálytól meg-

vett 2 lovat, vasas kocsit és 2 lóhoz való szerszámot 300 forintokon, hitel-
be[…]” (Makó, 1805.)  

 
 
Keressen további példákat az ingó dolgokra! 
 
 
 
„Barát Mihály özvegye Boda Judit, eleiről maradt házat örökösen eladta 100 

rhenus forintokon oly conditioval, hogy a fatenst holtáig békében lakni ott en-
gedje a kis szobában és a fűtésre is gondja legyen.” (Kecskemét, 1759.) 

 
„Szabó Ágnes, Kalocsai Kovács Pál felesége, az eleiről maradott négy fogás 

kert földét  a Város földin, mely ugyan pénzesnek nem bizonyosodott, eladta 
örök áron.” (Kecskemét, 1761). 

 
„Szentkirályi Imre személyesen jövén előnkbe önként és szabad akarattya 

szerént felvallotta, hogy ő a vágó mellett Kiss István és Kováts Mihály szom-
szédságokban helyheztetett 98 utakból álló ősi szőllejének árán szerzett szőllejét 
800 rhenus forintokon eladta Kiss Istvánnak örökösen és megmásolhatatlanul.” 
(Kecskemét, 1810.) 

 
Hemzső Mihály özvegye, Ros Ilona eladta a házát, melynek sógora Hemzső 

Ambrus ellentmondott: „a régi épületek helyébe az özvegy férjével laktában új 
épületet tett, mindazonáltal az is bizonyos, hogy annak fundusa régi ősi Hemzső 
juss és ezen az özvegynek szabados diszpozitioja nincsen[…]” (Kecskemét, 
1759.) 

 
 
Határozza meg az ősi dolog fogalmát! 
Keressen a példatárban bizonyítékokat arra, hogy az ősi dolog a nemzetség tulajdonát 
képezte! 
Miképpen lehetett az ősi jószágról élők között rendelkezni? (Bizonyítsa ezt példákkal!) 
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„Jussa lévén Szikszai Lőrincnek, a felperes apjának maga vagyonait, mint 
tulajdon keresményeit eladni, következésképp nem tartozott abból, amit a felpe-
res fél édesapja eladott, a jussát a fiának általadni, hanem ami apja halála után a 
felperes félnek megmarad és közös, abban a testvérek egyenlően fognak osztoz-
ni.” (Szentes, 1805.) 

 
 
Mi a jogi természete a vitatott dolognak? 
Mikor válhatott a szerzett vagyon ősi jószággá? 
 
 
 
 „néhai Mundér Mihály özvegye személy szerint jövén bevallotta, hogy azon 

malmot, melyet említett férjével együtt laktában épített és annak halála után ne-
ki egészen örökére lett, sok adósságainak kifizetése végett, eladta Barát Ferenc-
nek 410 rhenus forintokon.” (Kecskemét 1760.) 

 
„Özvegy Katona Jánosné jövén személy szerint előnkbe bevallotta, hogy ő 

azon házát, melyet férjével éltében szerzett, Rusa János és Bajári István szom-
szédságában eladta örök áron egész épületestől, fundusostul.” (Kecskemét, 
1761.) 

 
 
Határozza meg a közszerzemény fogalmát! 
A nemesi jogban, milyen feltétel mellett lehetett közszerzeményről beszélni? 
 
 
 
„Én néhai Pólya Andrásné most nemes Székely István hitvese, szül. Szépe 

Erzsébet azon házamat, melyet Pólya András férjemmel kerestem édes leá-
nyomnak Pólya Juliannának és az ő férjének, kedves vőmnek, Nyíri Istvánnak 
oly feltétel mellett által adom, birtokokba bocsátom és az ő nevek aláíratni aka-
rom, hogy ezen ház feléhez tellyes birtok jussomat holtom napjáig fenntartom 
elannyira, hogy a felett mindenkoron szabad tetszésem szerint rendelkezhessek. 
A más felének pedig állandó, tellyes birtokába, a fent írt leányomat és vőmet 
engedem oly kötelezéssel, hogy engemet szükség esetében holtomig megbecsül-
jön és gondomat viselje.” (Szentes, 1826.) 

 
 
Határozza meg a közszerzemény öröklési szabályait! 
Mit jelent a „birtok juss”? 
Milyen családi jogi szabály kapcsolódott a közszerzeményi jószág megosztásához? 
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AZ OSZTÁLY 

 
 
„minden báró úrnak, mágnásnak és nemesnek bármi néven nevezendő apai 

és ősi fekvőjószágai és birtokjogai azoknak az uraknak és nemeseknek fiai, tud-
niillik az egy apától való testvérek között egyenlően oszlanak meg és annyi felé 
szakadnak szét, a hány a testvér.” (HK.I.40.) 

 
„Az osztály […] a testamentom tétel nélkül maradt értéknek, vérség kötelé-

vel egybefoglaltatott több örökösök közt, az örökösödésnek módja szerint, való-
ságos részekre osztása, és azoknak a kiket illet, törvényes általadása.” (Czövek: 
II. 419.) 

 
„az apa, felserdült és törvényes korú fiát – de nem serdületlent – az örök-

ségnek és egyéb vagyonnak megosztására kényszerítheti, de ki nem tagadhatja. 
1. ha a fiú erőszakkal veti kezét szülőire, vagy velük szemben egyéb súlyos 

és szembetűnő bántalmat követ el; 
2. ha olyan esetből emel bűnvádat a szülők ellen, a mely a fejedelem vagy az 

ország közveszélyével jár; 
3. ha a szülők élete ellen leselkedik[…]; 
4. ha az apa akaratának ellenére, az apai javak gonosz vesztegetése mellett 

gonosztevő vagy más istentelen életű emberekkel czimboraságban áll; 
5. ha a fogságba esett apát az ellenség kezéből vagy a tömlöczből midőn azt 

tehetné, ki nem váltja, sem ki nem szabadítja vagy érette kezességet vállalni vo-
nakodik.” (HK. I. 52.) 
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Sebesi István, Sámuel és Ferenc a következő egyezséget írattatták be: 
1. „Sebesi István Sámuelt és Ferencet holtig tartani és gondjokat viselni tar-

tozzék oly formán, hogy az ő jussaik egyike-egyike 250-250 forint, ami az ő ha-
lálukkal Istvánnak és maradékinak marad örökösen. 

2. Sem Sámuel sem Ferenc ezen 250 forint jussuktól interest nem kívánnak, 
sem Istvánt annak szaporítására nem kötelezik. 

Sem Sámuel, sem Ferenc nagy és elháríthatatlan ok nélkül Istvántól meg 
nem vállnak.” (Szentes, 1827. ) 

 
 
Mi az osztály? 
Milyen típusai vannak? Ebben az esetben az osztatlan vagyonról miként rendelkeznek? 
 
 
 
„Török János és Török Gergely két testvér és osztatlan atyafiak minekutána 

vallást tettek, hogy más egyéb ingó jószágról az atyafiságos egyezség megesett 
volna a ház és a szállásbeli örökségekről is következendő atyafiságos egyezsé-
get tettek: 

1. Az városon lévő házukat minden ahhoz tartozó épületekkel egymás kö-
zött 400 forintra becsülték annak egész birtokában fog Török Gergely maradni. 
Kifizetvén Jánosnak annak fele árát oly móddal mindazonáltal, hogy ameddig 
Török János magának alkalmatos házat nem talál és nem vesz, addig azon ház-
ban ő is mint eddig maradjon, Gergely sem lévén addig köteles Jánost a háznak 
fele árával kifizetni. 

2. Fábiáni épületeket is egymás között 100 forintra becsülvén, annak birto-
kában is Török Gergely fog maradni; kifizetvén Jánosnak annak fele árát és két 
fertály földet engedvén Fábiánon Jánosnak. 

A tőkei föld és épületek egészen Jánosnak maradnak 50 forintokban.” (Szen-
tes, 1791.) 

 
 
Határozza meg az osztályba tartozó jószágok jogi természetét! 
Mutassa be azok sajátosságait! 
Mit értünk tartozék alatt? 
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„Pap István, János, Mihály, Sámuel árvája Ferenc és András a következő 
egyezséget improtocolláltatták: 

A mi öregatyánknak Pap Ferencnek fiai az atyánk halála után atyafiságosan 
megegyeztünk: a ház örökséget becsültük 100 rajnai forintra, melynek fele a 
még élő édesanyánké, fele pedig öt egyenlő részre osztódik. 

A jószágokból hasonlóképpen a felét édesanyánk kapja ú.m. egy fias kanca 
lovat és további öt marhát (három tehén, 2 ökör borjú, melyek egyike tavalyi, a 
másik rugott), nekünk maradt öt, mindegyikünknek egy-egy, három ló, mely 
becsü szerént 40 forint, Mihálynál és Andrásnál marad az 50 forint házi jussal 
együtt, ez mindösszesen 90 forint, mely ötünkké. 

Ezen inprotocollatio alkalmatosságával declarálta Pap István, János és Sá-
muel árvája Ferenc, hogy ők a feljebb írt módon ki lévén elégítve, hasonlókép-
pen a 90 forint ló és ház árából is az anyai jussból ezeknek utána semmi jusso-
kat fenn nem tartják és nem fogják háborgatni Mihály és András testvérjüket.” 
(Szentes, 1798.) 

 
 
Határozza meg az osztályosok rokoni kapcsolatát! 
Mutassa be az osztályba tartozó jószágok jogi természetét! 
Az osztályrabocsátás során milyen törvényes öröklési szabályok betartását figyelhetjük 
meg? 
Érvényesítettek-e a testvérek valamilyen női különjogot? 

 
 
 
 
„Kartali István és leánya Erzsébet néhai Tót János hitvese egyrészről, más-

részről néhai Szél Márton özvegye Tót Susanna említett Tót János testvére sze-
mélyesen vallották, hogy Susanna minden néven nevezendő atyai, u.m. Tót Ist-
vántól álló és anyai ősi jussokon atyafiságosan feljebb említett Tót Jánosnak 
testvér és osztályos atyafiával úgy egyeztek meg, hogy Tót János 1000 forinttal 
és hat borjas tehenekkel tartozzék kielégíteni.  

Minekelőtte ezen alkut munkába vették és beteljesítették volna Tót János ha-
lála történt és sem levélbeli sem elegendő emberi tanúbizonyság nem lévén Tót 
János azt a törvényben meg nem állíthatta. 

Tót János két gyermekeinek Jánosnak és Erzsébetnek képében azok édesany-
jával és öreg attyokkal újólag eképpen egyezett meg: 

632 forintokat, 6 borjas tehenet és egy pár 50 talléros ökörrel, egy sárga pa-
ripa lóval Tót Susa minden jussai kielégítetnek. 

Mely kívánságára említett Tót Susának, hogy Kartali István az árvák öreg-
atyja és Kartali Erzsébet azok anyja mint tutorok önként hajlottak és abban 
megegyeztek, és szemük láttára le is tettek 300 forintot a Város asztalára. Ennek 
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előtte Tót Susa recognoscalja, hogy 332 forintot már megadtak és a feljebb írt 
ökröket, teheneket és lovat is effectíve, minden fogyatkozás nélkül kezéhez vet-
te.”( Kecskemét, 1759. ) 

 
 
Határozza meg az osztályosok rokoni kapcsolatait! 
Mit értünk képviselet alatt? 
Jellemezze a rendi magánjognak a gyámságra vonatkozó szabályait! 
Határozza meg a vagyon jogi természetét! 
Az osztályosok között létrejött és bejegyeztetett egyezségnek melyek voltak a jogkövet-
kezményei? 
 
 
 
„Mi atyafiságosan megegyeztünk oly véggel, hogy én Szirbik Mihály az 

édesanyámat eltartom és a házi örökségből és két fertály földből rajtam nem 
fognak kereskedni, mivel hogy a szőlővel felosztoztunk, oly véggel, hogy az in-
gai nékem maradt és a Jángori 112 út szőlőt bátyáim feliből dolgozzák míg él. 
Halála után pedig rájuk marad. Miklós ’rector’ kisebbik öcsénket pedig közön-
ségesen kifizetjük a szőlőből, a házi örökségbe pedig úgy lakhat, ha hamarább 
történne halálom, mint édesanyánknak; ha pedig én takaríttathatom el édes-
anyánkat, akkor a 300 forint summa nálam fog maradni. 

Mivel pedig még leányok is vannak öten, akik közül a két öregebb mostohák 
anyánkra nézve, Erzsébet és Sára; ezeket közönséges megegyezéssel amint esik 
kifizettük 16 forinttal. 

A másik három leány most fel nem veszi a pénzt, hanem ha marad az édes-
anyánk halála után ezen ígéretből, amely egyre-egyre 16 forint, ha pedig elélhe-
tik nem kereskedhetnek. 

Szirbik Mihály, Szirbik János, Szirbik István és Szirbik András 
Szirbik Erzsébet, Szirbik Sára, Szirbik Katalin, Szirbik Judit és Szirbik Anna 
Bizonyítjuk: öreg Gera Mihály, Gera István és Tóth Miklós jelenlétünkben. 
 
A fentebb írt osztályos egyezséget a mindennapok jegyzőkönyvében a kö-

vetkezőképpen jegyeztették be: 
Szirbik Miklós maradékai az ingó jószággal és a földdel kinek-kinek meg-

elégedése szerint megosztozkodtak, csak a ház és a Jángori szőlő 112 út oszto-
zatlan. 

Ferenc, János István, András a 112 út szőlőt feléből művelik, felit édesany-
juk táplálására átadják. Édesanyjuk halála után Mihályon kívül, aki a részét ki-
vette most a szőlőből, Miklós testvéreknek, aki most rectorián vagyon egyfor-
mán fognak részt venni belőle. 
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A házban, amíg él az anyjok Mihály fog lakni, aki köteles azt tartani, ha hol-
tig vele marad és eltemeti, a ház az övé marad, háborgatni nem fogják, ha hama-
rabb meghalna, akkor a Mihály maradékai fizessenek az anyjuk táplálására 300 
forintot és békével maradjanak a házba. Ami megmaradna ezen 300 forintból 
halála után az édesanyjoknak azé legyen aki tartani fogja. 

Erzsébet és Sára 16-16 forintot kap, a kisebbek, ha marad valami szintén 
kapnak 16-16 forintot. 

Szirbik Ferenc, János, István, Mihály és András” (Makó, 1807. ) 
 
 
Határozza meg a rokonságot! 
Mit jelent, hogy „a két öregebb mostohák anyánkra nézve”? 
Mit értettek „rector” kifejezés alatt? 
Mutassa meg a jószág jogi természetét! 
Mit tudunk az apai ház jogi természetéről? 
Miképpen kell a hajadon leányokat részesíteni az osztály során? 
Mutassa be, miként érvényesült az özvegyi jog? 
 
 
 
Kalász Péter, János és Mihály testvér atyafiak, két sessio szállásföldön úgy 

osztozkodtak meg, hogy két-két fertály földet az anyjukkal egyetemben által 
engednek, a házból is mindegyik 200-200 forintot jussa fejében nyerjen. 

Miután anyjuk özv. Kalász Jánosné holtáig János fiánál akar lakni, azért a 
reá háramlott 2 fertály szállási földből Péter és Mihály fiainak egy fertály szál-
lási földet János fia jóváhagyásával mindeneknek fél-fél fertály jutván által en-
ged. 

Ezen megegyezésről ereje mellett nemcsak minden jövendőben remélhető 
jussukról lemondanak és azon Ingóban lévő szőlőből 9 utat János testvérjüknek 
által engednek örökös jussal úgy, hogy sem mi sem pedig törvényes maradéka-
ink őtet vagy törvényes successorait sem egyben sem másban Calumnia bünte-
tés alatt nem háborgatjuk.( Makó, 1808. ) 

 
Mutassa be az osztályt! 
Mi volt a calumnia büntetés? 
 
 
 
Néhai Szűcs Ferenc successorai közül az özvegy Kocsis Erzsébet, most 

Szűcs István felesége, valamint Szűcs Kata most Garai Mátyásné és Szűcs 
György jelentik, hogy Szűcs Ferencné, az attyukról, régen meghalálozott Szűcs 
Istvánról maradt egy pászta 50 útból álló szőlő az ingói kerületben, meghalván 
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Szűcs Ferenc, ez a szőlő özvegye keze alatt és hasznára volt, ámbár másodszor 
is férjhez ment légyen.  

Osztályt kívánnak, mert még öten vannak, ú.m. Sára, Beleznai Mihályné, 
Kata, meghalálozott János három gyermeke, Sára, Baranyi Istvánné, István 11 
éves és János 2 éves, meghalálozott István két gyermeke; Kata 12 éves és Ersók 
9 éves, György, aki az apai házban maradt. 

A szőlő felét, 25 utat az édesanyjuknak hagyják úgy, hogy míg él bírja, 
hasznát vegye, de el ne adhassa, halála után azon 25 út is visszajöjjön és az 5 
successorok között egyenlőképpen elosztasson. A szőlő másik fele öt részre el-
osztatván, jut mindenkinek öt út, de János és István gyermekeinek külön-külön 
jutott öt út szőlőt György magához váltotta egyik részt 25, a másik részt is 25 
forintban, melyet most kész lefizetni, de azon árváknak nagyobb hasznára köz-
megegyezésből azon 50 forint további rendelésig nála marad mai naptól járó 
törvényes interesre, mindaddig, amíg azon árvák felnevelkednek és a törvényes 
időt elérendik, addig is az esztendőnként járó interest a capitalishoz számlálván. 

Kata jelenti, hogy a Sára részére jutott 5 út szőlőt megvette 25 forinton és az 
árát is megfizette. (Makó, 1805.) 

 
 
Határozza meg az osztályosok között fennálló rokonságot! 
Milyen szerepe volt az életkornak a magánjogi viszonyokban? 
Mi a törvényes idő? 
Mi a gyámság? 
Milyen pert kezdeményeztek a felperesek? 
Mi a jogi természete a per tárgyát képező szőlőnek? 
Milyen öröklésjogi szabályt érvényesítettek az apai ház esetében? 
Milyen szerződést kötött Kata illetve György a testvérekkel? 
Az árvák jogait milyen feltételek rögzítésével igyekeznek védeni?  
Megtámadhatják-e ezt az egyességet és mikor a kiskorú örökösök? 
 
 
 
Apjok Mihály, mint öreg atya a maga fiaival ú. m. Andrással, Istvánnal és 

Jánossal előjövén, a fiainak hallottakra azt adja elő, hogy a két öregebb fiát, 
amidőn tőle elváltak kielégítette. 

Andrásnak adott az 1800. évben lett elválásakor egy fertály földet, 22 út sző-
lőt a Veréb hegyen, 5 darab szarvasmarhát, a porta részből 20 forintot. A házi 
örökségből az által elégítettett ki, hogy István és János kézi munkájokkal segí-
tették őt a háza felépítésében, amely házát eladván, a Török Mihály háza felét 
vette meg a János malma mellett, amelyben most is lakik. Adott még egy lovat 
és öt sertést. 
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Istvánnak adott az 1805. évben 4 tinó ökröt, melyek közül kettő hatodfű, ket-
tő harmadfűre menő volt. Egy tehenet, egy lovat, 22 út szőlőt a Veréb hegyen, 3 
sertést, egy fertály szállás földet, a házi jussból 213 forintot.  

Ezen két fiak kielégítettek, s azt adják elő, hogy apjukat sem életében sem 
halálában nem háborgatják, tőle többet nem kívánnak. 

János testvérjük, aki az atyánál van, holtáig megmarad, őket tisztelni és el-
tartani magát kötelezi. Őt sem apai sem anyai jus eránt nem háborgatja. (Makó, 
1806.) 

 
Milyen egyezséget takar ez a megállapodás? 
Határozza meg az egyezségben megnevezett jószágok jogi természetét! 
Milyen szabályokat kellett érvényesíteni ahhoz, hogy érvényes legyen ez a megegyezés? 
Mit jelent az anyai juss? 
Milyen kötelezettség terheli a legkisebb fiút? 
 
 
„Abonyi Tóth Gergely három fiaival, Ferenccel, Istvánnal és Pállal, ő még 

életében kívánván fiainak szerencsés előmeneteleket látni, és azoknak atyafisá-
gos egyetértésekben gyönyörködni, mindennemű ősi és keresett ingó és ingatlan 
javaik iránt ily atyafiságos osztályt rendelt: 

1. Az ősi 11 darab marhából elholt és legöregebb Mihály fiamat, már régen 
kielégítettem adván néki két ökröt, egy tehenet, egy harmadfű üszőt, egy kocsit 
és mindenféle házi eszközöket egyedül még 32 utakból álló ősi szőlőből néki 
esendő egy negyed részhez lehet jussa. 

2. Ámbár István fiamat is minden ősi javakból felesleg kielégítettem, tekin-
tetbe vévén mindazonáltal a haza mellett való katonáskodását keresett szőlőm-
ből a felső részen hagyok 3 pásztát oly kötelezés mellett, hogy az első pontban 
érdeklett Mihály fiamtól származott unokáimnak az ősi 32 utakból illető 8 uta-
kat ő adja ki. 

3. Minthogy a feljebb érdeklett ősi javakon kívül minden egyéb ingó és fek-
vő javaim tulajdon szerzeményeim, ezekből, nevezetesen a felső szőlőnek 3 
pásztáját Ferenc fiamnak adtam, a vett házammal együtt elvévén már az ingó 
javak felét. 

A belső szőlőmet és házamat, aklomat és minden ingó javaimnak másik felét 
vélem lakó legkisebb idejű Pál fiamnak adtam, megtartván magamnak két ök-
röt, egy lovat, egy bikát, melyet holtom után is ugyan Pál fiamnak ajánlok.” 
(Cegléd, 1811. ) 

 
Határozza meg az osztályrabocsátás általános szabályait! 
Mit kell tudni az ősi és a szerzett javak felosztásáról? 
Mit értünk beszámítás alatt osztályrabocsátáskor? 
Mire kötelezte Istvánt az apja?  
Mi a hagyományrendelés? Milyen típusai vannak? 
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„Ecser János és Ecser Mihály atyafiak felvallották, hogy ezelőtt 43 eszten-
dőkkel amidőn megosztozván egymás iránt azt a kölcsönös fogadást tették, 
hogy ha közülük akármelyik is mag nélkül elhalna, sem az osztályban nyert ja-
vak, sem más szerzemény javak eránt egyik a másikon vagy maradékaik mara-
dékaiban semmi keresetet soha nem formálnak és szabad tetszések szerint min-
den javait annak hagyhatja akinek akarja, a fogadásokat most megújítják.” 
(Cegléd, 1825. ) 

 
 
Az osztályos atyafiak a felosztott minden vagyon vonatkozásában köthetnek-e ilyen meg-
állapodást? 
Érvénytelen lesz-e ez a megállapodás, ha valamelyik örökös mégis megtámadja osztályo-
sait? 
Van-e olyan jószág, amire minden további nélkül vonatkozhat egy ilyen megállapodás? 
Melyek az osztály jogkövetkezményei? 
 
 
 
A Kállay nemzetség orosi ágának osztálylevele 1760. április 9.: 
 
„Mi alább is megírtak úgymint egyrészről N.Kállai Kállay Jósef, N.Kállai 

Kállay Mihály felséges asszonyunknak  Ttes Hallerianum gyalog regementbeli 
kapitánya és N.Kállai Kállay János mind hárman néhai N.Kállai Kállay János-
nak Mtgos Báró Perényi Borbálától született gyermekei. Másrészről pedig 
N.Kállai Kállay István felséges asszonyunknak testőrző vitéze és hadnagya és 
NKállai Kállay Antal mindketten néhai N.Kállai Kállay Pálnak fellebb említett 
Kállay János Gaál Magdolnától született fiának, Tomcsics Borbálától nemzett 
fiai adjuk tudtára mindeneknek akiknek illik, ezen osztály levelünknek rendi-
ben, hogy ámbár fellebb illetett Ttes Nzetes és Vzlő édes atyánk urunk és 
respectíve nagyatyánk urunk halálával elmaradott ősi ingatlan javaiban ideig va-
ló osztály lett volna közöttünk melly szerént ki ki azideig maga részét bírta mi-
vel, mindazonáltal fent nevezett Mgos Báró Perényi Borbála édes és respective 
nagyasszony anyánk hozzánk való különös szeretetből a maga ötöd haszonrész-
ét és úgy mindenkor valamint özvegységében a Kállay jószágban akár építések 
akár jobbítások által gyarapított, így szóval valami csak kereset nevével jöhet 
nekünk fiu ágon lévő gyermekeinek közosztály alá bocsátott azon ideigvaló 
osztályunktól elálltunk és másról állandóképpen tartandóról gondolkodtunk; 
mely végre múlt ezerhétszáz hatvanadik esztendőben április havának kilencedik 
napján költ Transactionak erejével megbíráltuk az ide alább coramizalando 
arbiter urakat. […] 

végre a nyilakat négy részre egyenlőképpen igazságosan úgy elintézték, 
hogy azokban mi magunk is mindnyájan csendesen megnyugodtunk. Végre 
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amidőn csak az volna hátra, hogy ki ki nyilatkozna, az említett arbiter urak 
proponalvan, hogy a fi és szép atyafiságnak megmutatására mi mennénk nyíl-
húzásra, s nem választana ki ki magának a nyilakból legelőször is mi József, 
Mihály és János István és Antal öcsénknek választást engedvén – egyenlő sza-
bad tetszésünk szerént való megegyezésünkből e szerint osztoztunk fel. 

1. Nekem Kállay Józsefnek jutott Ttes Szabolcs megyében Oros nevű hely-
ségben az a curia, melyet nemrégiben eöcsém Kállay János fogott fel azon hely-
ségnek amennyiben most actualiter bírjuk egész haszonfelével s ott lévő jobbá-
gyokkal, […], mivel pedig a helységnek egész fele minden beneficiumokkal 
nekem jutott fel pedig amint alább meg fog íratni István és Antal eöcsém 
uraméknak, azért, hogy az intravillanum iránt se egyik se másik meg ne 
csalattassék, egyenlő közköltséggel Geometrat fogunk hozatni, aki köztünk iga-
zán felmérje és így magunk között felosztassuk; ezenkívül pedig jutott nekem a 
Harangi és Nyírjési pusztának egész haszonfele; nemkülönben a Tiszavarsányi 
pusztánk Ts Nemes Heves és Külső Szolnok törvényesen összefoglalt 
vmegyékben lévőnek ugy Kutya Bagosi pusztánk T. Nemes Szabolcs megyében 
helyheztetnek felének fele; amennyiben tudniillik ami lineánk által bíratik 
mindezek pedig minden néven nevezendő külsö és belső appertinentiákkal és 
beneficiumokkal; Oroson egy száraz malom ugyanott pedig a vízi malomnak 
haszonfele.  

2. Nekem Kállay Mihálynak jutott Eszlárnak egész fele a Löki portio rév és 
korcsmabeli egész jövedelemmel és Turán három telekből álló portio. Item  
Ráczen nevü egész puszta mellyek mind T. Nemes Szabolcs megyében 
vagynak, mindezek pedig hasonlatosképpen minden néven nevezendő külső és 
belső appertinentiákkal és beneficiumokkal, ugymind azáltal, hogy Mgos asz-
szonyanyám ő nganak ötszáz Rhenes forintokból álló adósságát mellyel a Tokai 
pater piaristáknak tartozik én fogom kifizetni s accessoriumivak kifizetésére 
[…] köteles fogok lenni.  

3. Nekem Kállay Jánosnak jutott az Palonyai curia Palonyának item 
KérSemjénnek, Kérnek és Bélteleknek mind Szabolcs megyében lévőknek az az 
egész haszonfele melly néhai édesatyánk után minket illetett ott lévő jobbá-
gyokkal és taxásokkal s minden nemü külső és belső appertinentiáival és bene-
ficiumaival egyetemben ugyan Nemes Szabolcs megyében lévő Bér nevű és 
Császár szállása nevezetű két pusztáknak haszonfele. 

4. Nekünk Kállay Istvánnak és Antalnak jutott Oroson néhai Kállay János 
nagyatyánk urunk curiája és azon helységnek amennyiben most birodalmunk-
ban vagyon egész haszonfele item ottan jobbágyok, […] Praterea az nevezett és 
nekünk jutott udvar előtt lévő száraz malom ugyanazon orosi határban a vizi 
malomnak haszonfele, melynek építési árát József bátyánknak secundum 
aestimationem felében tartozunk bonificalni; Hogyha pedig Oroson az 
intravillanum közöttünk és József bátyánk között igazán és egyenlőképpen 
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oszoljon amint az első punctumban meg vagyon irva közköltséggel Geometrat 
fogunk hozatni aki az intravillanum földet közöttünk igazán felmérje […] hogy 
a Kállóból jövő uton belöl a rét felöl az curiankig nekünk essék a másik oldala 
pedig ugyan a mi curiankig vagy is a Nyíregyház felé kimenő utig József bá-
tyánknak azon alól ugyan azon oldal minekünk, a mi curiánkon túl pedig 
Pazony felé végig az falunak József bátyánknak, ugy mindazonáltal hogyha 
egyik a másikát inquantitate terres intravillanos felül hasadna az inquantitate et 
qualitate secundum commoditatem a curiahoz legközelebb bonificaltassek; ju-
tott pedig ezen orosi rata nekünk is minden külső és belső appertinentiakkal és 
beneficiumokkal hasonlóképpen amint József bátyánknak. Nemkülönben az el-
ső punctumban nevezett Harang és Nyírjes pusztáknak haszonfele Tisza Var-
sány és Kutya Bagosi puszták a mint felljebb is megvan írva, amennyiben 
lineánk által bíratik felének fele, ezek is mind belső és külső appertinentiakkal 
és beneficiumokkal egyenlőképpen. 

5. Ámbár a második punctum szerint ezen osztályunk által Kállay Mihály 
atyfiának jutott az Eszlári nyíl, mivel mindazáltal azon jószágok Mlgos asszo-
nyunk anyánk őnga kezénél életéig fog maradni, minden haszonvételével és az 
említett Kállay Mihály vérünknek csak ő nga halála után fog kezébe egyenesen 
esni, azért in competentinam ratos ejus addig míg önga fog élni, mi hárman 
infima ötszáz vonás forintokat fizetni egyenlő proportioval mellyet aszignalunk 
Turi jövedelmünkre. 

6. Némely jószágunk iránt, azok között Oros iránt is a mely reszecske képé-
ben mostan birodalmunkban nincsen, pört kezdettünk a Ttes Királyi Táblán s 
vagyon is reménységünk hogy meg fogjuk nyerni, ha Oroson azt azért magunk-
nak tekintjük, akár az említett processussal akár másképpen és a mit most nem 
bírunk tehát az is legyen József bátyánké és István és Antal öcsénkké, de ellen-
ben hasonló proportioval és örökséggel őkegyelmének a vissza nyerendő jószá-
gokból inaequivalenti bonificalni nekünk tartozzanak, ugy: 

7. Lökön is a mi örökségünk még idegen kéznél vagyon annak revindicatioja 
legelőször álljon Mihály atyánkfián és successorain, ha ő kelme nem akarván 
revindicalni szabad legyen nekünk is a revindicatio, ugy mindazonáltal, hogy 
mivel Mihály atyánkfiának az mostani korcsma és rév egész jövedelemmel ju-
tott az visszaváltandó jószágot in pro judicium ipso ne bírhassa a visszaváltás 
után is, hanem csupán azon beneficiummal, amellyel kifogja váltani az is csak 
addig míg Mihály atyánkfia az investialt summat le fogja tenni. 

8. […] 
9. Minthogy közülünk senkinek ősi épület nem jutott, hanem csak István és 

Antal öcsénknek Oroson, néhai édesatyánk háza, mely csak atyafiságos becslés-
sel is könnyen megér ezer Rhenus forintokat, azért fog nékünk  Józsefnek, Mi-
hálynak és Jánosnak bonificationk legyen említett Antal és István öcsénk tar-
tozni fognak hármunknak kinek kinek kétszázötven Rhenus forintokat fizetni. 
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Nem különben mivel ugyanazon curia és ház körül találtatnak hasznos és al-
kalmas épületek mellyek most nékiek Kállay Istvánnak és Antalnak maradtak, 
azon okból Kállay József bátyánknak, aki ezeket maga különös költséggel tétet-
te kötelesek leszünk in bonifikationam háromszáz Rhenus forintokat letenni, 
mely mindkét rendbeli adósságunkat ezen osztály alkalmatosságával említett 
István és Antal öcsénk complenaltak is. 

10. […] 
11. A mutua successiot in casum deficientis unius autalterius magunknak 

fent hagyjuk, ugy hasonlóképpen az evictiot is ugy hogy ha történnék egyi-
künknek vagy másikunknak most osztályba jutott részén in toto vel in parte tör-
vényesen elesni tartozni fogunk in aequalitate omni modo bonificalni. 

12. […] 
13. Oroson a Kása malom miközöttünk József, István és Antal között marad. 
14. Amely processusaink adrevindicationam Haeriditatum nostrarum com-

munium Pesten most folynak vagy ezentúl fognak folyni azoknak folytatására 
és addeputettionem in horentis ne fors summa mindnyájan a proportione tarto-
zunk aequalitate conservalni. 

15. Vagynak ezenkívül több örökös jószágaink is most actualiter birodal-
munkban, ugymint T. Ns Külső Szolnok s Heves törvényesen összefoglalt 
vmegyékben Tur nevű mezővárosunknak haszonfele, Szabolcs megyében Kálló 
nevű egész mezőváros és Beszterczén lévő portionk, Szatmár megyében Farkas 
asszony nevű mezővárosnak haszonfele az avarságon szerte széllyel lévő 
portiok, mind mind azáltal, még ezeket néhai T. Nemzetes és vitézlő Kállay Fe-
renc /: ki fellyebb említett édes atyánknak és respective nagyatyánknak testvére 
vala:/ urunk bátyánk lineáján lévő atyánkfiaival közönségesen bírjuk és csak jö-
vedelmével azoknak osztozunk azért ezeket magunk között most fel nem osztot-
tuk.  

16. Minthogy ezen osztályon mindnyájan ugy megnyugodtunk, hogy abban 
semmi nemű kigondolható okból sem egyikünknek sem másikunknak kétsége 
nincsen annak okáért valamint ezen osztályunknak örökös állandósága kedvéért 
magunkat lekötöttük volt, úgy most egyenlő akaratból egyezésből és rendelés-
ből ezen osztályunkat örökössé állandóvá és megmásolhatatlanná mind magunk 
mind pedig maradékink között teszük és hagyjuk, ugyhogy sem egyik sem má-
sik  sem egy sem más színből, gáncsból és akárminemű kigondolható okból 
meg nem másolhassa se successoraink meg ne másolhassák; ha pedig közülünk 
akármelyik ellenkezőt […] merészelne, az ollyatén meg nem álló fél totius 
quoties attentaverit in vinculo centum auream pro singulis ipso facto et circa 
qualiter quidrea et media cedentiam büntetődjék, még is ennek az osztálynak 
örökös és megmásolhatatlan ereje és változhatatlansága legyen mind köztünk 
mind maradékain között. Végre ezen osztályunkat testvér idősbik bátyánk T. 
Nemzets és Vitézlő NKállai Kállay József tegye be pro perenai conservatione a 
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Leleszi nemes conventbe. Költ Oroson dei octava mensis february millesimo 
septingentesimo sexagesimo secunda.” 

 
 
Olvassa el az osztályos egyezséget! 
Határozza meg a benne foglalt vagyontárgyak jogi természetét! 
Határozza meg az osztályos nemzetség rokonságát! 
Miképpen határozták meg az osztályrészek birtokhatárait? 
Milyen jogot biztosítottak az özvegynek? 
Milyen női különjogokról rendelkeztek? Határozza meg azok jogi sajátosságait! 
Milyen kisebb királyi regálékról rendelkeztek az egyezségben? 
Maradt-e osztatlan állapotban birtokrész? 
Mit értettek közbirtokosság alatt? 
Hasonlítsa össze az osztály és a törvényes öröklés szabályait! 
Mit értettek nyílhúzáson? 
 
 
 „Alól írott, határtalanul szeretett és múlt 1853dik évi november 7én elhúnyt 

nőm Esztelneki Bíró Klárával nemzett Paulina báró Wasmer Adolfnak – Amália 
esztelneki Bíró Kálmánnak hites társaik – és Irma vagy is Mária, ki jelenleg 11 
éves és Pesten az Angol Apácza Kisasszonyok növendéki zárda intézetben van, 
mind három forrón szeretett leányaim s vejeim iránt viselt szeretetem s 
vonzalmomnak engedve, és az ő bővebb boldogulhatásokban gyönyörködni 
ohajtván, saját atyai indulatomból eredett elhatározásom s megmásolhatatlan 
akaratomnál fogva atyai és anyai hajdan elérhető jogaik tekintetéből, részin ősi, 
részin szerzeményes vagyonom felett közöttük a következő lelkiismeretem sze-
rint arányosított intézkedést teszem: 

1. Csanád vármegyében kebelezett dombegyházi puszta részemet mai naptól 
fogva fenebb megnevezett három leányaimnak és tekintve vejeimnek által adom 
és által adottnak nyilvánítom következő módon: Báró Wasner Adolfné Paulina 
leányomnak jusson: a lakház, gyümölcsös kert, az udvaron levő mostani ló istál-
ló, cselédház, kis deszka gabonás, kukoritza kotárka. – Bíró Kálmánné Amália 
leányomnak: a mostani ispányi és cselédház, marha istálló, száraz malom és 
malomház. Melyek között a határ vonalt úgy tűzöm ki, hogy a mint Arad felül 
tanyámra jelenleg van a bemenetel, a lóistálló és ispáni lak között lévő kapunak 
közepe szolgáljon mesgyeül, onnan kezdve pedig egyenes vonalban a kert szél-
tében lévő árok mellett a gyepig vonattassék. Szabadságokban hagyván egyéb 
iránt magok között akár a határ, akár pedig az épületekre nézve tetszés és belá-
tások szerint az egész puszta részt mérnökileg felméretvén az épületeknek elő 
adott állásukhoz alkalmazva, három egyenlő s elosztásukban minél inkább ren-
des alakú részre osztassék fel, és aszerint vegyék birtokukba, és szabadon hasz-
nálják. 
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2. Irma leányomnak ki a Dombegyházi épületekből nem részesül, rendelem 
és hagyom mostanról halálom esetére Simándi házamat istállómat vagy is azon 
belső telken lévő épületeimet a hozzá tartozó egy kapcsolatban levő kerti telek-
kel. Ezen épületek a pusztaiaknál értékesebbek lévén és külön telekkel járulván, 
ezen késedelemben Irma leányom rövidséget nem szenved. 

3. Hogy Irma leányom a jármos és gulyabeli marhából ahoz képest mint Pau-
lina és Amália leányaim részesültek, arányosan részesíttessék, nevezett gyerme-
keim kifognak választani 8 darab jármos ökröt, járomba való 4 tinót, négy bor-
jas tehenet, egyborjas bivaly tehenet, tíz darab egy éves süldő koczát egy kannal 
és ezeket a két vőm akár együtt, akár külön, meghatározandó becsértékükben 
megtarthatják oly formán, hogy a becsértékükből támadó tőke után Irma részére 
félévenként 6% kamatot az én kezeimhez fizessenek, a tőkét pedig Irmámnak 
férjhez menetele napjától vagy nagykorúságától hat hónapra lefizetni kötelez-
tessenek. 

4. Paulina leányomnak édesanyja által kiadott aradi házhoz tartozott kerti te-
lek arányos pótlásául Amália és Irma leányaimnak adom halálom esetére a 
magyaráti szőlőmet amint áll, vagy akkor állani fog az egész présházi készüle-
tekkel együtt egyaránt felosztandólag. 

Paulina és Amália leányaim férjhez menetele alkalmával ötezer pengő forint 
értékű gyöngy, drágakő, ékszer s ezüst neműeket kapván, köteleztetnek Irma 
testvérüknek leendő eljegyzésekor ki ki egyenként 1666 pengő forint 40 krajcár 
összesen 3333 pengőforint 20 krajcár-t ezüst conventiós pénzbe férjhezmenetele 
előtt kiházasítási készületeire, akár ő neki magának, akár nekem és illetőleg 
gondnokának kamat nélkül lefizetni. 

6. Irma leányomra nézve feltartom magamnak illető nagykorúságáig a gyám 
és gondnokságot oly kötelezettségemmel, hogy az őreája esendő ebbeli osztály 
részéről, valamint ezutáni jövedelmeiről gondnoki minőségben számoljak. 

7. Ezen intézkedésem természetes következéseképpen által adom vejeimnek 
s illetőleg mind három leányaimnak öszveirt adósságaimat, melyeket gyermeke-
im magokra vállalván, valamint annak idején a tőkét, úgy az utána járó kamato-
kat kellően fizetni és kifizetni köteleztetnek, s engem e tekintetben evincalni tar-
toznak. 

8. Az egyik vagy másik testvérnek magtalanul történhető kimúlása esetére 
feltartva kiköttetik a viszonos örökösödési jog. 

9. Valamint a Simándi birtokomra és Magyaráti szőlőmre nézve magamnak 
éltem fogytáiglan a haszonvételt és élvezetet feltartom: úgy mindaz ingóságokat 
melyek ezen intézkedésem alá nem estek s itt felemlítve nincsenek általjában 
nevezetesen pedig a pusztán az eladásból felmaradó gabonára, szalmában még 
nyomtatatlan lévő búzámra, árpára, zabra, kukoriczára, szénára szalmára, igás 
és városi lovaimra, béres kocsi s szekérre s egyéb gazdasági eszközökre tulaj-
doni és szabad rendelkezési jogomat magamnak feltartom. 
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10. Ezen atyai intézkedésem folytán szeretett gyermekeimnek teljes jogot 
adok, s engedek miszerint a reájok mért kötelezettségöknek, ennek aláírásával 
nyilvánítandó elvállalása mellett a régióra esendő dombegyházi birtok illetősé-
geket nevükre szokottan által is írathassák. 

11. Nagyobb felvilágosításul ezennel jelesen a 9dik pontra nézve megjegyez-
tetik, hogy a Simándon lévő 124 holdra nézve a tulajdon és arról való szabad 
rendelkezési jogomat magamnak fentartom és illetőleg kedves atyánknak 
fenmarad. – Hasonlóul mindennemű vagyonra amit magamnak szerzek és meg-
gazdálkodok, azokra is a szabd rendelkezési jogom kiterjed.  

Kelt Aradon Ápril hó 15dikén 1854.” 
 

 
Megfigyelhetők-e valamilyen változások ebben az apai osztályban az OPTK hatálybalé-
pését követően? 
Kiköthették-e az osztályosok a „viszonos öröklést” 1848 után? 
Az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok hatálybalépését követően az apáról a gyermekei-
re háramlott vagyonnak mi volt a jogi sorsa lemenők létében illetve lemenők hiányában? 
Miként változott meg a kötött tulajdoni rendszer Magyarországon 1848 után? 
Milyen idegen dologi jogról történt intézkedés az osztálylevélben? 
miképpen határozták meg az ingatlan osztályrészek határait? 
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A TULAJDONT KORLÁTOZÓ JOGOK 
 
 
„Szolgalom a tulajdonnak bizonyos tekintetbeni megszorítása, melynél fog-

va a tulajdonos tulajdona tekintetében valamit tűrni, vagy mulasztani kötelezte-
tik.” (Suhayda: 199.) 

 
„A szolgalmak hazánkban bár tán eleje óta divatoztak, de maga az elnevezés 

’servitus’ valamint a szolgalmi jog szabályozása ugy, mint p.o. a római jogban, 
vagy más álladalmak törvényeiben nem jelentkezik.” (Suhajda: 200.) 

 
„A személyes szolgalmak, mint a használat, haszonélvezet, midőn szerződés 

vagy végrendelet által megállapíttatnak, a szerint ítéltetnek meg. Különben 
azokra nézve főelvül áll: hogy a használatnak, ugy mint a haszonélvezésnek a 
dolog állagának sérelme nélkül, és rendszerint a jogosítottnak személyére lehet 
gyakoroltatnia.” (Suhayda: 202.) 
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„Hajagos István személy szerint megjelenvén előttünk, vallást tett, hogy 
azon két darabban, 57 útból álló szőllei, mely reá nézve még az édesattyáról 
maradott, és a szolnoki úton Hajagos József senátor úr és Kovács József szom-
szédságokban vagyon, minthogy a közönséges restanciáknak lefizetésére szorít-
tatik, eladta örök áron és megmásolhatatlanul említett testvérinek Hajagos Jó-
zsef úrnak 100 rhenus forintokon, oly feltétellel, hogy amíglen él Hajagos Ist-
ván maga mívelhesse és hasznát is vehesse, halála után pedig szálljon említett 
Hajagos József úrra és maradékaira.” (Kecskemét, 1759.) 

 
Melyek a szolgalmi jog fajai? 
A megegyezés a szolgalmi jog mely típusát rögzíti? 
A megegyezés alapján állapítsa meg a szolgalmi jog gyakorlójának jogait és kötelezett-
ségeit! 

 
 
 
„Minek utána édesanyánk (báró Perényi Borbála) a szeretetét hozzánk meg-

mutatta és még éltében azzal vígasztaltatni kívánt, hogy lássa kinek kinek közü-
lünk megmaradandó statusát, amennyiben ez az egyezés és igaz osztályból 
származhatik; mi is (Nagykállói Kállay József, Mihály, János és Pál gyermekei, 
István és Antal) kötelezzük a következendőkre magunkat, ugymint elsőben is 
Eszlár nevű fél falunkat ahoz tartozandó mindennemű beneficiumokkal Löki 
portionkat rév és korcsma jövedelmével minden beneficiumaival Raczra nevű 
egész pusztánkat és Turán három telekből álló portiónkat, holta napjáig kezénél 
hagyunk, ugy hogy azokat minden jövedelmével használhassa tetszése szerint. 
[…]” (Szeged, Csanád megyei törvényszék, 1854. Oros, 1760. április 9.) 

 
Az osztályos egyezségben, milyen idegen dologi jogról rendelkeztek? 
A rendi magyar magánjogban, milyen női különjoghoz kötődik? 
Határozza meg annak jogforrási alapját? 
Mutassa be történeti fejlődésében a szolgalmi jogot! 
 
 
 
„Ns. Bodacz Anna néhai Berényi Gergely özvegye, vélem lakó édes fiammal 

a következő egyezségre léptem: a kisebb házban magamnak csendes lakást kö-
teles engedni és fűtővel ellátni; esztendőnként 12 köböl búzát és 8 köböl árpát 
adni; minden esztendőben köteles adni egy hízott sertést, egy fias tehenet, de 
csak fejésre valót.” (Szentes, 1807. október 10.) 

 
A szolgalmi jog mely típusáról történt rendelkezés? 
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 „özv. Gábor Jánosné és fia Gábor János a következő egyezséget tette: az 

özvegy jussairól lemondott fia Gábor János által részére fizetendő 40 váltócédu-
la forintokért oly feltétellel, hogy őt fia mindaddig, míg Gábor János nevét vise-
li sorsához képest tartsa és az atyai házba csendes lakást engedjen és megbe-
csülje. 

 
Ugyanezen alkalommal özv. Zsákai Györgyné személy szerint vejével Száva 

Sámuellel megjelenvén beíratni kívánta, hogy Gábor Jánosnak atyáról maradt és 
Zsákai Györgyné részére fizetendő 30 forint adósságot elengedte azon feltétel-
lel, hogy Gábor János házában ezen summáért négy esztendeig azzal együtt 
lakhasson.” (Szentes, 1826. március 16.) 

 
Hasonlítsa össze a fenti egyezség alapján az özvegyi jogot és a használati jogot! 
A dolog tulajdonosát milyen kötelezettségek terhelik? 
Melyek a jogai és a kötelezettségei az özvegyasszonynak és a dolog használójának? 
Keressen a példatárban olyan szerződéseket, amelyekben használati jogot kötött ki az el-
adó! 
 
 
„Kis Pál a házát örök áron megmásolhatatlanul eladta Mészáros Jánosnak 

150 rhenus forintokon. 100 forintot effectíve felvett. 50 forintot pedig a jövő 
Szent György napkor fent említett vevő fél minden perpatvar nélkül le fog fi-
zetni, addig az eladó fél magának abban a házban a lakást fenntartja.” (Kecske-
mét 1762.) 

 
Mutassa be az örökbevallás szabályait! 
Határozza meg a szerződésben kikötött idegen dologi jogot! 
 
 
„Szűcs Györgyné a házát eladta örök áron és megmásolhatatlanul Gál Mi-

hály vejének és Vörös Ilona édesleányának 148 rhenus forintokon. A kamarát 
az adó fél magának fenntartván, kik ha békével együtt meg nem lakhatnának 
azon kamaráért letévén a vevő fél 60 rhenus forintot, tartozik Szűcs Györgyné a 
házból kimenni, ha pedig Szűcs Györgyné holtáig ott megmaradna és a kamará-
nak árát el nem élné, Gál Mihály akkori becsü szerint azon kamarát magának el-
tarthatja.” (Kecskemét, 1762.) 

 
Mi a becsü? 
Határozza meg a rendi magánjogban használt értékeket! 
Jellemezze az örökbevallás alapján a használati jogot! 
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„Nagy Györgyné azon házát, melyet első férjével szerzett eladta vejinek 
Csabai Istvánnak és azon első férjétől való leányának Kis Annának, minden 
épületestől, […] oly conditiokkal, hogy Szent György napig velek lakik a fatens 
azon házban, sőt ha egymást eltűrhetik annak utána is megszenvedik a vevők, 
de szorosan magokat nem kötelezik.” (Kecskemét 1768.) 

 
Határozza meg a szerződés tárgyának jogi természetét! 
Milyen jogot kötött ki magának az eladó? 
Mutassa be a tulajdonjogot korlátozó jogokat a magyar rendi magánjogban! 
 
 
 
„Fekete István azon házát, melyet Faragó Lukács, Dobos Nagy Gáspárnak 

eladott, ő pedig szomszédi jussal a becsületes tanács törvénye szerint megtar-
tott, eladta örök áron Szőke Györgynek 74 tallérokon úgy, hogy Fekete István-
nak örökös bejárása maradjon Szőke György udvarán.” (Kecskemét, 1761.) 

 
Határozza meg az örökbevallás szabályait! 
Milyen feltételhez kötötték az felek a szerződés érvényességét? 
Határozza meg az uralkodó és a szolgáló telek egymáshoz való viszonyát! 
 
 
 
„A két bolt között pedig a békességes lakásra nézve lett ilyen megegyezés; 

mind a két boltbéli lakos a külső ajtón szabadon bejárhasson, ezenkívül pedig 
mindenki a maga földin tartson ajtót.” (Kecskemét 1759.) 

 
Miről rendelkeztek a városi jegyzőkönyv tanúsága szerint a szomszédok? 
Mutassa be a telki szolgalom szabályait a rendi korban! 
 
 
 
„Öreg Dadi Pál János és István fiainak az Uraság földjén 4/8, Fábiányon pe-

dig 4 ½ fertály szállási földjét minden épületekkel, úgy őszi tíz és tavaszi öt 
köböl vetéseket 100 forinton által adta oly conditiok alatt, hogy míg az öreg 
maga feleségével él, azon 100 forintokra esztendőnként egy köböl búzát és egy 
köböl árpát a fiak a magokéból elvetni, feltakarni, elnyomtatni és hazahozni, 
élelmekre tartoznak.” (Szentes, 1792.) 

 
Mit jelentett az „Uraság földje”?  
Határozza meg annak tulajdonjogi szabályait! 
Mit jelentett a „szállási föld”? 
Határozza meg az egyezségben megfogalmazott feltétel jogi következményeit! 
 



33 
 

„Zeke János a fertői oldalon Szabó Mihály szomszédságában lévő 3/8 sessio 
urbáriális földjét és tanyai épületeket örökösen általadja Bazsó Istvánnak és ma-
radékainak, minthogy az Uradalomnál már nevére íratott. 

Bazsó István és fiai kötelezik magokat, hogy ezen tanyáért […] Zeke János-
nak 500 forintot váltócédulában ki fognak készpénzben fizetni, ezenfelül mind-
addig míg Zeke János és hitvese Bazsó Ilona életben lesznek, ezen földön ter-
mesztendő minden növényeknek, ideértvén a szénát is, egyharmad részét kérik 
magok erején és költségén feltakarítva, említett Zeke Jánosnak az ő legkisebb 
terhe nélkül kezébe szolgáltatni.” (Szentes, 1826) 

 
 
Mit jelentett a tanya a 19. század elején? 
Mi ennek jogi tulajdonsága? 
Az eladó milyen jogot kötött ki magának? Mikor jelenik meg ennek törvényi szabályozása 
a magyar magánjogban? 
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TULAJDONSZERZÉSI MÓDOK 
 
 

Átadás   
 
„Az iratokból kitűnik, hogy az alperes Szentpéteri Sándor a peres szállást a 

felperes, Oláh János apjától, Oláh Istvántól örök áron 300 forinton, legkisebb 
eröltetés , úgy csalárdság nélkül megvette, ezen vételt a város jegyzőkönyvébe is 
beíratván azt törvényes erejűvé tette; az alperes az általa jó lélekkel és törvényes 
úton-módon szerzett s több esztendők elforgása alatt is, mint sajátjának 
hasznavételével, minden perpatvar nélkül bírt szállásának birtokában 
meghagyatik.” (Szeged, Csanád megyei törvényszék 1806) 

 
 
A törvényszéki ítélet alapján határozza meg  a szerződés érvényességének feltételeit! 
A példatárban keressen példákat arra, hogyan lehet tulajdonjogot szerezni átadással! 
Határozza meg a tulajdonszerzés feltételeit átadás esetén! 
 
 
 

Öröklés  
 
Keressen példákat arra, hogy a szokásjog szabályai szerint, miképpen lehetett tulajdon-
jogot szerezni a törvényes öröklés eseteiben és végrendelet útján! 
 
 
 

Találás (kincslelet) 
 
„Kis János felesége Kis Sára, a most elmúlt Úrnapi vásárhelyi vásárra men-

vén, az útban elejtett egy kopott veresbőr táblájú bugyillarist, amelyben volt egy 
passus Nagyváradi útra a Kis János nevére most Húsvét tájban, volt azonkívül 6 
bankóban 48 forint, u.m. egy 25 forint, kettő 5 forint, egy tíz forint egy két fo-
rint és egy egy forint, melyet mindeneknek panaszolván, utoljára Mágori Kata 
azt jelentette, hogy Kis Mihály, akivel éppen akkor ment annak kocsiján Vásár-
helyre, a város szélin talált és felvett egy bugyillárist. Kérte Kis Mihályt magá-
nosan, adná elő, de tagadást tett benne. Kis Mihály előhívattatott, s a lelkére 
kérdeztettvén Kis Mihály megvallotta, hogy ő meglelte azon bugyillárist, a Vá-
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radi levéllel és a 48 forinttal. Visszaadni ajánlotta, s neki Kis Sára két forintot 
ajánlott a pénzbül.” (Makó, 1806.) 

 
 
Határozza meg a találás jogi megítélését! 
 
 
„Nemes Csanád vármegye pusztai katonái, a makai réten, estve, naplemente 

tájban, elérkeztek a Szabó I. porondján lévő fűzesnek a fölső végihez, a hol ta-
láltak 18 darabból álló egy csapat marhát, melynek egy része a füzes mellett le-
gelt, némely része a porondon állt, de nem volt elterülve, hanem amint a szőri-
ről lehetett látni, usztatták őket. Behajtották a város házához a talált jószágot. 
Makó, 1807. december 1. A talált marhákat a város házánál tartották, majd a 
vármegye rendelése szerint licitacion eladattak, de a vevőktől azok visszavehe-
tők. A tulajdonosok 1807. december 17-én jelentkeztek, a marhák nekik vissza-
adattak, akik a marhák tartásáért és gondviseléséért naponkint egy darabtól 12 
krajcárt fizettek, s a vevők is kielégítettek.” (Szeged, Csanád megyei törvény-
szék, 1807.) 

 
Miként rendelkezik Werbőczy a talált állatokról?  
Miként szabályozza ezt az 1840: 9. tc? 
Mi volt a licitacio? 
Tulajdonjogot lehetett-e szerezni árverésen vásárolt dolog felett? 
Melyek ennek a szabályai? 
 
 
 
Egyesülés 
 
„Kié a föld, azé minden vetemény, vagy termés beültetett fák is bár másébul 

jönnek.” (Frank Ignác: 226.) 
 
„Veres Sámuel panaszolja, hogy most tavaszon, amikor a szántás bekövetke-

zett megboldogult néhai édesatyánk halálától fogva szántásban nem volt Nádas 
halmi kenderföldemet, kendermaggal szándékozván bevetni, ugarlására kimen-
tem. De Kecse Bálintét ugaroltam fel, melynek felét amiatt, hogy a kendermag 
szűkös volt kukoricával vetettem be. Amikor a kendermag alá ismét meg kellett 
volna szántani, magamat farkast kergetni rendeltettek és Pólya István sógoromat 
küldtem a béresemmel ki. Miképpen pedig én a Kecse Bálintét a magam gya-
nánt hagytam felcsóvázott jegy alatt, Pólya István sógorom a Dömsödi Demete-
rét hasonló jelzés alatt találta, (ez is be volt vetve kukoricával) sógorom a Döm-
södiét szántotta újból és a száraz idő végett akkor vetetlen és boronálatlan is 
maradt. Harmadszor is kimentem, amikor az eső miatt vetni lehetett, két véka 
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kendermaggal felét bevetettem, egy véka az enyém, fél véka a sógoromé, fél 
véka Rácz Jánosné hugomé. Két vékáját 6 forintért vettem meg. 

Mindez tudatlanságból esett. Kecse Bálinttal megegyeztünk, de Dömsödi 
Demeterrel nem, ezért azt kérjük, hogy amennyi kára lett a kukoricában azt haj-
landók vagyunk kipótolni, mivel nem szántszándékkal esett, hanem tévedésből. 

Mivel Veres Sámuel Nádas halomnál Dömsödi földjét tudatlanságból fel-
szántotta és kendermaggal bevetette, határoztatott, hogy Dömsödi Demeter a 
tudatlanságból vetett két véka kendermagért hat forintot fizessen Veres Sámuel-
nek.”(Szentes, 1801.) 

 
Határozza meg az ingatlan jogi természetét! 
Határozza meg az egyesülés lehetséges módjait! 
Miként ítélte meg a tévedést a rendi kor bírói joggyakorlata? 
 
 
 
„Az egész kukorica, mely Bíró Tamás  által hibásan és nem tudva Bartus 

György földjébe vetve lett Bartus Györgynek ítéltetik, ezenfelül, minthogy azon 
földben kender is vagyon vetve az Bíró Tamásnak meghagyatik, úgy mindazon-
által, hogy Bíró Tamás a föld árendáját 42 krajcárt és azonfelül még egy forintot 
tartozzon Bartus Györgynek a megesett hibáért fizetni.” (Szentes, 1799.) 

 
Mit jelentett az árenda? 
Határozza meg annak szabályait a példatár segítségével? 
Mit értett a bíróság „megesett hibán”? 
Miként ítélik meg a szántszándékos és a gondatlan magatartást a korabeli bírói gyakor-
latban? Keressen erre példákat a példatárban! 

 
 
 
„Borka Ferenc felesége Takács Tót Erzsébet azt panaszolja, hogy az ő ken-

derföldjét Dékány Gergely vetette be már egynéhány esztendő óta, ámbár azt bí-
rák uraimék ezelőtt valami hat esztendővel néki visszaítélték. 

Az elmúlt tavasszal azon földet öccsének Takács Tót Péternek által engedte, 
hogy vesse be a maga részére, de azt megint csak Dékány Gergely vetette be. 

Dékány Ferenc ezzel szemben azt állítja, hogy azt a kenderföldet magától 
Borka Ferenctől vette meg 3 márjásért. Felajánlotta Borkánénak, hogy fizesse 
vissza a 3 márjást és bírja tovább a kenderföldet, de azt nem akarta. 

A bíróság a korábbi végzését megújította.” (Makó, 1805.) 
 
Mi a kenderföld jogi természete? 
Mit értettek azalatt, hogy „által engedte” a földet?  
 



38 
 

Demeter András panasszal élt a református ecclésia elöljáróságával szemben, 
mert azok nem akarták az istállójába beépített vályog árát megfizetni. Az 
Ecclésia elöljárósága viszont azt állította, hogy Demeter tudta, hogy más tulaj-
donában lévő telekre épít. 

„Demeter András szóbeli panaszára végeztetett, hogy az vályog rakásért 
istállójoknak megfizettetik 9 forint a református ecclésia által. Azért nem adó-
dik meg a kért 18 forint, mivel nyilván tudtára volt, hogy már neki másutt van 
földje, mégis itten, truccra az ecclésia cantoriális földjén épített.” (Szentes, 
1801.) 

 
Mit jelentett a beépítés? 
Határozza meg annak szabályait! 
 
 
 
Elbirtoklás 
 
„Az elidősítés vagy másképpen Birtokfogás semmi nem egyéb hanem: az 

uradalom megszerzésének ollyan polgári módja, melly szerint a törvényes bírás 
által a más jussa megszereztetődik, vagy kioltódik.” (Czövek: II.486.) 

 
„Marsi Mihály, Marsi Pál és Marsi Mátyás panaszolják, hogy elmúlt hat esz-

tendeje, hogy néhai megboldogult édesatyánk Marsi Pál, egyéb jószága nem 
vala a házánál, hitünk nélkül azt vejének Tanczik Mártonnak eladta 40 forintért. 
Ezt a házat most Tanczik Márton el akarja adni, s azt hogy idegen kézre szálljon 
az atyánkról maradott örökség azt éppen nem engedjük. Velük szemben 
Tanczik Márton azt válaszolta, hogy a házát igaz úton, módon , örök áron 40 fo-
rinton vette oly feltétellel, hogy ipam uramat holta napjáig eltartom. Ezt a házat, 
mint tulajdonomat már 13 esztendőktől fogva bírtam és nem akarom eladni.  

A bíróság ítélete: néhai Marsi Pálnak, a felperes felek atyjának hatalmában 
volt maga házának, az uraság hitével való eladásra, melyet a felperes felek 13 
esztendőkig való hallgatása is megerősített; - helytelen keresetüktől elmozdít-
tatnak.” (Szentes, 1792.) 

 
„Juhász István panaszolja, hogy testvére Juhász János, akit ámbár attyok éle-

tében mindenből kielégített, mégis mindazonáltal attyokról maradott szőlőt hite 
és akarattya nélkül /:őtet ki nem elégítvén:/ eladta. Juhász János azt válaszolta, 
hogy édesannyok táplálására, gondviselésére István elégtelen lévén, János visel-
te a gondját. János az attyokról maradott szőllőnek a fele részét öccsének, Ist-
vánnak a megegyezéséből elfoglalta, melyet minden ellentmondás nélkül örökí-
tett. Mivel pedig két egy testvér atyafiak, Juhász Istvánnak mostani feleségével 
az tapasztalt kár és vesztegetés tétele miatt szüntelen perlekedtek, az abból kö-



39 
 

vetkezett nyughatatlanságot Juhász János megunta, az becsületes tanács határo-
zatából, Istvánt magának és feleségének nem akarattyok ellen, attyokról mar-
adott szőllőnek fele részéből 15 forinttal kielégítette.  

A bíróság ezt követően kimondta, minthogy Juhász István feleségével együtt 
panasz nélkül tovább mint egy esztendő és egy nap az inactionalt szőlőnek 
hasznával nem éltenek, praetensiója Juhász Istvánnak cassáltatik.” (Szentes, 
1773.) 

 
 
A két példa alapján mutassa be az elévülés és az elbirtoklás szabályait a magyar rendi 
magánjogban! 
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HATÁR 
 
 
„hogy azon jószágok s bármely ingatlanok, vagy akár ingók elfoglalásának 

esetén, melyeknek a birtokos békességes használatában volt, a sértett fél egysze-
rű panaszára az alispán, a szolgabíró és esküdt kiséretében, a hely színén a fe-
lek meghallgatásával, vizsgálatot tartson, és meggyőződvén a foglalás valósá-
gáról s megismervén a tett törvénytelenségét: a foglalókat az ilyen újonnan, 
vagyis még nem egy év leforgása óta elfoglalt javak uralmából vesse ki, és a 
megfosztottakat minden késedelem nélkül, ha pedig valamely akadály jönne 
közbe, az alispánhoz tett panasz napjától értendő legfölebb egy éven belül, a 
föntebb idézett czikkely büntetése alatt, az előbb bírt használatba és birtokba 
helyezze vissza.” (1802:22. §) 

 
 
„Samu Péterné kérésére az esküdtek kimentek a ház fundusához, s a követ-

kezőket tapasztalták; a fiának az udvara és a maga udvara iránt semmi kifogása 
nem lehet Samu István fiának, tapasztalták azt is, hogy Samu István a maga ka-
puját náddal bekerítvén Samu Péterné udvarán jár be és kocsiját is ott tartja, 
melyhez képest Samu Istvánnak meghagyatott, hogy az elrekesztést azonnal ki-
szedesse, Samu Péternének pedig megengedtetett, hogy a maga udvarát Samu 
István fia udvarától elkerítse.” (Makó, 1808.) 

 
„Szabó Sámuel és özvegy Szabó Andrásné kérték a város elöljáróságát, hogy 

menjenek ki a házi fundushoz és osszák meg a telket. Az esküdtek kimenvén, s 
a fundust, mely ezideig együtt lévén, nem volt külön szakasztva, azt követke-
zendőképpen vágták ketté. Az egész udvar hosszasága, amint a házi fundusok 
felmérése könyvében is vagyon, találtatott 48 ölnek, melyből az utca felől 24 öl 
kivágattatott Szabó Sámuelnek, ennek fojtában 24 öl pedig Szabó Andrásnénak; 
elmarad még itten a Marosi töltésig 16 öl gyümölcsös kert, melynek minthogy a 
Maros felöl vége keskenyebb 8 ½ öl adatott özvegy Szabó Andrásnénak, mely 
fundust  ez István feleséges fiának által engedett, hogy azon magának házat 
építsen ezen belül lévő 7 ½ öl gyümölcsöskert pedig maradt Szabó Sámuelnek. 
Varga Mihály város bírája, Varga János esküdt.”( Makó, 1813.) 

 
Mutassa be a határ  meghatározásának szabályait a mezővárosi joggyakorlatban! 
Hasonlítsa össze a nemesi birtok határjárási szabályaival a mezővárosban megtörtént 
határjárást! 
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„Főbíró Csaba Mátyás, Bozó István, öreg Sárközi Pál, Szentkirályi Mihály, 
Bíró István, Szekeres András, ifjú Deák Mihály, Nagy János és Hajagos József 
uraim együtt lévén, senátor Szentkirályi Pál és Rozgonyi István kérésére 
deputáltattak, kimenvén Ballószögbe, mert versengés támadott egymással hatá-
ros város adomány kert szomszédai között a határok miatt: megmutatván azért 
Rozgonyi István két tanúk által a két határokat, melyek Szentkirályi Pál úr ker-
tit, melyről a becsületes Tanács nemcsak controvertalt, hanem deputacio által ki 
is határoztatott, kérte a maga földit azon határokig extrudalni. 

Ellenben Szentkirályi Pál a controvertalt kertet, mind néhai Szőke Tamás, 
mind önnön maga egynehány esztendők alatt gyakorlott pacifikus jussát oppo-
náltatván, mind a jó szomszédoknak felállítása végett, mind a pörlekedés kétsé-
ges kimenetele eltávoztatása miatt atyafiságos egyezést ajánlott; azon 
controvertalt plaguson fekvő szántatlan föld, nemcsak egészen, hanem Rozgo-
nyi István úr köleses földibül két lépés, ezen föld északi szegletéből az 
ágasegyházi úttal fogva délre a községi útig, hol homok van az út között, egye-
nesen által határoztatván, napnyugatra a Szentkirályi Pál úr, és napkeletre Roz-
gonyi István úr birtokába bocsátani maradjon. 

Szentkirályi Pál úr és Rozgonyi István úr nemcsak kézbe adással erősítették 
meg e transactiot, hanem főbíró úr előtt élő nyelvvel declarálták. „Salvo tamen 
jure Magistratus, de Hortis non emptiis et Terrae inte per tertium deperto, libere 
disponensis.” (Kecskemét, 1759.) 

 
Mit jelentett a per kétséges kimenetele? 
Mit jelentett a határjárás? 
Mikor kellett azt kérni? 
Ki végezte a határjárást a fent leírt esetben? 
Milyen alaki szabályokat talál a jegyzőkönyvi bejegyzésben? 
 
„a Dunának Pest és Buda városai határait megtartó részén a két város közt a 

határ a víz egész hosszában s folytán mindenütt a Duna kellő közepe, úgyhogy 
ezen középponti linea által gondolván a Dunát futásában kétfelé hasítani, az ez-
által fennállt két rész közül a Dunának egyik haszonfele a Pest, a másik 
haszonfele pedig a Budai határhoz tartozik. A két város oly kirekesztőleg ma-
gános tulajdonává teszi azt, hogy egyik város molnárjának, p.o. a budai molnár-
nak a pesti határra, a pesti molnárnak a budai határra a malmát a közép lineától 
haszonvétel végett által tenni teljességgel nem szabad.” (Szentes, Csongrád me-
gyei törvényszék 1840.) 

 
„a Tiszának azon részin, mely a Mindszenti uradalomhoz tartozó Tömörké-

nyi és a M. gróf Károlyi nemzetség birtokában lévő Szentgyörgyi puszták kö-
zött folyik a Tömörkényi felén már egyéb vízi malmok, mit a mindszentiek állí-
tottak volna nem tapasztaltam, valamint azt is, hogy a Tiszának ezen kijelölt ré-
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szén úgy használtatott a Tisza vize, hogy annak közepe tartatott és esmérettetett 
a két szomszéd uradalom birtokait elválasztó közös határnak.” (Szentes, Csong-
rád megyei törvényszék 1840.) 

  
A két fenti jegyzőkönyvi bejegyzés, miképpen határozza meg két szomszédos birtok 
határát, ha azokat egy folyó választja el egymástól? 
Keressen korabeli jogtudósok munkáiban utalásokat a határ meghatározására! 
Hasonlítsa össze a római jog megoldásaival! 
 

„Joó István és Nagy István esküdt urak szóban jelentették; özvegy Körösy 
Józsefné olyatén panaszára, hogy Szentlőrincen lévő veteményes kertjéből 
szomszédja Joó Mihály, egy jó lépésnyit magának tulajdonított légyen és abból 
két gyümölcsfát ki is vágott; előhívatván szomszédait Molnár István hegybírót, 
Szilágyi Mihályt és a csőszt. Kiknek bizonyságuk szerint csakugyan tapasztal-
ták, hogy Joó Mihály Körösy Józsefné kertjéből egy lépésnyit elvett, melyet né-
ki azonnal kimérvén, visszaadták; tapasztalták azt is, hogy két jól termő szilva-
fát nevezett Joó Mihály azon darab erőszakosan elvett kerti földből kivágott, 
melyeket a nevezett szomszédok helybenhagyásával mind a kettőt 6 forintra be-
csültek.” 

 
Melyek a birtokvédelem szabályai a rendi korban? 
Mit jelentett a vim vi repellere elve? 
Mit értettek kisebb hatalmaskodás alatt? 
Mi a kár? 
Melyek voltak a kártérítés szabályai a rendi korban? 
 
 
„Igaz János és Nagy István esküdtek, Csonka Mihály kérésére, az Ingóban 

lévő szőlőszomszédja Farkas János, tulajdon maga szőlejéhez tartozó mezsgyé-
jéből /:keskenyebbre vévén ugyan útját, mint a többi volt:/ egy utat ültetvén, 
ami még azontúl megmaradt, azt Farkas János szomszédja felárkolta, és az ülte-
tett szőlőtőkéket kihúzta: - jelentik; maga Farkas János jelen nem lévén, felesé-
ge Vencel Panna, Somodi István és Medve Mihály jelenlétekben és bizonyság-
tételek után tapasztalták, hogy a kérdésbe vett mezsgye Csonka Mihály szőlőjé-
hez tartozandó volt, és hogy Csonka Mihály uram által ültetett új út szőlőt Far-
kas János kihúzta, a megmaradt utat felárkolta, melyet a megnevezett bizonysá-
gok előtt és általok behányattatták.” 

 
Milyen eljárást alkalmaztak a kár helyreállítására? 
A károsult milyen pert kezdeményezhetett? 
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BEIKTATÁS 

 
„Igaz János esküdtbíró és Török Imre esküdt jelentik: Tekintetes Szilágyi 

Sándornak a Méltóságos Uraság fiscalisával egyetemben azon pörös szőlőhöz, 
mely iránt Gerlicze Anna asszony nemzetes Kőszeghy György tiszttartó úr hit-
vese a Római Catholica Ecclesia ellen pört intézett, kimenvén és minekutána a 
Tekintetes Nemes Vármegye végzése előttek elolvastatott volna, azon szőlőt 
Gerlicze Annának, mint győzedelmeskedő felperesnek által adattattak és birto-
kába bevezettettek. Leolvastatott 60 rhenus forint szőlő árát Török Imre úr, mint 
a Chatolica Ecclesia curatora apellálván fel nem vette, azon pénzt Igaz János 
mint esküdtbíró bírói kéz alá vette.” ( Makó, 1807.) 

 
„Nagy Mihály bíró és Varga János esküdt jelenti; hogy Berecz Pannát azon 

peres szőlőnek birtokában, melyet Szabó Sámuel ellen intézett és a Nemes vár-
megye végzése szerint mint felperes megnyert, mai napon bevezették és annak 
birtokába beiktatták. A javítások becsültettek 20 rhenus forintokra, így összesen 
56 rhenus forintot a szőlőért Berecz Anna Szabó Sámuelnek megfizette, aki azt 
előttünk felvette.” (Makó, 1807.) 

 
Mutassa be a példák alapján a beiktatás szabályait! 
Hasonlítsa össze a Hármaskönyv rendelkezéseivel! 
 
 
„Alólírt f. évi Április hó 11. napján […] B. Szepessy Júlia, néhai Kállay Ig-

nác özvegye és gr. Desseffy Kálmán úr megkeresésére Oros helységbe 
kimenén, a mondott napon megjelentek előttem az asszonyság javai igazgatója 
Hrabovszky János úr, továbbá gr. Desseffy Kálmán és Lajos urak, mely alka-
lommal  Hrabovszky János […] asszonyságnak f. évi január 13án Bécsben ki-
adott meghatalmazó levelét előmutatván, részéről élő szóval kinyilatkoztatta, 
miszerint meghatalmazása értelmében meghatalmazója által özvegyi jusson bírt 
Orosi s hozzátartozó Nagyszállási és Harangodi, továbbá NKállói, s hozzátarto-
zó Szirondi és Császárszállási, máskép Butykai és KSemjéni részjószágokat, to-
vábbá a MTuri, TVarsányi és Kaszaperegi javakból folyó vagy jövendőben 
folyható készpénz jövedelmeket a meghatalmazónőnek mindezen előszámlált 
birtokokban található minden beruházásaival, javításaival, erdőkkel, királyi ki-
sebb haszonvételekkel, függő és feltakart terméssel, lábas jószágokkal és gazda-
sági eszözökkel a meghatalmazónő leányának, sz. Kállay Márianak gr. Desseffy 
Kálmán úr hitvesének, s most említett vejének általadja, s birtokába bocsátja, 
valamint, hogy a hely színén a residentionális ház udvarán Oros helység elöljá-
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rói jelenlétökben az orosi birtokot tettleg által is adta és birtokába bocsátotta, az 
által adást minden fentebbi előszámlált javakra és jövedelmekre, mellyek Kál-
lay Rudolf úr által NKállóban fizettetnek, kiterjesztvén. Kelt NKállóban Június 
25én 1851. Papp Antal NKállói cs.kir. Járásbíró.” (Szeged, Csanád megyei tör-
vényszék  16/III/1855.) 

 

A jegyzőkönyvi bejegyzés alapján mi volt az indoka a beiktatásnak? 
Milyen női különjogok jelennek meg? 
Melyek a képviselet szabályai? 
 
„A végrehajtandók végrehajtására határnapul f. évi Május 1ső napja a 

kaszaperegi pusztának azon részére, hol a Hosszú Antal és Lukács Gergely volt 
haszonbérlők – haszonbéres birtok osztályaik kezdődnek az úgynevezett aradi 
országúthoz – általam bíróilag kitűzetvén. – Ezen határnapnak bekövetkeztével 
a most legközelebb érintett s általam kijelölt helyre Lőrincz István orosházi bí-
ró, s Szász András esküdt, mint általam meghívottakkal együtt személyesen ki-
mentem, s ott e következendőknek jelesen: Mály Guido úrnak, mint a fentneve-
zett négy Kállay urak törvényesen vallott ügyvédjének – Majthényi Flórián úr-
nak, mint nyertes alperesnek, Kállay Rudolf úr családi javak igazgatója, Vasas 
András komlósi bíró, Lászik András törvénybíró, Beliczay Antal, Farkas Pál, - s 
számos komlósi lakosok jelenlétekben legelsőbben is a fentebb említett kereset-
re nézve a tisztelt első bíróság által hozott ítéletet a fenntisztelt törvényszéki 
helybenhagyó ítélettel együtt szokottan kihirdetvén, - ennek megtörténte után 
Majthényi Flórián urat mint a kérdéses Kaszaperegi puszta birtoknak új haszon-
bérlőjét s nyertes alperes felet azon érdeklett haszonbéres birtokába tettleg be-
vezetni akartam, akkoron Mály Guido ügyvéd úr előállván, a Cs. Kir kamarás 
Kállay Kristóf, Kállay György, Kállay Tamás, s Kállay Ödön felperes uraknak 
nevükben illető jogaik fenntarthatása s megóvhatásának ötletéből […] az érdek-
lett birtokba bevezetésnek ünnepélyesen […] ellenmondott ugyan, de mivel 
ezen ellenmondásnak nemcsak Majthényi Flórián új haszonbérlő, hanem egy-
szersmind Kállay Rudolf úr is, mint a Kállay tulajdonos család javak igazgatója 
megkívántató egész ünnepélyességgel viszont ellentmondva, jogaikhozi szoros 
ragaszkodásukat jelentvén, az általam megkezdett törvényes végrehajtási eljá-
rást tökéletesen sikeresíttetni kívánván, az oly ellentmondást bírói figyelembe 
nem vehettem. Tehát Majthényi Flórián urat, az ott közel helyzett vetésbe beve-
zetvén, neki az egész Kaszaperegi puszta birtokot […] a haszonbérleti szerződés 
világos értelméhez képest haszonbéres használatba valósággal, s egy darab 
földnek kezébe lett adásával is bíróilag által adtam; -amelynek ily módoni esz-
közlése után a fentebb tisztelt Kállay Rudolf úr, a családi javak igazgatója, mint 
a szó alatti puszta birtok tulajdonos nemzetség képviselője, […] a szerződési 
pontok betöltésének indokából, a puszta birtokot egy darab rög felvételével ha-
szonbérlő úr kezébe való átadásával  tettleg haszonbéres birtokába bocsájtani el 
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nem mulasztotta. – Ezek után a Hosszú Antal volt haszonbérlő úr tanyájára 
mentünk, s a most nevezett urat hon nem találván, odamenetelünk célját […] 
több cselédek jelenlétében előadván kijelentettem, hogy a kaszaperegi puszta 
birtok Majthényi Flórián haszonbérlő úrnak valósággal átadatott, Kállay Rudolf 
úr pedig kinyilatkoztatta; Hosszú Antal úr ezen pusztarészt nem a tulajdonos 
nemzetségtől, hanem a Tkomlósi haszonbérlő községtől bírta volt haszonbérbe, 
az ott álló épületjeit a tulajdonos nemzetség el nem fogadhatván, azoknak azon-
nali elhordatásáról gondoskodjék. – Ezután Lukács István volt haszonbérlő ta-
nyájára menvén, itt is az érintett puszta birtoknak Majthényi Flórián haszonbér-
lő úr számára történt haszonbérbeni átadását kinyilatkoztattam, Lukács István 
pedig épületjeire s vetéseire nézve óvását jelentvén ki, követelte, hogy azon 
épületjei a tulajdonos nemzetség s Lukács haszonbérlők között köttetett szerző-
dés értelmében elégíttessenek ki. – Ennek eszközlésével fogja azon érdeklett 
épületjeit által engedhetni. Mire Kállay Rudolf úr kinyilvánította, hogy nemzet-
sége a kérdéses épületeket semmi szín alatt sem köteles elvállalni, s így azoknak 
kiváltását magára […] nem vállalhatja, minthogy a kezeinél levő eredeti nyug-
tatvány bizonyításához képest is mindazon épületek, melyek az 1841ik évben a 
család részéről tett becslés értelminél fogva kielégítendők valának, - a tulajdo-
nos nemzetség részéről valósággal ki vannak elégítve. Ünnepélyes óvás gyanánt 
kijelentette, ha Lukács István ezen átengedési ellenzéséből bármi káros követ-
kezés háramolhatnék a tulajdonos Kállay nemzetségre, mindazok 
megorvoslására a maga törvényes jogait fenntartja. Ezután Lukács Gergely volt 
haszonbérlő tanyájára mentünk, mihelyest neki tudtára adtam a szó alatti puszta 
birtoknak a Majthényi Flórián részére lett átadását, kijelentette, hogy miután az 
illető épületjei már ki vannak elégítve, azokat azonnal átadni kész […] a vetésre 
pedig óvásosan nyilatkozott, s követelte, hogy azok váltassanak meg, amire 
Majthényi úr oda nyilatkozott, hogy e részben kedvezően fog intézkedni. – 
Lukács Gergely épületjei úgymint azok a tulajdonos család részéről 1841 évben 
megváltva voltanak, - szinte azon nemzetségnek, s ez által az új haszonbérlőnek 
birtokába tettleg átadattak. – […] Lukács István úr előttem kijelentette, hogy ő 
[…] az ellenszegüléstől elállván az illető épületjeibe a tulajdonos családot, s ál-
tala az új haszonbérlő urat bebocsátja ugyan, […] de ha kiegyezni nem tudna az 
épületei elvihetése eránti jogát fenntartja, úgy szinte a vetéseire nézve kielégít-
tetését szorgalmazza. […] eme végrehajtási tiszti eljárásom ilyképpeni végbevi-
teléről eme jelentésemet megteszem. Kelt Orosházán, Május 3án 851. Méhes Jó-
zsef” Beiktatás  (Szeged, Csanád megyei törvényszék  26/III/1853. Majthényi 
Flórián) 

 

Az Orosházi Járásbíróság 1851-ben kelt végrehajtási jelentése határozza meg a biktatás 
szabályait! 
Milyen változások történtek a rendi kor szabályaihoz képest? 
Melyek voltak az ellentmondás szabályai? 
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A SZERZŐDÉSEK JOGA 
 

A rendi magyar magánjog rendszerében a vagyonjog másik jelentős területe a 
szerződések, a bevallások joga. Werbőczy a szerződéseknek két típusát említet-
te meg az örökbevallást és az időleges bevallást. A kettő közül részletesebb sza-
bályait csak az örökbevallásnak adta, hiszen a tulajdon átruházás szabályait a 
korai századokban is ismerte a mindennapi joggyakorlat. E körbe az adás-vétel, 
a csere és az ajándékozás egyaránt beletartozott. A kötött tulajdoni viszonyok 
szükségessé tették, hogy az ősi, az adománybirtok és a vásárolt birtok tulajdon-
jogának átruházását a lehető legpontosabban ismerjék az emberek. Ezzel szem-
ben a dolgok birtokjogának időleges átruházásáról kevés szó esik. Werbőczy az 
időlegesbevallások közül kizárólag a birtokzálogszerződést rögzítette 
Hármaskönyvében. Joggyűjteményének előszavában utal a kölcsönszerződésre 
is, de mint eleve elítélendő szerződési formát csak annyiban említi, amennyiben 
a kölcsönszerződés biztosítására ingatlan jószágot adott az adós a hitelező bir-
tokába. Ezzel vált meghatározó jelentőségűvé Magyarországon a birtokzálog-
szerződés rendszere. 

A mindennapok gyakorlata azonban más szerződési formákat is kialakított, 
így a birtokzálogszerződés mintájára ismerjük a bérletet, különösen a haszon-
bérletet (árenda). 

A megtermelt javakat a vásárokba el kellett juttatni, így nem szükséges ma-
gyarázni, hogy az árufuvarozás bizonyos szabályai is rögzültek: egyrészt az 
adás-vétel egy sajátos formája az ún. árúszerzési kötés, másrészt a fuvarozási 
szerződés keretei között. 

A jobbágy-paraszti világ életre hívta a szolgálati szerződést és a vállalkozási 
szerződést is.  

Természetes, hogy ezeknek a szerződési típusoknak a szabályait a minden-
napok szokása határozta meg, hiszen a magánjogi kódex hiánya miatt a bírói 
joggyakorlat által megerősített szokásjogi normák, és az ezeket kiegészítő, a re-
formkorban megszületett egyes törvények szabályozták.  

A kötelem olyan jogviszony, amelyben az egyik fél a másik félnek valamit 
szolgáltatni köteles. 

Werbőczy István tanítása szerint kötelem keletkezhet: 
 

a) egyezésből (contractus), 
b) gonosztettek által (delictum), 
c) más tényállásból  (házasság, gyámság). 
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A szerződés alanyai: az adós és a hitelező. „A ki tartozik, adósnak, a másik 
hitelezőnek neveztetik.” (Frank: 545.) 

 
A szerződés tárgya: a szolgáltatás. „Tartozás tárgya szorosan szóllva mindég 

az, hogy az adós hitelezője hasznára tegyen, vagy ne tegyen; mert az adás is tet-
tet kíván. A jószág pedig, mellyet adósunk adni  tartozik, annál fogva még nem 
sajátunk, hanem követelhettyük; nem is akárkitül, hanem csak attul, a ki magát 
erántunk lekötelezte.” (Frank: 245.) 

 
A kötelem tartalmi elemei: lehetnek cogensek (pl. ősi birtok eladásánál az 

osztályos atyafiak előzetes jóváhagyása szükséges),  vagy a felek szabad akara-
tától függőek. A rendi magánjog általános szabályai szerint a felek szabadon ál-
lapodhatnak meg a szerződés tartalmában.  

A szerződés tartalmának lehetnek lényeges, természetes és mellékes elemei. 
A következőkben az egyes szerződési típusokra, a mindennapi élet és a bírói 

gyakorlat által kialakított szabályokra találnak példát. A jogforrások és a rendi 
kor magánjogászainak idézett álláspontjai segítenek megismerni a joggyakorla-
tot. 

 
Werbőczy Hármaskönyvének szabályai mellett a legfőbb jogforrás Mátyás 

nagyobb decretumában megfogalmazott elv: 
 
„A  kötelezésekre pedig azt kell szabályul tartani, hogy ki mint kötelezte ma-

gát, aszerint kapjon törvényes perbehívás után, az első nyolcados törvényszakon 
törvényt és igazságot.” (1486: 17.tc.) 
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CSERE 
 
„A fekvő jószágoknak kölcsönös cseréje az, mikor két vagy több fél a birtok-

jogokat egymás közt kölcsönösen megcseréli s törvényesen egymásra átruházza. 
[…] bármely birtokos ember fekvő jószágaira és birtokjogaira nézve joggal és 
szabadon tehet olyan cserét, mely neki hasznos és előnyös, a minek fiai, leányai 
vagy atyafiai ellenmondása egyáltalán útját nem állhatja. Mindamellett az a 
birtokrész, melyet neki cserébe adnak, a nemzetségi vagy osztályos atyafiakra 
fog (a cserét tevő atyafi magvaszakadtával) háramlani, éppen mintha az a má-
sik birtokrész volna, melylyel ezt a kölcsönös cserét tett és a melynek az utódlási 
jognál fogva azokra az atyafiakra kellett volna szállania.”  (HK. I. 70.) 

 
„Mivel a csere útján adott és kapott birtokjogok mennyiségre, jövedelemre 

és értékre nézve egymásnak egyenlően mindenkor meg nem felelnek, azért töb-
ben, a kiknek fekvő jószágai és birtokjogai csekélyebb becsbecsüek és értékűek, 
azokra bizonyos pénzösszeget szoktak ráadni, hogy a csere egyenlő legyen.” 
(HK. I. 73.) 

 
„A csere az a terhes kontraktus, melly szerint egy dolog a másikért a maga 

természeti alnemében adódik.” (Czövek: II. 523.) 
 
„Ha egy dolog, másik dologért adódik az eltserélés nem pedig eladás; ha ré-

szint pénz, részint dolog adódik viszsza, a nagyobb résztől kapja a kontraktus, 
mind a nevét, mind természetét, ha mind a kettőből egyenlő mennyiség adódik, 
az alkuvóknak szándékjokat kell gondolóra venni; [...] – Az elcserélésben helye 
van a megbánásnak, de nints az adás-vevésben. – Ha az alnemében eladatott do-
log az általadás előtt elvész, a kár a vevőre hárul, de nem az eltserélésben. – Az 
adás-vevésben van Visszahúzás jussa de az eltserélésben nintsen.” (Czövek: II. 
534-535.) 

 
„A cserében a Jószágnak általszállítása nem pénzbéli árráért, hanem más 

természeti mivoltában adandó egyetérő Jószágért történik. […] ha egyik egyező 
fél a két Jószág értéke egyenetlenségének kipótlása végett valamelly summa-
pénzt felülfizetne, az által a Cserének természete meg nem változik; csak hogy a 
pénz a Jószág értékének nagyobb részét ne tegye, mert illyen esetben, a pénz té-
vén a Jószágáltalszállításnak fő okát, az Egyezés Cserének palástja alatt tett 
Adásnak Vevésnek tartatnék.” (Szlemenics: III. 113.) 
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„Kiss István és Csókás János személy szerint jövén előnkbe illyen örökös 
cseréről tettek vallást előttünk: hogy Kiss István adja által azon veteményes 
földjét, melyet Boldog János és Marosi Kovács Nagy Mihály szomszédságok-
ban Sinkán Jánostól vett, Csókás Jánosnak azon kertföldjéért, melyet Deák Pál, 
Sima János, Kürti Ferenc szomszédságokban Laczi Mihálytól vett vala, azért 
hogy mindkettőjöknek birtokára nézve nagyobb commoditasa lehessen, mely-
nek állandóbb voltára kívánságok szerént itt is protocolláltatott.” (Kecskemét, 
1789.) 

 
 
Mi a szerződés tárgya? 
Hogyan határozzák meg a szerződés tárgyának elhelyezkedését? 
A szerződő felek rendelkezhettek-e szabadon a szerződésben meghatározott jószágokról? 
A szerződés lényeges, természetes vagy mellékes eleme-e a bejegyeztetés? 
 
 
 
„Szőllősi József makai lakos jelentette, hogy Horgasi Nagy Ferencnek adott 

cserébe egy seregély szürke paripa lovat, melynek a bal combján ◊  billeg van; 
az pedig adott neki egy seregély szürke paripát ilyen II billeggel, ezen cserélés 
történt a mai napon.”( Makó, 1806. január  10.) 

 
 
Mi a szerződés tárgya? 
Hogyan lehet bizonyítani, hogy a szerződő felek a lovak tulajdonosai? 

 
 
 
„Vég István egy fertály földjét elcserélte 43 akóra való hordóval, három 

káddal, két hold szőlőjével Varga Gergellyel. Vég András János pedig egy fer-
tály nyomásföldjét ismét elcserélte Varga Gergely egy fertály földjével minden 
tódás fizetség nélkül. Ezen csere leginkább azért történt, hogy Vég Istvánnak és 
Vég Andrásnak birtokukban volt két fertály földjüket Varga Gergely egy darab-
ban bírhassa. A cserélő felek 100 forint kötést tettek, hogy aki a cserét megbán-
ja az köteleztetik a ki tett summát megfizetni.” ( Cegléd, 1835. január 14.) 

 
 
Miképpen határozták meg a szerződés okát a felek? 
Milyen biztosítékot kötöttek ki a felek a teljesítésre? 
A szőlőföldnek milyen tartozékairól tettek említést? Mit értünk tartozék alatt? 
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„özv. Valkai Jánosné és Valkai Imre egy fertály szántóföldjüket Kamasz Jó-
zsefnek két pászta szőlejéért elcserélték légyen úgy, hogy aki a cserét megmá-
solja vinculum fejibe 400 forintot fog fizetni. Mely szántóföldjöket azért kény-
telenítettek elcserélni, mivel minden igás jószágaik eldöglöttek és semmi vetni 
valójok nem volt.” (Cegléd, 1835) 

 
 
Hasonlítsa össze ezt és az előbbi szerződést! 
Határozza meg, hogy a Hármaskönyvben meghatározott szerződési  indokok közül, me-
lyikről olvashatunk ebben a szerződésben? 
Mit értünk vinculum alatt? 

  
 
 
„Bíró András István elől adja, hogy ő a másfél fertály colonicalis földjét, 

mindazért mivel a szomszédságában lévő testvérbátyánál békességben nem lak-
hat, mind pedig azért, hogy egyes ember lévén a cselédtartást megunta, által 
cserélte Farkas Miklóssal oly föltétel mellett, hogy Farkas Miklós azon egy fer-
tály nyomási földje mellé az aklát is által adja.” (Cegléd. 1820.) 

 
 „Többen ismét az ilyetén fekvő jószágaik miatt folytonos perlekedésben és 

viszálkodásban vannak, úgy, hogy ezek miatt még éjjel sem lehet nyugodalmuk 
[…]” ( HK.I.70) 

 
 
A Hármaskönyvben olvasható szerződési indok, érvényesülhetett-e jószág cseréjében? 

 
 

 
„Ns. Borsos Sámuel és Demeter János közöttök sok háborúságok történvén a 

Veker aljon lévő fűzfákon, a következő egyezséget tették; Demeter János által 
engedi Ns. Borsos Sámuelnek, mintegy 49 darab fűzfáját, Ns. Borsos Sámuel 
puszta fűzfásáért, két szál fenyőt is reá adván Demeter János ezenkívül két öreg 
fűzfa lévén azon puszta helybe, azokat is Ns. Borsos Sámuel kiássa és onnét el-
viszi.” (Szentes, 1819.) 

 
 

Mi a szerződés tárgya? 
Milyen feltételt határoztak meg a szerződés teljesítéséért? 
Mi a szerződés indoka? 
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Palotai Nagy György bepanaszolta a bíróság előtt Lakatos Pétert azt állítva, 
hogy Lakatos egy jó kanca lovat adna a Palotai lováért. A csere megtörtént és 
két icce bor áldomást ittak az egyezségre. Elmenvén a cserélt lóval Lakatos, 
észrevette Nagy György, hogy rokkant a kanca. Azonnal utánament Lakatosnak 
és kérte vissza a saját lovát. Lakatos viszont azt mondta, érje be ki ki azzal, amit 
cserélt. A bíróság azt ítélte, hogy „mivel valóságosan kitetszik a lónak hibája 
abból is, hogy az elejit nem szedi jól fel és Nagy György azonnal visszavitte a 
lovat, ezért mindenik érje be a saját lovával. Lakatos fizessen meg egy icce bor 
áldomást.” (Makó,1805.) 

 
 
Csere szerződésnél kötelesek-e a felek az átvett dolgot megvizsgálni? 
Mi volt az áldomás szerepe a megegyezésnél? 
 
 
 
 „Nyilas Katalin néhai Kartali János özvegye és annak öregebbik fia, Kartali 

János, néhai Kartali János halálával történt osztály által az erejek annyira meg-
gyengült, hogy a kerti föld bírására magokat alkalmatlannak érzik, erre való 
nézve tökélletes szándékjok volna nyomási egy fertály földre szállani, minthogy 
azt kevesebb erővel mívelhetnék és közelebb lévén jobban utána láthatnának. 
Azért helybeli lakos és földesszom-szédjok Zsemlye Mihálynak oly föltételek 
alatt által cserélni kívánják, hogy Zsemlye Mihály őnekik az uraság kegyelmé-
ből egy fertály nyomási földet szerezzen, addig pedig a maga földjéből egy fer-
tályt által engedjen.” (Cegléd, 1820. március 15.) 

 
 

Milyen kifejezést használnak a felek, hogy a szerződést szabad akaratból kívánják meg-
kötni? 
Mi a szerződés indoka? 
Milyen feltételhez kötötték a szerződés érvényességét? 
Mit jelent az „uraság kegyelméből” kifejezés? 
A szerződés érvényességi feltétele ez? Ha igen miért? 
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„Árendás Török János és özvegy Szekeres Istvánné személyesen előttünk 
megjelenvén önként felvallották, hogy egy részről Török János a felső tizedben 
levő házát , másrészről özvegy Szekeres Istvánné ugyancsak a felső tizedben a 
Kurcza parton Vátzi György és Kanfi Horváth Péter szomszédságokban lévő 
házát egymásnak cserébe által engedték az Uraság hitével, úgy szintén az illető 
felek hozzátartozói megegyezésével olyan módon, hogy fent írt Török János a 
más cserélő félnek 400 forintot pótolásul ad, melynek felét már meg is adta, 
mához egy hétre pedig a 3. százat is megadja, a 4. százat pedig közelebb jövő 
Szent Györgyi vásáron okvetetlen megadni magát kötelezi: az egymásnak való 
ház által adása pedig minél elébb az idő és út végett a kihurcolkodás megeshet, 
akkor történik.” (Szentes, 1815. február 5.) 

 
 

 
Mi a szerződés tárgya? 
Szabadon rendelkezhetnek-e azzal a felek? 
A megegyezés szövegében olvasható kifejezések: „önként felvallották”, „hozzátartozói 
megegyezéssel”, „Uraság hitével” mire utalnak? 
A szerződés érvényességéhez milyen feltételeknek kell teljesülnie? 
A cserének melyik faja jelenik meg? 
Miképpen rögzítették a teljesítés határidejét? 
A tulajdonjog átszállása mikor következik be? 
 
 
 
„Asztalos György és Kovács János jövén előnkbe bevallották: hogy Asztalos 

György a maga házát és malmát minden épületestül és fundusostul rész szerént 
csere képpen, rész szerént készpénzen Kovács Jánosnak által adta. Kovács Já-
nos is a maga házát minden épületekkel és fundusokkal Asztalos Györgynek 
örökképpen adta, ezenfelül 300 forintot készpénzül, ki ki pedig használatosságát 
és az apertinentiákat elvihesse.” (Kecskemét, 1771.) 

 

 
 
Mit jelent az, hogy „örökképpen” adja? 
Miért írták a megegyezés szövegébe, hogy „a maga házát minden épületekkel és fundu-
sokkal” ? 
Mit jelent az apertinentia? 
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„Nagy János és Szőke Orosz János még 1805-ben oly megegyezést tettek, 
hogy Nagy János a 109. sz. alatt lévő 4/8 földjét és 250 forintot ad Szőke Orosz 
Jánosnak, aki cserébe adja a 363. sz. alatt lévő egy sessio földjét, amit a föld-
lajstromba be is írtak. Később ezt az egyezséget Szőke Orosz János meg akarta 
másolni, s az uriszék végzésében kimondta, hogy Nagy János elégedjen meg az 
előbbeni 4/8 földjével és még az egy sessioból 4/8 maradjon nála és így két he-
lyen bírjon egy sessio földet. Szőke Orosz János pedig az előbbi egy sessioból a 
363 sz. alatt bírjon 4/8-ot.  

Mostan pedig Szőke Orosz János meggondolván azt, hogy az előbbeni föld-
ből 4/8-t nyervén vissza, ott semmi örökség sincs, azon 4/8-on pedig amelyet 
Nagy Jánostul cserélt, annyival jobb őneki, mivel azon elegendő örökség van 
u.m. ház, a végibe kamara, ököristálló, ennek végibe kocsiszín, szénáskert, kert, 
mely Fodor Péterrel közös, másrészről pedig hogy Nagy Jánosnak is alkalmat-
lan az szállásföldet két felé, az ugart is két felé művelni, mind a két rész újra 
megegyezett abban, hogy Szőke Orosz János a 109. sz. alatt lévő 4/8 földet bírja 
hozzá való minden épületekkel, Nagy János pedig az egy sessio földet a 363. sz. 
alatt egy tagban.” (Makó, 1806.) 

 
 
Mi volt a földlajstrom? 
Milyen mértékegység a sessio? 
Miért az úriszék hozott végzést a szerződő felek között? 
Mikor lehet az érvényesen megkötött szerződést megváltoztatni, módosítani? 
 
 
 
„Mészáros Gulyás István és néhai Farkas Ferenc özvegye Sütő Sára szemé-

lyesen megjelenvén a következőket kérték bejegyeztetni: 
Sütő Sára által adom a Kőrösi határban a feketei pusztában Sebes János, 

Henke Sándor és Sütő Bertalan szomszédságába helyheztetett 16 jugerumból ál-
ló földemet Mészáros Gulyás Istvánnak az ő tetétleni pusztában Karai János 
szomszédságában lévő 25 holdból álló kertjéért és ezen kívül az egyenlőség ki-
pótolására adok még négy szál fenyőt az őneki által adott földeken lévő fák kö-
zül, válassza ki, és ezenbelül készpénzben 1500 rhenus forintot most effective 
lefizettem. 

Mészáros Gulyás István hasonlóképpen örökös birtokába engedem Farkas 
Ferencné asszonyt azon már említett 25 holdból álló tetétleni földemért úgy, 
hogy mivel ezen 25 jugerumból álló kertből egy darab, mintegy 11 holdnyi 
most még Mészáros Kovács István uramnál zálogban volna 375 forintért. Ezen 
zálogos birtokosnak leendő tökéletes elégtételre magamat kötelezem és ugyan 
Farkas Ferencné asszonyt az egész 25 holdnak békességes birtokába teszem. 
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Ezen földekre nézve azoknak mostani kiterjedésekben a kölcsönös evictiot 
mind a két részről felvállaljuk.” (Nagykőrös, 1820.) 

 
„Tetétlen pusztában osztályos testvérjének szomszédságában lévő 12 és fél 

hold földjét azon okból, hogy a többi Tetétleni földjének örök árát lefizethesse 
örökösen és megmásolhatatlanul eladta testvérnénjének Sütő Sára asszonynak 
néhai Ns. Farkas Ferenc úr özvegyének 1875 rhenus forintért egy negyedfű pa-
ripa csikóért és öt véka zabért, mely készpénzt, csikót és zabot már attól által is 
vévén, többet azon Tetétleni földhöz semmi jussát és tulajdonságát fel nem tart-
ja, az evictiot egyébiránt magára és successoraira felvállalja.” (Nagykőrös, 
1820.) 

 
 
Kik a szerződő felek? 
Milyen szerődést kötöttek a felek? 
Mi a szerződés tárgya? 
Milyen szerződési biztosítékról olvashatunk? Mi ennek az anyagi jogi és a perjogi követ-
kezménye? 
Mit jelent a szerződés ama része: „mintegy 11 holdnyi most még Mészáros Kovács Ist-
ván uramnál zálogban volna 375 forintért”? 
Befolyásolja-e ez a szerződés érvényességét? 
Mikor száll át a tulajdonjog és a birtokjog a felekre? 
Miképpen érvényesülnek a birtokbaiktatás szabályai? 
Ellentmondhat-e a szerződésnek a záloghitelező? 
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AJÁNDÉKOZÁS 
 
„Él ők között való ajándékozáson azon magánmegálló ingyenes valóságos 

Egyezést értjük; melly által valamelly Jószágnak Sajátsága Élők között másra 
csupán adakozó indulatból általszállíttatik. […] valamelly Jószágot foganato-
san csak az ajándékozhat el, kinek abban teljes Sajáti Jussa vagyon. […] az in-
gatlan Javakról Élők között tétető Ajándékozásnak foganatosságához szükséges, 
hogy Köz Hitelességű Hely vagy Személy előtt […] ünnepi mód és szertartások 
szerént menjen végbe. […] az Ajándékhoz, ha bár ingatlan Jószág volna is a 
tárgya, Elsőbbségi Jussa senkinek sincsen; […] mivel ősi ingatlan Javakra 
názve […] csak szükségből vagy fontos törvényes okok mellett vagyon elidege-
níthető tehetségünk: az ősi ingatlan Jószágoknak Elajándékoztatásaik semmi 
esetben sem lehetnek foganatosok.” (Szlemenics: III. 140 – 143.) 
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„Farkas György és felesége Daróczi Mária önkényes, közös akarattal, 

házokat unokájoknak Trúcz Józsefnek élők között való másolhatatlan ajándék-
képpen oly feltétellel által adták és valóságos birtokába bocsátották légyen, 
hogy említett unokájok ezen házért őket holtuk napjáig ruházattal, élelemmel 
sorsokhoz képest tartani és gondjokat viselni végre tisztességesen el is temetni 
köteles legyen. Előttünk: bíró Sebők János, esküdtbíró Soós József és Boros 
Sámuel jegyző; Farkas György, Daróczi Mária.”  (Szentes, 1827. április 24.) 

 
Milyen alaki feltételek szükségesek ahhoz, hogy az ajándékozás érvényes legyen? 
Érvényes-e az ajándékozás,ha az ajándékozók azt feltételhez kötik? 

 
 

 
 „ör. Gulyás Mátyásné hajdan Dancsik Jánosné ör. Gulyás Mátyással szerzett 

szőlőjét  örökösen által adni kívánja ezen szőlőt élők között való ajándékozás-
képpen Dancsik Jánosnak és maradékainak már 24 esztendők ólta véle laktában 
tapasztalt és azután is reménylett hűségére teljes birtokosi jussal úgy, hogy ezen 
szőlőben, melyet öregkori állapotja gyámolítására tartott meg sem előbbi sem 
utóbbi férjétől származott gyermekeimnek sem azok maradékinak semmi jussa 
ne lehessen, hanem egyenesen ifj. Dancsik Jánost mint gondviselőjének megér-
demlett bére és az ő maradékait illesse.”  (Szentes, 1828. Szt. Iván hava 21.) 

 
Mi a jogi természete az ajándék tárgyának? 
Mi az ajándékozás indoka? 
Érinti-e a törvényes öröklés szabályait az ajándékozási szerződésben meghatározott 
feltétel?  
Kizárhatja-e a törvényes örökösöket az örökhagyó élők között tett ajándékozással a 
hagyaték egy részéből? A rendi magánjog milyen szabályait kell figyelembe venni? 
 

 
 
„Alább írott megismerem, hogy Görbe István édesatyánk és Királyi Rachel 

édesanyánk által az házi udvaron, mely ház és udvar az édesanyánk asszony 
után mireánk nézve aviticumnak tekintetik, hat férfi és három leány gyermeki 
között kilenc egyenlő részre felosztatván, abból az én részemre jutott szélesség-
ben 2 4/6 öl, hossza 21 öl, Görbe Benjámin testvéremnek is ugyanannyi az én 
részem mellett, és az én részemet nevezett testvéremnek önként, minden fizetés 
nélkül örökösen által engedem. Görbe Zsuzsanna Molnár István hites társa” 
(Makó,  1809. december  18.) 

 
Az ajándékozás szabályai milyen formában érvényesülnek a fentebbi esetben? 
Görbe Zsuzsanna örökösei megtámadhatják-e az ajándékozási szerződést? 
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ADÁS-VÉTEL 
 
„A közönséges adás-vevés […] terhes, neves, egygyezésbeli Kontraktus, a 

másnak árért által adandó dologról. (Czövek: II. 531.) 
 
„Emptio-venditio, az az: bizonyos jószágnak bizonyos áráért örök adása-

vevése […] A jószág ára pénzbül áll; és múlhatatlan, hogy azt a felek 
megállapíttsák, akár egyenesen, akár hivatkozva […]  Az eladó kötelessége át-
adásig a jószágot gondosan megőrizni, és az alkú szerint a vevőnek sajátul átad-
ni,. […] A vevő kötelessége, hogy a jószág árát pontosan kifizesse; sőt anélkül 
az alkú tellyesítését nem is követelheti, kivéve, ha hitelt nyert.” (Frank: I. 622–
625.)  

 
 
„Az adás-vevés, egygyezés, vagy írás által vagy bizonyságok előtt tökélete-

sen végbe menvén, többé a viszszahúzásnak nints helye, bár ha valamelyik a 
foglalót elveszteni, vagy mást oda hagyni, vagy kétszeresen viszszafizetni akar-
ná is, hanem a bétellyesítésre lehet kényszeríteni, mert egyenesen azt kell 
megtselekedni, a mi a kötelezésben van.” (Czövek: II. 532.) 

 
 
„Ha vásáron kötnek alkut, kössék a bíró meg a város előtt és tanuk jelenlét-

ében. És ha kitudódik, hogy amit vásárlottak, lopott jószág légyen, a vevőt 
mentse meg ugyan a bíró meg a város tanúbizonysága, de az eladót adják kézre 
a tanúk.” (Szt. László II.7.) 

 
 
„De ha az a tolvaj azt mondaná, hogy azt szabad és közönséges vásáron 

vagy másutt vásárolta és szavatost […] nem állíthat, sem pedig gazdáját nem 
adhatja, vagy bárki mást, a ki a vásárkor szokás szerint áldomást ivott vagyis 
ahhoz szerencsét kívánt volna, elő nem állíthat, akasztófával bünhődik.”  (HK. 
III. 34.3.§) 
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„Pócsi László a bíróság előtt azt adta elő, hogy Bagaméri Jánostól megalku-
dott 20 köböl búzát, köblit 6 forint 40 krajcárért. Foglalót adott 10 forintot. 
Ezen alkunál jelen volt Bagaméri János felesége is. Pár nap múlva a foglalót 
visszavitte Bagaméri János azt állítván, hogy a felesége nem adja a búzát. Ba-
gaméri Jánosné a bíróság előtt elismerte, hogy az eladásnál jelen volt, de a búzát 
azért nem engedi kimérni, mivel látja, hogy kevés búzatermés lesz. A bíróság 
végzése: amit egyszer eladtak és arra foglalót is vettek, azt tartoznak a vevőnek 
által adni.” (Makó, 1805.) 

 
 
Milyen elvet érvényesített a bíróság? 
Mi ennek a jogforrási helye a magyar rendi magánjogban? 
Határozza meg a szerződési biztosítékot, s annak jogi természetét! 
 
 
 
„Pap Jánosné a bíróság előtt panaszkodván azt állította, hogy ezelőtt mintegy 

12 hetekkel Csúcs István megalkudott a fiával egy ötödfű tinóért 23 rhenus fo-
rintokon azzal a feltétellel, ha az anyjának is tetszik az alku. De ő már korábban 
azt mondta, hogy 27 forinton alul nem adja, ezért visszavitte a foglalót, s meg-
tiltotta a vevőnek, hogy a tinót levágja, de az levágta és a foglalót sem adta visz-
sza. Csúcs István válaszában előadta, hogy a 23 forintokon megvett tinajuk már 
négy napok elforgása alatt a mi szerencsénken volt, miért nem hozta a foglalót 
azonnal vissza az asszonyság. A foglalót akkor hozta, amikor itthon nem vol-
tam, arról nem tudtam, ezért levágtuk a tinót. A bíróság a bepanaszoltat felsza-
badította a panasz alól mondván: mivel az asszony csak négy nap múlva vitte 
vissza a foglalót.” (Szentes, 1790.) 

 
 
Milyen feltételt foglaltak a szerződésbe a felek? 
A bíróság miért nem vette azt figyelembe? 
Mit jelent az a megfogalmazás: „a mi szerencsénken volt”? Határozza meg ennek jogi 
tartalmát! A példatárban keressen erre további példát. Mutassa be, miképpen érvényesí-
tette ezt a bírói gyakorlat! 
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„A szegedi Ocskai János megjelent és jelentette, hogy 1805-ben tavasszal 
makai Kocsis Pállal egy társaságban lévén, Szegeden, Szegedi Istvántól egy ha-
jót megalkudtak 210 forinton, áldomást is adtak Szegedinek 7 forint árút. Az ő 
kérésére ideszállítottak 19 véka széksót úgy, hogy annyi búzát vagy kétannyi 
árpát ad. Amikor most a hajóért eljöttek, Szegedi István nem adja nekik a hajót 
és a sóért sem fizetett. Minthogy az alkujukba fel volt téve, hogy aki 
megmásollja azt, az áldomást tartozzon megfizetni, követelik annak és a sónak 
az árát.” […] A bíróság azt megítélte. (Makó, 1806.)  

 
 
Határozza meg a szerződés tárgyát! 
Jellemezze a szerződésben meghatározott biztosíték jogtörténeti sajátosságait! 
Mit értettek a késő rendi korban a szerződés „megmásolásán”? 
Milyen szabályok érvényesültek a szerződés nem teljesítése esetén? 
 

 
 

„Szegedi lakos, csizmadia mester a makai vásárban, Tőrös Mihálytól meg-
vett 2 lovat, vasas kocsit és 2 lóhoz való szerszámot 300 forintokon, hitelbe 
úgy, hogy azonnal lefizetett 150 forintokat, s a maradékot a következő szegedi 
vásáron ígérte. Tőrös bement a szegedi vásárba, de a csizmadia nem volt ott és 
nem fizetett, sőt a következő Szent István Király napi vásárba se jött el, és nem 
fizetett. Tőrös bejelentette az elöljáróságnak, ahol a bírák azt mondták, hogy a 
kocsis lovakat addig, míg a csizmadia nem fizet a keze alá veheti.” (Makó, 
1805.) 

 
 
Mutassa be a vásári vétel szabályait! 
Gyűjtse össze a vásári vételre vonatkozó jogforrási helyeket! 
Mit jelent a mezővárosi elöljáróság azon határozata: „míg a csizmadia nem fizet a keze 
alá veheti a lovakat”? 
Határozza meg a szerződési biztosítékokat? 
 
 
 
„Szemlaki lakos Muntyán Tódor, Orosházán lakó Farkas István új lakost itt a 

mostani vásárban megtalálván előhajtotta azért, hogy az említett Farkas István 
az 1807. Erzsébet napi vásárban cserébe adott neki egy pej kanca kehes és na-
gyon köhögős torkú lovat. Ezt az elmúlt Karácsony böjtjén Récskán lakos, 
Tyirill Luca magáénak elismerte és azt Arad vármegye esküdje Török József úr 
bizonyító írása szerént 1808. január 20-án bírói hatalommal kezéhez vette. 
Orosházi Farkas István elismerte, hogy az adott lovat ő adta cserébe 
Muntyánnak, de ő azt 1807. Szent Pál napi vásárban Gyulán cserébe vette 
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Pécskán lakó cigánytól. Azt is tudja, hogy a ló azelőtt Komlóson lakó Radai 
Lászlóé volt, aki neki násza, ettől vette a cigány, akitől ő megvette. Ezért, hogy 
szavatosától maga kárát visszaszerezhesse egy fekete kanca lovat, melyet itt a 
barom vásárban, valamely nagylaki tót embertől 15 forinton vett, által adja 
Muntyánnak. Hogy pedig a tolvajság gyanúja alól magát tisztázza, itt lakó Sirok 
Mihály és Lakatos János kezessége alatt elbocsáttatott.” 

„Elismerjük, hogy Orosházán lakó Farkas Istvánért a kezességet minden ki-
fogás nélkül magunkra vállaltuk úgy, hogy őt, amidőn kívántatik, az illető te-
kintetes törvényszék eleibe állítjuk és ha nem állítanánk vagy nem állíthatnánk 
mi tartozunk ő érette előállani, felelni és amit a törvény kíván, eleget tenni: ad-
juk ezen kezes levelünket.” (Makó, 1808.) 

 
 
 
Mutassa be a vásári vétel szabályait! 
Kik között, milyen szerződések kötettek? 
Érvényesek-e ezek a megegyezések? 
Mit értünk evictio alatt?  
Melyek a szavatosság eljárásjogi szabályai? 
Mi a kezesség? Mutassa be annak szabályait a rendi magánjogban? 
Milyen speciális szabályok vonatkoztak a jobbágyokra? 
 
 
 
 
„T. Teöreök László szolgabíró úr commissioja mellett, özv. Fodor Józsefné 

kértére, akitől egy világos pej paripa lovat most múlt Szent Iván napkor valami 
halasi embernek a fent tisztelt szolgabíró úr ítélete szerint elismertek és kezek-
hez vettek, ennek evictora lévén Burunkai István, ennek pedig Kis János. 

Burunkai Istvánnak megparancsoltatott, hogy az 57 forintot, melyet a lóért 
felvett Fodor Józsefnének fizessen meg, Kis János pedig az általa felvett 62 fo-
rintot fizesse meg Burunkai Istvánnak valamint állítsa elő evictorát.”(Makó 
1806.) 

 
 
Határozza meg a szolgabíró hatáskörét! 
A mezőváros jegyzőkönyvéből milyen anyagi jogi és perjogi szabályok határozhatók 
meg? 
Milyen szerződéseket köthettek az érintett személyek? 
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„Lakos János panaszolja, hogy a mindennapi protocoll tanusága szerint, a 
zentai Majorosi György 1807. május 16-án tőle elismerte azon pej paripa lovat, 
melynek ’M.G.’ billeg van a bal farán és ’A’ billeg a jobb farán. Lakos bizo-
nyítja, hogy ezt a lovat vette Marjai Ferenctől, aki vette S. Jánostól, aki jelenleg 
ugyan katona, de mint katona vette Fejér Györgytől az 1803. esztendei Szent 
István Király napi vásárban 64 forintért. A bíróság előállította Fejér Györgyöt, 
aki azt állította, hogy ezt a lovat, amelyik akkor még csikó volt, ugyanazon a 
vásáron szegedi Szabó Istvántól 50 forintokért vásárolta. Utasíttatik Fejér 
György a maga igazságának megmutatására és pénzének visszavételéért utasít-
tatik az említett szegedi Szabó Istvánhoz, mint szavatosához.” (Makó, 1808.) 

 
 
 
Mit jelent a „mindennapi protocoll”? 
Mivel tudták bizonyítani a korabeli századokban, hogy egy-egy állatnak ki a tulajdono-
sa? 
Mit jelent az a kifejezés: „tőle elismerte azon pej paripa lovat”? 
 

 
 

 „Kenéz Mártonné a bíróság előtt bepanaszolta Bognár János szűcs mestert, 
mert állítása szerint a szűcstől nemrég vásárolt 16 forintért egy ködmönt, annak 
mind a két újja, mint valamely rosszbúl készített bőr, egészen kiszakadt és már 
nem viselheti. A szűcs mentve magát azt állította, hogy ő tudva nem tett bele 
rossz bőrt, mindazonáltal arra kötelezte magát, hogy mind a két ujja helyett 
más, új bőrt tészen bele egy forintért. Ebben a felek a bíróság előtt megegyez-
tek.” (Makó, 1807. január 12.) 

 
 
 
Mit jelentett a kellékszavatosság a szokásjog által meghatározott bírói gyakorlatban? 
Az eladó szűcs mester miért védekezett azzal, hogy „tudva nem tett bele rossz bőrt”? 
Határozza meg a vevő kötelezettségét ingó dolog vételénél! 
Mit követelhet a vevő, ha hibás árut vásárolt?  
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„Földeáki Rácz Istvánné előjött és egy ködmönt, melyet 1805. Húshagyóra 
vett makai Hevesi Ádám szűcsmestertől 12 forinton, de a ködmön, ámbár keve-
set viselte, már is olyan rossz, hogy a jobbik ujjáról a prém leszakadozott, mint-
ha a kutyák szaggatták volna le, egyebütt is kiszakadozik és sok helyen keshedt, 
annyira, hogy rosszabb, mintha félviseltes volna. Előhívattak, Szegedi Kis Ist-
ván, Varga János és Csorba György szűcsmesterek, akik azt mondták, hogy a 
hiba van attól, hogy a szűcs több sót adott a bőr készítésébe, mint kellett volna. 
Hevesi Ádám azt a kifogást tette, hogy a ködmönben lévő kár lehetett a 
gondviseletlenségből. A felek megegyeztek, a ködmön a szűcsnél maradt és a 
vételárból visszafizetett 8 forintot.” (Makó, 1806) 

 
 
Határozza meg az eladó és a vevő kötelezettségét! 
Mikor állapítható meg hibás teljesítés? 
Mit követelhet a vevő az eladó hibás teljesítése esetén? 
Milyen bizonyítást alkalmazott a korabeli bíróság? 
Mi a kár? 
Mit értünk kármegosztás alatt? 
 
 
 
„Janovics János kalaposmester bepanaszolta Szabó Jánost, Besenyőn lakó 

kertészt. Még 1799-ben dohányt akart vásárolni, átment Szabó Jánoshoz, meg-
nézte annak dohányát, de a hibát nem lehetett látni. Adott neki 206 forintot, do-
hányra. Amikor a dohány már bálákban volt, ismét átment a kertészhez, kivá-
lasztott és megjelölt két bálát, hogy azt hozza neki az udvarára. Szabó nem ket-
tő, hanem öt bálát hozott, de azok között sok rohadt dohány volt, melyet nem 
tartozott volna átvenni. Mégis elvette, de tudtára adta a kertésznek, hogy több 
dohányt nem vesz át tőle. Az öt bála dohány összesen 14 mázsa volt, akkori 
áron mázsáját 7 forintért adták, így a kertész még adós neki, amit nem akar 
megfizetni. A kertész azzal védekezett, hogy volt még dohány, miért nem vitte 
el a kalaposmester. 

A bíróság ítéletében kimondta, hogy a kertész elismerte adósságát. A dohány 
között sok rohadt volt. A rossz dohányt nem volt köteles Janovics átvenni, ezért 
kötelezte a kertészt az adósság megfizetésére.” (Makó, 1806.) 

 
 
Határozza meg az eladó és a vevő kötelezettségeit! 
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„Papp Sámuel beperelte Hadzsy Jánost, hogy Hadzsy, 400 kéve nádját, kévé-
jét egy garasért megvette tőle, foglalóba adott fél forintot. Elvitt a nádból 195 
kévét, a többit otthagyta, s az árát nem akarja megfizetni. Hadzsy azzal védeke-
zett, hogy nem tüzelésre, hanem tetőfedésre kellett volna a nád. A felesége az 
inast küldte el megnézni a nádat, aki azt hitte, hogy belül is olyan, mint kívül. 
Belül azonban csupa rossz volt a nád, ezért megüzente Papp Sámuelnek, hogy 
nem kell több nád. A pénzt azért nem fizeti meg, mert „Papp a boltban sok em-
ber hallatára csalárdnak nevezett. Becsületes kereskedő vagyok, ezért a 195 ga-
rast mindaddig meg nem fizetem, amíg a csalárd név alól hitelesen fel nem sza-
badít.”  

A bíróság ítéletében kimondta, „Hadzsy tanukkal is bizonyította, hogy a nád 
nem volt alkuban és mindnyájan a nádat tetőfedésre alkalmatlannak ítélték, s 
mivel Hadzsy híradással volt, hogy azon 195 kévénél többet nem is szándékozik 
venni, köteles az elvitt 195 kéve nád árát megfizetni, a többi nád viszont Papp 
Sámuelnél marad.” (Szentes, 826/1800.) 

 
 
 

Határozza meg a szerződés érvényességének feltételeit! 
Mit értettek csalárdság alatt? 
Miért követelte a kereskedő, hogy a „csalárd név alól” szabadítsa meg az eladó? 
Mi a következménye annak, ha valakit a bíróság csalárdnak minősít? 

 
 
 

„Hamza Miklós Szabó Györgytől vásárolt két tavalyi bornyút, melyek közül 
egyike harmadnapra megdöglött. Kéri a bornyú árát. Szabó azt állította, hogy az 
alku idején semmi baját eszébe nem vette a bornyúnak, s egyébként Hamza ma-
ga választotta a másik párjának, -  ezért a bíróság ítélete szerint - a kár Hamza 
Miklós nyakába marad.” (Szentes, 49/1765.) 

 
 
 
Melyek voltak a kellékszavatosság szabályai a szokásjogi rendszerben? 
Hogyan alakult a kárveszélyviselés szabálya? 

 
 
 



68 
 

Szabits András beperelte Pethő Andrást, mert állítása szerint Pethő az elmúlt 
esztendőben, a vásárhelyi vásárban vett tőle egy lovat, s annak árából még 4 fo-
rint 9 krajcárral adós, amit nem akar megfizetni. Pethő azzal védekezett, hogy 
Szabits tudva, hibás és megromlott lovat adott el neki. A bíróság ítélete szerint, 
a vallomásokból is kitűnt, hogy valamely hibája volt a lónak, s Szabits ezt tudva 
adta el az állatot. Sőt Szabits azt vallotta, hogy Virágos Gergely kötötte az el-
adott ló farkára a lófejet, azért eshetett baja, ezért ravaszságért őt nem ítélhetik 
meg. A bíróság a hiányzó vételár felének viselésére kötelezte Szabitsot, a másik 
felét pedig Virágos Gergelynek kellett megfizetni, mivel törvénytelen és keresz-
tény emberhez illetlen dolgot követett el felebarátjának jószágával. (Szentes,  
60/1765.) 

 
 
Határozza meg a szerződés érvényességének feltételeit! 
Érvényteleníthető-e a szerződés, ha bizonyítható, hogy az eladó „tudva, hibás és meg-
romlott lovat” adott el? 
Miért alkalmazta a bíróság a kármegosztást a szerződő felek között? 
Melyek a szerződésszegés szabályai? 
Az eladó hibás teljesítése esetén mit követelhetett a vevő? 
 
 
 
Farkas József beperelte Buzi Mihályt és Vince Istvánt, mivel egy tehenét 

megalkudták tíz forintért, mely tehenet elhajtották előbb a túri, majd a kecske-
méti vásárra, de egyik vásárban sem adták el. Ezután az un. Alsó Baromra haj-
tották, egy Szigeti nevezetű számadó gulyás kezébe, ahonnan a tehén elveszett. 
Így se tehene nincs, s az ára is a bepanaszoltaknál van. A bepanaszoltak azzal 
védekeztek, hogy Farkas József tudva adta el azt, mint kórságos marhát, ezért 
nem adják vissza az árát. Ezért hajtották a számadó gulyás elébe, s azonnal hírt 
adtak Farkasnak, hogy viselje a hibás állat gondját.  

A bíróság ítélete szerint: „mivel Farkas állhatatosan tagadja, hogy a tehén 
kórságos vagy hibás lett volna, sőt ami nagyobb az Kurca hídgyán közel a város 
házához álltal hozván, Farkasnak a házához kellett volna vinni és szemben vele 
beszélni, nem pedig másra bízni, […]  mintegy tíz napokig a vevőknek kezében 
lévén a marha, az árát tíz forintot időhalasztás nélkül kötelesek megfizetni.” 
(Szentes, 290/1779.) 

 
 
Határozza meg a szerződés érvényességének feltételeit! 
Mit jelenthetett a korabeli szóhasználatban:  „a tehén elveszett”? 
Ki volt  a számadó gulyás? Milyen kötelezettsége volt? 
Miért védekeztek a vevők azzal, hogy „azonnal hírt adtak” az állat betegségéről? 
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Gerecz István az ősszel Mata Pál gulyástól vett 16 forintért egy talyiga vonó 
lovat, s Mata felettébb dicsérvén, úgy igyekezett a kezébe adni, hogy éjszaka 
Gerecz ne lássa. Reggelre kelve próbálta Gerecz a lovat talyigába fogni, de nem 
ment. Időhalasztás nélkül viszavitte Matának, de az nem adta vissza a ló árát. 
Mata annyit válaszolt, hogy a vásárhelyi szabad vásárban adta el a lovat, mint jó 
erkölcsű ember. 

A bíróság ítélete szerint: „Gerecz egyedül való szándéka volt olyan lovat 
venni, melyet talyigába járva, rajta életét kereshesse. Mivel pedig Mata tudva 
adta el a hibás lovat, Gerecz pedig másnap, a próba után mindgyárt visszavitte 
azt, ezért Mata köteles a ló árát visszaadni.” (Szentes, 291/1779.) 

 
 
Mit jelent: „jó erkölcsű ember”? 
Mi volt a szerződés tárgya? Miként kell értelmezni, hogy a vevő „talyiga vonó lovat” 
akart venni? 
Terheli-e felelősség az eladót? Minősíthető-e csalárdnak az eladó magatartása? 
  
 
 
 
Tápé helység közössége 11 nagyobb hordó bort vásárolt Hegedűs István vá-

rosi polgártól, akóját 9 forint 30 krajcárért, melyben a felek megalkudtak, s a 
hordókat a község saját pecséttel le is pecsételte. A vételárat nem fizette meg és 
a hordók az eladó pincéjében maradtak. Mielőtt onnan elszállították volna azo-
kat, tűz ütött ki a házban, s a hordók egy része is megégett. A község a károsult 
hordókat, illetve az abban tönkrement bor árát nem akarta kifizetni, mire az el-
adó beperelte őket. 

Szeged város úriszéke: „a tűzi veszedelem előtt a felperes a helység kocsisa 
által lett üzenete által az érintett boroknak elvitelét szorgalmazta, ezeknél fogva, 
a tűzveszély által okozott károsodás, a lepecsételés és foglalózás által történt 
megvétel után ezen bor mennyiségének tulajdonosává vált, az elvitelben 
muladékoskodott, ezért az alperes községet, az elégett bor mennyiségének akó-
ját 9 forint 6 krajcár vétel mellett kialkudott árában, perköltség fejében megál-
lapított 50 pengő forintokban […] elmarasztaltatnak. (Szeged, IV.A.1019. 
1839.) 

 
 
Mi volt a szerződés tárgya? 
Mikor száll át a tulajdonjog az eladóról a vevőre? 
Melyek voltak a kárveszélyviselés szabályai? 
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 Nemes Pákozi Erzsébet még 1771-ben nyolc hordó bora, a város kocsmája 
számára megvétetett, le is pecsételtetett, melyek közül egy 8 akós és három fer-
tályos hordóról az abroncsok lepattogtak és a bor széjjelfolyt a pincében. Mivel 
a város a hordókat lepecsételte és foglalót is adott, Nemes Pákozi Erzsébet kérte 
a bíróságot, hogy a kárt osszák meg. 

A bíróság a következőképpen ítélt: „Légyen úgy, hogy a város pecsétje alatt 
lévő 8 ¾ akós hordóból elfolyt a bor, de abból nem következik, hogy a kár a vá-
ros kára lenne, mert mind a városban, mind más helyen gyakorolt szokás az, 
hogy míg valaki pincéjében vagyon eladott bora, mindaddig az eladónak sze-
rencséjén és gondviselésén vagyon. Ennek felette a pecsét nem azt jelenti, hogy 
az eladó személynek már semmi gondja ne legyen eladott borára, s annak hor-
dóira, hanem azt, hogy a vett bor a maga tulajdon mivoltában megmaradjon, 
annak megrontása eránt semmi kétség ne legyen. Az eladó viselje a kárt.” 
(Szentes, 362/1782.) 

 
 
Határozza meg az eladó jogait és kötelezettségeit! 
Határozza meg a vevő jogait és kötelezettségeit! 
Mit értünk kármegosztás alatt? 
Meg lehet-e állapítani az eladó vagy a vevő gondatlanságát? 
Melyek voltak a kárveszélyviselés szabályai? 
  
 
 
Török Pál, Barót András, Bacsi Mihály, mint a fábiáni csapszékek 

árendátorai három hordó bort vettek Becsei Istvántól. Két hordó bort elvittek tő-
le, a harmadikat a pincéjében hagyták, „azt megabroncsoltatták, megtöltögették 
és úgy viselték gondját, mint tulajdon magok boroknak. Most szüretkor azon 
okból, hogy a törkölyre nem töltöttem bort, mert az alkuban nem lévén, azt cse-
lekedni nem akartam, a borról lemondtak. Eladó követeli a bor árát, mert ha ed-
dig magukénak tartották, esmérjék most is sajátjuknak.” Az árendátorok azt vá-
laszolták, „ha a Becsei bora jó lett volna vagy a mostani jó lenne, elvinnék, de 
minthogy nem jó, igya meg maga.” A bíróság a következőket ítélte: „Becsei 
István praetensioja igaznak találtatván azon okból, hogy a borra reá tévén kezü-
ket, annak gondviselése egészen őket illette, az alku szerént lett bornak árában 
convincaltattak az arendatorok és az ötöd nap alatt való megfizetésre kényszerít-
tetnek.” (Szentes,  483/1790.) 

 
 
Ki az árendátor? 
Határozza meg az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit! 
Lehet-e az őrizet szabályait alkalmazni a felperessel szemben? 
 

 



71 
 

  „A Város házánál együtt lévén Nagy Mihály bíró úr, Igaz János esküdtbíró, 
Török János, Jó István és Gazdag Antal esküdt uraimék, Igaz Pál urammal ki-
mentek a város szállására, az ökröknek megnézésére. Visszajövén megállapod-
tak, s 10 ökör alku szerént eladatott, párja 254 forinton, melyeknek az ára 
öszvességgel 1270 forint. Foglalót is adott Igaz Pál esküdt uraknak 500 forintot 
bankóban. Az által adás lévén azután, ha a boronálást elvégezik, addig a szeren-
cse a városé.” (Makó, 1806 március 1.) 

 
 
Kik a szerződő felek? 
Milyen szerződési biztosítékot kötöttek ki? 
Mikor történt a tulajdonjog átszállása? 
Mit értettek az alatt, hogy „addig a szerencse a városé”? 
 
 
 
„Topler Antal panaszolkodik, hogy ő alku szerént múlt esztendőben Sós Já-

nostól vett 22 köböl kölest, melyet Sós János az alku után a maga hasznára for-
dította; amikor el akarta azt adni Kocsis Mihálynak, a megvett köles nem talál-
tatott s pénze haszon nélkül mindez ideig Sós Jánosnál állott.  

Ítéltetett: Sós János Topler Antal hite és engedelme nélkül nyúlt az eladott 
köleshez. Topler Antal pénzét becsülettel fizesse vissza időhalasztás nélkül 15 
napok alatt.” (Szentes, 1775.) 

 
 
Határozza meg az eladó felelősségét ! 
Kérhetett volna-e kártérítést a vevő? 
 
 
 
„Szabó Istvánné panaszolja, hogy Klembárszky Andrástúl az elmúlt héten 

megalkudott 30 akóra való szőlőtermést, törkölyöstül akóját 1forint 30 krajcá-
rért. Klembárszky azt mondta, azért adja el a termést, mert Puskás Sándornak 
adós 60 forintokkal, azt akarja kielégíteni, hogy Puskás előtt nagyobb hitele le-
gyen. Szabónét elvitte magával Puskáshoz, s a 6 forint foglalót Szabóné adta 
oda Puskásnak. Mostan Klembárszky azon termést másnak, ú.m. Paku József-
nek adta el, a 6 forint foglalót visszahozta, ámbár azt ajánlja, hogy mihelyt kite-
lik a must 30 akója, azonnal egészben megfizet. 

Minthogy ezen alkuban bízva másutt termést nem vett, és az alkunak való 
edényeket elkészíté, költséget tett, kívánja, hogy Klembárszky az alku megtar-
tására köteleztessen. 

Klembárszky azt állította, azért adta másodszor el a termést Pakunak, mert 
neki is tartozott 40 forinttal. S mielőtt Szabónéval megalkudott, megkínálta azt, 
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hogy vegye meg az egész termést, nem akóra, hanem átaljában való alku 
szerént, de azt nem akarta, s így azután alkudott meg akó számra Szabónéval, 
melyet Paku megtudván, most alkura kívánja a termést megvenni. 

Paku József a bíróság előtt felmutatja a szerződést, amely szerint 1813. janu-
ár 13-án kölcsönt adott Klembárszkynak, s ezért tart magának elsőséget a szőlő-
terméshez. 

Ítélet: Minthogy Klembárszky megkínálta Paku Józsefet a terméssel átaljá-
ban, de az annak nem tetszett, akós árra pedig alkudni nem próbált azzal, így 
lemondott a termés egy más módon való vételéről. Szabó Istvánnénak a jó lé-
lekkel tett alkuja megállapíttatik, úgy hogy ha a termésnek az ára, amennyiben 
kitelik, a Paku adósságába fordíttassék, azért is, mert arról jelentést tett.” (Szen-
tes, 1813.) 

 
 

Klembárszky kikkel, milyen feltétellel akart szerződést kötni? 
A foglaló egyszeri visszafizetésével mentesül-e a fél a szerződés teljesítésétől? 
A hitelező milyen szabályok alapján kényszerítheti az adóst a kölcsön megfizetésére? 
Mit értettek a korábbi századokban az alatt: „jó lélekkel”tett alkut? 
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ÖRÖKBEVALLÁS 
 

„Az örökbevallás a birtokosi jussoknak, örökös titulus alatt, diszesen tett el-
adások.” (Czövek: II. 536.) 

 
„Minden báró úr és mágnás és birtokos nemes ember, a kinek fiai és leányai 

vannak, ezeknek beleegyezése nélkül, sőt akaratuk ellenére is az ő vagyona, fek-
vő jószágai és birtokjogai fölött, amelyeket saját szolgálataival szerzett és nyert, 
vagy saját pénzén […] vásárolt és vett, életében szabadon rendelkezhetik és 
azoknak elidegenítésére is teljes joga és hatalma van; a fiúknak vagy leányok-
nak semmiféle ellentmondása, tiltakozása vagy egyéb ellenszegülése útját nem 
állván.” (HK. I. 57.) 

 
„Az ősi fekvő jószágokról és birtokjogokról azonban, az apa a fiaknak és a 

leányoknak, ha azok a leányágat is illetik, sérelmével, úgyszintén az atyai vagy 
ősi fekvő jószágokról és birtokjogokról az atyafi atyjafiának sérelmével, a fiúk-
nak, leányoknak vagy az atyafiaknak beleegyezése nélkül, ama javak elidegení-
tésére és eladására igaz ok nélkül éppen semmi bevallást nem tehet, mi ha még-
is megtörténnék, semmi ereje és hatálya nem leszen.”  (HK. I. 58.) 

 
„a birtokeladás háromféle, tudniillik: oknélkül való, okszerű és szükségsze-

rű. Az oknélkülvaló semmit sem ér. Az okszerű néha megáll, néha pedig fel-
bomlik. A szükségszerű pedig mindig megáll, mindig erejét tartja és azt meg-
erőtleníteni soha sem lehet […]” (HK. I. 59.) 

 
„Minden birtokeladásnál és elzálogosításnál azokat a fiúkat vagy leányokat, 

vagy atyafiakat, a kikre az eladásra vagy elzálogosításra szánt birtokjogok 
öröklése és háramlása néz […] törvényesen meg kell kínálni.” (HK. I. 60.) 

 
„Nagy különbséget tesz az örök-vallásokban azon záradék felvétele, vagy 

kihagyása: nullum jus, nullamve juris proprietatem sibi reservando, magának 
továbbá semmiféle keresetet vagy követelést fenn nem tartván” (Frank: I. 347. 
v.ö. HK. I. 69.) 

 
„Minthogy a fekvő jószágoknak és birtokjogoknak kölcsönös cseréjébe több-

nyire be szokták írni és venni a mentesítő biztosítékot, a melyet a római jogtu-
dósok szavatossági biztosítéknak neveznek: ha tehát az egyik törvényesen meg-
keresett fél az előre felvállalt védelmező és mentesítő biztosíték mellett a másik 
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felet az ilyen cserélt birtokjogok uralmában bármely perlekedők és törvényes 
megtámadók ellenében meg nem tarthatja, akkor az ő birtokjogait, a melyeket a 
másik félnek cserébe adott, valósággal vissza kell adnia és szolgáltatnia, ha pe-
dig annak a félnek a kezeiből […] vissza nem szerezhetők, akkor a megkárosult 
félnek, akit azoknak uralmában meg nem tarthatott, mennyiségben, jövedelme-
zőségben és értékben az elidegenített jogokkal felérő, hasonló birtokjogokat kell 
adnia és szolgáltatnia.” (HK. I. 74.) 
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Nagy Ferenc, Bányász Mihály és Ivánom Pál bejelentették, hogy Ivánom Pál 
a Középső hegyben lévő két pásztából álló szőllejét, hozzátartozó vetemény 
földdel örök áron eladta Nagy Ferencnek 70 forinton. Bányász Mihály az annak 
szomszédságában lévő két pászta szőllejét hozzátartozó veteményfölddel egy 
kapával és metszőkéssel együtt Nagy Ferencnek 125 forintokon eladta, uraság 
hitével, szomszédjainak vagy másoknak, a szőllőkhöz jussokat tartók ellent-
mondása nélkül. (Szentes, 1787. január 10.) 

 
 „Fekete Szűcs Mihály felvallotta, hogy Csizmadia István és a testvérjei 

szomszédságokban fekvő 140 utakból álló, hat fertályba jutott szőlejét egy kád-
dal, egy hat akós hordóval együtt minekutána a nevezett szomszéd és az eladó-
nak testvérei Szűcs István és Szűcs János ahhoz való jussokhoz előttünk le-
mondtak, örökösen és megmásolhatatlanul eladta, másikat kívánván venni 
Rajner Józseftől és successoraitól, 1900 forintért.” (Cegléd, 1811. január 14.) 

 
 
 
A két szerződés alapján határozza meg a szerződés tárgyát! 
Melyek az örökbevallás érvényességének feltételei? 
Határozza meg a szerződés indokát! 
Mit jelent az „örökösen és megmásolhatatlanul” kifejezés? 
Kik élhettek ellentmondással? 
 
 
 
„Mi alól írtak vallást tevén ez levelünknek rendiben adjuk tudtokra valakiket 

ezen dolog most és jövendőben illethet, hogy mi elkerülhetetlen szükségünkben 
kényszeríttetvén udvarunk végiben lévő rongyollott és már régtül fogvást heve-
rő száraz malmunkat amiben találtatott oly állapotjában adtuk és örökösen en-
gedtük Borbély Sámuel molnárnak 110 rhenus forintokon és hat forintig terjedő 
áldomáson, melyekről egészen eleget tévén őkegyelme mai napon minden sze-
rencséjével, őkegyelme kezére által bocsátottuk ilyen conditiokkal: azon mal-
mot, romladozásaiból felépíti, annak jövedelmének harmadát egy egész eszten-
deig minékünk kiadja, mi is viszont némely szükséges fokkal segíteni fogjuk, 
jövendőben pedig a malomnak helyesen elkészülése után, hogy ha azon malom-
ra szükségünk lészen és tehetségünk reá terjedő kölcségét és fáradságát illendő-
képpen lefizetvén minékünk visszabocsátani fogja, mely ilyképpen lett megmá-
solhatatlan adásunknak és felbomolhatatlan alkunknak bizonyságára adjuk ezen 
saját subscriptionkkal erősített örök cessionális levelünket Borbély Sámuelnek 
és maradékainak. Kecskeméten 3. Juni 1759. Kalocsa András, Kalocsa János 

Minthogy az Instans szomszédja a belül is írt malomnak és ezenkívül a vá-
rosi szolgálatban is alkalmasabb lakos […] azért az eladók és említett vevő közt 
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lett contractust megtartván s az Instans maga is önként annak conditioira magát 
kötelezvén […] azon malmot eltarthatja. Kecskemét 1759. Juni 28.” 

 
Határozza meg a malomtartás jogát a rendi korban?  
Milyen indokot tüntettek fel az eladók? 
Milyen feltételhez kötötték a szerződést? 
Mit értünk visszavásárlási jogon? 
Kinek az engedélye kellett a malom eladásához? 
 
 
 
Dobai Pál, mint felperes azt állította, hogy Nemes János, aki az ő feleségé-

nek Nemes Annának testvére, a maga szőlőbeli portioját eladta Borbás János-
nak, vérszerint való atyjafiának megkérdezése nélkül, holott ő a legközelebb lé-
vő atyafi. Az eladó és a vevő állította, hogy nem Nemes Anna hite nélkül történt 
az adás-vétel, hanem annak tudtával, mivel az úriszék rendelete értelmében 
tiszttartó Halász János úrnak bejelentette, két szomszédjának felajánlotta, de 
azok megvenni nem akarták, a város protokollumába beírattatott és több mint 
két éve a vevő birtokában van. A bíróság ítéletében kimondta, hogy „mivel 
adás-vevés a tiszttartó úr engedelmével, a szomszédok megkínálásával a város 
protocollumába való beíratással jött létre a szerződés érvényes és a rendes úton 
vétetett szőlő birtokában Borbás János megerősíttetik.” (Szentes, 1784.) 

 
 
Milyen pert indított a felperes? 
Mi volt a per tárgyául szolgáló szerződés? 
Kik a „vér szerint való atyafiak”?  
Határozza meg az egyenesági és az oldalági rokonságszámítást! 
Melyek az örökbevallás érvényességének feltételei? 
A jobbágyok köthetnek-e örökbevallást? Melyek a jobbágyok által kötött örökbevallások 
érvényességi feltételei? 
 
 
 
„öreg Boross Mihály Hékéden lévő három pásztából álló szőlejét, melynek 

egyfelől özvegy Nagy Jánosné, másfelől pedig Szépe János szomszédjai az ura-
ság tisztviselőjének hitével, fiainak és leányainak ellentmondása nélkül, ugyan 
Szépe János szomszédjának és mindkét részről való successorainak örök áron és 
megmásolhatatlanul 225 forinton eladta és birtokába bocsátotta.” (Szentes, 
1790.) 

 
 „Szaniszló Sámuel az 5. tizedben fekvő néhai édesatya által, néhai hűséges 

gondviseléséért végső rendelésképpen hagyatott, de már több fél esztendeje, 
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hogy haszonvehetetlen és pusztulófélben lévő malmát, minekutána azzal a maga 
testvérjét Szaniszló Pált, mint azt még a múlt 1812. esztendőben 120. sz. alatt 
látható bírói jegyzőkönyv mutatja, megkínálván, annak eltartásáról személyesen 
lemondott volna, először ugyan Borsos Sámuelnek, de annak megvételétől el-
állván, azután Tóth Dánielnek váltócédulában 400 forintért örökösen és megmá-
solhatatlanul eladta, kötelezve magát Szaniszló Sámuel a mindenkori evictiora.” (Ceg-
léd, 1813. ) 

 
 
Határozza meg az örökbevallás érvényességének feltételeit a fentebbi szerződések alap-
ján! 

 
 
 
„özv. Kernács Jánosné, Petrényi Katalin bevallotta, hogy József János és ör. 

Tóth Mihályné szomszédságokban fekvő egy fertály nyomási szántóföldjét, me-
lyet ugyan már ennek előtte Vég Jánosnak 1425 forintért eladott, de azt veje 
Kmetyó József és leánya Kernács Zsuzsa a törvényes előjoguknál fogva megtar-
tani kívánván, a bíróság előtt tett nyilatkozatok folytán a bírói végzésben ezek 
részére ítéltetett. Azon ítélet folytán nevezett Kmetyó József vejének 1425 fo-
rintok lefizetése mellett örökösen és megmásolhatatlanul el- és által adta légyen, 
köteles lévén a summát folyó év szeptember 15. napjára Vég Jánosnak, ki 
ezideig a föld természetes használatában fog maradni, hiba nélkül lefizetni.” 
(Cegléd, 1845. augusztus 21.) 

Kmetyó József bevallotta, hogy azon egy fertály nyomási földjét, melyből 
Vég Jánost vérségi előjogánál fogva kivetette, miután Négyesi Mihály, mint az 
árverésen legtöbbet ígérő, ezen föld eziránti jogáról a bíróság előtt lemondott, 
ugyancsak nevezett Vég Jánosnak a meglicitált árba jelesen 1612 forintba ezen-
nel szabad kézbül örök áron el- és általadja, felvévén ezen árvallás alkalmával 
az egész vételi árat oly móddal, hogy abba az 1425 forint, mely Vég János ré-
szére s általa lett volna fizetendő, beszámítván, a többi hátralévő summát , a 187 
forintot, készpénzben hiba nélkül a bíróság előtt kezéhez vette.” (Cegléd, 1845. 
augusztus 29.) 

 
 
Hogyan határozták meg a birtok fekvését? 
Kit illet az elővásárlási jog, s melyek annak szabályai? 
A képviseleti jog milyen szabálya érvényesül a példában? 
Érvényesül-e a birtokvédelem? 
Melyek az árverés szabályai? 
Mikor következett be a szerződés teljesítése? 
Miként ítéli meg Kmetyó József magatartását a két jegyzőkönyvi bejegyzés alapján? 
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„Geszteli János úr a gazdálkodást öregsége miatt megunván a birtokában lé-
vő öt fertály tanyai földjének örökös haszonvételét a tanyán lévő épületekkel és 
kúttal együtt oly feltétel alatt adja el örökösen 8000 forintért Őze Márkus Ist-
vánnak, hogy azon summából 631 forintot és 15 krajcárt lefizet, a hátralévő 
pénz felét ez év Szt. Mihály napjáig, másik felét jövő 1841. esztendő Szt. 
György napjáig kamat nélkül lefizeti. Ha pedig ez utolsó határnapra a vevő nem 
tenne eleget kötelességének, akkor Geszteli János úr még egy fertály évi vára-
kozással leszen. Az elmulasztott fizetési határidőtől számítandó törvényes ka-
mataival együtt tartozik lefizetni a vételárat Őze Márton István. 

A földben lévő idei kukorica a régi tulajdonost fogja illetni, valamint a ta-
nyai épületeket is jószágainak is ott teleltetése végett 1841. Szt. György napig ő 
fogja használni.” (Cegléd, 1840.) 

 
 
 
Határozza meg a szerződés tárgyát! 
Miképpen határozták meg a vevő fizetési kötelezettségét? 
Mutassa be a kamatfizetés szabályait? 
Milyen fizetési határnapokat rögzítettek a szerződésben? 
 
 
 
 
 
„Göbölös Mária néhai Banai Péter özvegye úgyis mint nevezett férjemtől 

származott János fiam természetes és törvényes gyámja, valamint Banai Péter, 
Banai Pál és Banai Erzsébet a következő egyezséget tették: azon egynegyed 
rész telek úrbéri földet illetőleg, mely néhai Banai Jánosról és özvegyéről a né-
hai Banai Péterrel tett szerződés következtében reánk háramlott, egymás között 
egyezséget tettünk, hogy Göbölös Mária, ámbár az érdeklett föld haszonvétele 
részint özvegyi élelmeztetésemre részint neveletlen János fiam tartására egészen 
birtokomba hagyandó volna halálomig, s ámbár azon említett föld eránt, ameny-
nyiben az néhai férjem által már a velem történt házasság alatt szereztetett, köz-
szerzeményi igényem is lenne, lemondok minden igényemről azon feltétel alatt, 
ha az érdeklett földet mostoha gyermekim nékem s János fiamnak 1700 forintért 
által engedik és pedig oly módon, hogy ezen árból a reám és János fiamra esen-
dő két gyermek rész kivonatván, a többiből aránylag esendő rész  minden gyer-
mekért fizettessék ki azon összegből, mely engem s János fiamat illetőleg most 
a helybeli református árvák pénztárába vagyon.  

Melynek folytában a föld nékem s János fiamnak egészen szabad tulajdo-
nunkká és birtokunkká válik, halálom után egészen s kizárólag János fiamé le-
gyen. Csupán azon rész iránt marad fenn az osztályosoknak örökösödési joguk, 
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mely most özvegyi illetőségemül felhagyatik. Mi pedig általadjuk mostoha-
anyánknak 1700 forintért az érdeklett egy negyed úrbéri földet.” (Cegléd, 
1845.) 

 
 
Milyen családjogi, birtokjogi és öröklésjogi kérdések merültek fel ennek az adás-vételi 
szerződésnek a megkötésekor? 
Mi a közszerzemény? 
Mit értünk özvegyi jog alatt? Határozza meg ennek jogforrási helyeit! 
Mit jelentett a „természetes és törvényes” gyám kifejezés? 
Az úrbéri telekről mikor, milyen feltételekkel rendelkezhettek a jobbágyok? 
Miképpen szabályozta az 1840: VIII. tc. a jobbágyok öröklését? 
 
 
 
 
„Mester Szabó Antal a bíróság előtt megjelenvén bevallotta, hogy azon egy 

fertály földet, melyet édesatyja Mester Szabó János új városban városi összeírás 
szerint a 268. sz. alatt lakó Simon Dobos Mihálytól cserélt, őneki pedig ugyan-
azon felvallási jegyzőkönyv alatt osztályrészül átadatott, megegyezésével neve-
zett édesatyával, ki utolsó szükségére azon föld terméséből nyerendő élelemre 
jogát fenntartotta, de már most abbeli jogáról is lemondott, özv. Veres Márton-
nénak ezen bevallás előtt már 900 forintot lefizetett, 2900 forintért örökösen és 
megmásolhatatlanul eladta légyen, oly feltétel alatt, hogy a földben lévő őszi 
vetés ezidén még övé Mester Antalé marad, a vevő asszony pedig az örök árból 
hátralévő 2000 forintot ezen örökvétel közhírré tételétől számítandó 15. napok 
alatt, ha ellentmondó nem jelentkezik a Méltóságos Uradalomnál is történendő 
átírás alkalmával okvetlen tartozik lefizetni, ellenkező esetben a földre adott 
900 forint, valamint az eladó részéről megbánás esetére, úgy a vevő asszony ré-
széről nem fizetés esetére kötbérül szolgálván, ezen örök eladásnak tovább 
semmi ereje nem leend.” (Cegléd, 1848. március 9.) 

 
 
Mit értünk teljesítésen? 
Milyen szerződési biztosítékok alakultak ki az évszázadok alatt? 
Mit értettek megbánás díján? Ma hogyan neveznénk ezt a biztosítékot? 
Mi a kötbér? 
Mit jelentett az a feltétel: „utolsó szükségére azon föld terméséből nyerendő élelemre jo-
gát fenntartotta”? 
Mi az osztályrész? Melyek az osztályrabocsátás szabályai? 
Melyek az osztály jogkövetkezményei? 
Kik élhetnek az ellentmondás jogával? 
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„Zopf Jósef úr lakását innen Szentesről elvévén az házát minden hozzátarto-
zó épületekkel Gyuritza Jánosra bízta, teljes hatalmat adván annak eladására a 
magok között tett egyezség szerint; úgy szintén jó móddal árendába való kiadá-
sára, úgy mindazonáltal, hogy azon háznak szerencséje vagy szerencsétlensége 
nem „credentionatus” Gyuritza Jánosé lészen, hanem a „proprietariuse”, úgy 
szintén történhető „deterioratijáért” felelni semmiképp nem tartozik.”( Szentes,  
1786. mártius 10.) 

 
 
Melyek a megbízás szabályai? 
Miképpen határozták meg a megbízott felelősségét? 
 
 
 
„Natsa Lőrinc üveges mester Nemes Hegyessyek házát örökösen Ns. 

Hegyessy József, Ferenc, János, Theresia és István egyetértésivel és elszánt 
akarattyukként 2600 rhenus forintokon megvette, és az eladást-vevést városunk 
hiteles jegyzőkönyvébe beírattatni és városunk élő pecsétjével megerősített 
contractuális levelet kiadatni esedeztek: Istenben megboldogult édesanyánk 
testamentoma szerént mireánk egyenlő osztályra hagyatott a ház, - oly kötés 
alatt, mely szerént testvéröcsénknek Istvánnak folyó esztendő november 20-ig 
által adtuk azzal, hogy részünket elégítse ki; - de ő nékünk eleget nem tehetett 
és minket a kitűzött időre ki nem elégíthetett, ezért örökösen eladjuk és által ad-
juk minden hozzátartozandó épületekkel, hambárral, tudniillik sertésóllal, szín-
nel és egyéb épülettel Natsa Lőrinc üveges mesterembernek, hitvesének és tör-
vényes maradékainak 2600 rhenus forintokon, ahoz ezentúl sem mi, sem hitve-
seink vagy törvényes maradékaink legkisebb just fent nem tartván, úgy mind-
azonáltal, hogy ha Natsa Lőrinc, hitvese vagy törvényes maradéki ezen most ál-
talunk örökös jussal eladott házat árúba venné, vagy azt valaha eladni szándé-
kozna, tartozzon ő vagy hitvese vagy maradéki minket, hitveseinket vagy mara-
dékainkat előbb, akkor folyó áron megkínálni, a reemptio jussát fenntartandó 
[…]” (Makó, 1807.) 

 
 
 
Határozza meg a szerződés indokát! 
Mit jelentett a „legkisebb just fent nem tartván” kifejezés? Mi volt ennek a jogkövetkez-
ménye? 
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„Dunás Varga János és öreg Komjáthy László a városhoz jöttek: mi közön-
séges megegyezésből és egyező akarattal azon 187 útból álló szőlőt, mely a Bo-
garas hátnak nevezett hegyben három pásztákban vagyon, napkeletről Csizma-
dia Szabó Mihály, délről pediglen Borbély Mihály szomszédságában vagyon, 
nemzetes és vitézlő Beliczay Pál úrnak oly módon eladtuk, s egyrészt elcserél-
tük; Dunás Varga János részemről megegyezem abban, hogy a most említett 
szőlőt öreg Komjáthy László /:kivel ezelőtt másfél esztendővel hitelben által ad-
tam volt hat esztendőre:/, a most titulált úrnak tetszése szerint eladhassa s elcse-
rélhesse, nem tartván többé ahhoz sem magam, sem pedig maradékaim semmi 
just és pretensiot, sőt ezennel azt is declarálom, hogy a fent titulált uron ezen 
szőlőnek ára eránt soha semmi pretensiot sem formálok, hanem azt csupán öreg 
Komjáthy Lászlón fogom követelni. 

 
Öreg Komjáthy László a fent említett három pászta szőllőt Beliczay Pálnak 

ily módon örökösen általadom és engedem, hogy tudniillik annak árában által 
veszek elsőben a Szilágyi Szűcs Mihály szőllejének lábjában lévő és a most em-
lített úr által még a múlt esztendőben tavasszal örök áron megvett és kifizetett 
két pászta szőlőt, ezenfelül a mai napon által vettem készpénzben mint toldást 
90 rhenus forintokat. Azon szőlőhöz soha sem én sem pediglen maradékaim 
semmi just fen nem tartanak. Kötelezem magamat arra is, hogy a szőllővel adok 
két jó kapát, két jó metszőkést, 18 akóra való alkalmatos hordókat és egy 18 
akós kádat, egy kenyérszedőt és a szőllő végében lévő gunyhót.” (Szentes, 
1799.) 

 
Határozza meg, hogy a jegyzőkönyvi bejegyzés milyen szerződésekről tesz említést!  
Kik a szerződő felek? 
Melyek a szerződés tárgyai? Miképpen kapcsolódnak össze az említett szerződések? 
Öreg Komjáthy László birtokában milyen jogcímen volt a birtok? Határozza meg ennek 
a szerződésnek a szabályait! 
Miért kell a szőlőhöz tartozó jószágokat külön nevesíteni? 

 
 „Erdődi Antal és Ferenc egy részről, más részről pedig Bugyi Pál azon szőlő 

eránt, mely a múlt 1816. esztendőben Bugyi Pálnak licitacio szerint Erdődi Jó-
zseftől eladatott, megegyeztek oly formán, hogy nevezett Bugyi Pál, az említett 
szőlőt Erdődi Antalnak és Ferencnek visszabocsátja, ezek pedig a múlt eszten-
dei minden termésnek felét, a szőlőre tett költségeknek pótolásában általenge-
dik, hozzá adván azt is, hogy mivel Bugyi Pál a szőlőnek árával most is tartoz-
na, annak interessét, mivel a szőlőnek egyéb fáradságain és munkálatain kívül is 
jó gondját viselte, fizetni ne legyen köteles.” (Szentes, 1817.)   

 
Mit jelentett a licitacio? Ki rendelhette el, milyen feltételekkel? 
Mi az interes?  
Miképpen alakult a kamat kikötésének joga a rendi korban? 
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„özvegy Nagy György Istvánné személy szerint jövén előnkbe bevallotta, 
hogy ő megélemedett állapottyában, táplálás és gondviselés nélkül szűkölköd-
vén, azon házat, mely Szabó András, Kocsis Mihály szomszédságokban vagyon 
egész ház derékkal, portával és istállójával egyetemben, egy szóval minden ki-
fogás nélkül, egészen eladta örök áron 54 rhenus forintokon Józsa Istvánnak, fe-
leségének és maradékainak, magokra vállalván ezek az említett fatensnek azon 
házban való elszenvedését, eledellel való táplálását, tisztességes eltakarításokat, 
egészségben, betegségben leendő szükséges gondviselését.” (Kecskemét, 1761.) 

 
 
Határozza meg az örökbevallás szabályait a bevallás alapján! 
Milyen feltételt kötött ki az eladó? 
Milyen idegen dologi jogi intézményre utal ez a szerződési feltétel? 
 
 
 
Fazekas István panaszolta a bíróság előtt, hogy „1789-ben vettem igaz áron 

és alku szerint azt a házat a Pálfi Mihálytól 63 forintért és azidőktől fogva a 
taxajat minden esztendőben én fizettem oly contractus alatt, hogy abban a ház-
ban fog velem együtt lakni haláláig. Ő vissza akarja venni a házat, s közöttünk 
nagy vak lármát s öszvekocódást indított, ami abból származik, hogy az istálló 
árát a contractuslevélbe nem írtuk be; ezért az istálló felét egészen magának 
akarja lefoglalni, s ezért mondtam neki, hogy én a házat inkább visszaengedem. 
De ezt megbántam.” 

Pálfi Mihály azt válaszolta, hogy „korábban a közöttük lévő civakodást el 
akarván intézni, ide jött a város házához, s kész a 63 forintot azonnal lefizetni. 
Fazekas a contractustól a város házánál elállott, kéri, hogy a pénz felvételére 
törvényesen szólíttasssék meg. 

Ítélet: Fazekas Istvánnak a ház ugyan meghagyatik, de mind a két félnek 
megparancsoltatik, hogy a köztük kötött contractusban foglalódott conditiokhoz 
tartsák magukat; különben ha többet civakodnak törvényesen fognak megintőd-
ni és ha Fazekas ad reá alkalmatosságot, akkor tőle a ház visszavevődik és Pál-
finak adódik.” (Szentes, 1792.) 

 
 
Miképpen alkalmazta a bíróság a pacta sunt servanda elvet? 
Mi ennek a jogforrási alapja? 
Milyen jogot kötött ki magának az eladó? Melyek ennek a szabályai? 
Mit értünk elállás jogán? A jegyzőkönyvi bejegyzés alapján joga volt-e bármelyik félnek 
elállni a szerződéstől? 
Milyen pert indíthatott volna az eladó és milyet a vevő? 
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„Néhai Gajda Lőrinc özvegye, Szabó Kata személyesen felvallotta, hogy a 
Dunaháti Mészáros Mihálynak borozdán szomszédságában lévő öt pásztából ál-
ló szőlejét, melyet magok szerzettek, gyerekeik megegyezésekkel és tudtokkal 
fent írt Dunaháti Mészáros Mihálynak, mint szomszédjának örök áron, megmá-
solhatatlanul 400 forinton eladta, semmi jussát többé eránta fenn nem tartván.” 
(Szentes, 1813. március 22.) 

 
 
A magyar rendi magánjog szerint milyen jogai vannak a szomszédoknak? 
Mi a szerződés tárgyának jogi természete? 
Milyen jogok illetik az özvegy nőt? 
Az özvegy asszony miért íratta a jegyzőkönyvbe, hogy „gyerekeik megegyezésekkel” kö-
tötték a szerződést? 
Mit értünk közszerzemény alatt? Melyek annak öröklési szabályai?  
 
 
 
„Özvegy Dobos Gergelyné, egy pászta szőlejét eladta 75 rhenus forinton Kis 

Jánosnak és successorainak, az árát is egészen felvette, hogy azért vevő fél bá-
torságosabb lehessen annak bírásában, magára vállalta a törvényes evictiot.” 
(Kecskemét, 1759.) 

 
„Vida Mihály házát és a hozzá tartozandó szállási földjét 250 renus forinton 

örökösen és megmásolhatatlanul Paksi József asztalosnak eladta és a törvényes 
evictiót a történhető impetitorok ellen magára vállalta.” (Szentes,  1787. szept-
ember 27. ) 

 
 
Milyen szerződési biztosítékot kötöttek ki a szerződő felek? 
Mutassa be az evictio szabályait a magyar rendi perjogban! 
Mutassa be az evictio szabályait a magyar rendi magánjogban! 
Az evictio mellett, milyen más szerződési biztosíték jelent meg az örökbevallásoknál? 
Mit értett Webőczy tehervállalás alatt? 
 
 
 
„Losonczi Péter Szentlőrincen lévő egy gyümölcsös kertjét ezelőtt egy héttel 

Lukács Józsefnek 160 forintért eladván, Víg Ferenc takácsmester belészólott az 
eladásba;  azt állította, hogy azt a gyümölcsös kertet az ő apja ültette, bírta, el-
adta, melyet egy kevés ideig nótárius urak bírtak. Ezután István varga, ettül 
Furint Márton, ettül pedig Losonczi Péter 40 forinton megvette; azért mint hogy 
akkor is, amikor Losonczi Péter megvette, belészólott az eladásba, s a Uraság 
tisztje, Csillag Ferenc úr azzal biztatta, hogy amikor Losonczi eladja, akkor ma-
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gokévá tehetik. Kívánná tehát most azon 160 forintnak a lefizetése mellett ma-
gának ítéltetni. Víg Ferencnek ítéltetik a kert úgy, hogy Losonczi Pál, amely hat 
fát kihagyott magának azt elviheti. Víg Ferenctül a pénzt felvette Lukács Jó-
zsef.” (Makó 1806.) 

 
Milyen jogával élt Losonczi Péter, amikor „belészólott az eladásba”? 
Milyen jogon tehette ezt meg? 
 
 
 
„Mi, önkényes, szabad akaratunkból származott erős és megmásolhatatlan 

egyezségre léptünk; szentesi lakos Tarczali Sámuelnek hitvese szül. Márton Er-
zsébet, néhai édesatyámról maradott az ún. Csödöri telken lévő négy és fél zsák 
alja földemet az öcsémnek Márton Dávidnak és ennek örököseinek tulajdonosi 
jusson 300 váltó forintért örökösen el- és általadtam. Nem tartván fel ahhoz sem 
magam, sem utánam származó örököseim részéről semmi just. Egyszersmind 
magamra és örököseimre vállalván fent nevezett öcsémnek ezen fent kitett föld-
birtokában minden támadók ellen lehető törvényes védelmét és evictióját.” 
(Szentes, 1825.június 2.) 

 
A tulajdonjog megszerzésének milyen elemeit fogalmazták meg a fenti szerződésekben? 
Mi volt a jogi természete az örökbevallás tárgyának? 
Érvényes-e a megegyezés? 
Mit jelent és mi a jogkövetkezménye a „semmi jus” kifejezésnek? 
A szerződési biztosíték mely fajtáját kötötték ki a fentebbi szerződésben és mi annak a 
jogkövetkezménye? 
 
 
 
„Ifj. Rus Gergely és ör. Rus Gergely hitvese a törvényszék előtt megjelen-

vén, a hitves, férje nevében (mivel maga öreg Rus Gergely otthon betegsége 
miatt letartóztatott) bejelentett, hogy a Nagyhegyen lévő egy darabból, mely 75 
út, némely ezekhez tartozó utakon kívül álló szőlejét 4 hordóval és egy kapával 
és metszőkéssel együtt örökös áron eladták Szépe Pálnak, nem állván ellent ifjú 
Rus Gergelynek azon declarációja, hogy ő, mint fiú, ámbár most módja nincsen 
is az ára letételében, de ha módja lészen akár hány esztendő múlva annak kivál-
tására való jussát fenntartja. 175 forinton eladta oly móddal, hogy annak árát 
Szépe Pál azonnal lefizette és birtokba lépett.” (Szentes, 1789. november 8.) 

 
Határozza meg a képviselet szabályait a rendi magánjogban! 
Milyen jogot kötött ki magának ifjú Rus Gergely? 
Mit értünk elévülés alatt? Melyek ennek szabályai a rendi magánjogban? 
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„Garai Jánosné, Tót Sára (azelőtt volt Borbás Jánosné) 40 útból álló szőlőjét, 
mely van a Soványban az öreg Szemes János szőleje mellett, Galamb Józsefnek 
290 forinton eladván, a leánya Borbás Sára Kocsis Pál felesége ellene mondott, 
azt állítván, hogy azt nem adhatta el, mert ősi jószág; melyet így világosítanak: 
néhai Szűcs Dánielnek volt egy leánya, Erzsébet, akit feleségül vett Borbás Ist-
ván. Szűcs Dániel ezen leányának adta azt a szőlőt. Nekik volt három fiuk, Ist-
ván, Mihály és János, s a szőlő Jánosra maradt, aki feleségül vette Tót Sárát, és 
az ő leányuk Borbás Sára, aki az eladást ellenzi, mivel meghalván Borbás János, 
az özvegy férjhez ment Garai Jánoshoz, s ezért a szőlőhöz semmi jussa. 

Garainé előhívattatott, mondván neki, hogy ellentmondás történt, ezért a fel-
vett 290 forintot el ne költse. (Makó, 1805. szeptember 24.) 

Borbás Sára elénk jövén jelentette, hogy Tót Sárával egyezségre lépvén, a 40 
útból álló szőlő legjobb jussal Borbás Sárát, mint avicitas illetné, ezért mostan-
tól fele legyen Borbás Sáráé, másik felét anyja bírja holta napjáig, de azt el ne 
adhassa, hanem halála után azon rész is legyen Sáráé vagy successoraié, melyért 
Borbás Sára azt ajánlja, hogy az édesanyjának halála történvén, annak tisztessé-
ges eltakarítására 30 forintot fog adni.” (Makó, 1805. december 21.) 

 
Mit értünk avicitas alatt? Melyek ennek a sajátosságai? 
Miképpen lehet ősi birtokot érvényesen eladni? 
Mi az özvegyi jog? 
Megillette-e jogszerűen Tót Sárát élete végéig a szőlő fele? 
 
 
„Bakó Klára, Hajnal István hitvese személyesen jövén előnkben, önként és 

szabad akarat szerént felvallotta, hogy ő a Csorba kúton alól özvegy Bimbóné 
és Kováts László szomszédságokban helyheztetett anyai ősi 44 utakból álló sző-
lejét eladta örökösen és megmásolhatatlanul, Illés Jánosnak és maradékának 
600 rhenus forintokért, melyből már 500 forintokat effectíve fel is vett, az elma-
radott 100 forintot pedig esztendő múlva interessel együtt köteles lészen Illés 
János lefizetni. Ezen felvallás alkalmatosságával, Vátzi József a felvalló asz-
szonyságnak osztályos atyafia és a felvallott szőlőnek szomszédja, személyesen 
megjelenvén kijelentette, hogy ő azon szőlőt magának megtartani az kitett árban 
kívánná, de mivel az árának lefizetésére most elégtelen volna, esztendő és egy 
nap tevődött néki határnapul, hogy ha addig az ideig az szőlőt Illés Jánostól ki 
nem válthatja, az Illés Jánosnak örökjére adódik.” (Kecskemét, 1811.) 

 
Mit értünk elővásárlási jog alatt?  
Kit és milyen feltételekkel illetett meg? 
Joga volt-e az elővásárlási jog jogosultjának a vételre haladékot kérni? 
Miért egy év és egy napot határozott meg a bíróság a szomszédnak? 
Mit értünk anyai ősi juss alatt? 
Joga volt-e kamatot kikötni az eladónak? 
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„Győri József a bíróság elé jövén panaszt tesz Dezső Istvánra és Csáki Fe-
rencre, s az apja által eladott szőlőt követeli vissza. Azt állítván, hogy az apja 
adós volt Dezső Istvánnak 18 forinttal, Csáki Ferencnek pedig 30 forinttal, amit 
nem tudott megadni. A hitelezők szorították, ezért odaadta nekik  szőlőjét. Ezt 
követeli vissza.  

Csáki Ferenc a bíróság előtt megvallotta, hogy nagy inség lévén, nem termett 
takarmány, kérte Győri Jánost, hogy adja meg az adósságát, aki azt mondta, 
hogy készpénze nincs, de eladja a szőlőjét. Dezső Ferenc is azt vallotta, hogy 
Győri János jött érte, alku szerint 62 forintért megvette Győri szőlejét, amelybe 
a fia is beleegyezett s contractust is csináltak. Győri János, mint adós azt mond-
ta Dezső Istvánnak, hogy a vételárból adjon 30 forintot Csáki Ferencnek, 18 fo-
rintot tartson meg magának, a maradék 10 forintot pedig adjam a feleségének. 
Győri Jánosné se szólott a szőlő eladása ellen, sőt ő ment be az urasághoz a sző-
lőt általíratni, de nem Mátyás napkor, amikor kötöttük a szerződést, hanem 
Szent Mihálykor. Az idő alatt, ha akarták volna, visszavehették volna a szőlőt, 
de nem tették. Hét esztendő óta sokat építettem, tőkét, gyümölcsfát ültettem.  

Bíróság végzése: Maga a felperes is megismeri a Judicium előtt, hogy maga 
írta az eladásról szóló szőlő iránt készült contractust, mivel papiros nem volt a 
tanyán még maga a felperes fél szakajtott a Kalendariumból egy darab papirost, 
úgy írta meg a contractust. Annakutána fél esztendő múlva az édesanyja a felpe-
res félnek ment be az urasághoz bejelentés végett; így tehát mivel maga valja 
ezeket a felperes fél megegyezett az apjával az eladásban, ezeknél fogva Dezső 
Istvánnak a Győri Jánostól vett szőlője továbbra is birtokában hagyatik.” (Szen-
tes, 1802.) 

 
Mit értünk ellentmondás alatt? 
Mikor élhet visszavásárlási joggal a törvényes örökös? 
A jegyzőkönyvbe foglalt szerződés alapján, érvényesen kötöttek-e szerződést a felek? 
Mikor évül el az elővásárlási jog érvényesítése? 
Milyen pert indíthatott a felperes?  
Mit kellett volna bizonyítania? 
Miképpen bizonyította a vevő birtoklásának jogosságát?Mikor valósult meg a tulajdon-
jog átszállása? 
 
 
„Vida Mihály a mezőváros bíróságánál protestált és azt kívánta, hogy édes-

atyának terhes adóssága miatt, önnön maga megegyezésével eladott házát, Ns. 
Dobosy Györgytől visszavegye. 

Ítélet: Mivel Vida Mihály maga személy szerint jelen volt akkor, amidőn 
meghalálozott atyjuknak javacskáit hárman, úm. említett Vida Mihály, Vida Já-
nos és testvérhúguk mostohaanyjukkal kirendelt két tanácsbeli személyek előtt 
felosztották és a kérdéses házat, miután a terhes adósság az osztozkodó 
successorokon feküdvén, egyenlő akarattal eladták, mely eladásba a Vida Mi-
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hály is beleegyezett és nem contradicalt. Sőt annak utána is, mindezideig, mint-
egy másfél esztendőkig itthon lakván hallgatott. Contradictioja erőtelennek ítél-
tetik és Ns. Dobosy György úrnak szabad birtokában az ház meghagyattatik. 
(Szentes,  149/1773.) 

 
 
Mi a hagyaték? 
Örökhagyó adóssága átszáll-e az örökösökre? 
Az örökbevallásnak lehetett-e szükséges indoka az örökölt adósság? 
Vida Mihály ellentmondását miért utasította el a bíróság? 
 
 
 
„Pógár Péter mostanában meghalálozván, utána maradt özvegye Diós Ilona, 

és négy neveletlen gyermek, Péter, 12 éves, István 5 éves, Elona 15 éves és Ka-
ta 7 éves. Maradt két fertály föld is, melyet az özvegytől megalkudott Veres Ist-
ván 290 forintokon, 90 forint foglalót adván. Az atyafiak u.m. Pógár István és 
Pógár Mihály az árvákról jobban gondolkodván, azon földet visszavenni akar-
ják, melyet a Méltóságos földesuraságnak is bejelentettek. Ott jóváhagyatott és 
itt Veres Istvánnak tudtára adatott, aki jelentette, hogy a foglalót visszaveszi, de 
úgy, hogy ha azon földet másnak akárkinek eladnák, akkor is ezen az áron ma-
gának megtartani, jussát fenntartja, mely őneki fenn is hagyatott.” (Makó 1805.) 

 
 
Mutassa be a gyámság szabályait! 
Mi a foglaló? 
A földesúrnak milyen jogai és kötelességei voltak a jobbágy árvák vonatkozásában? 
 
 
 

„Horváth János az 5. tizedben levő házát 7000 rhenus forintért Markovits 
Györgynek örökösen és megmásolhatatlanul eladta, mely summábul 3500 forin-
tot most valósággal kezéhez is vett; a többi hátralévő részét pedig e folyó év 
Szent Mihály napkor tartozik Markovits György lefizetni, amidőn az említett 
házba fog lakni menni. Addig is pedig a háznak szerencséje vagy szerencsétlen-
sége /:kivévén azt az esetet, ha a szerencsétlenség az addig benne lakó Horváth 
János vagy cselédei által történne:/ Markovits Györgyöt fogja érdekleni.” 
(Kecskemét, 1820. Május 23.) 

 
 
Mi a szerződés tárgya, és annak mi a jogi természete? 
Mikor lép birtokba a vevő? 
Miként határozták meg a felek a kárveszélyviselés szabályait? 
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„Mi alább írtak adjuk tudtokra, mind a most élőknek mind az ezután követ-
kező embereknek, hogy minekutánna, Tiszteletes Kis Bálint Úrral és feleségé-
vel Veresegyházi Éva Asszonnyal egygyességre mentünk volna a Házunkat 
egész portájával rajta lévő minden épületekkel, kertekkel és más hozzá tarto-
zókkal 2000, azaz Két ezer Rforintokon eladtuk illy feltételek alatt: 

1. Hogy míg élünk, addig magunk birtokába megtartjuk a kis házat pitvarral, 
alata lévő pincével azon egy fedél alatt lévő spáisz kamarát, mellette lévő kama-
rával, alsó kamarát, ezeknek padlásait, mind a két sertés ólat, míg mostanában 
egyikre szükségünk nem lészen Tiszteletes Kis Bálint úrnak azon fedél alatt lé-
vő kis színt, tyúkólat, a nagy kertnek alsó fele részét és ennek végében lévő 
akác fákat, az udvaron lévő vermekkel, úgy mindazonáltal, hogy ha addig ezen 
meg vett örökségben kellene Tiszteletes Kis Bálint úrnak és felesége Veresegy-
házi Éva asszonynak költözni, még élünk akkor a pintzének is egyik részét átad-
juk. 

2. Tiszteletes Kis Bálint Úrnak és successorainak birtokokba adjuk a nagy 
házat annak végében lévő kis kerttel, a nagy kertnek felső fele részét, az alsó kis 
kert végében lévő akác fákkal és külső vermekkel, fa tartó kamarát, végében lé-
vő nagy színt, a megnevezett épületeknek padlásait. 

3. Ennek utána az egész portán lévő épületek, kerítések és más minéműségek 
gondja reparálása az arra teendő költség fáradság, nem különben a tűz vagy más 
szerencsétlenség által okoztatható kár, nem mireánk, hanem Tiszteletes Kis Bá-
lint úrra és successoraira fog tartozni. Melyre nézve kötelesek lesznek, a most 
meglévő épületeket illendően  procurálni, meg helyettek másokat nem építenek. 

4. A mi részünkre tartozó örökség és rész mind a kettőnk halálunk után Tisz-
teletes Kiss Bálint úrra és successoraira maradjon. 

5. Valameddig mi élünk sem Tiszteletes Kiss Bálint úrnak, sem pedig utána 
következő successorainak az örökséget semmi szín alatt eladni nem szabad. 

6. Vagy lakót vagy zsellért az 1808. esztendőben esendő Szt. György napjá-
tól fogva szabad lészen Tiszteletes Kiss Bálint Úrnak a maga részére tartozó 
örökségben fogadni, a mi megegyezésünkkel azzal a feltétellel mindazonáltal, 
hogy minekelőtte a házba költöznek tudtára adódik, hogy mi erántunk mind 
maga a zsellér, mind pedig cselédjei becsülettel és emberséggel magokat 
visellyék mindent illendő tekintetben tartván háborúságot ne szerezzenek, mert 
különben perlekedők, rágalmazók lévén, minket ok nélkül verzálni, háborgatni 
kívánnak, idő előtt is az házból kiküldettetnek. 

7. A fellyebb említett 2000 Rforint, azaz kétezer Rforint summának felét 
Tiszteletes Kis Bálint úrtól 1000, ezer Rforintot elvettünk, a másik 1000 
Rforintot pedig százanként fogja esztendőnként kifizetni, olly értelemmel, hogy 
a következendő 1809. esztendőben eső Szt György napján kezdvén a fizetést 
mindenkor terminusul Szt. György napja megtartasson; amely esztendőnként 
való lefizetést a contractus tiszta oldalára mind a két részről feljegyezzük. 



89 
 

Melynek megerősítésére adtuk ezen neveink felírásával és saját pecsétünkkel 
költ contractualis levelünket. Szentes 24. február 1808.  

Csók István mp. és felesége: Németh Ilona, Kiss Bálint prédikátor,felesége: 
Veresegyházi Éva 

per Georgini Pokomandy 
Két egyenlő párban lévén az contractus. A feleknek kiadatott 28. szeptember 

1808. (Szentes, 1808.) 
 
Kik a szerződő felek? 
Mi a szerződés tárgya? 
Milyen jogot kötött ki magának az eladó? 
A vétlen károkozás szabályait miképpen rögzítették? 
Milyen feltételeket határoztak meg a felek? 
Miként határozták meg a fizetés feltételeit? 
 
 
Major Katalin panaszt tett: „néhai édesatyám ezelőtt 7 évvel, Borsos Erdélyi 

Katalin édesszülém pedig 4 évvel meghalt, semmiféle successorok én nálamnál 
több nem maradt. Szüleim után maradt egy ház és túl a Kurcán 11 fűzfa, melye-
ket még nagyatyám ültetett. Maradt adósság is, mellyel szüleim özvegy Zeke 
Jánosnénak tartoztak 50 forint, melyet ő követelvén édesszülém két testvérjei 
Borsos Erdélyi István és Borsos Erdélyi János a házat árúba vetették, mint egy-
másnak eladni színlelték. De megegyező akarattal lévén, a ház János bátyám 
uram kezébe maradt 70 forintért, melyet mivel én neveletlen gyerek voltam, 
szerintem nem is inprotocolláltatott.  

Miután János bátyám uramé lett a ház, István bátyám uram azt mondta, hogy 
a házból ki kell mennem, mehetek az ő házába, mert ő és a felesége a tutorom és 
gondviselőm. Mindenemet odavittem, esztendőnél tovább ott laktam, de nem az 
ő eleségeken, hanem amit fonáskámmal kerestem, esztendő múlva szolgálónak 
adtak. 

Ítélet: A Méltóságos Uraságnak több ízben publikáltatott azon rendelése, 
hogy amely ember az Uraság hite és engedelme nélkül eladgya az ingatlanát, az 
semmivé tétessék, azért a felperes Major Katalinnak háza, melyet az alperesek 
titkon adtak és tulajdonítottak el, a felperesnek visszaítéltetik, annyival is in-
kább, mert ezen eladást a Város házánál a bevett szokás szerint nem is 
protokolláltatták, de máskülönben is, a törvényes idejét még el nem ért korában, 
azaz 14 esztendős kora miatt a házat elidegeníteni nem lett volna szabad. A ház 
megbecsültetvén, ha azon árban tovább is megtartja szabad választásra hagyatik 
alperes Erdélyi Jánosnak.” (Szentes, 1799.) 

 
Melyek a szerződés érvényességének feltételei? 
Mutassa be a gyámság szabályait? 
A jobbágyok által kötött örökbevallásnak milyen alaki szabályai vannak? 
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Ficsor Nagy Mihály panaszolja: „édesatyám Erdőháti Nagy János ezelőtt, 
mintegy 7 esztendőkkel, amikor én mintegy 12 esztendős gyermek voltam, 
meghalálozván, testvérbátyám Ficsor Nagy János nem tekintvén gyermeki időm 
miatt, atyánkról reánk maradott javainkról és örökségünkről megegyezésre és 
osztásra való képtelenségemet, tetszése szerint velem megosztozott. A szőlőn-
ket eladván, annak fele árát ugyan kezembe adta, de néhai atyánkról maradott 
házunkat maga tetszése szerint 90 forintra becsülte és engemet 45 forintnak a le-
fizetésével abból kirekesztett. 

Ítélet: Minthogy Ficsor Nagy János az öccsével Nagy Mihállyal olyan idejé-
ben egyezett az attyokról maradott ház felül, bírák hite nélkül, amidőn az atyai 
örökségről Nagy Mihály nem egyezhetett, azért azon egyezzség megsemmisít-
tetvén, azon ház megbecsültetvén, amely állapotban most találtatik, a felét Nagy 
János tartozik Mihálynak mint kisebbnek kifizetni.” (Szentes, 1790.) 

 
 
Mit jelentett a gyermeki kor? 
Melyek a cselekvőképesség befolyásoló tényezői? 
Kinek volt joga gyámot rendelni? 
 
 
 
„özvegy Szabó Mihályné panaszt tett a bíróságnál, hogy ezelőtt 2 hónappal 

szomszédasszonyával özvegy Pója Istvánnéval, akinek pénzre és búzára volt 
szüksége, hogy szőlőjét eladja, s megalkudtak 60 forintban. Ezen alku erősségé-
re és megmásolhatatlan volta végett foglalóba adott 2 köböl búzát és 6 forintot. 
Pójáné fia, Pója János a foglalóba adott 6 forintot visszavitte, mondván hogy 
öccsével együtt megtartják a szőlőt. Majd a fiúk másnak magasabb áron eladták. 
Kéri ezt a másik szerződést megsemmisíteni. 

Pójáné mindezt elismerte azzal, hogy a szomszédasszonnyal úgy egyeztek 
meg, hogy a hátralévő 54 forintot József napra megfizeti, de nem tette, ezért vit-
ték vissza a pénzt és adták el annak, aki az árát halogatás nélkül megfizette. 

Barta János elismerte, hogy ő vette meg a kérdéses szőlőt Pójánétól, az árát, 
70 forintot a város főbírójának hitével megadta, sőt a város házánál contractus 
csináltatott, hogy azt a maga tulajdonaként használhassa és örökösének tekint-
hesse. 

Ítélet: E városba bévett és mai napig gyakoroltatott szokás, hogy az eladó és 
vevő lakosok között /:sok történhető villongásoknak eltávoztatása végett:/ a 
megvett jószág vagy dolog felől város bírájának hitével contractus csináltasson 
és abban mindkét résznek kívánsági feltétessenek. Szabóné és Pójáné e szokás 
ellen vétettek (a feltételekről semmi bizonyság nincs) ezért az első szerződés 
megerőtleníttetik. De Szabónéné 2 köböl búzájának mindeddig Pójánénál lett 
maradásáért a vételben való elsőség Szabónénak megtartatik, és ha a Barta Já-
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nos által fizetett 70 forintokat Szabóné időhalasztás nélkül Bartának visszafize-
ti, azon szőlő birtokába bocsáttasson. Barta János elmúlatta jól végére menni 
miben volna dolga Szabónénak azon szőlő eránt, azaz a vételben sem szemes 
sem vigyázó ember nem volt, a peres szőlő birtokából kirekesztetik, annak 
miveltetésére tett költségét Szabóné megfizetni köteles légyen.” (Szentes, 
1780.) 

 
 
Mi a foglaló? 
Határozza meg Pójáné felelősségét! 
Melyek az örökbevallás alaki feltételei? 
Mit jelentett a szerződés megerőtlenítésére irányuló per? Milyen jogforrásokra hivatkoz-
hatott  a felperes? 
Mit értett a bíróság az alatt: „sem szemes sem vigyázó ember nem volt”? 

 
 
 

„Rácz Jánostul, Demeter előtt hat héttel Bojtorján Mihály megvette a házát 
100 forintért, akkor mindjárt bele is szállott és azolta benne is lakik, de csak 50 
forintot fizetett. Demeter napra kellett volna megfizetni, de nem tette. Úgy al-
kudtak meg, hogy ha az határozott időre eleget nem tenne Bojtorján Rácznak, 
ha szinte valamit épít is rajta, azt tekintetbe nem kell venni, azon esetre, ha tör-
vény eleibe kerülnének. Faur János, akinek Bojtorján a veje, jelen lévén leánya-
ival együtt, azt mondja, hogy Bojtorján elégtelen a hátralévő 50 forint lefizeté-
sére, mivel maga is alig élhet, nem lévén több két véka búzájánál, ezért kényte-
lenek azt a házat 15. napok alatt úgy eladni, hogy abból a hátralévő 50 forint ki-
teljen, ha pedig kedvük szerint el nem adhatnák, akkor 50 forintba is tartoznak 
eladni és abbul eleget tenni.” (Makó, 1805.) 

 
 
Melyek a szerződés teljesítésének szabályai? 
Melyek a birtokbaiktatás szabályai? 
Szerződés betöltését vagy világos adóssági pert indíthatott Rácz János? 
 
 
 
Dömsödi Mihályné özvegységre jutván, öreg szemeire világtalan, az elmúlt 

nyáron a házát először Kocsis Mihálynak 530 forintokon, de azt megváltoztat-
va, ifju Török Jánosnak ugyanazon az áron örökösen eladta, de csak a puszta 
házat, oly feltétel alatt, hogy holtomiglan békességesen megenged benne lak-
nom. De csak hat hétig maradhattam, kénytelen voltam onnan elköltözni”. Ifju 
Török János ellenben azzal védekezett, hogy Dömsödi Mihályé ott lakását csak 
úgy engedte meg, amíg neki tetszik, és a házat asztallal, paddal és az óllal 
együtt vette meg. 



92 
 

„Ítéltetett: az alperes ellen megmutatódott, hogy nem voltak alkujában meg-
véve a kérdéses javak, sőt még ravaszság is látszott az egész vételben. Ezért, 
ami a lakást illeti, minthogy a felperes elment onnan önként, az alperes köteles a 
megnevezett árat megadni vagy in natura visszaadni azt a felperesnek.” (Szen-
tes, 1806.) 

 
 
Mit jelentett a használati jog? 
Mit jelent a hibás teljesítés a fentebbi esetben? 
Mit érthetett a bíróság azon „még ravaszság is látszott az egész vételben”? 
 
 
„Örökadásvevési szerződés, mely alólírottak közt érett megfontolás után kö-

vetkezőképpen erősen s megmásolhatatlanul köttetett: 1. Mi Edelspacher Imre, 
Edelspacher Péter, Gábry Sándorné Edelspacher Júlia és Török Antalné szüle-
tett  Edelspacher Mária – mind a két ágon levő gyermekeinknek, maradékink-
nak, rokoninknak s mindazoknak részéről, kiket ezen örök eladás most, vagy 
jövendőben akár mi módon illetne, vagy illethetne, […] ezennel ünnepélyesen 
valljuk: hogy mi elkerülhetetlen szükségeinktől kényszeríttetvén, de főleg azon 
helyes és törvényes okból, hogy azon 12000 pengő forintot, mely öszvegért 
boldogult édesatyánk Edelspacher János Csanád megyében fekvő s 377 holdból 
álló dombegyházi pusztát még 1823-ki junius 28-án Mittermüller Jánosnak ti-
zenöt évre elzálogosítá, ama 1600 pengőforinttal egyetemben, melyek boldogult 
édesatyánk záloglevele szerint tehetett építmények kiváltásáért járulnak; mivel a 
zálogos idő már lefolyt, az érintett puszta mostani zálogos birtokosainak kifizet-
tethessék és a múlt 1848iki események által, valamint a lefolyt forradalom al-
kalmával szenvedett tetemes kárainkat némineműképpen kipótolhassuk Csanád 
megyében fekvő s 377. azaz háromszázhetvenhét holdból álló, keletről Gábry 
Sándorné, délről Kis Gergely, nyugatról Battonya mezőváros határa és végre 
északról a Kir. Kincstár tulajdonához tartozó Kupai puszta szomszédságában 
lévő dombegyházi pusztánkat, minden néven nevezendő haszonvételeivel egye-
temben Czifra János úrnak, mindkét ágon lévő törvényes maradékinak, enged-
ményeseinek és hagyományosainak holdját 86 pengőforintjával számítva össze-
sen 32422 pengő forintért örök áron és megmásíthatatlanul eladtuk légyen. 2. A 
fentebb kitett eladási összeg fejében mi alólírott eladók a mai napon vevő Czifra 
János úrtól foglaló gyanánt 4000 pengő forintot készpénzben leolvasva való-
sággal által és felvettük. 3. A kérdésben lévő  pusztát kötelesek az eladók vevő 
Czifra Jánosnak […] azonnal és tüstént minden adósságtól s tehertől mentesen 
és oly formán, hogy az ott letelepedett lakosok azon ideig onnan – házaiknak s 
egyéb épületeiknek lerontása s elhordatásával – az eladól által eltávolíttatva le-
gyenek, következésképpen mint tisztán puszta földet mulhatatlanúl s minden 
legkisebb kifogás nélkül általadni s tettleges birtokába általbocsátani. 4. Kötele-
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sek az eladók rokonaik, mint szinte a szomszédok és mindazok irányában kikre 
nézve szükséges a törvényes előintést azonnal előrebocsátani és teljesíteni. […] 
6. Az eladók ezen általuk eladott pusztához sem maguknak, sem pedig örököse-
iknek, semmi féle just vagy sajátságot fen nem tartván, azon esetben, ha ezen 
puszta iránt idővel valamely háborgatók, vagy perlekedők támadnának, az 
evictionak vagy is szavatosságnak, védelmezésnek, oltalomnak és elégtételnek 
terhét az eladók magukra és maradékaikra egyetemleg /:in solidum:/ vállalják, 
mindazonáltal vevő, Czifra János maradékai, rokonai, örökösei és hagyományo-
sai magvaszakadta esetére a fiscus irányában az örökösödést az eladók maguk-
nak fenntartják. 7. Köteles vevő, Czifra János előre bocsátandó tudósítás követ-
keztében a kérdéses puszta kiváltására a jelenlegi zálogos birtokosok részére 
12000 pengő forintot lefizetni. […] 9. […] az eladók részére még járandó 
mennyiséget akkor lesz köteles vevő az eladóknak kifizetni, midőn az eladók a 
kérdéses pusztát néki tettleg s valósággal birtokába s használatába által 
adandják. […] 13. Ezen örökadás-vevésre vonatkozó mindennemű költségek az 
eladók s vevők által közösen fognak viseltetni. […] 15. Ezen szerződés minden 
pontjainak szoros és pontos megtartására az eladók magukat ezennel egyetem-
leg /:in solidum:/  egyik mindnyájáért s mindnyája egyért szorosan lekötelezik, 
és pedig úgy, miszerint azon esetre ha ezen szerződés, bár melly pontját is, akár 
mi okból meg nem tartanák, vagy meg nem tarthatnák, kötelesek legyenek vevő 
Czifra Jánosnak ezennel előre meghatározott és legkisebb kétség alá sem von-
ható kárpótlás fejében, világos adósság gyanánt száz darab aranyat azonnal és 
legott minden kifogás nélkül egyetemleg fizetni. 16. Úgyszinte vevő Czifra Já-
nos is köteles ezen szerződés minden őt kötelező pontjaira nézve száz darab 
aranyban meghatározott kötbér terhe alatt szorosan és pontosan megtartani. 

Mely szerződés a szerződő felek által saját kezűleg aláírattatott és szokott 
pecsétjeikkel megerősíttetett. Aradon július 12én 1852. (Szeged, Csanád megyei 
törvényszék 38/VII/1854.) 

 
 
Határozza meg az örökbevallás érvényességének szabályait! 
Milyen feltételekkel lehetett ősi birtokot elidegeníteni? 
A szerződésbe foglalt elidegenítési indok tekinthető-e szükséges vagy menthető oknak? 
Melyek a zálogszerződés szabályai? 
Mit értettek egyetemlegesség alatt? 
Melyek a birtokbaiktatás szabályai? 
Mi a kötbér? 
A szerződés érvényességénél milyen szabályokat kellett alkalmazni? 
Milyen módon változtak az adásvételi szerződés szabályai 1848. áprilisi törvények után? 
Az eladók milyen jogszabályi változtatásra utaltak a szerződésben? 
Miképpen lehetett a zálogtárgyat visszaváltani a hitelezőtől? 
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„Adás vevési szerződés, mely mellett én Kállay Gyula azon egész öröksé-

gemet, mely néhai nagybátyám Kállay Ignátz után számomra már ugyan meg-
nyílt, ám de abban az osztályt majd csak az özvegynek kimúltával fogjuk meg-
tehetni, s amely e következő helyben fekszik um: Csanádban, Kaszaperegen – 
Hevesben, Tvarsányon – Szabolcsban NagyKállon és a Kállói szálláson, Csá-
szárszálláson, Oroson, Harangodon, Nyírjesen és Tiszalökön meg egyéb bárhol 
találtató s bárminéven nevezendő néhai Kállay Ignátz utáni örök osztályrésze-
met, örökösen és visszavonhatatlanul eladom Kállay Gusztáv úrnak teljes ha-
talmat adván neki abból – annak idején – az osztályrészeket helyettem kivenni. 
– Eladtam pedig e következő föltételek alatt um. 1. Az eladási ár 9000 pengő 
forint, amelyből én Kállay Gusztáv kétezer pengő forintot – ezer pengő forintot 
fogok folyó évi május végén letenni – azontúl pedig a többit hatszáz pengő fo-
rintnyi évenkénti részletekben fogom lerovogatni – amíg tudni illik az egész 
9000 pengő forint letelik, mégpedig anélkül, hogy a hátramaradt összegtől ka-
mat számíttathatnék, vagyis minden kamat nélkül, - magában értetődvén, hogy a 
netalán betáblázott adósságok az eladási összegből levonandók, s csak azok le-
vonása után maradandó összeg fog általam a kitett határnapokon fizettetni. 2. 
De ha mielőtt az ily részletenkénti lerovogatás által az egész eladási összeg le-
hajolnék, már is valóságos birtokában jönnék ezen ilykép megvásárolt osztály-
résznek, ám akkor a birtokba léptem ótai egy év alatt a hátralékot annyit t.i. am-
ennyi akkorig megfizetetlenül maradandó pontosan lefizetni magamat kötele-
zem – végül: 3. Én Kállay Gyula az ilyképp eladott osztályrészemet a már fel-
vett kétezer pengő forint megkétszerezésének terhe alatt tartozom már most ha-
ladék nélkül örökösen bevallani, a helyszínén is mindenütt törvényesen átadni 
legfeljebb két hónap alatt, ellenben az átruházási bélyegilleték kizárólag engem, 
Kállay Gusztávot fog terhelni. – Költ két egyenlő példányban Pesten február 
havának 19. 1854. esztendőben. Kállay Gyula, eladó, Kállay Gusztáv, vevő”  
(Szeged, Csanád megyei törvényszék 13/VI/1854.) 

 
 
Mi az osztály? 
Mit jelent, hogy az örökség már megnyílt? 
Mit értettek bitokbaiktatás alatt? 
Mi az özvegyi jog? Miképpen érvényesült 1848 után? 
Miképpen határozták meg a vevő fizetési kötelezettségét? 
Hasonlítsa össze az adásvételi szerződés szabályait az 1848 előtt megkötött örökbevallá-
sokkal! 
Milyen jogforrás volt az irányadó 1854-ben? 
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„Békés Csanád megyei cs. k. törvényszék részéről Kupai puszta birtokos 
Jakabffy Miklós urnak e helyre intézett folyamodványa folytán ezennel bizo-
nyíttatik, miként Glacz Antal úr, a folyamodó úr részére 4821/2 holdból álló 
Dombegyházi részbirtokát örök áron eladván, miután az ezen örök adás-vételi 
szerződés levél az aláírások valódiságára nézve a Battonyai cs. kir. szolgabírói 
hivatal előtt előlegesen meghitelesíttetett, az mai napon a törvényszék részéről e 
célból nyitott nyilvány könyvbe vezettetni rendeltetett, ahol is következő szóról-
szóra ide vezetett tartalommal foglaltatik: - […] Gyula szept.27én 855. 

Alól írt Glatz Antal adom tudtára mindeneknek, kiket a dolog most vagy jö-
vendőben illethetne miként Csanád megyében fekvő Dombegyházi puszta azon 
rész birtokomat, melyet Jakabffy Miklós úr a mai napon, az 1846ik évi április hó 
24én úgy az 1847ik év augusztus hó 18án kötött zálogos szerződések nyomán 
mint ezen puszta résznek valóságos zálogos birtokossa birtokol és használ, - 
40000 forintokért, miután egy forintra 3 darab ezüst huszasokat és husz illyen 
forintokat egy finom kölni márkára számítva, örök áron  Jakabffy Miklós úrnak 
s mindkét ágon lévő örökösseinek, hagyományosainak s engedményeseinek, 
magam és örököseim részére semmi jogot fenn nem tartva, örökösön s megmá-
solhatatlanul és pedig következő feltételek alatt eladtam: 

1. Ezen jelenleg általam örök áron eladott s fentebb említett zálogos szerző-
dések szerint  […] vevő úr által zálogba tartott s 530 holdakat tevő Dombegy-
házi puszta részből ezen örökeladási szerződés folytán vevő úrnak nem több 
mint 482 ½ hold  – holdját 1100□ öllel számítva örök áron adatik át, s örökös s 
megmásolhatatlan birtokába bocsájtatik, - a hátramaradó s az ugynevezett 
Dombegyházi kőcsárdától Kevermesre vezető úton túl jobbra eső 47 ½ hold is-
mét birtokomba s használatomba vissza esik. – 

2. Az ezen örök áron eladott, s egy tagba lévő 482 ½ hold puszta résznek ha-
tárai keletről Sántha Sándor úrnak, nyugatról Dulovic úrnak, délről Lonovics 
családnak és északról Buchvald Jósef úrnak birtokai környékezik. 

3. Miután az ezen örök áron eladott 482 ½ hold puszta rész vételi árába – az 
ezen puszta részen a fentebb említett zálogos szerződések szerint fekvő 28500 
pengő forintnyi zálogos summa betudatott, e felett a még hátralévő 11500 ezüst 
forintot tévő Jakabffy Miklós úr részemre alólirott eladó Glatz Antal részére 
készpénzben mai alól írt napon kifizette, - itt ezennel ünnepélyesen nyugtattatik, 
miként az ezen örök áron eladott puszta résznek egész s öszvesen 40000 azaz 
negyvenezer ezüst forintnyi vételi ára Jakabffy Miklós úr által mint vevő úr ál-
tal valósággal s tökéletesen kielégíttetett. 

4. Az eladó Glatz Antal kötelezi magát, hogy ezen örök áron eladott 482 ½ 
holdnyi birtok résznek törvényes átíratását s átadását folyó év octóber hó elején 
megeszközöltetni tartozzék és a vevő Jakabffy Miklós urat feljogosítja, miként 
jelen örök szerződés értelmében ezen általa megvett birtokot nevére átírathassa, 
s azt mint örök áron megvett birtokot törvényesen birtokába vehesse, magára 
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vállalván fent nevezett vevő úr az által adás és által írás alkalmával teendő min-
den nemű költségeket.  

Mely mindkét fél által sajátkezűleg aláíratott szerződés kiadatott. – Kelt Ku-
pán September 26án 1855. Glatz Antal eladó, Jakabffy Miklós mint vevő, előt-
tem cs. kir. szolgabírói segéd Sorbán János. 

Hitelesen bizonyíttatik, hogy a jelen szerződés a Battonyai cs. kir szolgabírói 
hivatal előtt személyesen ismert Glatz Antal eladó és Jakabffy Miklós mint ve-
vő által saját kezűleg íratott alá, s valósággal általuk adatott ki.” (Szeged, Csa-
nád megyei törvényszék IV.B.157.a ) 

 
 
Az adásvételi szerződésnél milyen jogforrásokat kellett figyelembe venni? 
Mit értettek „nyilvány könyv” alatt?  
A szerződés tartalmában milyen változások figyelhetők meg az 1848 előtt kötött szerző-
désekhez képest? 
Mit értünk újítás alatt? 
Mit jelentett a betudás? 
A szerződés 4. pontja milyen új szükségszerű tartalmi eleme az adásvételi szerződésnek? 
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„Örökbevallás: miszerint Táblabíró Száraz Mihály úr és Száraz Ferenc, úgy 
is mint Száraz Therézia és özvegy Száraz Károlyné született Krajczár Therézia 
törvényes meghatalmazottja, Kosgyán és Papmező Szelistye helységeket 
Rotasesti Dobsa Sámuel úrnak 45000 pengő forintért örökösen eladják. – Mi a 
nagyváradi d.sz. Székesegyház káptalanja adjuk tudomásul e jelen levelünk 
rendiben, hogy minekutánna az alább írt helyen és időben az Isten tiszteletére és 
káptalanunk közös dolgai elintézése végett öszve gyültünk volna; akkor tekinte-
tes Száraz Mihály táblabíró úr, nemkülönben nemes és vitézlő Száraz Ferenc úr 
úgy is mint testvérjének Fejér Pálnénak született Száraz Theréziának tettes Ns 
Bihar vmegye törvényes bizonysága előtt valott teljes hatalmú biztosa, a követ-
kező felhatalmazó bizonyítvány ereje mellett úgymint; alább írtak hitelesen bi-
zonyítjuk, hogy a mai alól írt napon Béli lakos Ns Száraz Therézia Fejér Pálné 
asszony előttünk személyesen megjelenvén, és Tettes Száraz Ferenc urat, mint 
testvér öcsét a Kosgyáni birtok eladására teljes hatalmú biztosának vallotta; - 
melyről is kiadtuk-e jelen bizonyítványt. 

Örök Vallási Szerződés: alól írtak név szerint Száraz Mihály, Száraz Ferenc, 
Fejér Pálné született Száraz Therézia és özvegy Száraz Károlyné született 
Krajczár Therézia úgy is mint gyermekeinek gyámannya, adjuk tudtára minde-
neknek kiket ezen dolog most illet vagy jövőben illethet, hogy mi terhes körül-
ményeiknél fogva kikerülhetetlenül kényszerítvén – nevezetesen és Száraz Mi-
hály a mostoha idők és több rendű gazdasági szerencsétlenségeim, mint például 
Kosgyáni lakházamnak s épületeimnek földindulás általi elromlása s.a.t. s terhes 
pereknek elvesztése miatt javaimban megcsökkenvén s számos adósságokat 
tenni s összehalmozni kénteleníttetvén, melyeknek igyekezetem s gazdálkodá-
som útján leendő vissza fizetése öregségem miatt lehetetlenné vált elanyira, 
hogy hitelezőimnek kielégítésére ezelőtt egy évvel csődöt jelenteni és kérni lel-
kiismeretes kötelességemnek tartottam; minthogy pedig most közönségesen ér-
zett pénz szűk időben több rendű tapasztalás szerint előre látható volt, hogyha a 
csőd útján jószágaim közárverésre kitétetnek, alig sőt nem is kelnek el oly áron 
sem, hogy a hitelezők tökélletesen kielégíttessenek, - mi pedig Száraz Ferenc és 
özvegy Száraz Károlyné született Krajczár Therézia komolyan figyelembe vé-
vén és megfontolván, hogy néhai Száraz József atyánk s illetőleg ipam a maga 
rész jószágát annyira megterhelte és elidegenítette, hogy azt különben is szűk 
állapotban lévén vissza nem szerezhettük és soha birtokunkba nem vehettük, sőt 
tehetségünk nem lévén, legkisebb reményünk és kilátásunk sincsen, hogy vala-
ha vissza szerezhessük, más részről különösen én özvegy Száraz Károlyné, ki 
oly nyomasztó körülmények közt vagyok, miszerint magam s gyermekeim tar-
tását szolgálatom által érdemlem – jól által látván azt, hogy reánk s különben 
teljesíthető tartást és nevelést kívánó gyermekeinkre nézve igen szükséges és jó-
tékony leend, ha ezen általunk úgy is soha sem bírt és nem bírható jószághoz 
való jogunkért hasznosan pénzt kapván, azt másra ruházzuk által, ezek szerint 
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minden részről az el nem hárítható szükség által szoríttatván, ezen Bihar me-
gyében fekvő Kosgyán és Papmező Szelistye egész helységeket minden belső 
és külső tartozandóságaikkal egész határbéli kiterjedéseikben bármi néven ne-
vezhető haszonvételeikkel s mindennemű ott található építésekkel és javítások-
kal együtt minden azon jogokkal, melyekkel bírtam s mi vagy maradékaink bír-
hatták volna tekintetes Rotaresti Dobsa Sámuel úrnak s nejének született Du-
Bois Amália asszonyságnak s mind két ágon lévő örököseiknek és hagyomá-
nyosaiknak örökösen eladtuk és megmásolhatatlanul birtokukba bocsájtottuk, a 
már valósággal kifizetett és felvett 45000 forintokért, azaz negyvenötezer forin-
tért ezüstben három db. Huszast számítva egy forintra, semmi jogot vagy jog-
szerűséget azokhoz magunknak vagy maradékainknak semmi szín alatt többé 
változhatatlanul fen nem tartván, nyilván megjegyezvén azt, hogy mivel 
Kosgyán helységének egy része Márkus Antalné született Béra Franciska és bá-
ró Ditrich Józsefné született Béra Anna asszonyságoknak részére bírói zálogba 
7600 forintért azaz hétezer hatszáz ezüst forint erejéig által adva van, ezen bírói 
zálog visszaváltási jogát és azon rész jószágnak is a többivel együtt örökösen 
bírhatását ezennel a fent czímzett vevőkre másíthatatlanul átruházzuk, - s kije-
lentjük, hogy ezen örökeladásunk által a fenn írt jószágok birtoka és minden 
azokhoz lehető jogunk a fent czímzett vevő T. Dobsa Sámuel úrra és nejére szü-
letett Du-Bois Amália asszonyságra és mind két ágon lévő örököseik és hagyo-
mányosaikra rögtön által menvén, azokat mától fogva örökösen szabadon bír-
hatják és használhatják. Mely örök eladásunknak a nagyváradi latin szertartású 
tekintetes Káptalan előtti törvényszerű bevallására magunkat kötelezvén, kiad-
tuk ezen nevünk aláírásával és szokott petsétünkkel megerősített örök bevallási 
levelünket. Kelt VOlasziban őszelő Szeptember 23. 1844. Száraz Mihály több 
tettes. megyék táblabírája, Száraz Ferenc úgy is mint Fejér Pálné született Szá-
raz Therézia és özvegy Száraz Károlyné született Krajczár Therézia úgy is mint 
gyermekei gyám anyainak teljes hatalmú megbízottjuk. 

Mely eképpen előttünk véghez ment örök bevallásról /:az eredeti irományt 
országos levéltárunkba betévén:/ kiadtuk-e jelen káptalanunk közhitelű pecsét-
jével megerősített bizonyságlevelünket a közigazság úgy hozván magával. – 
Valdenburg Schillingi Herczeg Hohenlohe Sándor s.t.b. mint minyájan a hely-
beli Székesegyházi Káptalannak az Isten dicsőítésére Krisztusban egyesült test-
véri szeretettel szolgáló tagjai és kanonokjai együtt ülésünkből. – Nagy Váradon 
Szent Mihály hava 28. Urunk születése után 1844 évben.”(Szeged, Csanádi tör-
vényszék iratai 18/III/1855. ) 

 
 „Bihar Vármegye Gyűlésének irományaiból 75 – 1848. 
Tekintetes Nemes Vármegye! Hitelesen értésemre esett, hogy táblabíró te-

kintetes Száraz Mihály úr az 1815ik év október 11ik napjáról kelt kegyelmes 
Királyi adományozás folytán birtokába jött Papmező Szelistye helységét, mely-
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re nézve a királyi kamarai öszveírás és becsü megtörténte után, az illető beruhá-
zások beszámítolását és az ezen felül fizetendő összeg leszállítását elmulasztot-
ta, valamint Kosgyán helységét is Rotaresti Dobsa Sámuelnek és nője Du-Bois 
Amáliának az 1844ik év Szent Mihály hava 28án a nagyváradi ns. Latin Kápta-
lan előtt tett örökbevallás folytán eladta légyen. – Minthogy ezen eladás nem-
csak Száraz Mihálynak fentebbi kötelezettsége, hanem annálfogva is, mivel az 
említett jószágok Száraz Mihálynak természetes és törvényes örökösei nem léte 
miatt annak magvaszakadtával egyenesen a királyi ügynökre szállanak, a Kirá-
lyi ügynökre s annak jogaira nézve kárt és sérelmet annálfogva, nehogy ezen 
törvénytelen elidegenítésbe a halogatás által megegyezni láttassam, pedig neve-
zett jószágoknak bármi szín alatt bebonyolításától, vagy eladásától eltiltom, 
nemcsak nevezett Száraz Mihályt hanem pénzüknek elvesztése alatt mind azo-
kat is, kik fen nevezett Papmező, Szelistye és Kosgyán helységeket megvenni 
szándékoznának vagy tán meg is vették volna, fent tartván magamnak, hogy a 
királyi ügynök törvényes jogai sérelmének orvoslását a maga útján eszközölhes-
sem, a minthogy ezt eszközlendő is kérvén magamnak ezen nyilvános óvásom-
ról és ellenmondásomról szólló szokott hiteles bizonyság levelet kiadatni, meg-
különböztetett tisztelettel maradván V.Velenczén Február 3a 1848. A Tekintetes 
nemes Vármegyének alázatos szolgája Eötvös József királyi Kincstári Tanácsos 
mint a királyi ügyek igazgatója és a magyar Szent Korona ügynöke. 

Végzés 1848. Ezen ellenmondás a közgyűlés színe előtt felolvastatván és 
meghirdettetvén: a megye pecsétjével ellátandó hiteles bizonyítvány folyamodó 
királyi ügyigazgató részére kiadatni rendeltetik. – Kelt az 1848ik év Február 7. 
V Olasziban tartott Bihar megye Közgyűlésében.” (Szeged, Csanád megye ör-
vényszék) 

A közbejött forradalmi idő miatt ennek az ellenmondásnak azonnali követ-
kezménye nem lett, hanem 1853-ban Fluk Ede, az akkor királyi ügyek igazgató-
ja nyújtott be keresetlevelet Dobsa Sámuel és felesége Du-Bois Amália ellen. 
Hivatkozva a királyi adománylevélre azt állította, hogy 1815-ben Bihar megyé-
ben fekvő, Papmező Szelistye helységet az uralkodó Száraz Mihálynak és fiú 
maradékaira oly feltétellel adományozta, hogy a megadományozott a királyi 
kincstárba már befizetett 800 forint váltó cédulán felül, azon jószágnak, amikor 
azt birtokába veszi, kincstári becsárát is köteles lefizetni. Az adományos zálo-
gos per útján 1821. augusztus 11-én birtokba jutott. 

Száraz Mihály ugyanakkor megkapta még azt a 45 holdnyi erdőrészt, ame-
lyet egy határjárás alkalmával a Kosgyáni határhoz elszakasztatott, melynek 
kincstári becsárának megfizetésére szintén kötelezték. A két birtok becsára ösz-
szesen 7841 pengő forint 32 krajcár melynek befizetését az adományos elmu-
lasztotta.  

Ugyanakkor 1844-ben ezt a birtokot eladta, az eladást bevallotta, s mely be-
vallásnak a kincstár ellenmondott. „Száraz Mihálynak a két birtokhoz csak fel-
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tételes joga volt, több jogot pedig senki másra át nem ruházhat, mint amennyi-
vel maga bír, eszerint a mostani birtokosok is csak annyi joggal s kötelezettség-
gel bírhatnak […] melyet az adományos reájok ruházott.” 

Ellenbeszéd: A felperes hívja perbe Száraz Mihályt, minthogy még él, mert ő 
az adósa a kincstárnak. 

Válasz: „itt nem adóssági követelésről van szó, hanem az adománylevélben 
és reversalisban kitett feltételek teljesítéséről. A Fiscusnak az adománylevelet 
betáblázás által biztosítania nem kellett, mert a koronának tulajdoni joga Pap-
mező Szelistyénben mindaddig fen van tartva, míg az adománylevélben megha-
tározott feltétel nem teljesíttetik. S mivel a kincstárnak dologbani joga van ott 
dologhozi jogot betáblázás által szerezni nem volt szükség. 

Ezért a Száraz Mihály elleni csődben sem kellett követelését bejelenteni, 
mert az vagyonbani jog lévén, el nem enyészik. 

A csőd is törvénytelen volt, mert Száraz Mihály értéke több volt adósságá-
nál, ily esetben pedig csődnek nincs helye, „hanem valakinek kijátszása célozta-
tik.”  Ez kitűnik abból, hogy a csőd végét be nem várva Papmező-Szelistyét el-
adta alpereseknek „és a hitelezők kielégítésén felül fennmaradt eladási összeget 
zsebre dugta”. „Ezen törekvésében őt az alperesek is erősítették, mert nem a 
csődben állott hitelezőkkel, hanem kéz alatt […] egyeztek meg, anélkül, hogy 
azon jószág adományi gyökerét vizsgálták volna. Mivel Száraz fiú maradék 
nélküli kihaláshoz közeledvén, hogy alperesek ezen birtokot megtarthassák, a 
fassiora kir. consensust kellett volna kérniök. […] az ellentmondást illetőleg a 
fiscus nem négy, hanem 100 év alatt is érvényesen mondhatott ellent. […] ha az 
alperesek arról vannak meggyőződve, hogy Száraz Mihály a követelt becsárt 
megfizette, ám mutassanak nyugtát, ha pedig ezt nem képesek mutatni, akkor 
fizessék meg, a gondatlanul megvett adományos birtokon fekvő terheket.” 

Viszontválasz: felperes maga elismeri, hogy Száraz adós maradt, ilyenkor 
számítolásnak van helye, azt pedig betáblázással kell biztosítani. „tagadhatatlan, 
hogy a fiscusnak e javakban dologbani joga volt és ez volt a háromlási joga az 
adományos kihalásával, de reversalisból eredő keresőségi jogot, mint jelenlegi 
dologbani jognak nevezni, képtelenség. 

Alperesek látták az adománylevélben, hogy becsárat kell fizetni, ezért meg-
nézték a betáblázási jegyzőkönyvet, ott nem találtak semmit, megnézték a fiscus 
követelését a csődperben, ott sem tett a fiscus erről említést, sőt Száraz Mihály-
nak hit alatt tett vallomása adósságairól sem tartalmazta ezt. 

„A törvény azt mondja, hogy csak az oly követelés teher, amely be van táb-
lázva.” Liquidáljon először Szárazzal, addig az alperesek vele szóba sem állnak. 

Ítélet: felperes keresetétől elmozdíttatik. 
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Indok: Száraz Mihály ellen Bihar megye törvényszéke előtt 1843dik év 

september 26n j.k.1290 sz.a. és így a vétel előtt egy évvel, csőd nyittatott, a hi-
telezőket összehívó eme végzés a fennállott törvények értelmében ország szerte 
hirlapszerűleg is közzé tétetni rendeltetett. Kir. Fiscus a vagyonbukott csődtö-
mege ellen több rendű követeléseit bejelentette és magát a többi hitelezőkkel 
együtt ki is elégítette. Ezt a keresetet azonban bejelenteni elmulasztotta.  

Nem tábláztatta be és így ennek a Szelistyei jószágon való biztosítását nem 
eszközölte. 

Alperesek jóhiszemű vevőnek, ama jószágon netalán létezett adóssági teher 
tekintetében felelősséget önként elhárítva lenni méltán és törvényesen tekinthet-
ték. 

A dologbani jog elve nem állapíthatik meg, mert a magyar törvények szerint 
a Koronának az adományozott javakban alapuló dologbani joga, háramlásból 
származott; és így a jelen esetben, Száraz Mihálynak a hivatalt térítvényben le-
kötelezett becsári összeg meg nem fizetéséből támadt követelés, avagy adósság 
dologhozi jogot feltételez. 

A csődtömeget képező Szelistye, az általa vitatott dologbani jognál fogva 
övé volt, s ezért nem tartozott azt a csődbe bejelenteni, ez sem áll, mert ha ő 
csakugyan sajátjának (tulajdonának) gondolta azt, akkor Szelistyének a csődtö-
meghez lett bírói összeírása alkalmával azt a jogát a fent álló csődtörvények ér-
telmében igény kereset útján kellett volna érvényesíteni.( Gyula, 1854. augusz-
tus 22.  18/III/1853. 16/1855) 

Debreceni kerületi cs.kir. főtörvényszék: ítélt: a megyei törvényszék ítéletét 
megváltoztatta, és az alpereseket a követelt adósság – 7841 forint – megfizeté-
sében marasztalta. Indok: „mert jelen per tárgyára a régibb törvények szerént 
léve elítélendő, s aszerint a kir. adományozott javak mind addig, míg az adomá-
nyos azokért járó pénzösszeget le nem fizette, királyi forma szerinti 
adományoslevelet részére ki nem szereztek, s magát a jószág birtokába ünnepé-
lyesen be nem vezettethette; […] azon helységet mint nem tulajdonát jogosan el 
nem is adhatta, az alpereseket, mint a peres birtok „különben is vigyázatlan 
megvásárlóit, a keresetbe vett becsár megfizetésében kellett marasztalni.” 1854. 
oct. 11.) 

Nagyváradi cs. kir. országos főtörvényszék: a kerületi főtörvényszék ítéletét 
megváltoztatta és a megyei törvényszék ítéletét helybenhagyta.1855. május 14. 
Indok: mert a birtok Száraz Mihály birtokába jutván, törvényes bevezetéssel 
(statutio) megerősíttetvén (melyet a fiscus sem tagad) „a királyi fiscusnak azon 
adományozott jószág iránti dologbani joga megszünt s a hivatalt vegyes ado-
mány folytán fent maradt becsári felperesi követelés adóssággá vált, miután 
azonban felperes a Száraz Mihály ellen 1843ik évi september 26a s így az alpere-
si részre tett örökvallás egy évvel megelőzőleg eszközlött országszertei körözte-
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tés után a Bihar megyei törvényszék előtt kinyittatott csődbe a fenforgó követe-
lését bejelenteni elmulasztotta, sem a papmező szelistyei jószágon maradandó 
biztosítást törvényes betáblázás által nem eszközlött, mint jóhiszemű vevők a 
kereseti követelésre nézve felelősségi kötelezettséggel nem terhelhetők.” 

 
 
 
Melyek a szerződés érvénytelenítésére vonatkozó írásbeli per szabályai? 
Mutassa be a felperesi és az alperesi beszédek jellegzetességeit? 
Milyen változásokat eredményezett a perjogban az osztrák polgári perrendtartás hatály-
ba léptetése? 
Határozza meg az adományrendszer jellegzetességeit! Melyek a vegyes adomány sajá-
tosságai? 
Mutassa be az örökbevallásban megfogalmazott feltételeket! 
Határozza meg a Száraz nemzetség rokoni kapcsolatait? 
Kinek volt joga képviselni a nemzetség egyes tagjait? 
A vagyonjogban miként érvényesült a „dologbani – dologhozi jogok” meghatározása 
Magyarországon? 
Mit jelentett a csőd? 
Mikor rendelhetett el a törvényszék bírói zálogot? 
Melyek a bírói zálog szabályai? 
Mutassa be a hiteleshely szerepét a szerződés készítésénél! 
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TARTÁSI SZERZŐDÉS 
 
„Szalatsi Tamás állítja, hogy Vasvári András vőmet leányommal együtt há-

zamba fogadtam, egész gazdaságomat, um. 5 lovamat, 23 sertést, kocsit, gazda-
sághoz tartozó […] szerszámokat, házat becsü szerint neki adtam, oly conditiok 
alatt, hogy ha a gazdaságot szaporítja, a szaporulat legyen az övé, csak a tőkét 
tartsa meg és számoljon, a jószág használatából engem, mint egyes személyt 
tartson és velem a néki 80 forintba által adott házamban csendesen szenvedjen, 
melyekért Vasvári magát kötelezte. Azonban Vasvári velem két év óta egy ke-
nyéren nem lévén, megváltoztatni kérem az egyezséget, hogy Vasvári velem 
számoljon, s a gazdaságomat adja vissza.” 

Vasvári András ezzel szemben azt állítja, hogy „az ipam engem rávett, hogy 
Túrkeviben lévő házi örökségemet vélem eladattatta, s velem contractust kötött, 
hogy egész gazdaságát, házát, négy lovait, két sertést kezembe adta, némely ré-
szét ára szerint, úgy, hogy haláláig véle együtt bírhatom, de úgy, hogy tőlem el 
nem veheti, hanem holta után Szalatsi Ferenc fiát belőle az egyezségünkkor 
szabott áron a házból és a lovakból kifizetem. Ipam uram két év óta az egyezsé-
get bontogatja, akaratom ellen magát tőlem különfogta, s azt kívánja, hogy a 
kezembe jött bonumocs-kával számoljak. 1. Az egyik ló, minthogy […] eladó-
dott 16 forint 30 krajcáron, melyből vettem egy kapát, a többit kezéhez kívánta, 
ismét kettő lovat […] a szolgabíró úrnak tilalmas parancsolatja és a cont-ractus 
ereje ellen eladott 40 rhenus forintokon, melyeknek árát nem láttam. Innen lát-
szik, hogy az egyezség szerint 50 rhenus forint által adódott, a lovaknak árát 
nemcsak kivette, hanem 6 forinttal szuperálta is. 2. A két sertést együtt eléltük, 
de annak szaporulatjából, miolta ő magát tőlünk különvette, már négyet maga 
számára meghízlalt. 3. Kocsijának némely részét elajándékozta, némely részét 
eladta, némely rossz kerekei pedig a kocsi rúddal együtt megmaradt.” 

Elvégeztetett: Szalatsi Tamásnak semmi oka nem lévén a magátul önként, 
minden kényszerítés nélkül adott contractustól elállni, azért törvényesen kény-
szeríttetik, hogy Vasvári Andrást a házban tartozik megszenvedni, annyival in-
kább, hogy Vasvári András magát most is kötelezi, hogy az egyezsség szerint a 
szőlő termésében részeltetni fogja, s el fogja sorsához képest holtig tartani.” 
(Szentes, 1791.) 

 
 
Mi volt a megállapodás tárgya? 
Milyen elvet érvényesített a bíróság? 
 
 



104 
 

„Fodor Erzsébet néhai Dopsa András özvegye Szilágyi Pállal, aki az ő meg-
holt fiának Dopsa Ferencnek megmaradott özvegyét Szakáll Annát vette felesé-
gül megegyezvén; mivel Szilágyi Pál és a felesége mind a férjének Dopsa And-
rásnak életében, aki öregsége miatt a munkálódásra tehetetlen volt, mind annak 
halála után az ő özvegységében olyan hűséggel viseltettek hozzájok, mintha 
édes gyermekei lettek volna, téli fűtőjét és tűzrevalóját Szilágyi Pál időről-időre 
szerezte, egyéb szükségéért kocsival és gyalog teljesítette mostan is két véka 
búzát ajánlott és arra ajánlják magukat, hogy ennek utána is, minthogy nincsen 
az atyafiai közül akihez bizodalma lehessen, hűséges dajkái és gondviselői lesz-
nek, ezen tekintetből a szőlejét, mely vagyon Szentlőrinczen két pásztában, tíz 
rövid utakból álló, mellette lévő veteményes földdel együtt, mely szőlőt eddig is 
Szilágyi Pál munkált, tovább is ugyanazon Szilágyi Pálnak munkába által adja, 
úgyhogy amíg él ő, Fodor Erzsébet egye az hasznát, halála után a szőlő legyen 
Szilágyi Pálé és annak bírásába az atyafiai, kiknek semmi jussok nincs, ne há-
borgassák, mivel azon földnek harmadánál többet, az ő megholt fia és Szakáll 
Anna első férje Dobsa Ferenc a maga pénzén szerzett Jáksó Györgytől, ennél-
fogva is van ahhoz jusa Szakáll Annának. A szőlővel együtt ád Szilágyi Pálnak 
egy 9 akós, három két akós hordót, feleségének négy párnát, egy pokrócot, egy 
lepedőt, egy szoknyát és egy ködment.” (Makó, 1813.) 

 
 
Mi a megállapodás tárgya? 
Mi a megállapodásban meghatározott ingatlan jogi természete? 
Mi a szerződés indoka? 
 
 
 
„Lelei Balog Imre az ipának minden vagyonát, mely áll Lelén egy házból, a 

hozzá való kerttel, öt darab marhából, melyben van két fijas és egy meddő te-
hén, egy harmadfű üsző, egy tavalyi üsző, két öreg ló, egy harmadfű és egy ta-
valyi csikó, általveszi oly formán, hogy az ipát Pamlényi Istvánt holta napjáig 
becsületesen el fogja tartani, és halálakor eltakarítani. Mihály nevű unokát, aki 
14 esztendős, felneveli és amikor a házasságot eléri, a fent vitt gazdaságnak felit 
annak, hiba nélkül által adni tartozzon. A két leány neveletlen gyermeket is, úm. 
Annát 9 esztendős, Erzsébet 7 esztendős felneveli, kiházasítja, úgy mindazonál-
tal hogy ezen alkalmatosságra teendő mindenféle költség az egész vagyonbúl, 
melyet most által vesz, menjen. Mely egyezséget a neve után tett keresztvonás-
sal bizonyítja. Balog Imre + 

Uradalmi fiscalis úr hitével és tudtával.” (Makó, 1813.) 
 
„Öreg Sándor István, örökből tartott leányának férjével Kármán Mihállyal, 

személyesen megjelenvén, önként felvallotta, minekutána már felesége is meg-
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holt, itt helyben pedig olyan gyereke sem volna, akinek gondviselésére bírhatna, 
az ő erőtlenebb utóbbani idejében; azért fent említett örökbe tartott leányával és 
annak férjével Kármán Mihállyal úgy egyezett meg /:akik eddig is mind magá-
nak, mind haldokló s ágyban fekvő feleségének hűséges gondját viselték:/ hogy 
ha néki haláláig való hűséges gondját viselnék, azon hűséges gondviseléseként a 
4. tizedben Törőcsik Imre szomszédságában lévő tulajdon szerzemény házát, 
örökösen és megmásolhatatlanul Kármán Mihálynak, feleségének és gyermeke-
inek által adja; mely fent írt kötelességet Kármán Mihály is felvállalta és magát 
az öregnek hűséges gondviselésére kötelezte.” (Szentes, 1813.) 

 
 
Mi a megállapodás indoka? 
Hasonlítsa össze az ajándékozási és az adás-vételi szerződés szabályaival! 
 
 
 
„öreg Veres Gergely és vője Borza Ádám személyesen jövén elénk, a követ-

kező egyezséget tették; Veres Gergelynek a Nagyhegybe, Szépe István szom-
szédságában fekvő három pásztákban 150 útból álló szőlejét jura donationis 
inter vivos örökösen által adja Borza Ádámnak és hitvesének Veres Erzsébetnek 
és ezek maradékainak. Borza Ádám kötelezi magát, hogy Veres Gergelyt holtá-
ig ruhával, élelemmel a maga önnön házában becsületesen tartja, gondját viseli 
úgy egészséges, mint beteg korában és el is temetteti. Esztendőnként a szőlő 
terméséből az öreg szükségére és tetszésére két akó törkölyös mustot fog ki-
szolgáltatni.” (Szentes, 1826.) 

 
 
Mi a megállapodás tárgya! 
Mit jelent a jura donationis inter vivos kifejezés? Tekinthető-e feltételhez kötött ajándé-
kozásnak? 
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ÁRÚSZERZÉSI KÖTÉS 
 
1844: VI. tc. B)  
1.§ Minden olly adásvevési szerződés, melly valamelly ingó vagyonnak jö-

vendőbeli átadása feltétele mellett köttetik, árúszerzési ügy tárgya. 
2.§ Árúszerzési kötésben azokon felül, mellyek minden írott szerződésben 

megkívántatnak, ugymint a szerződők neveinek aláírása, a kelet helye és ideje, 
következő kellékek szükségesek: 

a) Hogy írásba foglaltassék, és nyilván árúszerzési kötésnek megneveztessék: 
[…] b) Az árú megnevezése. c) Annak pontosan meghatározott mennyisége. d) 
Minősége. e) Meghatározott ára. f) Általadás, és fizetés ideje és helye.  

3.§ Ha az árúszerzési kötést a vevő szegi meg, tartozik: 
1. Az eladónak a kötés nem teljesítéséből származott és bebizonyított minden 

kárát, melly alatt az ár-különbség is értetik, és költségét ugyan ez úton megtérí-
teni. 

2. Ha kötbér, vagy biztosítási díj volt kialkudva, e mellett az árkülönbözet 
megtérítését követelni nem lehet. […] 

4.§ Ha pedig az árú-szerzési kötést az eladó nem tartja meg, a vevő irányá-
ban, ugyanazon tartozásai lesznek, melyek az eladó javára az előző 3.§-ban fog-
laltatnak és ezeken felül, ha pénz előlegeztetett az eladónak, azt, a pénz felvéte-
létől számítandó hatos kamatjával együtt megtéríteni köteles. 

5.§ Árú-szerzési kötést a másik fél tudta és megegyezése nélkül másra ruház-
ni nem lehet. […] 

 
„Magában árúszerzés vegyes ügy volna, t.i. megbízás bizonyos árújavak 

megszerzésére, és egyszersmind kötelezve ígért adás-vevés. – Szokásban va-
gyon azonkívül: adás-vevés szállítással, nem különben jövendő termés eladása. 
Sem ez, sem amaz nem árúszerzési kötés.” (Frank: I.626.) 
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„Volf P. a tavalyi esztendő október 3-án Ruzsity J. szentiványi bírónak do-
hányra 100 forintot adott oly feltétel alatt, hogy tíz mázsát, ahogy a gyálai do-
hánynak ára fog szaladni előállítani köteles legyen. A dohány ára a királyi do-
hányt szedő directio által 27 forintra határozva lévén, a tőle megalkudott meny-
nyiséget nem nyerheti, sőt előpénzéhez sem juthat. 

Az alperes azzal védekezik, hogy a dohány átvételére terminust adott, de a 
felperes nem jelent meg, s ő a dohányt abban az árban, ahogy az Gyálon és 
Deszken alakult eladta. Ezzel ő károsodott, ezért a foglalót nem adja vissza. 

Végeztetett: Kiderült, hogy a dohány megvételéről, az alperes nem tudósítot-
ta Volfot, és annak hite nélkül másnak adta el a dohányt. Ezért az alperest a fog-
laló visszaadására köteleztetik.” (Szeged úriszék, 1810.) 

 
 
Mi volt a megállapodás tárgya? 
Milyen kötelezettség terhelte a dohány eladóját? 
Mit értettek előpénz alatt? 
 
 
 
„Sillinger József kereskedővel L. Simon olyan szerződést kötött, hogy folyó 

esztendő június 27-én L. Simon arra kötelezte magát, hogy folyó esztendő július 
4-én, mintegy 30 mázsa tótkomlósi úsztatott gyapjút, mázsáját 57 forinton szál-
lít és Makón Sillingernek átadja. Sillinger 300 forint foglalót adott. 

Az átvételkor Silinger megjelent, de L. Simon mintegy két és fél zsák gyap-
jút nem akarta átadni, holott 15/16 mázsa gyapjú ott állt készen a háza udvarán. 
Azt mondta, csak akkor teljesít, ha több pénzt kap. 

Csanád megye főszolgabírája: „A kérdéses gyapjúnak, mely alperes L. Si-
mon házánál letéve található, a felperesnek leendő átadására […] város gazdája 
kiküldetik. A felperesnek keresete a törvény rendes útjára fennhagyatik.” (Csa-
nád vármegye főszolgabírája, 1848.) 

 
 
Milyen pert indíthat a felperes? 
 
 
„Ideiglenes nyugtató, arról a 200 pengő forintról, melyeket nekünk Pulitzer 

Simon, annak biztosítására, hogy ő Radnárul, vagy Solymosról vagy ahonnét 
tudni fogja a város részére a folyó esztendő october 1. napjáig 71 és fél köböl 
un. flaszter követ, annál bizonyosabban köbölit 48 forint 30 krajcárokon pengő-
ben szállít; ellenkező esetben nemcsak a most letett 200 pengő forintja vesz el, 
hanem egyszersmind ezáltal, vagy is a le nem szállítás által okozandó károk is 
rajta megveendők lesznek; - amíg az ünnepélyes szerződés meg fog köttetni, 
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ezen ideiglenes nyugtató kiadatott azzal, hogy a szerződés mától számítva leg-
följebb tíz napok alatt kell, hogy megköttessék. Makó, május 19. 1852.  

Megjegyzés: a város az érintett kőnek szállítását másnak adni nem fogja, ha-
nem egyedül fentebbi fuvarbérért említett Pulitzer Simonnak, ha más történne a 
város minden kárát megtéríti.” (Csanád megye, 1853.) 

 
 
Állapítsa meg fuvarozási szerződést vagy árúszerzési kötést kötött-e egymással Makó vá-
rosa és Pulitzer Simon? 
Határozza meg a két szerződés közötti különbségeket! 
Melyek a jogai és a kötelezettségei a fuvarosnak, s melyek a jogai és a kötelezettségei az 
árúszerzési kötés eladójának? 
 

 
 

Stern Salamon a szerződés meg nem tartása címén indított pert Dragon Tó-
dor ellen, s követelte, hogy az 510 forint tőkét, a szerződésben kikötött 100 fo-
rint vinculumot és a perköltséget a bíróság ítélje meg. 

Csanád megyei főszolgabíró: „az áruszállítási szerződésből világosságra 
jövén az, de maga az alperes is elismerte, hogy az alperes a felperestől 1847. 
decemberében 6 mázsa tavaszi nyírású gyapjú árát, mázsáját 85 forinton szá-
molva, összesen 510 forintot, előlegesen oly feltétellel vette fel, hogy a kitett 
mennyiségű gyapjút e folyó évi pesti Medárdi vásár előtt a felperes házához 
szállítani köteleztetik. Alperes ennek nem tett eleget, ezért mind a felvett 510 
forint, mind az ezennel 51 forintra leszállított bánatpénznek, úgy a perbeli 28 
pengő forintnak, mind a foglalás által e határozat végrehajtásának költségeiben 
marasztaltatik.” (Csanád vm. Főszolgabírája, 1848.) 

 
 
Kik a szerződő felek? 
Mi a megállapodás tárgya? 
Mi a vinculum? 
Az 1844. évi törvény rendelkezései alapján állapítsa meg, teljesültek-e az árúszerzési kö-
tés feltételei! 
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Bunyevácz Miksa, mint felperes azt állította, hogy Khon Mórral és Pollack 
Antallal szerződést kötött arra, hogy az alperesek 500 köböl árpát, köblit 9 fo-
rint 6 krajcárért vásárolnak számára, s azt 1854. március 28-án a Maros partra 
szállítják. Ezért a felperes a szerződés megkötésekor, 1854. január 9-én 400 vál-
tóforint foglalót adott, s kikötötték, hogy még január végén 800 forintot fizet az 
alpereseknek. Ezt az összeget ugyan a szerződésben meghatározott időben nem 
tette le, csak később ajánlotta fel a fizetést, amit állítása szerint az alperesek 
nem fogadtak el. Így azt a makai cs. kir. adóhivatalnál tette le. A szerződésben 
meghatározott határnapon megjelent Makón, a megadott helyen az árpa átvétele 
végett, de a szállítást az eladók megtagadták. „Ezért az általános p.t.k. 919 – 
1295§§ és 1331.§ szerént a szerződést megszegő minden kárt és elmaradt hasz-
not megtéríteni tartozik; így a részükre letett 3000 váltó forintot a letét napjától 
számítandó kamattal, minden köbölnél 2 forint 54. krajcár; összesen 1450 váltó 
forintot tevő árkülönbséget, a Marosig szállítás díját, köblönkint 15 krajcár, ösz-
szesen 125 forintot, azaz mindösszesen 4575 váltóforintot kér.” 

A felperesi állítással szemben az alperesek azt mondták, hogy a szerződést 
maga a felperes szegte meg azzal, hogy a szerződésben rögzített januári fizetési 
határidőt nem tartotta meg, ezért „az általános p.t.k. 908.§ szerint foglalóját el-
vesztette. A fizetési határidő elmulasztására nem mentség az út rosszaságára hi-
vatkozni, mert az alperesek maguk is fizetést ígértek ez időre és így nekik kárt 
és bajt okozott, magát pedig kitette a 908.§ súlyának. Az adóhivatalnál letett 
pénz ugyanakkor csak felmutatva volt, a felperes azt azonnal visszavette.” 

Ítélet: az 1854. január 9-én kötött szerződés azon feltételének, hogy a fogla-
lóval adott 400 pengőforinton kívül a szállítás előtt még 800 forintot alperesek-
nek fizessen, a felperes saját elismerése szerint is eleget nem tett, így a szerző-
dést önmaga szegte meg, ezáltal a p.t.k.908.§-a értelmében a szerződés teljesíté-
se iránti joga elenyészett, ellenben alpereseknek, mint a szerződés nem teljesü-
lésére nézve vétlen félnek, joga támadt a foglalóul kapott összeget megtartani, 
sőt ha ezzel megelégedni nem akarna, nem felperesnek, hanem neki volna joga 
a szerződés teljesítését vagy ha ez már nem lehetséges, kártérítést sürgetni. […] 
a felperes keresetétől elmozdíttatik. Gyula, 1856. január 29.” 

A felperes az ítélet ellen fellebbezett, s arra hivatkozott, hogy a p.t.k. 919.§ 
értelmében, hogyha az egyik fél kellő időben nem teljesíthette a feltételt, nincs 
joga a másik félnek a szerződéstől elállni, csak kártérítést kérhet. „Az alperesek 
anélkül, hogy engem bíróilag megintettek volna az átvételre, önhatalmúlag el-
adván a már általam megvett és lefoglalt gabonát.” 

A Nagyváradi cs. kir. országos főtörvényszék 1856. június 19-i ítéletével 
helybenhagyta a gyulai törvényszék ítéletét. (IV.B.157.a 29/III/1854.) 
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Az 1850. január 25-én kelt Császári Nyíltparancs 7.§ a maga épségében 
megtartotta a szállítási szerződésekről szóló 1844. VI. tc. 28§.  „ha a vevő köte-
lezettségének eleget nem tesz, nem rendeli, hogy az eladó csupán teljesítési ke-
resetre nyerjen jogot, hanem inkább annak a szerződés feloldása mellett teljes 
kártalanítást enged.”  

 
 
 
A szerződés, és a peres iratok alapján állapítsa meg  az 1848. után bekövetkezett perjogi 
változásokat! 
Miért hivatkoztak a felek az OPTK-ra? 
A szerződés teljesítésének melyek az OPTK által meghatározott szabályai? 
Miként rendelkezik az OPTK a foglalóról? 
Hasonlítsa össze az 1844. évi  VI. törvény rendelkezéseit az OPTK szabályaival, az eladó 
és a vevő jogainak és kötelezettségeinek megállapítása vonatkozásában! 
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ZÁLOGSZERZŐDÉS 
 
 

„Ámbár a zálogos birtokjogoknak nem csak birtokában és uralmában lenni 
kárhozatos és az üdvösséggel ellenkező dolog […] mégis, minthogy a római 
császári és polgári törvények ennek használatát megengedik, azért ez a vesze-
delmes szokás ebben az országban […] nagyon meggyökeresedett.”(HK. I. 80.) 

 
„Zálog tágabb értelemben annyi, mint adósság miatt lekötött jószág. […] 

eredetére nézve háromféle zálog vagyon: szerződésbül, bírótul és törvénybül 
eredő; Minden esetben pedig abbul áll, hogy adóssa jószágát a hitelező ideiglen 
bírhattya és használhattya; bírhattya követelésének biztosítása végett, 
használhattya pedig kamatok fejében. (Frank: I. 365-366.) 
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„Szána Pálné, két fogásból álló földit, melynek szomszédi Muraközi András, 
Kovács Péter és Devecseri veje, adta zálogképpen Kemény Istvánnak 70 forin-
tokért, mely summa pénzt valamikor maga fatens vagy peniglen élő, most ván-
dorlásban való édes fia avagy ennek posteritati, leteszik, azonnal tartozik emlí-
tett Kemény István vagy successorai azon földet visszabocsátani.” (Kecskemét, 
1768.) 

 
 
Hasonlítsa össze az örökbevallást és a zálogszerződést! 
Melyek a zálogszerződés érvényességének feltételei? 
 
 
 
Alább is megírt Id. Gubady János adom tudtokra mindeneknek akiknek illik, 

hogy Nagykőrös városa Ns. Tanácsa megszerezvén örök áron Méltóságos Gróf 
Forgács és Aspremont Famíliáktól tetétleni, besnyei és nyársapáti pusztákat a 
Ns. Tanáccsal eddig is zálogba bírtak. S ugyancsak azon nagykőrösi lakosok-
nak, kik azon pusztákat  a ns. Tanácstól eddig is zálogba bírták, hasonló örök 
áron által bocsátván. Minthogy énnékem is magamnak tehetségem nem volt ar-
ra, hogy a tetétleni, besnyei és nyársapáti pusztákban én általam is eddig zálog-
ban bírt és most nálam is örök árban meghagyott és megváltott szántó és kaszá-
ló földeimre esett örök áron tulajdon pénzemmel lefizethettem volna. 

Ezért kénytelen voltam a besnyei pusztákon a ceglédi határ mellett lévő 
szántó és kaszáló földemet a tanyámmal együtt Ns. Falsoviczky Mihály úrnak 
5000 forintokon 12 esztendőre elzálogosítani úgy, hogy 12 esztendeig minden 
háborgatás nélkül bírhassák és használhassák. 

Eltelvén pedig a 12 zálogos esztendő tartozik Falsoviczky Mihály úr és ma-
radéki is egy esztendei előre való felmondás után azon besnyői szántó és kaszá-
ló földemet egész kiterjedésében tanyámmal együtt nékem vagy maradékimnak 
minden perpatvar nélkül visszabocsátani.  

Hasonlóképpen én is tartozom s maradékim is tartozni fognak azon földön 
fekvő 5000 conventios forint zálogos summát akkor egyszerre lefizetni. 

Ha pedig akkor le nem fizethetném s maradékim is le nem fizethetnék, 
mindaddig bírhassa míg én vagy maradékim által ki nem váltódik, úgy, hogy a 
kiváltásnak ideje mindenkor ősszel, betakarás után legyen.” (Nagykőrös, 1820. 
Boldogasszony hava 30.) 

 
 
Milyen indokból lehetett ingatlant birtokzálogba adni? 
Mikor kellett teljesíteni? 
Mi a következménye annak, ha az adós a szerződésben meghatározott időben nem teljesí-
tett? 
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„Tegzes Péter úr személyesen megjelenvén előttünk a következő két rendbéli 
contractusokat praesentalta a beíratás végett: 

Mi alább írtak adjuk tudtára mindazoknak akiket illet, hogy mireánk néhai 
Tegzes Mihály édesatyánkról maradott mezei kertünket, mely az Csongrádi út 
mellett vagyon az Gát-érben, itt Kecskeméten lakos Palotás István úrnak és ma-
radékainak zálogba 15 esztendeig által adtuk 300 rhenus forintokon oly 
conditiokkal, hogy ha 15. esztendő eltelik a kertet szabadon vagy mi vagy ha mi 
nem élnénk maradékaink is szabadon kiválthassák, ezen 300 rajnai forintokat 
lefizetvén és Palotás István is vagy maradékai akkor pénzét felvévén, minden 
pör nélkül tartozik kibocsátani minekünk vagy maradékainknak. Ha pedig akar-
nánk mi vagy maradékaink a 15 esztendő eltelvén másnak drágábban oda adni, 
akkor is Palotás Istvánt illeti az elsőség. Ha Palotás Istvánnak akkor nem kelle-
ne, így másnak lehet adni.  

Mindezekben megegyezvén és semmi atyánkfia ellene nem állván az 300 
rajnai forintot felvettük jó elfolyó pénzzel és contractusunkat ki is adtuk saját 
kezünk írásával és pecsétünkkel.  

Kecskemét, 1777. április 10. Tegzes Péter, Tegzes Éva, Tegzes Judit.” 
(Kecskemét,  1791. február 22.) 

 
Mi a zálogtárgy jogi természete? 
Milyen feltétellel lehetett örökölt jószágot zálogba adni? 
A zálogszerződés miért takar egy kölcsönszerződést? 
 
„Hemzső János személy szerint jövén előnkbe bevallotta, hogy ő azon mezei 

kertjét, mely a […] Szombati István és Ági András szomszédságokban vagyon, 
mely 1788. április 25-én Bugár Jánosnak 15 esztendőkre vetette zálogba oly 
conditiok alatt, hogy 1. zálogos summában effectíve letegyen 200 forintot, ame-
lyeket le is tett; 2. Eltelvén a zálogos 15 esztendő, ha a zálogos a 200 forintot le-
teszi Bugár János minden pör nélkül számára tartozzék vissza eredeztetni, az 
alatt is pedig Bugár Jánosnak rajta semmit sem szabad építeni vagy javítani, 
ezeknek elvesztése alatt;  mindazonáltal szabad lesz azon vetésit, mellyet Bugár 
János utolsó esztendőkben teszen, a zálogos esztendőknek eltelése után is min-
den dézsma nélkül maga hasznára fordítani. Ezeken kívül, 3. Bugár János köte-
les lesz Hemzső János zálogosító fél számára minden ugarláskor 4 véka búza 
alá szántani, és azt annak rendi szerint elvetni. 4. Ennek betakarításában Bugár 
János egyébbel nem lesz köteles, hanem minekutána azt Hemzső János maga 
learatta vagy learattatta, boglyákba rakatta, ezeket szállására hordatta […]” 
(Kecskemét, 1790.) 

 
Milyen feltételeket kötöttek ki a szerződő felek? 
Miért mondta azt az adós, hogy a hitelező „a zálogtárgyon semmit sem szabad építeni 
vagy javítani, ezeknek elvesztése alatt”? 
Határozza meg a záloghitelező jogállását? 
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„Majsai Erzsébet Tóth Jánosné személye szerint jövén előnkbe, önként be-

vallotta, hogy ő elkerülhetetlen szükségtül szenvedvén, a Borbás szállási közös, 
Kontz Pál és Sándor László szomszédságában nagyattyárul Majsai Istvánrul reá 
szállott ősi szőlőjét, mely 36 utakból és egy veteményes földből áll zálogba ve-
tette Fazekas Sándornak esztendeig 150 rhenus forintokon oly feltételekkel, 
hogy az esztendő eltelvén Fazekas a maga pénzének által vételével a szőlőt 
Majsai Erzsébetnek vagy gyermekeinek a zálogbul kibocsátani minden perpat-
var nélkül tartozzon és még a szőlőt bírni fogja, abban legkisebb kárt is nem té-
vén, azt jól munkálni köteles legyen.” (Kecskemét, 1811.) 

 
A zálogszerződésben milyen jogot rögzítettek a hitelező számára? 
Mi a jogi természete a zálogba adott kertnek? 
Mit értünk ellentmondáson? 
 
 
 
„Mi alább is megírtak, úgymint egyrészről én NKállay Kállay Sándor, hit-

vestársam B. Resisnyei Revitzky Julianna asszonytól született és ezután is Isten 
kegyelméből lehető gyermekeimnek, úgy nemkülönben minden atyámfiainak, 
kiket az alább előadandó tárgy illethetne, terheket magamra vállalván, más rész-
ről mi Lukács János, Lukács István és Lukács Jakab adjuk tudtára mindenek-
nek, akiknek illik, hogy mi mai napon egymás között e következendő megmá-
solhatatlan kötésre léptünk légyen, úm. 1. Én Kállay Sándor előttem tudva lévő 
okokra és hasznosabb czélokra nézve, zálogba adtam és bocsájtottam Csanád 
vmegyében fekvő, és a familiámat vagyis a Kállay familiát fiú ágon örökös jus-
sal illető Kaszaperegi pusztának egyenesen reám háramló és effectíve in 
concreto birodalmamban lévő 1/24 részét, ugyanazon földesúri jussal, hata-
lommal és fávorral, mellyel én bírtam, bírnám avagy bírhatnám említett nemes 
Lukács János, István és Jakab egy testvér atyafi uraknak és mind két ágon lévő 
maradékoknak, a reánk következendő 1810ikesztendőben esendő Szent György 
napjától vagyis a 24a április 1810. számolandó 32 egymás után következő tör-
vényes zálogos esztendőkig 27000 rhenus forintokért ily feltételek alatt: 2. Mi-
vel azon Kaszaperegi puszta a Kállay família vagy is osztályos atyámfiai között 
osztatlan, nehogy a zálogosító uraknak üdővel atyámfiaitól alkalmatlansága 
származhasson, tartozom a törvény, azaz az első rész 60ik czikkelyének értelmé-
hez és útmutatásához képest minden osztályos atyámfiait ezen zálog eránt 
praemoneáltatni, magától értetődvén az, hogy ha ezen praemonitiora valamelyik 
osztályos atyámfia azon Kaszaperegi részemet az elsőség jussán magához kí-
vánná venni, Lukács uraknak az ezen zálogra adott pénzeket törvényes 
interessével együtt visszafizetni köteles leszek. 3. Mivel ezen Kaszaperegi pusz-
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ta közönségesen egész familiám által még 1807-ben 10 esztendeig azaz 1817dikig 
tartandó árendában adódott, és ezen árendális contractus általam meg nem 
változtathatik /:egyedül az én árendális competentiám háramolván zálogosító 
Lukács uraknak hasznára:/ addig is míg a fent írt árenda terminusa eltelne, azaz 
legfellyebb jövő 1810dik esztendőbeli április vagy május holnapokba tartozom 
ezen most elzálogosított és általam csak in concreto bírt Kaszaperegi huszonne-
gyed részemet a tisztelt zálogos uraknak törvényesen in facie loci resignalni 
[…] eltelvén pedig a fent jegyzett árenda ideje köteles leszek azon Kaszaperegi 
pusztából nyíl, és földmérő mérése szerint Lukács uraknak az én osztályos hu-
szonnegyed részemet effectíve és specifice cum designatione metarum hiteles 
bizonyság előtt excindáltatni, ha pedig ezt elmulasztanám, legyen zálogos urak-
nak hatalmába az én vagy successoraim nevek és actoratusok alatt ugyan ezt 
véghez vinni. 4. Az evictiot minden törvényes impetitorok ellen magamra vál-
lalván, engedek zálogos uraknak hatalmat arra is, […] a Kaszaperegi pusztaré-
szemen, ezer rhenus forintig szabadon építtethessenek, mely épületeknek becsü 
szerint való árát a kiváltás idején tartozni fognak successoraim a zálogos urak-
nak minden kifogás nélkül […] a zálogos summával egyetemben rebonificalni. 
5. Mi is Lukács János, Lukács István és Lukács Jakab  […] tartozunk a fent 
meghatározott 27000 rhenus forintokból álló summát hiba nélkül lefizetni. 

Mely punctumoknak szentül való megtartására magunkat mindkét részről 
sub vinculo 4500 forintokban […] kötelezvén. Nagyvárad 30a Novembris 
1809.” (Szeged, Csanád megyei törvényszék, 54/III/1854. 1809. évi zálogszer-
ződés) 

 
 
Hasonítsa össze az örökbevallást és a zálogszerződést! 
Kik a szerződő felek? 
Mi a szerződés tárgya? 
Mit értünk osztatlan birtokon? 
Mi a megintés, annak mi a jogkövetkezménye? 
Milyen határidőre köthettek érvényes zálogszerződést a felek? 
Milyen biztosítékot kötöttek ki a felek a szerződés teljesítésére? 
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„Alább is megírt NKálloi Kállay Sándor adom tudtára mindeneknek a kik-
nek illik, hogy […] Csanád vmegyében levő Kaszaperegi azon rész jószágomat, 
mely az egész pusztának egyhuszonnegyed részét teszi s melyet én 1809 esz-
tendőben november 30ik napján testvér eöcsémnek NKálloi Kállay Ferenc úr-
nak törvényes megintésem és megkínálásán kívül Lukács uraknak harminckét 
esztendőre elzálogosítván, megnevezett testvérem által Csanád vmegyének ord. 
V.ispánja és mellévett bíró társai előtt a törvényes megkínálás elmulasztásának 
tekintetéből nem csak kipereltetett, hanem tisztelt eöcsének törvényes telyes ha-
talmú biztossa ifj. Dézsi Mihály úr által Bihar vmegyének főszolgabírája 
Miskolczy Mihály úr és esküdt társa előtt énnekem tökéletesen visza adatott - 
[…] - ezen részjószágomat adtam és bocsájtottam zálogba NagyKálloi Kállay 
Péter uram eöcsémnek és hites társának Majthényi Luciának a következendő 
feltételek alatt: 1. a megnevezett jószágot most e folyó esztendőbeli április ha-
vának 24 napjáig bírói foglalás mellett Lukács uraktól, mint a jószág mostani 
zálogos birtokosaitól által venni és azon jószágba  […] a zálogba vevőket, mint 
ujjonan való zálogosokat minden szükséges és törvényes formalitásokkal nyil-
ván és közönségesen bevezetni és a megnevezett jószágot által adni tartozom. 2. 
A jószágba való bevezetés idejétől fogva 32 esztendőkig a tisztelt zálogba ve-
vők és successorai a megnevezett jószágot bántatlanul és minden háborítás nél-
kül bírják és bírhassák. […] 4. Ezen általengedett zálogos jószágért e folyó esz-
tendőbeli Medardus napjára a zálogba vevők tartoznak énnekem 16000 rhenus 
forintokat minden hiba és fogyatkozás nélkül […] lefizetni. […]  

T.Eszláron Januáriusnak 8ik napján 1815 esztendőben NKálloi Kállay Péter, 
NKálloi Kállay Sándor, Majthényi Lucia” (Szeged, Csanád megyei törvény-
szék, 54/III/1854. 1815. évi zálogszerződés) 

 
Mi lett a jogkövetkezménye, ha az egyik osztályos atyafit elfelejtették meginteni? 
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BÍRÓI ZÁLOG 
 
„1809. szeptember 26. Szilágyi Sándor uradalmi fiscalis úr jelenti: azon sző-

lőt, amelyet Dani Jánostól a város két esküdtjei (Török Imre, Molnár Mihály) 
írásbeli rendelésemre elvettek, mintegy öt hónapokkal  ezelőtt, és azt 150 forint-
ra becsülvén, Jeszenszki Pálnak adóssága kifizetése fejében által adtak; most 
mivel azon bírói hatalommal elzálogosított jószágát vissza kívánja venni Dani 
János, azt néki vissza is adjuk, hanem ő köteles lesz a 130 forintot, amellyel tar-
tozott, interessel együtt és azolta a Jeszenszki Pál által tett javításokat, melyeket 
ugyanazon két esküdt fogja megszemlélni, visszatéríteni. 

 
A Dani János által fizetendő összeg: 
 

9 napi kaszálás 13 forint 30 krajcár 
3 napi kötözés 4 forint 30 krajcár 
4 napi karózás             6 forint 
a pásztornak két napra 24 krajcár 
csősz bére                    1 forint 
700 darab karó 11 forint 40 krajcár 
adósság            130 forint 
interes 3 forint 10 krajcár 
                   2 forint 
összesen: 172 forint 19 krajcár 
ebből kivétetik:   
26 kéve venyige 2 forint 36 krajcár 

 
 
Dani János fizet: 169 forint 43 krajcárt, mely sommát Dani János lefizette és 

Molnár Mihály perceptor uram kezéhez további rendelkezésig letétette. 
 
1809. szeptember 30.;  azon 169 forint 43 krajcár summa pénzre nézve Ura-

dalmi Fiscalis úr, az uradalom részéről […] azon szőlő, amely csak zálogképpen 
Jeszenszki Pálnak által adódott volt Dani János adósságában, már most, minek-
utána azon zálogért a pénz letevődött, vissza fog adódni; Jeszenszki Pál, mivel a 
szőlő termését már leszedte, amely őtet nem illette és azon termés 16 akóra be-
csültetett, akóját 5 forintban számlálván, annak summáját a depozitált pénzből 
Dani Jánosnak fogja a város bírája adni, ami ezen felül marad nem fog 
Jeszenszki kezébe menni, hanem a többi kreditorok kielégítésére fog fordíttatni.  

1809. szeptember 30. Végrehajtás: Jeszenszki Pál által leszedett 16 akó tör-
kölyös mustnak az ára 5 forinttal számlálván 80 forint. A Dani János által 
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depositált 169 forint 43 krajcár summából ugyanazon Dani Jánosnak vissza 
adattatik, maradt Jeszenszki részére 89 forint 43 krajcár, de ez nem adódott ki, 
mert a creditorok már előre jelentették magokat: 

1. Vitnyédi István házbért kíván tőle 26 forintot, melyre Jeszenszki azt 
mondja, hogy amely bort tavaly megvett Vitnyéditől akóját 6 forint 30 krajcá-
ron, melyet eladott a vásárosnak 8 forinton, az, amit a vásáron megmértek keve-
sebb volt egy fertállyal, erre reászállt Vitnyédi és elengedett 1 forint 37 ½ kraj-
cárt, mégis adós neki Jeszenszki 24 forint 22 ½ krajcárban. Ezenkívül, mivel a 
vásáros az ő hordóit ki nem adja, míg Jeszenszki a 8 forinton eladott bor egy 
fertály hiba árát le nem fizeti, ezért Vitnyédi 2 forintot elvett, hogy a vásárostól 
a hordóit visszavehesse, és így elvitt 26 forint 22 ½ krajcárt, maradt 63 forint 20 
½ krajcár. 

2. Gyöngyösi Mihály előmutat Jeszenszki Pál ellen való adóslevelet 77 fo-
rintról szólót, s minthogy Jeszenszky semmi helyes kifogást nem tett, azért ez 
fent ki tett 63 forint 20 ½ krajcár Gyöngyösi Mihálynak kiadódott, a fent kitett 
adósság pótolására, és fennmaradt még adósság Jeszenszki Pál részéről 13 forint 
39 ½ krajcár.” (Makó, 1809.) 

 
 
Határozza meg, milyen eltérő szabályok érvényesültek a szerződéses zálog és a bírói zá-
log között! 
 
 
 
Fejes Sámuelnek, aki Horvát Ferenc árváinak massájába Daróczi Bertánál 

lévő contractus értelme szerint 15 forintokkal váltóczédulában tartozik, és azt 
mind e mai napig le nem fizette, maga pedig házát itthon hagyván eltávozott, 
ugyanazon háza Hegedűs Jánosnak zálogképpen által adatik; oly formán, hogy 
ő azon adósságot 20 forinttal váltóczédulában lefizetvén, annak birtokába lesz 
mind addig, míg Fejes Sámuel ugyanazon summát Hegedűs Jánosnak le nem fi-
zeti.” (Makó, 1813.) 

 
 
Hogyan kezelték a mezővárosok a jobbágy árvák vagyonát? 
Mit jelentett, hogy „Horvát Ferenc árváinak massájába […] tartozik”? 
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BÉRLET 
 

„A haszonbérlés vagy árenda nem egyébb hanem: neves, terhes, egygyezésbeli 
kontraktus, az el nem emészthető dolognak éléséről, vagy egy ideig, másnak bé-
rért vagy jutalomért tejendő kézi munkákról.” (Czövek: II. 569.) 
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„Mostani terhes állapotomat tekintetbe véve Ns. Ifj. Dobossy József boldo-
gult férjem testvérje, s ezentúl hozzám mutatandó jószívűségét remélvén, emlí-
tett ifj. Dobossy József öcsémuramnak fábiányi földemből két kötél földnek ha-
szonvételeket oly feltételek mellett által engedtem légyen, hogyha azon földet 
Dobossy József öcsémuram másnak által adni vagy áruba bocsájtani kívánná, 
akkor magamnak és successoraimnak elsőségét /:másoknak kizárásával is:/ 
mindenkoron fenn tartani kívánom; hogyha pedig említett Dobossy József az 
azon földről esendő árendát az érdemes város által kiszabandó időkre meg nem 
fizetné vagy nem fizethetné, ezen esetben a kérdéses két kötél föld Dobossy Jó-
zsef által minden ízetlenség nélkül az én vagy successoraim birtokába engedtes-
sen. Adom ezen cessionalis levelemet. A fent írt transactionak minden cikkelyét 
én is megismerem és megtartani magamat és successoraimat kötelezem.” (Szen-
tes, 1806. ) 

 
Hasonlítsa össze a zálogszerződés és a haszonbérleti szerződés szabályait! 
 
 
„Bérlői kötés 
Mely egy részről Nemes Sz. K. Szeged Városa mint bérbevevő, más részről 

Svetz Fridrik özvegye, jelenleg pedig nemzetes Spargl Kajetán számtartó úr hit-
vese, született Szilber Julianna asszonyság mint bérbeadó között e következen-
dőképpen tétetett: u.m. 

1 Által adja említett asszonyság Rókus városában épült házában található 3 
szoba, konyha és színbűl álló lakást a Nemes városnak, nevezetesen hadnagy úr 
számára ott elrendelt lakásául, oly formán, hogy a Nemes Város, ezen itt fel-
számolt lakást egész esztendő alatt, az az 1834. esztendei április 15-től kezdve, 
1835. esztendei április 15-ig folyvást bérben tartani és ezen időre azért kétszáz 
forintokat váltóban fizetni köteles legyen.  

2. Ha e Nemes Város kebelében fekvő katonaság egy esztendőnél tovább a 
városban megmaradna, következőleg a Nemes Városnak az esztendő eltelte után 
is az érintett lakásra szüksége lenne, azonban a bérben adó a fent határozott idő-
nél tovább azon házat által engedni nem akarná, azon esetre valamint a bérben 
adó három holnappal az esztendő eltelte előtt a Nemes város is, ha azon házat 
tovább meg nem tartaná, a bérben adónak három holnapokkal előbb felmondani 
köteleztetik. 

3. A Nemes város magát lekötelezi 200 forintra, az esztendő elfolyása alatt 
fertályonként 50 forintokat a Kincsestárból pontosan említett asszonyságnak ki-
fizettetni. 

4. Valamint a kérdéses lakást kimeszelve inventárium szerint jó karban a 
Nemes városnak által adódott, úgy a Nemes Város is a haszon bérlő időnek el-
múltával az inventáriumban leírt karban aztat a tulajdonosnak visszaadni tarto-
zik. 
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Melynek nagyobb hitelére és erejére nézve a jelen kötelező levél a részek 
megegyezésével nevük aláírásával megerősítve három példányokban azoknak a 
kiket illet kiadattatik. 

Szegeden, Pünkösd havának 1. napján 834. Esztendőben. Julianna Spárgel 
m.k. született Szilber” (Szeged város tanácsának iratai 1372/1834.) 

 
 
Kik a szerződő felek? 
Mi a bérlet tárgya? 
Miképpen határozták meg a bérlő fizetési kötelezettségét? 
Milyen módon adta át a bérbeadó a bérlet tárgyát a bérlőnek? 
 
 
 
„A várost illető fél esztendei korcsmáltatás és az három országos vásárok 

um. A Judicai, a Szent István király napi és az Erzsébet napi, amelyek privilégi-
um szerint a városhoz tartozandók a T.Ns. Vármegye által előre tett kihirdetés 
után, a felséges parancsolatok szerént mai napon T. Návay György főszolgabíró 
úr és Nemz. Komáromy Antal honorárius esküdt úr jelenlétében a Méltóságos 
földesuraság részéről jelen lévén T. Andrényi Gergely inspector, T. Szilágyi 
Sándor fiscalis, Ns. Bartus József Kasznár, a város részéről Nagy Mihály bíró, 
Varga János, Fejérvári Péter, Gazdag Antal esküdtek, Jenei Mihály perceptor. 
Licitáltatik: az árendálás négy esztendőre terjed ki, melynek vége 1811. Az 
árendáláshoz tartozik a város kocsmaépülete és az ott lévő nagy kőpince. Az 
árendátornak a haszonvétel végett által adódik úgy, hogy azon épületeket, eltel-
vén az árendális esztendők az árendátor ugyanazon állapotban tartozzon vissza-
adni, melyben most átvette. A korcsáltatás négy évre történik, esztendőnként 
2600 forint árendafizetés mellett. Az árendátor tartozik a makai lakosok borait, 
amelyek korcsmáltatásra alkalmatosak lesznek, illendő és folyó áron a vidéki 
borok előtt megvenni. A három országos vásár is hasonlóképpen négy évre 
árendáltatik, esztendőnként 900 forint árenda fizetése mellett. A contractus ki-
adás végett kimondatott, hogy ezen dolog először a közelebbi T. Ns. Vármegye 
gyűlésének főszolgabíró úr által fog referáltatni, azután pedig a következendő 
úriszéken fog a contractus kiadattatni.” (Makó, 1807.) 

 
 
Melyek voltak a kisebb királyi haszonvételek? 
Mutassa be a kocsmatartás jogát? 
Milyen feltételekkel adta a város haszonbérbe a kocsmát és a vásártartás jogát? 
Határozza meg a bérlő jogait és kötelességeit? 



124 
 

„Nemes Szabad Királyi Szeged városa mint árendáló, más részről Gárdián 
Mihály szegedi polgár, mint nyilvánságos licitatio mellett többet ígérő árendátor 
között a Máthé-hídi jövedelem és vendégfogadó korcsmaház iránt, mai napon 
köttetett. 

Elsőben; Valamint ebéli jövedelem e folyó esztendőben május holnapnak el-
ső napjátúl fogvást három egész esztendeig, az az  a 1. május 1787. usq. 
ultimam április 1784. anni inclusive Nemes Szeged városa részéről a fölül emlí-
tett árendátornak minden esztendőben fizetendő hatszázharminchárom, idest 
633. forint minden hasznával együtt kiadatott, úgy ezen három esztendők eltelé-
se után, az ismét az árendáló városra vissza fog szállani és a nevezett árendátor 
tartozni fog vissza ereszteni. 

Másodszor; Hogy mind a földesurak és nemesek törvényes szabadsága, úgy 
e városbéliek is sérelem nélkül maradgyanak, mind pedig fölséges Fejedelmünk 
és Édes Hazánkért mindenkor dicsőségessen vitézlő hadi személyek semmi ne-
mű képpen, s ezeken kívül kereskedő és adózó nép mértéken fölül ne terheltes-
sék, a földesurak, nemesek passus mellett küldött árúitúl, vagyis utazóitúl, 
szekereitűl és jószágaitúl, semmit se lészen szabad venni az arendátornak, az 
adózó és kereskedő néptül /:e városnak lakosait kivévén:/ pedig csak annyit, 
amennyit N. Csongrád Vármegye Limitatiója enged venni, és néki e mai napon 
a város pecséttye alatt kiadattatott, s az híd véginél fölszegesztendő 
instructióban, benvagyon írva; mindazonáltal azoktúl is midőn a fő királyi szol-
gálatban fáradozván forsponttal és Ő Felsége sójával a városban jönnek s men-
nek, semmit se vegyen. 

Harmadszor: hogy a nemes város cassájának mindenképpen elegendő 
cautiója legyen, tartozni fog a nevezett árendátor az árendának felit háromszáz-
tizenhat forint ötven krajcárt: azaz 316Frt. 50 Kr. Előre a város cassájába lefi-
zetni, arra való nézve is. 

Negyedszer: A nemes város kötelessége lészen, hogy az árendátornak az 
igaz jövedelemnek bészedésiben pártyát fogja, és elegendő assistentiával és ha a 
szükség úgy hozzand magával, tulajdon költségivel is segítse és oltalmazza, 
akárkik ellen, és akárhol igasság szerént, mindazonáltal. 

Ötödször: Máthé-hidgyának mind a házát, istállót és egyéb épületeket és in-
ventárium szerént néki keziben adandó eszközöket szerszámokat és pinczét 
/:kivévén egyedül a hidat, mely most Nemes Csongrád Vármegye 
parancsolattyából nagyobbra építtetett, oly jó módban, mint most vagyon, tulaj-
don költségén megtartani, s tisztítását és romladozását igazítani s helyre állítani, 
s úgy az árenda ideje elmúlván a városnak épen visszaadni s ereszteni. 
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Hatodszor: Szabad lészen az árendátornak az említett Máthé-híd mellett lévő 
kocsmaháznál kedve szerént, de igaz mértékkel minden féle italokat, akár 
honnand szerezvén, de a sört a várostól vévén, méretni. 

Hetedszer: Mivel az árendálás is kereskedés, ettül pedig minden polgár 
portiot fizetni tartozik, ugyanazért, az árenda summájátul tartozni fog az 
árendátor két percent, azaz minden száztúl két forintot fizetni. Szeged, 2. Márty 
1781.” (Szeged város úriszéki iratok IV.A. 1019. Kistelek) 

 
Mit értünk cautio alatt? 
Miképpen határozták meg a bérlő fizetési kötelezettségét? 
A kocsmatartás árendájának milyen speciális feltételeit rögzítették? 
A hídpénz megfizetésére milyen szabályokat állított a város? 
 
 
Mi  N. Kállói Kállay Famíliának Isten kegyelméből életben levő tagjai egy-

felől mint Csanád megyében helyheztetett Kaszaperegi pusztának osztatlan ál-
lapotban levő birtokosai, mint haszonbérbeadók, - másfelől Keselökői 
Majthényi Flórián mint ezen megnevezett pusztának oct. Hónak 10ik napján Kis 
Kállóban tartatott közgyűléséből kelt határozat és hirlapilag közönségessé téte-
tett árverés nyomán, folyó hónap 4ik napján T. Komlóson tartatott árverés által, 
mint a legtöbbet ígérő haszonbérlő, adjuk tudtokra akiknek illik ezen árendális 
levelünk rendében, hogy mi köztünk a mai alább írt helyen és időben e követke-
ző haszonbéri szerződés tétetett. 

Elsőben Mi N. Kálloi Kállay Nemzetség mint tulajdonosok ősi és osztatlan 
kaszaperegi pusztánkat melly 14938 holdakból áll, kiadjuk haszonbérbe 
Majthényi Flórián úrnak, mint legtöbbet ígérőnek  hat egymás után következen-
dő esztendőkre 38270 ezüst forint, azaz Harmincznyolcezer kétszáz hetven 
ezüst forintokért, folyamatban lévő conventionalis pénzben e következendő fel-
tételek alatt: 

1. Kezdődik az árenda a mostaninak végeztével u. m. 1851ik évi April 24 
napján és fog tartani hat egymást felváltó esztendőkig azaz 1857ik Év Sz. 
György napjáig.  

2. Az árendális summa fél évenként lészen előlegesen fizetendő u. m. Sz. 
György napkor és Sz. Mihály napkor Kis Kállóba a javak igazgatójánál.  

3. Relaxata semmi esetre adatni nem fog. 
4. Az árendás gazdasági körülményhez képest a pusztát szabadon használ-

hatja. 
5. A mostani épületeken kívül több új épületeket tenni nem szabad, mert ha 

tesz, az a familiának marad minden betudás nélkül, a mostani meglévő épületek 
az árendába léptekor Sz. György napkor Inventarium mellett által adandók lesz-
nek, s azok az által adáskor ujra felbecsültetni fognak. – abban az állapotban 
vissza adni köteles, ha hogy pedig az árenda elteltével az által adáskor tett becs-
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nél kevesebbet érnének, a haszonbérlő rá fizetni tartozik, - Itt egyenesen kiköt-
tetik, hogy az épületeket maga költségén assecurálni tartozik, az épületek na-
gyobb reparatioját, előre teendő jelentése következtében, a haszonbérbe adó bir-
tokosok, a kisebb reparatiokat pedig a haszonbérlő a maga költségén megtenni 
köteles. 

6. A haszonbérlő a határokra felvigyázni és azokat évenkint megújítani tar-
tozik s a legkisebb határvillongást, hogy ha magát előadandná – idejében a 
nemzetségi jog igazgatójának, szükséges intézkedés végett bejelenteni tartozik. 

7. Minthogy ezen puszta, még most is osztatlan állapotban használtatik és a 
birtokos nemzetség csak a haszonbéri illetőségben osztozik, szabad nem lészen 
a haszonbérlőnek, a tulajdonos nemzetség egyes bár melly tagjával is a Puszta 
terheltetésére czélzó szerződésekre lépni, - az oly szerződések megsemmisítése 
és pénze vesztése alatt, az alább kötendő vinculum megvételével. 

8. Ha a haszonbérlő a kötött évek alatt a haszonbérlési summát a kijelelt he-
lyen s időben pontosan nem fizetné, jogok van a haszonbérbe adóknak a ha-
szonbérlőtől a Pusztát azonnal visszavenni, őtet a haszonbérből elmozdítani és 
az ő költségére és kárára a Pusztát másnak haszonbérbe adni, s magának a leg-
rövidebb úton eleget tétetni.  

9. Ezen szerződés minden pontjai s kitételei szoros megtartása végett 5000 
pengő forint vinculum kiköttetik, hogy a megálló fél, a meg nem álló félen, azt 
annyiszor a mennyiszer szabad, tetszés szerint választandó bíró előtt, szóbeli 
per útján megvehesse s vetethesse.- 

10. A Pusztabeli földadó a haszonbérbe adóké, a haszonbérlő pedig a mik 
reája facultasai és haszonbérbeli fizetése után esik fizetendő adó lenni fog. 

11. Az árverés alkalmával a haszonbérlő által le tett 1000 pengő forintból ál-
ló bánompénz első félévi arendális  angariaban minden kamat nélkül be fog tu-
datni. 

Végre: Én Majthényi Flórián mint legtöbbet ígérő haszonbérlő, ezen fent írt 
arendális pontokat, mindenekben elfogadom s azoknak szoros megtartására ma-
gamat kötelezem. Tóth Komlóson, November holnap 4ik napján 1850. N. Kál-
lói Kállay Péter az orosi ágh részről mint haszonbérbeadó. Kállay Rudolf a 
nemzetség javai igazgatója, mint haszonbérbeadó. – Majthényi Flórián. (Sze-
ged, Csanád megyei törvényszék, 1854.) 

 
Hasonlítsa össze az örökbevallás, a zálogszerződés és a haszonbérleti szerződés szabá-
lyait? 
Ősi birtokot, milyen feltétellel lehetett haszonbérbe adni? 
Mikor vált érvényessé a szerződés? 
Milyen szabályt alkalmaztak, ha a bérlő elmaradt az esedékes bérleti díj megfizetésében? 
Mi a bánompénz? Mit értettek vinculum alatt? 
Határozza meg a szerződés alapján a haszonbérlő kötelezettségeit! 
Osztatlan nemesi birtokot milyen feltétel mellett lehetett árendába bocsátani? 
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SZOLGÁLATI SZERZŐDÉS 
 

„A bérbeadásban Vevésben a Jószágnak vagy jusnak használata, vagy a szolgai 
munka nem ingyen, hanem bizonyos lekötött bérért köteleztetik le.”  
(Szlemenics: III. 152.) 

 
„Jószágőrzési szerződésen azon magánmegálló ingyenes vagy terhes valósá-

gos egyezés értetődik, melly által valaki más ingó Jószágának őrizetét egy időre 
magára vállalja.” (Szlemenics: III. 181.) 

 
„A munkáknak bérbeadásokban, ha a kifogadón állott, hogy a munkák vég-

hez menyjenek, vagy ne menyjenek, vagy hogy azokat addig is másnak ugyan 
azon bérért kiadhassa, p.o. a szolgát igaz ok nélkül az Ura el kergeti, az egész 
bért lehet kérni; […] Ha a bérbe adó betegség, vagy más akadály miatt a munkát 
meg nem teheti, arra az időre jus szerint semmit sem kívánhat; sőt, ha magát 
gonoszul elvonnya, a mi rövidséget tett, azt a bérbefogadónak kipótolni tarto-
zik.” (Czövek: II. 573.) 
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„Mindenütt bevétetett Törvény az, hogy aki öreg béresnek áll, az gondvise-
lése alá adatott jószágnak gondgyát viseli és ha kár történik arról felelni, avagy 
adózni köteles.” (Szentes, 1784.) 

 
„A fiú egy esztendeig való  bére szegődség szerint volt 4 forint, egész ruha, 

szabad lábbeli bakkancs, egy harmadfűre való üsző, egy marha teleltetés, egy 
kocsi szalma, egy véka kendermag.”(Szentes, 1800.) 

 
„Dékány Gergely, Balázs Mihály bíró úr és Jenei Mihály esküdtbíró úr által 

város részére öreg béresnek megállíttatott, esztendeig, mostani Szent György 
naptól fogva lészen a bére; készpénz, 100 forint, egy mázsa szalonna, egy má-
zsa só, két pár új csizma, egy köböl búzavetés a maga magjából, egy köböl ár-
pavetés, a maga magjából, tíz köböl búza kenyérnek, három köböl árpa és két 
köböl búza vetése, melyet […] feltakaríttat.” (Makó, 1805.) 

 
 
Mutassa be az öreg béressel és a kisbéressel kötött szerződés lényegét! 
 
 
 
„Kocka András árva gyermeke Sámuel már másfél esztendő olta Ladányi 

József asztalosnál inas lévén, most ezelőtt két héttel elhagyta és Szalai János 
asztaloshoz állt, amelyért Ladányi mester panaszra jött, azt is jelentvén, hogy 
négy esztendeig fogadta fel és állította be a vásárhelyi céhbe.  

A gyermek részéről Kálmán István sógora azt mondja, azért hagyta ott La-
dányit, mert a mester rútul szidta, mocskolta, verte, a kenyeret tőle elzárta. 

Ítélet: Visszaállíttatik a gyermek, de úgy, hogy még két és fél esztendőt tölt-
sön el Ladányi Józsefnél, a mester esztendőnként egy pár fejér ruhát, egy pár 
csizmát adjon. Most ígért neki két ládának való matériát; eltelvén az idő felsza-
badíttasson illendőképpen, ne káromolja, mocskolja, szidja a gazdája, a kenye-
ret ne zárja el tőle.” (Makó, 1805.) 

 
 
Milyen kötelezettség terhelte az inast? 
Milyen feltételekkel lehetett az érvényes szerződést felbontani? 
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„Jenik inspector úr bepanaszolta Kabai Andrást, aki múlt télen hét darab 
marháját teleltetésre elvállalta, de azok közül egy megdöglött.  

Végzés: Kabai András tanúi letett hitük után vallják, hogy Kabai András úr 
marháit mindenkor istállóba, elegendő takarmánnyal táplálván jól teleltette, 
hogy egy azok közül megdöglött, nem a rossz teleltetés és gondviseletlenség 
miatt, hanem belső nyavalya miatt történt. Ezen belső nyavalyát látva Kabai 
András azonnal hírt adott inspector úrnak, menne ki a szállásra, de az úr azt ha-
logatta, majd azt parancsolta, hajtsák a házához és a barom ott döglött meg. 

Ítélet: Kabai Andrást a kereset alól felmentetik.” (Szentes, 1778.) 
 
 
Milyen kötelezettség terhelte a bérest? 
 
 
 
„Alább is megírt Szeletzki Mihály adom tudtára mindeneknek akiknek illik, 

hogy Pálovits Ferenc uramat, mint akinél az 1820. esztendőben béres voltam, 
gondviselésem alól ellopatott ötöd magával való lovainak kára térítésében oly 
módon megegyeztünk, hogy a bérembe volt harmadfű két üszőt visszahozom, 
vagyis engedem 18 forintba oly feltétel mellett, hogy ha az ellopatott lovak 
megkerülnek, Pálovits Ferenc a 18 forintot visszafizesse.” (Szentes, 1822.) 

 
„Minthogy Borsos István úgy vállalta fel Gretzi István 9 sertéseit, hogy 

Szent Mihály napjától fogva Szent György napig, azaz hét holnapokig fogja 
makkoltatni, mely időre Gretzi István fizetett 20 forint 15 krajcárt. Mivel azon-
ban Borsos csak három hónapig makkoltatta az elvállalt sertéseket, annak ára 
pedig 8 forint 67 krajcár, Borsos István tartozik 11 forint 58 krajcárt Gretzi Ist-
vánnak visszafizetni. Ha pedig Borsos a sertésekre többet költött volna, azt ma-
ga tartozik szenvedni.” (Szentes, 1791.) 

 
„Vecseri Miklós panaszolja Szűcs István gulyás ellen, hogy a múlt héten, 

amidőn marháit a gulya közül kiszaggatta volna, elszakadván egy tinója a gu-
lyától, Szűcs gulyás őrzése alól.  

Végeztetett: miután a tinó a gulyás őrzése alól veszett el, és nem ment kere-
sésére, sőt kötelességének sem tartotta azt, az elveszett tinó becsültetik 30 fo-
rintba, melynek megfizetésére Szűcs István ítéltetik.” (Szentes, 1768.) 

 
 
Határozza meg a felelős őrzés szabályait! 
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„Nagy István a maga bérese Beregi Mihály ellen panaszkodik, mert egy jár-
mos ökre ez szolgáinak gondviseletlensége miatt Tóth Ferenc szomszédjánakk 
szénás kertye árkába ugrattván, melybül az ökörnek veszedelme lett s le kellett 
vágni. 

Végeztetett: A levágott ökörnek húsából, bőriből és fadgyából Nagy István-
nak kikerül 20 forint 10 krajcár, az ökör becse 33 forint, ezért a béres köteles 12 
forint 50 krajcárt fizetni.” (Szentes, 1766.) 

 
 
Határozza meg a kártérítés szabályait! 
 
 
 
„Nagy István 1774-ben székbíró panaszolja, hogy tehenet cserélvén Bimbó 

Benedektül, az cserélt tehén hajtatott Szász barmai közé először, de mivel az 
felsőbaromhoz szokott ugyanoda visszament. Ezért másodszor elhajtatott Sós 
János barmára és a gulyásbojtárnak számon adatott. A pásztorok 
gondviseletlensége miatt a tehén elveszett. 

Végeztetett: Régtől fogva gyakoroltatott szokás az, mely törvényül is tartatik, 
hogy aki elébe számon adatik az jószág, az tartozik minden koron róla számot 
adni. Arravaló nézve Nagy István becsületes mészárszék bíró elveszett tehené-
nek árát 20 forintot Sós János barma gulyásbojtár Nagy Mihály  köteles időha-
lasztás nélkül megfizetni vagy hasonló marhát érette adni. Ha pedig a kárnak fi-
zetését Nagy Mihály gulyásbojtár terhesnek tartja, az felsőbarom mellett lévő 
számadó gulyáson törvényesen kereskedgyen, megengedtetik.” (Szentes, 1775.) 

 
 
Mit jelentett az, hogy „számon adatik a jószág”? 
Mikor kellett a béresnek  az urának számot adni? 
 
 
 
Héjja János és Héjja István bepanaszolták Csombók Mihály béresüket: 

„Szent Márton nap tájban, Tóth András bátyánk számunkra vett egy tinót 30 fo-
rintért, melyet Csombók Mihály béres, parancsolatunkból a magunk szállására 
hajtott; már estve lévén az öreg béres javasolta, hogy a tinót kössük meg, de 
Héjja János, mivel a veszedelemtől éjszakának idején félvén, a tinónak megkö-
tését ellenezte, de ellenben a szorgalmatos gondviselés és vigyázat alá adván, az 
akolba a több marhák közé berekesztette, reggelig feléje sem ment. A tinó az éj-
jel elveszett. 

Csombók Mihály állítja, hogy öreg béres társam Veres Jakab azonnal mond-
ta Héjja János gazda uramnak, kössük bé azt a tinót éjszakára az istállóba, mely-
re a gazda azt mondta, nincsen kötél. Az öreg béres újból mondta, de a gazda 
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nem szólt. Bealkonyodván egy kisebb szolgagyerek a tinót, több marhaállattal 
együtt az akolba béhajtotta, János gazda odament, az akol kaput a gyerekkel 
együtt ketten tették be. A tinónak szorgalmatos gondjaviselése és a reá való vi-
gyázás én reám lett volna bízatva, arról én sem János gazda uramtól, sem a fent 
nevezett öreg béres társamtól egy szó parancsolatot sem kaptam. 

Ítélet: Maga megvallván a felperes, hogy a tinónak békötését az öreg béres 
javaslatára meg nem engedte, az alperes a tinóra való vigyázásra semmi paran-
csolatot nem kapott, az alperes a kereset alól felszabadíttatik, mivel a felperes, 
mint gazda, akinek legnagyobb kötelessége maga jószágára gondjának lenni, 
maga is jelen volt a szálláson.” (Szentes, 1797.) 

 
 
Az eset alapján határozza meg a béres jogait és kötelezettségeit! 
Mikor mentesül a felelősség alól a béres? 
 
 
 
„Vass András gazda bepanaszolta Nyíri János béresét, mert állítása szerint 

tavaly, nyomtatás tájban, egynegyedfű kanca csikaját, mely szombaton estve 
gondviselése alá bízatott, elvesztette. Vasárnap a Veker csárdájában más társai-
val ivott, elhagyván gazdájának tanyáját és jószágát. 

Végeztetett: mivel Nyíri János reggel nem nézte meg gazdájának semmi jó-
szágát, a szálláshoz közel lévő Vekeri csárdába ment, ahol éppen délutáni négy 
óra tájig korhelykedett, mely üdő alatt az említett negyedfű csikó […] a többi 
lovaitól elveszett, és az ára, 23 forint, megfizetésére ítéltetik, mivel neki gond-
viselésére bízatott s kötelessége szerint tartozott is azt minden veszedelemtől 
őrzeni. Találtatván ezenkívül búza lopásban is ugyanazon gazdájánál, érdemlett 
büntetése lészen 30 pálca.” (Szentes, 1768.) 

 
 
Az ítélet szövegében hogyan utalnak a béres kötelezettségeire? 
A lopás büntetésének megítélése és büntetése miként alakult az évszázadok során? 
 
 
 
„Molnár János panaszolja, hogy „az 1777. esztendőben a farsangi napokban 

ökrei közül egy beteg lévén, bérese észrevette ugyan, de gondja nem volt vele, 
az széna alá a szénáskertbe kicsapta, talán megjobbodik, de éjszaka megdöglött. 
Miért nem adott hírt arról, hogy az állat beteg? Így a döglött ökör húsa is elve-
szett. 

 
Czakó András béres azzal védekezett, hogy bevalja, hírt ugyan nem adott, de 

reménysége volt, hogy az ökör meggyógyul. 



132 
 

Ítélet: Jóllehet Czakó András vétkesnek láttatik, hogy eleve hírt nem adott 
Molnár János gazdájának ökre betegsége felől, de mivel a gazda maga is tapasz-
talta az állat elcsüggedését, rendelést nem tett; a béres oly reménységgel eresz-
tette az ökröt a szénáskertbe, hogy meggyógyul. A béres a kereset alól felszaba-
díttatik.” (Szentes, 1778.) 

 
 
A példatárban olvasható esetek alapján állapítsa meg a vétkesség szabályait a rendi ma-
gyar magánjogban! 
 
 
 
Bertók János panaszolja, hogy „1796. esztendőben a Gál napi vásárban Vá-

sárhelyen vettem egy ötödfű tinót 27 forintokon. Váci István is ugyanakkor vett 
a vejének Lakos Andrásnak két ötödfű tinót ugyanattól az embertől. A három 
tinó hazahajtását én reám bízták és még Vásárhelyen megparancsolta Váci Ist-
ván, hogy éjszakára az ő udvarába hajtsam a tinókat, mivel ott kerített udvar és 
jó kapu van. Odaértem, s mikor hálni mentem, Lakos András azt mondta, hogy 
csak menjek haza, megőrzi ő. Éjféltájban szaladtak hozzám, hogy odavannak a 
tinók. Lóra ülvén utána mentem a Vásárhelyi úton, Lakos András a maga két ti-
naját forgatja hazafelé az úton, az enyémet nem találom. 

Ítélet: Az igazságos és bé vett szokás, hogy aki nappal fárad a közönséges 
jóban, az az éjszaki fáradságtól ment legyen, azért is az alperes lakos András a 
tinó fele ára megtérítésében köteleztetik.” (Szentes, 1798.) 

 
 
Az olvasott esetek alapján határozza meg a szolgálati szerződés feltételeit! 
Határozza meg a béres jogait és kötelezettségeit! 
A szokás milyen szabályokat alakított ki az állatok gazdáival szemben? 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
„A városházásnál együtt lévén Nagy Mihály bíró úr, Igaz János esküdt bíró 

úr, Varga János, Török Imre, Török János esküdt urak, Jenei Mihály perceptor 
úr és Balajti István szíjjártó mester, és a következő alkut tették: négy lóra való 
hámok, kantárok és gyeplő eránt a Török János kocsis keze alá, amelyeket maga 
által adandó jó bőrből emberül elkészíteni magát kötelezi úgy, hogy azon szer-
számok minden része jó legyen, de zabolákat a város ad és ha akarja hogy a 
hámok posztóval bélleltek legyenek posztót is a város ad, a többi megkívántató 
materiát pedig maga adja a szíjjártó, melyért leszen fizetése 60 forint. Felvett 
foglalóba a bíró úrtól 30 forintot.” (Makó,  1805. november 9.) 

 
„Karol Pferschitz kőmívessel alku lett arra, hogy a város háza egész 

épülettyét, kívül-belül, ahol szükséges megmalterozza, egészlen kimeszeli és jó 
kőmíves munkával becsületesen reparállya, maga fogad maga mellé segítő nap-
számost, és azon napszámost ő maga fizeti, mely munkájáért átaljában lészen a 
fizetése 55 forint. Foglalóba kapott 5 forintot.” (Makó,  1813. július 8.) 

 
Ludvig József kötélverőnek az a panasza lévén, hogy Lakatos Pál lakatossal 

ezelőtt mintegy másfél esztendővel megalkudott, hogy neki kötélverő mester-
séghez kívántató vas szerszámot készít 35 forintért, melyből 20 forintot már 
meg is adott, de ezideig több és több sürgetésre sem készítette el a szerszámo-
kat. Ezért kénytelen volt 90 forintért máshol szerszámot venni, s kéri vissza a 
már kifizetett pénzt.  

Lakatos Pál  azzal védekezett, hogy a felvállalt munkát azért nem készítette 
el, mert nem volt legénye, de fogadja, hogy egy hónap alatt minden kifogás nél-
kül a felvállalt munkát elvégzi. Ludvig József ezt elfogadta s azt ígérte, hogy az 
alkut 5 forinttal még megjobbítja.”(Makó,  1810. szeptember 3.) 

 
„Torontál vármegyében lakó ittabéri lakosok Kis János és Varnyú Péter 

megjelentek a város házánál és előadták, hogy itt lakó kerékgyártó mesterrel 
Gombos Józseffel  1805. január 22-én alkut tettek, mely szerént a kerékgyártó 
magát kötelezte, hogy számukra 2 kocsit elkészít Szt. György napra, 70 forint 
árban, melyből 60 forintot három mázsa vassal alku kötésekor mindjárt megfi-
zettek, hat itce bort per 10 krajcár áldomást ittak. Most érette jöttek a két kocsi-
nak, de az nincs kész.  
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A kerékgyártó arra kötelezte magát, hogy Pünkösd után harmadik hétre mind 
a két kocsit elkészíti és Ittabérra elküldi, azért amazok ide ne fáradjanak. Azok a 
hátramaradt 10 forintot is most lefizették.” (Makó,  1805. május 16.) 

 
A megállapodások alapján határozza meg a vállalkozási szerződés lényegét! 
Milyen joga volt, illetve milyen kötelezettség terhelte a vállalkozót? 
 
 
„Barna János és Német János kőművesek alkut tettek Barta Mihály könyv-

kötő mesterrel, hogy annak házát felrakják és a kimeszelésig elvégzik a munkát 
90 forintért. Német János kőműves csak kilenc napig dolgozott, akkor elment 
Nagylakra. Német János megvallotta, hogy a gazda hite és akarata nélkül ment 
el, mert pajtása Barna János őt kunírozta, melyet nem állván, félbehagyta a 
munkát. 

A bíróság ítélete szerint ez nem elegendő ok arra, hogy a felvállalt munkát 
valaki félbehagyja, ezért Német János kilenc napi munkáját értékelték kilenc fo-
rintra. Német viszont már előlegbe felvett 22 forint 30 krajcárt, ezért a kilenc 
forintot levonva a kifizetett összegből köteleztetik 13 forint 30 krajcárt Barna 
Jánosnak visszafizetni, mivel az egész felvállalt munkát Barna végezte el.” 
(Makó, 1805. augusztus 20.) 

 
„Német János az elmúlt 1805. esztendőben a maga háza építésére megkíván-

tató faragó munkára Nagy Mihállyal alkuba ereszkedvén és a munkát reá bíz-
ván, a megtett munka ellen kifogásokat tészen, melyek némely részét Nagy Mi-
hály elismerte és annak elvégzését három- négy napok alatt magára vállalta. Bé-
réből hátramaradt 6 forint 30 krajcár, melyet itt a városházánál deposítumba té-
tetik. Minthogy Nagy Mihály a munkára el nem ment, azt Szegedi László má-
sodmagával végezte el, ezért a letétbe helyezett 6 forint 30krajcár neki adatott 
ki.” (Makó,  1806. március 21.) 

 
Mit jelent a depositum? 
Mi a nem teljesítés következménye? 
 
 
Csontos Mihály csizmadiamester panaszt emelt Bodatz János ellen, mert ál-

lítása szerint: „kevés idővel ezelőtt a leánya számára megalkudott ez selyem kö-
zepű paplan és alávarva lévő recés végű szép gyolcs lepedő elkészítésében. El is 
készült, ő kifizette a 18 forint kialkudott árat és a paplant hazavitte, de nem néz-
te meg, hanem összehajtva a ládába tette. Amikor a leány ágya néhány nap 
múlva elkészült, feleségem kivette a ládából a paplant, hogy szokás szerint fel-
ékesítse az ágyat, de nagyon megcsalatkozott reménységében, mert a paplan 
keskeny is volt, rövid is lett, az alávarrott szép gyolcs lepedő pedig elváltozott 
annyira, hogy sem én sem mások alkalmatosnak és helyesnek nem ítéltük em-
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berséges ember házához. Azért Bodatz Jánosnak visszaküldtem a paplant, aki 
azt vissza is vette, de a pénzt nem adta vissza.” A csizmadia követeli a kifizetett 
árat, mondván a paplanban nem tettek kárt, nem alkalmas a használatra, és 
Bodatz János önként visszavette az árút. 

Bodatz azt felelte: „igaz hogy Csontos Mihály megalkudott egy debreceni 
selyemközepű, szép paplan elkészítésében 18 forintért. Az alku megtörtént, há-
zamtól elvitték, két hétig náluk volt, felterítették a leány ágyára. Elég ideje volt 
a csizmadiának a paplan megvizsgálására, mert az alkunak előtte egy nappal el-
vitte. „Szemesnek áll a vásár, vaknak az alamizsna.” A felvett árat elköltöttem. 
Két hétig tartotta a maga házánál mint saját jószágát, holott akármely jószágot is 
ha hibát találnak benne az ország közönséges bevett szokása ebben három nap-
nál tovább tartani nem szabad, hanem azt vissza kell adni, különben mint tulaj-
dona a megtartónál marad.” 

A törvényszék úgy ítélt: „igaz az, hogy a törvény értelme szerént tartozott 
volna a felperes Csontos Mihály a kérdésben lévő jószágot midőn megvette jól 
megvizsgálni, s úgy megvenni, de minthogy Bodatz János a paplant kezéhez 
vette és nem ellenkezett annak visszaadásában, azért is tovább hogy maga jó-
szágát megtartsa és a felvett árát 18 forintot visszaadni köteleztetik annyival is 
inkább, hogy a jószágban maga vallása szerint semmi kár és fogyatkozás nin-
csen.” (Szentes, 1798.) 

 
A vállalkozási szerződés kapcsán mi a joga és a felelőssége a megrendelőnek illetve a 
vállalkozónak? 
Mely kötelezettségének nem tett eleget a megrendelő? 
A vállalkozó hibás teljesítése esetén mit követelhetett volna a megrendelő? 
Mikor mentesülhetett volna a vállalkozó a kialkudott vételár visszafizetésétől? 

 
 

Székely János állítása szerint: „Ambrus József molnárral alkum szerént akar-
tam csináltatni egy sódarálót: de megcsalt és nem jót és nem is ahhoz az alku-
hoz valót csinált. Hogy máshoz ne vigyem, mivel az első nem jó volt csak hogy 
csináljon jobbat, többet ígértem neki, ekkor csalárdsággal felvette egész árát tő-
lem, mely után úgy sem dolgozott mint azelőtt, mert csak az elsőt élezte, toldoz-
ta, foldozta, mégsem lett semmi belőle. Az alkunk úgy szólt, hogy éppen olyan 
darálót készítsen, mint amilyen van Veres Gergely uramnak, ő pedig egy szeget 
sem faragott olyat.  

Minthogy Ambrus a maga fájából csinálta a darálót, mivel az enyém még a 
Kurcában volt, úgy egyeztünk, hogy ha én a fámat kivontatom, megadom az 
övét, de nem kellett neki, a magáét azon faragottan visszavitte, így se pénzem, 
se darálóm.”  

Ambrus József azt válaszolta: „Az alku szerént 4 forintért készítem el a dará-
lót, amit meg is csináltam, csak a kovács munka volt hátra, melyet ha Székely 
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János elkészíttetett volna jó is lett volna. Amikor kész volt a daráló, akkor szólt, 
hogy nem olyan formát akar, kívánja változtassam meg, de nem készíthettem 
úgy el, mint a Veres Gergely uramét, mert az nekem tetemes kárt okozott volna. 
Elég az hozzá, hogy orsóra és kerékre úgy elkészítettem, hogy darálni lehessen 
rajta. Székely János hagyta megrozsdásodni, mely miatt  meg nem mozdíthatta, 
széllyel akarta hasogatni ezért aztán a magam fáját hazavittem. Tőlem az egész 
pénzét követeli, pedig én minden munkát elvégeztem, a köveket jól elkészítet-
tem, sőt a magam tulajdon kövemet őhozzá elvittem, el akarja tőlem tulajdoní-
tani, követelem vissza a kövemet.” 

A törvényszék a következőképpen döntött: „Azon sódarálónak, melynek 
árában alku szerént Ambrus József Székely János uramtól 6 forintot felvett, hi-
bás és haszontalan volta ahhoz értő tudós és hiteles mester emberek által megvi-
lágosíttatván, minthogy Ambrus József azon sódarálót maga tulajdon fájából 
készítette, azon hibás munkáját magának megtartani, a felvett 6 forintot pedig 
Székely János uramnak visszatéríteni köteleztetik.” (Szentes, 42/1787.) 

 
 

Milyen bizonyítékok alapján döntött a bíróság? 
Mi volt a megállapodás tárgya? 
A hibás teljesítés miatt, mit követelhetett a megrendelő? 

 
 
 

„Nagy Mihály, Igaz János, Gazdag Antal és ifj. Nagy István urak, mint a vá-
ros elöljárói alkut tettek Trepp Istvánnal, hogy két vízipuskát, melyek most 
nemrégiben Pestről hozattak, de szerszámjok megromlott, azokat pedig itt vagy 
Szegeden nem lehet megcsinálni a kerekek és az alja hiányával, ismét Pestre, 
azon mesterhez kell felvinni, aki csinálta, az igazítás végett, azután ott két nap 
várakozik és ismét visszahozza, menet és jövet lészen kettőjök fizetése 66 fo-
rint. Erre már felvett 1807. március 30-án 30 forintot, a felesége 2 forintot, még 
hátravan 34 forint. Arra is gondja legyen, hogy az ott lévő még egy vízipuskát 
és még egyet, amely Földeáké lesz haza hozza. Trepp István a vízipuskák haza-
hozatala után jelentette, hogy a réven és a vámon maga költsége volt 1 forint 42 
krajcár, így összesen a városnak fizetni kell 67 forint 42 krajcárt.” (Makó,  
1807. április 22.) 

 
 
Határozza meg a fuvarozási szerződés tartalmát az 1807-ben kötött megállapodás alap-
ján! 
Hasonlítsa össze ezt az egyezséget a vállalkozási szerződéssel! 
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„Sallai Szabó János bepanaszolta Oláh János kereskedőt, állítván, hogy a ke-
reskedő 1797. novemberében felvitetett vele Pest városába 56 darabból álló 
juhbőröket, melyek alól voltak a szekeremre rakva, azokon felől volt három 
zsák gyapjú, ezenfelül három ló és 11 darab szarvasmarhabőrök. A kereskedő 
azt akarja bizonyítani, hogy mind a juh, mind a marhabőrből az úton egyet-
egyet elvesztettem, holott Pesten is leszámolták és minden bőr megvolt. Így fá-
radságomnak bérét tőlem el akarja tulajdonítani.  

A kereskedő tanúja bár mind a felrakásnál, mind a lerakásnál és az eladásnál 
is jelen volt, a kérdésben lévő bőrök száma felül semmit sem tudott. Ellenben 
Sallai Szabó István tanúja bizonyítja, hogy Pesten a lerakásnál a bőrök megvol-
tak. Ezért köteleztetik Oláh János kereskedő, hogy Sallai Szabó Jánosnak a Pes-
tig tett fuvarozása jutalmát egészlen fizesse meg. 

 
 
 
A vállalkozási szerződésen belül, milyen sajátosságai voltak a fuvarozási szerződésnek? 
Az 1840:XX. tc. rendelkezései szerint határozza meg a feladó és a fuvaros jogait és köte-
lességeit! 
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KÖLCSÖN 
 

„A Tartozás tágas értelemben vévén, jelenti mind azt, a mi kötelezésben úgy 
vagyon, hogy másnak meg kell adni vagy tenni. […] Szorosabb értelemben nem 
egyéb, hanem olyan kötelezés, melly szerint valamely dolognak bizonyos 
mennyiségét másnak adni tartozunk.” (Czövek: II. 587.) 

 
„Hitelezés által azon magánmegálló valóságos Egyezés értetődik, melly által 

valamelly emésztő Használatú Jószágnak használása egy időre másnak vagy in-
gyen vagy pedig lekötelezett jutalomért általengedtetik.” (Szlemenics III. 186.) 
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„Ns. Dobosi János jelenti, hogy Tóth István régtől fogva summás pénzzel 
adósa lévén, midőn magát elégtelennek esmérné a lefizetésre, pro fundo 
excontentationis szőllőjét denominálta, melyet is Ns. Nánási Márton és Nyíri 
János exmissus tanácsbeli személyek 230 forintokra becsültek. De Tóth István 
ezen becsübe nem nyugszik, az adósságba adott szőlőnek örökös bírásába őt 
szenvedni nem akarja, mely miatt a szőllő függőben lévén nem cultiváltatik, 
következésképpen napról-napra deterioraltatik a praetendensnek szembetűnő 
kárával. 

Ítélet: Mivel Tóth István maga sem tagadja adósságát, annak lefizetésére 
magát elégtelennek mondja, ha 22 napok alatt adósságát vagy in solido le nem 
fizeti vagy pro fundo denominalt szőlőjét nagyobb áron, mint exmissus tanács-
beli becsületes személyek által megbecsültetett el nem adja, s aképpen magát 
adóssága alól föl nem szabadítja, contradictioja ad diem 5. Április cassáltatik és 
Ns. Dobosi János a megbecsültetett szőlő örökös bírásába törvényesen 
introduáltatik.” (Szentes, 1774.) 

 
Miképpen határozták meg az adós teljesítési kötelezettségét? 
 
 
„Pintér András oskolamester személy szerint megjelenvén következendő 

charta biancoját kérte inprotocolláltatni:  
Contractus; 1788. 28. április Pintér András uramtól kértem fel 50 rhenus fo-

rintokat vetésből álló interesre, oly megegyezéssel, hogy fogok tenni eo ke-
gyelmének 4 véka vetést és ennek minden munkáját véghez fogom vinni alkal-
matos időben, amidőn eo kegyelme kívánja, Virágos Gergely.” (Szentes, 1789.) 

 
Mitől függ, hogy az adós fizet-e  kamatot vagy sem? 
Mikor engedélyezték a kamatszedést, s mi volt annak törvényes mértéke? 
Mit értettek charta biancon? 

 
 
„Bodor Nagy János, aki még 1772. május 21én a felperes féltől 200 rhenus 

forintokat törvényes interesre felvett, de mindezideig az egész capitalisból 1786. 
november 15ig 135 rhenus forintokat azon summának interessét pedig csak egy 
esztendőbelit fizette, következendőképpen, még a capitalisban is 65 rhenus fo-
rintokkal és 12 esztendőbeli interesnek letételében magát mostan is adósnak 
lenni megismervén; ámbár három lova s kocsin kívül más egyebe nincsen, 
minthogy azon adósságnak deputatioja ezideig semmi igyekezete nem tapasztal-
tatott, ne talántán azon kevés javait alattomban elidegenítse, mindazon ló és ko-
csi, mind egyéb található javai az egész adósságnak letételéig a felperes birto-
kába adattatik.” (Szentes, 1787.) 
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„Aradi János panaszolja, hogy ezelőtt négy esztendőkkel tőle 100 forintokat 
Kenyeres János törvényes interesre contractus mellett kikért, melyet 
mindezideig interesével együtt rajta meg nem vehette. Kenyeres János csak 
nagy szükségét és tehetetlenségét hozván elő. 

Ítéltetett: Minthogy a hosszas idő alatt azon világos adósságot s interesét 
nem igyekezett Kenyeres János lefizetni, melybül szántszándékos tökéletlensé-
ge tetszik ki, azért Aradi János úrnak oly módon személye szerint által adattatik, 
hogy adósságát dolgoztassa le, úgy mindazonáltal, hogy Kenyeres János és fele-
sége mértékletes élelmükre, ruházatjokra gondja legyen.” (Szentes, 1792.) 

 
 
Mit jelentett a világos adósság fogalma? 
Milyen pert indíthatott a hitelező? 
Ha az adós nem tudott teljesíteni, miképpen kötelezték a szerződés teljesítésére? 
 
 
„Pápai Imre asztalos legénynek mindennemű vagyonocskája dobszó mellett 

eladasson, abból creditor úr kielégíttessen oly formán, hogy amennyiben azon 
summa fogyatkozna azon adósságoknak kipótolására, az itten lévő asztalos 
mesterek munkája által is tartozzék ledolgozni; – Pápai Imre előhívattatván, a 
commissio értelme megmagyaráztatott, – Tóth Mihály asztalos mesternek oly 
meghagyás mellett Pápai Imre által adatott, hogy a még el nem kelt és Tóth Mi-
hály asztalos mesterhez által vitetett s specifikatio szerént resignalt rossz aszta-
los munkákat is úgy reparálja tulajdon tehetségével és igyekezetével, és oly 
karba és állapotba hozza, hogy az elkelhessen, azontúl pedig a szokott módon, 
mint legény mindaddig nála dolgozzon, míg adóssága ki nem telik.” (Makó, 
1808.) 

 
„Én Pólya Mátyás az 1781. esztendőben felvettem Segesvári Istvántól 95 

rhenus forintokat, melynek megadására kész fizető leszek Demeter napjára az 
interessivel együtt a mi reánk esik, melyre az Úr Isten segélyen. Én Rácz And-
rás jelen létében, Én Pólya Mátyás + vonása.” 

Miután az adós nem fizetett a hitelező bírósághoz fordult: 
„Hallotta a Publicatioban az T. Uri Törvény Széknek azon végzését, mely 

szerint ha Pólya Mátyás creditorai az Város Házánál Praetensiojokat jelenteni és 
megbizonyítani az határozott időre elmúlatnák, keresetüktől elmaradnak.” 
(Szentes, 1794.) 

 
 
Mit értünk adóslevél alatt? 
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„Bíró Pál jelenti, hogy csizmadia mester Víg András 1803. esztendő Szent 
Mihály naptól adós neki 30 forinttal, s több terminusra eleget nem tett; hallja 
hogy többeknek is adós, ezért inprotokolláltatja követelését.”  Makó, 1805 

 
 
Mi volt a betáblázás? 
Segített-e ez a hitelezőknek? 
 
 
 
„Szatmári Sámuel öreg Szántó Mihálytól, fiának Szatmári Jánosnak kiszaba-

dítására kikért még az 1816-ban 150 forintokat, melyeknek lefizetésére magát 
folyó 1817. szeptember 24ére, mai napon előttünk in solidum lekötelezte, s ezen 
kötelezést tulajdon keze írásával megerősítette, ugyanakkor megfizetendő 10 fo-
rint interessel együtt. Szentes 1817. május 20.” 

 
 
Mit jelentett az „in solidum” lekötelezés? 
Mutassa be az egyetemlegesség szabályait a magánjogban! 
 
 
 
„Én alól is megnevezett Tolnai Demeter Szentesi lakos görög, e jelen lévő 

írásomnak ereje által adom tudtokra mindeneknek akiknek illik, hogy én az alól 
megírt napon, holnapban és esztendőben özvegy Gaál Mártonné asszonyomtól 
törvényes 6 percentum interesre 200 azaz kétszáz forintokat felvettem légyen 
oly conditiok alatt, hogy a mostan legközelebb következendő 1802. esztendei 
Szent József napra interesseivel együtt leendő lefizetésre magamat és 
successoraimat in solidum kötelezem. Melyeknek biztosabb voltára nézve adom 
Bírák uraimék előtt ezen saját kezem keresztvonásával megerősített bizonyság s 
contractuális levelemet. Szentesen Die 5. Martii anno 1801. Tolnai Demeter, 
szentesi görög + vonása. Én előttem Mikecz Mihály ord. bíró előtt. 

Tolnai Demeter contractusa pedig Gaál Andrásnak adódott ki, 14. augusztus 
1802.” 

 
 
Ki az adós és ki a hitelező? 
Mit értettek az alatt, hogy az adós magát és örököseit „in solidum” kötelezi? 
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Adósságlevél: 
„Nemes Török József szükségünktől kényszeríttetvén felvettünk Nemes Tö-

rök Klára kedves húgunk asszonytól törvényes interesre 2500 rhenus forintokat 
oly conditióval hogy azon summát, amidőn reá szüksége lészen /:de úgy, hogy 
fél esztendővel előtte a megvevésre kívánságát jelentvén:/ magunkat lefizetni 
kötelezzük. Vásárhely 1804. 3. november. Ezenfelül pro special hipotheca fel-
tesszük házunkat, szőlőnket és minden substanciánkat nemes török István özve-
gye Csonka Erzsébet asszony + és nemes Török József. 

Én előttem Végh Pál 1805. 30. április 
 
Megintés: 
Horváth József alszolgabíró bizonyságot teszek, hogy Török Klára asszony 

megkeresésére, Hódmezővásárhelyen Török József becsületbeli esküdt urat 
1805. Böjtelő hava 4. napján megintettem és emlékeztettem, hogy a fellebb ki-
tett 4. napján Böjtelő havában számlálván félesztendő elfolyása után a kötelező-
levél szerint a 2500 rhenus forint adósságot, mint creditorának kifizetni […] 
szoros kötelességének tartsa. 

 
Idézőlevél: 
Ns. Török Klára az adósságlevél szerint Ns. Török István özvegye, néhai 

Csorbai Erzsébet asszony és Ns. Török József 1804. november 3án  kölcsönt vett 
fel, melynek visszafizetését kéri. Ezen kívánságát már több ízben és több mint 
fél esztendő előtt kijelentette volna, Török József, akire öreg Török Istvánné ha-
lála után a kérdéses adósságnak egész terhe esett, mind ekkoráig azt visszafizet-
ni elmulasztotta. Mátyás 6. decretuma 17. valamint Ulászló I. decretuma 38. 
szerint, ki ki magát kötelezte, úgy kötelességét bételjesíteni tartozna és a kése-
delmes adós a törvényes interesen kívül, az 1659:31. törvény értelmében a pör-
beli költséget is megtéríteni, lehúzván mégis a lehúzandókat és beszámlálván a 
beszámlálandókat tartozna, és az 1729:35. törvény szerint a megírt ügyet vice-
ispáni bíróság megítélhetné. 

 
Azért kéri Török Klára, hogy Török Józsefet elejbem,( Berzevici Berzeviczy 

Pál Csongrád vármegye első alispánja), a törvény szerint hozzám kapcsolandók 
eleibe egy rövid, de törvényes határidőre a megjelenésre idéztetni és néki tör-
vény és szokás szerint igazságot szolgáltatni kéri. Melynek okaként viceispáni 
hivatalomnak erejével ezeknek az uraknak (szolgabíró, esküdt) meghagyom, 
hogy többször nevezett Ns. Török Józsefet e folyó 1806. december 13ára és több 
következendő törvényes napokra T. Csongrád vármegyében fekvő Szegvár 
helységébe, a megjelenésre vagy személyesen vagy ügyésze által és védelmére 
idézzék, meghagyván egyszersmind nékie, hogy akár ottan megjelenik, akár 
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nem én mindazonáltal a hozzám kapcsolódókkal együtt, a megírt dologba azt 
fogom tenni, amit a törvény és igazság kíván. 1806. szeptember 22. viceispán. 

Horváth József alszolgabíró és Patkó András esküdt jelentik, hogy 1806. 
Szent András hava 9. napján Ns. Török Józsefet személyesen Hódmezővásárhe-
lyi házában az idézőlevelet saját kezébe adván által, megidéztetett. 

 
Szóbeli eljárás: 
Ns. Török Klára asszony, mint felperes, Ns. Török József alperes ellen, az 

említett felperes részére Ns. Bene Antal törvényes ügyész előadván a keresőle-
velet, az idéztetésről szóló bizonyságlevelet, s kéri a szokott kikiáltást és ítéle-
tet. 

Az alperes nem tagadván a felperes keresetének valóságát, hanem csak a fel-
peres ellen bizonyos viszontag való keresetbéli kérdéseit terjesztvén elő, köz-
megegyezéssel a felek barátságosan abban állapodtak meg, hogy a felperesnek a 
keresetbéli 2500 rhenus forint pénzét, az ítélő bíró kezéhez 8 napok alatt letéte-
tődjön, és a köztük való kérdések ezen ítélőbíróság előtt, mint választott bíróság 
által elintéztessenek, arra való nézve ez bíróiképp helybenhagyatik. Köteles az 
alperes a közmegegyezés szerint a pénzt 8 napok alatt bírói kézbe letenni.” 
(Csongrád vármegye törvényszéki iratai, 1806.) 

 
Mutassa be a világos adóssági per szabályait! 
Milyen jogforrásokra hivatkoznak? 
Mit jelentett a szóbeli per? 
Mikor kellett írásbeli perré átváltoztatni? 
 
 
 
Ns Kritsfalusy János úrnak, Sósi uradalombeli számtartónak, mint 

Mihálkovits Mátyás úr engedményesének és felperesnek, Nzetes Böjtös Imre 
Úr, T. Ns. Temes Vármegy földmérője, és ekkoráig a Szentesi Cs. Kir. Posta 
Hivatal Tulajdonosa, mint alperes ellen: 

„Alólírt ezennel megismerem, hogy mai napon a szentesi Cs. K. Postahivatal 
adminisztrátorától T. Mihálkovits Mátyás úrtól felvettem egy esztendőre köl-
csön, törvényes interesre 1. egyezer rhenus forintokat váltócédulában oly mód-
dal, hogy ezen summa most ezen obligatorialis levelem aláírásakor nékem ke-
zembe adódott; 2. Által veszek a fent említett adminisztrátor úrtól egy 
obligatorialis levelet 2000 rhenus forintról váltócédulában, melyeket Ns. vitézlő 
Kritsfalusi János szentesi uradalombeli számtartó úr Sánka Lajos úrnak 20. au-
gusztus 1822. Aradon kölcsönzött és 4. szeptember 1822. visszafizetendő 
lészen, oly világos feltétel alatt, hogy minekutána az általadó úrnak állítása 
szerént ezen 2000 forint csak a jövő gyulai vásárkor 23. január 1823. fog kifi-
zettetni, a törvényes interes kifizetése is csak a pénz perceptioja alkalmatossá-
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gával kezdődik. Ezen incassatiot pedig a magam költségén megpróbálni köte-
leztetem. Hogyha pedig ezen summát nem incassálhatnám a profigált terminus-
kor 25. januárban, tartozni fog a többször említett adminisztrátor úr azeránt 
szorgalmatoskodni és a teendő törvénybeli költségeket szenvedni. Mindazonál-
tal ha én ezt magam magamra vállalnám, annak expensáit nékem visszafizetni 
köteleztetik. –  

 
Minthogy pedig ezen most felvett 1000 rhenus forint váltócédulában és a 25. 

január 1823. a gyulai vásárkor fel- és általveendő 2000 rhenus forint nékem 
alólírottnak csak egy esztendőre adódik törvényes interesre, kötelezem magamat 
ezennel arra, hogy a terminuskor a kitett summákat intereseivel együtt visszafi-
zetni tartozom, melyet hogyha tenni nem akarnék, szabadságot adok a többször 
említett Mihálkovits Mátyás creditor uramnak arra, hogy félretévén minden 
névvel nevezendő törvényes remediumokat s magát az apellátát is kivévén és 
ideértvén minden törvényszünetek ideje alatt is magát mindennemű találtatandó 
vagyonomból csak egy szolgabíró vagy esküdt által is kielégíthesse s magának a 
törvényes interesekre nézve is eleget tétethessen. Melynek nagyobb erősségére 
és bizonyságára adom ezen nevem és szokott pecsétemmel megerősített 
obligatorialis levelemet. Költ Szentesen 1. szeptember  1822. Böjtös Imre Te-
mes vármegye földmérője és Cs. K. szentesi postamester. Előttem Boros József 
fiscalis és Dobossy Lajos tiszti ügyész.” 

 
„A tulsó lapon érdeklett 2000 forintos obligatorialist, valamint az egyezer fo-

rintokat készpénzben Ns. Kricsfalusy János számtartó úrtól vettük fel Böjtös úr-
nak excontentatiojára és hogy azon 3000 rhenus forintok az említett úrnak tulaj-
dona, bizonyítják az interesek felvételéről szóló nyugtatványok, melyet ezennel 
megismerve bizonyítunk. Szentes, 25. október 1825. Mihálkovits Mátyás, Anna 
Kricsfalusy.” 

 
„1827. pünkösd hava 8. Csongrád vármegye Szegváron tartott közgyűlés-

ének jegyzőkönyve 579. sz.a. ezen kötelezőlevél a törvény értelmében előre je-
gyeztetett Kaszap Kis Mihály nótárius által.  

Alólírott adom tudtokra mindazoknak akiknek illik, hogy én jelen kötelező-
levelet, melynek ereje szerént Ns. Böjtös Imre úr Temes vármegye földmérője, 
Szentesi postamester 3000 váltóforintot, az még fizetetlen interessel együtt, 
amennyiben az lefizetve nem volna, részemre kifizetni tartozik Szentesi ura-
dalmi számtartó Ns. Kricsfalusy János úrnak tulajdoni jussal cedalom, és ezen 
cessiom által minden ezen kötelezőlevél értelme szerént engemet illető jussok-
ról ezennel örökösen lemondván, azokat és azoknak szabad gyakorlását egyene-
sen Ns. Kricsfalusy János úrnak tettleg törvényes erejekben mai naptól fogva ál-
tal bocsájtom és engedem. Szentes, Pünkösd hava 12. 1827. Mihálkovits Má-
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tyás Előttünk; Müller Ignác Csongrád vármegye főszolgabírója, Kamotsay Sán-
dor esküdt.” 

 
„Böjtös Imre perbeidéző levele: 
Kardosfalvi Kardos Imre Temes vármegye esküdtje 1828. július 1én a perbe-

idéző levelemnek valóságos párját Temes városába, a szokott lakházánál szemé-
lyesen általadtam. 

A törvény és igazság kiszolgáltatása végett Ns. Kritsfalusy János úrnak ezidő 
szerint sósi uradalmi számtartó nevében és személyében előmbe terjesztetett, 
uraságod idecsatolt 1822. Szent András havának Csongrád vármegye közgyű-
lésében 1827. Pünkösd hava 8. előre jegyeztetett kötelezőlevél bizonyítása 
szerént 1000 váltóforintot készpénzben, 2000 váltócédula forint helyett pedig 
egy obligatorialis levelet, melynek tartalma szerént a felperes részére Sánka La-
jos úr által az 1822. Szent András hava 4. ugyancsak kétezer forintok lefizeten-
dők valának, és így összesen 3000 váltóforintokat, a pénz készhez vétele idejé-
től számítandó törvényes kamatfizetés mellett Mihálkovits Mátyástól csupán 
egy esztendőre vett lészen által. – Jóllehet uraságod világos tudománya, a neve-
zett Mihálkovits Mátyásnak és hitvesének született Ns. Kritsfalusy Annának, az 
itt látható elösmerésök szerint is a fent említett summa pénz és obligatorialis a 
felperesnek tulajdonai voltanak, sőt uraságodnak ezek felől szóló fentebb idé-
zett kötelező levelét Mihálkovits  Mátyás cessioja szerint a felperes Kritsfalusy 
János úrnak teljes jussal által is engedte: a lekötelezett egy esztendei határidő 
elteltével ezen adósságot a felperes uraságodon barátságos úton meg nem ve-
hetvén, már ezért uraságodat az 1827. szeptember 12. napjára főszolgabíró Mül-
ler Ignác úr elébe perbe is idézte, de uraságod a vármegye solemnitasa miatt hi-
vatalos kötelesség szerint való távollétét használván, meg nem jelenése által a 
terminus elenyészett. 

1828. február 4. ismét törvénybe idéztetvén, uraságod nevében tétetett alpe-
resi kifogások a folyó esztendő június 10. bíróiképp leszállíttatott. 

Minthogy a kifogások miatt leszállított per a hazai törvények és szokás újí-
tásbeli törvényes orvoslás nélkül is mindannyiszor elöl kezdeni megengednék, 
Mátyás 6. decretum 17, Ulászló I decretum 38. szerint, „aki magát miképpen 
kötelezte aszerint ítéltessék,” 1647:144. és 1659:31. az adósok a felvett 
summábul mint szinte a kötelezett törvényes kamatoknak is megfizetésében /:a 
betudandók betudása és a kiveendők kiszámítása mellett:/ az okozott költségek-
kel együtt marasztaltatni rendeltetik; a dolog ellátására rendelem 1828. Szent 
Mihály 1. napját Szeged városában, uraságod ezen a napon és helyen előttem 
személyesen vagy törvényesen vallott ügyésze által megjelenni és ami védelmé-
re tartozna előadni el ne mulassza. Szeged, 1828. június 30. Babarczy Imre alis-
pán.” 
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1833. Szent Iván hava 11. Ítéltetett: 
Azok, melyeket az alperes a maga védelmére a jelen per huzamos lefolytával 

előhozott az által, hogy a bemutatott kötelező levélben érintett mindkét rendű 
kölcsönzött, későbben a felperesnek rendesen által engedett pénzbeli mennyiség 
nyilvánságos adósságnak bíróiképpen elösmertetett, s ennek következésében az 
ügyelet számadásbelinek nem tekinthetése is megállapíttatott, egész erőtlenség-
be maradván, ugyanazon alpörös e mondott kötelező levél tartalmánál fogva 
3000 váltó forintnyi tőkepénz visszafizetésében, úgy nemkülönben az hátralévő, 
s szinte a kötelezőlevél értelméhez képest foglalat alkalmával kiszámítandó ka-
matok megtérítésében, valamint 100 pengő forintra leszállított felperesi költsé-
gekbe marasztaltatni, s ebbéli megmarasztalásnak kitelhetőségig Szentesen, a 
hol e pör tekintetéből is némelly pénzbeli mennyiség bírói zár alá vétetett, esz-
közlendő végrehajtására a bíróságban ülő szolgabíró Vág András s eküdt 
Temesváry Antal urakat kiküldetni.” (Szentes, Csongrád vm. Kgy. Iratai 
1834/346. ) 

 
 
 
Mutassa be az adóssági per szabályait! 
Mi a különbség a világos adósság és a számadási per között? 
Mi a cessio? 
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HASZONKÖLCSÖN 
 

„Ollyan neves, joltevő, valóságos kontraktus, melly szerint az el nem 
emészthető dolog bizonyos haszonvételre, és bizonyos időre, másnak ingyen és 
ollyan feltétel alatt adódik által, hogy ugyan az a maga alnemében, és volt 
állapotjában adódjon vissza.” (Czövek: II. 576.) 

„Négyesi József panaszolja, hogy a múlt nyomtatásban Panyik Tóth János-
nak a kérésére attam két lovat nyomtatni egy ágyásnyi tavaszi búzát. A két lo-
vamat úgy elrontotta, hogy két hét múlva az egyik megdöglött, a másiknak sem 
vehettük hasznát egész nyáron, úgy megsántult. 

Panyik Tóth János azt válaszolja, hogy nem volt semmi bajuk, mert ha bá-
gyadtságát tapasztalta volna, bizonyára bé nem fogta volna mindgyárt a kocsi-
ba, sőt mi több ezután két hetekig, ha valami bajuk történt volna az én kezem 
alatt, nem járta volna, és lencsét, borsót, szalmát nem hordott volna rajtok. 

Ítélet: Minthogy a felperes lova nem az alperes kezénél döglött meg, és ak-
kor, amikor visszaadta, benne semmi hiba nem is látszott, sőt még ezután is két 
hetekig maga a felperes használta a lovakat, ezért panasza elutasíttatik.” (Szen-
tes, 1792.) 

 
 
Határozza meg a kölcsönbe vevőnek a kötelezettségeit! 
 
 
 
„Mecs Balogh István jelenti, hogy Sarkadi Fazekas István kérte őt, hogy „ad-

jak egy lovat nekie a magáé mellé a kocsinak hazahozására; én azonnal adtam 
egy lovat, amellyel aztán a kocsit haza hozta; de az én lovamat énnékem ke-
zemhez nem adta, sőt még csak hírt sem adott felőle, hogy a lovat hova hozta.” 

Sarkadi Fazekas István válaszában azt állította, hogy „igaz az, hogy Húsvét 
után, midőn láttam, hogy sok kérésemre is a kocsimat haza nem hozza, kértem 
egy lovat, adott is egy rossz görbét, mely Csuri Gergely és Török István bizony-
ságok szerént nem ért 10 forintot, úgy hoztam azután magam a magam kocsiját 
haza, mely kocsit Mecs Balogh még Karácsony előtt elvitt. Bizonyos az is, hogy 
két nap haza jövetelem után azon rossz görbe ló kezemen volt, harmad napra 
virradóra pedig, amikor több embereké is, úm. Nagy Ferencnek és Szerencsi 
Istvánnak, ellopattatott.” 

Ítélet: „Alperes maga sem tagadja, hogy a felperestől kölcsönzött ló az ő ke-
ze alatt veszett vagy is lopattatott el hazajövetele után azon útról, melyre kérte 
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harmadnapra. Azért is az alperes a felperes szállásszomszédjainak vallástétele 
és becsületük szerint 12 forint 30 krajcárt megadására ítéltetik.”(Szentes, 1797.) 

 
Milyen kötelezettsége volt a kölcsönbevevőnek? 
Milyen bizonyítékot használt a bíróság? 
 
 
 
„Abonyi Tóth András panaszolja, hogy attyának éltében néhai öreg Soós Já-

nos száraz malomnak való fák eránt megszorulván édesattyától Tóth Andrástól 
kölcsön kért némely fákat azzal, hogy ha az fái elérkeznek, meg fogja adni, de 
el nem érkezvén, mind a mai napig adós maradt. 

Legközelebb múlt télen, ifjú Soós János, még adószedőségében, maradott 15 
forintból álló restantiát rajta megvett, noha ennek előtte öt vagy hat esztendők-
kel maga Tóth András is kérte Soós Jánostól, hogy az kölcsönzött malomfákat 
adja meg; azt felelte, hogy az akkori portiójába tudta Tóth Andrásnak. Mint-
hogy pedig a portiot megvette, a malomfákat pedig nem adta vissza kéri a ma-
lomfákat, vagy azoknak az árát. 

Ítélet: Abonyi Tóth András meghiteltetett tanúi erősebbek lévén Soós János 
tanúinál, akik szemeikkel láttál, hogy öreg Soós János az öreg Abonyi udvará-
ból malomhoz megkívántató fákat hordattak el, de hogy mennyit és milyen árút 
azt nem tudják. Ezért Abonyi Tóth András bizonyítsa be a malomfák árát.  

Ifjú Soós János adós ugyan, de vita van a felek között a malomfák árában, 
ezért a bíróság megegyezésre akarta szorítani a feleket. Abonyi Tóth András 
kért 30 forintot, de Soós János nem adott semmit, ezért a 30 forint két felé vága-
tott és 15 forintot Soós János fizessen meg Abonyi Tóth Andrásnak.” 

 
 

Határozza meg az eset alapján a haszonkölcsön szerződés tárgyát, tartalmát! 
Mutassa be a szerződő felek jogait és kötelezettségeit! 
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EGYEZSÉG 
(Transactio) 

 
 
„Göblös Katalin és Bolya Ilona néhai Göblös János és Nagy Pál 

megmaradott kevés javai eránt pörbe keveredvén, minek előtte a finalis 
deliberatio hozattatott volna a Szentesi becsületes tanács által ugyanazon meg-
nevezett tanács előtt /:félvén mind az két rész az pörnek bizonytalan kimeneteli-
től:/ atyafiságosan megegyeztek: 

1. A ház, mivel egy résznek sem volt tetszése annak megtartása, Őze János-
nak eladatván 43 forintokon, egyenlőképpen két felé osztatott. 2. Berken lévő 
öt pásztából álló szőlő is kétfelé osztatik, egyrészt Bolya Ilonának birtokában 
maradt, másrészt Göblös Katalin által Őze Ferencnek aladatott 42 forintokon. 

3. Van 18 akó bor, mely kétfelé osztatik.  
4. A házi eszközök is kétfelé mennek. 
5. Valamint a haszonnak elvételében, úgy az közterhek viselésében is osztá-

lyosok voltak, úgy hogy mind a quantumbéli adót, mind a taxabéli fizetést felét-
felét egyenlőképpen lefizették.” (Szentes, 1783.) 

 
„Balogh Sára néhai Bús János elmaradott özvegye, másrészről Bús Judit és 

ennek férje Vas István önként és szabad akaratból, a következő transactióra és 
atyafiságos egyezségre léptek. 

Én Balogh Sára Bús János özvegye lemondok minden keresetről és további 
jussomról, még a melyek Istenben megboldogult Bús János férjem által 
Testamentom szerént hagyattattak is, következésképpen nem tartom semmi ins-
tanciámat? sem az neves Bars vármegyében fekvő nemesi jószághoz, sem az 
Szentesen lévő házhoz és azokat Bús Juditnak által adom és engedem úgy 
mindazonáltal, hogy Bús Judit, a férjemtül  maradott adósságot, mely tészen 73 
forintot 37 ½ krajcárt tartozzék lefizetni, emellett nékem titulo allatura 50 
rhenus forintot úgy nem különben, „non formanda amplius successionis”árváim 
részekre ugyancsak 50 rhenus forintot lefizetni. 

Én pedig Bús Judit és Vas István kötelezzük magunkat, hogy Bús János 
atyánkról maradott 73 rhenus forint 37 ½ krajcár adósságot és az önként ajánlott 
100 rhenus forintot megfizetjük.” (Szentes, 1795.) 
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„Néhai Kristóf Antal két fiai és successorai úm. Antal és József előjövén azt 
jelentették, hogy minekutána Antal az attyokat elhagyta, különféle állapotokba 
és hivatalokba kereste a maga életének módját, József pedig az attyával maradt 
a gazdaságban, az atyai successio végett, a város törvénye elé pörbe idézte és 
ezen pör itt a város tanácsa által megítéltetvén; Antal, mint felperes által az úri-
székhez vitetett volna, mielőtt e pörös ügy vizsgálás alá vétetett volna, egyez-
ségre léptek: Antal a keresett és reménylett atyai successio fejében megelégszik 
250 rhenus forinttal, és Józseftől többet sem ő, sem successori nem kérnek. Jó-
zsef már adott 50 forintot, most fizet szintén 50 forintot, s 1807. január 25én is 
fizet 50 forintot. A megmaradt 100 forintot a következő József napra lefizeti.” 
(Makó, 1806.) 

 
„Vasvári János, Cselló Erzsébet és ennek férje Kenyér István előttünk meg-

jelenvén a következő általok írásban előterjesztett egyezséget beíratni kérték: 
Alább is írt szentesi lakosok, nevezetesen egyrészről én Cselló Erzsébet, Ke-

nyér István hitvese, másrészről Vasvári János, ezennel adjuk tudtokra mind-
azoknak akiket e dolog most vagy jövendőben illet vagy illethet, hogy mi mai 
alól írt helyen, napon és esztendőben azon perünk tekintetiben, melyet és 
fellebb nevezett Cselló Erzsébet, mint felperes rész az ugyancsak említett Vas-
vári János sógorom, mint alperes ellen az 1825. esztendő Karácsony hava 21. 
napján Szentes város érdemes tanácsa előtt, némely örökösök jussán engemet il-
lető vagyonokra nézve kezdettem és mind a két részről ezideig folytattak, figye-
lembe vévén a pereskedésünk hosszas és sok költségekkel járó állapotját s külö-
nösen egymáson való kölcsönös követeléseinknek és dolgunknak zavaros 
állapotja miatt a pernek mind a két részről való bizonytalan kimenetelét, arra 
nézve közös megegyezésünkkel e következő transactiora léptünk; Cselló Erzsé-
bet, mint első transengens fél, a fentebb kitett peremről, úgy szinte azon egész 
summáról, melyet említett pörömbe követeltem, sőt minden e tárgyban lehető 
követelésbeli jussaimról magam és örököseim nevében ezennel önként és vég-
képpen lemondok úgy mindazonáltal, hogy Vasvári János közmegegyezésünk-
kel megállapított summát 140 Bécsi becsben értendő váltó forintokat nékem 
vagy successorimnak a következő módon fizeti meg: letevén most magamnak 
előre 15 forintot a summából, s a még felébe eső 56 forintot János napi vásárhe-
lyi vásár után legfeljebb egy hétre, a másik felét pedig a hátralevő 71 forintot 
folyó esztendő József napra magamnak vagy örököseimnek megfizeti. Köteles 
legyen Vasvári János nekem vagy férjemnek a Királyságon lévő 7 véka búzave-
tést, mely már most földjében van tellyes jussát ezennel által adni úgy ugyanott 
lévő 70 öles kazal szalmáját is birtokomba bocsájtani. – ellenkező esetre pedig 
nekem jussom legyen mindezeket, mint világos adósságot említett Vasvári Já-
nos sógoromon legrövidebb törvényes úton megvenni. 
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Másrészről pedig én Vasvári János, mint második transengens fél, köteles-
nek ösmérem magamat az említett és közöttünk fellyebb előadott mód szerint 
megállapított summát, rendszabás szerint a kijelölt határidőre megfizetni.  

Boldogasszony hava 9. 1826. 
 
Hogy a fent írt egyezség pontjai szerént tellyesen és minden fogyatkozás 

vagy hátramaradás nélkül végképpen nékem Vasvári János eleget tett légyen bi-
zonyítom és megösmerem, s ennél fogva rajta többet semmi juss alatt keresetem 
nem lehet. Julius 9. 1826. Cselló Erzsébet” (Szentes, 1826.) 

 
Határozza meg az egyezség lényegét! 
Milyen jogkövetkezménnyel járt, ha a felek a bíróság előtt kötött egyezséget megszegték? 
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NŐI KÜLÖNJOGOK 
 
 
A rendi magánjog szabályai között a nőknek meghatározott speciális jogokat 

alakítottak ki, melyet a jogirodalom női különjogok néven csoportosított. E jo-
gok ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a vagyoni joghoz, melyet az alábbi pél-
dák is bizonyítanak. 

 
 
„Ha valamely nemes ember fiúmagzat nélkül hal meg, birtokának negyed ré-

szét leánya kapja; a többivel azt művelje ami neki tetszik.” (Aranybulla, 1222: 
4.) 

„A negyedjog az a birtokjog, melyet a hajadonoknak és asszonyoknak az 
apai örökségi fekvő javakból és jogokból a nemzetségi leszármazás jeléül, nem 
örökösen vagy örökségképpen, hanem a visszaválthatás kikötése mellett és en-
nek feltétele alatt adnak ki.” (HK. I. 88. 1.§) 

 
„a hitbér […] nem egyéb, mint a  mit a feleségnek szűzessége vesztéseért és 

elhálásáért a férjnek javaiból adnak. […] országunk régi és törvényerőre emel-
kedett szokása szerint, a törvényesen férjhez adott nőknek díja, a melyet a férjek 
fekvő jószágaiból és birtokjogaiból, s állásuknak megfelelően, házassági köte-
lességük teljesítése fejében szokás nekik adni.”(HK. I. 93.) 

 
„Jegyajándék alatt értették mindazon ingóságokat, tipikusan ékszereket, ru-

házati tárgyakat, amelyeket az eljegyzés alkalmával, illetve a házasságkötés 
előtt a vőlegény vagy bárki más a menyasszony számára adott.” (HK.I.100.) 

 
„A hajadoni jog ollyan jótétemény, mely szerint az árva hajadónok, az atyai, 

tsak a fijú ágat, legalább még most jelenvaló időben illető, birtokosi örökös jus-
sokból, illendő tápláltatást, lakást és férjhez menetelt vehetnek.” (Czövek: II. 
207.) 

 
„Kit mindaddig, míg elhunyt férjének neve és címe alatt éli özvegysége idejét 

és más házasságra nem lép, még hitbérének kiszolgáltatása mellett sem lehet 
férjének fekvő jószágaiból s birtokjogaiból és lakházakból meg udvarából ki-
zárni.” (HK. I. 98.) 
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Hitbér (dos) 
 
„Eszláron eö nagyságának báró Perényi Borbálának ezer forintig való dotalis 

summa vagyon édes atyánktól inscribalva; azért ezt is mi József, Mihály és Já-
nos magunkra vállaljuk és ő nagysága halálával leány ágon lévő testvéreinknek 
vagy successorainak egyenlőképen fogjuk fizetni.” (Oros, 1760. április 9. Sze-
ged, Csanád megyei törvényszék IV.B.157.a ) 

 
 
Mi a hitbér? 
Milyen típusai vannak? 
Milyen öröklésjogi szabályait ismeri? 
 
 
 
„Dancsik Jakab és hitvese Árvay Katalin személy szerént megjelenvén, mó-

ringlevelet kértek improtokolláltatni. 
1787. Kisasszony havának 16. napján az Úr Istennek segítségéből elvettem 

hitvestársul Árvay Katalint, akinek hozzám vételre móringképpen ígérvén néki 
két ökröt, egy tehenet, egy lovat, a fijának pedig Nagy Mihálynak, ha jó lesz és 
nálam fog maradni, adok néki egy csikót és egy borjút, amelyről adom ezen írá-
somat.” (Szentes, 1788. május 31.) 

 
„Maklár István tapasztalván a mostani és már második feleségének Zilah 

Ilonának körülötte régóta tartó betegeskedésében hűséges fáradozását, ezen ok-
ból azon 100 forinton kívül, melyeket nevezett feleségének összeházasodások 
idején moringolt, neki hagyja a 3. tizedben lévő lakházat örökös jussal úgy, 
hogy ha ő megtalálna halni, felesége azt, mint tulajdon magáét, akár eladhattya, 
akár másnak eltestálhassa, ezenkívül lévén az Újhegyben két hold termő szőle-
je, ezeket is még él a felesége, az ő halála után használja és ezekben csak annak 
halála után öröködhessenek Maklár István atyafiai.” (Cegléd, 1830. május 25.) 

 
 
A fenti két példa alapján határozza meg a hitbér milyen változatáról történt rendelkezés? 
Elveszthető-e a hitbér? 
Mikor kérheti az asszony a hitbér teljesítését? 
A hitbérhez milyen másik női különjog kapcsolódik? 
Az örökösök oldaláról, milyen dologi jogi intézményként lehet meghatározni? 
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Nagy Erzsébet, most Ugrai Mihályné volt ipától Grétsi István ellen indított 
pert. 

A felperes keresetében elmondta, hogy négy évvel korábban feleségül ment 
Grétsi Jánoshoz, s véle együtt élt egy esztendeig és két hónapig, akkor özvegy-
ségre maradt. Megboldogult férjétől gyermeke is született, aki az apja halálát 
követően hamarosan szintén meghalt. Férje gyerekkora óta nyavajában szenve-
dett, amit az asszony elől eltitkoltak. E betegség miatt úgy ágynak esett, hogy az 
ágyat napjában többször mosni kellett. 

Özvegységében az isteni gondviselés mutatott egy becsületes embert, akinek 
csecstől elmaradott gyermeke lévén, mihelyt jegy által egybekeltünk, azonnal 
kellett leendő férjem gyermekének édesanyja helyett anyja lennem. Ekkor még 
az ipánál lakott, de a napa elküldte a háztól. Ekkor elköltözött nővéréhez, s ek-
kor kérte férje szüleit, hogy legalább meghalt férje ködmönét vihesse magával, 
de nem engedték. 

Mivel Grétsi István ipam uramnak igaz cselédje, fijának igaz hitvese, Grétsi 
János férjemnek és tőle származott fiamnak holtiglan igaz dajkája voltam, az 
un. hitrészt énnékem szokott kegyessége által kiadni kérem. 

Az ipa ugyan cáfolta volt menye állítását, de tanúk bizonyították, hogy az 
asszony állítása igaz, ezért a bíróság úgy ítélt: 

„Minthogy a felperes fél noha néhai férje nyomorék volt, még is a tartozott 
hívsége eránt, mint szülei eránt is jó magaviselete jött ki, sőt gyermeke is szüle-
tett tőle; hanem, hogy férjének halála után csakhamar férjhez ment és kevés ide-
ig is lakott véle házastársul, de azért mégis, minthogy még csak ruhája is az 
megholt férjének az felperes félnek által nem adatott, szűzességének elvesztésé-
nek jussául 20 Rfrt-t a felperes félnek Grétsi István köteles kifizetni, annyival is 
inkább, mert egy szolgálónak is szokott annyi bére lenni egy esztendőre.” 
(Szentes, 785/1799.) 

 
 
Mikor jön létre érvényesen egy házasság? 
Melyek a házassági tiltó akadályok? 
Mi a feltétele annak, hogy az özvegy feleség megkapja a hitbérét? 
Ki köteles a hitbért megfizetni? 
A kért hitbér összegét mivel hasonlította össze a korabeli bíróság? 
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„Én Kandó Mária asszony néhai Nagy Mihály meghagyott özvegye, nemes 
Kecskeméti Tanács eleiben vallom, hogy mostoha fiam Nagy János úr fent írt 
férjemtől moringolt 100 körmötzi aranyakat egészen, minden fogyatkozás nél-
kül letett, s azokon kívül özvegyi tartásomra tíz kila tiszta búzát és négy akó 
ideje bort adott, melyekkel megelégedvén többi özvegyi praetensiomat a Nemes 
Tanács előtt józan és ép elmével cassálom.” (Kecskemét, 1761.) 

 
 
Milyen női különjogokról tett említést az asszony? 
Mire utal a jegyzőkönyv azon bejegyzése: „józan és ép elmével cassálom”? 
 
 
 
„Debreczeni János: az 1ső tizedben helyheztetett házamat minden épületei-

vel és benne található mindennemű eszközökkel és akármely névvel nevezendő 
ingó javakkal úgy hagyom az én hűséges jó gondviselő feleségemnek Bangó 
Juditnak, hogyha nevemet fogja viselni azon reája maradottakból tetszése sze-
rint diszponálhasson és holtig lakhasson. 

Hogyha pedig feleségem Bangó Judit nevemet elváltoztatná és holtom után 
újra férjhez menne, akkor az házam eladattatván annak árából mindenekelőtt fe-
leségem hitrésze […]  adattasson ki.” (Kecskemét, 1804.) 

 
 
Mit jelent a hitrész? 
Határozza meg a női különjogok jogi természetét! 
Mit jelentett a szabad diszpozicio? 
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Leánynegyed (quarta puelláris) 
 
„Szentkirályi Pál és Mihály urak néhai Tóth Mihálytól álló anyai juss pénzes 

kertjeiket Harkai és Inácsi Tóth Gergely szomszédságába eladták örök áron és 
megmásolhatatlanul 200 rhenus forintokon Kovács Andrásnak és mindkét ágon 
lévő succesorainak. 

Mely adás és vételről […] a vevő fél előttünk még  in. 1757. költ contractust 
bevallotta: Mi alól írt kecskeméti lakos egy testvérek néhai Tóth Mihály öreg-
atyánk által még 1649-ben a város territoriumán örök áron megszerzett és most 
minket iure successiorio illető portionkat 200 forintért itt lakó Kovács András 
contribuens társunknak örök áron és megmásolhatatlanul eladtuk, saját pecsé-
tünkkel és kezünk írásával megerősített levelünket adjuk. Kecskemét, 9. 
Oktober 1757. Királyi Pál kecskeméti tanácsbeli, Szentkirályi Mihály, Szentki-
rályi Katalin. 

Szentkirályi Katalin azon negyedrész kertért felvett Kovács András úrtól 100 
rhenus forintokat. 13. Február 1758.” (Kecskemét, 1761.) 

 
Mi a leánynegyed? 
Mikor szabályozták először a magyar jogban? 
Ki kérhette? 
Kinek kellett teljesítenie? 

 
 
Kiházasítás 

 
„E Városban gyakoroltatott, sőt országunk törvényesen fundáltatott szokása 

az, hogy ha a leányok illendően kiházasítattak, a szülék pedig testamentom nél-
kül megholtak, minden örökségben az fijak fundálnak, mely szerént; öreg Pata-
ki Mihály successorai is, ehez magukat alkalmaztatván, a leányok kiházasítá-
sukkal elégedgyenek meg. Mindazáltal, ha az ifjak, magok jószántából nékik 
részt ígérnek, ezen atyafiságos szeretetet a törvény dícséretesnek ítéli.” (Szen-
tes, 1783.) 

 
„Néhai Borbás Istvánnak férfi ágon lévő két gyermeki István és József ta-

kácslegény jelentették, hogy van nékiek leányi ágon lévő öt testvérjeik, Anna, 
Judit, Elona, Erzsébet, Katalin, akiket az attyok még életükben kiházasított, 
ezeknek már semmi keresettyük nincs.” (Makó, 1805.) 

 
Mit értettek a rendi korban kiházasítás alatt? 
Milyen női különjogokat foglalt egybe a kiházasítás jogintézménye? 
Milyen öröklésjogi szabályra utaltak a férfi örökösök, amikor kijelentették: „az attyok 
még életükben kiházasított”? 
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„Rosália és Borbála kedves asszonyunk nénénk egyik-egyik ezerötszázhet-
venegy vonás forintokból álló kapitalisához járul a törvényes hajadonságbeli 
jussok és kik tekintvén súlyos teher alatt való jószágainkat velünk úgy végeztek, 
hogy beleértvén capitalisoknak interes fizetését, mindegyiknek esztendőnként 
kétszáz forintokat fizessünk, melyre mi is kötelezvén magunkat, az Orosi és 
Harangodi regale beneficiumokat úgy intéztük, hogy a jövő 1789ik Szent 
György és Szent Mihály napján […] az teljesítse és elégítse ki, ki az asszo-
nyunk anyánk jószágát fogja administralni. Ezenkívül amidőn kedves asszo-
nyunk nénéink közül valamelyik szerencséjét teendi kiházasítására fiui ágon lé-
vő négy egy testvérek tartozunk ezer forintokat fizetni[…].” (Szeged, Csanád 
megyei törvényszék 1854. 1788. évi osztálylevél. IV.B.157.a) 

 
Mit jelentett a hajadoni jog? 
Mit tartalmazott a kiházasítás? 
 
 
 „Alól írt testvérek között következő zálogos egyesség köttetett: Egyrészről 

mi Kállay Ferenc és Kállay Pál kedves leánytestvérünk Kállay Máriával az őtet 
néhai édesatyánk boldog emlékezetű Kállay Mihály úr után maradt ősi Kállay 
családbeli jószágokból illető, s eddig többnyire megyeileg maghatároztatni szo-
kott, kiházasítási díjjra nézve kölcsönösen megegyezvén, kedves Mária testvé-
rünknek irányában kifejlett igaz testvéri szeretetünk s jóságos indulatunk bebi-
zonyításául e czím alatt olly formán adunk s illetőleg kötelezünk 
kétezernégyszáz pengő forintot, - minden forintba három huszast számítván – 
hogy mindaddig míg ezen összeget lefizethetnénk, ennek biztosítására általad-
juk Csanád megyebeli s a Kállay család által közösen haszonbérbe adott 
Kaszaperegi pusztabeli birtokunkat, minden ezen jószághoz tartozó illetmé-
nyekkel s haszonvételekkel zálogképpen, adván teljes hatalmat, hogy az ezen 
jószágból haszonbér fejében fizettetni szokott összeget – mely néhai nagyatyánk 
Kállay Ferenc után jelenleg 232 pengő forintot, néhai Kállay Leó bátyánk után 
pedig 36 pengő forintot, összesen 268 pengő forintot teszen, s felében Sz. Mi-
hály másfelében Sz. György napkor a közös család igazgatója Kállay Rudolf 
bátyánknak kezéhez fizettetni szokott – a Kaszaperegi ezennel elzálogosított ja-
vak jövedelme fejében felvehesse, s nyugtatványozhassa, azon világos kijelen-
téssel, hogy valamint e most kitett összeget Mária testvérünk Kállay Rudolf 
kedves bátyánktól e folyó évi Sz.Mihály napjától fölvehetvén mindaddig fölve-
heti s nyugtatványozhatja, míg nekie a fentírt 2400 pengő forintot le nem fizet-
jük, s bár minő törvény alkottassék is az ősiség kérdésében a Kaszaperegi jó-
szágot a 2400 pengőforint lefizetése után azonnal nekünk visszabocsájtani köte-
leztetik. 

Másrészről pedig én Kállay Mária kedves fitestvéreimnek fentebbi ajánlatu-
kat ugy amint megírva van elfogadván abba tökéletesen megnyugszom, kiháza-
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sítási díjjammal megelégszem, s többé testvéreimen a Kállay családi jószágból e 
czím alatt legkisebbet sem követelek s követelhetek. 

Mely kölcsönösen tett egyezkedés állandóbb voltára ugy kötünk mind két 
részről egymás irányában száz darab teljes értékű aranyat kötbérül, hogy azt a 
megálló fél a meg nem álló félen legrövidebb szóbeli per útján, választandó 
szolgabíró által egy nyolcad napok alatti árverés mellett optimaliter s annyiszor 
amennyiszer megvehesse s vétethesse. – Költ K.Semjén szeptember 13dikán 
1848. Kállay Mária, Kállay Ferenc, Kállay Pál” (Szeged, Csanád megyei tör-
vényszék, 1854.) 

 
 

Milyen formában határozták meg az érintettek a kiházasításkor járó vagyont? Mit jelen-
tett a kiházasítási díj? 
Mit értünk szerződéses zálog alatt? 
Milyen kapcsolat van a szerződéses zálog és a haszonbérlet között az adott egyezségle-
vélben? 
Milyen szerződési biztosítékot kötöttek ki az egyező felek? Mi ennek a történeti háttere? 
Milyen eljárásjogi szabályok jelennek meg az egyezséglevélben? 
Mi a kötbér? 
Mutassa be a szóbeli per szabályait! 

 
 
 
 

Hozomány (allatura) 
 
„Kálmán Gergely második hitvesével Fodor Katalinnal előttünk megjelen-

vén kért bennünket aziránt, hogy Hékéden, Nagy Gergely és Mári András 
szomszédságában lévő egy pásztából álló szőlleje második feleségének 
allaturája legyen, protocolláltasson, ugyancsak mindenféle házi és ágybeli esz-
közei, ponyva zsákok. Minthogy második feleségének első férjétől leánygyer-
meke volna és hogy Kálmán Gergely gyermekei azt idővel magokénak lenni ne 
gondolják, mivel Fodor Katalin Kálmán Gergelytől vette mind a szőlőt mind a 
házi eszközöket a maga pénzén.” (Szentes, 1805. augusztus 27.) 

 
 
Határozza meg a hozomány jogi természetét! 
 
 
„Kováts Varga Sámuel és hitvese Lénárt Erzsébet előbb Siprikó Jánosné va-

lamint Siprikó István és Siprikó János fiaival a következő egyezségre lépett: né-
hai Siprikó János özvegye most Varga Sámuelné azon 222 forintnak, mellyek 
az ő jussából Varga Sámuel kezéhez mentek, tellyes  kielégítésül mostan Varga 
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Sámuelnek az Öreghegyen lévő szőlejét elfogadta 200 forintban, eleve kiadván 
már mostani hitvesének Lénárt Erzsébetnek 22 forintot készpénzül. Mely 
egyezség avégett, hogy az említett szőlőnél egyébhez annyok részéről tudniillik 
Siprikó János árváinak ezentúl igazuk nem lehet.” (Szentes, 1826. Mindszent 
hava 2.) 

 
Milyen női különjog meghatározására került itt sor? 
Hogyan kellett a hozományt a nőnek kiadni? 
 
 
Görbe István kovács mester kölcsönt vett fel, melyet többszöri felszólításra 

sem tudott megfizetni. A hitelező megunván a várakozást a város elöljáróságá-
hoz fordult, s követelésének jogosságát bizonyítva kérte, hogy adósának házát 
árvereztessék el, s a befolyt összegből az adós fizesse meg adósságát. A város 
elrendelte az árverést, melynek alkalmával a kovács mester felesége Király 
Rachel előállt, s azt állította, hogy azt a házat nem férje kereste, hanem az az ő 
allaturájából való, melyet özvegy anyja neki kiházasításként adott. Az asszony-
nak ezt az állítását többen bizonyították. (Makó, 1805. július 8.) 

 
Melyek voltak a kölcsönszerződés szabályai? 
A hitelező milyen pert indíthatott az adóssal szemben? Mutassa be a per szabályait? 
Ki rendelhette el az árverést? 
Mivel lehetett bizonyítani árverés alkalmával, hogy az a nő hozománya? 
 
 
„Én, Kun Terézia megismervén azt, hogy […] kedves férjem jószágának na-

gyobb része még éltében adósságokban elfoglaltatott ezenkívül a meghagyott 
jószágára tetemes és csak in Capitali negyvennégy ezer forint adósságai 
maradtanak, nékem pedig az Orosi, Nyírjesi, Harangi jószágát említett férjem 
azon tízezer forintokba kötötte, mellyben az Erdélyországi KisKendi jószágo-
mat elzálogosítván azon summát a maga hasznára fordította. […] Megismervén 
azt, hogy édes asszonyunk anyánk tízezer vonás forintja csupán fiu ágat illető 
jószágokban vagyon contractus szerint néhai atyánktól investialva, mely ma 
Susanna, Rossalia és Borbála kedves […] nénénket illeti.” (Szeged, Csanád me-
gyei törvényszék, 16/III/1855. (1788. évi osztálylevél) 

 
Mit jelentett, hogy a házasság megléte alatt a férj rendelkezett a hozománnyal? 
Az osztálylevél alapján bizonyítsa be, hogy a hozomány a házasság anyagi terheinek a 
megkönnyítését szolgálja! 
Mi a kölcsön? 
Mit értettek pignus alatt? 
Az osztálylevélben foglaltak alapján állapítsa meg milyen jogi kapcsolat van a férj adós-
sága, a feleség birtokainak elzálogosítása és a feleség hozománya között? 
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„Minthogy B. Varga Andrásnak már egy ízben minden található 
substantiáját az adósok exequaltatták, a felesége allaturáján kívül /:mely pedig 
az férje adósságának nem substernaltathatik:/ semmije nincs.” (Szentes, 1790.) 

 
 
Mire fordítható a házasság fennállása alatt a hozomány?  
A hitelező követelheti-e, hogy az adósság törlesztésére a feleség hozományát fordítsák? 
 

 
 
 
Özvegyi jog (ius viduale) 

 
 „Minek utána édesanyánk (báró Perényi Borbála) a szeretetét hozzánk 

megmutatta és még éltében azzal vígasztaltatni kívánt, hogy lássa kinek kinek 
közülünk megmaradandó statusát, amennyiben ez az egyezés és igaz osztályból 
származhatik; mi is (Nagykállói Kállay József, Mihály, János és Pál gyermekei, 
István és Antal) kötelezzük a következendőkre magunkat, ugymint elsőben is 
Eszlár nevű fél falunkat ahoz tartozandó mindennemű beneficiumokkal Löki 
portionkat rév és korcsma jövedelmével minden beneficiumaival Raczra nevű 
egész pusztánkat és Turán három telekből álló portiónkat, holta napjáig kezénél 
hagyunk, ugy hogy azokat minden jövedelmével használhassa tetszése szerint. 
Ezenkívül  másodszor mi négy osztályos atyafiak tartozni fogunk esztendőnként 
száz aranyat adni, mellyet hogy annál bizonyosabban vehessen most signáljuk 
Turi jövedelmünkre a proportione rates uniusque. Harmadszor a Kállai serház, 
mészárszék és bor árendából ugy a böjti vásár jövedelméből ugy nem különben 
a Turi proventusból az ötöd részt amennyiben ez a mi lineánkat illeti ő nagysága 
számára és szabad dispozitiojára fenthagyatik. Negyedszer szabad légyen ő 
nagyságának akár melyik erdőnkben a makkoltatás és fahordás mindazonáltal ő 
nagysága kegyességébe oly reménységgel, hogy amennyiben lehet a fa vágatást 
őnagysága nem csak egyiknek jutott erdőben hanem a másikéban is szükségé-
hez képest egyenlőképpen téteti.” (Szeged, Csanád megyei törvényszék, Oros, 
1760. április 9.) 

 
 
Melyek az özvegyi jog jogforrási alapjai? 
Mutassa be, az özvegyi jog szabályait az osztálylevél alapján! 
Az özvegyi jog miért tekinthető az idegen dologi joghoz tartozónak? 
Milyen királyi kisebb regalékat nevesítettek? Határozza meg azok jogi természetét? 
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„Ns. Bodacz Anna néhai Berényi Gergely özvegye, vélem lakó édes fiammal 
a következő egyezségre léptem: a kisebb házban magamnak csendes lakást kö-
teles engedni és fűtővel ellátni; esztendőnként 12 köböl búzát és 8 köböl árpát 
adni; minden esztendőben köteles adni egy hízott sertést, egy fias tehenet, de 
csak fejésre valót.” (Szentes, 1807. október 10.) 

 
Mit értünk özvegyi jog alatt? 
Hogyan lehet annak mértékét megállapítani? 
 
 
„Fodor Anna néhai Pálinkás Szabó András özvegye, két öregebb fiai, András 

és István megjelenvén előadják, hogy Fodor Anna, néhai férje halálával reá ma-
radt két fertály tanya földjét által adja az említett két fiainak oly magok leköte-
lezések mellett, hogy a jelentő annyok és azzal maradandó két neveletlen árvák 
tartására és élelmekre esztendőnként 15 véka búzát, 15 véka árpát, két kocsi 
szalmát és egy kocsi tőzeget fognak adni, azonkívül vetnek minden évben fél 
véka kendermagot, azt haza hordják, sőt áztatóra is viszik, az életet pedig meg-
őrlik.” (Cegléd, 1820. január 14.) 

 
Hogyan történik gondoskodás az árván maradt gyerekekről? 
Milyen női különjogokat kell biztosítani az örökösöknek? 
Az özvegyi jog mértékét milyen módon lehet meghatározni, illetve korlátozni? 
 
 
„Tóth Erzsébet néhai Csiszár István elmaradott özvegye és Csiszár György 

egyezséget kötött: a fent nevezett özvegy első férjétől maradott házát és mester-
ségét, a mesterséghez szükséges eszközökkel együtt örökösen által engedi kö-
vetkező conditiokkal Csiszár Györgynek. Csiszár György köteles lesz édesany-
jának Tóth Erzsébetnek mindig egy legényt tartani avégre, aki az özvegy részére 
fog keresni és az keresményt maga használni. 

Most ad tíz forintot, amit effectíve le is fizetett. 
Szegváron Görbe Jánosnál interesen lévő 70 forintnak interesét is az özvegy 

a maga hasznára fogja fordítani. Valamint özvegy édesanyját holtig tartani és 
táplálni köteles lesz.” (Szentes, 1798. szeptember 15.) 

 
„Kása Anna Borbás István özvegye és veje Csák Ferenc a következő egyez-

ségre léptek: 
ámbátor az özvegynek nincsen több successora, mégis az eránta való becsü-

letnek és szeretetnek ezutáni fenn tartásának okáért a földet egészben úgy, hogy 
vejére írattasson által nem engedi, hanem, mint magáét véle lakván bírhassa, 
mivel jövendőben is övé lészen, mely különben is csak 5/8 sessio föld és az 
épületek jó gondviselés alatt tartsa és érezze az adózást úgy minden tartozó 
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szolgálatokat is ő lészen köteles teljesíteni. Sőt az özvegy számára,  minthogy 
külön kenyéren fog élni, minden esztendőben tartozzék Csák Ferenc hat köböl 
búzát és ugyanannyi árpát szemül adni. Az özvegy pedig noha maga fog a házá-
tól és a szőlőtől fizetni, melyet maga munkáltat, mindazonáltal mégis unokáitól 
meg nem fogja tagadni, hogy a kölcsönös szeretetre nézve az említett szőlőben 
termő gyümölcsben ne részeltesse őket.” (Szentes, 1807. november 14.) 

 

Mi az özvegyi jog lényege? 
Milyen formában lehet annak tartalmát meghatározni? 
 
Hajdú János és nemzetes Hajdú István a város nótáriusa, apjukról reájuk ma-

radt minden külső és belső, házi és szállási örökségben Hajdú János haláláig 
együtt maradtak. Ennek halálakor maradt utána egy udvaron lévő két házi örök-
ség, ennek helyén Hajdú István újat épített, valamint szántó, szállási örökséggel 
egyéb ingóságok és állatok.  

Hajdú János halála után öt évvel özvegységben levő felesége Bazsó Ilona 
férjhez ment és fiát, Hajdú Gergelyt, aki akkor hatéves volt is vitte az új házas-
ságba. Gergely felnövén, azt állítván, hogy nagybátyja továbbra is osztatlanul 
birtokolta a nagyapai örökséget, követelte nagybátyja fiától ifj. Hajdú Istvántól 
az apai jusst valamint az anyja, Bazsó Ilona hitrészét arra hivatkozva, hogy első 
férjével házassági életben élt 13 esztendőt, özvegyi állapotban ötöt, és ugyanab-
ban az örökségben lakott Hajdú Istvánnal. 

A megtámadott osztályos atyafi, ifj. Hajdú István azt bizonyította, hogy, 
amikor az apja nótárius volt a bátyja már nem lakott együtt vele a nagyapai 
házban, hanem elköltözött az ipa házába. Bazsó Ilona másodszori férjhezmene-
tele alkalmával hitrészét megkapta, fia is megkapta az apai örökséget, mert ab-
ból építette a házát. Adósságuk is volt 82 rajnai forint Sánta Szűcs Jánosnál, 
mely összeget az osztályosok fizették ki helyettük. Amikor Hajdú Gergely a há-
zat vette már nem volt gyerek, miért nem szólt akkor, hogy nem elégszik meg 
az osztályrészével? 

Miután Hajdú Gergely nem tudta osztályosának ifj Hajdú Istvánnak állítását 
megcáfolni a Bíróság az alperest birtokban hagyta. Bazsó Ilonának pedig, 
„minthogy a férje nevét más férjhez menvén elváltoztatta Hajdú Istvánon hit-
pénznek kezelésében semmi jussa nem lévén, keresetétől elmozdíttatik.” (Szen-
tes, 560/1792.) 

 
Mit jelentett az osztatlanság? 
Mi a hitrész? 
Mit tekintettek szállási örökségnek? 
Hasonlítsa össze a nemesi jogban érvényesülő özvegyi jogot, a jobbágyok körében érvé-
nyesülő joggal? 
A jobbágy özvegyasszonyok jogát mely törvényben szabályozták a reformkorban? 
Hogyan élt tovább az özvegyi jog 1848 után? 
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Özvegyi jog biztosítását követelte magának Fadgyas Kata néhai Kása János 
hitvese menyétől Tamási Szilágyi Ilonától ifj. Kása János hitvesétől, amikor fia 
meghalt, arra hivatkozva, hogy néhai férje testamentomában a ház és a szőlő 
hasznát is neki biztosította haláláig. Most pedig fia halála után menye a haszná-
lati jogot nem akarja biztosítani.  

A bíróság az anyós keresetét elutasította, indoklásban azt hozta fel, „hogy ifj. 
Kása Mihályné öt árvával maradt egyedül, azonkívül ör. Kása Jánosné férjhez 
ment Ungvári Mihályhoz, ezzel első férje nevét elváltoztatta, követelésének 
semmi ereje sem lehet.”  (Szentes, 493/1790.) 

 
Mikor lehet az özvegyi jog iránti igényt elveszíteni? 
 

 
„Özvegy Vég Istvánné és Bálint Éva ugyan ifjabb Vég János özvegye, Vég 

Istvánnak menye, ők azon özvegyi jus és hitrész eránt, mely Bálint Évát férjé-
nek javaiból illette volna atyafiságosan megegyeztek 90 forintokban, fogadván 
Bálint Éva, hogy sem férjének viseltes ruháit, sem semmi egyéb jussokat napán 
vagy férjének akármely successorin soha sem fog keresni.” (Kecskemét, 1760.) 

 

Török András özvegy Tompai Judit az özvegyi jog biztosítása miatt anyósát 
Török Györgynét perelte azt állítván, hogy anyósa férje halála után őt és árva 
gyermekét az ingóságokból kielégítette, de ingatlanokból, ú.m. házból, szőlő-
ből, malomból és a szállásból semmit sem adott nekik. A bíróság viszont úgy 
ítélte meg, „hogy mivel Török András özvegye Tompai Juditnak és csecsemő 
árvájának illendő jussa úgy kiadatott Török Györgyné által, hogy azzal volta-
képpen megelégedhet, az ingatlan jószág Török Györgyné haláláig osztásra ne 
menjen, ezért Tompai Judit maga és árvája részét csak Török Györgyé halála 
után keresse.” (Szentes, 255/1777.) 

 

Balogh Sára néhai Somodi Ferenc, jelenleg Bús János hitvese árvái számára 
követelte a nagyapai juss kiadását sógorától Somodi Jánostól és anyósától öz-
vegy Somodi Andrásnétól mondván, nem történt meg az osztály. A bíróság eb-
ben az esetben is azzal utasította el a keresetet: „minthogy Balogh Sára és néhai 
Somodi Ferenc férjéről maradott árváknak csak özv. Somodi Andrásné halála 
után van keresete az osztatlanul maradt apai javak és az özvegyi jog iránt, ez a 
kereset csak Somodi Andrásné halála után világosíttassék.” (Szentes, 
497/1791.) 

 
A fenti három eset kapcsán állapítsa meg, mikor beszélünk az özvegyi jogok összeütközé-
séről?  
A bírói gyakorlat milyen elvek érvényesítésével határozta meg, ki jogosult az özvegyi 
jogra? 
Milyen szabályok érvényesülnek az özvegyi jogok biztosítása kapcsán? 
Lehetet- e az özvegyi jogot korlátozni? 
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Hajadoni jog (ius puellare) 
 
„Három fiu maradékaim kötelesek lesznek három kedves leányaimnak kü-

lön-külön negyvenezer Rhenes forintokat pengő ezüst pénzben vagy összesen 
százhusz ezer Rforintokat ezüst huszas pénzben azon időtől, a midőn mind atyai 
mind anyai örökösödésök megnyílik, legfeljebb három esztendők alatt letenni, 
azonközben pedig az öt percent interest fizetni, hogy pedig ezt költsön pénzzel 
is annál könnyebben eszközölhessék, rendelem, hogy Nagykálló, Császárszál-
lás, Kaszapereg, Tur és Tiszavarsányi jószágaim mind addig, míg fiu maradé-
kim az e pontban kitett tehertől meg nem szabadulnak, osztatlan állapotban le-
gyenek és bírassanak.” (Pest, 1837. április 21. Nagykállói Kállay Péter. Szeged, 
Csanád megyei törvényszék 1854.) 

 
 „Néhai Borbás Istvánnak férfi ágon lévő két gyermeki István és József je-

lentették, hogy van nekik leányi ágon lévő öt testvérjeik Anna, Judit, Ilona, Er-
zsébet és Katalin, akiket az attyok még életükben kiházasított, ezeknek már 
semmi keresete nincsen, mert nem is maradt az attyok halála után egyéb, mint 
egy ház, melyet István ezen eszetendőben a judicai vásárkor eladott Pörge Mi-
hálynak 160 forinton; egy fertály föld, melyet apjok Istvánnak hagyott, egy 
kenderföld, egy kis veteményes föld. A Föld maradjon Istvánnak, a ház árából 
István adjon 80 forintot Józsefnek, a veteményes föld legyen Józsefé, a Biblia 
és a kenderföld legyen Istváné. 

Sem Istvánnak Józsefen sem ennek Istvánon vagy maradékain semmi 
keresetök ne legyen, melyben a leányok is megegyeztek.” (Makó, 1805. szept-
ember 23.) 

 
 

Mit jelentett a hajadoni jog? 
Hasonlítsa össze a nemesség körében élő hajadoni jog szabályait a jobbágyok körében 
élő szokásokkal! 
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ÖRÖKLÉSI JOG 

 
A vagyonjognak a szerződések (kötelezések) mellett a másik fontos területe 

az öröklési jog. 
A halál esetére szóló rendelkezés korán megjelent a magyar magánjogban, 

azonban a kötött tulajdoni viszonyok között nehezen terjedt el.  
Meghatározó szerepe van annak, hogy az örökhagyó készített-e végrendele-

tet, vagy sem. A magyar jogban is érvényesült a favor testamenti elve, melynek 
értelmében lehetőség szerint az örökhagyó utolsó akaratát kell érvényre juttatni.  

Mivel a magyar rendi magánjog keretei között a végrendelkezésre vonatko-
zóan döntő befolyással bírt a kánonjog, a végrendelkezés világi szabályai csak 
későn alakultak ki. Ezek közül a jobbágyok vonatkozásában meghatározó volt 
Werbőczy Hármaskönyv III. 30. cikke, valamint az 1840: VIII. tc. A nemesek 
által készített végrendeletek alaki szabályait az 1715. évi 27.törvénycikkben 
rögzítették. 

Amennyiben nem volt érvényes végrendelet, akkor a törvényes öröklés kö-
vetkezett be, azaz a szokásjog által meghatározott szabályok érvényesültek. 

 
 
 

Végrendeleti öröklés 
 
 „Testamentom készítés ügyében rendelik: azon régi statutuma ezen Csong-

rádi Uradalomnak, mely szerint a lakosai minden testamentombéli rendeléseiket 
nem másképpen, hanem két tanácsbéli embereknek jelenlétekben tétetni és fel-
jegyeztetni utasítja az Uradalom minden helységében és városában, újonnan ki-
publikáltatik, tudtokra adódván a lakosoknak, hogy minden olyan utolsó rende-
léseik vagy meghagyásaik nem fognak testamentomnak tartatni vagy 
jóváhagyattatni, hanem félretétetődnek mindenkor, amelyek nem a helységek 
bírája által kiküldendő két tanácsbeli emberek jelenlétekben és amennyire lehet 
a helybeli nótárius által jegyeztetnek fel és írattatnak meg.” (Szentes, 1810. feb-
ruár) 

 
 
Milyen feltételekkel készíthettek végrendeletet a jobbágyok? 
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„Idős Makai János végrendelete: 
Minthogy a fiunk Makai János ennek előtte tíz esztendőkkel tőlünk külön 

kenyérre vette magát, akkoron minden némű marháinkból részesítettük, azon 
időtől fogvást, nemhogy valamely fiúi gondviseléssel lett volna hozzánk, de fe-
lesége által inkább sok bosszúságot, mocskokat és szidalmakat kelletett szen-
vednünk. Azért is hogy Dobos István Örzsébet nevű leányom hitvestársa látván 
nyomorúságunkat magát ajálnván holtig gondunk viselésére minden házi 
appertinentiánkkal együtt holtom után valljuk neki házunkat. 

Makai János fiamnak halálom után hagyok egy pászta szőlőt, melyet Osvát 
Páltul vettem oldalvást lévő gyümölcsös fákkal együtt. A többi szőlleimet pedig 
holtom után Makai Örzsébet leányom után való gondviselő vőnknek Dobos Ist-
vánnak testáljuk. 

Horvát István, feleségem első urátul feleségemre szállott egy pászta szőlő, 
Bíró István felül egy darab szilvással együtt, mely odatartozandó is vala, halála 
után feleségemnek, szálljon Horvát István mostoha fiamra, minthogy törvénye-
sen őt illeti.” (Cegléd, 1707.) 

 
 
Határozza meg a végrendeletben megfogalmazott jószágok jogi természetét! 
 
 
 
„Kádár Ferenc: Házamat, minden házi igazsággal együtt, szőlővel, hordók-

kal és aklomat benne való épületekkel s ahhoz tartozó minden eszközökkel 
együtt, mint saját magam, mint Varga Kata feleségemmel való keresményemet, 
hagyom most említett feleségemnek míg él és nevemet viseli. Holta után pedig 
legyen a két hajadon lányomé. 

Vagyon három zsák alá való szántóföldem, azt is míg él feleségem s véle la-
kó leányaim bírja, feleségem halála vagy nevem elváltoztatása után, szálljon 
Kádár István fiamra, mint atyai örökség.” (Nagykőrös, 1793.) 

 
 
Mi a jogi természete a hagyatéknak? 
Kik az örökösök? Milyen juttatást ad a részükre az örökhagyó? 
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„Koroknai András: Minthogy az akol és a kenderföld amely birtokomban 
vagyon az édesatyámrúl maradott, azért is azon nevezett örökségeimet hagyom 
öt fiaimra egyenlően, oly conditiok alatt, hogy az első feleségemtől maradott két 
gyermekeim úgy ha feleségemmel nem maradnának […] a két ötödrészt ma-
goknak használhassák az én halálom után.  

Az mostani feleségemtől maradott három gyermekeim pedig mind addig bir-
tokába ne juthassanak azon három ötödrésznek, amíg az én nevemet viseli fele-
ségem, ha pedig férjhez menne vagy meghalna, akkor mindjárt kezekhez vehes-
sék.” (Nagykőrös, 1794.) 

 
Mi a jogi természete az örökségnek? 
Miképpen rendelkezik arról a végrendeletben? 
Milyen jogot erősít meg özvegy felesége számára? 
 
 
 
„Lantai Zsuzsanna: Házamat, melyet özvegységemben szereztem, hagyom 

kisebbik fiamnak, Mihálynak. 
Temető hegyben vagyon 50 útból álló ősi szőlő, edényeivel, egy kád és há-

rom hordó, azon osztozzon három gyermekem. 
Az ősi akolban az istállót magam építettem, melyet Mihály fiamnak hagyok, 

mellettem való hűségéért, az akol pedig istállón kívül megbecsültessék ahhoz 
értő jászkunok előtt, fizesse ki a két harmadrészt a puszta akol után Jánosnak és 
Susának. 

Feketén vagyon két helyen […] mezei földem, az egyik Szalai Mátyásnál 50 
forintért zálogban, a másik a magam keze alatt, mellyek minthogy ősi javak 
váltsák ki egyenlő akarattal a zálogosítottat és osztozzanak vélek egyaránt.” 
(Nagykőrös, 1794.) 

 
Határozza meg a hagyaték tárgyát! 
Miről lehet szabadon végrendelkezni? 
 
 
 
„András fiamnak már minden ingó jószágból ki adtam a maga részét, azért ő 

neki már semmit nem hagyok. Még a házból és szőlőből hagytam volna néki 
valamit, de mivel azt mondta, hogy én soha attya nem voltam néki, azért azt 
akarom, hogy sem a házból sem a szőlőből ő semmi részt ne vegyen. 

Három leányainak hagyok a szőlőből tíz-tíz forintokat, mely feleségem holta 
után fog kiadódni. 

Házat, szőlőt, marhákat, házi és gazdasági minden névvel nevezendő eszkö-
zöket hagyom feleségemnek és Imre fiamnak oly móddal, hogy feleségem holta 
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után mindazok egyedül Imre fiamnál maradjanak. Csernus Nagy György” (Ceg-
léd, 1798.) 

 
A rendi korban ki lehetett-e tagadni a törvényes örökösöket? 
Milyen jogi lehetőségek voltak az apa kezében, ha a fiai alaptalanul vádolták? 
 
 
„ör. Csákó Mihály ép elmével és még Isten kegyelméből egészséges és szóló 

nyelvvel lévén s bírák urak előtt személyesen megjelenvén önként, maga szabad 
akarattya szerént maga által keresett, következésképpen szabad diszpozitio alatt 
lévő jószágából hagyott Gergely fiától lévő unokájának ifjú Csákó Mihálynak, 
ki most a Debreceni Collegiumban folytatja tanulását tudományának öregbítésé-
re 100 rajnai forintot úgy, hogy ezen summát először halála után maradandó jó-
szágaiból kivévén, a több maradandókkal osztozzanak életben leendő 
successorai az általa teendő rendelés szerint.” (Szentes, 1796. október 27.) 

 
Melyek az érvényes végrendelet feltételei? 
Mit jelentett a hagyomány? Milyen típusai voltak? 
E végrendeletben kik az örökösök és ki a hagyományos? 
 
 
 
„Néhai Nagykőrösi lakos csizmadia Molnár János édesatyámról maradott 

ugyan reánk fekete bancoban 2000 forint, mely a mostani cursus szerint 400 
banco forintokat tészen, ez ugyan Mihály fiamra és Judit leányomtól származott 
unokáimra ősi volna, de mivel Mihály fiamra tanuló korában tetemes költséget 
tettem, egyéb eránt azolta is már miolta oskoláit elhagyván emberi korra lépett, 
több tetemes költségeket szerzett csavargásával, mert könnyen gondolva ekko-
ráig 2000 forintot úgy költöttem reá, mint egy krajcárt, melyért is néki ezt jus-
sába tudván, minden más egyéb javaimból egyenesen kizárom. 

Mivel nevezett Judit leányomtól hét unokáim maradtak […] ezek közül 
megkülönböztetem János ötödik unokámat, ki mind édesannyának úgy nekem is 
ápolóm lévén […] hagyom néki e házat. 

Ha ne talán János unokámnak halomása történne, e házon Mihály fiam kire-
kesztésével unokáim egyenlően osztozzanak. Molnár Mihály 1837. 

1838. április 3-án felolvastatott végrendeletnek Mihály ellentmon-
dott.”(Cegléd, 1837.) 

 
Határozza meg az örökösöket! 
Miképpen rendelkezett az örökhagyó Mihályról? 
Lehet-e kitagadásnak tekinteni a rendelkezését az örökhagyónak? 
Lehet-e hagyományosnak tekinteni az unokát? 
Mit értünk helyettes örökösnevezésen? 
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„Móricz Istvánné. […] Lévén egy szőleje, két pásztából álló, mivel semmi 

maradéka nincsen, azért haszonfele fenn maradván a Mélt. Uraság részére, 
hasonfelét pedig három esztendőtül fogva való hűséges gondviseléséért örökö-
sen hagyja Bába Molnár Istvánné asszonynak és az ő fiainak oly conditiokkal, 
hogy a Reformatus Ecclesianak adjon a termésből két akó bort.” (Cegléd, 
1759.) 

 
 
Határozza meg a jobbágyok öröklési jogának sajátosságait! 
A hagyományrendelésnek melyik formájával találkozunk ebben a végintézkedésben? 
 
 
„Gera Kata: első férjem, néhai Sinkó István halála után maradott ugyan egy 

ház, melyben ezideig laktunk és lakunk, de minthogy mostani férjem Görbe Ist-
ván uram azon házat nagyobbította, újította és conservalta, úgy hogy az ő mun-
kája által tartott és maradott ezideig, azért ahhoz senkinek halálom után másnak 
semmi jussa ne légyen, hanem nevezett Görbe István férjemnek, annyival is in-
kább, minthogy, mind véle való lakásomnak egész ideje alatt mind kivált tíz 
esztendőtől fogva való nyomorúságomba hűséges férjem és társam volt, azon-
kívül pedig a ház végiben lévő pincét és rajta lévő kamarát, úgy szintén az 
udvaronlévő mindennemű épületeket maga építette, maga erejével és költségé-
vel. 

Az Kálvária hegyben vagyon egy pásztában 33. útból álló szőlőm, mely 
édesanyámtól maradott reám, melyet hasonlóképpen mostani férjemnek Görbe 
István uramnak hagyok, úgy mindazonáltal, hogy halála után egyenesen száll-
jon, most vélünk együtt lakó mostoha fiaimra Görbe Jánosra és Péterre egyenlő 
jussal, akik is hozzám jó szívvel és hűséggel viseltettek.” (Makó, 1784.) 

 
 
Határozza meg a végrendeletbe foglalt jószág jogi természetét! 
Érvényes-e ez a végrendelet? 
 
 
„Öreg Mágori Mihály: Vagyon szállási hat fertály földem, a Jángoron 140, 

az ingai hegybe 50 út szőlőm, a városon egy házam, hat jármos ökör, négy fijas 
és egy hasas tehén, kettő harmadfű üsző, egy meddő tehén, két üsző, és egy 
rugott borjú, három ló és egy rugott csikó, 106 darab juh, öt öreg sertés, 15 sül-
dő és egy bika. 

Mindezen vagyonaimat és azokat, amelyek ezentúl is vagynak, úgymint ház-
béli igazságok és egyebek, bízom az feleségem gondviselése alá, hogy azokról 
tetszése szerint rendelést tehessen, mivelhogy vagynak hajadon leányaim és nő-
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telen férfi gyermekeim, akiknek nevelésére és táplálásokra sok kívántatik. Úgy 
mindazonáltal, hogy ha az vélem lakó két, feleséges fiaim közül valamelyiknek 
az édesanyjától elmenni és elválni szándéka volna, az új osztásba lévő funduson 
közönséges segítséggel építhessen egy ház, amilyet a feleségem alkalmatosnak 
talál, és hogy minden szemrehányás eltávoztasson, mivel ezen lakó házam alatt 
pince is vagyon, azon új ház alá is pince építtessen, ezenkívül valamint az föld-
ből, úgy a fent írt vagyonokból is 1/5 rész ugyanazon elváló fiunak kiadasson. 

Mivel pedig a földből csak egy fertály lészen az elváló fiúé, amég fennmara-
dó egy fertály föld is maradjon a feleségem kezén az neveletlen gyermekeimnek 
élelmekre, úgy hogy arról szabad rendelést tehessen.” (Makó, 1816.) 

 
 
Miképpen biztosítja az özvegyi jogot a végrendelkező? 
Miképpen rendelkezik a vagyon felosztásáról? 
 
 
 
„Patkós István: Vagyon a városon egy házam, hozzátartozandó házi eszkö-

zökkel, öreg Szentlőrincen 26 út, Fingóban 23 út, Új Szentlőrincen 130 út régi 
és 22 út új ültetésű szőlő. Maros mellett egy darab veteményes kert, Fazekas Fe-
renccel fél szárazmalom, Fazekas Ferenc és Tóth Mihály társaságában ¼ szá-
razmalom, egy fijas tehén.  

Életben vagyon a feleségem, Gera Erzsébet, Mihály 12 esztendős, Panna 9, 
Erzsébet 6 éves, vagyon még egy unokám Kata nevezetű. 

Vagyonaimból semmi el ne adódjon és pénzzé ne fordíttasson, hanem min-
den a feleségemre Gera Erzsébetre menjen által, gyermekeimet tisztességesen 
nevelje és táplálja, megmaradandó vagyonaimnak gondját viselje és gyarapítsa. 
– ha pedig leányaim és fiam a házassági időt elérnék, azokat tisztességesen ki-
házasítsa és adjon nékik is a vagyonból annyit, hogy Kata unokámról is el ne fe-
ledkezzen. 

Hogyha pedig feleségemnek is mostanában halála történne, amíg gyermeke-
im az emberkort el nem érhetnék, minden nemű vagyonom a fentebb említett 
négy gyermekeim között egyformán elosztódjon és egyenlően részesüljenek. 

Minthogy Kata unokámnak édesanyja Gyulai Kata férjhez menvén, kevés 
reménységem vagyon, hogy ezen kis unokámnak tisztességesen gondját viselje, 
ugyanazért feleségem, ezen kis leányt gondviselése alól, annak ki ne adja, ha-
nem azt mint magunk gyermekét úgy nevelje és tekintse.” (Makó, 1818.) 

 
 
Határozza meg a hagyaték jogi természetét! 
Kik az örökösök? 
Mit értünk emberkor alatt? 
Mi a gyámság? 
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Szóbeli végrendelet 
 

„Eger Péter és Eger Erzsébet atyafiak panaszolkodnak, hogy édesattyok 
meghalálozván, egy szövőszéket, hat bokor szerszámmal együtt hagyott kinek-
kinek, de háza és házbeli igazsága még fent maradott, melyekből mostoha 
annyoktól just kívánnak.” 

A három végrendeleti tanú a bíróság előtt megerősítette a szóbeli végrende-
letet: 

„Eger József halálát közeledni érezvén, kiváltképpen özvegy feleségéről, an-
nak özvegyi sorsáról gondolkodván, három tisztességbeli személynek jelenlét-
ében élő nyelvvel meghagyta, hogy már kielégítette első feleségétől származó 
gyermekeit, mivel Madzag István vejének, Eger Erzsébet férjének házat vett 80 
forintokon, céhbe állásért fizetett 23 forintokat, most pedig élő szóval hagy neki 
kettő szövőszéket és öt bokor szerszámot. Nem különben Eger Péter fiát gya-
korta sok költséggel táplálta, aki mindent elveszteget, ezért most hagy neki 40 
forintokat házvételre, kettő szövőszéket és öt bokor szerszámot. Ezért házát, 
melyet 18 év óta vele élő második feleségével szerzett, hagyja erre a feleségére 
minden benne található szövőszékkel és eszközökkel együtt.” 

Ítélet: „E városban mindenekelőtt nyilván vagyon, hogy Eger József minden 
javait elmaradott öreg, második feleségével kereste, […] ezért Eger József vég-
rendelete bíróilag megerősíttetik.” (Szentes, 426/1785.) 

 
Mikor érvényes a szóbeli végrendelet? 
Minek az előképe az a kifejezés, hogy az örökhagyó már kielégítette gyermekeit? 
 
 
 
Bodó Antal a város elöljárósága elé idéztetett két tanút, Bíró Máriát, a város 

hites bábáját, valamint Tót Katát, Engi Pál hitvesét azért, hogy tanúsítsák, mit 
rendelt felesége a halálos ágyán. 

„Bíró Mária vallja: midőn Bodó Antal felesége Vitéz Anna most legköze-
lebb múlt szombaton avagy 1806. Szeptember 6-án halálos ágyba lett volna, ér-
telmes szóval, ép elmével azt a rendelést tette, hogy holta után amije maradt ru-
hája, mindene életbe maradt Bodó Antal hitvestársának maradjon, abba őt senki 
se háborgassa. 

Tót Kata azt vallotta, hogy jelen volt, jól hallotta, hogy a férje Bodó Antal 
azt kérdezte a már-már haldokló feleségétől, hogy neki mit hagyna? Erre ép el-
mével, tiszta szóval azt felelte, hogy mindene amije van legyen a férjéé.” (Ma-
kó, 1806. szeptember 10.) 

 
Melyek a szóbeli végrendelet szabályai? 
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„Csongrád vármegye közgyűlési jegyzőkönyve: felbontatott, felolvastatott és 
kihirdettetett szentesi lakos Ns. Miketz Mihályné Csúts Ilonának végrendelke-
zése: 

Én alól is írott Csúts Ilona néhai boldog emlékezetű Miketz Mihály férjem 
özvegye, most nevezett kedves férjemmel keresett, s az Isten áldásánál fogva tu-
lajdon iparkodásunkkal gyarapított világi javaimról életben lévő Miketz Mihály 
fiam s gyermekei, úgy előttem megholt István fiamnak első feleségéről, néhai 
Keresztes Annától született Susanna, Josef és Erzsébet unokáim, s nevezett Ist-
ván fiam második felesége Kőrösi Sára, kitől semmi gyermeke nem volt, közöt-
tük történhető villongásoknak eltávoztatásáért az általam megkért Ns. Nemzetes 
és Vitézlő, mindnyájan együtt jelenlévő hat tanú urak előtt a következendő vég-
ső rendelésemet önként, minden erőltetés nélkül, szabadon teszem u.m. – 

Istené a dicsőség, én senkinek adós nem vagyok, hanem nékem többen adó-
sak, melyekről szóló adóslevelek megvagynak. – 

Vagyon ezen udvaron több szobákból álló házam, vízi malmom három, kettő 
pedig száraz malom, vagynak ökreim, lovaim, számos szarvasmarháim, juhaim, 
sertéseim, gazdasághoz való mindenféle szerszámaim, házi javaim s eszközeim, 
tanyai épületeim, szőleim, hozzá való edényekkel. – Mely Istentől vett javaim-
ból szabadon így testálok. 

1. A reformata Szt. Ecclésiának 100, ugyanazon ecclésia árváinak 15, szegé-
nyeinek 10, Evangelica Ecclésianak is 10 forintot hagyok. 

2. Sándor unokámnak, néhai férjem meghagyásánál fogva is, de tulajdon el-
határozásomból is attya halála után nyerendő osztálybéli részén felül a massából 
adódjon két ökör, a Kedves tehén két fijával, két harmadfű kanca csikó, a […] 
szőlő, az attya halála után légyen az övé és azért ne tartozzon senkinek fizetni, 
de ő is több testvéreivel a szőlőbeli részekkel ne osztozzon. – Adódjon különö-
sen néki egy ezüst kanál és egypár ezüst nyelű kés. 

3. Ezen házam a granáriummal együtt, s több odáig lévő épületekkel becsü 
nélkül legyen Mihály fiamé, s ne tartozzon érte semmit fizetni. – Az alsó ház 
pedig hozzátartozó épületekkel a granariumig becsültessenek meg és becsü ár-
ban ez is Mihály fiamé legyen. – A becsü ára osztály nélkül József unokámé le-
gyen – úgy hogy azon becsüi árhoz a massából vevődjön  elegendő érték és Jó-
zsef unokámnak más tisztességes lakhely vevődjön vagy építődjön. 

4. Ami ezeken kívül találtatik akár ingó, akár ingatlan javakban, tanyai épü-
leteim, szőlő termések, takarmányok, élelembeli szerek, házi és tanyai, akármi 
névvel nevezhető vagyonok becsüi árban számítódjanak két felé egyenlően, első 
része Mihály fiamé legyen, a másik feléről így rendelkezek. 

5. Néhai Miketz István fiam özvegyének halálom után adódjon 400 váltófo-
rint. 

6. Javaim második feléből kiadódván Körösi Sára özvegyi része, amennyi 
ezen részhez esik ökrökből, marhákból, lovakból, juhokból, sertésekből, azok-
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hoz Susanna, Josef és Erzsébet unokáim hárman egyenlően osztozzanak, de úgy 
hogy azalatt a feltétel alatt, hogy ha netalán Keresztes János, Jósef és Erzsébet 
unokáimat édesannyok Keresztes Anna rátájából kirekesztené, javaimból 
Susanna unokámnak esendő résznek felével József és Erzsébet unokáim rátája 
nevelkedjen – és így ezen esetben Susanna fél részt kapjon. 

7. Javaim ezen második felébe, ami szőlőből, tanyai épületekből, gazdasági 
vagy házi eszközökből, termésből, takarmányból, élelembéli szerekből, ruhák-
ból vagy akármifélékből esik, azokból Susanna unokám ne osztozzon, hanem 
azok Jósef és Erzsébet unokáimé legyenek. 

8. Az Ecseri földnek fele Mihály fiamé, a másik fele M. Uraság engedelme 
hozzájárulván József unokámé legyen. A Fábiányi földből hat kötél Mihály fi-
amé, négy kötél József unokámé legyen. A Derekegyházi oldalon mostanába 
szerzett föld mint Mihály fiam szerzése, osztály nélkül övé legyen.  

9. Az osztály akkor hajtódjon végre, amidőn József unokám az emberkort el-
éri vagy amikor házi környülállásaik megengedik, amely időt Mihály fiam belá-
tására bízom, a leányok pedig akkor vehessék ki részeiket, ha gyermekek lesz. – 
Az osztály idejéig pedig említett három unokáim részek számadásra való köte-
lezés nélkül Mihály fiam szabad gazdálkodása alatt legyenek, mivel testvére 
gyerekei eránt tapasztalt igaz hívsége semmi kétséget nem szenved.- 

Ha pedig az osztály idejéig javait, akár szerencsétlenség, akár nem várt költ-
ségeskedés miatt megkevesbedne, azért proportionalis egyességgel szenvedjék. 
Ha pedig a gazdaság szaporodna a szaporulatok fele kifogás nélkül Mihály fia-
mé legyen, a massa másik felével pedig Sándor, József, Lajos, Mihály és Erzsé-
bet unokáim öten egyenlően osztozzanak, mivel Mihály fiamat nemcsak úgy 
kell néznem mint résztvevőt, hanem mint közkeresőt, akinek fáradhatatlan 
igyekezete által mind boldogult férjem életébe, mind annak és István fiam halá-
la olta igen sokkal nevelte a gazdaságát, még tehát József unokám esmeretes 
gyengesége miatt, kinézésem szerint a gazdálkodásra felébredne, a részére ha-
gyott javak netalán örökösi kárával elpusztulnának, kellő figyelem alatt legye-
nek. 

Mellyel az elsőséget Mihály fiamnál hagyom, hacsak róla önként le nem 
mond. 

Ha pedig József unokám férfi örökös nélkül halna el, földjének fele azonnal 
Mihály fiamra visszaszáljon, másik fele pedig, ha özvegye kihal, vagy férjhez 
megy vagy amikor leányai férjhez mennek, ez is visszaszáljon, - egyéb javak-
nak akármely ágon lévő gyermekei bírásába maradjanak. – 

Ha pedig semmi örökös nem maradna, a föld azonnal visszaszálljon Mihály 
fiamra, egyéb javak számítódjanak két fele, egyik szálljon vissza Mihály fiamra, 
másik felével Susanna és Erzsébet unokáim osztozzanak. Ezen esetben Mihály 
tartozik az özvegyről gondoskodni, táplálni, ruházni, s lakhelyet adni, míg férje 
nevét viseli. 
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Mely eképpen szabad akaratból, ép elmével jól meggondolva, eröltetés, má-
sok javallása vagy közbeszólása s reábeszélése nélkül önként tettem végső ren-
delésemet, melyet az általam megkért egyszersmind mindnyájan jelenlévő hat 
tanú nemes urak előtt kezem keresztvonásával megerősítem. 

Szentes, Mártius 13. 1825. – Csúts Ilona kezem + vonása 
Öreg Fehér József szentesi nemes urak főhadnagya, Ns. Nánásy Nagy Sá-

muel, Ns. Farkas Mihály, Ns. Sarkady Nagy Mihály, Ns. Nánási Nagy János, 
Ns. Dózsa András – én mint író megkérettetvén jelen voltam öreg Balogh Ist-
ván.” (Csongrád vármegye közgyűlési jegyzőkönyv, 1832/370.) 

 
 
Határozza meg a magánvégrendelet alaki feltételeit! 
Határozza meg az örökösöket és az örökrészeiket! 
Miként rendelkezik árva unokáiról az örökhagyó? 
 
 
 
„Kis Jánosné: Elsőben az szolnoki úton fölül való szőlőcskémet, azt, amelyet 

a jegyruhámon szerzett atyám, hagyom Kis János uramnak míg él, éljen belőle, 
ha pedig meghal szálljon vissza a fiamra Nemes Istvánra. 

Alsó hegyben lévő egy darab szőlőcskémet hagyom a fiamnak Nemes Ist-
vánnak. 

A házat, amely az atyámrul maradott és testamentumban nekem hagyott azt 
hagyom kétfele, felet az uramnak, felet a fiamnak és Kis János uram fizesse ki a 
fiamat két tallérokkal belőle.  

Kis János uramnak egy derékallyat, két vánkost, Nemes István fiamnak is 
egy derékallyat és két vánkost hagyok. 

Jelen voltak: Bíró György uram, Földvári György, Csaba Mátyás. 1729.” 
[…] minthogy ezen producalt Testamentomot Csaba Mátyás testamentarius 

úr nem recognoscalja, hogy jelen lett volna, sőt teljességgel abban tagadást 
tészen, azért a modo et importerum invalidaltatik, cassaltatik, soha semmi ereje 
nem tehetvén.” (Kecskemét, 1729.) 

 
 
Melyek a végrendelet érvényességének feltételei? 
Mikor és ki érvénytelenítheti a végrendeletet? 
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Pusztai Kis Jakab, a templom gazdája Molnár Balázs és Marsóczky Márton 
jelenlétében tett rendelést, melyben egyetlen katonáskodó fiát minden vagyoná-
ból kirekesztette és javainak nagyobb részét mise szolgálatra rendelte. Halálát 
követően vették észre a végső rendelést a testamentomot végrehajtani akaró bí-
rák, hogy a rendelés nincs aláírva, s a végrendeletet nem két tanácsbeli ember 
jelenlétében készítette. Miután a végrendelet formahibás volt a végrendeletet 
érvénytelenítette a bíróság és a következő határozatot hozta:  

„Országszerte szokásba hozott statutum szerént és ebben az uradalomban is 
behozott rendtartás szerént a parasztok testamentomai mindenkor két tanácsbeli 
emberek jelenlétében tétetni rendelhetnének, ezen írás pedig a tanácsbeliek je-
lenlétében nem íródott.  

Néhai Kis Jakab minden igaz ok nélkül minden atyai successiójából egyetlen 
egy fiát Pusztai Kis Józsefet kizárta, ezért az írást félretenni, az elmaradott java-
inak pedig néhai Kis Jakabnak egyenesen a természetes és törvényes maradékai 
között való felosztását a helybeli bírákra oly formán bízattatik, hogy amennyi-
ben Pusztai Kis Jakab leányai, már az attyok életében becsületesen kiházasíttat-
tak azokat a successio nem illetné, az összeírt javak, a temetésre és a mise szol-
gálatokra tett költségeket lehúzván, egy harmadrésze Pusztai Kis Jakab özve-
gyének kiszolgáltasson, a két része pedig a katonáskodó fiat illetvén, amennyi-
ben utódai lennének, azokat a feleségének a helybéli árvák tutora által eszten-
dőnként kiadasson.” (Csongrád megyei törvényszék: 1810. ) 

 
 
Mikor érvénytelen egy végrendelet? 
Mikor lehetett egy törvényes örököst a hagyatékból kizárni? 
Hogyan biztosították az özvegy édesanya és a feleség jogait? 
 
 
 
Pesti Erzsébet, mostohaapja Lévai Mátyás ellen indított perében anyja néhai 

Pesti Albertné végrendeletét akarta érvényteleníteni, miután az anya minden va-
gyonát, mint saját tulajdonát második férjére és ebből a házasságból született 
neveletlen árvájára hagyta. Ezzel szemben a leány azt kérte, hogy azt a vagyont, 
ami az ő apjáé volt és Lévai Mátyásnál maradt, adja ki neki, egyébként is az 
anyja végrendelete érvénytelen. 

A bíróság kötelezte Lévai Mátyást felesége végrendeletének bemutatására és 
ekkor vált nyilvánvalóvá: „midőn valaki a lakosok közül testamentomot tenni 
kíván jelen légyen ottan egy vagy két tanácsbeli személy. Lévai Mátyás hitve-
sének testamentum tétele alkalmatosságával különben volt a dolog, és a város 
archivumába soha bé nem tétetett, hanem alattomban, magok között íródott és 
tartatott. Ennek felette az inventált jószágok, melyekről Lévai Mátyás meghalá-
lozott hitvese testamentomot tett, nem tulajdon magáé vagy Lévai Mátyás 
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coaquisituma, hanem minden Pesti Erzsébet atyjáé volt, sőt Pesti Albert 
meghalálozása idején fele részét mindennémű jószágának hagyta édes leányá-
nak Erzsébetnek. Ezért Lévai Mátyásné az ő testamentalis rendelésében nem 
hagyhatta életben maradott férjének és elmaradott árvájának a Pesti Albert által 
épített házat, sem a szőlőnek vagy más található jószágocskának fele részét. Lé-
vai Mátyás mindeneket jó lelkiismeret szerint előadni és annak negyedrészével 
megelégedni tartozik.” (Szentes, 175/1773.) 

 
 
Mit értünk közszerzemény alatt, milyen szabályok érvényesülnek a végrendeleti és a tör-
vényes öröklés esetében?  
 
 
 
„Öreg Bajkai István végső rendelése 1826. Pünkösd hava 10. 
Minden akármi névvel nevezendő ingó avagy ingatlan javaimnak haszonfe-

lét hagyom mostan nékem élő hitvesemnek Ungvári Máriának. 
Más haszonfelét pedig vélem lakó vőmnek, Balogh Sándornak úgy, hogy 

engem holtom napjáig tisztességesen tartson, életben maradó hitvesem gondját 
viselje. 

Hitvesemnek és vőmnek adottakat szabad rendelkezésükre hagyom. 
A fent nevezettek közösen és egyenlő arányban adjanak a Református 

ecclesianak 100 forintokat, a Római Katholica ecclesianak 50 forintokat.  
Az árva gyermekek nevelésére hagyok a Református ecclésiának 20 forintot, 

a Római Catholica ecclésiának 6 forintot. 
Szőlőmnek haszonfele részét Ns. Nánási Jánosné, Bajkai Sára testvérhú-

gomnak hagyom és rendelem minden teher nélkül. 
Mely ekként önnön szorgalmatosságom által szerzett vagyonaimról önként, 

erőltetés vagy rábeszélés nélkül, szabad tetszésemből tettem rendelkezésemet.” 
 
1827. május 12-én öreg Bajkai István osztályosai ( özvegy Bajkai Istvánné 

Ungvári Mária, Balog Sándor, Ungvári Mária mostoha veje, Ns. Nánási Benjá-
minné Bajkai Sára, Bajkai Andrásné Jenei Anna, néhai Bajkai István osztályos 
testvérének özvegye, esküdt Kovács István, Bajkai István első feleségének Ko-
vács Sárának testvérje, néhai Kovács Istvánnak a fia, Vince Éva, Kovács Anná-
nak, szinte Bajkai István első felesége testvérjének leánya) megjelentek a város 
tanácsa előtt és a következő megegyezést kérték az egyezségek jegyzőkönyvébe 
bejegyeztetni. 

„Ungvári Mária, Balogh Sándor és Bajkai Sára testamentombeli örökösök 
önkénti akarattal a Testamentom rendelésétől elállnak. 

Bajkai Sára, a megholt ősi vagyonaihoz való jussát megösmervén és elfo-
gadván, adnak neki négy ökröket, nyolc barmos marhát, öt kocsis vagy méneses 
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lovat, 16 fejős juhot, 10 meddő juhot, hat sertést. Mindebből Bajkai Sára köteles 
adni Bajkai András osztályos testvér özvegyének három darab barmos marhát, 
négy sertést és egy lovat. 

Bajkai Sára a fele szőlőt is birtokába veszi. 
Kovács Istvánnak, az első feleség testvérje fiának, az első asszony hozomá-

nya eránt előmutatott igazát a testamentomos örökösök elfogadván, kap egy ta-
valyi rugott tehenet és egy lovat. 

Vince Évának, Kovács Anna leányának az első asszony után lévő ágynemű-
ket önként által adják. 

Mindezek után Ungvári Mária és Balog Sándor a kiadott és adandó javakon 
kívül, minden akármi névvel nevezhető ingó vagy ingatlan jószágoknak olly tel-
jes és háborítatlan birtokába hagyatnak, lépnek és maradnak, hogy az érdeklett 
atyafiak által soha, semmi időben sem magok sem maradékaik által nem keres-
kedhetnek.” 

 
 
Az örökösök megváltoztathatták-e az örökhagyó végakaratát? A fenti eset alapján írja le 
ennek feltételeit! 
 
 
 
 

Báró Perényi Borbála testamentoma 
 
„Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében Ámen! Én alább is meg-

írt Perényi Borbála néhai Mgos Báró Perényi Miklósnak Hidy Borbálától Hidy 
Sándornak leányától született leánya néhai Tettes Ns Vzlő Nagy Kállai Kállay 
Jánosnak második hitves társa megemlékezvén arról, hogy életemnek számos 
esztendei után az örökkévalóságnak útjára indúlnom kelletik kívánnám, hogy 
édes gyermekeim és részint unokáim között, kiknek életemben mindenkor bé-
kességet és egymáshoz való szeretetet ajánlottam, holtom után is ugyanazt ál-
landóul meghagyhatnám, hogy midőn elérkezik azon végső szempillantás 
melyben Istennek szent akaratja szerint az árnyék világból kiszóllíttatnom, an-
nál nyugodalmasabb szóval az örökké valóságnak útjára indulhassak; melyre 
nézve most midőn ép elmével egészséggel vagyok akartam házamat elrendezni 
és azon javaimról, melyeket az Úr Isten ingyen való kegyelméből megáldott és 
hazánk törvénye szabad akaratom szerint […] dispositiot tenni engedett, végső 
rendeléseimet, anyai akaratomat következendőképpen feljegyezni: 

Hogy a fiu ág, leányom s unokáim között holtom után gyülölséges 
viszálkodás ne legyen, hogy ezen Tettes Ns Szabolcs vmegyében helyheztetett 
Nagykálló városát, melyért néhai édes uram elei sok fáradságos nyughatatlan-
ságot szenvedtek, számtalan de gyümölcstelen költségeket tettek, özvegysé-
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gemben Istentől nekem rendeltetett fő patrónusaim által segítelvén mostanis di-
csőségesen uralkodó fenséges koronás asszonyunknak Mária Theréziának ke-
gyelméből visszanyertem, mellyet mivel úgy tetszett a felségnek regulázni, 
hogy a fiúág magvaszakadásával /:mellytől az Úr Isten távoztasson:/ pénzig a 
leány ág succedáljon, s azért itten leányaim fiaimat perrel, költséggel ne terhel-
jék. Az okáért tudtokra adom kedves gyermekeimnek és részszerint unokáim-
nak, hogy amelly pénzt azon alkalmatossággal a más lineával együtt letettem, az 
nem Kállóért, hanem Farkasaszóért és annak örökére fizettem amit ebben a tör-
vényes documentumok is eligazítják gyermekeimet, emellett, hogy özvegysé-
gemben épületeket, jobbításokat a fiúág jószágán tettem, meg ne ütközzenek 
kedves leányaim mert rész szerint a fiuág jövedelméből tettem mindazokat, 
részszerént mert négyezer ötszáz Rforintokból álló felvett adósságomat a fiu ág 
jószágának építésére, édes fiaim József, Mihály és János úgy mostoha fiam Pál-
nak fiait István és Antal osztályi alkalmatossággal magokra válták és ki is fizet-
ték, a mint az osztálylevélből is kitetszik; azokért valamely változásokat, építé-
seket, jobbításokat a fiuág jószágán tettem, mindazokat hagyom a fiu ágnak, 
azokhoz leányaimnak s unokáimnak semmi jussok ne legyen, mivel a fiu ág 
gyarapításával, a leány ágat illető jószág semmi csonkulást nem szenvedett, sőt 
részint a leányágat illető jószágomhoz is pénzzel jutottam és tehetségem szerint 
azt is gyarapítottam. 

Dotalitiumban Istenben megboldogult uram hagyott ezer Rforintokat, me-
lyeket még éltében említett boldogult uramtól kikértem, hogy leányaimnak 
hagyhassam, ezeket három fiaim és Pál mostoha fiam maradéki osztályok sze-
rint halálom után tartoznak letenni, azon pénzt leányom s unokáim osszák föl 
egymás között négy egyenlő részre következendőképpen a kiházasítások iránt 
leányom s unokáim semmi protensiát ne tegyenek a fiu ágon főképpen azon ok-
ból, mert az arbiter bírák első osztályban ötszáz Rforintokat rendeltek egy-egy 
leányomnak kiházasítására, én pedig anyai szeretettel leányaimhoz viseltetvén, 
nem csak a feljegyzett summáig, hanem tehetségem szerint többekben is őket 
segítettem, sőt árván maradott unokáimat tartottam s a fiu ág jószágából gyara-
pítottam. 

Tettes Ns Mármaros vmegyében lévő, ugy az anyai ősi jószágom, mely az 
oda való conscriptioból kitetszik mind a két ágat illetvén, az fiaim, leányom és 
unokáim osszák egyaránt magok között; nem különben Tettes Ns Ung 
vmegyében lévő Köbléri, Andrassóczi, Gejöczi és Szerenyei telkeimmel, me-
lyek részszerint örökim, rézszerint aequisitumim, ugy Dobosi portiommal, mely 
ismét részszerint örököm, részszerint aequisitumom, […] És Gulácsi zálogos 
egy-egy telkeimmel mind a leány ágon lévő gyermekeim osztozzanak. 

Mivel pedig egyebekből úgy mint ökreimből, sertéseimből, gulyabeli marhá-
imból, fejős teheneimből, juhaimból, mind József és János fiamnak, mind leá-
nyomat s néhai kiholt leányim ugy mint Anna, Mária, Krucsay Józsefné, Kata-
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lin, Liskovits Antalné, és Éva említett s mostan is élő Szuhányi László úrnak 
házastársaitól született unokáimnak egészlen kiadtam, azért a megírt nemű mar-
hákból már semmit sem várhatnak s ne is várjanak s nem is hagyok, de mivel 
még a bivalyaimból gyermekeimnek semmit sem adtam, azért azokból a mi 
hóltom után marad, fiaim, leányom s unokáim osztozzanak egy iránt. 

József és Mihály fiaim szomszédságokban lévő Székelyhídi szőllőmet Ágnes 
leányom fiacskájának Thurzó Györgynek hagyom, a […] Szöllömet pedig 
minthogy az örökét magam vettem József és János két fiaimnak testálom. 

Mivel pedig Lök nevezetű helységnek felét a mostani statusára Mihály fiam 
maga nagy költségével és fáradságával hozta, azért annak a színe alatt mintha 
arra én is költöttem volna, Mihály fiamon sem fiamnak sem leányomnak sem 
unokáimnak semmi keresete ne legyen, mert ha valami ragadt volna is ahoz az 
én különös jövedelmeimből, én azt hagyom Mihály fiamnak a ki ahoz való gaz-
daságát ugyan csak maga állította fel. 

Ezen utolsó rendelésemet és anyai áldásomat hagyom néktek kedves magza-
tim, ehez tartsátok magatokat és így a gondviselő felséges úr isten malasztját s 
áldását érezni s tapasztalni fogjátok. 

Eszlár die 15. oktobris 1780. B. Perényi Borbála 
Coram me Joanne Pálffy, Ladislao Bónis, Stephano Apagyi, Josepho Ba-

ranyai, Stephano Bejczy 
 

 
A végrendelet alapján határozza meg a magánvégrendelet alaki feltételeit! 
Határozza meg az örökösöket! 
Határozza meg a hagyatékot és az egyes jószágok jogi természetét! 
Mi a dotalitium? 
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Nyéki Antal végrendelete 1845. 
 
„Minden értékem ön szerzeményem, azért azokról az 1ső Rész 18. és 102ik 

törv: czikkelye értelmében a közszerzeményt is beleértve – szabadon rendelke-
zem a mint következik: 

1. Van Makón Isten kegyelméből szerzett négy, Nagylakon 15, - 
Holdmezővásárhelyen 10, - összesen 29 negyed úrbéres földem, Makón egy la-
kóházam, Nyéki László úr szomszédságába, egy másik házam; egy major tel-
kem Nagylakon és Vásárhelyen egy egy belső háztelkem, többrendbeli halálom 
esetére azonnal összeírandó ingó jószágom; házi és földmívelési készületem; 
melyekre nézve következőket rendelem: 

2. Fellyebbi pontban felsorolt fekvő és egyéb javaim, Nyéky Alojzia, Ödön 
és Mathilda apró gyermekeimre szálljanak; - a) azok kezében is szabad rendel-
kezésűeknek és e végrendelet által szerzetteknek tekintessenek; b) valamelyi-
künknek halála esetére egymás közt kölcsönösen egyenlő osztály alá tartozza-
nak; c) mindnyájuknak kiskorukban vagy rendelkezés nélküli kimúlása esetére 
érdeklett kis vagyonkámnak fele és pedig úgy hogy abban nőm hozománya is 
kiadatnak tekintessen ha míg nevemet viseli, nőmre született Návay Erzsébetre 
szálljon, - másik fele pedig Nyéki Julianna Pálfy Ferencné, kedves testvéremre 
azomban oly képpen maradjon, hogy ennek fele vagy is az egésznek egy negye-
de Nyéky Josephanak kiadasson, és illetményéről kiki halála esetére is szabadon 
rendelkezhessen ellenben. 

3. Addig míg tisztelt nőm él, nevemet viseli és értéketskéimet nem pazarolja 
minden vagyonom jövedelmit ő húzhassa élelmire fordíthassa és az ingókról 
szabadon rendelkezhessen, viszont pedig, 

4. Azokból édes gyermekeinket sorsukhoz képest taníttassa és nevelhesse. 
5. Az első pontban felszámított fekvő javak  a 2ik pont értelmében a gyer-

mekeknek természetben lévén hagyva, magától értetik, hogy azokat kedves nőm 
el nem idegenítheti; - el nem zálogosíthatja; adósságokkal nem terhelheti, kö-
vetkezik tehát, 

6. hogy a fekvőkhez mint az árvák tőkéjéhez nem nyúlhat, azokat házilag 
nem kezelheti, hanem egyedül hasznos kezek alku mellett haszonbérbe adhatja. 

7. Mindezt – közös lévén gyermekeink boldogítására irányzott czélunk – 
kedves nőm is igy és valamint egész éltében úgy gondolkodott, ha szeretett 
kedves gyermekeinken fentebbi vagyonait meg nem csonkítja, úgy azt ezúttal 
ünnepélyesen is nyílvánítja, hogy attyák által e végintézetben nékik hagyott va-
gyonokat feltartja; - sem hozománya sem bármi más cím alatt hozzájok nem 
nyúl, sőt azokat maga részéről is élet és halál esetére örökségképpen Nyéki 
Aloyzia, Ödön és Mathilda édes gyermekeimre hagyja. 

8. Némely terheimnek lerovására rendelem, hogy az Ochring féle ház és 
makai major telkem szükség esetében pedig a nélkülözhető ingók és mind addig 
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eladassanak, míg azok árából a terhek ki nem telnek, és a gyermekek öröksége 
egészlen tisztában nem jön. 

9. Kedves nőm gondoskodni fog, hogy a makói kórházra ajánlott 200 ezüst 
forintok, mihelyst az építés komolyan megkezdetik, kifizettessenek. 

10. Szeretett testvéreimet megkérem, hogy Pozsony vármegyében 
Vizkeleten, törvényesen nekem és gyermekeinek hagyott Arady Pál féle zálog-
részt, az ettől találandó irományaim világos kimutatása szerint visszaváltani 
szíveskedjenek. 

11. Ha a hagyományosaim közül, valaki ezen rendeletemet, háborgatná és 
megszegné, sőt a sérelem jó móddal sem intéztethetne el, - ez esetre a meg nem 
elégedő fél, végintézetem jótékonyságából zárassék ki. 

12.Ezen rendelésem végrehajtójául bizodalmas szívvel Nyéki László kedves 
rokonomat annak reméltelen akadályoztatása esetére Nyéky Albert, ez után vég-
re Nyéky Alajos kedves jó testvéreimet tészem meg. Kelt Makón őszutó 29ik 
napján 1845ik esztendőben Nyéky Antal. Ezen végrendeletben szabadon meg-
egyezem, kelt mint fellyebb, Nyéky Erzsébet született Návay. 

Alól írottak bizonyítjuk, hogy Tettes Nyéky Antal úr és nője született Návay 
Erzsébeth asszony, ma alól írt napon és esztendőben bennünket végrendeletük-
nek ünnepélyesítésére illően megkeresvén, mi alól írtak az 1715:27. értelmében 
a rendelkezők szokott lakó házában megjelentünk, Tekintetes Nyéky Antal úr 
saját kezével írt jelen irat előnkbe mutatván nyilatkozott, hogy az az ő s nejének 
végrendelete legyen, lévén azt a törvény értelmében ünnepélyesíttetni. Mit is 
mi, mint valóban Tekintetes Nyéky Antal és neje által végrendeletüknek 
tanuzásokra meghívott és együtt lévő tanúk, a rendelkezők fentebbi testi és lelki 
minőségüket törvényes állapotnak ösmervén, az asszonyságot pedig ünnepélye-
sen megkérdezvén, - valyon aláírása saját keze vonása-é? És a végrendeletben 
való megegyezése szabad akaratyából származott-e? Ő mind ezt igazolván és 
igenelvén a végrendeletet a rendelkezőtől elfogadtuk és azt neveink aláírásával 
és élő pecsétünkkel megerősítve ezennel ünnepélyesítjük.- Kelt Makón őszutó 
29ik napján 1845ik évben, Bánhídy Albert, Csanád megye első alispánja, Tóth 
Imre Táblabíró, Cseresnyés István Tettes Csanád vmegye főügyésze, Posonyi 
Ferenc Csanád megyei főszolgabíró, Baroty József Csanád megye főjegyzője 
Lonovits Károly Csanád megye számvevője” (Szeged, Csanád megyei törvény-
szék 30/III/1856.) 

 
 
 
Melyek a végrendelet készítésének alaki szabályai? 
Mikor érvényes tartalmilag egy végrendelet? 
Kit értünk helyettes örökösön? Miben különbözik az utóörököstől? 
Ki a végrendeleti végrehajtó? 
Melyek a közös végrendelet szabályai? 
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„Fekete János vallja: meghalálozván Jank Mári hitvese és elöregedett napjai-
ra semmi gyámola nem maradt, azért már kisded gyermekségétől fogva általa 
felnevelt és ki is házasított örökből felfogott Jank Jánosban vélvén jövendőben 
mind még ép állapotjában mind pedig ha az isteni gondviselés azt reá ereszté, 
hogy beteges és nyomós állapotra jutna, őt híven táplálná és dajkálná. Azért a 
nevezett Jank Jánost mostanában maga mellé a házához vevén, most újjólag tu-
lajdon fiának felvallván oly megegyezést tett és kötött vele, hogy mivel gyer-
meki nem volnának, házát, mely vagyon Gyenge János és Jank Mihály szom-
szédságában két lóval és kocsival, hozzá tartozandó szerszámokkal, minden ta-
lálható ingó és ingatlan jószágát hagyja, a reá gondot viselő Jank Jánosra, hitve-
sére és törvényes maradékaira. 

Jank Mihály jelenlétében: Fekete János, Jank János.” (Makó, 1808. április 
9.) 

 
A fentebbi rendelkezés tekinthető halál esetére szóló ajándékozásnak? 
Hasonlítsa össze a végrendelet és a halál esetére szóló ajándékozás szabályait! 
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Törvényes öröklés 
 
Kis Erzsébet Médi Mihály özvegye és Barca Sámuel, mint boldogult Médi 

Mihálynak Kis Erzsébettől természet szerint való leányának férje és tutora pe-
reskedtek egymással az örökségért. 

„Ámbár boldogult Médi Mihály jószágát nem mindenestül együtt kereste Kis 
Erzsébet maradott özveggyel, mindazonáltal tudva vagyon a városban, hogy 38 
esztendők elfolyása alatt, melyben együtt éltek jobb része minden javainak az 
alatt szereztetett és gyarapíttatott, ennek okáért az özvegynek mindennemű ingó 
és ingatlan jószágok fele része ítéltetik. 

Fele pedig két részre, ú.m. Médi Jánosnak és Erzsébetnek ítéltetik úgy mind-
azonáltal, hogy mivel boldogult atyja életében Erzsébet kiházasíttatott illendő-
képpen, azon költségek melyek tétettek rátájába beszámíttassanak.” (Szentes, 
37/1764.) 

 
Mit értünk beszámítás alatt? 
 
 
„Nemes Sövényházy Ferencnek, Annának és Apollónak, Nemes Sövényházy 

Mátyás testvérjük által elfoglalt ősi ingó és ingatlan javakban leendő arányos 
osztályt követelő perében ítéltetett: Idős nemes Sövényházy Mátyás és Zákány 
Ágnes, a perlekedő feleknek természetes és törvényes szüleik végrendelkezés 
nélkül elhalálozván, s így ezeknek elhunytok után maradott ingó és ingatlan va-
gyonok egyenlő osztály alá háramolván, minthogy Sövényházy Mátyás a hitele-
sen 715 forintokra becsült vagyonoknak birtokában való létet elismerte, úgy-
mint az ősiségét is, de azzal védekezik, hogy édesanyját több esztendeig táplál-
ta, elhalálozott Erzsébet testvérének leányát Klárát nevelte, ruházta, 
Sövényházy Ferenc pedig jussát még édesatyja életében megkapta; mégis miu-
tán Sövényházy Mátyás maradt az ősi ingó és ingatlan javakban, Klárát és édes-
anyját az ősi javak jövedelméből tartotta, nem pedig a sajátjából, ezért a többi 
testvérét a közös vagyonból nem zárhatja ki. A közös vagyont valamennyi test-
vérek között arányosan felosztani rendeltetik. 

Mivel Sövényházy Ferenc az ősi vagyonból még édesatyja életében némely 
ingó holmit és 150 pengő forintot és 60 út szőlőt nyert, amit elismert, ezáltal a 
szülői vagyonban részesült, ezért a 150 forint úgy a 60 út szőlő beszámítása el-
határoztatik, az ingó vagyonokra nézve azonban, minthogy a részek egymás kö-
zött való vitájában kiderült, hogy egymás között felosztatott, ezekben történt 
osztály hegyben hagyattatik. Az ingatlan eránt teendő arányos osztály eszközlé-
se Szilber Antal vicefiscalis úrra bízattatván.” (Szeged úriszék, Tápé,1832.) 

 
 
Hasonlítsa össze az osztályrabocsátás szabályait a törvényes öröklés szabályaival! 
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„Borsi Mihály, aki feleségével Rácz Ilonával 1805. november 5-én házassági 
életre lépett, annak halála után a megmaradott és az általa keresett 350 forint 
eránt felesége attyával Rácz Györggyel és testvéreivel u.m. ifj. Györggyel, Ist-
vánnal, Erzsébettel és Katalinnal olyan atyafiságos megegyezésre lépett és az 
említett atyafiak is véle abban egyeztek meg, hogy Borsi Mihálynál marad 100 
forint és egy köböl búza vetés, ör. Rácz György kap 85 forintot, ifj. Rácz 
György 80 forintot, Rácz István 85 forintot kap. Erzsébetnek és Katalinnak jut 
minden ágynemű és öltöző ruhák.” (Makó, 1807. július 6.) 

 
Milyen törvényes öröklési formákat érvényesítettek ebben a megegyezésben? 
 
 
 
Ifj. Böszörményi Kis István, Böszörményi Kis György és Böszörményi Kis 

Sára anyjuk Pálfi Edit ellen fordultak mondván, hogy ő újból férjhez ment Sza-
lai Tamáshoz és minden, az apjuk után maradt vagyon fele részét magával akar-
ja vinni. 

„Mivel ör. Böszörményi Kis Györgyné megholt férjének nevét elváltoztat-
ván Szalai Tamáshoz kötelezte magát házassági életre, az is világos, hogy első 
férjével való házasságakor a férjének már sok javai voltak, melyeket nem együtt 
kerestek, sőt ősi jószágnak lehet gondolni, törvényes igazságnak találtatott, 
hogy az előszámlált jószágok szőlő és ház négy egyenlő részre osztasson. De jól 
meg kell a feleknek érteni, hogy az neveletlen árváknak két negyedrész jusso-
kon kívül jövendőbéli házasságokra 20-20 forintot a közönségesből 
kihagyattasson.” (Szentes, 1782.) 

 
 
Mire hivatkozhatott az özvegy, amikor első férje vagyonának fele részét meg kívánta tar-
tani magának?  
Milyen alapvető szabályokat érvényesített a mezőváros törvényszéke ítéletében? 
 
 
 
Sípos Pál apátfalvi lakos 1853. novemberében indított örökösödési pert a 

Békés-Csanád megyei törvényszék előtt Nagy József, Nagy András és Nagy 
Mihály palotai lakosok ellen. A felperes keresetlevelében nagyatyai vagyont 
követelt vissza. Azt állította, hogy nagyatyja 1816-ban bekövetkezett halálakor, 
apja ifjú Sípos Pál katona volt és így minden vagyon, - 2 tehén, 2 ló, 2 sertés, 15 
juh, egy ház, 4 fertály föld és 4 kapás szőlő -, a nagyapa mostohafiának, Nagy 
Mihálynak, az alperesek apjának a birtokába került. Nagy Mihály 1836-ban 
meghalt, a javak özvegyének birtokában maradtak, s mikor az ő halála 1847-ben 
bekövetkezett, a három fiú osztozott a vagyonban. Ezenkívül, „a kincstári ja-
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vakban 1836. előtt az uradalmi jóváhagyás megkívántatott, amit sem az alpere-
sek apja, sem maguk az alperesek nem kértek meg.” A felperes, mint rosszhi-
szemű, jogcím nélküli birtokosoktól követelte vissza a nagyatyai javakat. 

Az alperesek válaszukban azzal védekeztek, hogy „vérek között is csak 32. 
év előtt keletkezhetett örökösödési igények iránt lehet keresetet támasztani, s a 
felperes apja a katonáskodásból már akkor hazajött, amikor 1816-ban a nagyapa 
meghalt. Idős Sípos Pál pedig még 1809-ben minden vagyonát a palotai elöljá-
rók előtt, a jegyző aláírásával és a helység pecsétjével megerősített bizonyítvány 
szerint Nagy Mihály mostohafiának adta át, melyet 1816 után földesúri jóváha-
gyással a nevére is írattak.” 

Ítélet: „A felperes keresetétől elmozdíttatik. 1. Az általános polgári törvény-
könyv 323.dik §a szerint a dolog birtokosa mellett az érvényes czím jogszerű 
vélelme áll. […] 2. Felperes, alpereseket rosszhiszemű, jogtalan birtokosoknak 
lenni a p. perrendtartás 167.§a szerint nem igazolta. 3. […] a felperes attya né-
hai ifjabb Sípos Pál a katonaságból már akkor, midőn az öreg Sípos Pál a felpe-
res nagyattya 1816-ban meghalt előkerült volt, panaszt a jogtalan bitorlás miatt 
még sem emelt. 4. De különben is a kereset alatti ingatlan javaktúl 1809. év ólta 
alperesek attya, s illetőleg alperesek teljesítvén az uri szolgálatokat, egész az 
urbér felszabadultáig, miután a törvény jótékonysága alpereseket érte a birtok-
ban, törvényes és igazságos, hogy annak jótéteményét ugyancsak ők élvezzék, 
annyival inkább, mivel felperes attya a per alatti javakból a […] tanúk szerint ki 
is elégíttetett.” (Szeged, Csanád vármegye törvényszéke, 1853. (39/III/1853./) 

 
 
 
Mutassa be az örökösödi per eljárási szabályait! 
Milyen változások következtek be 1848 után? 
 
 
 
„Alább írt érezvén mostani betegségemben utolsó végemhez való közelíté-

semet, míg ép elmével s élő nyelvel bírnék, az utánam magmaradandó vagyona-
imról kívánságomra a Városból hozzám érkezett, s alább megnevezendő 
Requisitus bizonyságok előtt következendő Testamentomi rendelésemet teszem. 

1. Vagynak két férfi élő gyermekeim, ugymint János és András, ezenkívül 
néhai Borbás Jósef feleségétől, megboldogult Erzsébeth leányomtól 3árva uno-
káim és az feleségem. 

2. Jószágaim a következendők: az Ingóba van két pászta szőllőm, egyik 57, 
másik 31 útból álló, két tehén, öt sertés, 7 kas mag méh. 

3. Actíva adósságaim ezek: András fijam tartozik 93 forintokkal., Kristó Já-
nos nászomnál contractus nélkül 300 forint malom árába, ifj. Varga Mihálynál 
28 forint, Poják Lőrincnél 200 forint, János fiam tartozik, melyről contractus 
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van 300 forinttal, contractus nélkül, melyet repartiált abrak és széna vételre vett 
fel 15 forint. Burzán Miklósnál 2 jó és egy vasas kocsi ára 150 forint, Joseph 
Schmid serfőzőnél 500 forint, Martonosi György város bírájánál mai napon 
megvétetett 6 ökör ára 440 forint, Ladányi István kertésznél 46 forint 57 kraj-
cár, öszvességgel van 2072 forint 57 krajcárom. 

4. Erzsébeth leányomtól született Katalin unokámnak ezen pénzből hagyok 
száz forintot, Jánosnak is százat. Erzsébethnek aki velem lakik százötven forin-
tot és egy fias tehenet, úgy hogy azt András fijam tartozik kiteleltetni, a fijáért, - 
ha pedig meddőre maradna azt eladván, más fijas tehenet vegyen az árából és ha 
felnevelkedik a leány, akkor adja a kezéhez, a pénz pedig mind a 3 árváé tutori 
gondviselés alá adódjon. 

5. Feleségemnek hagyok 200 forintot, egy tehenet, két köböl búzát, egy ser-
tést és a mi találtatik szalonna, annak felét. 

6. A Refta. Eklesia részére hagyok ötven forintot, ugyancsak a fentebb kitett 
adósságokból teljen ki a takaríttatásomra teendő költség is – ami pedig ezentúl 
megmarad, János és András fijam között egyenlően elosztódjon. 

7. Az Ingói hegybe lévő 57 út szőllőm legyen András fijamé, ugyan ott lévő 
31 út szőllő pedig Jánosé, a sertésekből is mindeniknek hagyok egyet, ezen kí-
vül Andrásnak is egyet azért, hogy Erzsébeth unokámat tartani fogja. 

8. Szemere Pálné húgomnak hagyom a prémes mentémet és a sertések közül 
a legkissebbiket, azért hogy az árva unokáimat eddig is szemmel tartotta. 

9. A feleségemnek, a kivel 3 esztendők olta lakok, hagyom a viseltes csávált 
subámat, egy viseltes nadrágot, és egy viseltes kis lajblit. – az új csávált subá-
mat, egy új lajblit, egy új dolmányt, egy új nadrágot, és egy köpönyeget. 

10. A fentebb kitett szőlők közül van még Fingóba Baranyi mellett egy darab 
szőllőm, ez legyen Jánosé és Szentlőrinczen is van egy 17 útból álló pedig And-
rás fijamé, egy darab veteményes kertem is egyenlően fijaimé legyen. 

11. Megboldogult első feleségem ruhái, nevezetesen, egy nagy mente, egy 
arany zsinóros pruszli, egy pamuk kötő és kendő, egy viseltes rokoja, ezenkívül: 
a magam fehér ruhái, ugy mint: gatyák és ingek, a mostani feleségemé legye-
nek. Az ágyneműim pedig ugy mint a jobbik paplan Erzsébethé, a másik Katáé 
legyen, a többiek pedig András fijamnak leánya és a nevezett két Borbás árva 
leányok között, oly formán osztódjanak el, hogy András és János fiaim leányai 
kétrészt, Erzsébeth és Kata egy részt vegyenek abból – a magam ládája is Bor-
bás Erzsébethé legyen.  

12. Az házamat András fiamnak már által adtam és abból sem János sem a 
feleségem just nem kívánhatnak, annyival inkább, mivel Jánosnak házat vettem. 
A földből is mindegyiket kielégítettem, adván egyiknek úgy – másiknak is hat 
fertályt. – De ezen földet egyik fijamnak sem szabad lészen eladni, hanem 
gyermekei számokra meg kell nékiek tartani. Más vagyonaimból is mindegyiket 
becsületesen kielégítettem. 
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13. A R. Catholica Ecclésiának hagyok 20 forintot. 
Ezen testamentomi rendelésemet, annak nagyobb állandóságára nézve ne-

vem aláírásával erősítettem. Makón 19. február 1821. Ör. Varga János m.k. Je-
lenlétünkbe mint meghívott bizonyságok Martonosi György mk. Város bírája. 
Tóth Péter mk. Eskütt. Bánfi Péter mk. Notárius. 

1821. die 14 Septembris. Ezen Rendelés a Testátor akaratjából felbontatván 
hozzátenni kívánja azon rendelését: hogy a boros edényei: melyek ezek, 5 darab 
10 akós hordó, egy 6 akós, négy ocska hordó, egy öt akós. Kettő 2 akós, egy 
másfél akós, 2 egy akós, mellyek közül egyik Kristó Jánosnál van, kettő 40 
ittzés, egy akós cseber és egy ócska kád, - két fiai ugy mint János éa András kö-
zött egyenlően osztódjanak el; - valamint a Maros mellett lévő 24 élő fűzfáim 
is. Az idei termés gabonám 4 felé osztódjon, ugy mint János és András fiaim, 
feleségem és Borbás Erzsébeth unokám részekre. Amivel pedig ezen házam a 
János fiam házánál többet ér, minekutána deputánsok által fel lesz becsülve, 
András fiam a szerint fizesse ki Jánost a házból. 2 hízó sertéseim közül is egyik 
feleségemé, a másik Borbás unokámé legyen. Kelt Makón mint fellyebb. Varga 
János mk. Előttünk mint meghívott bizonyságok. Martonosi György mk város 
bírája, Bánfi Péter mk. Notárius. 

5.Januárius 1822. Ezen Testamentomi rendelésben nem tapasztaltatván a 
Földes Uraság részéről semmi ellenvetésre érdemest; azáltal helyben hagyatik 
és a város bírái által végre hajtatni parancsoltatik. A Tiszti Széktől. Költ mint 
fellyebb. Kiadta Szilágyi mk. Uradalmi fiscalis.”  

 
Erre a végrendeletre hivatkozva 1853-ban Varga Panna örökösödési kerese-

tet indított két testvére legifjabb Varga János és Varga József ellen a Békés-
Csanád megyei tövényszék előtt. „A felperes keresetében előadta, hogy a […] 
végrendelet szerint Varga János 3 sessio földjét András és János fiai között ugy 
osztotta fel, hogy egyiknek sem légyen szabad eladni, hanem gyermekei számá-
ra épségben megtartani. […] Jánosnak négy gyermekei voltak, névszerint János, 
Józef, Sára s Panna, - mégis a két fitestvér az egész vagyont magok kezelése alá 
vévén, abból részesíteni őt vonakodnak. Annálfogva testvéreit a kezeikbe került 
6/4 földből és házból őt illető ¼ résznek kiadatására szoríttatni kéri.” 

Az alperesek azt válaszolták, hogy a felperes elhallgatta, hogy követelése 
újított, és hogy alperes már perelt, s minden törvényszék keresetét megváltoztat-
ta és megsemmisítette. Felperes azt is elhallgatta, hogy „egyik fitestvér 1834dik 
évben rendesen kiházasította, Makó városában pedig a leányok ingatlan vagyo-
nokban nem osztozkodtak.” 

Ítélet: „Felperesnő keresetétől elmozdíttatik. – mert az örökösödés időfolya-
mát, és az időközben történt atyai mikénti háramlás rendét kifejteni elmulasztot-
ta, elhallgatta […] hajadon vagy férjesült állapotát és férjhez menetelének idő 
korát, mely körülménytől a magyar honi törvények szerint a leány jobbágyok 
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osztályának mikénti bírói eldöntése egyedül feltételeztetik. – a kiházasítás kö-
rülményeit, s minő vagyonokbani részeltetését is elhallgatta […] Ezen kereset 
iránt már előbb pert folytatván, az abban hozott ítéleteket szinte fel nem mutat-
ta, […] ezen múlhatatlan kellékek bízonyítatlan volta miatt keresetétől elmozdí-
tandó.” Békés-Csanád megyei törvényszék, 1854. 15/III/1853.) 

 
 

A jobbágy leányok törvényes öröklése esetén milyen különbség volt, ha hajadonként örö-
költ vagy már kiházasítása után, azaz férjezett állapotban?  
Milyen ősi alapelvet érvényesített a bíróság, amikor arra hivatkozott, hogy a felperes el-
hallgatta, hogy keresete újított?  
Mutassa be az öröklési per perjogi szabályait! 
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