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tumaiból ís látjuk, sokszor utalnak néhány egyszerű és vi-
lásos mondattal a döntés célszerűségi indokolására. 

A magyar jogirodalom jövője miatt nincs aggodalmunk. 
A magyar nemzet jogérzése fejlődésképes és így mindig 
meg fogja teremteni a jogfejlődés előkészítéséhez és to-
vábbfolytatásához szükséges jogirodalmi műveket. Ne fe-
ledjük el, hogy a jogásznak, akár elméleti művelője a tu-
dománynak, akár a gyakorlat embere, nagyobb a hivatása, 
mint a jogszabályok ismerete és betűszerinti, gépies alkal-
mazása- A jog fejlesztése a nemzet fejlődésével párhuza-
mos, hanyatló jog hanyatló állami életnek a jele. Elméleti 
és gyakorlati jogásznak nem tudom eléggé figyelmébe aján-
lani a sokat idézett, de eléggé nem hangsúlyozható lutheri 
mondást: ,,Ein Jurist, der nichts als Jurist ist, ist ein arm 
Ding." 

Dr. Almási Antal kir. kúriai bíró, egyetemi ny. rk. 
tanár: Dologi jog II. k, (Tébe kiadás.) 

A rádió hangja az egész világnak szól, de megesik, 
hogy nyiltan, vagy elbúj tan egy egyénnek szóló üzenet hú-
zódik meg benne. A nyilvános kritika — pláne magyar jogi 
könyv kritikája —. kisebb közönséghez, de mégis az olva-
sók táborához szól. Szabad legyen ebbe az irásba is egy 
egyéni üzenetet — bírálónak a szerzőhöz küldött üzenetét 
— a nyilvánosság útján közvetíteni. Az olvasó, aki okulást, 
tájékoztatást keres a könyvben, azt a könyv, mint leszűrt 
eredmény érdekli és észrevétlenül halad el azon gondolko-
dási processzus mellett, amely a könyvet szülte. írónak, 
gondolatgörgetőnek, a gondolatok vajúdásához, kifejezések 
csiszolásához szokott embernek subjectiv vonatkozásai van-
nak a mások könyvéhez ís, és ha az olvasó a könyvet, csak 
mint a munka zárókövét tekinti, a bíráló számára megele-
venedik a könyv elkészítése, a munka ideglázas folyamata, 
a nyomtatott betűnek a gondolkodás lassú lecsapódásaként 
való látása. 

Ezeknek a subjecfiv soroknak a megírására Almási 
könyvének a jelzálogjog! fejezete késztetett. Ahogyan Al-
mási a jelzálogtörvénynek, a hozzáfűzödő rendeleteknek, 
telekkönyvi jogunknak, bírói gyakorlatunknak és egyes 
egyéb törvényeknek kapcsolatos anyagát a saját felfogásán 
át átszűri, egységes rendszerbe sűríti és e sok forrásából táp-
lálkozó anyagot kerek egységbe foglalja, önkéntelenül for-
málta az eredményre ügyelő figyelmet a mű mögött álló 
munka folyását elevenítő képzeletté. Olyan ez a munka, 
mint a kender kikészítése, amely indul a rostok pozdorjává 
..törésével, és sok fajtájú műveleten át a takács szövő keze 
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zárja le a készanyaggal a munkasorozatot. Almási írói ka-
rakterében állandó egy ellenmondás, amely végezetül sze-
rencsésen feloldódik az író önmagával való viaskodásában. 
Almási positivista hajlamú, szereti tételeit gondolkodásán, 
kívül álló autoritativ tényezőkkel — jogszabállyal, vagy 
bírói gyakorlattal — alátámasztani és ez a hajlam nagyban, 
alkalmas az egyéni felfogást háttérbe szorító szinte relata re-
ferroszerű írások keletkeztetésére. Emellett Almásiban min-
dig meg volt az önálló felfogásra való törekvés, a joganyag-
nak a saját látása szerinti elrendezése, amely viszont lazítja, 
az írónak az adott anyaghoz való kötöttségét, és tükörkép 
helyett az ábrázolandó festményének elkészítésére inspi-
rálja. Almási azonban megtartja az adott joganyaggal 
szemben a maga szellemi függetlenségére, önállóságára való 
törekvését, de tud glebaé adstrictus maradni és a létező 
joganyagból kicsiholni a maga nézeteit- Ilykép olvad fel 
nála ennek a két írói jellemvonásnak benső ellenmondása, 
és ez a mostani könyve az ellenmondó vonásoknak harmoni-
kus felolvadását talán valamennyi írása közül a legerőseb-
ben mutatja. 

El kell válnunk az általános jellemzéstől és a szerző 
művének kijáró elismerés hangoztatása alól felment a 
szerző és munkája értékelésében kialakult communís opi-
mo, mert helyet kell szorítanunk a részletkérdések tárgya-
lásának. 

Első megjegyzésünk Almásinak egy szolgalmi jogi té-
telére vonatkozik. 

Ennél az első tételnél is előtör Almási mellékszempon-
tok által elhajlítást nem tűrő logikájának könyörtelen 
jusqu'au boutismusa. Maga a tétel szól ekképen: 

A szolgalmat alapító ügylet ,,a szolgáló dolog tulajdo-
nosát valaminek tevésére vagy adására is kötelezheti. Csak-
hogy ez a többlet, ez a tevés és adás a szolgalmon túlmenő 
és valamely külön jogi tényen alapuló többlet, mely a szol-
galom tartalmának járuléka ugyan, de attól különbözik. A 
tevést, vagy adást pedig attól különböző és rendszerint kö-
telmi alapon követelheti. Ezekre nézve a szolgáló dolog tu-
lajdonosa nem dologi, hanem rendszerint kötelmi adós." 
íme az életbeli kívánalmak által kívánt compromissum el-
vetése a servitus iii' faciendo consistere nequit hamis elve 
kedvéért. Magam írtam korábban a szolgalmi jog nyomán 
fakadó kötelemről, emlékezetem szerint maga Almási is 
szinte szó szerint élt ilyenféle körülírással. A két részt el 
lehet különíteni, mint a szolgalom rendszerinti és kivételes 
tartalmát, ez utóbbit, mint a szolgalom „toldalék kötele-
zettségét". (Ily toldalék kötelezettség az obligatiók világá-
nak is jelensége.) A kötelmi jogba azonban nem szabad a 
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szolgalom tövén fakadó ezen toldalék kötelezettséget át-
tolni — még az in faciendó tétele okából se. Az uralgó vagy 
szolgáló telek tulajdonjogának átszállása esetén a szolgáló 
telek tulajdonosát nemcsak az az Almási értelmében vett, 
a szolgalomból folyó annak tartalmát kitevő kötelezettség 
terheli, hanem az a másik Almási nézete szerint kötelmi alapú 
kötelezettség is. A toldalék kötelezettség is átszáll, ami a 
kötelmi jogi jelleg esetében nem következik be. El nem sza-
kítható része ez a szolgalomnak, mely a szolgalommal sym-
biozisban él. El kell ejteni az in faciendo túlhaladott állás-
pontját és e kötelezettségnek a szolgalom tartalmába való 
beleolvadását kell elismerni, ugyanúgy, mintahogyan telek-
könyvünk via facti ismeri az ú. n. tüzkármentességi szolgal-
mat, ami a telek minden jövőbeli tulajdonosát is terheli, 
holott dogmatikai elemzés szerint a nyilatkozat csupán kö-
telmi jellegű pactum de non petendo volna, amelynek do-
logi erőt, minden új tulajdonosra való kiterjedését a szol-
galom dologjogi karaktere adja meg. 

A szolgalom toldalékosságát egyébként Almási maga 
is tanítja (16. és 18. 1.), bár ott a szolgalomnak egy máso-
dik szolgalommal való megtoldásáról (kút szolgalom meg-
toldódik az oda vezető út használatának szolgalmával) van 
szó. 

Helyes és gyakorlati érzékű — amit a világossági 
szolgalom elhanyagolt materiájával kapcsolatban az épít-
kezés által megzavart világossági érdekről és annak mai 
védtelenségéről mond. (20. 1.) 

Telki szolgalom létesítő ügylet abstract (23. 1.). Az ab-
stract jelleg abban áll, hogy a telekkönyv a megegyezés, iga-
zolását kívánja — a materialis causa említését nem. De: a 
materialis causa anélkül is hatályosul. A valamely causa el-
lenében engedett szolgalom megszűnése kérhető az alapul 
szolgáló causából előálló fizetési kötelezettség nem teljesí-
tése okából, vagy akármely egyéb a materialis causából 
emelt igény érvényesíthető a szolgalomra kihatóan is. 

A szolgalom „részleges konstitutív elidegenítés" (25. 
1.). Ezért önmagának veti fel a problémát, hogy vájjon fi-
gyelemmel a 4420/1918. sz. rendeletre, írásra szorul-e. Meg-
válaszolja akként, hogy a szolgalom nem állag elidegenítés, 
tehát nem esik a rendelet alá. A bérlet se állagelidegenítés, 
a rendelet posítiv szóval mégis kiszabja az írásbeli formát. 
Az okoskodás úgy hat, mintha valaki az összekulcsolt ke-
zeit rakja saját maga elé — és az így támadtnak vélt aka-
dályt (amit el se kell hárítani, vagy csak a kezeket kell újra 
szétnyitni) a két lábával átugorja. Hát lehet ezen a nehe-
zebb módon is átugrani az akadályon, de talán a tudo-

1928. 
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mányban se árt az erőt kimélő gazdaságosság. Senkinek 
nem jut az eszébe, hogy a szolgalom — elidegenítés. Al-
mási meglátja a szolgalom alapításban rejlő konstitutív el-
idegenítést (amiben merően elméleti szempontból igaza 
van) és — a kulcsolt kezén átugrik. 

Helyes — és a megemlítése jó szolgálat — a szolgalom 
mentesség elbirtoklás és a szolgalom elévülés megkülönböz-
tetése és e különbség tartalmi szabatos felíejtése (32. 1.). A 
szolgalom kíméletes gyakorlása elvéből vezeti le azt, hogy 
eszmei hányad nem lehet a szolgalom tárgya csak egész 
ingatlan. Nem látom az összefüggést az elv és a belőle le-
vont tétel között. (34. 1.) 

A dologi substitutiot a haszonélvezet körében a tarto-
zék helyettesíthető jellegére vezeti vissza (41, 1.). A pre-
tium succedit in locum rei és a hasonló tételek egyáltalán 
nem a tartozék helyettesíthetőségének elméleti minőségé-
ből, hanem az érdek betöltésnek a változott körülmények 
között folytatható megközelítéséből folynak. A joggal ter-
helt régi tárgy átváltása után a pótló tárgy ugyanezen jog-
gal való megterhelése az ehhez a joghoz fűzött érdeknek le-
hető betöltése. 

Az antichreticus ügylet tilalmát jogképességi hiány-
ként magyarázza (42. 1.). Almásit saját újabb (a földreform-
mal kapcsolatos), a jogképesség korlátolásában kulmináló 
kutatásai vihették arra, hogy itt is jogképességi hiányt lás-
son. Ugyanígy minden eltiltott ügyletre megállapítható 
volna, hogy ezzel részleges jogképességi hiányt teremt a 
jogtétel. A magam részéről elméleti nyereségnek sem tar-
tom. ezt, de pl. nemzetközi magánjogi vonatkozásban már 
zavart okozhat a felfogás. Ami jogképességi korlát — az a 
személyhez tapadó olyan jogi szabály, amelyre vonatko-
zóan a honosság (a territorialitás alapján álló nemzetközi 
magánjogi, rendszerekben, a lakóhely) szerinti jogot viszi 
mindenki, magával. Ha pedig tárgyi témához kapcsolódó 
szabályként fogjuk fel a korlátozást, más nemzetközi jogi 
kapcsoló szempont (Anknüpfungsmoment) fog alkalma-
zásra kerülni. Az ingatlan szerzést rendező mai szabályaink 
jogképességi. korlátként való felfogása a magyar állampol-
gár külföldi ingatlan szerzésénél is, tehát minden ratio el-
lenére — ott is, ahol ily korlátozó szabályok nincsenek — 
bilincsként, nehezedne a magyar honosra, aki mint csiga a 
házát, kényszerűen vinné magával — a személyhez tapadó 
jogképességi. szabály révén hazai jogát, fgy ezek a korlá-
tozó szabályok, amelyek intentioja „hungaricae glebae a^-
strictus" — egy nem szándékolt területi batálykíterjesztést 
szenvednek — magyar állampolgár külföldi ingatlan szer-

zését akkor is nehezíti, ha az illető állam ilyen megszorító 
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szabályokat nem ismer — és bekövetkezik mindez — egy 
hibás elméleti constructio okából. 

Ezzel az elméleti okokból fakadó állásfoglalással szem-
ben viszont örvendetesen gyakorlati szempontok kedvéért 
nekiront Almási egy másik—: nézetünk szerint is—indoko-
latlan álláspontnak. Mai jogunk a haszonélvezeti jog átru-
házását nem engedi — és a gyakorlati érdeknek azáltal yél 
eleget tenni, hogy a jog gyakorlásának átengedésére ad le-
hetőséget, amely gyakorlási jog azonban a 432. E. H. szerint 
telekkönyvi bejegyzés tárgyát nem képezi. Almási szerint 
(54. 1.) az idézett elvi határozat csak azt gátolja, hogy a 
gyakorlási jog szolgalomként nem kerülhet a telekkönyvbe 

— amit Almási azzal kíván orvosolni, hogy bekerülhet, mint 
— bérlet. Almási látja a gyakorlati szükséget, amelyet jo-
gunk mai elrendezése nem elégít ki, de itt — amit egyéb-
ként ritkán tesz — alkura lép, ami azuttal azonban nem he-
lyén való. A gyakorlás átruházása megtörténhetik bérlet 
formájában is, de történhetik más jogcímen is; a más jog-
címen alapuló átruházásnak á telekkönyvi biztosítottság 
kedvéért bérletbe való bújtatása. azonban a bérlet szabá-
lyainak valójában nem bérleti ügyre való reáhárításával jár, 
ami zavarokra vezethet. Gondoljunk csak a bér előre fize-
tési tilalmára és a kétszeri fizetés veszélyére,amely szabá-
lyok nem állanak egy nem bérleti ügyre, amelyek alkalma-
zásra kerülhetnek azon a réven, hogy a telekkönyvbe jutás 
kedvéért ez a nem bérleti ügylet is bérletként kezeltetik. 
Egyénileg örömmel olvastam, hogy ,,a jogi személyek meg-
szűnése . . .._ nem is egy pontosan meghatározott időpont-
ban, hanem a jogi tények sorozatos egymásutánja útján kö-
vetkezhetik be." (60, és 66. 1.) A jogkeletkeztető tények 
idői szétszakítottságáról, a láncolatos tényállású jogkeletke-
zésről emlékeztem meg a Polgári Jog (1930. évi 5. 
:Sz., 221. o. és 1930. évi 6. sz. 259. o.) számában; „Mikor 
születik meg a jog" címen. Utaltam arra, hogy a jog kelet-
kezésével esetleg nem a tényállás záró láncszemének idő-
pontja, hanem egy korábbi láncszem korábbi időpontja lesz 
irányadó. Almási a jogszünéssel kapcsolatban helyesen 
vallja, hogy ezúttal a záróláncszem időpontja az irányadó, 

A haszonélvezetnek a jogosult halála okából a 4498/ 
189. sz. rendelet alapján való perenkívüli törlésén felül Al-
mási, azt hiszem helyesen utal a Tr. 155. §-a alapján indít-
ható törlési perre (69. 1.) — anélkül azonban, hogy emlí-
tené, illetve állást foglalna abban a kérdésben, hogy a ren-
deletben megszabott három évi határidő betartása a törlési 
per esetében is kötelező-e. Minthogy a három év telekkönyvi 
extraneusok érdekeit védi, kénytelen kelletlen a három év 

6* 
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korlátját a törlési perrel szemben is fennállónak kell te-
kinteni. 

Registrálja Almási a Kúria tételét, hogy ha a haszonél-
vező rendes karbantartási kötelezettségének eleget nem 
tesz, ebből eredő kárának megtérítését csak a haszonélve-
zet megszűntével érvényesítheti (67. 1. és 72. 1.). Bár ugyanr 
itt ő maga is utal a Kúria azon a fenti álláspontot enyhítő 
gyakorlatára, hogy a biztosítékadás követelhető az állag 
veszélyeztetése esetén a haszonélvezet megszűnése előtt is 

— sőt hogy a tulajdonos a haszonélvező terhére végeztethet 
el javítási és helyreállítási munkákat a haszonélvezet tartama 
alatt is — kritika nélkül hagyja a kárkövetelés időelőtti-
ségi tételét — amelynek helytelenségét ezek a most citált 
enyhítő judicatura adalékok erősen éreztetik. A kártérítés-
nek a haszonélvezet megszűnése időpontjára való kitolása 
gyakorlatilag nem szükséges, a károsulttal szemben pedig 
méltánytalan. A haszonélvezet tartama alatt a kárösszeg 
megvehető volna — annak megszűnése után a behajtás 
esetleg problematikus. Almási ezt a hátrányt látja is, mert 
azt írja, hogy a tulajdonos jogosult ugyan a helyreállítást 
a haszonélvezet tartama alatt eszközölni, de csak ,,a saját 
veszélyére, hogy megtérítésre való igénye csakis a haszon-
élvezeti jog megszűnésének időpontjában juthat bírói dön-
tés alá" — vagyis özönvízután. Ezt az időelőttiségi tételt 

— amely gyakorlatunk egyéb construált időelőttiségi tételei 
közül a legtarthatatlanabb, egyedül a megszokottsága tartja 
életbe. Ideje volna, hogy ez a gyakorlat jogtörténeti em-
lékké halványuljon. Ha a természétbeni helyreállítással 
nem kell a tulajdonosnak várni — amit szerencsére a gya-
korlat kénytelen volt elismerni — miért kelljen — pénz-
beli megtérítés érvényesítésével várni. Miért teremt a jog-
szabály „botcsinálta hitelező"-t? 

Önmaga által fölvetett és gyakorlatilag fölösleges 
problémát tisztáz Almási a MMT. 974. §-a kapcsán. Ez a 
szakasz semmisnek tekinti a jövőbeli vagyon, vagy ennek 
hányadrésze haszonélvezeti elkötelezését. Almási a kötelmi 
elkötelezésről rendelkező szabályt kiterjeszti a haszonélve-
zetet megalapító szerződés „dologi szakára" is (101. 1.). 
Utal arra, hogy a bírói gyakorlatban nem talált döntést, 
amely a jövőbeli vagyon lekötése okából mondta volna ki az 
ügylet semmisségét. Ez a megállapítás a még kötelmi elkö-
telezés kérdésének is gyakorlati meddőségét mutatja, de 
ezenfelül elgondolási hiba a probléma fölvetése a dologi 
szakra. Dologi szerződés csak corpusra, meglevő, jelenben 
élő corpusra vonatkozhatik — jövőbeli jószág csak in idea 
él — arra dologi, a tárgy szinte fizikai kézbevételét kivánó 

— ügylet nem köthető, amint azt egyébként Almási vonat-
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kozó fejtegetései alján maga is írja. Minek akkor egy szük-
ségtelen problémát tárgyalni. 

A használatról szóló fejtegetések során Almási lehet-
ségesnek tartja a használat szolgalmának keletkezését gyö-
kös iparjogokra, amelyeknek példájául a gyógyszertári jo-
got hozza fel. (107. 1.) A gyógyszertári jog haszonélvezet 
tárgya kétségtelenül lehet tehát, de gyakorlatilag a szemé-
lyes fogyasztás körére és terjedelmére jogot adó használat 
,,a használati jogosult mindenkori személyes szükségletei-
hez igazodik" (108. 1.) és ez okból a gyógyszertárnál a 
használat joga értéktelen. Ugyanígy gyakorlatilag jelentő-
ség nélkül való annak megállapítása, hogy „egyoldalú ügy-
leten és • szerződésen kívül keletkezhetik a használat szol-
galma egyéb cselekmények útján is" (112, 1.). Példa, ami-
vel a tételt illusztrálja: az ingó oly ingatlan tartozékává, 
vagy alkotórészévé válik, amely használat szolgalmának a 
tárgya. Ez a példa dogmatikusan is helytelen; ami itt vég-
bemegy, nem új szolgalmi jog keletkezése, hanem a már 
meglevő szolgalmi jog tárgyi kiterjedésének megnövekedése. 
Továbbra is egyetlen szolgalom marad — Almási tétele két 
szolgalom létét vonná maga után. A mi álláspontunk helyes-
ségét Almásínak is látnia kellett, mertőis írja, hogy „az al- <• 
kotórészí és tartozéki kapcsolat tartamára az anyadologra, 
illetve a fődologra vonatkozó használat szolgalma a tarto-
zékokra és alkotórészre is kiterjed" (113. 1.). 

A jelzálogjogi fejezetben Almási állástfoglal a telek-
könyvi jóhiszem fennforgására irányadó időpontra — oly 
irányban, hogy „a jóhiszem elbírálásának döntő időpontja 
az, amelyben a jelzálogos hiteiező a bekeblezési engedélyt 
tartalmazó okiratot átvette". (150. 1.) A magunk részéről 
szemben a gyakorlat, és Szladits ellenkező álláspontjával, 
Almási nézetét tartjuk helyesnek, a forgalom érdekeível 
egyezőnek. Az előzetes rangsorbiztosításról azt írja Almási, 
hogy a tulajdonos „nem csupán a maga terhére, hanem fő-
leg és elsősorban az ennél későbbi idegen dologbelí jogosul-
tak terhére is rendelkezik". (159. l.j Ez a kijelentés épen-
úgy hangzik, mintha az orvos azt tanítaná, hogy az anya, 
aki gyermeket szül, jövendő özvegysége utáni férjhezme-
nése esetére a jövendőbeli férjet is megajándékozza gyer-
mekkel. A későbbi idegen dologbeli jogosult akkor még nem 
létezik — és az illető dolga — hogy akar-e a már megter-
helt ingatlanon további jogot szerezni, mintahogyan he pa-
naszkodjék a gyermek miatt, aki gyermekes özvegyet vesz 
el feleségül. Ugyancsak akadémikus értékű, hogy semmis 
a felek • megállapodása, mellyel csupán a jelzálogjogot 
akarják átruházni, de magát a követelést nem (166. 1.). Ily 
megállapodás — még ha a jog nem is zárná ki — akkor se 
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bírna gyakorlati értékkel és gyakorlati léttel, önál ló zálog-
jog nincs. Más lapra tartozik a dologi adóst terhelő zálog-
jog. Nizsalovszky nézetével (a jelzálogjog jogszabályai 60. 
1.) egyezően Almási is azt vailja, hogy „a rangsorral való 
rendelkezés — nem fűződik annak érvénytelenné nyilvání-
tásához". (154. 1.) Ez a tétel nem fogadható el. A törvény-
ben használt „megszűnés" kifejezés ugyan értelmezhető 
akként, hogy létező és utóbb elmúló jelzálogjogra vonat-
kozik, míg az eredetileg érvénytelen zálogjog csupán for-
mailag — a telekkönyvi bejegyzés tartama alatt bir látszat-
léttel, de utólagos érvénytelenítése nem a megszűnést, ha-
nem addigi nem létét jelenti. Ez a betűszerinti értelmezés 
szembekerül a törvény intenciójával. Ha valaki kölcsönügy-
letet köt, ennek során jelzálogi biztosítékot ad és utóbb, a 
kölcsönt visszafizeti, a törölt jelzálogjog rangsorával ren-
delkezhetik — de ha a kölcsönügyletet mondjuk megté-
vesztés címén megtámadja és ez alapon törlik a jelzálog-
jogot eredeti érvénytelenség címén, akkor a tulajdonos el-
űttessék a rangsorral való rendelkezéstől és a hátrábbálló 
jelzálogos hitelezők rukkoljanak előbbre, noha az érvény-
telenítés folytán az érvénytelenített ügylet alapján felvett 
összeg visszafizetését esetleg a ranghely értékesítéssel meg-
szerezhető új kölcsön tenné lehetségessé, amit Almási—Ni-
zsalovszky tétele meghiúsítana. Ez a hivatkozás már semmi 
esetre sem lehet az intézmény intenciójával egybeeső. Vagy: 
a jelzálogjog az előzetes végrehajthatóság alapján jegyez-
tetett elő, illetve kebeleztetett be, utóbb a végső fórum jog-
erős ítélete a keresetet elutasítja és így a jelzálogjog töröl-
tetik, ami végső analízisébe ex post facto eredeti érvényte-
lenséget jelent, vagy hegy egy vitatlanabb „eredeti érvény-
telenségű" bejegyzést említsünk, a bíróság hibásan (mert 
mond juk elnézte, hogy az alperes a marasztalási összeget le-
tétbe helyezte) rendeli el a biztosítási végrehajtás útján az 
előjegyzést és a felfolyamodási bíróság a végzést megvál-
toztatja és a zálogjog előjegyzés töröltetik — miért essék 
el a tulajdonos a rangsorral való rendelkezéstől? Erre ész-
szerű gazdagodási motívumokra alapított indokolást nem 
látok lehetőnek. 

Megemlíti Almási a jelzálogtörvény 29. §. 3. bekezdés 
rendelkezését, hogy ha a bérlő, vagy haszonbérlő, akinek 
bérleti joga a telekkönyvbe be van jegyezve, a rangsorban 
őt megelőző jelzálogos hitelező javára az előre beszedett 
bért másodszor is megfizetni kényszerül, az esetre a bérleti 
bejegyzés az újra fizetett összeg erejéig biztosítéki jelzálog-
jogot alapít meg. (202. 1.) Ezt a rendelkezést Almási bírá-
lat nélkül hagyja. A rendelkezés nyilván a végrehajtási 
törvény 191. §-ának analógiájára támaszkodik, amely a 
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bérleti szerződésnek az árverés folytán bekövetkező idő-
előtti megszűnéséből keletkező kár erejéig a bérleti bejegy-
zés rangsorában zálogjogot ad. Amíg azonban a végrehaj-
tási törvénynek ez a rendelkezése a maximumot nyújtja 
a bérlőnek, haszonbérlőnek, addig a jelzálogjogi törvény 
29. §-ában a bérlőnek nyújtott biztosítéki jelzálogjog már 
nem kedvezőbbé tétele a bérlő helyzetének, hanem inkább 
rontása. Egyszerűen a bérlő másodszori fizetése folytán 
megszűnő (esetleg részben megszűnő) jelzálogjogot kellene 
a bérlőnek átengedni. A törvény mai elrendezése mellett 
a bérlő pénzén felszabaduló ranghelyet a tulajdonos arra 
használhatja fel, hogy új hitelezőt ültessen be a megürült 
pozícióba — a bérlő elé. Ezt semmiképen sem lehet igaz-
ságosnak elfogadni. Ha a törvény több esetben átszállítja 
a zálogjogot arra, aki a zálogjoggal biztosított követelést 
kifizette — ügy'nem helyes, hogy ezt- az átszállást a fizető 
bérlőnek nem adja meg, sőt lehetségessé teszi, hogy a bérlő 
révén felszabaduló ranghely a bérlő rovására használtas-
sék fel. -

Almásit logikai ereje elviszi oly eshetőségek tárgyalá-
sára is, amelyek már nem is „eshetőségek", amelyeknek 
gyakorlati előfordulása, életszerűsége alig van meg. így: a 
jelzálogtörvény 31. §. 2. bekezdésével kapcsolatban meg-
említi, hogy a törvény kifejezése: „helyreállít, vagy pótol-
ják", — emberi cselekvésre utal, és ehhez hozzáfűzi, hogy 
mégis „azt kell fölvennünk, hogy a jelzálogjognak a bizto-
sítási követelésre való kiterjesztését megszűnteti olyan vé-
letlen, vagy egyéb esemény is, amely a biztosított dolgot a 
káresetet megelőző állapotba hozza". (210. 1.) Ilyen jóté-
kony véletlent pláne ingatlannál alig tudunk elképzelni. A 
leégett tető, vagy a jég áltai elvert termés (Almásí meggyő-
zően fejti ki (207. 1.), hogy a 29. §. a jégbiztosításra is ki-
terjed) véletlen esemény útján nem kerül vissza régi he-
lyére. Ugyanígy impráktikus az is, amikor Almási az anti-
chresis tilalmára megemlíti, hogy a tilalommal szembehe-
lyezkedő egyoldalú ügylet, alapítvány díjkitűzés is sem-" 
mis (227. 1.). Ilyen alapítvány vagy díjkitűzési ügylet, sé 
tartozik a valószínűségek sorába. 

Igen érdekesek, de nem kielégítőek a jelzálog hitelező-
nek a függő, illetve elvált terményekre gyakorolható jo-
gaira vonatkozó fejtegetései. Már sajnos a törvény sem 
rendezi el kifejezetten a haszonbérlő és a jelzálogos hité-
lező egymáshoz való viszonyát. A törvény szóhangzata még 
azt se zárja ki, hogy a jelzálogos hitelező kezében a haszon-
bérlő olyan róka legyen, akiről két bőrt lehet lehúzni; lefog-
lalni a haszonbért — és ezenfelül a terményt is. Almási 
megáll annak a constatálásánál, hogy „a Jt. 27. §-ának 3. 
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bekezdése ad támpotot annak megállapítására, hogy a jel-
zálogos hitelező jelzálogjoga nem terjedhet ki annak a ha-
szonbérlőnek vagy alhaszonbérlőnek a terményeire, akinek 
haszonbérleti joga a jelzálogjognál előbb létesült" (216. 1.). 
Jó — de mi van azzal a haszonbérlővel, akinek a szerző-
dése a jelzálogjog bekebelezése után létesült? Ez a haszon-
bérlő ki legyen téve annak, hogy az általa produkált termé-
nyekre esetleg az utolsó percben., amikor már költekezni 
nem kell tovább a terményre — a jelzálogos hitelező reá 
tegye a kezét? És mi történik a telekkönyvileg be nem jegy-
zett haszonbérletnél? Nizsalovszky kommentárja (83. 1.) 
merészebben szembenéz ezzel a kérdéssel, és utal arra, 
hogy a Jt. 27. §-ának az „előző jogra való utalásából meg-
állapítható lenne, hogy a jelzáloghitelező kielégítési jogát 
a termények tekintetében a korábban-már bejegyzett ha-
szonbérlet korlátozza, a későbben bejegyzett, vagy be sem 
jegyzett haszonbérlet nem". Majd később saját nézeteként 
írja; „Bérbe, vagy haszonbérbe adott ingatlan esetében a 
jelzálogos hitelező csak a bérösszegre vagy haszonbérre ve-
zethet végrehajtást és nem a haszonbérlő által megszerez-
hető terményekre." Ez az egyedül gyakorlatilag elfogad-
ható álláspont és ennek hibája csak az, hogy ennek nem a 
kommentárban, hanem a törvényben lett volna a helye. Al-
mási nézete a törvényre vonatkozóan interpretativ, de nem 
kielégítő. Nizsalovszky nézete kielégítő, de viszont — contra 
vagy ultra legem. 

Meglep az a dogmatikai elnézés, amit a jelzálogjog tar-
talmának kifejtése során ír. Almási szerint „addig, amíg a 
jelzálogos követelés le nem jár, a jelzálogos hitelező a már 
tárgyalt biztonsági jogoktól eltekintve csupán kilátást kap 
arra, hogy a jelzálogjogból majdan a jelzálogkövetelés le-
járata után kielégítést szerezhessen" — és folytatva: „a jel-
zálog tulaj donosával szemben tehát nem bir kielégítési igény-
nyel, legfeljebb csupán kielégítési várománnval. (242. 1.) 
Almási. itt összetéveszti a követelés létét és Iejártságát. A 
követelés nem a lejárattal születik meg — az él már koráb-
ban is. Nem változtat ezen az sem, hogy ha nem személyes, 
hanem dologi adósról van szó. A dologi adóssal szemben-
ha. nincs is fizetési kötelezettség, de van a zálogtárgyból 
való kielégítés tűrési kötelezettsége. Ahogvan a fizetési kö-
telezettség nem érvényesíthető a lejárát előtt, úgy a tűrési 
kötelezettség sem, de azért úgy a fizetési, mint a tűréri 
kötelezettség lejárat előtt is fennáll. Az Almási által ki-
emelt biztonsági jogok — amelyek már lejárat előtt is gya-
kcrclbatókká válnak, éoen a kötelezettségnek e lejárat 
előtti fennállásában, létében gyökereznek. A várománynak 
előbb-utóbb át kell alakulnia igénnyé, kötelezettséggé — a 
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lejárat nem tekinthető ezt az átváltozást eszközlő tényező-
nek. Más, a várományi stádiumot jogosultsággá formáló 
tényező pedig nincs. Almásinak ez az állásfoglalása annál 
meglepőbb, mert nemcsak Grosschmidnak a kötelem létsza-
kairól szóló tanításai előzték őt meg, hanem saját magának 
most már visszatérő methodusa — a tárgyalandó anyag be-
osztására — a jogi jelenségek idői széttagoltságán nyugszik. 
(Alapítás, változás, megszűnés Almási által kiemelt etapp-
jai.) Ebből a hibás álláspontból folyik az a második, teo-
retikusan el nem fogadható tétel, hogy a jelzálogi perben 
hozott ítélet konstitutív oly értelemben, hogy a hitelezőnek 
bírói felhatalmazást ad a végrehajtási lépések megtételére 
(284. 1.). így minden marasztalást konstitutív ítéletként le-
het tekinteni, mert minden marasztaló ítélet „bírói felhatal-
mazást ad a végrehajtási lépések megtételére". Ez a tétel 
már tisztázott és elhatárolt fogalmak elmosására visz. 

Az egyetemleges jelzálogjog szövevényes világában 
Almási könyve biztos kalauznak bizonyul. A jelzálogtör-
vény 61—62. §-aival szemben való állásfoglalásában a ren-
delkezés tartalmi felfejtése ugyan teljes — de kritikai han-
got is szerettünk volna, Almási kiemeli, hogy az egyetemle-
ges jelzálogos hitelező a jelzálogokra külön-külön lemond-
hat (293. 1.) és „hogy lemondás esetében a jelzálog tulajdo-
nosa a felszabaduló ranghellyel-a 61. §. értelmében rendel-
kezhetik" (296. 1.). Ha a tulajdonos rendelkezési jogával 
élve, a megürült ranghelyre új hitelezőt ültet be, a hát-
rányba kerülő telekkönyvi érdekelt megtérítési igénye zá-
tonyra fut, — a belső teherviselés csak üres elv marad, gya-
korlati siker nélkül. A törvény a belső teher-elosztás elvét 
következetesen nem viszi keresztül; a törvénynek ezt a sa-
ját egyik alapelvével szembén tanúsított hűtlenségét Al-
mási nem érinti. Érdekesek a biztosítási végrehajtás útján 
szerzett zálogjogi előjegyzésnek a biztosítéki jelzálogjog-
nak a törvényben nem szabályozott önálló alfajaként fel-
tüntetésre vonatkozó fejtegetései (305. 1.), Elméleti és gya-
korlati szempontból is jelentős a keretbiztosítéki jogviszony 
átruházásáról szóló tanítás (327, 1.), főként a jogátruházás 
és pozíció átruházás szembesítése. A pozíció átruházható-
ságát a jog egyéb területén is el kell ismerni, (Kötlevélát-
rubázás, bérleti jogviszony szabályozása tulajdonos válto-
zás esetén etc.). Énnek közelebbi taglalása azonban túl-
messze vinne. 

A gabona jelzálog jog körében helytelennek tartjuk azt 
a következtetést, hogy idegen tulajdonban álló gabona elzá-
logosítása a jóhiszemű hitelező javára sem szül zálogjogot, 
(399. 1.) amit Almási azzal indokol, hogy a törvény mit sem 
szól a jelzálogos hitelező jóhiszeméről. Ez a hallgatás nem 
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lehet következtetési alap arra, hogy a jóhiszem oltalmának 
általános érvényű elvét a törvény e konkrét területén fel-
adni szándékolta. 

A személyes felelősség kizárásával egyedül a lekötött 
zálogtárgyra vonatkozó hitelügylet esetére Almási szerint 
szerint (412. 1.) a zálogtárgy — (a zálogjog?) átruházható-
sága független a követeléstől. Ez az álláspont nem helyes 
— mert a zálogtárgy tulajdonosát terhelő tűrési kötelezett-
ség jog'osultságbeli tükörképe — a zálogtárgyból való kielé-
gítés iránti jog — szükségszerűen átruházandó a zálog-
tárggyal — zálogjoggal együtt. E tűrési igény nélkül a zá-
log átruházásának értelme nincs — épúgy, mint a közönsé-
ges — a személyi felelősséggel egybekapcsolt zálogjog ese-
tén sem szakítható el zálogjog és követelés. A zálogjog 
eszközjogi szerepéből zálogjog és adós elleni igény együttes 
átruházhatósága kényszerűen következik. 

Mechanikusan el kell vágni a könyv további megbeszé-
lését. A könyv a sajtó recensíoin túl a közönség tömegkri-
tikája alá kerül, az elé a közönség — bíró és ügyvéd elé — 
amely a gyakorlatban fogja útmutatóul használni. Nem ké-
telkedünk benne, hogy a könyv értékét ez a tömegkritika a 
leghatásosabban fogja igazolni. Vörösmartyval búcsuzunk 
el a könyv olvasásától: „Ez jó mulatság, férfi munka volt." 

B. S. 


