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Előszó
2000-ben egy ritka évfordulót ünnepelünk, amelyről sokan, sokféleképpen 
emlékeztek -  emlékeznek meg. A Pécsi Tudományegyetem is többféle 
rendezvénnyel kívánt -  kíván jelen lenni az idei tudományos rendezvények 
sorában. A 2000. december 15-ére szervezett konferencia egyetemünk Állam- és 
Jogtudományi Kara Jogtörténeti és Római Jogi Tanszékének és a 
Bölcsészettudományi Kar Közép- és Koraújkori Történeti Tanszékének korábbi 
együttműködéséből nőtt ki, de kötetünk mindkét karról a nevezett tanszékek 
oktatóinál szélesebb kutatói gárda együttműködésével valósult meg. 
Elképzelésünk szerint a történettudomány és a jogtörténet mezsgyéjén haladva 
akartuk végigkísérni a magyar államiság ezer esztendejét. Mint a kötet és a 
konferencia címében jeleztük: az első  ezer esztendejét, hiszen ezen időponton 
túllépve a második ezer év első időszakába érkezünk. A december közepi időzítés 
sem véletlen: a szervezők István király koronázásának -  így az államiság 
szimbolikus kezdetének -  idejét az 100T év elejére, az akkori évkezdet szerint 
Karácsonyra datálják. Ehhez közeli dátumra időzítettük rendezvényünket.
Az első ezer év áttekintésével arra törekedtünk, hogy egyaránt bemutassuk ezer év 
változásainak általunk fontosnak tartott állomásait, és kiemeljük azon 
következményeit, amelyek jelenünket és jövőnket is befolyásolják. E gondolatot 
Ormos M ária tanulmánya a függetlenség témáján keresztül tükrözi. A 
függetlenség, amelyre való törekvés, illetve elérése esetén a fenntartására irányuló 
igyekezet a magyar királyság történetének szinte folytonos problémája volt, a 20. 
századot is végigkísérte. A Trianon után váratlanul „ölünkbe hullt" függetlenség és 
a rendszerváltás után megvalósuló mai függetlenség egyaránt olyan árat követelt, 
amelynek következményei napjaink valóságát tárják elénk. A magyar királyság 
alapításától kezdve jogállam volt az adott kor színvonalán. Jogállamiságunk 
legmagasabb szintű mai kifejeződése az Alkotmány. Emiatt kértük fel 
konferenciánk fő védnökének Bagi István, pécsi alkotmánybírót, akinek 
tanulmánya az alkotmányosság 1930-as évekbeli problémáit villantja fel. A 
kötetben Tóth Emire elemzi legfontosabb állami szimbólumainkat, amelyek nem 
egyidősek államiságunkkal, hiszen a korona, a palást és a jogar közül egyedül a 
palást kapcsolható az államalapító Szent István korához. Ugyanakkor mindegyik 
középkori eredetű és egészen a 20. század eleji utolsó koronázásig a koronázási 
szertartások nélkülözhetetlen és felcserélhetetlen elemei.
A kötet többi tanulmánya egy-egy korszakhoz köthető, illetve egy-egy részkérdés 
elemzésével mutatja be a korszak sajátosságait. Sem szisztematikus jogtörténeti 
összefoglalóra, sem a téma teljes kronologikus feldolgozására nem vállalkoztunk, 
viszont a szerzők legfrissebb kutatási eredményeikkel léptek a hallgatók, illetve az 
olvasóközönség elé.
Pécs, 2000. november 30-án

Font Márta -  Kajtár István 
szerkesztők
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Ormos Mária:
A függetlenség ára

A magyar történelem jó néhány századára az elnyomás elleni, illetve a 
függetlenségért vívott küzdelem nyomta rá a bélyegét. A magyarok harcoltak azért, 
hogy feltartóztassák a törököket, majd miután első „felszabadításukat" nem 
tekinthették azonosnak a szuverenitás visszaszerzésével, két ízben is elkeseredett 
háborút folytattak ennek biztosítása érdekében. Előbb Rákóczi táborában gyülekezve 
küzdöttek hét kemény éven át a Habsburg hatalom ellen, majd 1848-49-ben 
kísérelték meg a függetlenség kivívását. Mindkét esetben elbuktak a küzdelemben, 
de mindkét küzdelem kompromisszummal zárult, amely a nép és az ország 
helyzetét elviselhetőbbé tette. Ugyanez mondható el arról a szabadságért és 
függetlenségért folytatott küzdelemről is, amelyet a magyarok 1956 októberében 
vívtak. Magukra hagyatva ekkor sem győzhettek, de a forradalom belevéste magát a 
további történelmi folyamatba mind Magyarországon, mind az úgynevezett 
„táboron" belül, sőt a nemzetközi közéletben sem maradt teljesen hatástalan.

A több évszázadon át tartó, a törököktől kezdve a szovjetek ellen folytatott 
harcot költők, írók, dalszerzők, regősök, kabaré konferansziék és maga a dalköltő, 
tréfákat kiötlő nép számos módon megörökítette, és e művek a magyar kultúra 
szerves részeivé váltak. E részben népi, részben magas kultúrát átlengi a dicső 
küzdelem emléke, az afölött érzett büszkeség és a bukás feletti fájdalom.

De mi őrzi, őrzi-e bármi is a váratlan fordulatok emlékét, amelyek révén 
Magyarország egyszer átmenetileg, majd remélhetőleg véglegesen valóban 
függetlenné vált? Méghozzá egy évszázad leforgása alatt két ízben is. Félek, hogy 
nem tévedek, ha azt mondom: nem őrzi semmi. Kezdjük körképünket az első 
alkalommal, 1918-cal. Akadt egyáltalán e honban lélek, aki 1920. június 4.-re 
gondolva azt mondta, írta vagy akár csak gondolta volna: hála istennek, végre 
valóban függetlenek vagyunk? Pedig tény: a trianoni békeszerződéssel együtt 
Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd implicite azt az okmányt is aláírta, amely 
Magyarországot több évszázados szünet után önálló, szuverén és független 
államként ismerte el.

Magyar alkotmányjogászok ugyan rendre kimutatták, hogy a magyar 
államiság kontinuitása töretlen volt, ami jogilag akár igaz is lehet, csakhogy a jogi 
szempontból megszakítatlanul létező magyar államiságot sem a nemzetközi politika 
szereplői, sem a térképek és atlaszok készítői nem vették tudomásul. Jó ideig tudtak 
az illetékesek a Habsburg birodalomról, az Oszmán birodalomról, ha figyelmesek 
voltak akkor még a török függésben élő fejedelemségekről és közöttük az erdélyiről 
is tudomást vettek, ám a török időkben Magyarországról, mint államról nem esett 
szó. De nem esett szó róla ezt követően sem, midőn Habsburg birtokká vált 
Erdéllyel egyetemben, és a dolgokon az sem változtatott érdemben, midőn a 
függetlenségi harcok miatt felfigyeltek a magyarságra, mivel e harcok továbbra sem 
vezettek el az önállóságra. Sőt, az 1867-es kompromisszum után is csak Ausztria-
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« O r m o s  M á r ia

Magyarország szerepelt mind a nemzetközi életben, mind a térképeken, a hangsúly 
pedig továbbra is Ausztrián és Bécsen volt.

A 16. század óta Magyarországot először 1920-ban ismerték el 
nemzetközileg, és ez teljessé majd 1921 júliusában a békeszerződés ratifikációja által 
vált. A magyaroknak -  gondolhatta volna bárki messze a Duna partjától -  minden 
okuk meglett volna az örömujjongásra, hiszen elérték, amire évszázadok óta 
vágytak. Ezzel szemben néhány napos eufórikus ujjongást követően a magyarok 
továbbra is kitartottak sirató énekeik mellett, és úgy tűnik, hogy bánatukból máig 
sem gyógyultak ki teljesen. A következőkben e jelenség okaival szeretnék 
foglalkozni.

Ám ezúttal nem a már nagyon jól ismert trianoni békeszerződés siralmas 
területi részleteivel kívánok foglalkozni, hanem olyan kérdésekkel, amelyekre 
figyelmünk eddig jóval kevésbé terjedt ki. A békeszerződés, mint gyászlepel az 
amúgy örvendetes függetlenség felett ma már éppen eléggé ismert ahhoz, hogy 
megelégedjek egy egyszerű utalással arra a kétségbevonhatatlan tényre, hogy ez 
akár önmagában véve is elegendő lett volna ahhoz, hogy a függetlenségnek ezen az 
áron senki se tudjon örülni. Ám távolról sem csak terület, népesség és az utóbbin 
belül több mint 3 millió magyar elvesztéséről volt szó 1918-20-ban, hanem a 
függetlenedéssel együtt járó, attól elválaszthatatlan olyan további súlyos 
nehézségekről és problémákról is, amelyek némelyikét máig sem sikerült megoldani.

Ezek boncolgatásához kezdve, azt hiszem, hogy legelőbb az 1918 őszi 
forradalmi-nemzeti mozgalom egy sajátosságát kell említenem. Az október 30-31 -i 
forradalomban elválaszthatatlanul összefonódott két elem: a szabadság, vagyis a 
függetlenség utáni vágy, valamint az a követelés, hogy az új állam fizesse meg a 
négy éves szenvedés árát, és adjon jogokat (általános és titkos választójog), valamint 
földet. Az első követelmény voltaképpen magától oldódott meg. Mivel a birodalom 
másik felének német ajkú képviselői már október 21-én kimondták a németlakta 
területek elszakadását a birodalom többi részétől, majd ezt tették sorra a csehek, a 
szlovákok, a délszlávok is, október utolsó két napján Budapestnek már nem volt 
kitől elszakadnia. A császár és király, I., illetve IV. Károly napok óta vidéki 
kastélyában várta szorongva, hogy a vihar elvonuljon, és miután az nem akart 
megszűnni, október 11-én egy osztrák, 13-án pedig egy magyar delegációnak átadta 
a nyilatkozatot arról, hogy lemond funkciói gyakorlásáról.

A birodalomtól való elszakadás érdekében tehát a magyaroknak felesleges 
volt forradalmat csinálniuk, és mivel ezúttal a függetlenségért valójában nem kellett 
harcolniuk, eleve kevéssé vették észre, hogy az mintegy az ölükbe hullt. Ezzel 
szemben azok a követelmények, amelyek a függetlenséggel szorosan összefonódtak 
és amelyekre nagyon is súlyt helyeztek, és amelyekért -  úgy érezték -  valóban 
megszenvedtek és megharcoltak, a gyors és látszólagos siker ellenére is egyre csak 
távolodott tőlük. Hiába alakítottak nemzeti bizottságokat, azok nem jutottak hozzá a 
hatalom morzsáihoz sem. Hiába követelték ki a Népköztársaság kikiáltását, a 
demokratikus választójogot hetekig és hónapokig nem kapták meg. Hiába bíztak 
benne, hogy harctéri szolgálataik jutalma egy tisztességes kisbirtok lesz, a földreform
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A FÜGGETLENSÉG ÁRA 9

törvény csak nem akart megszületni. Mire végre a Berinkey-kormány a vonatkozó 
rendeleteket kiadta, már régen kései volt. Késő volt részben azért, mert elfogyott a 
türelem, részben pedig amiatt, hogy addigra már az ország mintegy kétharmada 
megszállás alatt állt, és e tény szertefoszlatott minden bizalmat és illúziót. A 
Délvidék, azután a Felvidék teljes, és mellette Erdély fokozatos átadása, illetve 
elvesztése összefonódott a be nem váltott ígértekkel és mindez együtt a 
függetlenséggel. Három-négy hónap elég volt hozzá, hogy ettől a függetlenségtől 
mindenkinek alaposan elmenjen a kedve.

Mindazonáltal ez csak az ár egy részét tette ki. Ekkor kellett szembenézni 
azzal, hogy Magyarország bármilyen előnyösnek látszó alkut kötött is 1867-ben, 
továbbra is nélkülözte az állami lét számos attribútumát, és a hiányokat ha akarta, 
ha nem, mindenképpen pótolnia kellett. E hiányok egyébként súlyosan 
visszahatottak a magyar kormányok egyáltalán lehetséges mozgásterére, méghozzá 
nem csak Károlyi idején, de még további éveken át is.

A kiegyezés a katonai, a külpolitikai és a pénzügyi kérdéseket közös 
ügyekké nyilvánította, és bár közös delegációk egyes problémákat valóban 
megvitattak időről időre, de facto ezeket az ügyeket Bécs elbirtokolta. A közös 
hadsereg kétségkívül egy olyan omlett volt, amiből a tojásokat igencsak bajos volt 
visszaszerezni, miközben a hadsereg vezetése kicsúszott a magyarok kezéből. 
Kivételt képezett a hadiflotta, ám annak parancsnokából, Horthy altengernagyból a 
magára maradt Magyarországon legfeljebb kormányzót lehetett csinálni, 
flottaparancsnokot azonban aligha. Mivel a Honvédség viszont mind létszámában, 
mind felszerelésében, mind irányultsága szerint alkalmatlan volt arra, hogy önálló 
hadseregként léphessen fel, az átszervezés már ebből az okból is elkerülhetetlen volt. 
Ehhez hozzájött még a bizalmatlanság, amelyet az újonnan élre kerülő politikai elit 
táplált a régi tisztikarral szemben, és ez azt eredményezte, hogy magyar hadseregről 
sem ekkor, sem ezt követően még hosszú évekig a szó valódi értelmében nem 
lehetett beszélni.

A hadsereg szétbitangolt. A közlegények egy része hazaóvakodott, más 
részük bandákba csoportosulva fosztogatott és nem egyszer gyilkolt, mert a haza 
felé vezető úton, amely hetekig is eltartott a MÁV összeomlása miatt, nem volt sem 
élelme, sem pénze, -  csupán fegyvere volt. A fegyverek elhajigálása ugyanis csupán 
egy szófordulat volt, amely a tényeknek csak kis részben felelt meg. Kézifegyverét a 
legtöbb baka megtartotta. Azt egy ugyancsak óvatlan rendelkezés értelmében majd a 
lakóhelyén illetékes katonai szervnél kellett (volna) leadnia, de hogy addig mi 
történik, erre a sebtiben összetákolt hadügyminisztériumban nem gondoltak. A fiatal 
tiszti állomány egy része felcsapott nemzetőrségi, népőrségi, polgárőrségi stb. 
parancsnoknak, vagy éppen a munkásőrségeknél vállalt missziót, majd elkezdődött 
más részük összecsoportosulása az ellenforradalmi gócokon. E kétségbeejtő 
zűrzavar, amely egyszerre érintette az állam biztonságának és védelmi képességének 
kérdését, valamint a lakosság széles tömegeit, benne volt az önállósulás árában, még 
akkor is, ha több vonatkozásában nem volt fatális. Évek teltek el, amíg majd a 
Szegeden és Feldbachban gyülekező, a Tanácsköztársaság területén szervezkedő
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10 O r m o s  M á r ia

ellenforradalmi magokból egy többé-kevésbé egységes hadsereg kialakult, magába 
olvasztva egyébként a Tanácsköztársaság szolgálatába állt tiszti állomány jelentős 
részét is. Ma már tudjuk, hogy a Horthy-korszak későbbi főtiszti állománya nem kis 
részben éppen az utóbbiakból állt.

Az árat ráadásul e kérdésben tovább is fizetni kellett. Részben a trianoni 
béke, részben az anyagi szűkösség miatt a hadsereg modernizálása 1938-ig 
egyáltalán nem, ezt követően csak kis részben történt meg, hogy azután a lábra 
állított hadsereg 1945-ben két részre szakadjon, és csak a háború befejeződése 
mentse meg attól, hogy a Szálasi-kormány által Ausztriába, illetve Németországba 
elvezényelt egységek szembetalálkozzanak a frontvonalon a debreceni ideiglenes 
kormány által összeszervezett csapatokkal. Ezt követően a hadsereg kérdésében 
merőben új problémák láttak napvilágot, amelyeket már nem a függetlenség áraként, 
hanem a függetlenség újbóli elvesztésének következményeként lehetne tárgyalni. 
Amikor Magyarország e században nem de jure ugyan, de facto azonban 
mindenképpen másodszor is függetlenné vált és elhagyta a Varsói Szövetséget, ott 
állt egy olyan nagy tömeghadsereggel, amelynek felhasználhatósága és egyáltalán 
létértelme is kérdésessé vált. E keretekben nem következett be az alkalmazkodás a 
világ meghatározó katonai szerkezeteihez, a hadsereg magatehetetlen tömeggé vált, 
rosszul és kevéssé volt felszerelve, és gyengén fizetett, egykori társadalmi presztízsét 
teljesen elvesztett, ám hatalmas tisztikarral volt megáldva vagy megverve. A 
függetlenség árát e tekintetben máig fizetjük.

1918-ban Magyarország a külügyek, valamint a hozzájuk kapcsolódó 
külkereskedelem és a nemzetközi pénzrendszer szempontjából is úgy maradt 
magára, hogy e kérdések kezelésére nem volt intézményrendszere. Magyar 
külügyminisztérium, diplomáciai és konzuli testület, valamint kapcsolatrendszer 
nem létezett. A magyar politikai elit érdemben nem is foglalkozott külpolitikával, a 
közélet pedig elvesztette nemzetközi horizontját. Evekig tartott, mire a 
külügyminisztérium több lett egy épületnél, és valóban irányító intézménnyé vált. 
Kétségtelen, hogy a létében el nem ismert Magyarország a békeszerződés aláírásáig 
nem sokra ment volna azzal sem, ha e hiány nem áll fenn, mert hivatalosan a győztes 
államokban akkor sem álltak volna vele szóba. Az a körülmény azonban, hogy a 
semleges államokban sem rendelkezett külügyi kérdésekben jártas emberekkel, 
megakadályozta az érdemleges informális kapcsolatok létesítését, az 
információszerzést, a politikai lobbizást is. Voltaképpen hihetetlen improvizálásokra, 
illetéktelen helyek beavatkozásaira, teljesen dilettáns lépések és javaslatok tucatjaira 
került sor, és ez az állapot megint csak hosszú évekig tartott. A külügyek terén majd 
csak Bethlen István kormányzása idején sikerült rendet teremteni. A későbbiekben a 
külügyi hálózat még egyszer összeomlott 1943-1945 folyamán, hogy azután teljes 
szovjet alárendeltségben keljen újból életre. E téren ugyan a hatvanas évek derekától 
kezdve lassú javulásra került sor, s kinevelődött egy kisebb szakértő team is, ez 
mégsem vezetett odáig, hogy a függetlenség másodszori elnyerése pillanatában, 
1990-ben a magyar állam megfelelő intézménnyel és diplomáciai hálózattal 
rendelkezett volna. Az árat e téren újra meg kellett fizetni, de talán ki lehet jelenteni,
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hogy kisobb-nagyobb tévedések és hibák ellenére, a külügyek vezérlése a 
rendszerváltás óta egyfolytában megbízható és sikeres módon történt, ami azonban 
benyomásom szerint sajnos továbbra sem jelenti, hogy a közélet kiművelődése e 
téren befejeződött volna. A magyarok ugyan jóval kevésbé hajlanak arra, hogy a 
nemzetközi kérdéseket érzelmi alapon kezeljék, mint ahogyan tették ezt a két 
világháború között, vagy miként teszik ma is a szerbek, bosnyákok, albánok stb., és 
ezt mutatta a népszavazás a NATO-hoz való csatlakozás kérdésében is, de mégsem 
mondhatjuk, hogy képesek lennének következetesen különbséget tenni a nemzetközi 
szempontból lehetséges, és az érzelmi alapon működő álmok és illúziók között.

A magára maradt Kis Magyarország azonban a legnagyobb árat vélhetően a 
gazdaság birodalmában kellett, hogy megfizesse az elnyert függetlenségért. E 
kérdéskörnek van olyan része, amely már közhelynek látszik, és ez abban áll, hogy 
az ipar elvesztette határokon belüli nyersanyagforrásait és fogyasztópiacának nagy 
részét. Kevésbé vált azonban ismertté az ország közélete számára, hogy e Iapidáris 
tény magába foglalta a gazdaság egészének átszerkesztésére irányuló kényszert, 
amelyet voltaképpen a társadalom egésze máig sem reagált le megfelelően. 
Részleges átszerkesztésre sor került a húszas években, azután az ötvenes, majd az 
úgynevezett „új gazdasági mechanizmus" keretében a hatvanas évek végétől egy 
ideig, hogy a sort az 1990-ben elkezdődő negyedik átstrukturálás kövesse. 70 év 
leforgása alatt a gazdasági élet normális, nyugodt menetének három vagy inkább 
négy alkalommal történt súlyos megzavarása és a folyamatok megszakítása -  megint 
csak ez mondható -  önmagában véve is olyan súlyos elemeket hordozott, hogy 
elégséges legyen a magyar lakosság, ha úgy tetszik „feledékenységének" és 
fenntartásos viselkedésének megalapozására. Ezt szeretik a külföldiek magyar 
pesszimizmus néven emlegetni, ám szerintem ez nem pesszimizmus, hanem sokkal 
inkább szkepszis.

Az első átszerkesztés rendkívül súlyos körülmények között ment végbe, és 
mindvégig hiányos maradt. Az ország ekkor vált export-orientálttá, ami vulgárisán 
szólva annyit jelentett, hogy át kellett (volna) állnia olyan termelési ágakra, amelyek 
termékei a világpiacon eladhatók. Noha megindult, sőt sikeresen előrehaladt az ipar 
belső átalakulása többnyire a nagyobb szellemi befektetést igénylő ágak javára, mi 
több, az ekkoriban felfutó néhány új ágazat szerényen már el is jutott a nagypiacra, 
igazi áttörést e téren nem sikerült elérni. Az exportban továbbra is a mezőgazdaság 
dominált, az viszont úgyszólván nem, vagy legfeljebb alig modernizálódott. E 
tekintetben elsősorban nem a földbirtokviszonyok változatlansága okozta a fő 
problémát, hanem az, hogy az agrárhozam továbbra is döntően gabonában és fel 
nem dolgozott húsáruban jelentkezett, amire viszont a kereslet számos okból 
drámaian csökkent. Ebben szerepet játszott, hogy Csehszlovákia és Jugoszlávia 
elsőrendű termőterületeket szerzett meg a korábbi magyar terrénumból, de súlyos 
problémát jelentett, hogy a tengerentúli gabona még a nagy szállítási költség ellenére 
is olcsóbb volt, mint a magyar, és végül, hogy a húszas évek végén már a szovjet árú 
is sikeres konkurensként lépett fel Sztálin nagy iparfejlesztési tervei miatt, és 
mindennek következtében a magyar piac még Németországban is befagyott.
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Az ipar fő problémája a befektetési tőke hiányában állt, amin nagyon keveset 
segítettek az 1925-től befolyó, egyébként nagy összegű külföldi kölcsönök, mivel 
azok legnagyobb részét egészségügyi, kulturális és infrastrukturális beruházásokra 
fordították. Ezek kétségkívül szükségesek voltak, hiszen ezeknek hála sikerült 
minimálisra visszaszorítani az analfabétizmust, jelentősen csökkenteni a tüdőbaj 
elterjedtségét, feljavítani a városi és a közúti közlekedést, karban tartani, sőt javítani 
az árvíz-belvíz elleni védelmi rendszert és így tovább. Ez azonban mit sem 
változtatott azon, hogy az ipar motorját a működő tőke szűkössége miatt nem 
sikerült gyorsabb forgásra ösztökélni, és ez egyúttal azt is magába foglalta, hogy a 
lassan fejlődő ipar nem volt képes befogadni azokat a tömegeket vagy legalább azok 
tetemes részét, amelyek a falvakban nyomorogva a termelés és az élet peremére 
szorultak, gazdasági aspektusból pedig valójában fölöslegesek voltak.

Nem kívánok azzal a kérdéssel részletesen foglalkozni, hogy az 1945 után 
bekövetkező második nagy átstrukturálási folyamat milyen következményekre 
vezetett. Mindenki tudja ugyanis, hogy a központilag vezérelt, nagyipari 
orientáltságú, és önmagában véve nagy sikertörténeteket is felmutató ipari 
konstrukció úgy ahogyan volt megbukott. Normális piaci körülmények között a nem 
rentábilis üzemi hálózat fenntartása lehetetlenségnek bizonyult, és miután e 
nagyüzemek hirtelen a nemzetközi piaccal találták szemben magukat, és mivel több 
évtizedes szocialista gazdálkodás után mobil tőke még annyira sem volt az 
országban, mint 1918-at követően, a rendszer kártyavárként omlott össze. 
Gyakorlatilag az ország és gazdálkodásának egyetlen esélye, hogy azóta viszont 
hatalmas tömegű működő tőke érkezett az országba, de tegyük hozzá, hogy ennek is 
megvan a maga ára.

A földeloszlás kérdése egyébként 1918-ban nem volt új probléma, és 
közvetlenül nem is értelmezhető a függetlenség áraként. Közvetve azonban a 
gazdaság teljes átszerkesztési kényszerének megjelenése mégis új aspektusba 
helyezte. Eléggé nyilvánvaló, hogy ebbe a keretbe helyezve a földkérdés új arcot 
mutatott, és megkövetelte, hogy elgondolkodjanak róla. Az elgondolkodás mintegy 
negyven éven belül valóban többször is megtörtént, ha jól számolok, akkor hat 
alkalommal, a kérdést azonban nyugvópontra mind a mai napig nem sikerült 
eljuttatni. Először a Berinkey-kormány idején fogadtak el egy reformtörvényt, amely 
nagyjából ésszerűnek volt mondható, amennyiben a súlypontot az életképes 
középbirtokra tette és a kisajátításokat 500 kát. holdon felül tervezve teljes 
kártalanításhoz kötötte. Ebből azonban semmi sem lett, hogy azután a 
kormányzótanács bocsásson ki egy újabb rendeletet, amely viszont ésszerűtlensége 
miatt okoz fejtörést annak, aki megkísérli megmagyarázni. A gazdag paraszti 
birtokok kivételével lényegében véve az egész földterületet államosították, és a 
gazdálkodást továbbra is a korábbi tulajdonosok, illetve a korábbi jószágigazgatók, 
intézők stb. kezén hagyták. A birtokviszonyok tehát úgy változtak meg, hogy abból a 
falusi szegénységnek semmi haszna nem volt, és a termelési feltételek mit sem 
módosultak. Hosszú huza-vona után a húszas években valóban végrehajtottak egy 
szerény reformot, ennek azonban csupán az volt a következménye, hogy jelentősen
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megnőtt az életképtelen apró parcellák száma. A valóban nagy, átfogó reformra 
1945-ben került sor, ám a földek totális elaprózásának szintén nem sok reménye 
lehetett a túlélésre. Az alternatíva úgy adódott, hogy normális gazdasági (mögötte 
politikai) körülmények között megindul a differenciálódás és néhány évtized alatt 
megszilárdulnak az életképes farmer-gazdaságok miközben a kisbirtokosok többsége 
tönkremegy, vagy pedig erőszakos eszközökkel avatkoznak be a mezőgazdaságba. 
Az utóbbinak magától értetődően több útja, módja elképzelhető volt, de a már 
kialakított „szocialista tábor" körülményei között csakis a legrosszabbra kerülhetett 
sor, vagyis az erőszakos és jogelvonással társított, központilag irányított kényszer
szövetkezetek létesítésére, amelyek azután nagyrészt álpiacokon mozogva szintén 
nem voltak alkalmasak a kellő mértékű és szintű modernizálásra. A termékstruktúra 
alig változott, és az eladást java részben csak politikai alapon hozott moszkvai 
döntések garantálták. A hatvanas évektől kezdve mutatkoztak ugyan enyhítő 
körülmények az állami gazdaságoknak és a szövetkezeteknek nyújtott némi 
mozgásszabadság, továbbá elkötelezett kiváló szakemberek működése, és végül az 
úgynevezett „háztáji" jóvoltából, amely elemi szinten egy viszonylag kevéssé 
befolyásolt belső piacot is lehetővé tett, de a mezőgazdasági struktúra lényegi 
merevségén, az egyéni ösztönzők hiányosságain és a termékstruktúra 
világméretekben inkompatibilis voltán mindez keveset változtatott. Végül az 1990-es 
nagy fordulat után végrehajtott kárpótlási rendszer és magánosítási folyamat sem 
fordította meg máig az immár több évszázados rossz mezőgazdasági trendet. A 
tényleges tulajdonviszonyokról ugyan hiteles adat nem áll rendelkezésemre, az 
azonban látnivaló, hogy a gazdálkodók és velük együtt az ország továbbra is 
fuldokol a nagyon nehezen eladható gabonában, tengeriben és húsáruban.

Az egész kérdéskomplexum annyiban függ össze a függetlenség árával, és 
manapság az új függetlenség fogalmi körével, hogy miután Magyarország 
elvesztette monarchiabeli természetes piacát, 1990-ben pedig elvesztette azt a többé- 
kevésbé mesterségesen fenntartott piacot, ahol úgyszólván bármit el lehetett adni, 
még a félig megrothadt almát is, és végleg, remélem, hogy egyszer s mindenkorra, a 
maga lábán, függetlenül kell megállnia a nemzetközi piacokon. Az 1918-ban 
felbukkant nagy kérdőjel e tekintetben azóta is fennáll és az árat előbb vagy utóbb 
meg kell fizetni.

A hiányok körében szerencsére akadt olyan is 1918 után, amelynek 
felszámolásában a magyar állam jeleskedett a húszas években, majd egy átmeneti 
idő után ismét hozzáértésről és a dolgok eredményes kezelni tudásáról adott 
bizonyságot. A pénzügyekre gondolok. A probléma azzal kezdődött, hogy 
Magyarországnak nem volt önálló Nemzeti Bankja, sem saját valutája, és 
természetesen nem rendelkezett tapasztalatokkal a nemzetközi pénzügyekben sem. 
Néhány éves hiábavaló stabilizálási és rendteremtési próbálkozás után azonban 
sikerült megoldani e rendkívül szövevényes és szerteágazó kérdéscsomót. 
Mindenekelőtt évtizedes feltáró, elemző munka, továbbá türelmes tárgyalókészség 
kellett hozzá, hogy meg lehessen állapítani azokat az összegeket, amelyek 
pozitívumként Magyarországot illették a kettős monarchia javaiból, befektetéseiből,
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kinnlevőségeiből, illetve azt, hogy milyen összegek terhelik a monarchia háború 
előtti és a háború alatt keletkezett adósságaiból. Közben mintegy másfél évet vett 
igénybe a költségvetés egyensúlyának megteremtését szolgáló úgynevezett 
népszövetségi kölcsön biztosítása, amelynek legnagyobb jelentősége abban állt, hogy 
megszületett a Magyar Nemzeti Bank, létrejött évszázadok óta az első magyar 
fizetési eszköz, a Pengő, amely 1938-ig nagyjából stabil is maradt, valamint 
feloldották a magyar vagyonra kivetett zálogjogot és ezáltal lehetővé vált a külföldi 
tőke megjelenése az országban. A pénz majd csak a háború idején és főképpen utána 
rendült meg, hogy azután egy újabb és drasztikus, ám hihetően szakszerű és 
hatékonyan végrehajtott pénzreform vessen ennek véget. Ezt követően alighanem a 
Nemzeti Bank óvatosságának és bűvészmutatványainak volt köszönhető, hogy az 
infláció túlzott felerősödését 1990-ig el lehetett kerülni, és ugyancsak neki hála ezt 
követően sem vett soha galopp-tempót, sőt immár lassulni kezd.

Nem kerülte el azonban az ország az eladósodás ijesztő mértékét sem 1918 
után, sem a rendszerváltást megelőző és azt közvetlenül követő években. Ennek okai 
részben eltérőek voltak, de közös vonatkozásuk is volt annyiban, hogy a dolgok 
mélyén mindkét esetben a gazdaság alacsony teljesítőképessége állt. A húszas 
években ez úgy jelentkezett, hogy a búzaár hanyatlása és a gabona tetemes részének 
eladhatatlansága miatt a kereskedelmi mérleg rendszeresen deficitbe került, ami 
minduntalan felborulással fenyegette a költségvetést is. Újabb és újabb kölcsönökre 
volt tehát szükség a lyukak kifoltozása érdekében, úgy hogy a szakemberek 1928-ban 
már adósságcsapdáról beszéltek. Érdekes egyébként, hogy ez a kifejezés ekkor, nem 
pedig a nyolcvanas években született, miként az ember hinni vélné. Mindenesetre 
hasonló hiány jelentkezett a Kádár-korszak időszakában is, ennek azonban némileg 
más volt a motivációja. Kádár János 1956-ban bizonyos értelemben megtanulta 
tisztelni a népet, amennyiben arról győződött meg, hogy egypártrendszer ide vagy 
oda, mindenesetre nem szabad a népet provokálni, mivel adott esetben nagyon is 
félelmes lehet. Nem annyira marxista, mint inkább munkás-eszével úgy gondolta, 
hogy e nép számára az a legfontosabb, ha egzisztenciális biztonságban érezheti 
magát és egy kicsit mindig többet pakolhat a kamrába. Ha ezt az állam biztosítja, 
úgy a szabadság fokával és mértékével már nem vagy keveset törődik. Ez volt az 
alapreceptje a 60-as évek derekától a Kádár-rendszernek, és ez volt a titka a 
„legvidámabb barakknak". Csakhogy az életnívó apró lépésekkel történő, ám 
rendszeres növelését a kezén-Iábán megkötözött gazdaság képtelen volt követni, a 
meg-megújuló gazdasági nyitási javaslatokat és kísérleteket pedig a politikai félelem 
minduntalan elgáncsolta. Az adósságtömeg 1990-ben meghaladta a 20 milliárd 
dollárt, és az első demokratikus kormány, hogy a drasztikus kapitalizálás terheit 
csökkenteni tudja, négy év leforgása alatt ezt közel 32 milliárdra még megnövelte. 
Nem volt kétséges, hogy a függetlenség áraként előbb vagy utóbb ezt az árat is meg 
kell fizetni, és csodával határos módon, hatalmas áldozatok árán a magyar 
társadalom már jórészt meg is fizette. A jövő viszont e téren megint csak a gazdaság 
teljesítőképességének növekedésétől, a híres GDP-től függ.
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A magyar társadalom és a mindenkori politika az államiság hiányaival, 

illetve a gazdasági struktúra bajaival 1918 és 1990 között a lehető legelőnytelenebb 
nemzetközi környezetben küszködött. A két világháború közötti éveket e 
szempontból döntően az határozta meg, hogy átmeneti és többnyire alárendelt 
szempontok következtében itt vagy amott mutatkozó jóindulat ellenére 
Magyarország a nyugati világ számára jelentéktelen volt és maradt. Pontosabb talán 
azt mondani, hogy az amerikai, az angol és a francia gazdasági szféra ugyan 
jelentősnek tartotta fekvése, bankrendszere, tranzit-jellege stb. miatt, e szempontokat 
azonban a politika minduntalan leseperte az asztalról, mert sem németellenes 
egyensúlyozó szerepében nem bízhatott, sem bolsevikellenes gátként nem látszott 
fontosnak, lévén, hogy a Szovjetunióval 1939-ig nem volt közös határa. Ennek 
ellenére Magyarország a húszas években beépült az európai és a nemzetközi 
pénzügyi rendszerbe, amelyhez elsősorban angolszász bankkörök segítették hozzá, 
ezt a rendszert azonban a gazdasági válság mindenestől felszámolta.

Külpolitikailag majd az olasz fasiszta kormány, illetve a német 
nemzetiszocialista tervek állították Magyarországot előtérbe, de távolról sem 
annyira, mint amennyire a magyar politikai és katonai elit szerette volna, és 
igyekezett elhitetni. Olaszország szempontjából Magyarország voltaképpen a 
Jugoszlávia ellen irányuló olasz tervek aspektusából volt fontos, míg Hitler eleinte 
kizárólag a Csehszlovákia felmorzsolására irányuló tervében vette számításba. Ez 
mindenestre eredményezett annyit, hogy egyrészt az elsősorban politikai 
szempontok alapján vezérelt német és olasz külkereskedelem révén a magyar eladási 
nehézségek nagy mértékben csökkentek, illetve, hogy Magyarország politikai vezetői 
elhihették: az ország nemcsak kikerült az izoláltságból, de segítséget is kaphat 
revíziós tervei megvalósításához, még ha e segítség mérsékelt marad is.

Ismeretes, hogy a náci „répa és ostor" politika a teljes összeomláshoz és a 
trianoni béke megismétléséhez vezetett. Alaposan belegondolva a húszas-harmincas 
évek nemzetközi fejleményeibe, voltaképpen arra a következtetésre kell eljutnunk, 
hogy a békés revízió eshetősége elől a német nemzetiszocialista kísérlet vágta el 
végleg az utat, Magyarország esetében pedig ehhez nagy mértékben hozzájárult, 
hogy asszisztált e kísérlethez. A végeredmény azonban nem kizárólag 
Magyarországtól függött. Mindaddig, amíg akár a szövetségesek balkáni 
partraszállása, akár egy nagyobb erőkkel végrehajtott, tehát lényegesen gyorsabb 
olaszországi előnyomulás nem került le a napirendről, a magyar magatartás kérdése 
valamelyest felértékelődött mind Londonban, mind Washingtonban. Ennek hála 
Kállay miniszterelnök úgynevezett kiugrási kísérletei ebben az időszakaszban 
eredményre vezettek, és a magyar kormány átvehette 1943. szeptember 9-én azt az 
előzetes fegyverszüneti okmányt, amely a magyar átállást arra az időpontra 
rögzítette, amikor a honvédség érintkezésbe léphet a szövetséges erőkkel. A 
viszonylagos nyugati érdeklődés azonban csak addig tartott, amíg a november végi, 
december eleji teheráni konferencia nem vette le a napirendről a balkáni 
partraszállás gondolatát. Ezt követően -  kisebb-nagyobb erőtlen tervezgetés ellenére, 
amelyek a magyar területi állomány némi kibővítésére irányultak, -  gyakorlatilag a
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nyugati szövetségesek egyike sem mozdította meg a kisujját sem annak érdekében, 
hogy Magyarországot kivonja a szovjet befolyási övezetből, vagy hogy más 
tekintetben próbáljon a helyzetén javítani. Lengyelország kivételével, amely körül 
még heves viták folytak, Sztálin azt tehetett az övezetben, amit csak akart. Nem 
tudom megmondani, hogy a szovjet diktátor valóban annyira utálta-e a magyarokat, 
amint azt néhányan állítják, az azonban biztos, hogy számára nagyon fontos volt 
Lengyelország, továbbá az is, hogy Kárpátalja békés, Benes által történt felajánlása 
fejében Csehszlovákia gesztusokat kapjon, valamint az is, hogy Románia 
belenyugodjon Beszarábia végleges elvesztésébe bizonyos kompenzáció fejében, 
Magyarország „megbékítése" azonban egyáltalán nem szerepelt a tervei között. A 
háború utolsó fejezetében kialakult nemzetközi körülmények között 
Magyarországnak tehát semmi esélye nem volt sem arra, hogy az 1938-1941-ben 
visszaszerzett területekből bármit is megtarthasson, sem arra, hogy kimaradhasson a 
szovjet zónából.

Ez viszont a mozgási feltételeket még szorosabban behatárolta, mint 
amennyire az az 1944-es német megszállás idejét leszámítva megelőzően bármikor is 
történt. Ezúttal ugyanis az ország egy kemény diktatúra karmai közé került, és nem 
úgy, mint 1944-ben egy viszonylag rövid időre, hanem igencsak tartósan.

Már utaltam rá, hogy 1956 hősi és egyúttal naív magyar próbálkozása annak 
ellenére sem múlt el nyomtalanul, hogy a világ megszilárdult rendjének 
megbolygatását a nyugati világ nem vállalta magára, és a magyar forradalom 
szükségszerűen elbukott. A Kádár-féle „vidám barakk" vagy a 
„gulyáskommunizmus" néven is emlegetett magyar rendszer azonban pusztán a 
belső erők játéka folytán nem épülhetett volna ki. Ennek a hátterében ott állt, hogy 
maga a szovjet hatalom roskadozni kezdett. A nyolcvanas évek gazdasági 
megtorpanása, a pártellenzék és a bázis elégedetlensége, az ellenzék szervezkedése 
és a Gorbacsov-féle szovjet kísérlet együttesen vezetett oda, hogy Magyarország 
végül visszavehette azt a függetlenséget, amelyet jogilag és papíron ugyan senki sem 
kérdőjelezett meg, de amely de facto több mint negyven éven át megint csak nem 
létezett. Kétségtelen, hogy egy rövid időre az országot magával ragadta az eufórikus 
boldogság, ám a függetlenségről azóta megint csak keveset hallani. Maguk alá 
temetik a legújabb átszerkesztéssel, a világban közben kialakult magas színvonalhoz 
való alkalmazkodással együtt járó és -  lássuk be -  a lényeget tekintve elkerülhetetlen 
bajok és gondok, még ha ezeket olykor a hozzá nem értés vagy némely magyar rossz 
tulajdonság tetézi is. Magyarország lakossága ismét fizet, fizeti az önállóság árát, és 
én azt hiszem, hogy kitartása, tűrése jobban bizonyítja bizalmát ennek sikerében, 
mint megannyi örömóda bizonyíthatná. A magyarok alapvető önbizalmát saját 
túlélési képességükben e kitartó és mindig megújuló türelmes munkálkodás 
támasztja alá, és ez biztosítja a kis lépések hatékonyságába vetett optimizmusukat is, 
miközben -  ez is kétségtelen -  a csodákat illetően hétköznapi szokásukhoz híven ma 
is némileg szkeptikusak.
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Maria Ormos:

Dor Preis der Unabhängigkeit 

Zusammenfassung

Im vorliegenden Aufsatz wird untersucht, in welchen Kardinalbereichen die im 20. Jh. 
angehäuften Probleme wegen der langen Abhängigkeit und des Mangels an Souveränität von der 
Gesellschaft besondere Bestrebungen, bzw. vom Staat Interventionen, Zusatzverfahren und 
Zusatzmaßnahmen erfordert wurden. Es wird festgestellt, daß die Probleme durch die Bestimmungen des 
Friedens vom 1920 noch größer wurden, und die nach dem 2. Weltkrieg eingetretene neue Abhängigkeit die 
organischen Lösungen wieder jahrzehntenlang verunmöglichte. Von den oben erörterten Bereichen wird 
die Umorganisierung der Wirtschaft, inbegriffen die Bodenfrage, die Problematik des Währungssystems 
und des Außenhandels unter die Lupe genommen, wobei festgestellt wird, daß die richtigen 
Voraussetzungen der begründeten Entwicklung trotz mehrerer Versuche erst in den letzten Jahrzehnten des 
Jahrhunderts realisiert wurden, was dennoch die Lösung der Landwirtschaftsprobleme, die noch zu lösen 
wären, nicht nach sich zog. Trotz schwieriger Hindernisse war der Ausbau der Außenbeziehungen im 
Grunde genommen erfolgreich, was dennoch auf den Ausbau der modernen Armee nicht zutrifft. Die 
Autorin kommt zur Schlussfolgerung, daß die Abschaffung des Mangels an der Unabhängigkeit noch 
immer im Gange ist, wessen Preis die Gesellschaft noch zu bezahlen hat.
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A l k o t m á n y o s  elv ek  ér v én y esü lése  a h a r m in c a s  év ek ben  a

SZÉLSŐJOBBOLDALI PÁRTOK ELLEN INDÍTOTT BÜNTETŐ ELJÁRÁSOKBAN

I.
Alkotmány elnevezés alatt általában valamely államélet jogi rendjének 

szabályozására szolgáló alaptételek összességét értik és az ennek megfelelő 
közszervezetet, közhatalmi szervezeteket. Leegyszerűsített értelemben az Alkotmány 
azt fejezi ki, hogy az államhatalom saját cselekvőképességének határait miként 
állapítja meg.

Ilyen megfogalmazás mellett minden államszervezet rendelkezik 
alkotmánnyal, mint ahogy minden állam szükségképpen rendelkezik valamely 
közhatalmi szervezettel, még akkor is, hogy ha ez primitív fokon nem áll egyébből, 
mint az egy államon belül lévő emberek közti alá- és fölérendeltségből.

Mai nézetünk szerint az alkotmány kifejezést szorosabb értelemben annak 
megjelölésére használjuk, hogy a közhatalom különösen pedig a törvényhozás 
gyakorlása a néphatalom részvételével történik, az államhatalom magának 
korlátokat állít fel és ezeknek vagy törvénybe, vagy szokásjogba iktatásával a 
polgárok szabadságát szűkebb vagy tágabb téren biztosítja, az alkotmányos állam fő 
cselekvési köreiben a törvényhozásnál, kormányozásnál (igazgatásnál) és a 
bíráskodásnál az államhatalmi feladatokat külön fő szervek kezelik, melyek 
egymástól jogilag függetlenek és feladataiknak megfelelően garanciákkal teljes 
jogállást élveznek.

A ma már evidenciának számító klasszikus felosztás szerint az alkotmányok 
lehetnek történelmi, vagy cliartnlis alkotmányok.

Történelmi alkotmánynak nevezzük azokat, melyeknek alapja messze a 
múltba, vagy éppen az állam keletkezésére vihető vissza; fejlődése a nép életével 
fokozatosan történik, mégpedig törvényekben és szokásokban. Tehát tételei egy 
oklevélben összefoglalva nincsenek.

Ezzel szemben állnak a nem történelmi, vagy amint mondani szokás charta
szerű alkotmányok, amelyekben az állam új alkotmányos elveket fektet le, vagy a 
régi alkotmányos tételeket ötvözi az államhatalmi szervezetének megfelelő új 
elvekkel.

A különbségtételnek nemcsak jogi, hanem politikai jelentősége is van.
Az írott, az egy törvényben foglalt alkotmány az állam szervezetét 

harmonikusabbnak tüntetheti fel, részei egyidőben ugyanazon jogi és politikai célból 
vannak létrehozva, egységesebb, szorosabban összefűzött egészet alkothatnak. Elveit 
az uralkodó jogi felfogás szabályozza, alakilag is szabatosabbnak látszik, és úgy is 
mondhatjuk „az írott szavával köt", tehát formalistább lelkületű alkotmányjogászok 
számára megkönnyíti az írott betűhöz való ragaszkodást.
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A történelmi alkotmány nem egy adott időben keletkezett, átható, akkor 
fontosnak tartott irányelvek és politikai nézetek szerint keletkeznek, egyes tételei 
több századra nyúlnak vissza, a jog különböző fejlődési fokát tükrözik és nem a szó 
szerinti olvasata, hanem inkább a belőle kisugárzó szellemben. A modern 
alkotmányjogi felfogás szerint hajlékony, rugalmas és a chartulis alkotmánynál 
szervesebb alkotmánynak nevezzük őket.

A történelmi alkotmánynak további nagy előnye, hogy a nemzet életével 
szorosan összeforrott.

Az ezer éven át kifejlődött alkotmány átmegy a nép érzületébe, szokásaiba és 
gondolkodásába és ilyen hosszú idő elteltével, mint ezer év, az alkotmányos 
szokásokat és gondolkodást még az esetenként hosszabb-rövid időre keletkezett 
diktatórikus rendszerek sem szakíthatják meg.

II.
Magyarországnak írott Alkotmánya az 1949. évtől van, ez azonban nem 

jelenti azt, éppen a fent kifejtett történelmi alkotmányra vonatkozó elmélet 
ismertetése folytán, hogy az azt megelőző időszakokban mind a közhatalom, mind 
pedig a jogalkalmazó, így a bíróságok is ne hivatkoztak volna Magyarország 
alkotmányos alapelveire, annak ellenére, hogy kódexbe foglalt írott alkotmány nem 
volt. Ugyanakkor egyre erősebb az a közjogi felfogás, hogy az 1848-as törvények 
összességükben és együttes megjelenésükben gyakorlatilag Magyarország első írott 
alkotmányaként értelmezhetők.

Vizsgálatom tárgyát az első és második világháború között lefolytatott olyan 
büntető perek képezték, melyekben az állam fellépett az államszervezetek ellen 
törvénytelen eszközökkel támadó csoportosulások, mozgalmak és pártok ellen. A 
konferencia közönsége előtt nem szükséges bizonyítanom azt, hogy az ezzel 
kapcsolatos iratoknak a kutatása nem nélkülözi a nehézségeket. (Itt mondok 
köszönetét Dr. Zinner Tibornak, a Legfelsőbb Bíróság főtanácsosának, aki volt szíves 
rendelkezésemre bocsátani a most tárgyalandó törvényszéki eljárás teljes anyagát.)

Az ilyen tárgyban hozott eljárások közül a jelen munkában a budapesti 
Királyi Törvényszék Bgy- VI. 2134/1939. számú ítéletével foglalkozom, melyben a 
bíróság Kenyeres Jenő és négy társa ügyében állami és társadalmi rend erőszakos 
felforgatására irányuló bűntettben állapított meg tényállást. Az ügyész szerint a 
vádlottak az időközben már jogerősen háromévi fogházra ítélt Szálasi Ferenc által 
alapított és vezetett államfelforgató tevékenységet kifejtő Nemzeti Akarat Pártja 
utódjaként jelentkező azonos célkitűzési Magyar Nemzeti Szocialista Pártnak 
ugyancsak Szálasi Ferenc által vezetett államfelforgató jellege miatt feloszlatott fedő 
szervezetében, a Magyar Nemzeti Szocialista Párt nevű hungarista mozgalomban 
játszottak vezető szerepet. A Királyi Törvényszék a vád keretén belül először azt 
vizsgálta, hogy a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, illetve névváltoztatás folytán 
Hungarista Párt szellemi vezérletében, módszerében, tevékenységében változatlan 
folytatásként jelentkezett-e a korábban már közigazgatási úton feloszlatott Magyar 
Nemzeti Szocialista Párt mozgalmának, vagy pedig ez utóbbi pártok pártelveinek
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törvényellenes tartalmát kihagyva a pártelvek és célok megvalósítására igénybe vett 
törvényellenes eszközöket és módszereket elhagyva, alkotmányos, tehát 
jogellenességet és erőszakot kizáró úton és keretek között igyekezett-e működni és a 
közhatalom gyakorlatának átvételére törekvő politikai párt-végcélját elérni.

A bírósági ítélet tényállásának kiinduló alapja az volt, hogy Szálasi Ferenc 
1935. május 1. napján a Magyar Királyi belügyminiszternek bejelentette a párt 
megalakulását és beadványához egyidejűleg csatolta a „cél- és követelések" politikai 
röpirat egy példányát is.

A „cél- és követelések" című röpirat elveiből kiemelendők a következők:
• A törvényhozó és végrehajtó hatalom intézményeinek megszüntetése,
• fokozott iparosítás,
• új középosztály teremtése,
• a magántulajdonnak az állam érdekében történő korlátozása és az ingó- és 

ingatlan javak szétosztása a munkásság között,
• az arany- és külföldi fizetési eszközök beszolgáltatása,
• a magántulajdon nagyfokú korlátozása,
• a honvédelemnek a párt eszméi szerinti átszervezése.

Ezen elvek és a később előkerült bizonyítékok alapján, melyek különböző 
körlevelekben jelentek meg, egyértelműen megállapítható volt, hogy a párt a hatalom 
erőszakos átvételére szervezkedik.

Az 1937 március havában keltezett „Magyar Munkások! Eszmetársak" feliratú 
röpiratában a társadalom vezetőit azzal támadta meg, hogy belerúgtak a 
munkásságba és a haza felépítését a „büdös proli" nélkül csinálták meg.

1937. március 30-i keltezéssel már mindezen elvek „Harci Utasítás" címmel 
jelentek meg, amelyben kifejtik, hogy a mai rendszertől nem várnak és nem kérnek 
semmit. Eltiltja párt-testvéreit, hogy a jelenlegi politikai rendszer mellett bármiféle 
szereplést vállaljanak az államéletben és nem kíván bekerülni a parlamentbe és ezt a 
mozgalom tagjai számára meg is tiltja.

A különböző, most nem ismertetett körlevelekből egyértelműen 
megállapítható volt az is, hogy katonai mozgalmat szervezett, melynek célja az 
államhatalom teljességének erőszak útján történő birtokbavétele.

A bíróság a rendelkezésére álló iratokból egyértelműen megállapította, hogy 
a párt a Budapest Andrássy út 60. szám alatt lévő pártközpontjában jelentős 
fegyverkészletet halmozott fel és megszervezte a különböző harci egységeknek az 
alá- és fölérendeltségét (pl. minden három tagú szakaszban legalább egy embernek a 
gépfegyver kezeléséhez is érteni kellett).

A törvényszék nagy jelentőséget tulajdonított annak a nem vitás és 
egyébként is bizonyított ténynek, hogy a párt szervezkedését a teljes titkosság 
jellemezte, a titoktartásra esküt is kellett tenni.

A bírósági iratok között elfekvő eskü szövege a következő:

A l k o t m á n y o s  e l v e k  é r v é n y e s ü l é s e  a  h a r m in c a s  é v e k b e n  2 1
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„Esküszöm az élő Istenre, Anyámra, hogy Szálasi Ferenc Vezéremhez, amíg élek hű marmlok. 
Esküszöm, hogy a kiválasztottak ezen táborába, mely a Hungarista Mozgalom szerves részét 
képezi, önként, saját elhatározásomból lépek be. Esküszöm, hogy ezen Szövetségből, amíg élek 
ki nem lépek, politikai álláspontomat meg nem változtatom. Vezérem parancsára életemet, 
vagyonomat áldozom, mert tudom és érzem, hogy hazám, nemzetem és fajom 
fennmaradásáért mindent áldoznom kell, amivel Isten megajándékozott.
Esküszöm, hogy Vezérem vagy az általam ismert vezetőnek parancsait gondolkozás, bírálat 
nélkül teljesítem. Esküszöm, hogy a Szövetség belső ügyrendjét, célját, szabályait, 
elhatározásait, tagjait, soha semmiféle vallatási módszer kényszere alatt, anyagi vagy erkölcsi 
sikerért még a gyónás szentsége alatt sem árulom el, ideértve Anyát, Apát, Testvért, 
Feleséget, Gyermeket is, kivéve ha erre határozott engedélyt nem kapok.
Isten engem úgy segítsen."

III.
A Királyi Törvényszék elsősorban a Magyar Nemzeti Szocialista Párt 

jellegével, célkitűzésével, szellemi vezérletével, módszereivel és tevékenységével 
foglalkozott.

A bíróság az alábbiakat állapította meg:
Valamely mozgalom és szervezkedés célkitűzései abban az esetben valósítják meg az 
1921. évi III. törvénycikk első fejezetében meghatározott valamely bűncselekmény 
tényállását, ha azok:
1. ) az ország területén lévő népesség hatalmi szervezetét képező állam rendjének 
összessége, tehát az Alkotmány, államforma, törvényhozói, végrehajtói és bírói 
hatalom szervezettsége és működése, termelés, ipar, kereskedelem és forgalom;
2. ) az állami élet függvényeként jelentkező egy meghatározott cél megvalósításának 
szolgálatában együttműködő egyének alkotmányos jogszabályokkal biztosított 
életviszonyai rendjének egésze, tehát a vallás, házasság, tulajdon, gondolat- és 
sajtószabadság, gyülekezési jog, élet-, testi épség és becsület összessége, illetve 
összehangzó működése;
3. ) vagy ezek közül olyan intézmények ellen intéznek támadást, amelyeken az állam- 
és társadalmi rend egésze felépül és nyugszik.

Továbbmenően mindezt megvalósítja az a tevékenység is, amely az állam 
felforgatásra irányuló szervezkedés vagy mozgalom céljának megvalósítására a 
fennálló rendet jog- és törvényellenesen támadó módon és eszközökkel igyekszik 
elérni.

A bíróság a bizonyítékok alapján arra a meggyőződésre jutott, hogy a 
mozgalom kettős arculatú volt és politikai céljait és működését kettős vonalon 
fejtette ki.

Az egyik vonalon vállalta és hirdette a nyilvánosan megjelent pártelveket és 
pártcélokat. E pártelvek és eszmék terjesztésére a véleménynyilvánítás és meggyőzés 
megengedett eszközeivel törekedett és azokat az állam alkotmányos intézményei 
útján igyekezett megvalósítani. Ezzel szemben semmi kifogás nem támasztható,
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mivel az alkotmányos népképviseleti rendszer fogalmából következik, bogy az 
állampolgároknak és azok pártokban való tömörülésének a létező állapotok 
javítására irányuló törekvése az arra hivatott intézmények útján szabad és 
megengedett.

A mozgalom második működési vonala -  amelynek titkosságára mind a 
mozgalom vezetői, mind a tagjai esküt voltak kötelesek tenni -  azonban jellegében, 
célkitűzésében, szellemi vezérletében és módszereiben, eszközeiben és 
tevékenységében, az állam és társadalom erőszakos felforgatására irányult.

A párt tehát a nyilvánosság előtt folytatott működése mellett egy második, 
éspedig az elsővel fedett tevékenységet is kifejtett kizárólag azért, hogy a börtönben 
ülő Szálasi Ferenc vezéri uralmát és az ennek alapját képező, az egész országot 
irányító egypárt-rendszert megvalósíthassa. A mozgalom vezetősége tudatában volt 
annak, hogy a rejtett célok nyilvánosságra hozatalával az uralmat alkotmányos úton 
nem, csak erőszakos módszerekkel nyerheti el. A bíróság a közvélemény 
meggyőzésére kiadott röplapok és röpcédulák tartalmát megvizsgálva 
megállapította, hogy a módszer szerint a mozgalom szervezői mindig csak állítottak. 
Ellenben megkerülték vagy elhagyták az állítások bizonyítását és az érvek 
megokolását. A kérdések megítélésében az érthetőségre és a tetszhetőségre egyaránt 
ügyeltek, ilyenek voltak pl. „győzünk és leszámolunk]”, „három millió koldus országa!". 
Megállapítható volt az is, hogy szervezeteiket legerőteljesebben különösen a fővárosi 
gyárakban, üzemekben működő munkásság között építették ki. Magát az üzemeket 
is ún. tizedekben külön vezetőkkel, parancsnokokkal és külön kerékpározó és 
fegyveres csoportokkal szervezték meg.

Amikor a mozgalom vezetői úgy érezték, hogy a közvéleményt megfelelően 
átalakították, gyűlöletüket felszították és amikor már mindenre kész kiképzett 
karhatalommal és hadiszerekkel rendelkeznek, a vezetőség 1938 őszén elérkezettnek 
látta az időt arra, hogy áttérjen a nyílt erőszak útjára, mégpedig titkos merényletek és 
tömegtüntetések alakjában annak érdekében, hogy a közhatalmat erőszakos úton 
szerezze meg.

A beszerzett iratok szerint ugyanis a mozgalom tagjai részéről törvényesen 
megtartott vagy beszerzett katonai lőfegyvereket és hadianyagokat az Andrássy út 
60. szám alatt lévő pártközpontban be kellett jelenteni. A korábban ismertetett 
párteskü szövegét nem az egyetemes jó, hanem csupán a pártérdek és 
pártcélszerűség hozta létre olyan természetű kötelezettség alakjában, amely a 
fennálló erkölcsi rendet veszélyezteti, azzal ellentétes és azt semmibe veszi, ezért az 
súlyos veszélyt jelent a társadalomra.

IV.
Az ügyben eljáró törvényszék a megállapított tényállásból a következő 

közjogi következtetéseket vonta le:
Az állam és a társadalom életének irányítása a kormányzás. A kormányzás 

hatalmat jelent. A kormányzás hatalma azonban nem csupán szervezett 
kényszererőt, hanem erkölcsi erőtényezőt is jelent. Ezzel a két tényezővel a hatalom
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átvételéért küzdő pártoknak, mint a politikai társadalom legfontosabb közületeinek 
számolnia kell. Megengedhetetlen tehát, éppen az állam nemzetre és egyénre kifejtett 
hatásánál fogva, hogy egy politikai párt belső felépítése közerkölcs-ellenes 
tartalommal bírjon, egyeduralomra és egypártrendszerre törekedjen és a hatalom 
átvétele céljából erkölcstelen eszközöket vegyen igénybe. Az egyeduralkodó hatalom 
gyakorlása ugyanis könnyen elfajulhat, mert az egyeduralkodó egypártrendszer 
hatalmának külső korlátlanságát egyetlen belső lelki és szellemi megkötést jelentő 
eszme sem fékezi. Az egyeduralkodó belső és külső szabályozója ugyanis önmaga. 
Mivel nincs szükségképpeni szabályozója ezzel hatalmi arányérzékét és 
mértéktartását könnyen elveszítheti, uralma önkényuralommá, féktelenséggé és 
hatalmaskodássá válhat.

Amennyiben az egyeduralkodó az állami feladatok végzésére egyetlen 
pártnak a politikai irányítását venné igénybe, úgy ez esetben a társadalom politikai 
erőit rövid idő alatt elsorvasztaná, kiélné.

„A magyar történelmi Alkotmánynak éppen abban van előnye és éppen azért nincs mindent 
egybefogóan írt alaptörvénye, mert a nemzetet és annak államszervezetét végtelennek és 
öröknek fogja fel és éppen ezért életfejlődésben nem akarja megállítani és változllátatlannak 
állított alaptörvényekkel megkötni. A Magyar Alkotmány lényegéből folyik, bogy a 
mindenkori állam és társadalmi rend a korábbi társadalmi felfogásnak és a rend képviselőinek 
belátása és történeti hagyományokon nyugvó politikai érzéke alapján csupán időlegesen és 
viszonylagosan teremt szabályozást. Így fennmarad mindig annak a lehetősége, hogy az 
Alkotmány meghaladott, vagy az idő által kikezdett részeit később a fejlődés és a kitermelődött 
koreszméknek megfelelően az állam és társadalom törvényes rendjének erőszakos felforgatása 
nélkül megfelelő -  akár új -  jogintézmények alkotása és jogszabályozás útján korszerűsítsék és 
az így korszerűsített Alkotmány keretén belül és segítségével oldják meg a tervezett állami és 
politikai feladatokat. Az ehhez való ragaszkodást pedig alkotmányhűségnek nevezzük."

A bíróság megállapította, hogy a nemzeti szocialista mozgalomnak a 
második titkos és rejtett vonalon kifejtett közerkölcs-ellenes törekvései igazolták, 
hogy céljait nem alkotmányos úton, esetleg az Alkotmány korszerűsítésével akarta 
elérni, hanem annak megszüntetésével és helyette vezéri, valamint 
egypártrendszeren alapuló uralom alapján.

A mozgalom tehát megtagadta az alkotmányhűséget, E mozgalmi 
tevékenység -  állapította meg a bíróság -  önmagában is bűntett, mégpedig a Csemegi 
Kódex, azaz az 1878. évi V. törvénycikk 173. § rendelkezése alapján.

Az 1878: V. te., a magyar büntető törvénykönyv 173. §-a szerint: „Öt évig 
terjedhető államfogházzal büntetendő az, a ki a 171. §-ban meghatározott módon a király 
személyének sérthetetlenségét, a trónöröklés törvényes rendjét, az alkotmányos államformát, 
vagy a törvény kötelező erejét megtámadja; úgyszintén az is, ki az alkotmány egyes 
intézményeit, a monarchia másik államával fennálló kapcsolat, vagy a magyar államot képező 
országok közt fennálló államközösség ellen, avagy a királynak, az országgyűlésnek, az
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országgyűlési bizottságoknak vagy a közösügyek tárgyalására hivatott bizottságnak törvényes 
joga ellen lázit."

V.
A bíróság alkotmányos következtetései summázva a következők:

A fent leírt mozgalmi törekvés alkotmányon kívülisége miatt megszüntetné vagy 
látszatméltósággá süllyesztené az államfő közjogi hatalmát, 
továbbá a törvényhozói és végrehajtói hatalmat, 
megszüntetné a politikai pártok kialakítását és küzdelmét,

- a kizárólagosságot biztosító egypártrendszere miatt,
a gondolat- sajtó és véleménynyilvánítás, valamint a gyülekezés és politikai 
egyesülés szabadságát, mint a társadalmi rend körébe eső intézményeket.

VI.
A jelen előadás terjedelme nem teszi lehetővé egyéb szélsőséges mozgalmak 

elleni bírósági eljárásoknak a részletes ismertetését, amely egy nagyobb monográfia 
tárgya kell hogy legyen. Az előadás célja a konferencia anyagának tárgyához 
igazodva az volt, hogy bemutassam: Magyarországot ezeréves fennállása alatt az az 
alkotmányos rend tartotta össze, amelyet mindig maga a nemzet harcolt ki a 
főhatalommal szemben.

A magyar Alkotmánybíróság tagjai nem véletlenül hirdetik ki a 
határozatokat úgy, hogy az általuk viselt díszláncon az aranybulla pecsétjének 
másolata függ. A magyar nemesség, mely a középkorban a nemzet korpuszát 
képviselte, akkor harcolta ki először magának a főhatalommal szembeni ellenállási 
jogát. Ebben a körben azt sem kívánom részletesen kifejteni, hogy milyen hatással 
volt bel- és külpolitikailag a nemzet egységének fennmaradásában Werbőczy István 
Hármaskönyve, melyek a háború utáni évtizedekben retrográdnak és a jobbágyság 
ellen irányulóként értékelt az akkori történelemtudomány.

A Baloldali Márciusi Front későbbi tagjának, a méltatlanul korán meghalt 
Szűcs Jenő történésznek jelent meg elsőként az a gondolata, hogy a történelmi 
személyek cselekedeteit az adott történelmi korszak szerint kell megítélni és nem 
pedig egy több száz év múlva keletkezett, tetejében idegen országokból átszármazott 
ideológia alapján. Werbőczy idejében -  fogalmazta meg Szűcs Jenő -  polgárság még 
nem létezett Magyarországon, tehát nemesség volt az a koherens erő, amely az 
államot belpolitikáikig mindenképpen, de külpolitikailag is összetartotta és 
fennmaradását biztosította.

VII.
A jelen előadás szerzőjének nem volt célja az, hogy az előadásból bármiféle 

következtetés legyen levonható különböző időkben megjelent mozgalmakra, esetleg 
párhuzamoknak a felfedezésére. Ezt a szerző azért sem teheti meg, mert foglalkozása
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nem történész, hanem jogász és alkotmánybíróként nem lehetett más célja, csak az 
egyetemes magyar jogászságnak, a közjogi felfogású magyar bírói joggyakorlatnak, 
tehát a jogászi becsületnek a védelme.

Az ítélet 1939-ben született. A bíróság a vádlottakra életfogytig tartó 
szabadságvesztéstől négy évig terjedő börtönbüntetéseket szabott ki, amely 
rendelkezés éppen a történelmi időszakra tekintettel nem nevezhető bátortalan 
tettnek.

Kötelessége az előadónak tehát rögzíteni azt, hogy a bírósági tanács élén dr. 
Márton Albert királyi ítélőtáblái tanácselnök állt, a szavazóbírák dr. Nagy Lóránd, 
dr. Menyhárd Alfréd és dr. Paraszkay Gyula voltak. Az ítélet korszerű szemléletét 
igazolja a hatályos alkotmányunk 2. §-ának (3) bekezdése, mely szerint: „A társadalom 
egyetlen szervezetének, egyetlen állami szervnek vagy állampolgárnak a tevékenysége sem 
irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos 
birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben 
köteles fellépni. "

Ugyancsak a hatályos alkotmányunkból idézek:
3. § (1) bekezdés: „A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos 
jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon 
tevékenykedhetnek.
(2) A pártok közreműködnek a népakarat kialakításában és kinyilvánításában.
(3) A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen párt 
sem irányíthat semmiféle állami szervet. A pártok és a közhatalom szétválasztása érdekében 
törvény határozza meg azokat a tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy 
tisztségviselője nem tölthet be."
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István Bagi:

Verfassungsmäßige Prinzipien in der Str afgerichtsbarkeit der dreißiger Jahre in Ungarn

Zusammenfassung

Der Autor untersucht inr vorliegenden Aufsatz durch die Vorstellung eines gegen die Mitglieder 
einer rechtsextremistischen Partei eingeleiteten Strafprozesses in der Zwischenkriegszeit die 
Verwirklichung der damals geltenden verfassungsmäßigen Grundprinzipien im Urteilspruch. Nach der 
Einführung, wo der Autor die Klassifikation der allgemein anerkannten Verfassungsarten angibt, berichtet 
er über die Umstände, Angeklagten und den Tatbestand des untersuchten Strafprozesses. Er stellt fest: trotz 
der damals fehlenden sogenannten chartalen Verfassung war das Gericht imstande, die verfassungsmäßigen 
Grundprinzipien aus der historischen Verfassung abzuleiten, und dadurch das verfassungswidrige 
Verhalten der Täter und Beteiligten zu belegen.
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H a so n ló sá g o k  és k ü lö n b ség ek  a m a g ya r  k ir á ly sá g  f.s a K ijevi

RUSZ TÖRVÉNYHOZÁSÁBAN
(SZENT ISTVÁN VALAMINT VLAGYIMIR ÉS BÖLCS JAROSZLAV 

TÖRVÉNYEINEK ÖSSZEVETÉSE)

A törvények összehasonlító vizsgálatának évszázados hagyománya van. 
Európa nyugati felében a római jog hatásának kimutatásával,1 Európa keleti felében 
(illetve az ortodox világban) a bizánci jog nyomainak elemzésével indult a kutatás.2 
Érvényes mindez a közíépkori magyar jogalkotás és a Kijevi Rusz törvényeinek 
esetében is. Ugyancsak régen nyert megállapítást, hogy a korai törvénykezésnek 
egymástól függetlenül is vannak közös jegyei, pl. az adott gens szokásjogának 
lenyomata mindenütt jelen van. Nem vizsgálták részletekbe menően, kellő 
alapossággal a kelet-közép-európai országok törvényeinek hasonlóságait,3 az első 
ezredfordulón megkeresztel kedett országok és a Kijevi Rusz egyidejű 
törvényhozásának összefüggéseit.4 E törvények egymásra hatása -  a nyelvi 
különbségek miatt -  lényegében kizárható, az általános vonások „lefejtése" után 
fennmaradó különbségek a társadalom különbözőségeinek kimutatására kínálnak 
lehetőséget.

[. Közép- és Kelet-Európa első  törvényei

Az első ezredforduló előtt röviddel megkeresztelkedő közép-európai cseh, 
lengyel, magyar nép és a kelet-európai Kijevi Rusz első törvényeit a kereszténység 
felvételének, majd e lépés következményének, az írásbeliség megjelenésének 
köszönhette. A korai törvényekre általában jellemző, hogy megtalálhatók benne a 
barbár törzsi szokásjog elemei (consuetudo), de kimutatható a keresztény kánonjog és 
a bizánci (azaz egy átformált római) jog hatása is. Nagy szerep jutott a törvényeket 
lejegyző személyeknek, személyes ismeretanyaguk bizonyára nyomot hagyott a 
törvénygyűjteményeken. A germán törzsek mindegyikének keletkezett írásban 
rögzített szokásjoggyűjteménye. Ezeket nem gyúrták össze egységes rendszerré, 
hanem továbbra is egymással párhuzamosan léteztek. A magyar törvénykezésre

1 A z  egyik legkorábbi munka, amely máig hatóan érvényes megállapításokat tartalmaz: MAINE 1997, ld. 
erről Hamza G. utószavát a kötetben 219-238.; HORVÁTI 11979. 9-44.; Sí EIN 1997. 204-208.
- Kai.acsov 1846.; MRL3-25.; Berman 1950. 122-129.
3 Györffy utal pl. a lengyel törvényekre, de részletes elemzést nem ad: GyöRFFY 1973.10-11.; CYÖRFPY1977. 
275.
1 KÁU.ay 1993.

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSŐ EZER EVE
l'ECS, 2 0 0 0



30 Fo n t  M á r  i a

gyakorolt hatása miatt a 741-743 táján késztilt Lex Baiuvariorum bír különleges 
jelentőséggel,5 de nem hagyható figyelmen kívül a bizánci jog hatása sem. Bizáncban 
a római jog sokkal erőteljesebben volt jelen, mint Európa nyugati felében. Ez nem 
utolsó sorban a Justinianus-kori (529-534) rendszerezésnek köszönhető. III. Leó 
császár (714-741) jelentősen kibővítette az uralkodó szokásjog alapján, amihez 
hozzájárultak a birodalomba betelepülő barbár népek. Majd Bölcs Leó (886-912) volt 
az, aki mindebből hatvan könyvnyi összefoglalást készített.6

Magyarország északi szomszédságában mind a cseh, mind a lengyel 
keresztény fejedelmek nevéhez kapcsolódik törvényalkotás, de ezek szövegét nem 
ismerjük, csak egy-egy utalás van arra, hogy egyáltalán léteztek. A 12. századi cseh 
krónikás, a prágai Cosmas állítása szerint7 I. Premysl Bretislav (1035-1055) hozott 
törvényeket, amelyekből példaként említ néhány passzust. Cosmas szerint a 
törvényeket 1039-ben rögzítették. A Décréta Brecislai thicis foglalkozik a házassággal, 
a gyilkosságokkal, a temetéssel, tiltja a vasárnapi munkavégzést. Az egyik 13. 
századi káptalan (Olomouc) iratai között fennmaradt egy olyan párbeszédes szöveg, 
amely szintén e korai törvények létét bizonyítaná, ám inkább a Cosmas-krónika 
adaptációjának tűnik. Az elbeszélő források 992-re datáltan Boleslav nevéhez is 
kapcsolnak egy edictu mot, de ezt már a századforduló forráskritikája is hiteltelennek 
tartotta.

A lengyel törvényekkel hasonló a helyzet. Az ezredfordulón élt merseburgi 
püspök, Thietmar krónikája8 mondja, hogy Vitéz Boleslaw (992-1025) törvényeket 
hozott, pl. a böjt megszegői ellen: fogukat kitörték. 991-re datált irat a „Dagoine 
index",9 * amely Mieszko fejedelem második házassága következményeként 
keletkezett, midőn a német Theoderik őrgróf leányát (Oda) vette feleségül. A szöveg 
lényegében nem törvénykönyv, hanem a hercegnek a pápával folytatott levelezését 
őrizte meg. A levél tartalma szerint a fejedelmi hatalom örökléséről rendelkezett és 
Mieszko hatalmi körzetét írja le. 1085 körüli másolatból ismert.

Vlagyimir kijevi nagyfejedelem (980-1015), aki Kijevi Rusz lakóit 
megkeresztelte, az egyház számára egy oklevél formában megfogalmazott 
privilégiumlevelet bocsátott ki (tisztái)).1H Datálatlan dokumentum, de tartalma 
szerint egyértelműen 988 után kellett keletkeznie. Eredetije nem maradt fenn, de a 
másolatok kétszázat meghaladó száma és tartalmuk közös vonásai miatt hitelesnek 
tekinthető. Ugyanezt tette Bölcs Jaroszlav (1019-1054) is, de sokkal részletesebb 
szabályozást alkotott -  egyházi ügyek vonatkozásában.11 Az ő nevéhez fűződik 
továbbá az első világi törvénykezés is, de ez önállóan nem maradt fenn, csupán a fiai

5 JÁNOSI 1996. 62-63.; a törvény szövegének kiadása: MCI I Leges
6 Obolensky 1999.381-390.; Mrl 5.
7 Cosmas 86-88.
* Thietmar 496.
" KÜRBISÔWNA 1962. 395.; JASINSKI1992. 55-59.
'» SCSAPOV 1976.13-84.
11 SCSATOV. 85-139.
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által átdolgozott, kompilált változatban. Jaroszlav törvénj'eit 1036 tájára, a fiai által 
átdolgozott verziót 1072 körülire datáljuk.12

A Magyarországgal szomszédos délszláv népek közül a horvátok alkottak 
államot az ezredfordulón, de még csak utalás sincs arra, hogy fejedelmeik közül 
bárki is szokásaik írásba foglalásához fogott volna.13 A bolgárok esetében a 
megkeresztelkedésre már korábban sor került, de az írásbeliség csak liturgikus 
szövegek ószlávra fordításában jelentkezett. Az első bolgár államot II. Bazileosz 
császár 1018-ban felszámolta, így saját törvények rögzítésére nem is kerülhetett sor. 
A bizánci kánonjog (Nomokanon) bizonyos részeinek ószláv nyelvre való átültetéséről 
tudunk, amely szláv nyelvterületen Konncsije knyigi néven vált ismertté. A Konncsije 
knyigi nemcsak egyházjogi, hanem liturgikus elemeket is tartalmaznak, amelyeket a 
helyi gyakorlat szerinti kiegészítésekkel láttak el. E kompendiumok közül az 
eredetileg ószláv nyelvű változat Athosz hegyén készülhetett a 12. században, de ez 
nem maradt fenn, csak 13. századból való óorosz és még későbbi szerb redakciója.14 
Emiatt inkább a későbbi korszak egyház- és művelődéstörténeti vizsgálatánál vehető 
figyelembe.

Magyarországon a törvények első írásos megfogalmazása Szent István király 
(997-1038) nevéhez fűződik. Az általánosan elfogadott datálás szerint az egyik a 
koronázás időpontja körül, a másik 1030-as években keletkezett.15 Úgy véljük, hogy 
az ezredfordulón a közép- és kelet-európai országok korai törvényhozásának 
eredményei egyedül Magyarországon és a Kijevi Ruszban maradtak ránk olyan 
szinten, hogy összevethetők.

II. A szöveghagyomány

1. Szent István töményeinek keletkezése és kéziratai

Szent István törvényei 56 kapitulumot tartalmaznak, de nincs egyetlen olyan 
kézirat sem, amelyben egyszerre mindegyik fellelhető.16 A kéziratok zöme a 16. 
századból származik, ezen alapul a múlt század végén kiadott Corpus luris, 
amelyben Szent Istvánnak két törvénykönyve található, de az első szám alatt az 
Intelmek -  egy királytükör -  szövege olvasható; a második tartalmazza az összes 
többi kapitulumot -  egyben. A többi 11. századi törvénnyel szemben a szent istváni- 
nak létezik egy 12. századi másolata is, a halárainkon túl készült Admonti kódexben. 
A kódexmásoló nem írja, hogy ki a törvényhozó, de a Szent István-i kapitulumok 
közül 50 előfordul benne, de más bontásban. Az ötven törvénycikk két 
törvénykönyvre tagolódik: 35 +15. A máshonnan ismert 56 passzusból hat egyáltalán

H a s o n l ó s á g o k  f.s k ü l ö n b s é g e k  a  m a g y  a r  k ir á l y s á g  és a  K ij e v i R u s z  t ö r v é n y h o z á s á b a n  31
(Sz e n t  Is t v á n  v a l a m i n t  V l a g y im ir  és Bö l c s  Ja r o s z i .a v  t ö r v é n y e in e k  ö s s z e v e t é s e )

12 Mrl 15.; Font 1998.48.
L' Kl.AIC' 1990. 57-103.
14 SCSAPOV 1978.40-48.
,5 JÁNOS11996. 67-97. (irodalommal)
16 JÁNOSI 1978. 227.
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nem fordul itt elő, viszont van kettő, amit csak innét ismerünk.17 18 A számbeli eltérést 
az adja, hogy a paragrafusok „felbontása" másképp történt, pl. egyik helyen külön 
számozva szerepel egy „alpont", „ugyanarról más" kezdettel. Az Admonti Kódex 
két plusz paragrafusa a kardrántásról szól, és azokról, akik más szolgáinak 
szabadságot szereznek.IS A későbbi kéziratokban minderről differenciáltabb 
rendelkezés található, így előfordulhat, hogy e korai szöveg aktualitását vesztette és 
a másoló nem tartotta szükségesnek leírni. A hiányzó hat kapitulum között ott 
találjuk a tizedről szólót, amelynek kimaradása érthetetlen, hiszen bizonyosan volt 
ilyen rendelkezés, ez már az 1002. évi pannonhalmi oklevélből tudható.19 A királyi 
udvar élén álló szolgákról, az összeesküvésről, a szolgák felszabadításának módjáról 
szóló passzusok egyes elemei lehettek a késői István kor termékei, de készülhettek 
akár 1. András korában, akár a Kálmán-kori törvényrevízió alkalmával.20 Az biztos, 
hogy az Admonti kódex szövege egy teljesen különálló változatot képvisel (A 
változat). A későbbi másolatok sem egységesek, mint említettük, különbözik a 
kapitulumok száma, változik a szóhasználat, vagy a szöveg rövidül; 
megkülönböztethető egy B1 és eg)' B2 szövegtípus, amelyek egymástól függetlenül 
készültek, de közös eredetre mennek vissza. Az A változat keletkezési ideje a 12. 
század, a keletkezés helye Admont, ahová a 11-12. század fordulóján kerülhetett a 
törvény szövege. Pontosabb kronológia felállítását megkísérelve, gyanúba jöhet 
Salamon király regnálásának ideje, akinek császári rokonsága volt: felesége Judit, 
IV. Henrik császár testvére volt. Salamon 1063-1074 között uralkodott, majd 
elűzetése után a nyugati határszélen tartózkodott. Számításba jöhet még II. Béla 
(1131-1141) Zsófia nevű leánya, aki félreállított császári jegyesként admonti apáca 
lett. A másik két szerkesztmény a 12-16. század között Magyarországon 
keletkezhetett; a terminus ante quem 1507, amikor II. Ulászló király (1490-1516) 
törvénye utal a korábbi jogi dokumentumok összegyűjtésére.21

A kézirattörténet nem a törvények keletkezési idejére világít rá. Szent István 
első törvénykönyve nagy valószínűséggel kapcsolható a koronázáshoz, hiszen ezt 
követően került sor az egyházszervezet kiépítésére, és itt jelentek meg az egyházzal 
kapcsolatos rendelkezések, illetve ekkor tűnik indokoltnak a 847. évi mainz-i zsinati 
határozatok átvétele.22 A második törvénykönyv esetében a kormeghatározás az 
összeesküvésről szóló passzus miatt (ld. Vazul ügyét) az 1030-as évekhez 
kapcsolódott. Csakhogy ez a passzus hiányzik a 12. századi szövegváltozatból. Igaza 
lehet Jánosi Mónikának, hogy a későbbi rendelkezéseket I. András (1046-1060) 
gyűjthette egybe. A törvényszöveg rávilágít a törvényalkotás módjára: „decretali 
meditatione nostre statuimus"23 (törvényben testet öltött gondolkodás eredményeken

17 Jánosi 1985.
18 Z. 146-147. (I. cap. 16, 21.)
”  DMA 25-41.
20 JÁNOSI 1985.46-49.
71 JÁNOS11996. 95-96.
77 GyöRFFY 1977. 268-276.; JÁNOS11996. 79.; Kristó 1999. 54-58.
23 Z. 141. (praefatio)
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előírtuk) vagy „ dec revu mis nostra reguli patentin''2*/“ (királyi hatalmunknál fogva 
elrendeltük) vagy „consensimus igitur petitioni tocius senatus"2* (hozzájárultunk az 
előkelők kéréséhez); azaz egyszer királyi rendelkezésként (parancsként) fogalmazódott 
meg, majd az előkelőkkel való konszenzus nyomán. Azaz parancsokat és szokásokat 
rögzít, mint a korai törvények általában. Nem valószínű, hogy csak egy-két 
alkalommal hozott volna törvényt első királyunk,* 21 * * * 25 egy László-kori (1077-1095) 
adat,26 valamint az Intelmek szövege27 világítanak rá arra, hogy meghatározott 
időnként, vagy sürgősen megoldandó problémák esetén összehívta az előkelőket, 
világiakat és egyháziakat, s tanácskozott velük. Az egyháziak -  István korában 
zömében külföldiek -  hozták a kánonjog és a nyugati jogalkotás szokásait és 
terminológiáját; a világiak pedig a helyi szokások ismeretét és a megoldandó 
kérdéseket. A tanácskozás magyar nyelven folyhatott, csakúgy mint a törvények 
kihirdetése. Az igazságszolgáltatás menete megkövetelte, hogy minden ispáni 
központba eljussanak a törvények. A gyakorlat már ekkor is az lehetett, amit László 
korában írásban rögzítettek: „Nuncius regis de villa in villám vadat", ,,j...] regis nuntius 
palam faciat omnibus" (A király követe menjen [...] faluról falura; [...] nyilvánítsa ki 
mindenkinek [,..])28

2. A Kijeid Rusz első  törvényei

A Kijevi Ruszban uralkodó szokásokra első alkalommal a Bizánccal kötött 
kereskedelmi szerződésekben találunk utalást.29 Noha a szerződések alapvetően 
békeszerződések, szabályozzák a görög földre érkező kereskedők, illetve a 
császárnál szolgálatot vállalók helyzetét; kitérnek egy-egy olyan esetre is mint pl. a 
lopás, verekedés, emberölés. A büntetések kiszabásánál vagy konkrétan megnevezik 
a büntetést, de többnyire az olvasható, hogy „no 3aKony". A 944. évi szerződésben 
fordul elő kétszer is „?o pyccKOMy laKony". Noha a szó szerinti fordítás a „törvény" 
szó használatát kívánná meg, úgy gondolom, inkább egy íratlan szokás követéséről 
van szó, és nem elveszett törvénykönyvet kell keresni a háttérben.50 E szerződések 
önállóan nem maradtak fenn, csak a „[Jtmeant> apeMeiutbtx nem (azaz: Elmúlt idők 
elbeszélése, szokásos rövidítése: PVL) szövegébe illesztett formában. A PVL 
legkorábbi kézirata 14. századi.31 A szerződések mégis eredetinek tekinthetők, mivel 
megfelelnek azoknak a formuláknak, amelyeket Bizánc az itáliai városállamokkal

Hasonlóságok és különbségek a magyar királyság és a Kiihvi Rusz törvényhozásában
(Szent István valamint Vlagyimir és bölcs Jaroszlav törvényeinek összevetése)

TV' Z. 144. (I. cap. 6.)
21 Z. 153. (II. cap. 2.)
-’5 JÁNOSI 1996. 85-89.; ZSOLDOS 1997.15-16., KR1STÓ1999. 57.
20 László 11., prefatio: „Temporibus piissimi regis Ladistai omnes nos regni Pannonico optimales in monte sancto 
conventum fecimus" Z. 166.
27 „De magnitudine c o n s i l i i (cap. 7.) Z. 138.; Srh II. 625.
2S Z. 173. (Lászó III. cap.1-2.)
2» Pi.DR 46-52. (912.ÓV), 60-68. (944. év); Mai.INCOUDI 1994.
m Nem értünk egyet SZVERDLOV 1988. 8-11. álláspontjával.
V . la H pet 11 i.eiiCK.'w ac ion uct.. 1377.
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kötött szerződéseiben követett. Maligoudi szerint32 Nyesztor volt az a krónikaíró, 
aki ismerhette a szláv (óegyházi szláv) nyelvre fordított változatot és beillesztette a 
krónika szövegébe.

A Kijevi Rusz törvényalkotásának másik szegmensét képviselik Vlagyimir 
(978-1015) és Bölcs Jaroszlav (1019-1054) usztavjai,33 amelyeket értelmezhetünk az 
egyház számára tett adománylevélnek is. Ez utóbbi értelmezés annyiban állja meg a 
helyét, hogy szó van benne az egyház számára átengedett fejedelmi jövedelmekről 
(tized), az egyház igazságszolgáltatási szerepéről, amely a bizánci Nowokatiouon 
alapul és az egyházi emberekről.34 Ugyanakkor nem kapott földbirtokot sem a 
metropolita, sem a püspökei.35 Vlagyimir usztavja rövid, de kéziratonként változó, 
általában 9-19, egyetlen esetben 23 passzusból áll. A kétszáznál is több kézirat 
legrégebbike 14. századi, de az usztav -  legalább is a legrövidebb változata - 
általánosan elfogadott vélemény szerint a kijevi korszakhoz köthető.36 Hasonló 
állapítható meg a Bölcs Jaroszlavhoz kapcsolt usztavról is, azzal a különbséggel, 
hogy az előbbinél kevesebb (kilencven körüli) szövegben ismert, passzusainak száma 
50-60 közötti, de van egy 39 passzust tartalmazó redakciója is. Jaroszlav osztatja 
tematikailag szőkébb az előzőnél, hiszen csak az egyházi igazságszolgáltatással 
foglalkozik, ugyanakkor az adott témán belül részletezőbb. Ez későbbi keletkezésre 
vall. A számos másolat és redakció arról tanúskodik, hogy a részfejedelemségekre 
bomlott Ruszban is mindenütt használták, még a lengyel uralom alá került halicsi 
területen is: itt keletkezett mindegyik usztavnak latin nyelvű fordítása.37 Vlagyimir a 
kereszténység felvételét említi, ami a 990-es évek eleji keletkezést sejtet. Jaroszlav 
usztavjában szó van Ilarion metropolitáról, aki 1051-ben a nagyfejedelem akaratából 
került a kijevi egyház élére, így az usztav 1051-1054 közötti évekre datálható.

A Rusz egyházi törvényeinek nem fejedelmi privilégium, hanem immár 
törvénykönyv formájában történt megfogalmazása az ún. Konncsije kttyigi,38 
amelynek első változata délszláv közvetítéssel került a Kijevi Ruszba. A 11. század 
második felében élt Feodoszij, a Kijevi Barlangkolostor apátja, az ő legendájában már 
történik utalás rá; de a legrégebbi kézirat 1274-ből való, a többi pedig 14-17. 
századi.39 Emiatt mellőzhetőnek tartjuk az ezredforduló törvényeinek vizsgálatakor.

A Kijevi Rusz világi ügyekkel kapcsolatos törvényeit először Bölcs Jaroszlav 
foglaltatta írásba. Úgy véljük, a „pravda" szó maga a fejedelmi szándékra utal, 
nevezetesen arra, hogy nemcsak szokásokat (zakou), hanem fejedelmi
rendelkezéseket is tartalmaz. A „pravda" szó abból a tőből származik, mint a

-'2 * * * * MAI.lNGOUni 1994.
''SCSAPOV 1976. 13-139.
'* Hammer 1937.3.
M Az első eset, amikor két falu kerül a püspök tulajdonába: 1150. szmolenszki püspökség. Ld.: SCSAPOV 
1976.143. (az irat 7-8 .pontja)

SCSAPOV 1976. 12.; Kaiser 1980. 53-57.
'7 SCSAPOV 1976. 60-62., 125-127. (JIi.bobckuc iriBoau)
“ 1 lAMMER 1957. 4.; SCSAIYW 1978. 33-39.; KAISER 1980.19-21. 
w Hammer 1957.4.
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„praoilo" = „rendelkezés, szabály" és a „pravi P” = „rendelkezni, intézkedni".40 A 
Pravda szövegét is a 14. századtól kezdve fennmaradó kéziratok őrizték meg több 
változatban; részben egy-egy évkönyveket is tartalmazó kódex szövegébe 
ágyazottan, részben pedig a helyi jogalkalmazás megkönnyítésére összeállított 
gyűjteményekben (Zakón szudnij ljugyeiu).41 A Pravda nem egyszeri jogalkotás 
eredménye, mindegyik változata több törvénykezés kompilációjaként jött létre. A 
egyik szöveg terjedelmére tekintettel (43 passzus) kapta a Kralkaja azaz Rövid Pravda 
elnevezést; a másik, 121 passzusból álló kompilációt a Prosztrarmaja azaz Bővebb 
Pravdaként ismerjük; de létezik egy mindegyiknél rövidebb (Rövidített azaz 
Sokrascsennyaja) változat is, amelyről csak a kéziratok említésének teljessége miatt 
szólunk. A Rövid Pravda magában foglalja Bölcs Jaroszlav rendelkezéseit, a fiai (a 
Jaroszlavicsok) által átalakított verziót, valamint két olyan passzust, amely Jaroszlav 
korábbi rendelkezése lehetett. Ezt a verziót valószínűleg a 11. század második 
felében állították össze.42 Lényegében erre épül az a 12-13. század fordulóján 
keletkezett (csak eltérő paragrafus-számozással) Bővebb Pravda, amelyben a korábbi 
törvényekhez hozzákapcsolták Vlagyimir Monomah (1113-1125) rendelkezéseit és 
egyéb 12. századi döntéseket. A Rövidített változat a 14-15. század fordulójáról 
való. Sajnos, Bölcs Jaroszlav törvényeinek elemzésekor nem tudjuk teljes 
biztonsággal elválasztani a tőle, illetve fiaitól származó passzusokat, legfeljebb egy- 
egy esetben. Nem gondoljuk, hogy a szétválasztást teljesen mechanikusan meg 
lehetne tenni, pl. csak az első 18 passzust kötni Bölcs Jaroszlavhoz, a 19-től a szöveg 
végéig pedig mindegyiket fiai rendelkezésének tartani, még akkor sem, ha ezt egyes 
kutatók megengedhetőnek is tartják.43

3. Az összehasonlítás eredménye

A Szent István-kori és a kortárs kijevi törvénykezés dokumentumait 
összevetve a szöveghagyomány alapján a következőket állapíthatjuk meg. A 
törvényszövegek sorsában hasonló, hogy
• egykorú kézirat egyik esetben sem maradt fenn,
• a viszonylag nagyszámú későbbi másolat ellenére, nem minden esetben 

állapítható meg egyértelműen az interpoláció,
• nem ismerjük a törvénykezési alkalmak számát,
• a törvények keletkezésének csak relatív időmeghatározása lehetséges. 

Különbségként az rögzíthető, hogy
• Magyarországon az egyházi és világi jog azonos törvénygyűjteményben ölt testet,

H a s o n l ó s á g o k  és k ü l ö n b s é g e k  a  m a g y a r  k ir á l y s á g  és a  K ijf.v i  Ru s /  t ö r v é n y h o z á s á b a n  35
(Sz e n  t Is t v á n  v a l a m i n t  V l a g y im ir  és b ö l c s  Ja r o s z l a v  t ö r v é n y e in e k  ö s s z e v e t é s e )

40 DAL' III. 378-379.; SZRKZNYF.VSZKIJII. 1343., 1345-1346.
41JUSKOV 1950. 27-56. Különösen: 53-56.; Mrl 7-9.; KAISER 1980. 29-36.
4- JUSKOV 1950.199-201., 341-346.; Larin 1975. 52-94.; KAISER 1980.60-61.
45 JUSKOV 1950.199.
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• A Kijevi Ruszban az egyliázi és a világi törvénykezés formailag is különválik.
A különbségek magyarázhatók azzal, hogy Szent István Magyarországán az 
egyházszervezet kiépítése viszonylag gyors ütemben történt, alapvonásaiban a 11. 
század első felében a püspökségek zöme létrejött,44 míg a Kijevi Ruszban csak a 
Kijev környéki központok és Novgorod püspökeit ismerjük.45 Magyarországon 
nemcsak az egyházszervezet lépett be új területi egységként, hanem a királyi 
vármegyék is, amelyek az egyházszervezéssel párhuzamosan létesültek.46 A Kijevi 
Ruszban a törzsi szállásterületektől eltérő világi igazgatást nem ismerünk.47

III. Tartalmi egybevetés

1. Az egyházszervezettel kapcsolatos intézkedések

Szent István első törvénykönyvének első öt passzusa foglalkozik az 
egyházzal.48 Az előszóban az uralkodó kifejti az egyház támogatásának 
szükségességét, és azt is, hogy mindezt a régi és új császárok (antiquos el modernos 
imitantes augustos) nyomdokain haladva teszi. A törvénykönyv élén foglal helyet az 
egyházi javak királyi védelméről és az ellene szólók vagy lázítók büntetéséről 
megfogalmazott caput. Az egyházi vagyon feletti rendelkezés a püspökök kezébe 
tétetik. Az egyház számára az uralkodó megfogalmazza az ún. privilegium fori-i, 
azaz, hogy az egyháziak ellen világiak nem tanúskodhatnak, valamint az ispánokkal 
és világi bírákkal együtt kell működnie. A világiak bizonyos ügyei (pl. özvegyek, 
árvák védelme) szintén az egyház illetékességi körébe tartoznak. Szent István 
második törvénykönyvében rögzíti a tized fizetést: „Si cui Deus decem dederit in anno, 
decimam Deo det" (Ha valakinek az Isten tizet adott egy évben, a tizedik részt adja 
Istennek).*9 A második törvénykönyvbe került az a rendelkezés is, amely szerint 
„Decem ville ecclesiam edificent, quam duobus mansis totidemque mancipiis dotent, equo et 
iumento, sex bubus et duabus vaccis, XXX minutis bestiis. Vestimenta vero et coopertoria 
rex prevideat, presbitérium et libros episcopi" (Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két 
telekkel, s ugyanannyi szolgával lássanak el, lóval, és kancával, hat ökörrel és két tehénnel, 30 
aprómarhával. Ruhákról és oltártakarókról a király gondoskodjék, papról és könyvekről a 
püspök).50

A Kijevi Ruszban az egyházról Vlagyimir úsztatja rendelkezik: hivatkozik a 
görögöktől felvett kereszténységre, az első metropolita Ruszba érkezésére.51 Rögzíti

14 KOSZT A 1988. 175-189.
45 SCSAPOV 1989. 191., 207-210.

KRISTÓ1988. 208-235.
47 Font 1998. 52-54.
4S Z. 141-144.
4<l Z. 156. (II. cap. 18.)

Z. 153. (II.cap.I.)
51 SCSAIW 1976.12-84., a rendszeresen idézett szövegváltozat: 13—16.
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a metropólia alapításának tényét és felsorolja azokat a jövedelmeket amelyeket az 
első templom -  feltehetőleg egyben a metropolita székhelye is -  javára biztosított: 
nevezetesen minden bírság tizedét, minden vásár tizedik napját, minden nyáj és 
minden élelem tizedét. A Nomokanonra hivatkozva biztosítja a privilegium fori-1 és 
lemond arról, hogy az egyház ügyeiben mint fejedelem ítélkezzék. Vlagyimir 
nagyfejedelem érvényesnek tekinti a rendelkezést azokon a helyeken, „ahol 
keresztények élnek'' (r/th KpeersaHe coyrs),52 és egyértelműen rögzíti, hogy kik felett 
ítélkezhet a metropolita: apát, apátnő, pap és a felesége, szerzetes, apáca, deák, 
sekrestyés és felesége, özvegy, árva, nyomorék, sánta, vak, a dusnokok és minden 
egyházi szolga.53 Az uszlav megnevezi azokat az ügyeket is, amiben a metropolita 
ítélkezni jogosult: esküvő, békéltetés, családi perpatvar, ráolvasás, rontás, eretnekség 
stb. Idekerül a verekedés és az örökség feletti vita is, ami később a világi bíróság 
előtt szerepel; igaz a Vlagyimir-kori usztav születésekor írásba foglalt világi 
törvények még nincsenek.

A magyar és a kijevi rendelkezést mindössze néhány év választja el 
egymástól, amit elhanyagolható különbségnek tekintünk. Hasonló a két 
intézkedésben, hogy
• röviddel a kereszténység felvétele54 után került rá sor,
• a világi hatalom kinyilvánítja, hogy anyagi eszközeivel és hatalmi súlyával 

támogatja keresztény hittérítést,
• biztosítja az egyház számára a privilegium fori-t,
• büntetést helyez kilátásba a rendelkezés megszegőivel szemben.

Ugyanakkor megállapíthatók lényeges különbségek:
• elsősorban a tized kérdésében: Magyarországon a lakosság egésze köteles tizedet 

fizetni, a Ruszban pedig a fejedelem engedi át saját jövedelmének tizedét.
• Magyarországon a püspökök rendelkeznek ingatlannal, a Ruszban jövedelmeik 

kizárólag a tizedből származnak.
• A metropolita és a püspökök említésével a Ruszban csak az egyházi hierarchia 

felső szintjének létezését regisztrálhatjuk (ami a térítés kezdeti fázisára utal), míg 
Magyarországon a plébániák hálózata is létrejött a világi és egyházi vezetés 
együttes fellépésével. Az a tiltás, amely Bölcs Jaroszlav i/szfflnjában 
fogalmazódott meg, hogy más pap területén tilos keresztelni,55 részint valamivel 
későbbi, részint még mindig a térítő tevékenység körébe tartozik.

52 SCSAPOV 1976.15. (cnp.7.)
53 SCSATOV 1976.16. (cap.11.)
31 A kereszténység „felvételének" azt az időpontot tekintjük, amikor a legfelsőbb világi hatalom által 
támogatva, seit az. eredményesség elvárásával indult meg a misszió.
33 SCSAPOV 1976. 89. (cap. 48.)
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2. A kereszten\j mentalitás elterjesztése

Szent István törvényei igen határozottan foglalnak állást a keresztén}' 
normák elterjesztése mellett. Megnevezi a törvény szövege, amit kívánatosnak tart 
és megszegésüket szankcionálja. Pl. tilos a vasárnapi munka,56 el kell menni a 
templomba, és ott megfelelően kell viselkedni (tilos a beszéd),57 be kell tartani a 
böjtöt, gondoskodni kell a haldoklók gyóntatásáról.58 A boszorkányokról és a 
varázslókról szóló passzusokat59 is ide sorolhatjuk, mint a pogány szokás háttérbe 
szorításának eszközeit. A felsoroltak közül legfontosabbnak a vasárnapi 
munkaszünetet, templomba járást és az ottani megfelelő viselkedést tartotta a 
törvényalkotó, mivel súlyos világi büntetést helyezett kilátásba: a munkaeszközök 
elkobzását60 és nyilvános megszégyenítést (verés, hajlenyírás).61 A büntetés 
szempontjából átmenetet alkotnak a keresztény hittel szembeni ellenszegülés, illetve 
a boszorkányság megítélését tartalmazó passzusok, ahol két alkalommal csak 
egyházi büntetés (böjt, vezeklés) szabható ki és csak a harmadszori visszaesőként 
kerül az elkövető világi törvényszék elé.62 Teljes egészében egyházi megítélés alá esik 
a böjt és a gyónás betartatása. Legkegyetlenebbnek -  és talán emiatt a 
legelrettentőbbnek is -  azt a rendelkezést tartjuk, amikor a rontással vádoltakat 
teljesen kiszolgáltatják a vádlók önbíráskodásának.63

Vlagyimir asztalijában ilyen részletes szabályozással nem találkozunk, a 
templomba járást nem írja elő, nem hirdet templomépítési programot. Csak a rontás, 
méregkeverés, eretnekség, paráznaság szerepel olyan formában, hogy az egyház 
belátása szerint büntetheti.64 65 A világi hatalom részéről a végrehajtáshoz nem biztosít 
segítséget. A későbbi, Jaroszlavnak tulajdonított usztav pl. elítéli, ha valaki 
pogánnyal, „sajátjaink közül való kereszt életlennel" illetve kiközösítette! együtt
étkezik. A boszorkányság megítélésében, pl. ha egy férj a feleségét rajtakapja ilyen 
tevékenységen saját belátása szerint megbüntetheti, de elválnia nem szabad.66

Összességében úgy tűnik, hogy az ezredfordulón, illetve a 11. század első 
felében, a Kijevi Rusz a kereszténység formális felvétele szakaszában van. A 
nagyfejedelem támogatja az egyházi hierarchiát -  nem elhanyagolható szempont, 
hogy a bizánci fejedelemasszony tanácsára -,67 Kijevben és Novgorodban tömeges

56 Z. 144. (I. cap. 8-9.): De observatione itominici diei.
'7 Z. 147. (I. cap. 19.)
53 Z. 145. (I. cap. 12.)
34 Z. 151. (I. cap. 3.3-34.)
“  Z. 144. (I. cap. 8.)
»' Z. 144. (I. cap. 9.)
"7 Z. 151.(1. cap. 33-34.)
6-’ Z. 151. (1. cap. 34.): „Tradatur in mantis maleficio lesi, ant in maims parentum eius, secundum velle eorum 
diiudicanduni.”; BONIS 1938. 457.
64 SCSAPOV 1976. 15-16. (cap. 9., 11.)
65 SCSAPOV 1976. 89. (cap. 49.)
66 SCSAPOV 1976. 89. (cap. 38.)
b7 SCSAPOV 1976.15. (cap. 5.)
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keresztelésre került sor, amint ezt az elbeszélő források hírül adják;68 * de ezen 
túlmenően a keresztény mentalitás elterjesztését, mint uralkodói programot, sem 
Vlagyimir, sem Jaroszlav nem fogalmazott meg. A keresztény hittérítésben a világi 
szankciók hiányát azzal magyarázzuk, hogy valószínű a fejedelem környezetében 
sem fogalmazódott meg ennek szükségessége, túlsúlyban lehetett a pogányság, 
illetve a Rusz terjeszkedésének során a pogány elemek újabb „utánpótláshoz" 
jutottak. Feltételezhetjük még, hogy alacsony lehetett a Kijevi Ruszba érkezett 
egyháziak száma, azaz nem állt rendelkezésre elég pap. Szűk lehetett az a kör, 
amelyben a Vlagyimir által kiadott usztav érvényesült. Jaroszlav usztavja pedig az 
egyházi bíróságok működését részletezi, a metropolita által kiszabható büntetés 
összegét szabályozza. A világi hatalom részvételét jelzi, hogy a számos esetben az 
egyháznak fizetett büntetés után azzal a formulával zár a passzus, hogy „és n 
fejedelem büntet”; de hogyan és milyen súllyal arról, nincs rendelkezés.6l)

3. A keresztény családjog

Szent István törvényeiben a pogány családi viszonyok megváltoztatását 
célzó passzusokkal is találkozunk. A barbár társadalmakban dívó levirátus 
intézményének akar gátat vetni az özvegyeknek adott döntési lehetőség, amely 
szerint nem kötelezhetők új házasságra, hanem özvegyi állapotban maradva 
élvezhetik javaikat. Ha viszont férjhez megy, csak személyes ingóságait viheti át 
magával.70 Az özvegyekről a Vlagyimiri usztav általános megfogalmazása szerint 
annyi tudható, hogy az egyház védelme alá tartoznak. A 12. század végi Bővebb 
Pravda passzusai nem az özvegységük miatt szólnak róluk, hanem az új házasság 
után a gyermekek vagyonának kezelése a passzus keletkezésének oka.71

Mind Szent István mind Bölcs Jaroszlav nagy figyelmet fordítanak a 
leányrablás eseteire. Magyarországon az elkövetőt vagyoni helyzetétől függően tíz 
vagy öt tinó megfizetésére kötelezték, a leányt pedig vissza kellett vinnie.72 Jaroszlav 
a büntetést aszerint szabta meg, kinek a leányáról volt szó.73 Ha bojár leányával 
történt ez, 5 arany grivna kártérítés járt, ha „kisebb bojár" vagy „jobb ember" 
leányáról volt szó, egy arany grivna, ha pedig „kisebb ember" leányáról, akkor 
hatvan kuna volt az összeg. Ugyanennyi járt a metropolitának is, és még a fejedelem 
is büntetett.

A házasság felbontásáról Szent Istvánnál egy esetben olvashatunk, amikor a 
férj „feleségének megutálása miatt külföldre menekül",74 a nő ismét férjhez mehet,

»S Pitik 132.
w SCS A 1*0 V 1976.88. (cap. 31.), 90. (cap. 55.)
70 Z. 149. (1. cap. 16.): D e v idu is et  orplm iiis.
71 Rl’ 115. (Bővebb Pravda, a Troici kézirat szerint)
77 Z. 149. (I. cap. 27.)
77 SCSAPOV 1976. 86. (cap. 2.)
74 Z. 150. (I. cap. 30.): D e his, qui e.xtm regnum  suos fu g iu n t uxores.
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de a férfi ha visszatér is, csak püspöki engedéllyel nősülhetett újra. Jaroszlav 
usztavjában a feleséget el lehetett bocsátani és a leányrabláshoz hasonlóan attól 
függően kellett büntetést fizetni, hogy az elbocsátott feleség milyen társadalmi 
csoporthoz tartozott.75 Ha viszont a férj hagyta el feleségét, és újraházasodott, világi 
szankció következett, illetve az új feleséget „az egyházba vették" és a régivel kellett 
élnie.76 Itt valószínűleg a pogány korszakból még meglévő többnejűség tiltásáról van 
szó, illetve arról, hogy a pogány házasság felbontásának szokásával szemben a válás 
keresztény korlátozásának akart érvényt szerezni. A házasság felbontásának 
kritériumait egy újabb passzusban szabályozták (paráznaság, mérgezés, tolvajlásra 
felbujtás, a fejedelem elleni összeesküvésről szerzett információ elhallgatása).77

A házasság védelmét szolgálta a fajtalankodás tilalma. Magyarországon a 
szabadok és a szolgák kapcsolatának korlátozására esett a hangsúly. Ahogy más 
rendelkezésekből is kiderül, a szabadok és a szolgák közti határvonalat igyekszik 
markánsan meghúzni a törvény: a szabadok és a szolgák között még a „szabályos" 
keresztény házasság sem kerül szóba, a szabad fél pedig szabadságát veszíti egy 
ilyen kapcsolatban.78 Jaroszlav osztonjában a fajtalankodás részletes tilalma a 
különböző rokonok közötti tilalmat jelenti, a szolgákról nincs szó. Úgy véljük a 
tilalom a pogány szokások háttérbe szorítását és a keresztény felfogás terjesztését 
célozza meg. Az az eset, amit a magyar törvénykönyv hoz, csak a 12. századi 
Bővebb Pravdában szerepel: a szolgával kötött házasság a szabadság elveszítését 
vonja maga után.79

Összességében úgy véljük, ezen a területen tapasztaltak is azt erősítik meg, 
hogy a pogány-keresztény átalakulás lassúbb ütemben következett be a Kijevi 
Ruszban, mint Magyarországon.

4. Az élet elleni vétségek

Az. élet elleni vétségek megtorlása az ősi társadalmakban a sértett 
rokonságának a feladata volt, ez fejeződött ki a vérbosszúban. Az államiság 
megjelenése annyiban változtatott e felfogáson, hogy a közösség saját maga 
sérelmeként fogta fel az ilyen cselekményt, ily módon jogot formált arra, hogy 
közbűncselekményként torolja meg.80 A közösséget ért sérelmek megtorlásának 
letéteményese az uralkodó volt.

Szent István törvényei a szabad ember vérdíját 110 pensa auri-ban, azaz 
bizánci aranypénzben állapították meg, amely magában foglalta a királynak 
fizetendő (ötven pensa auri) részt, a rokonoknak adott „kárpótlást" (ötven pensa auri)

73 Scs A PO V 1976. 86. (cap. 4.)
76 Scsapov 1976. 87. (cap. 8-9.)
77 SCSAPOV 1976.90. (cap. 53.)
73 Z. 149-150. (I. cap. 28-29.)
79 RP 162. (Bővebb Pravda, No v go rod -Sz ó fi a i kézirat)
80 Maine 1997.215.
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és a bírák díjazását (tíz pensa auri).si A nem szándékos emberölés esetében a bírság 
nagyságrendekkel kisebb, mindössze 12 pensa, és ugyanúgy egyházi büntetéssel 
párosul, mint az előbbi esetben. A nők vérdíja kevesebb volt, és az elkövető vagyoni 
helyzete szerint differenciált: a comes ötven, a miles tíz, a szegényebbek pedig öt 
tinóval egyeztek ki a megölt asszony rokonságával.82 Egy tinó ára a László-kori 
adatok szerint egy pensa nuri-val volt egyenlő; így a szabad nők vérdíja kevesebb 
volt, mint a szabad fértiak vérdíjának fele, illetve egyezkedés tárgyát képezte. Más 
szolgájának megölését a szolga árának megtérítésével oldották meg, de a vétkes az 
egyházi büntetés, a vezeklés alól ekkor sem mentesült.83 Saját szolga megölése nem 
szerepel a gyilkosságok között, feltehetően ezt magánügynek (saját kár okozása) 
tekintették, és ezért nem foglalkoztak vele.

Bölcs Jaroszlav törvényeiben a szabad ember (muzs) vérdíja negyven grivna, 
ha nincs aki bosszút álljon, különben a vérbosszú megengedett a szűkebb rokonság 
körében.84 A Rövid Pravda első passzusának felsorolásából kiderül, hogy valóban 
minden szabadra vonatkozott általában (felsorolja a társadalom legkülönfélébb 
csoportjait). Bizonyosan új lehetett a vérbosszúra jogosultak körének korlátozása, 
hiszen csak így teremtődött olyan eset, amikor megfelelő rokonság híján fizetni 
kellett a fejedelemnek. A rendelkezés Jaroszlav korából való, emellett szól még a 
Rövid Pravda utolsó, 43. passzusa,85 amely arról rendelkezik, hogyan kell behajtani a 
vérdíjat. A fejedelem egyik emberét küldte a helyszínre, aki egy hét alatt gyűjtötte be 
a vérdíjat, addig őt el kellett látni mindenféle élelemmel. Az egy hétre azért volt 
szükség, mivel a negyven (ezüst)grivna igen magas összeg volt: vö. a 12. századi 
Bővebb Pravda két grivnában állapítja meg egy ló értékét,86 három grivnában pedig 
egy tengeri áruszállításra is alkalmas hajóét.87 A vérdíj esetében Jaroszlav fiainak 
1072 körüli törvénykezése hozott változást, ekkor törölték el a vérbosszút és már 
differenciáltak a szabad emberek társadalomban elfoglalt helyzete szerint, pl. a 
fejedelem embereinek vérdíját duplájára emelték.88 Jaroszlav fiainak törvényei mégis 
inkább a László-kori törvénykezéssel mutatnak hasonlóságot. A 12. századi Bővebb 
Pravda viszont a Jaroszlav illetve fiai nevéhez fűződő törvénykezési alkalmakat 
összemossa, pl. egy passzus alatt szerepelteti a negyven és nyolcvan grivnás 
vérdíjakat, a szöveg elejére hozza (második passzus) Jaroszlav fiainak rendelkezését 
a vérbosszú eltörléséről.89 Emiatt gondoljuk, hogy a Rövid Pravdát sem lehet 
mechanikusan a 19. passzusnál „kettévágni".90

H a s o n l ó s á g o k  és k ü l ö n b s é g e k  a  m a g y a r  k ir á l y s á g  és a  K ij e v i R u s z  t ö r v é n y i io z á s á b a n

(Sz e n t  Is i  v a n  v a l a m in t  V l a g y im ir  fis Bö l c s  Ja  k o s z  l a v  t ö r v é n y e in e k  ö s s z e v e t é s e )

s'Z. 145-146. (I. cap. 14.)
« Z . 146. (Leap. 15.)
83 Uo. 153-154. (11. cap. 3-4.)
84 Ri’ 70. (Rövid Pravda, Akadémiai kézirat; a Rövid Pravda szövegét mindig ez alapján idézzük.)
85 Uo. 73.
86 Uo. 107. (Bővebb Pravda, Troici kézirat)
87 Uo. 436, 438. (Bővebb Pravda, Troici másolat)
88 Uo. 71.
89 Uo. 104. (Bővebb Pravda, Troici kézirat)
90 J PSKOV 1950. 343.
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Mindkét esetben hasonló, hogy a szabad emberek vérdíja egységes volt, 
abban mutatkozott különbség, hogy kinek fizették. Magyarországon ebből részesült 
a király, a rokonság és a bírák. A Ruszban az összeg teljes egészében a fejedelmet 
illette, ezen felül kellett a fejedelem számára vérdíjat behajtó személyt élelemmel 
ellátni. Magyarországon a gyilkosságot elkövetőnek vezekelnie kellett, a Ruszban ez 
a „kiegészítő" büntetés hiányzik. Magyarországon a 11. század első felében -  úgy 
tűnik -, hogy a szabadok és a szolgák közötti határvonal élesebb mint a Kijevi 
Ruszban, hiszen a gyilkosságot elkövetők között nincs is sző róluk. Jaroszlav idején 
talán számuk kevesebb lehetett, a szolgává süllyedés a 12. században öltött jelentős 
méreteket, amiről Vlagyimir Monomah törvényei (a Bővebb Pravdában) 
tanúskodnak.

5. Testi sértések

Testi sértéseket vagy kard által, vagy verekedésben való részvétellel lehetett 
szerezni. Az ilyen ügyeket is igyekezett mind a király, mind a nagyfejedelem a privát 
szférából a bíróságok felé terelni, és az önbíráskodást megakadályozva a sérelmek 
megbosszulását kontroll alá venni, illetve a bíróságok működéséből hasznot húzni.

A vétkek egyik csoportját a karddal okozott sérülések jelentették. Ebben a 
témában hozott rendelkezések között ellentmondást találunk, mégpedig azért, mert 
Szent István törvényei esetében az Admonti kódex tartalmaz olyan rendelkezést, 
amelyet a későbbiek nem ismernek. Az egyik eset, amikor valaki kardot rántott, 
akkor „ugyanazzal a karddal öljék meg”.91 A másik, amikor valaki kardot rántva 
embert ölt, szintén „ugyanazzal a karddal öljék meg". A későbbi kódexekből ezek 
kimaradtak, nyilván az igen szigorú korai rendelkezések módosítása miatt 
aktualitásukat veszítették. Eszerint, ha valaki kardot rántva csonkítást okozott, 
akkor a talio elv szerint ugyanazt el kell viselnie, de egyéb büntetést nem szabtak 
számára. Ezen túl a második törvénykönyv kiegészült olyan passzusokkal, amelyek 
a kardrántást a vérdíj felével, a karddal okozott gyógyuló seb okozását teljes 
vérdíjjal büntették.92

Hasonlóan szól minderről a Rövid Pravda, de büntetéstételei enyhébbek.93 
Teljes vérdíjat köteles fizetni, aki maradandó sérülést okozott, illetve valakit 
súlyosan megcsonkított, pl. kezét vagy lábát vágta le. Aki csak ujjakat metszett le, az 
megúszta 12 grivnás büntetéssel, pusztán a kardrántásért pedig egyetlen grivnát 
kellett fizetni. A Rövid Pravda ítéletei nyomán ismertek olyan esetek, amikor a 
kardot kirántva vagy kirántás nélkül verekedésre (ütés) használták. Mindkét eset 12 
grivna büntetést vont maga után. A verekedés útján okozott sérüléseket vagy a 
sértett maga megbosszulta, vagy ha erre képtelen volt, három grivna „kártérítést" 
kaphatott. A verekedés tényét két szemtanúval kellett igazolni, csak akkor nem, ha a 
sértett azonmód a verés nyomaival jelent meg a fejedelmi bíróság előtt. A

Q1 Z 155. (II. cap. 12-13.)
92 Z . 155. (II. cap. 14-15.); a kéziratok közti különbségekről ki. JÁNOSI 19%. 6S-71., 81-82. 
s' Rí’ 70.
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tanúállítást a varégok esetében pótolta az eskü. Ha a verekedés során valaki levágta 
másnak a szakállát vagy bajuszát, ugyanúgy 12 grivnát fizetett, mint az ujjak 
levágása esetén. A szakáll, bajusz levágása felért egy megszégyenítéssel, pl. Szent 
István a templomban beszélgetőket büntette így.94

A kardrántás esetében kimutatható enyhébb büntetések a Ruszban azt jelzik 
számunkra, hogy kevesebb számú eset fordulhatott elő, a súlyosabb magyarországi 
büntetések pedig egy elharapózott szokás radikális megfékezési kísérleteként 
értékelhetők, amin az esetek csökkenésével azonnal változtattak is. Teljesen 
egyetértünk Jánosi Mónikával abban, hogy ezeket a passzusokat aktualitásuk 
elvesztése után tudatosan rekesztették ki a későbbi másolók. Bizonyosan voltak 
Magyarországon is verekedések, de ezekről külön nem született döntés. Talán azért, 
mert az indulatokat felkorbácsoló feszültség esetén azonnal a kard után nyúlhattak, 
így a verekedés ténye háttérbe szorult. Mindkét helyen csak világi büntetések 
kiszabására került sor.

6. A királyi/ fejedelm i jav ak  védelme

Szent István első törvénykönyve tiltásként fogalmazza meg a királyi vagyon 
védelmét, hogy senki ne vegyen el belőle;95 de nincs szó arról, mi történjék ellenkező 
esetben. Később -  valószínű rossz tapasztalatok után -  rögzítették: „Si quis comitum 
partem regis defraudaverit, reddat fraudem et duples componat" (Ha az ispán hozzányúl a 
király részéhez, vissza kell adnia, valamint a kétszeresével kell elégtételt fizetnie).96 Ide 
kívánkozik a király személye elleni összeesküvésről szóló passzus, ahol a vétkes 
alapvetően egyházi büntetést kap, az asylum megvonását és a kiközösítést.97

A Rövid Pravda István király általános tiltása helyett konkrétabb dolgokra 
figyelt: a fejedelmi ménes megkárosítója három grivna büntetéssel tartozott, a 
határjelző karók jogtalan „mozgatásáért" pedig 12 grivna volt kiróható.98 A fejedelmi 
állatállomány megkárosítójára a Bővebb Pravda ugyancsak enyhe -  3 grivna, illetve 
ennél kisebb -  büntetést szabott ki. Úgy tűnik, ez esetben a változtatás a 13. 
században sem volt indokolt. Magyarországon nem volt szükség a királyi vagyon 
részletes felsorolására, mivel az ispán minden királyi vagyon felett rendelkezett, és 
mindenért felelősséggel tartozott. A Kijevi Ruszban -  úgy tűnik -  ilyen nagyhatalmú 
tisztségviselő nem volt.

7. A magántulajdon védelme

94 Z. 144,147. (I. cap. 9., 20.)
93 Z. 144. (I. cap. 7.): D e retentu  regalium  rem in .
96 Z. 154. (II. cap. 8.)
97 Z. 155. (11. cap. 17.)
95 Rp 72.
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Szent István első törvénykönyve rögzíti a tulajdon feletti szabad rendelkezés 
elvét „unusquisque habent facultatem sua dividendi, tribuendi uxori, filiis filiabusque

majd védelmét garantálja részint az önkényes támadások, részint a 
tolvajlások ellen.100 Aki felgyújtotta másvalakinek a szállását, a helyreállításon kívül 
16 tinó árát, azaz negyven solidust is kellett fizetnie. Ha valaki karddal támadt más 
szállására a kardrántás szerint ítélték meg, de ha a felbujtó nem volt jelen, akkor 
társadalmi státusza szerint fizetett jóvátételt: az ispán száz, a vitéz tíz, a szegény 
szabad öt tinó árát. Ha szabad ember lopott, kétszer megválthatta magát, ha tudta, 
ha nem, eladták és ettől kezdve a szolgák törvénye alá tartozott.101 A szolga kétszer 
megválthatta magát, ha nem, akkor testi csonkítással büntették: először orrát, majd 
fülét vágták le. Ha harmadszor is lopott, akkor életével fizetett.102 Ha szabad 
asszon vokat értek lopáson, őket férjük két alkalommal megválthatta, de 
harmadszorra eladták.103

A Rövid Pravda a tulajdon kérdésében nem foglal állást, de a konkrét 
dolgok eltulajdonítását bünteti. A Pravda attól függően bírságolt, hogy mit 
tulajdonítottak el. Legnagyobb értéket a szolga jelentette. Ha valaki más szolgáját 
eltulajdonította, az 12 grivna büntetést vont maga után.104 Gyakran dézsmálták meg 
az állatállományt, amelynek legértékesebbje a ló volt (3 grivna), akárkié is volt. A 
csoportosan elkövetett lopást is fejenként büntették. A lovon kívül loptak birkát, 
kecskét, disznót, vadászmadarakat, kutyát és szárnyasokat. De tudunk fa, széna és 
csónak lopásáról és a méhes megkárosításáról is. A lopott holmi (állat, ruha, fegyver) 
után lehetett nyomozni, a törvény azt bünteti, aki a nyomkövetést akadályozza. A 
lopásokkal kapcsolatban a fejedelmi udvarban hoztak ítéletet. Itt rögzítették, hogy a 
három grivna büntetéspénz egyedül a fejedelmet illette, ezen felül kellett fizetni a 
tizedet a metropolitának és ugyanannyit a fejedelmi mecsnyiknak, aki -  feltehetőleg 
-  részt vett az igazságszolgáltatásban. 12 grivnás büntetéspénzből 10 lett a 
fejedelemé és kettő alkotta a tizedet.105

A lopás egyformán nagy, és gyakran elkövetett bűn volt mind 
Magyarországon, mind a Ruszban. Az okok is hasonlók: az átalakuló társadalomban 
nem különült el világosan a nemzetség és a család tulajdona, illetve ezzel 
védekezhettek a nemzetségek elszegényedő tagjai a teljes lecsúszás ellen. Különbség, 
hogy a Pravda nem mondja ki a magántulajdonnal való rendelkezés szabadságát. 
További különbség, hogy Szent István és tanácsadói a büntetést a lopást elkövető 
személyek jogállása és vagyoni helyzete szerint ítélte meg, míg Bölcs Jaroszlav 
udvara a lopott holmi értéke szerint differenciált. A lopást mindkét helyen tisztán 
világi eszközökkel szankcionálták.

■»Z. 144. (1. cap. 6.)
Z. 150-151. (1. cap. 32,35.)

101 Z. 154. (II. cap. 7.)
»v Z. 154. (11. cap. 6.)
'»J Z. 150. (I. cap. 31.)
i« RP 72.
105 RP 72-73.
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8. Az igazságszolgáltatás

Az igazságszolgáltatás jogköre Szent István idején még teljesen a király 
személyéhez kötődött. Az ispánok a király nevében és távollétében ítélkezhettek, az 
igazságszolgáltatás alsóbb szintjét képviselték.106 Az egyháziak voltak azok, akik a 
királytól különböző igazságszolgáltatási fórumot testesítettek meg. A királyi 
vármegyékben az ispán mellett bírákról (indices) is tudunk, akik valószínűleg az 
ispánt segítő perbehívó emberek (billogosok) lehettek. Az ispáni cím viselője -  
bármilyen alacsony származású egyén kapta -  azonnal a többivel egyenrangúvá vált 
és teljes joggal ítélkezett. A bírósági eljárás szóban történt, kinek-kinek tanút kellett 
állítani igaza alátámasztására. Tanú csak szabad ember lehetett, szolga vagy 
félszabad nem.107 Az ispán igen nagy hatalommal rendelkezett, és jövedelmei 
jelentősek voltak az igazságszolgáltatásból is. Ha hatalmaskodásával kárt okozott, 
kétszeresen meg kellett térítenie.108 De ha a vád bizonyult hamisnak, a vádoló vitéz 
tíz pensa auri büntetést kapott. A közelebbről nem meghatározott „hitszegésre" 
bírságot szabtak ki: vágják le a kezét, de ha van módja, akkor ötven tinóval 
megválthatja, a szegényebb pedig 12-vel.

A Kijevi Ruszban az igazságszolgáltatás a fejedelem kezében volt. Nem 
véletlen, hogy a megkötözött tolvajt oda kellett vinni, illetve a sértettnek ott kellett 
megjelenni.109 Ugyancsak ide kerültek a vitás kölcsönügyletek is. A kölcsönök 
szerepének fontosságát jelzi, hogy szemben a verekedések két tanújával ilyen 
esetekben tizenkettő tanút kellett a bíróság előtt felsorakoztatni. A Rövid Pravda az 
igazságszolgáltatás fórumáról érinél több információt nem nyújt, a 12. századi 
Bővebb Pravdában bukkannak fel az istenítéletek mint lehetséges bizonyítási 
módok.110

A 11. század első felének Magyarországán az igazságszolgáltatás 
differenciáltabbnak mutatkozik, hiszen a központi (királyi udvar) igazságszolgáltató 
feladatait sok esetben tehermentesítik az ispánok, akiknek helyismerete 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy senki se kerülje el a jogos büntetést. A királyi 
vármegyében az ispánok tevékenységét billogosok segítették. Ezen kívül létezett az 
egyházi igazságszolgáltatás, illetve, amikor világi és egyházi büntetés egyidejű 
kiszabása volt a büntetés, valamilyen együttműködésnek kellett lennie az ispán és a 
helyi egyház (a vármegyei központ papja? vagy a püspök embere? vagy esperes?) 
között, de ez az István-kori törvényekből nem hámozható ki. A Kálmán korában 
említett megyei zsinat111 előzményét vélhetjük mögötte. A Kijevi Ruszban a 
fejedelmi udvar volt az igazságszolgáltatás fóruma, hozzátennénk, hogy Bölcs

Hasonlóságok és különbségek a magyar királyság és a K ij e v i Rusz törvényhozásában 45
(Sz e n t  Is t v á n  v a l a m i n t  V l a g y im ir  és b ö l c s  Ja r o s z l a v  t ö r v é n y e in e k  ö s s z e v e t é s e )

h* Zsoldos 1997.120-121.; Krlstó 1999.55-58.
107 Z. 156. (II. cap. 21.): „S i quis illorum , qui vu lgo udvornicU vocantur, fiirtu in  com m iserit, leg e liberorum  
iliiuiUcetur, testim on ium  autem  eoru m  in ter liberos non recipiatur."
'os Z. 154-155. (II. cap. 8,10.)
'00 Rr 71-72.
»0 Elemzését Id. Kaiser 1980.63-93.
111 Z. 184. (Kálmán I. cap. 2.)
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Jaroszlav idején kizárólag a nagyfejedelem udvarára gondolhatunk.112 Ettől 
függetlenül működött a metropolita ítélőszéke. Az ügyekben két szembetűnő 
jelenséget regisztrálhatunk. Az egyik a hitszegés, azaz a hűség (fidelitas) 
követelményének hiánya, mint büntetendő cselekmény a Ruszban hiányzott, és ez 
sokatmondó a társadalmi viszonyokat illetően. A másik a kölcsönügyletek kiemelt 
kezelése a Kijevi Ruszban, ami magyar viszonyok között nem szerepel: ez a 
gazdaság eltérő szerkezetére világít rá.

9. A személyi függésre utaló rendelkezések

Mint már más összefüggésben előkerült a Szent István-i törvények a 
szabadok és a szolgák között éles határvonalat húztak, valamint bizonyos vétségek 
után büntetésként szolgasorba lehetett kerülni. A szökésnek igyekeztek gátat vetni a 
felkutathatósággal; aki ezt akadályozni próbálta tíz tinóval büntették.113 A határ 
mégsem volt „átjárhatatlan", hiszen lehetséges volt a szolgák felszabadítása is.114 
Tilos volt a felszabadítottak ismételt szolgaságba hajtása. Akik igazságtalanul szabad 
voltuk ellenére szolgaként tartottak, kereshették igazukat a bíróság előtt, de a 
jogtalan szolgaságban tartásért semmiféle kártérítésre nem tarthattak igényt, a 
büntetésként fizetett összegen a király és az ispán osztozott. Átmeneti státuszban 
voltak az udvarnokok, akiket szabadoknak tekintettek, de nem tanúskodhattak. A 
szabadok közötti függőségi viszonyokról árulkodik az a két rendelkezés, hogy 
„mindegyik úrnak legyen meg a maga vitéze'V 15 illetve ellátás fejében az előkelők 
vendégeket fogadhattak be, akik nekik szolgáltak.

A Kijevi Ruszban ugyancsak megtaláljuk a szökött cseljagy felkutatásának 
lehetőségét, illetve az idegen szolga eltulajdonításának tilalmát, azaz a 
szolgaállapotúak proprium ként való kezelését.116 A szabadokon belüli 
differenciálódás azonban csak a 12. századi Bővebb Pravda passzusaiban 
regisztrálható.117 Ez alapján úgy tűnik, hogy Magyarországon a 11. század első 
felében a társadalom vertikális tagolódása előrehaladottabb állapotban volt.

IV. Az összehasonlítás fő b b  eredményei 

7. A törvények eredete szerint

Magyarországon a legelső törvények esetében alapvetően nyugati hatást 
állapíthatunk meg, ezt jelzi a latin nyelvűség, a nyugati klerikusok által „behozott"

"2 Rp 70-73.
1IS Z. 148. (I. cap. 25.)
1,4 Z. 147. (I. cap. 18., 21.)
115 Z. 147. (1. cap. 18.)
116 Rí’ 70, 72.
117 Uo. 104-106. (Bővebb Pravda, Troici kézirat)
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frazeológia. Kimutatható a 847. évi mainz-i zsinat határozatainak átvétele és a 
pseudo-isidorus-i gyűjtemény hatása.118 A bajor kapcsolatok nyomán tükröződnek a 
Lex Sülien és a Lex Baiuvnriorum bizonyos passzusai (pl. házak megtámadása, 
gyiijtogatás). A kánonjog elemei jelen vannak azokban a passzusokban, ahol az 
egyházi és világi büntetés együttesen jelentkezik, illetve a privilegium fori 
kinyilvánításában. Bizánci hatást tükröz a pensa nuri szóhasználat, a 
büntetésrendszerben a csonkításos büntetések.119 * Végül a korábbi szokásjog elemei is 
jelen vannak, de rendszerint a megváltoztatás szándékával (leányrablás, özvegyek 
illetve tűzőrzés).1211

A Kijevi Ruszban az usztavok teljes bizonyossággal bizánci hatásra 
keletkeztek.121 A bizánci hatás mellett kimutathatók párhuzamosságok a 
Sachsenspiegellei. A világi törvénykezésben a római jog közvetlen hatása csak a 17. 
században jelentkezik.122 * A 10. századi szerződésekben említett „zakón ruszkij" 
inkább a skandináv szokásjogra vonatkozik, hiszen a tanúként szereplő személyek 
egytől egyig skandináv neveket viseltek.125 A Rövid Pravdában rögzített szokásjog 
kettős eredetű, a skandináv és a keleti szláv szokásokból egyaránt merített:124 erre 
utal több passzusban az etnikai megkülönböztetés. Pl. a varégok esetében a tanúk 
hívását helyettesíthette az eskü. Nem gondolnánk, hogy ez társadalmi hierarchiabeli 
különbséget takarna, hiszen a negyven grivnás vérdíj ekkor egységesen vonatkozott 
mindenkire; nem lehet pogány-keresztény megkülönböztetés sem, hiszen ekkor még 
-  mint fentebb állítottuk -  a Kijevi Rusz a keresztény hittérítés kezdeti fázisában volt.

2. A passzusok tartalma szerint

A korai törvények általános jellemzője szerint mindkét törvénykezés csekély 
rendezettséget mutat. Ez következhet a későbbi másolók és kompilátorok 
tevékenységéből csakúgy, mint a többszöri, ad hoc törvénykezési alkalomból. Ez 
utóbbi megállapítására gyakorlatilag nincs módunk, inkább csak feltételezhetjük. Fel 
szokott merülni, a büntető törvénykönyv jelleg,125 de inkább azt hangsúlyoznánk, 
hogy a korai törvények mindenütt a később szokásosnál nagyobb teret engednek a 
büntetéseknek.126 Ezek alól sem Szent István sem a Vlagyimir-Jaroszlav alkotta 
törvények nem kivételek.

Ebből következnek a megállapítható hasonlóságok: a lopás büntetése, 
fellépés a pogány szokások (elsősorban családi viszonyok) ellen. Kiemelt helyre

118 Ld. erre: Z 15-56.; Györefy 1977. 269.; BÓnis 1987.; Jánosi 1996. 67-96.; Hamza 1995.
119 JÁNOSI 1996.52.
1211 JÁNOSI 1996. 64.
121 MRL 4.; SCSAPOV 1978.49-87.
122 Hammer 1950.3.
122 PLDR 60.
121 Stein -  Wilkesiiuis 1994.15-16.; Kaiser 1980.29-36.
I2‘> Györefy 1977.269.
'28 Maine 1997.201-204.
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kerültek az élet elleni cselekmények, illetve a testi sérülést okozó perpatvarok, ahol a 
barbár szokások szerinti bosszút a közösségből kiemelkedő bírói hatalom (király, 
nagyfejedelem) kontrollja alá helyezik és anyagi kártérítéssel rendezik.

Különbözőnek látjuk az igazságszolgáltatási apparátus kiépülését és 
működését. Magyarországon tetszőlegesen (a hűség, bizalom alapján) kiválasztott 
királyi tisztségviselők (comes, indices) kezébe került a helyi igazságszolgáltatás. A 
Kijevi Ruszban megmaradt a vérségi előkelők kezében: elsősorban nagyfejedelem, 
illetve a fejedelmek. A nagyfejedelem és a tőle függő fejedelmek között az ügyek 
differenciálásának nincs nyoma.

A keresztény életmód elterjesztése mindkét helyen szerepel, de a Kijevi 
Ruszban az egyházzal kapcsolatos rendelkezések formailag és a bíróságok szintjén is 
teljesen kettéváltak; Magyarországon viszont nem. Itt a kívánt cél (keresztény 
mentalitás, életmód) elérése érdekében a világi és egyházi igazságszolgáltatás szoros 
együttműködése látható. A későbbi eredmények ismeretében ez a gyakorlat 
gyorsabb eredményeket hozott.

3. A büntetések

A vérdíj összegét mindkét helyen igen magas összegben állapították meg, de 
ez volt a jellemző az egyéb büntetésekre is.127 Magyarországon bizánci aranyban 
(pensa auri) szabták ki a büntetést, vagy tinók számában rögzítve. A kettőt 
egyenértékűnek tekintették. A Kijevi Ruszban a büntetési tételek veretlen (zömében 
ezüst, ritkán arany) nemesfém-tömbben (grivna) lettek kiszabva, a kisebb tételek 
pedig különböző prém értékben. A tinó illetve a prémek természeti pénzként való 
feltűnése a gazdaságban betöltött szerepükből következett. Mind Szent István, mind 
Vlagyimir és Bölcs Jaroszlav verettek saját érméket, de a belső kereskedelmi 
forgalomban szerepük csekély lehetett, hiszen továbbra is megmaradt a természeti 
pénzek uralma. Szent István érméi a Kijevi Ruszban felbukkantak,128 de grivna, ill. 
kijevi érmék magyar földre kerülésére nincs példa.

Különbség mutatkozik a büntetések kiszabásának módjában. A magyar 
törvénykezés az elkövető társadalmi, illetve vagyoni helyzete szerint differenciál, a 
kijevi pedig az okozott kár nagysága szerint. A társadalmi differenciálódást jelző 
passzusok a Kijevi Ruszban csak a 12. századi jogalkotásban (Bővebb Pravda) 
jelentek meg. Magyarországon a szolgák és szabadok között élesebb -  bár nem 
áttörhetetlen -  volt a határvonal,129 a 11. század első felében a Kijevi Ruszban ez 
kevésbé látszik. A Rusz társadalmának jelentősebb mértékű differenciálódása 
szintén valamivel későbbi, a 12. századi Bővebb Pravda alapján regisztrálható.

Végül ismételten hangsúlyoznánk, hogy a számos hasonló vonás a hasonló 
körülmények következménye. A magyar és a kijevi törvényalkotás egymásra

117 Maine 1997.202.
>2* Potyin 1968.221.
129 Ld. erre legújabban ZSOLDOS 2000.
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egészen biztosan semmiféle hatással nem volt, az írásbeliség kezdeti szintje és a 
nyelvi különbségek miatt ezt teljesen kizártnak tartjuk. Éppen emiatt szolgálhat az 
összehasonlítás sokrétű következtetés levonására alkalmasnak.
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Marta Font

Ähnlichkeiten und Abweichungen in der Gesetzgebung des Königreichs Ungarn und der Kiewer Rus 
(Der Vergleich der Gesetze von Stefan dem Heiligen, bzw. Vladimir und Jaroslav dem Weisen)

Zusammenfassung

Der Aufsatz vergleicht die Gesetze der an der Jahrtausendwende entstandenen 
Ostmitteleuropäischen Staaten. In der Einleitung stellt die Autorin fest, daß in Polen und Böhmen zu dieser 
Zeit nur die narrativen Quellen über gewisse Gesetzgebungstätigkeit berichten. Nur die Dokumente der 
Gesetzgebung der Kiewer Rus und des Königreichs Ungarn sind dermaßen ausführlich erhalten geblieben, 
daß sie zu vergleichen sind.

Der Vergleich wurde von der Autorin auf zweierlei Art und Weise durchgeführt. Zunächst 
wurde die Lage der Kodices und Gesetzkompilationen analysiert. Im Laufe dessen konnte festgestellt 
werden, dass auch diesbezüglich keine zeitgenössischen Manuskripten zur Verfügung stehen. Aufgrund 
der späteren Kopien ist die genaue Entstehungszeit der Gesetze, die Anzahl der Gcsetzgebungsanlässe 
nicht mehr zu bestimmen. Es ist eine Abweichung zwischen den beiden Ländern, daß die weltlichen und 
kirchlichen Verordnungen in Ungarn parallel entstanden sind, und auch die Kopierer behandelten sie nicht 
getrennt behandelt. In der Kiewer Rus war die kirchliche und weltliche Gesetzgebung auch formell 
getrennt.

Der inhaltliche Vergleich wurde nach den nachstehenden Gesichtspunkten durchgeführt: 
Maßnahmen in Zusammenhang mit den kirchlichen Institutionen, die Geschwindigkeit der Verbreitung der 
christlichen Mentalität, das christliche Kirchenrecht, die Verstöße gegen das Leben, die 
Körperverletzungen, der Schutz der königlichen bzw. fürstlichen Güter, und im allgemeinen der des 
Privateigentums, die Verordnungen über die persönliche Abhängigkeit.

Wegen des primitiven Standes der Schriftlichkeit und der sprachlichen Unterschiede ist es 
vollkommen auszuschließen, daß die beiden Gesetzgebungen hätten aufeinander wirken können. Das 
Vorhandensein der ähnlichen Züge ist das Resultat der ähnlichen Umstände; die Unterschiede lassen auf 
die abweichende Wirtschaftsstruktur und die abweichende Gliederung der Gesellschaft schließen.
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A MAGYAR KORONÁZÁSI JELVÉNYEKRŐL

A királykoronázó jelvényeket a 13. század vége óta adatolt vélemény Szent 
Istvánhoz kapcsolta. Ez a jelvények, különösen a Szent Korona eredetének egyik 
sarkalatos kérdése. Összeegyeztethető-e és mennyiben ez a jelvények 
tárgytörténetével? E kérdésre a korona monografikus feldolgozója, Deér József 1966- 
ban nemmel válaszolt.1 Nagyszabású munkája végkövetkeztetéseiben a 
közfelfogástól gyökeresen eltérő eredményre jutott. Szerinte a Szent Korona alsó 
részét, amelynek a formája azonos a bizánci női koronával, Mihály bizánci császártól 
I. Géza görög származású felesége kapta ajándékba. Jelenlegi formáját azonban csak
III. Béla alatt nyerte el, aki felesége számára koronát készíttetett. A felső rész 
apostolokat ábrázoló zománcképei a 13. század legelején készültek és ismeretlen 
rendeltetésű tárgyról származnak. A Szent Korona mai formáját V. István alatt 
nyerte. 1270-ben, IV. Béla halála után a lánya, Macsói Anna a királyi kincstár egyes 
darabjait -  köztük két koronát -  apósához Ottokár cseh királyhoz vitte, mondhatjuk: 
elrabolta. A kincsek, bár tárgyaltak róluk, nem kerültek vissza Magyarországra. 
Ezért volt szükség új korona készítésére. A Szent Korona mai formájában tehát késő 
Árpád-kori ötvöstárgy lenne.

Deér munkáját az összehasonlító tárgyak, források imponáló ismeretével 
készítette. Monográfiájának logikai rendszere és felépítése azt sugallja, hogy 
művészettörténeti és régészeti megfigyeléseinek az eredményeit egyeztette a 
történeti forrásokkal, és így jutott el Macsói Anna kincsrablásához. Azt hiszem, a 
valóság mégiscsak az volt, hogy a történelmi esemény -  tehát a kincsrablás - 
döntően meghatározta véleményének alakulását. Az pedig, hogy nem egy elődje 
megkérdőjelezte a szentistváni korona lehetőségét, megerősítette abban, hogy jó 
nyomon jár. Deér sem tanulmányozhatta azonban a koronát, mert az Fort Knoxban 
várta sorsa alakulását. Ezért vizsgálata csak azokra, a korábbiaknál ugyan jobb 
fényképfelvételekre szorítkozott, amelyeket a II. világháború után készítettek. Bár 
munkáját számos bírálat érte, valójában csak a koronázási jelvények hazatérése után 
lehetett a tárgy történetükkel érdemben foglalkozni. Ez pedig egyik pillanatról a 
másikra alapjában megcáfolta Deér József nem egy következtetését: az
ötvöstechnikai megfigyelések kifejezetten ellene mondtak egy többlépcsős korona
kialakításnak.

Melyek tehát azok a megállapítások, amelyek ma biztos kiindulópontnak 
látszanak a Szent Korona értelmezésében?

1. A Szent Koronát két fő részből illesztették össze. Az alsó résztől (corotin 
grncca) a felső rész (corona latinn2) mind ötvöstechnikailag, mind a rekeszzománc 
képeik stílusában különbözik. A korona vázát alkotó alsó abroncsot és felső pántokat

1 Deér 1966
2 A corona latina  elnevezést megtartom, noha a Szent Korona felső része önmagában nem volt korona.
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külön-külön, keményforrasztással készítették. E két részt azonban csak 
szegecseléssel illesztették össze. Nem arról van szó, hogy egyetlen műtárgyon nem 
lehet kétféle technikát alkalmazni, hanem arról, hogy a forrasztás helvett a 
szegecselés indokolatlan, mert a tárgy stabilitását csökkenti. Ha a koronát egyszerre 
készítették volna, akkor a vázat, azaz az abroncsot és a pántokat egységes módon, 
keményforrasztással kapcsolták volna össze. A szerkezetileg két részből álló váz 
összhangban van a korona alsó és felső részére szerelt zománcképek eltérő 
stílusával. A két részből való összeszerelést bizonyítja Bogyay Tamás megfigyelése3 4 5: 
mind a corona latinát, mind a corona graecát egységesen gyöngyözött drót keretezi, ám 
a gyöngyözés mintája az alsó és a felső részen különbözik egymástól.

2. Vitathatatlan, hogy az abroncs (a corona graeca) jellegzetes bizánci női 
korona, amit ezért csak I. Géza a görög származású felesége kaphatta. A görög 
korona szerkezetileg változatlan alakban maradt ránk. Magyarországon az 
oldalfüggő láncok számát az eredeti kettő-kettőről 4-4-re bővítették: eredetileg 
ugyanis csak 2-2 akasztó fület készítettek, amelyek a Szent Koronán ma is 
megfigyelhetők. A korona hazatérése utáni leglényegesebb megfigyelés Oberschall 
Magda észrevételének45 a pontosítása volt. A Mihály császárt ábrázoló lemez 
nemcsak takarja az abroncsot felül szegélyező gyöngysort, hanem a keretébe nem fér 
bele, mert a zománckép nagyobb a rendelkezésre álló helynél. Tehát eredetileg nem 
a görög korona számára készült. Csömör Lajos jó megfigyelése azonban a 
későbbiekben képtelennél képtelenebb -  úgymond történeti -  következtetésekre 
adott alkalmat. Ennek alapja az a naiv elgondolás, hogy a korhatározó személyeket 
ábrázoló lemezek nélkül a többi zománckép keltczhetetlenné válik, és a fantázia 
szerinti korba lehet a korona készítését helyezni. Sem a görög lemezek, sem az 
apostolképek a rekeszzománc technikájuk és stílusuk miatt -  mindkét csoport 
darabjai kitűnő technikával készült mestermunkák -  a 11. századnál korábbra 
azonban nem keltezhetőek.

A konstantinápolyi palotaműhelyben készült VII. Mihály-képet máshol, mint 
a császárvárosban nem szerelhették fel a koronára, mert bárhol máshol ez 
értelmetlen, a történeti személyek helyes időrendi egyeztetése pedig később 
gyakorlatilag megvalósíthatatlan lett volna. Ezért I. Géza feleségének nem új koronát 
készíttettek, hanem a császári kincstárból kiemeltek egy valamivel korábban használt 
női koronát, és azt aktualizálták. Levették róla azokat a zománcképeket, amelyek 
elavultak, mert történeti személyeket ábrázoltak vagy a szertartásrend szerint nem 
voltak megfelelőek a magyar királyné számára. Helyettük a foglalatokba illesztették 
az ajándékozó császár képét, és az erre az alkalomra újonnan és a protokoll 
figyelembevételével készített I. Géza képet: ezt küldték el Magyarországra.6 Amíg I. 
Géza kevésbé viselhette a fején az éppen uralkodó bizánci császár képmását, amely

’ Bogyay 1991.31.
4 BÁRANY-ObeRSCIIAI.I. 1947. 91.
5 Csömör 1986.43.
6 Ugyanígy gondolkodott a képcseréről Kádár Zoltán is: Kádár 1993. 842.
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alárendeltséget fejezett volna ki7 -  Bogyay Tamás szóhasználatával élve8 -  a császár 
^viselő je  lett volna, ez a későbbiekben gyengült. Amikor majd 100 év múlva a 
korona egyesítésére sor került, ez a típusú női koronaforma már régóta nem volt 
használatban a keleti császárságban, ha pedig III. Béla még felfedezte rajta a bizánci 
eredetet, akkor talán éppen ezért választotta felségjelvényként.

3. Amíg az alsó, bizánci korona önmagában megálló autonóm tárgy, a felső 
rész önmagában nem áll meg. A Szent Korona két részének az összeszerelésekor 
nem két koronát illesztettek össze, hanem a görög koronát az akkor készített 
keresztpántokkal boltozták be. A felső koronarész pántjait a beboltozáshoz 
készítették. Az apostolokat ábrázoló zománcképek nem a jelenlegi koronához vagy 
koronarészhez készültek, hanem egy korábbi ötvöstárgyhoz, tehát másodlagosan 
használták fel a lemezeket.

Az apostollemezek nyolcas számát az döntötte el, hogy a korona 
keresztpátjain több képet nem lehetett elhelyezni: a keresztpántok végét ugyanis a 
keretező gyöngyözött drót lezárja. Ha a kompozíció témája nem olyan újszövetségi 
esemény, amelyen a 12 apostol jelen volt (utolsó vacsora, pünkösd), nem 
szükségszerű a 12 apostol ábrázolása. Pál apostol jelenléte pedig világosan mutatja, 
hogy az összeállítás nem újszövetségi eseményt jelenít meg, hanem a késő ókortól 
szokásos, a valóságban ugyan soha nem létező, a liturgikus szövegekben és a 
képzőművészeti alkotásokon azonban jelen lévő apostol-csoportosítást. A Szent 
Korona nyolc apostola a misekánonban felsorolt első nyolc apostollal azonos.9 Fontos 
körülmény, hogy az egyes apostolokat keretező díszítésekből kikövetkeztethető 
variációs lehetőségek száma éppen 12. Ebből következik, hogy azt az ötvöstárgyat, 
amelyről az apostollemezek származnak, mind a 12 apostol képe díszítette.

A pántok kereszteződésére Krisztus rekeszzománc képét illesztették. 
Felmerült, hogy a Krisztus-kép és az apostol-képek eredetileg nem egy tárgyhoz 
tartoztak, bár ezt az ötletet képviselő vélemények nem bizonyultak meggyőzőnek. 
Egy ötvöstárgyon is van példa arra, hogy különféle technikájú és stílusú képeket 
alkalmazzanak. Egy érv még nem merült fel: a kéz sérülése ellenére megállapítható, 
hogy Krisztus ún. görög áldásformában tartja a kezét, az apostolok pedig nem. Ez 
érv lehet a több műhely mellett.

Az apostollemezeket a névfelirataik segítségével lehet keltezni.10 A Thomas 
és a Paulus feliratokban olyan unciális eredetű T és U betűt használt az ötvös, 
amelyek a még latin betűs bizánci éremverésre kifejezetten jellemzőek. 
Természetesen a két unciális betű formája nem volt ismeretlen Nyugat-Európában 
sem. A latin betűs éremverés azonban a 11. század közepén megszűnt és a görög 
nyelvű feliratokra tértek át. Ennél az időpontnál az apostol-lemezek nem lehetnek 
későbbiek. A lemezeket olyan helyen készítették, amely a császárság 
peremterületének számított, a lemezek kiváló technikai kivitele arra mutat, hogy a

7 TreitinGER 1956. 203-204.
8 Bogyay T. 1991.31.
9 Péter, Pál, János, Jakab, András, Fülöp, Tamás, Bertalan.
111 Részletesen: TÓTH E. 1996.181.
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bizánci zománckészítési eljárást viszont jól ismerték. Az ábrázolások stílusa szintén 
bizánci műveltség peremvidékre jellemző. A készítés helye Közép- és Dél-Itáiia 
lehetett, ahol a 11. századnak legalább is a második felében a bizánci művészeti 
befolyás érvényesült. Mindez pedig megengedi azt a lehetőséget, hogy az eredeti 
ötvöstárgy Közép-I tál iában készüljön, és I. István uralkodása idején érkezzen akár a 
pápa, akkor a montecassinói apát ajándékaként. Egyik esetben sem hivatkozhatunk 
általában a szokásokra, mert tudunk István miseruha ajándékozásáról XIX. János 
pápának, és aranykereszt adományozásáról a montecassinoi apátságnak Szent 
Benedek sírjára: az ajándékok aligha maradtak viszonzás nélkül.

4. A korona típusa: a Szent Korona felül keresztpántokkal zárt, képekkel 
díszített felségjelvény. Különösen fontos az, hogy a korona alsó és felső részét 
egyaránt képek -  összesen 19 kép! -  díszíti, amely kifejezetten a bizánci és a bizánci 
műveltség befolyása alatt álló országok felségjelvényeire és diadémokra jellemző. A 
10-12. században vitatható a felül pántos, úgynevezett Bügelkrone létezése a nyugati 
uralkodói jelvények között: ábrázolásokon ugyan előfordul egy felső pánt, ilyen 
korona azonban ebből az időből nem maradt meg. Mivel a Szent Korona alsó része 
származásában, formájában és díszítésében bizánci korona, és a képek a keleti 
császárság felségjelvényeihez való hasonlóságát a beboltozáskor tovább 
hangsúlyozták, a korona formája sokkal inkább a keleti zárt, ún. kmnelimkion-fonnát 
követi, tartja a mintaképnek, mintsem egy nyugati koronatípust. Ezért következtetek 
arra, hogy a Szent Korona bizánci típusának kialakítása legvalószínűbben a bizánci 
koronatípusokat bizonyosan jól ismerő III. Béla uralkodási idejére tehető, függetlenül 
az összeállítás konkrét okától.

A korona beboltozásához felhasznált ötvöstárgyat az első magyar szent 
király személyéhez való kapcsolata miatt választották ki. Nem tartom lehetetlennek, 
hogy az apostollemezek felhasználására hatással volt Szent István apostoli 
minősítése, az ikonográfia programhoz pedig a talán éppen szintén III. Béla 
uralkodása idején átalakított palást képszerkezete is mintaképül szolgált.

5. A kereszt nem tartozott eredetileg a Szent Koronához. A Krisztus hasát 
átütő kereszt a román korban képtelenség. A korona összeállításakor felszerelni 
egyébként is szükségtelen volt: ha keresztet szándékoztak feltenni a korona tetejére, 
akkor felesleges volt a Krisztus-lemezt a keresztpántok metszéspontjára helyezni. A 
felszerelés időpontját meghatározni nem tudom: az 1300-as évektől számítható, 
egészen a gyalui egyezménnyel bezáróan, azaz a 16. század közepéig.

6. A korona sérülése: a már beboltozott jelvényt, a Szent Koronát a története 
során nagyméretű rongálás érte, amelyről írásos feljegyzést nem ismerünk. Ekkor a 
latin korona három keresztpántja teljes szélességében eltörött, az egyik lemez egy, a 
másik kettő két helyen. Érintetlen maradt az előoldalon lévő negyedik pánt. Mivel a 
kereszt felső gombja is benyomódott és a keresztet rögzítő csavar elgörbült, a 
rongálás akkor érte a jelvényt, amikor a mai kereszt már rajta volt. A kereszt az 
1790-es hazaszállításkor ferde volt: a 17-18. századi ábrázolások segítségével a 
sérülést idejét talán pontosabban keltezni lehet. Nem teljesen lehetetlen a levéltári 
iratokban a sérülésről feljegyzést találni. Mindenestre az 1638-tól fennmaradt
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koronaláda-nyitási jegyzőkönyvekben semmi nyoma egy esetleges javításnak. Igaz,
II. József uralkodása idejéből nincsenek jegyző könyvek.

A rongálás mikéntje megállapítható. Fontos, hogy a korona 
legsérülékenyebb része, az email à jour technikával készült háromszög és félkörös 
záródású oromdíszek épek maradtak. Ez annyit jelent, hogy a koronát felülről kellett 
nagy erejű ütésnek érni, amelyik betörte a kereszípántos boltozatot, azonban hirtelen 
megállt és a felmagasodó oromdíszeket már nem törte össze. Ez csak egy módon 
volt lehetséges: ha rosszul vagy nem véglegesen tették vasládába a jelvényt, és 
véletlenül ráesett a fedele. A láda szájnyílásának síkja fölé emelkedő részeket a 
súlyos fedél összetörte, a kupolát beszakasztotta, mikor pedig elérte a láda 
szájnyílását, a fedél megállt és a korona alsóbb része már nem sérült.

Miként tudjuk egyeztetni a korona vázolt tárgyíörténetét a történeti 
forrásokkal és a pápai ajándékozással? Tóth Zoltán* 11 és Gerics József12 kimutatta, 
hogy Asztrik érsek pápai követsége és a lengyel uralkodó helyett a magyar királynak 
adományozott korona Hartvik-féle elbeszélése nem tekinthető hitelesnek. Hartvik 
elbeszélése mégsem teljesen alap nélküli. Nem lehet elvárni Hartviktól -  ahogy 
Kézaitól és Anonymustól sem -, hogy úgy írjon régebbi eseményekről, amit az egy 
19. végi történésztől lenne kívánatos, bedig úgy tűnik, mintha olykor ilyen 
követelmények elé állítanánk az Árpád-kori történetíróinkat. Amit Hartvik 
elbeszélt, az lényegében mégiscsak megfelel az egykori történéseknek. A lényeget, és 
nem a konkrét eseményeket tekintve. Valóban követség ment a pápához, akitől 
ténylegesen megkapták a felhatalmazást - az apostoli levelet -  a királyavatáshoz. A 
lengyel fejedelem viszont, 1. István kortársa, minden törekvése ellenére sem tudta 
elnyerni a koronázáshoz a pápai beleegyezést,13 és ezért halála előtt néhány 
hónappal -  önhatalmúlag koronáztatta meg magát. Az, hogy a lengyel fejedelem 
nem Miesko volt, amint Hartvik írta, hanem I. Boleslav, nem kérdőjelezheti meg az 
elbeszélés hitelességét. Több, mint száz évvel a történtek után honnan tudhatta volna 
pontosan Hartvik, hogy melyik lengyel fejedelem uralkodott Szent István korában? 
Inkább az az érdekes, hogy miért Miesko jutott Hartvik eszébe, és nem pedig 
Boleslav.

Mit hozott magával az egyházi méltóság által vezetett követség Itáliából? A 
benedictiót, az apostoli áldást. A 70 évvel későbbi legenda maior híradása az 
eseményről egyezik az egyetlen nyugati forrással, amely valamelyest részletesebben 
emlékezik meg István megkoronázásáról. Merseburgi Thietmar írta: „corouam et 
benedictionem accepit". Egyetértek Váczy Péterrel: a püspök a koronázási ordók 
szóhasználatával fejezte ki, hogy István koronát és áldást nyert.14 Azaz királlyá 
koronázták: a tényt közölte, és semmi mást. Hozzálehetjük: a szöveg nem a 
koronának, mint egy meghatározott tárgynak a küldését közli, hanem egyszerűen a

"  Tóth Z. 1942. 
n Gerics 1981.175.
15 Vita s. Romualdi, cap. 28., 29. MGH Ss IV. 852-853.
11 VÁCZY 1994. 78.
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koronázás tényét. A coronatu accepit nem azt jelenti, hogy bárkitől is, akinek 
személyét Thietmar elhallgatta, István koronát kapott ajándékba, hanem azt, hogy 
elnyerte „a koronát", azaz coronatur. Nem korona küldéséről írt, akár a pápától, akár 
a császártól, hanem arról, hogy császár kegyéből és biztatására végrehajthatták a 
királlyá avatás szertartását. Vitathatatlan: az esemény a császár szándéka ellenére 
nem történhetett volna meg. A császár hozzájárult a királlyá avatáshoz. István pedig 
kérhette Krisztus földi helytartójától apostoli áldását, azaz a jóváhagyását az egyházi 
szertartáshoz, a felkenéshez: Istvánt egyik szándék nélkül sem avathatták volna 
királlyá olyan következményekkel, amely az utódaira is kihatott.

Noha jól ismerjük az ezredforduló koronázási szertartásait és az Árpád-kor 
utáni hazai fejlődésüket, a világi elem egyre dominánsabbá válását, nehezen tudjuk 
függetleníteni magunkat attól a szemantikai ténytől, hogy a királlyá avatás 
szertartását koronázásnak nevezzük. Azaz úgy tekintjük, mintha a királlyá avatás 
azonos volna a jelölt megkoronázásával. Ebből következően a koronának, mint 
jelvénynek túlzott jelentőséget tulajdonítunk és vetítünk vissza a 11. században. Ez 
azonban -  jól tudjuk -  nem így volt. A királlyá avatás egyházi szertartás volt, amikor 
a jelöltnek az ország egyházi vezetője -  Magyarországon az esztergomi érsek - 
átadta az uralkodói jelvényeket: a kardot, a jogart, gyűrűt és a koronát. A korona 
kétségtelenül a legfontosabb és leglátványosabb jelvény volt. Az egyházi szertartás 
lényege azonban nem a korona fejre helyezése volt, hanem az avatandó személy 
szentelt olajjal történő felkenése. Mályusz Elemér megfogalmazásában: „A nálunk 
érvényesülő német koronázási onto első és legfontosabb aktusa a királynak szentelt olajjal 
való felkenése, amivel az egyház hangsúlyozni kívánta, hogy az ő beleegyezése az alapfeltétel 
a királyi hatalom elnyeréséhez, mert csak azután következett a királyi jelvények átadása".15

A felkenés jelentőségét a királlyá avatásban nem kérdőjelezhetik meg azok 
az adatok, amelyek uralkodói jelvények ajándékozásáról tudósítanak akár a 10-11. 
században, akár később.16 Elvileg persze nem zárható ki sem egy pápai, sem egy 
császári koronaküldés: ez azonban nem volt szükségszerű, és I. István esetében 
semmi nyoma a l l .  századi forrásokban. Hogy az apostoli áldáshoz a pápa csatolt-e 
ajándékot, esetleg koronát az avatandó számára, másodlagos kérdés volt. A Szent 
István Nagyobb legendája17 nem azt írja: mihelyt megérkezett a korona, István 
megkoronáztatott, hanem azt, hogy „Atyja halála után az ötödik évben [...] elhozták az 
apostoli áldás levelét [...] és szerencsésen megkoronáztatott".

Összefoglalva: legalábbis a 11. században nem a koronának volt elsősorban 
és kiemelten királyavató jellege, hanem az egyházi fel kenésnek, az unctionak. A 
magyar királyavató koronának a 12. század közepétől kialakuló, az egyedüli és 
valódi koronázó jelvény szerepét a 11. századra visszavetítetni nem lehet. 1. István 
megkoronázásának nem volt szükségszerű velejárója egy ajándék korona, bárkitől is 
érkezzen.

15 MÁLYUSZ 1971. 18.
16 SCHRAMM 1957. 166., 203.; SztKELY 1984.905.
17 Legenda maior, cap. 9. SRU 11. 384.
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Annak ellenére, hogy Hartvik elbeszélése a pápától kapott koronáról nem 
tartható hitelesnek, mégiscsak elgondolkoztató: ha ilyen részletesen tartotta 
érdemesnek leírni a koronaküldést István koronázására, lehetséges volt-e ez akkor, 
ha Kálmán király korában a székesfehérvári kincsek vagy koronázásnál használt 
jelvények között nem őriztek egy olyan koronát, amelyet pápai ajándéknak és 
szentistváni eredetűnek tartottak? Tudjuk, hogy a pogánylázadás után I. András 
összegyűjtette a még fellelhető királyi ékszereket: gyakorlatilag csak olyan
tárgyakról lehet szó, amelyek személy szerint I. Istvánhoz kapcsolódtak.18 Nem az 
emberi emlékezet határáról van szó. Egy zárt közösségben a hagyomány tudása akár 
évszázadokon keresztül, feljegyzés nélkül fennmaradhat, különösen olyan tárgyak 
esetében amelyek az első magyar királyhoz kapcsolódtak. A pogánylázadást kellett 
csak a hagyománynak túlélni, és a hiedelem századokon át, talán módosulva, 
fennmaradhatott. Ide kapcsolható a Budai krónikacsaládnak a szövegezése,19 ahol a 
szerző a gyermek Béla megvakítását azzal indokolta, ut non sil dignus portare coronam 
sancti regis. A megfogalmazás a királyi hatalom gyakorlását kifejezetten a Szent 
Király koronája hordásával fejezte ki. A forráshely aszerint értékelhető, hogy a 
szöveg a krónika milyen korból származó rétegéhez kapcsolható, vagy kapcsolható- 
e? Ennek vizsgálatára, főleg eldöntésére nem érzem magam jogosultnak.

Mikortól bizonyítható a forrásokban szereplő királykoronázó jelvény 
azonossága a Szent Koronával? Mióta mutatható ki, hogy a korona nem csupán 
egyik királyi jelvény, hanem mindig ugyanaz a koronázó jelvény? Úgy látom, hogy 
erre az első bizonyíték, amikor a korona visszaadását III. László ausztriai területen 
bekövetkezett halála után II. Endre háborús fenyegetéssel kényszerítette ki. Az 
esemény már olyan állapotot rögzít, amikor a korona, mint egyedüli királykoronázó 
tárgy egy ideje használatban volt, vagy azt, hogy legalább egy része már korábban is 
ilyen feladatot töltött be. Noha III. Ince 1198. december 21-i oklevelében írta,20 hogy a 
fehérvári őrkanonok tiszte a királyok koronájának az őrzése, a szövegből nem 
következik, hogy ugyanarról a koronáról van szó. Még kevésbé állítható ez 
Mihálynak, a későbbi konstantinápolyi pátriárkának (1170-1178) Manuelt dicsőítő 
beszédéről.21 A szöveg csak azt tartalmazza, hogy Székesfehérvár a magyar királyok 
koronázó városa és a „paion uralkodók királyi koronájá"-t ott őrzik. Mivel valóban 
Székesfehérváron koronázták a magyar királyokat, ebből egy bizánci számára 
nyilvánvaló volt, hogy a koronázási jelvényeket is ott őrzik. Ez azonban nem jelenti 
sem azt, hogy a ma is meglévő Szent Koronáról, sem pedig, hogy egy állandóan 
használt királyavatási koronáról van szó.

A koronázási jelvények közül az országalma kétségtelenül az Anjouk 
uralkodása idején készült. A koronázási palásttá alakított miseruháról a felirata 
tanúsítja, hogy 1031-ben, I. István és Gizella ajándéka volt a székesfehérvári Szűz

18 „A ndrens [...] dinit an tecessoris inquireret ornam en tu m , superlecctU em  regiam ,"  Fundatio ecclesiae s. Albani 
Namucensis., COMBOS 2354. 969.
19 SRU 1.421.
-° Katona 1979.13
21 WIRT! i 1960.79., Moravcsik 1984.155.
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Mária templom számára. Mikorra keltezhető a jogar készítése? A gömbös végű 
jogarforma22 a hosszúszárú Ottó-kori jelvény-botok folytatásaképpen rövid szárral
11. Henrik király ólombullájáról23 (1003) és III. Rudolf burgundi király pecsétjéről2-1 
(996, 1011, 1017) ismert. Mivel sem a császárságban, sem Nyugat-Európában, 
máskor és máshol ilyen formájú jogart nem használtak,25 26 a magyar jogar készítése a
11. század legelejére tehető. Nincs okunk feltételezni, hogy akár a 12., akár a 13. 
században olyan formájú jogart készítettek volna, amely akkor ismeretlen az európai 
királyi jelvények között. A 11. század eleji keltezéshez pedig érvek sorakoztathatóak 
fel. II. Henrik kedvelte és gyűjtötte a hegyikristály tárgyakat, a jogar értékelhető 
díszítése, a négyzettel bővített ún. Salamon-csomó az ókortól a meroving korig 
konfirmált, és később skandináviai és észak-német ötvösségben alkalmazták.21’ A 
Salamon-csomónak, a filigrán díszítésnek és a pántolás módjának jól keltezhető 
analógiái ugyancsak a császárság területéről származnak. A Salamon-csomó és 
változatai az 1000 körül elrejtett Klein-Roscharden-i kincs fibuláin találhatóak meg, a 
hullámfiligránt a l l .  század elején német területen használták, a zsanéros rögzítés a 
bécsi koronán és 11. Henrik sacramentáriumának záró csatján lelhető fel. Az eljárások 
és díszítések a 11. század legelején korhűek.

Lehet-e mindebből arra következtetni, hogy nemcsak a hegyikristály gömb, 
hanem a jogar is II. Henrik ajándékaként került 1. Istvánhoz? Választ a foglalat 
készítési helyének a meghatározása segítené elő. Az ilyen irányú megállapítások 
azonban nem lehetnek kategorikusak. Éppen 1. István korában ötvösök is jöhettek a 
birodalomból Magyarországra, formakincsüket és technikai tudásukat magukkal 
hozva.

Hogyan egyeztethető össze a jogar 11. század eleji keltezése az I. István-kori 
és későbbi magyar felségjelvényekkel? A ténylegesen használt jogar valósághű 
ábrázolása nem jelenik meg sem az Árpád-korban, sem később, a II. Mátyást 
koronázási öltözetben ábrázoló metszetig. I. István uralkodása idején jogar 
egyáltalában nem jelenik meg a hazai uralkodói reprezentációban. Az 1031-ben a 
fehérvári bazilikának felajánlott miseruhán, a románkori művészet és 
hímzésművészetnek ezen a remekén I. István a jobbjában lándzsát, a baljában 
országalmát tart. 1. István valószínűleg uralkodása idején vert aranyérmén27 sem tart 
jogart a kezében. Nem szükségszerű azonban, hogy az uralkodók a hivatalos 
ábrázolásaikon (érmek, pecsétek) éppen a koronázási jelvényekkel feldíszítve 
jelenjenek meg. A császári rokon ajándéka feltehetőleg a királyi kincstárba került, 
esetleg a kezdettől fogva a székesfehérvári bazilika koronázási kincsei közé. 
Gondolni kell azonban arra, hogy I. Istvánnak mindössze egyetlen biztos (a 
miseruha), és az egy lehetséges (az aranyérem) korabeli ábrázolása maradt meg.

22 A jogarról részletesen TÓTI I E. 2000.
Theophanu. II. 102. Abb. 8.

« Gaebreatu 1027. 1.
25 Ld.: Schutte -  Döreamm 1995.
26 Sansoni 1998.; Keein-Pfeuffer 1993.
27 CEDAI 1999.
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Egyik sem zárhatja ki a jogarnak, mint felségjelvénynek a meglétét. Az Árpád-házi 
királyokat az érméken ritkán ábrázolják. Kezükben keresztes, vagy liliomos végű 
jogart tartanak. Érmén Salamont (1063-1074) orans tartásban, üres kézzel, máskor 
keresztes jogarral látjuk. III. Béla rézérmén liliomos jogart tart. II András (1205-1235) 
kezében kardot és országalmát tart. A 11. századból ismerünk más 
uralkodóképmásokat is. Pétert (1038-1041 és 1044-1046) és Salamont az 
ólombullájukon, I. Endrét (1046 - 1060) az idéző billogján országalmával és liliomos 
jogarral látjuk. Szent László és Kálmán is jogart tart a kézben. Mivel a király 
felkenésének szertartásrendjében a jogar vagy bot szerepel, aligha kételkedhetünk 
abban, hogy a magyar királyok a 11. században felségjelvényként használtak jogart.

Királyi jogarunk vázolt eredete, keltezése Szent István korára támogatja azt 
a lehetőséget, hogy a jogar I. András uralkodása idején került a koronázási jelvények 
közé.28 Érv lehet emellett a tihanyi alapítólevél christianissitnus se ep ti fér megjelölése 
akkor is, ha sceptrum az uralkodói kormányzás kifejezésére nem tekinthető 
unikálisnak és inkább a hatalom gyakorlásának a jelvény általi megfogalmazását, 
mint magának a reális jelvénynek a hordozását jelenti. Néhány példa: 796. évi avarok 
elleni hadjárat alkalmával a Duna partján tartott egyházi conventus 
jegyzőkönyvében: „Pippin [...] Iordanica sceptra Christo duce gubernante." 987-ben 
Hugo frank király magát és fiait „imperii Francorum sceptris potiti" jelölte. II Béla 
pécsváradi oklevelében29: „et regio sceptro sublimatus"; Felicián esztergomi érsek írta 
1134-ben Béla trónra lépéséről30: „piissimus Bein, divina largiente pannonié sceptra 
feliciter gubernanda suscepit", stb.

Az 1031-ben, István megkoronázásának harmincadik évfordulójára készült 
miseruha, a később koronázási palást, a Szent Istvánhoz kapcsolódó ötvöstárgy 
felhasználásával a 12. században összeállított Szent Korona mellett a koronázási 
együttes legrégebbi, változatlan formában fennmaradt, és I. István személyéhez 
közvetlenül kapcsolódó darabja a jogar. Ezzel a következtetéssel megerősödnek azok 
a középkori forrásadatok, amely szerint a magyar királyokra a koronázáskor Szent 
István koronáját és „öltözetét" adták fel. Természetesen ezeket a közléseket nem szó 
szerint kell érteni. István és Gizella kazuláján a felirat vitathatatlanul bizonyítja, 
hogy a ruhadarab az első magyar királyi pár személyéhez köthető akkor is, ha 
eredetileg nem koronázó palástnak, hanem miseruhának készült. A koronáról is 
joggal állíthatták, hogy az első királyé volt, hiszen olyan ötvöstárggyal -  ereklyével -  
bővítették, amely tudásuk szerint Szent Istváné volt. Ne felejtsük el: a középkori 
mentalitás sajátos jellemzője volt a pars pro toto elve, amely a vallási életben és 
szokásokban nap mint nap érvényesült. Mi mást fejezett volna ki az nyugati 
kereszténység ereklyetiszteletének koraközépkori gyakorlata? Amikor a vértanúk 
corpusculnival tették az oltárt „szentté" {sacrum), a szentek (sancti) legkisebb ereklyéi 
mintegy a szent teljes jelenvalóságát fejezték ki. A nép számára ezt még

»  Makk 1990.25.
DMA nr. 12.79,17.

»  Mrs I. nr. 59,85.
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kézzelfoghatóbbá, érzékelhetőbbé tették az emberi testrészeket ábrázoló foglalatok, 
főképpen pedig a mellkép alakú ereklyetartók. Amint a szent ruhája, használati 
tárgyai, vértanúságának eszközei, tehát mindazok a tárgyak, amelyek a 
legszemélyesebben kapcsolódtak hozzá, ereklyévé váltak. Az első, szentté avatott 
király „használati tárgyai" voltak a legmegfelelőbbek arra, hogy az egyházi 
szertartáson a jelölt számára az avatás eszközeivé, azaz jelvényekké váljanak. Ezért 
választották ki a fehérvári bazilika kincstárából azt a miseruhát a koronázási 
öltözethez, amely nemcsak fényes megjelenése miatt volt a legmegfelelőbb, hanem 
mert az az első magyar királyhoz kapcsolódott. Talán még azt is tudták, hogy 1031- 
ben jubileumi ajándék volt a koronázás 30. évfordulóján. Hasonló okból választották 
ki azt a jogart, amelyről tudhatták, hogy Szent Istváné volt, noha a szokatlan formája 
különbözött a korban használtaktól. Végül ezért (is) készítették azt a koronát, 
amelybe beépítettek olyan részeket, amelyekről úgy tudták, hogy Szent Istváné 
voltak. A szent ereklyétől maga a korona is kiérdemelte a sacra jelzőt. Ezt követően, 
mint a koronázás legfontosabb tárgya, maga is szentté (1256), és az első magyar 
király koronájává vált.
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Endre Tóth

Über die ungarischen Krönungsinsignien 

Zusammenfassung

Im vorliegenden Aufsatz wurden die Kenntnisse zusammengefasst, die in der Erforschung der 
Heiligen Krone als gewisses Resultat gelten: die Krone besteht aus zwei Teilen, die Form der unteren corona  
graeca  stimmt mit den Kronen der byzantinischen Kaiserinnen überein. Sie bekam die griechische Frau von 
Géza 1 (1074-1077) vom byzantinischen Kaiser, Michail VII. Mit den kreuzförmigen Bänden (corona latina) 
wurde die Krone unter Béla 111. (1172-1196) oben abgeschlossen. An die Bände wurden dennoch Emailbilder 
angebracht, die aus einer Goldarbeit aus Italien von Zeit Stefan I. (+ 1038) stammen: die Bilder stellen acht 
Apostel dar.

Das Krönungszepter hat eine kugelförmige Bergkristallendung und kurzen Stiel. Zepter mit 
dieser Form sind unter den Herrscherinsignien sehr selten. Sie tauchen nur auf dem Siegeln von Rudolf III 
von Burgund und seinem Neffen, Kaiser Heinrich 11 auf: daher ist das ungarische Zepter auf die 
Regierungszeit von Stefan 1 zu datieren, womit auch die Beobachtungen der Emailarbeiten übereinstimmen.
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Kiss G e r g e l y :

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A 11-12. SZÁZADI TÖRVÉNYALKOTÁSBAN

„E x au ctorita te  ap osto li p ro  reg is n ostri sa lute  
et regni e in s stabilitate in ontnibns cotid ie ecc lesiis  

oran dum  censem us et d istricte prorip im us."'

I. Bevezetés
A magyar államiság korai szakaszának, a l l .  század és 12. század elejének 

törvényalkotásáról meglehetősen bő termést produkált a hazai és külföldi 
szakirodalom. A téma, amely szervesen kapcsolódik az államalapítás, illetve az 
állam megszilárdítása kérdéséhez, régóta a kutatások homlokterében áll. E 
vizsgálódások alapvetően arra voltak kíváncsiak, hogyan, milyen módon erősítette 
meg, egészítette ki a törvénykezés az állam kiépítését, rendelkezései hogyan 
hozhatók összefüggésbe az egyéb intézkedésekkel. Az is különös hangsúlyt adott a 
kutatásoknak, hogy, mint ismeretes, törvényalkotásra Kálmán uralkodását követően 
a 13. századig nem került sor, vagy legalábbis nem maradt nyoma, így a 11-12. 
századi törvények önálló fejezetet alkotnak a középkori magyar törvényalkotás 
történetében.

Számba véve a kutatásokat arra a megállapításra juthatunk, hogy ezek 
alapvetően arra irányultak, hogy tisztázzák a korszakban keletkezett törvények 
szövegszerű sorrendjét, megállapítsák az ezeket tartalmazó (jórészt kései) kódexek 
szövegeinek egymáshoz való viszonyát, azaz az egyes uralkodók -  1. István, I. László 
és Könyves Kálmán -  törvényeit tartalmazó törvénykönyvek tartalmát. A kutatás 
másik alapvető vonulata a fennmaradt törvények szövegéből fontos tartalmi 
következtetéseket vont le, s ezt értékesítették a kormányzattörténet, a 
társadalomtörténet, a hadtörténet és az egyháztörténet terén.

E vizsgálódások eredményeképp több fontos általános megállapítást is meg 
lehet fogalmazni a korai törvényalkotás jellegét illetőleg. Ezek a következők:

• Az 1. István törvényeit tartalmazó kódexekben, éppen azok kései volta miatt -  ez 
alól egyedül az Admonti kódex kivétel -, az ott megőrzött törvényszövegek 
tagolása nem felel meg az eredeti beosztásnak. Elég csak arra hivatkoznunk, hogy 
az I. István törvényeit tartalmazó 16. századi B redakció (benne az annak első 
csoportjába tartozó (B1) Budai János-féle, Thuróczi-, Debreceni- és Besztercei 
kódexek, ill. a második csoportot (B2) alkotó Kollár-, llosvai-, Gregoriánczi-, 
Nádasdy- és Festetics-kódexek) első törvénykönyvként Szent István fiához, Imre 
herceghez intézett Intelmek c. munkáját közölték.1 2

1 C.E.II.l. (Z. 207.)
2 JÁNOSI! 996. 67-68.
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Hasonló a helyzet a László-kori törvényalkotással is: három törvénykönyv is 
fennmaradt László neve alatt. Ezek mindegyike csak 15. és 16. századi 
kéziratokból ismert. A korábbi a Budai János-féle, ill. a Thuróczi, míg a későbbi a 
Kollár-, az Ilosvay-, a Gergoriánczi-, a Nádasdy-, a Festetics-, ill. a 
Besztercebányai-kódex.3 A dekrétumok közül a harmadik (111.) nagy 
valószínűséggel a László uralkodását megelőző időszakban jött létre. Erre 
leginkább az utal, hogy a 2. és a 20. fejezetek hasonló témában (szökött javak 
visszaszolgáltatása) I. András királyra, I. Béla hercegre, valamint a Sarchas-féle 
összeírásra (2. fejezet), ill. I. Béla király uralkodására (20. fejezet) hivatkoznak. Itt 
a megjelölt ingóságok (szolgák és állatok) esetében -  miként azt újabban Jánosi 
Monika bizonyította -  elbirtoklásról van szó, s nem elévülésről. Ebben az esetben 
pedig értelmetlen lenne a dekrétumot László uralkodása végére datálni.4 További 
fontos megfigyelés ugyanakkor, hogy a III. dekrétum -  amely az előbbiek szerint 
László uralkodása előtt keletkezett -, szövege távolról sem egységes. Éppen az 
említett 2. és 20. fejezetek utalnak erre, ugyanis az elbirtoklás megszüntetése 
határnapját az első esetben Nagyboldogasszonyra (augusztus 15.), a másodikban 
Szent István ünnepére (augusztus 20.) teszi. Lehetséges persze, hogy a második 
esetben inkább az első vértanú ünnepéről (december 26.) van szó, ez azonban 
nem változtat azon, hogy a két törvénycikk különböző alkalmakkor keletkezett. 
Elképzelhető, hogy a III. dekrétum a Salamon és Géza uralkodása idején 
keletkezett törvényeket (L.11I. 1-15; és 16-29) olvasztotta össze, majd utóbb 
kapcsolták ezt László király nevéhez.5

A ma ismert I., II. dekrétumok esetében azok számozása nem a valós keletkezési 
sorrendet adja meg, utólagosan felállított sorrendről van szó. Sorrendben a 
második („pannonhalmi végzések") keletkezett előbb, ezt követte az I. dekrétum, 
vagyis a szabolcsi zsinat 1092-ben.6

Kálmán király törvényei szintén több kéziratban maradtak fenn. Ezek közül a 
jelentősebbek: a 12. századi Pray-kódex, a 15. századi Thuróczi-kézirat és a ió. 
századi llosvai-kézirat.7

• Ezzel összefüggésben a kódexekben megőrzött törvényszövegek létrejötte nem 
tekinthető egy-egy törvénykezési alkalom eredményének. Maguk a 
törvényszövegek is arra utalnak, hogy a király, ill. tanácsadói -  a világi és az 
egyházi arisztokrácia tagjai -, általában eseti jelleggel hoztak határozatokat, 
amelyeket azután egybeszerkesztettek, s így álltak össze az egyes 
törvénykönyvek. Sajnos igen ritkán értesülünk arról, hogy ezek a 
határozathozatalok hol és mikor történtek. Ezt még akkor is szinte lehetetlen 
megállapítani, amikor maga a törvénykönyv keletkezési ideje és/vagy helye

'JÁNOSI 1996.104.
4 JÁNOSI 19%. 114-115.
5 JANCSII 996.115-120.
6 JÁNOSI 1988.118-127.; JÁNOSI 1996.120-128.
’ Z. 129-130.; JÁNOSI 1996.129.
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ismeretes, mint László király idején az ún. „pannonhalmi végzések", ill. a 
szabolcsi zsinat esetében. Az első minimálisan két törvénykezési alkalmat sejtet 
László korából,8 * a második ugyan biztos adatot szolgáltat a törvények 
egybeszerkesztési idejére, hiszen az I. dekrétum bevezetése szerint „ lírunk, Jézus 
Krisztus [...] 1092. évében május 20-án Szabolcs várában szent zsinat tartatott, a 
magyarok legkeresztémjibb királya, László elnökletével, országa összes püspökeivel és 
apátjaival, valamint az összes előkelőkkel, az egész papság és a nép tanúskodása mellett 

9 azt mégsem állíthatjuk, hogy az első dekrétum passzusai mind eme 
egyetlen zsinat alatt keletkeztek. Erre utal, hogy a tized kérdéséről négy 
alkalommal is rendelkezik (27., 30., 33., 40. fejezetek), hasonló témákról is több 
alkalommal megemlékezik (5. és 23.; 6. és 24.; 14. és 39. fejezetek).10

• A közvélekedéssel ellentétben 1. István halála után nem csak I. László és Kálmán 
alkottak dekrétumokat, hanem a közbeeső időszakban is sor került törvényhozási 
alkalmakra, bár ezeket nem állították össze egységes törvénykönvvvé. Orseolo 
Péter mindkét uralkodása alatt hozhatott törvényeket, sőt, a második alkalommal 
erőteljesen támogatta a német (bajor) törvények magyarországi bevezetését. Aba 
Sámuel, részben Péter királlyal szembeni politikája részeként alkothatott 
törvényeket. 1. András esetében Bonfini konkrét törvényekről is tud. Utódai 
esetében mind I. Béláról, mind Salamonról és Gézáról feltételezhető bizonyos 
törvény jellegű rendelkezések meghozatala, de közülük csak az utóbbi kettő 
esetében tehető fel, hogy annak írásos nyoma maradt a későbbi -  László nevéhez 
kapcsolt -  III. dekrétumban.11

• A határozatok, a későbbi törvényi rendelkezések előképei, meghozataláról kevés 
információval rendelkezünk. Korábbi vélemény szerint az állami intézmények 
kiépítésben oly nagy jelentőségű német (Karoling) minta lehetett a magyarországi 
törvényalkotás előképe is. A sereggyűlések, a püspöki, ill. nemzeti zsinatok 
rendszerét azután István király az itteni viszonyokra alkalmazta, de a 
törvényhozás struktúrája ettől még az előképhez igazodott.12 Újabb vélemények 
finomítottak e képen. Elmondható, hogy az érdemi határozathozatal lényegében a

8 P a u l e r  1899. I. 440. 284. jegyzet; JÁNOSI 1988.124-125.; G y ÖRFFY 1984. 899-900. Újabban Jánosi Mónika, -  
elfogadva Pauler és Györffy azon véleményét, miszerint két törvénykezési alkalom áll a pannonhalmi 
végzések mögött -  azt is felteszi, hogy a II. dekrétum egyenesen a világi jellegű törvények gyűjteménye 
lehet, azaz ide tartozna az I. törvénykönyv 41. és 42. fejezete (világi perrendtartás), ill. néhány a 111. 
dekrétumban szereplő passzus is, amelyek tehát nem a László neve alatt fennmaradt, de bizonyosan 
korábban keletkezett törvénykönyv részét képeznék. JÁNOSI 1996.121-122.
11 „dom in o  nostro jcsu  C hristo  an n o  /.../ m illesim o XCII° XIII. kn lcndas / unii in rivitnte Z abolch  sancta s in odu s habita  
est, p résid en te christian issim o H u n garorum  rege Ladislno cum  un iversis regni suis pon tificibu s et  abbatibus, necnoti 
cunctis optim atibus, cum  testim on io tocius cleri e t  p op u li /.../." Z. 157.
10 JÁNOSI 1988. 125-127.; Újabban Jánosi Monika úgy foglal állást, hogy esetleg e törvénykönyv tartalmazza 
a László király idején megalkotott valamennyi egyházi rendelkezést. JÁNOSI 1996.126-128.
"  JÁNOSI 1988.115-117.; JÁNOSI 1996.97-103.
12 Z. 8-12.
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német mintát követhette, legalábbis a kezdeti időszakban, elsősorban I. István 
idején. Ha az nem is igazolható, hogy a törvénykezés folyamatában 
kézzelfoghatóan megállapítható lenne egy olyan kiforrott intézményrendszer, 
mint a karoling, az igaz, hogy a király mellett a királyi tanácsnak volt a 
legnagyobb szerepe. Ez többféle néven is szerepel, hol senatus, hol concilium vagy 
consilium, hol pedig synoilus,13 Összetételét tekintve világiakból és egyháziakból 
állt. E tanács gyakorlati munkája aligha lehetett rendszeres, úgy tűnik, elsősorban 
az éppen égető kérdések rendezését jelentette. Erre utal az, mint korábban 
láthattuk, hogy a ma ismert törvényszövegekben többszöri törvénykezési 
alkalmakra utaló jelek maradtak fenn. A királyi tanács törvényhozói 
tevékenysége tehát úgy képzelhető el, hogy az egy-egy „ülés" alkalmával 
meghozott -  vélhetően szóbeli -  határozatokat, javaslatokat utóbb egyesítették 
törvénykönyvvé. Sajátos esetet képez a szabolcsi, a pannonhalmi és a tarcali 
gyűlés, amelynek feladata -  feltehetően -  éppen a korábban megalkotott 
rendelkezések összeállítása, esetleg kiegészítése lehetett. A tényleges 
egybeszerkesztés, azaz a törvényszöveg megalkotása - még akkor is ha éppen a 
kései másolatok miatt az eredeti sorrend utóbb meg is változott -, időben ez után 
következett. A törvény érvényesítése ugyanakkor megkövetelte azok 
megismertetését, kihirdetését is.14

11. Egyháziak a törvényhozásban

Az egyháziak részvételét a törvények megalkotásában alapvetően 
kétféleképpen lehet meghatározni. Mint láttuk, részt vettek a király és a világi 
előkelők mellett a határozathozatalokban, a királyi tanács ülésein.13 Feltehetőleg 
gyakran előzetesen kiformált álláspontjukat, ill. igényeiket tárták az uralkodók elé. A 
másik oldalon pedig nyilvánvalóan szerepet kellett játszaniuk a törvényszövegek 
megalkotásában, a hozott határozatok összeszerkesztésében is.

Aktív részvételükre utal az a terminológiai változatosság, amelyet a királyi 
tanács megnevezésekor tapasztalhatunk. 1. István törvényeiben hol regale concilium16, 
primatum conventus17 vagy senatus111, hol regalis senatus19, hol commune concilium20 a 
neve. László király második (keletkezése szerint áz első) dekrétumának bevezetése 
szerint „Temporibus piissimi regis Lailislai omnes nos regni Pannonico optimates in monte

o z . 10.
14 JÁNOSI 1988. 103-110.; JÁNOSI 1996. 85-90.
15 Erre ki.: SZILAGYI 1940-1941.
16 St.1.20. (Z. 147.)
17 St.1.25. (Z. 148.)
'8 St.1.14., 34. (Z. 145., 151.)
19 St.1.15. (Z. 146.)
20 St.1.35. (Z. 151.)
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sancto conventum fecimus [ ..J" 21, ami semmiképpen sem jelenti azt, hogy az 
uralkodónak semmi köze sem volt az itt hozott -  igen szigorú -  rendelkezésekhez. 
Sőt, az sem zárható ki, éppen a hely, Pannonhalma miatt, hogy az előkelők 
megnevezés mögött egyháziak is rejtőztek. Az első, legkésőbbi László-féle dekrétum 
pedig világosan utal az egyháziak aktív közreműködésére, hiszen a bevezetés szerint 
Szabolcs várában szent zsinat ülésezett László elnökletével és az ország főpapjainak, 
apátjainak és minden előkelőjének részvételével.22 * A Kálmán-kori törvénykezésben 
azután még hangsúlyosabbá válik az egyháziak szerepvállalása. Az immár szokásos 
regale consiliumn, senatus24 kifejezések mellett már a zsinat (synodus) szót is 
alkalmazzák.25

Úgy tűnik, hogy László korától kezdve, de főképp Kálmán uralkodása idején 
egyre erőteljesebb volt az egyháziak szerepe a törvényhozásban. Az egyházi 
törvények aránya (ide értve azokat a rendelkezéseket is, ahol a világi bűnökre 
egyházi szankciót is alkalmaztak) László II. dekrétuma esetén 27%, első 
törvénykönyvében 85%, Kálmán első dekrétumában (tarcali zsinat) 41, az első 
esztergominál 97, végül a második esztergomi és a zsinati töredékek esetén 100%. Az 
egyházi törvények jelentős aránya, esetenként túlsúlya azt mutatja, hogy 
meghozatalukban elsősorban egyháziak vettek részt, bár a világiak szerepvállalását 
sem lehet kizárni.

Már régebben is felvetődött a törvényhozási alkalmak elnevezésének 
kérdése. Tisztán világi jellegűek-e, avagy világiak és egyháziak vegyesen alkottak 
határozatokat? Mint láthattuk, leginkább ez utóbbi érvényesülhetett. Abban az 
esetben, ahol jelentősebb az egyházi témákat érintő határozatok száma, zsinatra kell 
gondolnunk. Szerencsés módon erről maga a forrás nyilatkozik László I. dekrétuma, 
Kálmán 1. törvénykönyve, ill. az uralkodása idején tartott két esztergomi zsinattal 
kapcsolatban. Az 1092-es szabolcsi zsinat esetében világos hogy a király 
kezdeményezte vegyes zsinatról volt szó.26 Hasonlóan nyilatkozhatunk a II. 
dekrétumról, a pannonhalmi végzésekről, ahol a jelenlevők, ill. a gyűlés 
megnevezése, valamint a hely kiválasztása indokolja ama feltételezésünket, hogy itt 
is vegyes (királyi) zsinatról volt szó.27 Kálmán törvényei esetében nehezebb ítéletet 
alkotni. Az első dekrétum megszületését a tarcali zsinathoz szokták kötni, az egyházi 
rendelkezések csekélyebb száma, ill. a tanácskozók megnevezése (világi, egyházi

-i Z. 166.
22 Z. 157.
-’ Z. 181.

Z. 183.
25 C.E.I. („Incip iunt capitu la d e syn oda libu s dccrctis d om in i arch iep iscop i Laureucii, S trigon ien sis m étropo lita in  et  
decem  su ffragan eoru m  su oru m "). Megjegyzendő, hogy ezt a bevezetést csak a Thuróczi-kézirat tartalmazza. Z. 
196.; C.E.1.47. (Z. 202.); C.E.II.16. (Z. 208.); C.Frag. (Fragm en ta constitutionum  s\jn odaliu m ); C.Frag.2. (Z. 209.)
26 „dom in o  nostro  /esu C hristo  an n o  /.../ m illesim o X CII° XIII. ka len das /un ii in c iv ita te  Zalmlch sancta s in odu s  
habita  est, p résid en te cliristian issim o H u n garoru m  rege L adislao cum  u n iversis regni su is pon tificibu s et  abbatibus, 
uecnon cunctis optim atibu s, cum  testim on io  ton u s cleri et pop u li / .../." Z. 157.
27 ..T em poribu s p iiss im i reg is Lndislai om n es nos regni P annonico op tim ates in m on te sancto  con ven tu m  je c im u s  /.../" 
Z. 166.
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előkelőségek) szintén vegyes zsinatra utalnak. -8A két esztergomi zsinat közül az első 
-  egy szövegvariáns szerint -, Lőrinc esztergomi érsek nevéhez kapcsolódik, vagyis 
vélhetően ő hívta össze alárendelt püspökeit tanácskozás végett.20 Itt 
egyháztartományi zsinatról lehet szó. A másik esztergomi zsinat jellegéről még 
nehezebb véleményt alkotni, hiszen semmilyen konkrét támpont nincs a kezünkben. 
A gyűlés tisztán egyházi kérdésekben döntött, nincs érdemi adat arra sem, hogy 
egyháziakon kívül más is részt vett volna a döntéshozatalban, leszámítva az 
uralkodót, akinek a beleegyezése nélkül aligha léphettetek érvénybe.28 29 30

Bárhogy is volt, a tendencia jellemző. László uralkodásának végétől, a 
szabolcsi zsinattal kezdve, az egyháziak a király támogatásával egyre erősebben 
képviseltették magukat a határozatok meghozatalában. Az első és a második 
esztergomi zsinat pedig már kizárólag egyházi ügyekben rendelkezett, azaz az 
egyháziak maguk alkották az egyházi törvényeket.

Végül még egy lényeges megjegyzés. A törvényi rendelkezésekben, 
meghozatalától függetlenül egyszerre van jelen a világi és az egyházi elem. Mint 
alább látni fogjuk, világi bűnök esetében a büntetést sok esetben egyházi 
szankciókkal (kiközösítés, vezeklés, böjt) súlyosbították. A másik oldalon, az egyházi 
büntetések alkalmazása terén, ha azok hatástalanok maradtak, a megtorlást több 
esetben a világi hatósági közegek kényszerítették ki.

III. Egyházi törvények

Az alábbiakban az egyes törvényszövegek egyházi tárgyú rendelkezéseit 
vesszük számba. Tanulmányozásuk során igyekszünk az egyes passzusok közötti 
tartalmi és szöveges összefüggéseket felderíteni. Az alkalmazott csoportosítás 
önkényes, ugyanakkor szükséges volt a számos rendelkezés között egyfajta 
rendszert teremteni.

111.1. Az egyházszervezet kialakítása, fejlesztése

A királyi egyházpolitika egyik legalapvetőbb feladata a plébániaszervezet 
megteremtése volt. Lényegében az egyházszervezet legalsó fokán álló legkisebb 
szervezeti egység került naponta kapcsolatba a hívekkel. Feladata a pogányok 
megtérítésére, majd lelki szükségleteik ellátására terjedt ki. A szervezet 
nyilvánvalóan csak lassan alakult ki. I. István törvénye tíz falut kötelezett 
templomépítésre, vélhetően azért, mert ezek anyagi ereje biztosította, hogy az 
ténylegesen fel is épüljön.31 Az intézkedésre -  ha elfogadjuk, hogy I. István második 
dekrétuma uralkodása végén keletkezett -  viszonylag későn került sor, ami 
valamiféle akadályra utalhat. A világi egyházszervezet, a püspöki székek felállítása

28 „concilium  T ursollin u m ", „tociu s sen atus consu ltu", „P lacuit reg i e t  com m uni concilio"  Z. 182-183.
29 Z. 197.
'° A zsinatok megítélésére lel. KARÁCSON 1888. (Különösen 6-16.)

St.II.l. (Z.153.; ÁKÍF 69-70.)
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is lassan haladt, aligha lehet tehát arra gondolni, hogy mindjárt a kezdetekkor 
lehetőség volt a plébániaszervezet létrehozására. Azt természetesen így sem tudjuk, 
hogy István törvényének lett-e foganatja. A plébániai hálózatról csak jóval később, 
Kálmán korában értesülünk. A második esztergomi zsinat ugyanis tilalmazza, hogy 
a falu a templomtól eltávolodjék. A plébániaszervezet megóvása végett tehát előírta, 
hogy -  pénzbüntetés terhe alatt -  a falu maradjon meg temploma mellett.32 Az első 
esztergomi zsinat egy határozata szerint az egyházak kerületének -  s itt feltehetőleg 
a plébániaegyházak illetékességi területéről volt szó -  az egyház közelében kellett 
lenniük.33 Érdekes továbbá, hogy ugyanekkor kötelezték a papokat arra, hogy 
egyházuk mellett lakjanak.34 Erre nyílván azért volt szükség, hogy még inkább 
megerősítsék a plébániaegyházakat.

A világi egyházszervezet középső szintjéről a korai törvényekben nem 
hallunk. Ennek oka abban kereshető, hogy lassabban alakultak ki, mint a két másik 
(püspöki székek, plébániaegyházak). Kerületi papokkal, ill. kerületi egyházakkal 
találkozunk László I. dekrétumában,35 a Kálmán-kori zsinati töredékben.36 Ezek, úgy 
tűnik, valamiféle ellenőrzést gyakoroltak a többi kisebb plébániaegyház felett, azaz 
elindultak a középszintű egységgé fejlődés útján. E kerületi egyházak papjai lehettek 
a László korában egy alkalommal,37 Kálmán idején viszont rendre megjelenő 
főesperesek.38 Illetékességük kiterjedt a papok perbehívására, ítélkezésre, ami 
világosan mutatja, hogy joghatósággal rendelkeztek területük (főesperesség) papjai 
felett.39

A Kálmán-kori szabályozás arra is gondot fordított, hogy előírja: a nagyobb 
egyházakban csak felszentelt papok működhettek.40

Az egyháziak jelentőségét a törvény szövege is megerősítette: a pap a 
laikusok felett áll.41

Az istentiszteletekkel kapcsolatosan nem csak azok tartalmáról intézkedtek, 
hanem következetesen tiltották azok egyházon kívüli, azaz nem felszentelt helyen 
történő elvégzését is. A László-, ill. Kálmán-kori határozatok csak út közben 
engedélyezték a misézést, de kizárólag akkor, ha biztosítani lehetett, hogy az, egy 
erre alkalmas sátorban történjék.42 Ez alól kényszer hatására sem lehetett kibújni.43 
Szintén törvény írta elő azok körét, akik ezzel a lehetőséggel élhettek.44

32 C.E.I1.13. (Z. 208)
33 C.E.I.16. (Z. 198.)
'4 C.E.I.67. (Z. 205.)
33 L.I.7., 11. (Z. 159., 160.)
36 C.Frag.2. (Z. 209)
37 L.I.4. (Z. 159.)
“  C.l.6. (Z. 184.); C.E.1.48., 58-61., 66. (Z. 203., 204., 205.)
39 Vő.: Kristó 1988. 214-221.
40 C.E.I.4. (Z.198.)
41 St.I.5.(Z. 143-144.; ÁKÍF 51.)
42 L.I.29., C.1.68. (Z.162.,192.)
43 L.1.29. (Z. 162.)
44 C.E.1.35. (Z. 201.)
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Istentiszteletet pedig csak akkor lehetett valamely erre az alkalomra külön felkért 
klreikussal elvégeztetni, ha arra a püspök engedélyt adott.45

III.2. Az egyházi birtok, -vagyon védelme

Az egyházszervezet kiépítése és támogatása semmilyen eredményt nem 
hozott volna megfelelő birtokok és javak juttatása nélkül. István király II. 
dekrétumának első passzusa tehát meghatározta azt a minimális vagyoni, javakat, 
amelyek a legkisebb egység, a falusi egyház működéséhez szükséges volt.46 
Ugyanezt a célt szolgálta a Kálmán-kori rendelkezés is, amely az egyház 
felszentelését, tehát működésének megkezdését, megfelelő birtokokhoz kötötte.47 
Ám az egyházi vagyon, mint újonnan teremtett, s vélhetőleg ellenszenvet kiváltó 
tulajdonforma, védelemre szorult. így az első uralkodó kifejezésre juttatta, hogy az 
királyi oltalom alatt áll, aki pedig az egyházi javak megrövidítésére vetemedne, azt 
közösítsék ki.48

Ezen túlmenően szükséges volt az egyházaknak tett adományok védelme is. 
I. László korában törvény született arról, hogy adomány tétel esetén az átadandó 
birtokot meg kellett nevezni. Ennek elmulasztása esetén a püspök volt jogosult 
ítélkezni. Ha valaki ez ellen kifogást emelt, a király volt illetékes ítéletet hozni.49 Az 
első esetben arról lehetett szó, hogy az adományt tevő esetleg meggondolta magát 
azután, hogy az adományozásról szándéknyilatkozatot tett. Ennek megítélése közel 
állhatott az esküszegéshez, ezért vált a püspök illetékessé. Amennyiben a püspök 
eljárása nem járt eredménnyel, a világi uralkodó kényszeríthette ki az adománytétel 
betartását. Hasonlóan rendelkezik László király egy másik törvénye, amely szerint 
az egyháznak tett adományt nem lehetett elvenni vagy másnak adni.50

Az egyházi vagyon pusztulásának több oka is lehettet, mint a László-kori 
szabályozás mutatja. Az I. István halála után beköszöntő bizonytalan politikai 
helyzet nem kedvezett az egyháziaknak sem. Az ország egyeduralmáért folytatott 
küzdelemnek sok esetben egyházak is áldozatul estek. Nem véletlen, hogy László 
király két törvénycikkben is rendelkezett a lerombolt vagy elpusztult egyházakról. 
Az első kifejezetten a háború okozta pusztulást jelölte meg okként, a második az 
épületek idős voltát, ami alkalmasint utalhat az építkezés, vagy a gondoskodás -  ma 
azt mondanánk karbantartás -  kényszerű hiányosságaira.51 Az újrakezdésben a 
királynak és a püspöknek volt meghatározó szerepe: az utóbbi feladata volt az 
újjáépítés és a könyvekről való gondoskodás, az előbbié a kegytárgyak és a ruházat 
biztosítása, hasonló szellemben, mint azt István II. dekrétumának első cikke előírta.

15 C.EI.72. (Z. 206.)
'0 St.ll.f. (Z. 153.; ÁKÍF 69-70.)
17 C.E.1.17. (Z. 200.)
•* St.l.l. (Z. 142-143.; ÁKÍE 48-19.)
w L.1.5. (Z. 159.)
50 L.I.23. (Z. 161.)
5' L.I.7., 8. (Z. 159.)
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Az egyházi vagyon elleni legsúlyosabb vétség annak eltulajdonítása volt. 
Elkövették világiak, de egyháziak is, miként a törvényszövegekből kiderül. Mindkét 
esetben a vagyon visszaszerzése volt a cél, az eredeti állapot visszaállítása. Ez olvan 
erős igény volt, hogy még az elűzött telepesek esetén, ha a föld, amelyre vissza 
kívántak térni, egyházi volt, az is maradt.52 53 A törvényi szabályozás az ingó és 
ingatlan javakra egyaránt kiterjedt, az előbbire jó példa László I. dekrétumának 24. 
cikke.55 László törvénye szerint azoknak a falusiaknak, akik valamit az egyház 
vagyonából elvettek, vissza kellett adniuk. 54 Az egyházi vagyon sérelmét idézhette 
elő az is, ha -  feltehetően -  világi személy valamely egyházat adás-vétel tárgyának 
tekintett, papját elkergette. A Kálmán-kori zsinati határozat szövege a magánegyházi 
rendszer (ecclesia propria) okozta súlyos problémákat igyekezett megoldani: eltiltotta 
az egyházak áruba bocsátását, a pap indokolatlan letételét, s gyors büntetést 
helyezett kilátásba.55

Az egyházi vagyont, mint említettük, nem csak világiak, hanem maguk az 
egyháziak is megkárosíthatták. László első dekrétuma úgy rendelkezett, hogy ha a 
pap az egyház tulajdonából elvesz valamit, vagy hűtlenül kezeli, háromszorosan kell 
visszaadnia. 56 Az első esztergomi zsinat ezen már enyhített, amikor a restitució 
mértékét kétszeresre szállította le.57

A papi nőtlenség hiánya további veszélyt jelentett olyan esetben, amikor egy- 
egy egyházi személy családjáról is az egyházi vagyon sérelmére „gondoskodott".58

Külön rendelkezési csoportról beszélhetünk Kálmán királv első dekrétuma 
esetében. Itt három cikk is foglalkozik az egyházi vagyon kérdésével. Először úgy 
rendelkezik, hogy az 1. István adományozta birtokokat épségben meg kell tartani.59 
A második ide vonatkozó rendelkezés szerint az uralkodó elvette az egyházaktól a 
fölöslegesnek ítélt halászóhelyeket, jelentős bevételtől fosztva meg azokat.60 Nem 
véletlen, hogy Kálmán halála után több kísérlet is történt az ezt megelőző állapot 
visszaállítására. Végül a harmadik rendelkezés megtiltotta az egyháziak birtokában 
álló erdők elvételét.61 Kálmán rendelkezéseinek hátterében a királyi jövedelmek 
növelése állhat, ill. -  mint más esetben is -  igyekezett egyértelmű helyzetet teremteni 
a birtokviszonyokban.

Á l l a m  és l g y h á z  a  11-12. s z á z a d i  t ö r v é n y a l k o t á s b a n  75

52 C.1.19. (Z. 186.)
53 L.I.24. (Z. 162.)
5-* L.I.19. (Z. 161.)
55 C.EI.43. (Z. 202.)
55 L.I.6. (Z. 159.)
55 C.E.I.14. (Z. 199.)
58 C.E1.13.,28. (Z.199.,201.)
59 C.I.I. (Z. 183-184.)
611 C.l.16. (Z. 185.) Vő.: GyöRFFY 1984.960-961.
5' C.1.18. (Z. 186.)
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1U.3. A laikus hatalom  korlátozása az egyház felett

Az egyházi vagyon sérelmére elkövetett delictum-ok megfékezése indokolttá 
tette a laikusok egyházak feletti hatalmának tiltását. Ez ugyanakkor nem csak 
birtokjogi következményekkel járt, hanem biztosította az egyháziak háborítatlan 
napi tevékenységét is. A többször visszatérő rendelkezések a magánegyházi 
rendszeren igyekeztek rést ütni. Úgy tűnik azonban, hogy ez a kérdés inkább csak a
II . század végén került előtérbe. Oka az lehet, ami több más területen is 
megfigyelhető, hogy az uralkodó, elsősorban természetesen az érintett egyháziak 
támogatásával, igyekezett kézzelfoghatóan kettéválasztani az egyházit és a világit. 
Ebből a szempontból két fontos összetevője lehetett a laikus hatalom eltiltásának. 
Egyfelől meg kívánta akadályozni, hogy a világiak, az általuk esetleg korábban 
támogatott, sőt egyes esetekben az ő közreműködésükkel létrejött egyházak vagyona 
fölött rendelkezzenek. Másfelől, ezzel összefüggésben, gátat akart szabni az egyház 
belső életébe történő beavatkozásoknak (papok elkergetése, új, saját jelölt választása, 
stb.). Már az első Kálmán-kori törvénygyűjtemény, a tarcali zsinat határozatai között 
megtalálhatjuk, hogy az egyházak belső ügyeiben csak a püspök az illetékes, az 
ispánnak, vitéznek ott hatalma nincsen. 62 Azaz a püspök az, aki részben 
kormányzati hatalmánál (potestas iurisdictionis), részben rendi hatalmánál (potestas 
ordinis) fogva eljárhat az egyházak belső ügyeiben.63 A laikusok egyházon belüli 
hatalmának korlátozásáról valamelyest részletesen rendelkezik még az első 
esztergomi zsinat 43. cikke.64 A későbbi szabályozás már csak általánosságban 
mondja ki, hogy a laikusoknak nincs hatalmuk az egyházban.65

III. 4. A monostorok

Az egyházi rendelkezéseken belül sajátos csoportot képeznek a bencés 
monostorok tekintetében hozott határozatok. A törvények velük kapcsolatban 
elsősorban a monostori élet zártságának biztosítása végett születtek.

A monostorok feletti felügyeletet a területileg illetékes püspöknek kellett 
ellátnia. Már I. István elrendelte, hogy a püspököknek jogában áll az egyházi vagyon 
felőli gondoskodás, irányítás, kormányzás és rendelkezés, amely a kolostorokra, 
mint egyházi vagyonra, is kiterjedt.66 A szabolcsi zsinat rendelkezése megerősítette a 
püspöki joghatóságot ezen intézmények felett, amikor előírta, hogy püspök 
gyakorta, s ne csak egyszer látogassa azokat (visitatio), rendelkezzen a szerzetesek 
reguláris és hitélete felől.67 Mindezt azzal indokolta, hogy már az „atyák" így 
rendelkeztek. Aligha vitatható, hogy itt a szöveg a 451. évi chalcedoni egyetemes

67 C.I.65. (Z. 191.)
«  KUMOROVITZ 1964. 73-74.; SOLYMOSI1999.101.; FALKENSTEIN 1997.106-109.
64 C.E.1.43. (Z. 202.)
«  C E.II.il. (Z. 208.)
66 St.1.2. (Z. 143., ÁKÍF 49-50.)
67 L.I.21. (Z. 161.)
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zsinat negyedik kánonjára utal, amely szerint a kolostorok a területileg illetékes 
megyéspüspök hatalma alá tartoznak.68

A rend a világiak számára nyitott volt, bárki kérhette felvételét. Ennek 
részletes szabályozására nem volt szükség, hiszen erről Szent Benedek Regulája 
rendelkezett. Arra azonban már szükséges volt nagyobb figyelmet fordítani, hogy ne 
legyenek kóborló szerzetesek. Éppen ezért írta elő ugyanezen törvény, hogy titulus 
nélküli szerzetest, apácát nem lehet felszentelni, azaz valamelyik kolostorhoz, 
zárdához kell tartoznia.69 Hasonló célzatú rendelkezés olvasható az első esztergomi 
zsinat határozatai között is.70

A monostor nyugodt életének biztosítása, a Regula megtartása végett 
bizonyos törvények kifejezetten ezen intézmények belső életére vonatkozóan 
rendelkeztek. László I. dekrétumának 35. cikke például megtiltotta, hogy a király 
vagy a püspök belépjen a szerzetesek lakhelyére az apát engedélye nélkül, nehogy 
megzavarják a barátok életét. 71 Természetesen fordított esetben is -  ha az apát 
kereste fel a királyt -  neki sem állt jogában az istentiszteletet, az egyéb vallási 
cselekedetet megzavarni. 72 A Regula előírásain túl a törvények is igyekeztek 
érvényesíteni azt az elvet, hogy a szerzeteseknek minél kevesebb kapcsolata legyen a 
külvilággal, megvalósítani a stabilitas loci célkitűzését. A szerzetesek tehát nem 
vehettek részt a jámborsági társulatok (kalcmiások) gyűlésein, az adományokat is az 
apát osztotta szét. 73 Hasonlóképpen igyekeztek korlátozni az apátok kolostoron 
kívüli mozgását is. Amennyiben el kellett hagyniuk a monostort, akár a királyhoz, 
akár valamely távolabbi birtokra szólította őket a kötelesség, a (területileg illetékes) 
megyéspüspöktől kellett erre engedélyt kérniük, s távollétük sem terjedhetett túl 
hosszú időre. 74 Mindez, a püspök ellenőrzési jogával kapcsolatban, jól összevág a 
szabolcsi zsinatnak a püspöki joghatóságra vonatkozó, korábban már említett 
végzésével.

Az apát és a püspök közösen viselték annak felelősségét, hogy a 
monostorban megfelelő számú szerzetes éljen. Nekik kellett felelniük azért is, hogy a 
szerzetesek megfelelő tudás birtokában legyenek, sőt elvárás volt az is, hogy 
mindegyikük ne csak tudja (ismerje) a Regulát, hanem értse is. 75 A püspök
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68 „Q u i v ere e l sin cere sin gu larem  sectan tu r v itam , con peten ti hon ore itigni habeantur. Q uon iam  v er i quietam utentes  
Imbitu m on ach i ecc lesiastica  negotia  c iv iliaque conturbent, circu m eu ntes in d ifferen ter u rbes neonon et m on asteria  sibi 
in stitu ere praesum en tes, p lacu it nullum  qu idem  usquam  aed ificere vel o ratorii dom u m  p ra eter  conscien tiam  civ itatis  
ep iscop i. M on achos v ero  p e r  u n am quam qu e c iv ita tem  aut reg ionem  su biectos esse  ep iscopo  et  qu ietem  d ilig er  et 
in ten tos esse  tan tu m m odo ieiun io et  oration i, in locis qu ibus ren u n tiaverunt saeculo, p erm an en tes. /.../ 
T ran sgredien tem  cero h an c  d efin ition em  nostram , excom m u n icatu m  esse decrevim us, ne nom en D ei blasphem etu r. 
Verum tam en epsicopu m  conven it c iv itatis conpctetn tem  m on asteriorum  prov iden tiam  gerere."  COED 89.
69 L.I.21. (Z. 161.)
7“C.E.I.41.(Z. 202.)
71 L.I.35. (Z. 163.)
72 L.1.36. (Z. 163.)
73 L.1.39. (Z. 164.)
73 C.E.I.38. (Z. 202.)
75 C.E.I.37. (Z. 202.)
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szereplése nem véletlen, hiszen ő volt az, aki a monostorok felett, illetékességi 
területén belül (egyházmegyéjében) felügyeletet gyakorolt.

Miként a világi egyházszervezet esetében is láttuk, különös gondot 
fordítottak a törvények az egyházi vagyon védelmére. Kálmán király rendelkezései 
alapvető változásokat hoztak, ugyanis a feleslegesnek ítélt halászóhelyek elvétele a 
monostorokat is sújtotta,76 ugyanakkor az I. Istvántól nyert adományok, birtokok 
meghagyásának kinyilvánítása némi biztosítékot jelentett. 77 Kálmán korának 
törvényei következetesen igyekeztek szankcionálni az egyháziak részéről a 
monostori vagyon sérelmére elkövetett hűtlen kezelést is. Az első esztergomi zsinat 
két cikke is rendelkezett ebben a témakörben. Az első esetben arról lehet szó, hogy 
ha valamely püspök az egyházi vagyonból -  így esetleg a kolostorokéból is -  saját 
családjának juttatott, annak (legalább) a felét vissza kellett adni. A pontos mértéket 
nyilván nehéz lehetett megállapítani abban az esetben, ha a jogtalanságra régebben 
került sor.78 A második esetben a törvény a monostor vagyonát hűtlenül kezelő 
apátot letétellel sújtotta, az egyházi vagyont -  az ilyen esetben megismert elvvel 
összhangban -  vissza kellett szolgáltatni. 79

Érdekes rendelkezést tartalmaz az első esztergomi zsinat 36. cikke, amely 
megtiltja az apátoknak a különböző főpapi jelvények használatát, továbbá nem 
keresztelhetnek, nem szabhatnak ki egyházi büntetést, s nem prédikálhatnak.80 Az 
előírás arra utalhat, hogy a korai időszakban a szerzetesek feltehetően segítséget 
nyújtottak a világi egyházszervezet munkájához. A törvényben leírt tevékenység 
ugyanis kifejezetten a világi papsághoz tartozik, a kercsztelés, a penitencia kiszabása 
és a prédikáció is a világi papok feladata volt a hívek lelki szükségleteinek 
gondozásában. A l l .  század elején azonban nem lehettek megfelelő számban ennek 
maradéktalan ellátására, így elképzelhető, hogy a szerzetesektől kértek segítséget. A 
törvény szövege ugyanis nyilvánvalóan egy létező gyakorlat felszámolására 
törekedett, ellenkező esetben nem lenne sok értelme egy ilyen rendelkezésnek. A 
Kálmán-kori határozat célja egyértelműen az, hogy a szerzeteseket „kiszorítsa" a 
világi egyházszervezet sajátos feladatainak gyakorlásából, s ezáltal megteremtse, ill. 
biztosítsa a nyugodt monostori élet feltételeit. A főpapi jelvények használatának 
tiltása esetében ugyanakkor általános egyházi gyakorlat szabályozásáról szól, a 11- 
12. század fordulóján máshol is szigorúan tiltották azt.81

Az utolsó szerzetesekkel kapcsolatos rendelkezés szövege némi nehézséget 
okozhat, hiszen nem sok értelme lenne megtiltani azt, hogy szerzetest püspök vagy 
pap szenteljen fel.82 A rendelkezés úgy értelmezhető, hogy azt az apát végezte el, s

76 C.l. 16 (Z. 185.)
77 0 . 1 .  (Z. 183-184.)
7* C.E.1.13. (Z. 199.)
711 C.E.1.39. (Z. 202.)
so C.E.1.36. (Z. 201.)
«i ÉRSZEGI 1996. 55-56., 72-73.
•V C.E.I.40. (Z. 202.)
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mint későbbi adatokból kitűnik, az áldást (bendedictio) kellett a területileg illetékes 
püspöktől kérnie.

II 1.5. A püspöki hatalom

A püspöki hatalom mibenlétét elsőként, általános jelleggel István első 
törvénykönyve érintette. Kimondta, hogy a püspöknek joga van (episcopi habeant 
potestatem) az egyházi vagyon felőli gondoskodásra (previdere), irányításra és 
kormányzásra (regere et gubernare) és rendelkezésre (dispensare) a kánonok 
értelmében. További feladata az özvegyek és árvák védelmezése, a keresztény hit 
megőrzése, amelynek tekintetében a világiak engedelmességgel tartoznak. Külön 
említi a törvény az ítélkezést: az ispánoknak és bíráknak egyetértőleg közre kell 
működniük, azaz elő kell segíteniük a püspökök igazságszolgáltatási 
tevékenységét.83 Ez utóbbi rendelkezés lényege egy másik passzusból világlik ki. 
István király törvénye szerint a kereszténység elleni vétket a püspök ítéli meg, s ha a 
kiszabott büntetésnek nem engedelmeskedik hét alkalommal, át kellett adni a királyi 
ítélkezésnek.84 Azaz, ha az egyházi büntetés hatástalan maradt, a bűnös vétkében 
visszaesőnek bizonyult, a világi közeg szankciójára volt szükség. Feltételesen a 
püspök is ítélhetett olyan helyzetben, amikor a királyi törvényt megsértették. Ebben 
az esetben vagy a püspök vagy a király ítélkezett, bizonyára aszerint, hogy tisztán 
világi jellegű, vagy az egyház, ill. a keresztény hit sérelmére elkövetett vétekről volt- 
e szó.85 Ide tartozó rendelkezés még a szabolcsi zsinat határozata, amely szerint 
annak az idegenből jött papnak az ügyében, aki egy ispánhoz vagy püspökhöz 
csatlakozik, s esetleg igazságtalanságra panaszkodna velük szemben, királyi 
meghallgatásnak (audiencia) kellett döntenie. A király szereplése érthető az ispán 
esetében, ugyanakkor az is nehezen képzelhető el, hogy egy pap püspökével 
szembeni panasza esetén a király egyedül is jogosult lett volna ítélkezni. A királyi 
meghallgatás, vélhetően, csak állást foglalt a panasz megalapozottsága tekintetében, 
s az ügyet a megfelelő bírói fórumhoz utalta.86

Az eddig megismert rendelkezések csupán általánosságban nyilvánították ki 
a püspök hatalmát az egyházi ügyek vonatkozásában. Ide kapcsolódik Kálmán első 
dekrétumának egy passzusa is, amely megtiltotta világiaknak, hogy az egyház 
ügyeiben hatalmat tulajdonítsanak maguknak.87 Miként korábban láttuk, az I. István 
halála utáni zavaros viszonyok következtében elpusztult egyházak újjáélesztésében 
is tevőleges szerepet kellett vállalniuk.88 További feladatuk volt az 
egyházmegyéjükben működő kolostorok felügyelete, amelyet visitatio útján

83 St.1.2. (Z. 143.; ÁKÍF 49-50.)
84 St.1.134. (Z. 145.; ÁKÍF 55.)
85 L.III.15. (Z. 177.)

L.I.18. (Z. 161.)
87 C l.65. (Z. 191.)
8S L.I.7., 8. (Z. 159.)
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gyakoroltak, s szükség esetén fegyelmi ügyekben is dönthettek.89 Emellett a püspök 
közreműködött a szerzetesek képzésében, ill. az ehhez szükséges dolgok 
előteremtésében.90 Ez nyilvánvalóan kiterjedt a világi egyházszervezetre is. 
Ugyanakkor a püspök hatalma alá tartozó egyházak meglátogatása, az ottani 
misézés esetében bizonyos korlátozások is érvényesültek, hiszen ezek alkalmanként 
jelentős terhet róhattak az adott egyházi intézményre. Éppen ezért a monostorba 
való belépés esetében az apát engedélyére volt szükség,91 a templomi misézéshez 
pedig az érintett pap hozzájárulására.92 Az egyházmegyei elöljáró dolga volt 
továbbá, hogy a kanonokok életmódja felől rendelkezzen.93 Nem véletlen az sem, 
hogy mivel a különböző vétkek (világi és egyházi) esetében igen gyakran szabtak ki 
különböző mértékű vezeklést, szükségesnek mutatkozott vezeklő-házak 
kialakítása.94 A legsúlyosabb egyházi büntetés, a kiközösítés esetében a püspöknek 
tudatnia kellett döntését a királlyal és a hívekkel, hiszen a büntetés csak akkor járt 
gyakorlati haszonnal, ha más hívők nem fogadták be a kiközösítettet.95 Talán ezzel is 
összefügghet, hogy a más püspökhöz indított követséget is szabályozta az első 
esztergomi zsinat.96 Végül, mintegy lehetőségként bizonyos anyagi mozgásteret is 
biztosított a Kálmán-kori törvénykezés, amennyiben a püspök szabadon 
rendelkezhetett jövedelme negyed részével, ha a többi háromnegyed részt az egyház 
javára fordította.97

A törvények szövegének segítségével könnyen meg lehet határozni a 
püspöki hatalom, joghatóság kiterjedését. Ez alapvetően két elemre bontható:
a) potestas ordinis, azaz rendi hatalom
Ez lényegében a papok, templomok, oltárok, valamint szent olajok szentelésére, ill. 
az egyházi rendek feladására, a bérmálásra terjedt ki. Ezen felül ide tartozott az apát 
vagy apátnő megáldása is (benedictio).
b) potestas iurisdictionis, azaz kormányzati vagy joghatósági hatalom
Ennél fogva a püspök volt egyházmegyéje legfőbb bírája, felügyeleti és ítélkezés joga 
volt a területén fekvő egyházi intézmények felett, azokat látogathatta (visitatio), 
vagyonuk felett rendelkezhetett, adományozhatott egyházi javadalmakat és 
kiváltságokat. Egyházmegyéjében zsinatot rendelt el,98 azon elnökölt. Szükség esetén 
büntetést róhatott ki a neki alárendeltekre kiközösítés (excommunicatio), tilalom

89 L.I.21. (Z. 161.)
*> C.E1.37. (Z. 202.)
9' L.1.35. (Z. 163.)
n  C.E.I.22. (Z. 200.)
98 C.E.I.27. (Z. 201.)
99 C.E.1.52. (Z. 203.)
98 C.E.I.37. (Z. 201.)
it  C.E.I.20. (Z. 200.)
97 C.EI.12. (Z.199.)
98 Erről bővebben ld. a következő fejezetet!
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(interdictum), felfüggesztés (suspensio), letétel (depositio), ill. lefokozás (degradatio) 
formájában."

III.6. Az egyházmegyei zsinat (szinodiális bíráskodás)

Az egyházmegyei központokban működő zsinatok felállítására csak igen 
későn, Kálmán uralkodása idején került sor. A törvény szövege ezt úgy indokolja 
meg, hogy azért van szükség létrehozásukra, mert a királyi udvar gyakorta 
elérhetetlen, mivel állandóan úton van. A dekrétum tehát elrendelte, hogy minden 
egyházmegyében tavasszal és ősszel, Fülöp és Jakab apostolok napján (május 1.) és 
Szent Mihály nyolcadán (október 6.) tartsanak zsinatot, amelyen meg kellett 
jelenniük az ispán(ok)nak és az egyéb (királyi) tisztviselőknek is.100 A rendelkezés 
célja a királyi udvar igazságszolgáltatási terheinek csökkentése, decentralizálása ill. 
egy elérhető bírói fórum létrehozása volt.

A kérdés az, hogy az intézményben egyházi bíróságot kell-e látnunk. A 
válasz egyértelműen nemleges. Erre utal már az említett rendelkezés is, amely világi 
tisztviselőket is kötelez a zsinaton való megjelenésre. Ez ugyan arra is utalhat, hogy 
erre az itt született egyházi ítéletek foganatosításának biztosítása miatt volt szükség, 
ami gyakorta így is lehetett, miként arra már példát is láthattunk. Ugyanakkor a 
további rendelkezések azt sejtetik, hogy világi ügyekkel is foglalkoztak, illetve ha 
igaz, hogy a királyi udvar bíráskodási feladatának helyettesítéséről volt szó, az 
szintén ebbe az irányba mutat.

A Kálmán-kori első dekrétum, ill. az első esztergomi zsinat bőségesen 
foglalkozik az egyházmegyei zsinat kérdésével. E fórum elé tartozott, ha két ispán 
perlekedett egymással,101 itt kellett ítélkezni az apátok,102 a nagyobb királyi és 
hercegi tisztviselők, káplánok peres ügyeiben is.103 A zsinat volt illetékes az 
igazságtalan bírói ítélet felülvizsgálata esetében is.104 Továbbá bárki, ha elnyomva 
érezte magát, ide fordulhatott jogorvoslatért.105 Az, aki három zsinaton sem akarta 
ügyét elintézni, pervesztes lett,106 azokat az egyháziakat pedig, akik nem mentek el a 
zsinatra, megfosztották egyházi állásuktól és a laikusok közé tették le (depositio) .107

A Kálmán-kori törvényhozás tehát egy igen tekintélyes igazságszolgáltatási 
fórumot igyekezett létrehozni, amely csak részben foglalkozott egyházi ügyekkel, 
tevékenységének másik része a különböző világi tisztségviselők ügyeire vonatkozott, 
esetenként túlkapásaikról intézkedett. A közelmúltban kísérlet történt arra, hogy az

w A püspöki hatalom kettősségére: K u m o r o v it z  1964. 73-74.; SOLYMOSI1999.101.; Falkf.nstf.IN 1997. 106- 
109.
ion C.I.2. (Z. 184.)
loi C.I.7., 13. (Z. 184., 185.)
io: C.I.8. (Z. 184.)
103 C.1.9. (Z. 184-185.)
104 C.l.10.,23. (Z. 185., 186.)
105 CE.1.24. (Z. 200.)
loo C.1.64. (Z. 191.)
io" C.E.1.68. (Z. 205.)
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intézmény eredetét meghatározzák. E szerint a magyarországi egyházmegyei 
zsinatok létrehozásában az 589-es, Rekkared király idején tartott és a 633-as toledói 
zsinat határozatai lehettek irányadók, amelyeket valószínűleg a pseudo-isidorus-i 
gyűjtemény közvetített.108

III. 7. A privilegium for i

Az egyháziak talán legfontosabb törvényben rögzített kiváltsága az egyházi 
bíráskodás volt. A 11-12. századi törvények több alkalommal is kitértek a privilégium 
fori kérdésére. István király első törvénykönyve két egymást követő fejezetben is 
foglalkozik ezzel a problémával. Az első a klerikusok tanúival szemben támasztott 
elvárásokat határozza meg, míg a második kimondja, hogy világi nem tanúskodhat 
egyházi ellen, ill., hogy az egyháziak ügyeit az egyházban kell megvizsgálni.109 A 
kutatás tisztázta ezen kapitulumok származását, s arra jutott, hogy azok az ún. 
symmachusi hamisítványok részét képező Constitutum Sylvestri határozatainak 
átdolgozása révén végső fokon a Pseudo-lsidor-gyűjteményből származnak.110

A későbbi szabályozás -  gondolok itt a László uralkodása előtt kelt, de 
nevéhez kapcsolt III. dekrétumra -, még egyértelműbben fogalmazott a perbehívás 
esetében: a bíró mindenkire küldhet idéző pecsétet, kivéve egyháziakra és az 
ispánokra.111 Azaz, a világi bíróság közege még csak meg sem kísérelhette az 
egyháziak bevonását az igazságszolgáltatás folyamatába. Hasonló rendelkezéseket 
tartalmaznak a Kálmán-kori törvények. Az első dekrétum egyik rendelkezése azt írta 
elő, hogy a káplánokat az érsek vagy a püspök pecsétjével idézzék meg.112 A 
következő törvénycikk még részletesebben tárgyalja ezt a kérdést: ha ugyanis a 
klerikus a felperes egy világival folytatott ügyben, akkor a világi bíró idézi meg, ha 
viszont ő az alperes, akkor a püspök vagy a főesperes idézi meg és ítélkezik.113 
Ennek némileg ellentmondani látszik a dekrétum 14. cikke, amely ismét csak 
kategorikusan elveti azt a lehetőséget, hogy egyházit világi bírói közeg hívjon 
perbe.114 Az első esztergomi zsinat is több alkalommal foglalkozott a bírósági 
kiváltság kérdésével. Az első cikk rendelkezése szerint az egyháziak ügyében a 
kánonjog rendelkezéseit kell alkalmazni, az ugyanis nem tartozhat világi bíróság 
hatáskörébe.115 Hasonlóan értelmezhető az a rendelkezés is, amely csak akkor 
engedélyezte egy egyházi elmozdítását, ha ügyében kánoni ítélet született.116 Végül,

108 Gerics -  Ladányi 1998. A zsinati törvényszékekre általában ld.: Hajnik 1899. 7-8.; BóNJS 1971.523-524.
,OT St.1.3., 4. (Z. 143.; ÁKlF 50.)
I"> Madzsar 1938. 228-233.; JÁNOSI 1996. 60-62.

L.11I.25. (Z. 179.)
112 C.I.5. (Z. 184.)
113 C.I.6. (Z. 184.)
114 C.1.14. (Z. 185.)
115 C.E.1.1. (Z. 198.)
116 C.E.I.23. (Z. 200.)
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azokat az egyháziakat, akik igazukat nem az egyházi, hanem világi bíróságokon 
keresték, pervesztéssel és vezekléssel sújtotta a zsinat."7

A törvényekből világosan látszik, a privilegium fori értelmében az 
egyháziakkal kapcsolatosan, ill. az egyházi ügyekben nem a világi bíráskodás volt 
illetékes az ügy szereplője és az ügy természete okán.117 118 Különleges eset ebből a 
szempontból az, amelyre László első törvénykönyve utal. Ha ugyanis az érsek vagy 
a püspök tisztátalan kapcsolatával nem akar felhagyni, s így gyakorolja jogait, a 
király és az érintett püspöktársai ítélkezhetnek felette.119

II 1.8. Egyháziak az igazságszolgáltatásban

Az igazságszolgáltatás folyamatában nagy szerepet töltöttek be az egyháziak 
a tüzesvas- és a vízpróbák révén. A törvényi szabályozás itt az istenítéleteken 
szükséges tanúk, a jogi aktusból származó jövedelem elosztása, illetve ezek helye és 
ideje tekintetében rendelkezik. A Kálmán-kori rendelkezés pl. meghatározta, hogy 
istenítéletet csak az egyházmegyei központokban, nagyobb prépostságokban, így a 
pozsonyiban és a nyitraiban szabad tartani.120

A papság nemcsak az istenítéleteken keresztül vett részt az 
igazságszolgáltatásban. Eskütétel esetén az ő feladatuk volt az illető gyóntatása.121 
Hamis eskütétel esetén az egyház szankcióval élhetett (böjt).122 Megalapozatlan vád 
esetén hasonló volt az eljárás.123

III.9. A keresztény hit megtartása

Az egyházi törvények egy jelentős csoportja a vasárnap, az ünnepek, ill. böjti 
időszakok megtartásáról intézkedett. A visszatérő rendelkezések oka a keresztény 
hit lassú terjedésével indokolható.

1. István törvényei több alkalommal külön is megemlékeznek a vasárnap 
megtartásáról. Tiltotta a vasárnapi munkavégzést, amelyet a munkaeszköz 
elvételével, ill. annak megváltásával szankcionált.124 125 Testi fenyítéssel, megszégyenítő 
büntetéssel sújtotta azokat, akik bár elmentek a templomba, de viselkedésükkel 
megzavarták az istentiszteletet.123

László király első dekrétumának egy rendelkezése továbbra is tiltotta a 
vasárnapi és ünnepi istentiszteletek látogatásának elhanyagolását, ugyanakkor

117 C.E.I.25. (Z. 200.)
118 „ ra tion e p erson e" , „ ra tion e rei" BÓNIS 1984. 236.
119 L.I.4. ÍZ.159.)
'-<> L.I.28., C.I.22., C.E.1.40. (Z. 162., 186., 202.)
'2' C.I.26. (Z. 187.)
127 St.I.l 7. (Z. 146.; ÁKÍF 58.)

C.E.1.54. (Z. 203.) A pontos tétel nincs meghatározva, a szöveg esetleg a C.E.I.53-ra (Z. 203.) utal, ahol a 
kánonok szerint kell vezekelnie a rontónak.
I2‘ St.1.8., 9. (Z. 144.; ÁKÍF 52-54.)
125 St.1.19. (Z. 147.; ÁKÍF 59-60.)
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könnyített annyiban, hogy ha az elmaradás oka a falu és a templom távolságából 
adódott, akkor elegendő volt, ha valaki a falu egésze képviseletében -  ajándékokkal 
együtt -  megjelent az istentiszteleten.126 Különösen fontosnak mutatkozott a 
vadászat és a vásározás eltiltása az ünnepnapokon.127 Ezekben az esetekben még az 
az elv érvényesült, hogy a vétkest anyagi jellegű büntetéssel sújtották. Utóbb, a 
dekrétum 25. cikke értelmében, már 12 napnyi kenyéren és vízen való böjtölésre 
ítélték azokat, akik nem tartják meg az ünnepeket, nem ülik meg a böjtöket vagy 
nem az egyházhoz temetkeznek.128

Kálmán korában már súlyosabb ítélet várta azokat, akik az egyházi 
ünnepeket nem tartották meg: előkelők esetén 40 napi, a kevésbé előkelők esetében 7 
nap vezeklést és verést írtak elő.129 Utóbb a második esztergomi zsinat enyhített 
ezen, amikor a szabadok büntetését három napi vezeklésben határozta meg, a 
szolgákat testi fenyítéssel sújtotta.130 Szigorítás figyelhető meg abban az esetben, ha 
valaki a templom helyett vásáron kereskedett. A nyert összeget négyszeresen kellett 
visszaadnia, ezen felül vezekelnie is kellett.131

A hit megerősítése céljából a szabolcsi zsinat rendelkezett az egyházi 
ünnepnapok felől. Egyfelől felsorolta azokat az alkalmakat, amikor a meghatározott 
szent ünnepe előtt vigíliát kellett tartani.132 Ebből egyébiránt az is kiderül, hogy ezzel 
a kérdéssel már ezt megelőzően I. András korában is foglalkoztak, s ennek mintegy 
összefoglalása a László-kori szabályozás. A következő cikkely -  bizonyára nem 
függetlenül az 1083. évi szenttéavatásoktól -  részletesen meghatározta a különböző 
szentek ünnepét.133 Érdekes, hogy ebből kimaradt a korábban szentté avatott 
Zoerard-András és Benedek. Az ő esetükben feltehetőleg csak lokális kultuszról 
lehetett szó, s emiatt nem kerültek be a magyaországi „országos" szentek körébe.

A Kálmán-kori első esztergomi zsinatnak úgy tűnik már nem kellett a 
vasárnapi istentisztelet elhanyagolása ügyében rendelkeznie, hanem csak az 
istentisztelet tartalma tekintetében.134 Emellett meghatározta, hogy a hívek évente 
háromszor kötelesek búnbánatot tartani és áldozni, a klerikusok pedig minden 
nagyobb egyházi ünnep alkalmával.135

A Kálmán-kori törvénykezés kiegészítette a szabolcsi zsinat ünnepekre 
vonatkozó határozatait. Egyfelől meghatározta a Szentháromság ünnepét,136 
másfelől rendelkezett az istentiszteletek rendjéről, s a böjti időszakokról. Ez utóbbi

126 L.I.11. (Z. 160.)
I27L.I.12„ 15., 16. (Z. 160.)
128 L.I.25. (Z. 162.)
129 C.E.I.8. (Z.199.) A büntetést a törvénykönyv a pogány szokásokat folytatóknak kiszabott vezekléssel 
azonos módon határozza meg. (C.E.I.7.: Z. 198.)
130 C.E.IÍ.15. (Z. 208.)
131 C.E.I1.14. (Z. 208.)
1,2 L.I.37. (Z. 164.)
133 L.I.38. (Z. 164.)
133 C.E.I.2., 47. (Z. 198., 202.)
133 C.E.1.3. (Z. 198.)
136 C.1.72. (Z. 192.)
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tartalmáról nincs pontos adatunk, a törvény szövege csak annyit árul el, hogy egy 
kis könyvecskét (libellum) fogadott el a zsinat.137

A böjtölés tekintetében már I. István idejében igen szigorú intézkedések 
léptek érvénybe. Az egyházi ünnepek meg nem tartásával ellentétben itt minden 
esetben egyházi szankciót (egy heti böjt) alkalmaztak, akár az ún. kántorböjtről (a 
latin quatuor tempómul magyarban kialakult elnevezése), akár a pénteki böjtről volt 
szó.138 Kálmán idején csak annyit tettek ehhez hozzá, hogy ismételten elrendelték a 
négy nagy böjti időszak megtartását.139

111.10. A hit elleni vétkek, egyházi szankciók

111.10. a. Gyónás és temetkezés

A törvények nem csak az egyházi ünnepek, böjti időszakok rendjének 
meghatározásán keresztül igyekeztek a hívőket szorosabb szálakkal az egyházhoz 
kötni, hanem a gyónás és a temetkezés révén is. Szigorúan büntették azt, ha valaki 
elmulasztott papot hívni és meggyónni halála előtt, ilyenkor nem részesült az egyház 
imáiban, lélekváltságban. Ha rokonai felejtették el, az illetőt már nem érte hátrányos 
megkülönböztetés, az immár a rokonokat sújtotta.140 Kálmán korában István 
törvényénél sokkal szigorúbban jártak el. A vétkes esetében nem „csak" az imát 
tagadta meg az egyház, hanem megtiltotta, hogy az egyházhoz temessék, a vétkes 
rokonokra, vagy ezek hiányában a falunagyra és két vénre pedig immár konkrétan 
megnevezett, 40 napi vezeklés várt.141

A temetkezés tekintetében mind a László-, mind a Kálmán-kori törvénykezés 
az egyházi temetőbe történő temetkezést sürgette. Az előbbi 12 napi vezeklést írt elő 
annak, aki nem az egyházhoz temeti a halottat.142 Kálmán idejére, úgy tűnik, 
foganatja lett az intézkedésnek, mert immár inkább azt kellett megakadályozni, hogy 
a laikusok sírját az egyházak előcsarnokába helyezzék el.143 Ugyanakkor, mint 
egyházi fenyíték megmaradt az egyházhoz temetés jogának megvonása, amelyet 
igen súlyos esetben, a kiközösítés hatástalansága esetén alkalmaztak.144

Ul.lO.b. Emberölés

A 11-12. századi törvények egyik visszatérő kérdése az emberölés vétkének 
szankcionálása volt. Ez az igen súlyos bűn többféle büntetési elv érvényesítését

n-C.EI.26. (Z. 200.)
na St.1.10., 11. (Z. 145., ÁKÍF 54.)
O? C.I.71. (Z. 192.)
n° St.1.12. (Z. 145.; ÁKÍF 54-55.)
m C.E.1.10. (Z. 199.)
D3 L.I.25. (Z. 162.)
'*3 C.I.73. (Z. 192)
'99 C.E.I.9. (Z. 199.)
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vonta maga után, amelynek tekintetében ritkán tapasztalható egység mutatkozik a 
kérdéssel foglalkozó István- és Kálmán-kori törvényekben. Az első és legfontosabb 
elv az volt, hogy az emberölés esetében -  ha szabadról volt szó -, meg kellett 
akadályozni a sérelmet szenvedett fél rokonai részéről felmerülő vérbosszú 
érvényesülését. A korábbi szokásjog helyébe tehát a törvényi szankciót állították, 
amely arra épült, hogy az emberélet kioltását pénzbeli ellentételezéssel (compositio) 
kellett ellensúlyozni. A másik elv még érdekesebb. Az emberölés büntetésének csak 
egyik eleme volt a pénzbeli kárpótlás. Az elkövetett crimeti-ért kiszabható 
ellentételezés az elkövető társadalmi állásától függően változott. Ugyanakkor a 
gyilkosság nem csak ezt jelentette, hanem egy az egyház által aligha tolerálható 
peccatum elkövetését is. Ezt pénzzel biztosan nem lehetett megváltani, ezért volt 
szükség a böjt kiszabására.145 146

Az emberölésről elsőként 1. István első dekrétuma rendelkezett. A compositio 
mértékét az elkövető társadalmi állásához kötötte, de minden esetben, akár 
szabadról, akár szolgáról volt szó, szerepel a böjt előírása. Nem jelentett különbséget 
ebből a szempontból, hogy szándékos, hirtelen felindulásból, vagy vétlen 
emberölésről volt szó.141’ Külön törvénycikk rendelkezett, megegyező tartalommal a 
feleséggyilkosságról.147 Érdekes intézkedést tartalmaz István második 
törvénykönyvének harmadik cikke. Ha valamely szolga más szolgáját megöli, ura a 
szolga árának felét a károsult úrnak köteles adni, ha erre nem képes, 40 nap 
elteltével {peracta ima quadragesima) eladták a vétkes szolgát, s árán a két úr osztozott. 
A rendelkezés lényege a crimen által okozott kár megtérítésének biztosítása. 
Ugyanakkor érdekes a határidő megjelölése, amely esetleg böjti időszak kitöltésére 
utal.148 Meglepő ugyanakkor, hogy az emberölés esetei között megjelenő kardrántás 
esetén hiányzik az egyházi szankció megállapítása. Ebben az esetben arról lehet szó, 
hogy a törvény igyekezett gátat szabni a nézeteltérések önhatalmú elintézésének. így 
a két ide vonatkozó cikk nem is igazán az emberölésről, hanem az önbíráskodás 
megtorlásáról intézkedett.149 Ugyanezzel a problémával László II. dekrétuma is 
foglalkozott, de itt is hiányzik az egyházi büntetés. A kardrántással elkövetett 
emberölés börtönt és vagyonvesztést, bizonyos esetben a szabadság megvonását 
vonta maga után. Aligha hihető, hogy megváltozott volna az egyház felfogása az 
emberöléssel kapcsolatban. A törvény szövege ugyanakkor világossá teszi, hogy itt 
csak az emberölés világi oldalról történő szankcionálásáról van szó, hiszen a szöveg 
megfogalmazása szerint „regali indicio tradatur in carcerem, [...]".150

Kálmán korában ismét azt látjuk, hogy az emberölés szankcionálásában -  a 
feltehetően továbbra is meglevő kártalanítás mellett -  jelentős szerepet töltött be a 
vezeklés. A vezeklés kiszabását, az apa- és egyéb gyilkosságokban a püspök, az

145 BÓNIS1938.477.
146 St.I.l 4. (Z. 145-146.; ÁKÍF 55-56.)
147 St.1.15. (Z. 146.; ÁKÍF 57.)

St.II.3. (Z. 1 5 3 .;  Á K ÍF 7 1 .)
>« St.I.l6., St.ll.12. (Z. 146., 155.; ÁKÍF 58., 74.)
■5» L.II.8. (Z. 168.)
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egyszerű emberölés esetében a főesperes és a világi bíró végezte.151 Szintén a 
főesperes szabta meg a vezeklés mértékét a gyerekgyilkos anyák esetében.152 
Lényeges továbbá, hogy az egyház nagy hangsúlyt fektetett a meghatározott 
vezeklés letöltésére. Ha ugyanis a gyilkost az őt rejtegető személy nem adja ki, 
ugyanazon ítélet alá esik.153 * Az első esztergomi zsinat már nem az emberölés 
ügyében eljáró egyházi belátására bízta a vezeklés mértékének kiszabását, hanem a 
314-es ancyranai zsinat határozatára utalt.151 A zsinat 21. és 22. kánonja foglalkozik 
az emberölés kérdésével. Szándékos emberölés esetében élethossziglani, míg a nem 
szándékos gyilkosságra 7 és 5 évnyi vezeklést szab ki.155

III.lO.c. A közerkölcsök védelme

A László- és Kálmán-kori törvénykezés egyik sarkalatos célja a közerkölcsök 
védelme volt. Szigorúan tiltották a gyengébb nem sérelmére elkövetett 
bűncselekményeket (megbecstelenítés, nőrablás). Az első esetében a szabolcsi zsinat 
igen szigorú ítéletet alkotott, mivel kimondta, hogy ebben az esetben a vétkes annyit 
vezekeljen, mintha gyilkosságot követett volna el.156 Ez a rendelkezés ugyanakkor 
problémás, mivel a László-kori törvénykezés csak egy alkalommal rendelkezett a 
gyilkosságról, s ott nem jelenik meg a vezeklés mint büntetés.157 Úgy véljük, hogy itt 
inkább István első törvénykönyve 14. cikkére utal a szöveg, a L.I1.8. egy speciális 
esetről, a kardrántással elkövetett gyilkosság világi szankcionálásáról rendelkezett. 
Ez utóbbi rendelkezés érvényesüléséről lehet szó azonban az első esztergomi zsinat 
ide vonatkozó passzusa esetében. Ez ugyanis azt írja elő, hogy az egyházi büntetés 
(vezeklés) mellett kártalanítást is kellett fizetni. Ha erre a vétkes nem volt képes, 
László törvcin/c szerint eladták.158 Ez azt jelenti, hogy a megbecstelenítés esetén 
sohasem volt kétséges, hogy az egyházi szankciót von maga után, a világi büntetés 
esetében viszont később már egyszerűbb volt egy meglévő törvényre hivatkozni.159

A nőrablás esetében a törvényi szabályozás egyszerűbb. Feleség elrablása 
esetén a püspök vagy a főesperes volt illetékes ítéletet mondani, azaz az ügyet az 
egyházi bíráskodás elé utalták.160 Menyasszony elrablása esetén fontos volt annak 
megállapítása, vajon a menyasszony beleegyezett-e a dologba vagy sem. Ha nem, a 
rablónak vissza kellett adnia jegyesének, elégtételt kellett szolgáltatnia, valamint a 
házasság reménye nélkül vezekelnie is kellett. Ha az elégtételt nem tudta megadni,
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örökre szolgaságra került.161 A büntetés tehát két elemből tevődik össze, egyrészt az 
okozott kár megtérítéséből, másrészt az egyházi büntetésből, ami igen súlyos volt 
tekintve, hogy nem csak vezeklést írt elő, hanem a vétkest a házasodás jogától is 
megfosztotta. A törvény gyakorlattá vált, a későbbi szabályozás már hivatkozik rá.162

A közrend megzavarásának megakadályozása végett a Kálmán-kori 
törvénykezés tiltotta a részeges kedést. A pap és a főesperes feladata volt, hogy 
szankcionálja az ivászatokat. A pap dolga volt a vétkes előállítása, s feljelentése a 
főesperesnél, aki 7 napi böjtöt szabhatott ki. Ha a pap elmulasztotta kötelességét, 
felfüggesztés (suspensio) és 40 napi vezeklés lett a büntetése.163 A társadalmi állástól 
is függött a büntetés mértéke: nemesekre 40 napnyi vezeklést, róttak ki, ha bűnébe 
visszaesőnek bizonyult, kiközösítették.164

111.10. d Az ország elleni összeesküvés

Egyházi szankciót találunk a király és az ország ellen összeesküvők 
büntetése esetében is. Az István király második törvénykönyvében szereplő törvény 
szövege problémás.165 Mint a kutatás megállapította, a szöveg első mondata, amely 
ilyen esetben megvonta az egyházi menedék lehetőségét, eredeti lehet, míg a többi 
része, szó szerint megegyezik a Kálmán-kori második zsinat 2. és 3. cikkével,166 
amely az összeesküvésben való bűnrészesség, ill. a bejelentési kötelezettségre 
vonatkozik.167 Az István-kori előírás tehát csak az asylum jogát szüntette meg ilyen 
esetben, míg Kálmán korában már kiközösítést vont maga után.

Egyházi szankció illette a hamis eskütétel bizonyos eseteit is. Ha valaki a 
népből ilyen bűnbe esett, nemcsak tinóval megváltható testi csonkítást kellett 
elszenvednie, hanem böjtölést is előírtak számára.168

111.10. e. Boszorkányok, rontok, bűbájosok, pogány szokások

A keresztény hit nem vert azonnal mély gyökereket. Mind I. István, mind 
László és Kálmán korában alkalmanként többször is foglalkoztak a bűbájosok, 
boszorkányok és a pogány szokások kérdésével.

A boszorkányokat István törvénye első alkalommal böjttel sújtotta, valamint 
kötelezte a papot, hogy oktassa, szabadítsa meg téves eszméitől. Visszaesés esetén 
ismét böjtölnie kellett, ill. megbélyegezték. Ha az egyházi fenyítés nem járt sikerrel, a
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világi közeg segítségét kérték: átadták a világi bíróságnak.169 Érdekes, hogy az 
uralkodó szabad folyást engedett az önbíráskodásnak a varázslók és a rontok 
esetében, a vétkeseket ugyanis a szenvedő fél rokonainak kezére adták. Ellenben a 
jósokat a püspök veréssel bírhatta jobb belátásra.170 A további törvények viszonylag 
egységesnek mondhatók. Minden esetben, akár örömlányokról, rontókról volt szó, 
az egyház volt illetékes ítélkezni. A boszorkányok esetben László még püspöki 
ítéletet írt elő, míg Kálmán mindenfajta vizsgálatot megszüntetett, mivel 
boszorkányok (strign) nem léteznek.171

Szintén a keresztény hit lassú terjedésére utal a pogány szokások jelenléte, 
amelyet László uralkodása végén, sőt még Kálmán korában is tiltani kellett. A 
szabolcsi zsinat viszonylag enyhébb büntetést írt elő, hiszen az, aki pogány 
szokásoknak hódolt, bűnét (egy) ökör átadásával megválthatta.172 Ezzel szemben az 
első esztergomi zsinat már szigorú, elzárással súlyosbított vezeklést ír elő ilyen 
esetben, 40 napot a nagyobbaknak, hét napot és testi fenyítést a kisebbeknek.173

111.11. A házasságtörés és a hűtlen elhagyás

A László- és Kálmán-kori törvénykezés részletesen is foglalkozott a házasság 
kérdésével (házasságjog). Alapvetően két témát érintett: a házasságtörést és a hűtlen 
elhagyást.

A házasságtörés tekintetében a szabolcsi zsinat alapvetően a házasság 
felbonthatatlansága mellett foglalt állást. Előbb arról rendelkezett, hogy a 
házasságtörő asszonyt a férj megölhette, s másik feleséget vehetett magának, hacsak 
a rokonok azzal nem vádolták, hogy igazságtalanul vett elégtételt, ez utóbbi esetben 
bírósági eljárásra került sor.174 A második rendelkezés szerint, amennyiben a férj a 
peres eljárást választotta, s a vétek bebizonyosodott, a vétkes asszonyra vezeklést 
róttak ki. Ezután férje visszafogadhatta, így a házasság épen maradt. Ha ez nem 
következett be, mindkét félnek házasságon kívül kellett élnie a továbbiakban.175 
Kálmán első dekrétuma lényegében kizárta az elégtétel vételét, amikor előírta, hogy 
a házasságtörőket a püspöknek vagy a főesperesnek kell megítélnie.176 Aligha lehet 
kérdéses, hogy a vétkesekre egyházi büntetést szabtak ki. Az első esztergomi zsinat 
már részletesebb szabályozást tartalmaz. Ha a férj bizonyította a házasságtörést, újra 
megházasodhat, a vétkes asszonyt pedig, ha nemes volt, vezeklésre ítélték és 
megfosztották a házasodás jogától, ha a népből való volt, örökre szolga lett. Viszont, 
ha a férj nem tudta a bűnt bizonyítani, az előbbi ítélet várt rá.177 Ugyanígy jártak el a
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más feleségével, férjével történt paráználkodás esetében is. A második esztergomi 
zsinat határozata lényegében a szabolcsi zsinat második rendelkezéséhez tért vissza: 
a bizonyítás megtörténte után vezeklést írt elő a nő számára, biztosította a házasság 
fenntartását kibékülés esetén, vagy megtagadta a házasság jogát mindkét féltől, ha a 
férj nem fogadta vissza a feleségét.178 A törvény hallgat arról, hogy a férj továbbra is 
megölhette-e a rajtakapott feleséget, de nem valószínű, hogy ez ügyben változás állt 
volna be. Ugyanakkor feltehető, hogy az egyház elsősorban a törvényes 
igazságszolgáltatás mellett kardoskodott.

A hűtlen elhagyás esetében különbséget tett az első esztergomi zsinat 
aszerint, hogy a feleség vagy a férj követte-e el. Az első esetben két esetben vissza 
kellett adni a feleséget, harmadszorra a feleséget, ha nemes volt, vezeklésre ítélték, s 
megfosztották a házasság jogától, azaz a férj újra házasodhatott, ha a népből való 
volt, örökre szolga lett. Ez utóbbi esetben is -  feltehetőleg -  megengedték a férjnek, 
hogy új házasságot kössön. Ha a férj volt a vétkes, elszökött feleségétől, s magát 
adósságba verte, s az alól nem tudott szabadulni, szolga maradt. Ugyanígy járt ha 
szabad volt, a feleség pedig újra megházasod hatott.179

A második esztergomi zsinat már némileg eltérő álláspontot foglalt el. Ha a 
nő volt a vétkes, minden esetben vissza kellett adni férjének, a házasság itt nem volt 
fölbontható.180 Ha azonban a férj hagyta el feleségét és szolgaságra juttatta magát, a 
feleségnek el kellett hagynia férjét, annak szabadságát megőrizve, s ha nem így 
történt, házasságon kívül kellett élniük.181 Ez arról tanúskodik, hogy a házasságot 
csak különleges esetben tekintette felbonthatónak.

Végül a második esztergomi zsinat meghatározta, hogy csak az egyház színe 
előtt, a pap és alkalmas tanúk jelenlétében, bizonyos feltételek megléte esetén, a két 
fél beleegyezésével ismeri el a házasságkötést, ellenkező esetben paráznaságnak 
tekinti.182

111.12. Az egyháziak vétkei

Az egyháziak által elkövetett egyik súlyos vétek a lopás volt. Ha kisebb, 
pontosan meghatározott értékre terjedt ki, akkor csak testi fenyítéssel sújtották a 
vétkes egyházit, ill. vissza kellett szolgáltatni, amit ellopott. Ha az ellopott dolog 
értéke meghaladta azt, a püspök lefokozta, s a világiak mondtak ítéletet felette.183 Ez 
azt jelentette, hogy az egyházit kizárták a papi rendből, s a bűn megtorlását a világi 
hatóságra bízták. Nem lehet ebben az esetben figyelmen kívül hagyni, hogy a 
pannonhalmi végzések amúgy is milyen nagymértékben súlyosbították a 
magántulajdon elleni vétség büntetését. A törvény lényegében nem telt különbséget
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az elkövető hovatartozása szerint, az értékmérő azonos volt a világiak esetében is, 
ott azon felül halálbüntetés járt184. így azután, ha az egyházit vétkesnek találták, s 
kizárták a rendből, ugyanazon ítélet várt rá, mintha világiként követte volna el a 
lopást.

Az első esztergomi zsinat határozata szerint olyan esetben, ha egy papot 
lopással vádoltak, a püspök vagy az esperes, azaz egyházi bíróság tartott 
vizsgálatot. Ha igaznak bizonyult a vád, a vétkest le kellett tenni (depositio), 
vagyonát elvesztette -  mivel valószínűleg a vétkes egyházi vagyonából térítették 
meg a kárt. Ha vagyona nem volt, eladták (szolgának).185

Itt most nem részletezzük az egyháziak részéről az egyházi vagyon 
sérelmére elkövetett delictum-okát, amelyekről már korábban megemlékeztünk.

Az első esztergomi zsinat fontosnak tartotta megtiltani az egyházi 
szolgálatok kiárusítását is. A pap nem fogadhatott el adományt, pénzt a misézésért, 
a keresztelésért, temetésért, ünnepi istentisztelet elvégzéséért.186

Nem kevésbé súlyos vétek volt, ha valamely egyházi személyt ittas 
állapotban találtak. Ez, mivel végképp nem volt összeegyeztethető a papi rend 
méltóságával, az illető kizárását (letétel, depositio) vonta maga után.187

111.13. A papi nőtlenség, ágyas tartása

A 11. század vége és a 12. század eleje törvényalkotásának egyik visszatérő 
kérdése volt a papok házasságának és az ágyas tartásának kérdése.

A kiindulópont a szabolcsi zsinat 3. törvénycikke, amely mindaddig 
engedélyezte a papok első házasságát, amíg ebben a kérdésben a pápa tanácsot nem 
ad.188 A zsinat tehát kiváró álláspontra helyezkedett. A szöveg ugyanakkor utal arra, 
hogy a második házasságot már nem fogadta el (bigamia). Ebben a tekintetben a 
zsinat kifejezetten megtiltotta a papoknak és a diakónusoknak, vagyis az 
alsópapságnak, hogy második házasságot létesítsenek vagy özvegyeket, tisztátalan 
nőket vegyenek el, ill. fenntartsanak ilyen kapcsolatot. El kellett hagyniuk őket, s 
bizonyos vezeklés letöltése után visszatérhettek rendjükbe, ellenkező esetben 
lefokozták őket.189 A zsinat arra is kitért, hogy ha az érsek vagy a püspök nem 
büntette meg azokat, akik nem akarták magukat a zsinat határozatának alávetni, s 
megmaradtak a tisztességtelen kapcsolatban. Ilyenkor a király és a püspöktársak 
ítélkeztek az érsek vagy a püspök felett. Ugyancsak a püspök volt illetékes akkor, ha 
a főesperes tudatlanságból egyetértett azzal a püspökkel, aki -  az alsópapság 
irányában -  nem szerzett érvényt a zsinati határozatnak.190
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Kálmán király első dekrétuma már egyértelműbben fogalmazott: mind a 
másodnős papokat, mind azokat, akik özvegy- vagy tisztátalan asszonyt vettek el, 
kötelezte a tisztátalan kapcsolat megszüntetésére, ellenkező esetben el kellett 
hagynia a papi rendet.191

Az első esztergomi zsinat, úgy tűnik, megtűrte az első házasságot abban az 
esetben, ha az még a diakónusság elnyerése előtt történt.192 A papok számára csak 
annyit írt elő, hogy feleségükkel tartózkodóan, önmegtartóztató módon éljenek.193 A 
püspöki méltóság esetén csak akkor tölthette be az illető ezt a hivatalt, ha birtokában 
volt felesége engedélyének, azaz ha a házasságot felbontották.194 Arról, hogy a 
püspökök között házasok is akadtak, a zsinat más rendelkezéseiből értesülünk. Az 
egyházi vagyon sértetlensége érdekében tiltják például, hogy abból a püspökök saját 
fiaiknak juttassanak.195 Más helyen annak igyekeznek gátat szabni, hogy a püspök 
felesége egyházi birtokon éljen.196

Az első dekrétumhoz hasonlóan az első esztergomi zsinat is fellépett a 
másodnős papok, ill. azok ellen, akik özvegyet vagy tisztátalan asszonyt vettek el. A 
bigámusokat előbb visszafogadta az egyház, ha felbontották második házasságukat, 
utóbb velük szemben is szigorodott az eljárás, azonos megítélés alá estek a másik 
esettel. Az ilyeneket végülis tehát az egyházi rendből való kizárással, egyházuk 
elvesztésével sújtották.197

A második esztergomi zsinat még szigorúbban rendelkezett. A bigámus 
papokat, ill. azokat akik özvegyet vagy eltaszított nőt vettek feleségül, nemcsak, 
hogy kirekesztette az egyházi társadalomból, hanem minden vagyonától is 
megfosztotta.198 A püspököket kötelezte arra, hogy csak olyanokat szenteljen fel 
diakónussá vagy magasabb egyházi rendre, akik, ha korábban nem voltak házasok, 
ennek betartására ígéretet tesznek, vagy ha házasok voltak -  miként arra a korábbiak 
szerint lehetőségük is volt -  és hajlandóak felbontani házasságukat, megszerezni 
feleségük beleegyezését.199 Hasonlóan rendelkezett a zsinat a papok és diakónusok 
oltári szolgálatáról is,200 amit egy zsinati töredék is megerősíteni látszik.201

Az egyházi törvények tiltották a házassági kapcsolat megvetését is, az ágyas 
tartását. A szabolcsi zsinat végzése szerint a pap nem élhetett szolgálónőjével 
felesége helyett, azt el kellett adnia.202 Az első esztergomi zsinat kizárta az egyházi 
rendből azt a papot, aki ágyast tart, míg a második Kálmán-kori zsinat úgy
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rendelkezett, hogy az oltárt szolgáló pap esetében az ágyast el kellett űzni, a pap -  a 
kiszabott vezeklés letöltése után -  visszatérhetett az oltár szolgálatára.203

111.14. Az egyházi menedékjog

A menedékjog, ins asyli egy személy vagy hely kiváltsága, „melynek 
értelmében a jogközösség védelmét nélkülözőknek feltételek mellett egy időre 
jogvédelmet nyújthatnak".204 Általában halálos ítélet ellen adott védelmet, jórészt a 
püspök közbenjárásával (intercessio), de csak addig tartott, amíg az illetőt ki nem 
szolgáltatták a világi büntetésnek.205 Magyarországi viszonylatban az asylum első 
alkalommal István törvényei között szerepel. A király és az ország elleni 
összeesküvő nem lelhetett menedéket az egyházban. A törvénycikk szövegének 
második mondata, miként korábban láttuk, nem tartozik az eredeti szöveghez, 
Kálmán korában vagy azt követően készült betoldás. Ugyanakkor utolsó mondata, 
ami önmagában nem értelmes, eredetileg az első, az asylum jogát negatívan 
szabályozó mondathoz tartozhatott.206 Éppen a szabályozás jellege mutat rá arra, 
hogy létező intézménnyel van dolgunk, miként arra több példa is akad.207

A menedékjog általában a vérbosszú intézményével szemben nyújtott 
védelmet. Ugyanakkor a magyar gyakorlat azt mutatja, hogy az elsősorban a 
vérbosszú helyére lépő állami igazságszolgáltatás elől jelentett menedéket. S míg 
István idején kizárólag kiemelt bűneset kapcsán -  a király és az ország elleni 
összeesküvés esetében -  találkozunk vele, addig a század közepén és László korában 
elsősorban a tulajdon elleni vétségek (lopás) tárgykörében bukkan fel.208 * Ez a fejlődés 
tulajdonképpen szükségszerűen maga után vonta, hogy az államhatalom igyekezett 
az egyházi menedékjogot szűkíteni, mivel az már nem a magánbosszú elől menekülő 
oltalma volt, hanem kibúvó.200

A század közepi törvénykezésben -  a László nevéhez kapcsolt 111. 
dekrétumról van szó -  először úgy rendelkeztek, hogy az egyházba menekülő az 
egyház szolgája legyen, tekintet nélkül arra, bűnös volt-e vagy ártatlan.210 Sőt a 
szolgát meg sem illette ez a jog, csak a szabadot.211 E rendelkezések azonban csak 
tettenérés esetén voltak alkalmazhatóak. A további rendelkezések arra vonatkoztak, 
amikor valaki, szabad vagy szolga, ugyan az egyházba menekült, de ártatlannak
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203 C.E.I.58., C.E.I1.12. (Z. 204, 208.)
201 BÔNIS1938-1939. 77.
205 BóNIS 1938-1939. 79-80.
lnh St.II.17. (Z. 155.; Ákíf 75-76.) Értelmezésére k i: BÓNIS 1938-1939. 80-81.
207 BÓNIS 1938-1939. 80-81. így ismert a nagyobb Gcllért legenda egy adata, amely szerint a halálos (tőlet 
elől valaki a Boldogságos Szűz monostorába menekült, s elkerülte a halálbüntetést, viszont élete végéig az 
egyház harangozója lett. SRU II. 499. Egy másik, későbbi példa a somogyvári alapítólevél, amely szintén 
egyházi menedékjog fogalmát írja körül. Dha 267. (nr. 88.)
2üa BÓNIS 1938-1939.85-86.
2M BÓNIS 1938-1939.87-88.
210 L.II1.4. (Z. 174-175.)
211 L.1II.5. (Z. 175.)
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mondta magát. Ilyen esetben vizsgálatot tartottak, s ha bebizonyosodott, akkor nem 
védte az egyházi menedékjog. Ha azonban bevallotta bűnét, István törvényét kellett 
alkalmazni.212 Ez a II. dekrétum 6. és 7. cikkére utal, amely a lopást elkövető 
szolgákról és szabadokról intézkedik.213

A László-kori II. dekrétum csak járulékosan -  a tolvajlás kérdése mentén -  
szabályozza az egyházi menedékjog kérdését. Az ide vonatkozó rendelkezések célja 
nem is annak szabályozása, hanem a lopás visszaszorítása. Ezzel magyarázható, 
hogy ezekben a rendelkezésekben nyomát sem találjuk a bűnösség bizonyítására 
vonatkozó korábbi rendelkezésnek. Fontos újdonság viszont, hogy az asylum joga az 
egyházon túlmenően a királyi udvarhoz, vagy a „püspök lábaihoz" való menekülés 
esetében is érvényesült.214 A további szabályozás sem tér el lényegesen ettől. A tetten 
ért szabadok és szolgák esetében a II. dekrétum 12. cikke úgy rendelkezik, hogy 
azokat fel kell akasztani. Az asylum sem védi meg őket, kivezették a vétkest az 
egyházból és megvakították. Az asylum tehát a halálos ítéletet testi csonkításra 
változtatásában játszott mérséklő szerepet.215

A Kálmán-kori szabályozás a László ideje előtt kelt III. dekrétum 
rendelkezéséhez tért vissza. Szükségesnek ítélte, hogy az egyházba menekülőt 
kikérdezzék bűnösségéről, megadva a jogot ügyének tisztázására. Az asylum 
azonban ebben az esetben sem jelentett mentességet a büntetés alól, ha utóbb a 
bűnösség bebizonyosodna.216

III.15. A tized

Az egyházi tized kérdésével mind István korában, mind a század közepén, 
ill. a későbbi időszakban élénken foglalkozott a törvényhozás. Az alapokat I. István 
teremtette meg azzal, hogy magát a tizedfizetési kötelezettséget megállapította. Az 
itt megfigyelhető szabályozás csak általános jellegű, nem tér ki arra, hogy pontosan 
miként és kiknek (milyen közegeknek) kellett a tizedet behajtaniuk. Csak negative 
rendelkezik, amikor előírja, hogy a tizedfizetést megtagadók termésük kilenc tizedét 
veszítsék el, vagy hogy aki ellopja a püspök részére elkülönített részt, mint tolvaj 
bűnhődjék.217 Az István-kori rendelkezésből ugyanakkor kiderül, hogy a tized egy 
része felett a püspök rendelkezett. Ezt a későbbi szabályozás is megerősíti.

Az István halálát követő időszak létbizonytalansága nem csak a 
magántulajdon ellen elkövetett sérelmek nagy számában volt mérhető, hanem az 
egyházi jövedelmek megingásában. A László nevéhez kapcsolt, de bizonnyal 
uralkodása előtt készült III. dekrétum a kóborló jószágok esetében emlékezik meg a 
tized kérdéséről. Az uratlan állatállomány és szökött szolgák összegyűjtése után azt

212 L.111.17. (Z. 178.)
215 St.II.6., 7. (Z. 154.; ÁKÍF 72.) BÚN IS 1938-3938. 89-90.
214 L.II.L, 2. (Z. 166-167.)
215 L.II.12. (Z. 169.)
216 C.I.84. (Z. 194.)
217 St.II.18. (Z. 156.; ÁKÍF 76.)
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Szent Mihály ünnepéig egyben tartották, majd -  ha nem sikerült tisztázni, kinek a 
tulajdonában álltak -  két részt a királynak, egyharmad részt az ispánnak adtak. A 
megosztásra a megadott ünnep (határnap) után -  eddig volt lehetőség a tulajdon 
bizonyítására -  került sor, a püspök, követe útján, tizedet kapott az összegyűjtött 
kóbor és szökött javakból.218

Ez a rendelkezés ugyanakkor világosan mulatja, hogy létrejöttét nem a 
tized fizetés szabályozása indokolta. E tárgykörben László korában a szabolcsi zsinat 
rendelkezett. Míg ugyanis István törvénye hivatalosan is intézményesítette azt, 
addig a végrehajtás részletes kidolgozása a 11. század végéig váratott magára. A 
szabolcsi zsinat 40. cikke részletesen is meghatározta, miként kell a tizedet beszedni, 
bár a szabályozás itt is a tizedfizetést megtagadók, a valós jövedelmüket eltitkolok 
szankcionálására született. A tizedjövedelmet a püspök szedte be poroszlója útján. 
Ha a termés mennyisége esetén probléma merült fel, a világi közeg (a király és az 
ispán poroszlója) is segítséget nyújtott. A valós termés eltitkolása esetében az 1. 
István által előírt büntetés érvényesült, a vétkes csak termése tizedét tarthatta meg. 
A törvény előírása szerint a tized begyűjtésének határideje Karácsony volt. A 
rendelkezés figyelme még arra is kiterjedt, hogy szabályozza az apáikkal egy, ill. 
külön háztartásban élő fiúk -  alkalmasint inkább családfők -  tizedfizetési 
kötelezettségét.219

A törvényi rendelkezések különös hangsúlyt fektettek a tized kérdésére az 
egyháziakkal kapcsolatosan is. A területileg illetékes megyéspüspököt illette a 
monostorok220 és a saját szabadjai utáni tized.221 Ez utóbbiak esetében több királyi 
alapítású bencés monostor is rendelkezett olyan kiváltsággal -  vagy legalábbis erre 
törekedett -  amely minden népe felett biztosította az apát számára a tizedszedés 
jogát.222

A püspök részesült továbbá a vám- és adójövedelemből is, miként az ispán 
is, egyharmad részben.223 Ha egy adott egyházi intézmény egy másik területén 
(egyházkerület, egyházmegye) földműveléssel szerzett jövedelmet, ez utóbbit illette 
a tizedjövedelem,224 sőt ha pl. a püspök a barmokból más püspökségből kapja meg a 
tizedet -  mert ott levő birtokából származik -, annak negyed részét saját papjai 
között kellett szétosztania.225 Ez persze nem jelenti azt, hogy az így szerzett 
tizedjövedelemmel ő rendelkezett, a saját papjainak elkülönített rész elvétele után a 
többi -  vélhetőleg -  azt az egyházmegyét (püspököt) illette, akinek az 
egyházmegyéjéből származott a jövedelem.

218 L.III.13. (Z. 177.)
219 L.I.40. (Z. 164-165.)
2211 L.I.27. (Z. 162.)
22' L.I.30. (Z. 162.)

A teljesség igénye nélkül: Pannonhalma esetében igen korán, vélhetőleg alapítása idejétől felmerül a 
somogyi tizedekhez való joga, ill. érdekes még Pécsvárad esete, amelynek 13. század elején készült hamis 
vagy legalábbis erősen átdolgozott alapítólevele szintén ebbe az irányba mutat. SOLYMOSI1999., Kiss 1999.
221 C.I.25. (Z. 186.)
22< C.l.66. (Z. 192.)
222 L.1.33. (Z. 163.)
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Az első esztergomi zsinat kimondta továbbá, bogy az egyháziak saját 
birtokaik (cella, kert) és állataik (juh) tekintetében -  a kerületi papnak járó negyed 
részt leszámítva- tized mentességet élveznek,226 míg egy zsinati töredék szerint az 
egyház népei -  a világi egyházszervezeté és a monostoroké egyaránt -  tizedet kell 
fizessenek a püspöknek, az egyházi szolgák 3 dénárt a kerületi papnak.227

A szabályozásokból kiderül: a tized jövedelemről alapvetően a püspök 
rendelkezett. Ugyanakkor minden esetben tekintettel kellett lennie a joghatósága alá 
tartozó papságról való kötelező gondoskodásra is. Ezt garantálta a törvény 
rendelkezése, amely több esetben előírta a tized jövedelem negyedének fenntartását 
az egyházmegyei papság ellátására.

111.16. Az egyháziak társadalmi állása

A magyar egyház, az általános gyakorlattal összhangban nem támogatta -  
ellentétben a világi tisztségek betöltésével -, hogy felszentelt papjai között szolgák 
legyenek,228 sőt az egyház szolgáinak fiait már az egyház szabadjainak tekintette.229

Az első esztergomi zsinat egy további rendelkezése is ide tartozik. A 69. cikk 
úgy rendelkezett, hogy tilos valamely szolgát ura akarata ellenére taníttatni, vagy 
pappá tenni,230 ami szintén azt volt hivatva megakadályozni, hogy szolgarendűek 
kerüljenek a felszentelt papok közé. Mint láttuk szolgából csak saját ura 
közbenjárásával (felszabadítás) válhatott pap.

111.17. Az egyházi műveltség

Igen fontos kérdésnek bizonyult az egyházi műveltség, képzettség kérdése, 
bár erről csak az első esztergomi zsinat rendelkezett. A törvény igyekezett gátat 
szabni a tanulatlan papok működésének: vagy tanulniuk kellett, vagy el kellett 
hagyniuk a papi rendet.231 Fontos, hogy minderre még a felszentelés előtt került sor, 
ami azt sejteti, hogy az egyszerű klerikusok esetében nem vették túl szigorúan az 
egyházi műveltség hiányosságait.

A kanonokok esetében kívánatosnak tartotta a zsinat, hogy azok a rájuk 
vonatkozó kánoni szabályok szerint éljenek, világosan értsék azokat.232

Az első esztergomi zsinat előírta továbbá azt is, hogy a főespereseknek 
rendelkezniük kellett breviáriummal.233 Nehéz eldönteni, hogy pontosan milyen 
kánonjogi gyűjteményre gondolt a törvény. A főesperesek igazságszolgáltatási

-» C.E.1.65. (Z. 205.) 
m  C.Frag.2. (Z. 209.)

CE. 1.30. (Z. 201.) 
2» C.E.I.29. (Z. 201.) 
™  C.E.1.69. (Z. 205.)

CE. 1.6. (Z. 198.) 
m  CE. 1.59. (Z. 204.) 

C.E.1.66. (Z. 205.)
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tevékenységéből az. világlik ki, hogy itt valamiféle penitenciale-s könyvet alkalmaztak, 
amelyből több változat is létezett a korszakban.234

Az apát és a püspök közösen viselték annak felelősségét, hogy a 
monostorban megfelelő számú szerzetes éljen. Nekik kellett felelniük azért is, hogy 
szerzetesek megfelelő tudás birtokában legyenek, sőt elvárás volt az is, hogy 
mindegyikük ne csak tudja (ismerje) a Regulát, hanem értse is. 235 Tehát a 
monostorok esetében is elvárás volt a szerzetesek megfelelő felkészültsége.

111.18. A jövevény papok befogadása

A 11. század egyik jellegzetes kísérőjelensége a megfelelő számú pap hiánya 
lehetett. Ezzel indokolható, hogy mind László, mind Kálmán korában szabályozni 
igyekeztek a jövevény papok befogadásának feltételeit. Mindegyik rendelkezés az 
általánosan elfogadott gyakorlatra utalt, amely szerint a jövevény klerikust csak 
püspöke ajánlólevelével lehetett befogadni. Ez azonban csak az egyik feltétel volt. A 
másik abban állt, hogy vizsgálat útján -  tanúk állításával és eskütétellel -  
bizonyosodtak meg arról, hogy a jövevény klerikus nem követett-e el valamilyen 
bűnt, nem lett-e időközben valamely más (szerzetes)rend tagja, stb.236

A bizonyság elnyerése után a papot befogadták, s rá is az vonatkozott, ami a 
többi klerikusra: felszentelt papként valamely egyházhoz kellett tartoznia.237

111.19. A kalendás társulatok

A laikusok vallásgyakorlatának egyik fontos eleme volt a jámborsági 
társulatok, kalendások létrehozása. Tevékenységüket a pap ellenőrizte, az esetleges 
távol maradást szankcionálhatta.238 Ugyancsak a szabolcsi zsinat írta elő, hogy a 
szerzetesek nem vehetnek részt ezeken a gyűléseken.239

Rövidítések, Irodalom
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TOO Kiss G e r g e l y

Gorge!y Kiss:

Staat und Kirche in der ungarischen Gesetzgebung des 11-12. Jh.

Zusammenfassung

Der Aufsatz weist zunäclist auf die Ergebnisse der Fachliteratur hinsichtlich der Gesetzgebung des 
Zeitalters der Árpádon hin. Mit Rezeption der Literatur wird die Beteiligung der Kirche an der 
Gesetzgebung analysiert.

Die Gesetze der Epoche entstanden vorwiegend aus den Beschlüssen des Königlichen Rates. In 
dieser Institution waren auch die Kirchlichen vertreten. Da wurden ihre Ansprüche vorgelegt, und sie 
spielten in der von den Legislaturperioden unabhängigen Redaktion eme bedeutende Rolle. Aufgrund der 
Analyse der Gesetze ist es zu belegen, daß die kirchlich gesinnten Bestimmungen von Stefan 1. bis zu 
Koloman dem Gelernten immer wieder bedeutender wurden. Am Ende des 11. Jh. und am Beginn des 12. 
Jh. begegnet man beinahe nur Konzilbestimmungen. Diese waren dennoch nach wie vor sogenannte 
„gemischte Konzilien"; obwohl an ihnen die Kirchlichen die Hauptrolle spielten, waren auch Weltliche 
anwesend, die Geltendmachung der Beschlüsse bedurfte sogar auch königlicher Zustimmung.

Im vorliegenden Aufsatz werden großenteils die Gesetze analysiert, was nach bestimmten 
thematischen Geschichtspunkten durchgeführt wurde.
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BÉLI GÁBOR:

A HALÁL ESETÉRE SZÓLÓ RENDELKEZÉS AZ ÁRPÁD-KORBAN A 
TÖRVÉNYEK ÉS AZ ORSZÁG SZOKÁSJOGA ALAPJÁN

A nemesi öröklési jog alapvető elveit végleg rögzítő 1351. évi dekrétumot 
manapság is gyakorta úgy tekintik, mint ami az öröklés rendjében radikális 
változtatást vezetett be azzal, hogy a megelőző korszakban érvényesülő halál esetére 
szóló „szabad" rendelkezési jogot egészen szűk körre, a nem ősi, pontosabban 
kizárólag az adományozáson kívül szerzett jószágra korlátozta. Ez a felfogás abban 
gyökeredzik, hogy I. Lajos nevezetes végzeménye az 1222-es aranybulla 
rendelkezéseinek megújításával hatályon kívül helyezte a 4. artikulus ama 
rendelkezését, ami -  az 1351-es szóhasználattal -  az örökös hátrahagyása nélkül 
elhaló nemeseknek élők között és halál estére szabad rendelkezést biztosított (nobiles 
homines sine herede descendentes possint et queant [...] in vita et in morte dare vel legare, 
possessiones eorum vendere vel alienare) .1

Az 1222-es aranybulla 4. cikkelyével kapcsolatban, amely a királyi 
servienesnek biztosította azt a jogot, hogy fiú (férfi lemenők) hiányában a leányt 
illető negyed részen kívül szabadon rendelkezhessen vagyona felett (si quis semions 
sine filio decesserit, quartam partem possessionis filia obtineat, de residuo, sicut ipse noluerit, 
disponat),2 több kérdés is felmerül. Kiváltképpen az, hogy egy új öröklési rend 
bevezetéséről, vagy pedig már a társadalom elitje körében érvényesülő szabályok 
királyi serviensekre történő kiterjesztéséről volt-e szó, továbbá, hogy a szabad 
rendelkezés alá eső „residuum possessionis" alatt milyen vagyont kell érteni, illetve, 
hogy a gyakorlatban, a kialakult nemzetségi szokások mellett az örökhagyó 
rendelkezése milyen feltételek mellett jutott, juthatott érvényre. Ezek 
megválaszolásához pedig egészen a kezdetekig, a szabad rendelkezés elvének 
megjelenéséig kell visszanyúlni.

A nemzetségi társadalomban, melynek alapeleme a családfőt és férfi 
leszármazóit egyesítő vérségi-vagyoni (-gazdasági) közösség, a nagycsalád volt, 
valójában nem is létezett fogalmi értelemben vett öröklés, csak egy generációról 
generációra következő, a születéssel minden férfi családtagot különbség nélkül 
megillető együttbirtoklás a mindenkori családi vagyonban a férfi leszármazás 
rendjén, ami Illés Józseffel szólva ténylegesen azt jelentette, hogy „lm a 
vagyonközösség valamely tagja meghalt, akkor az így kilépő tag helyét a többiek nem öröklési 
jogutódlásnál fogva, hanem a vagyonközösség alapján foglalták el".3 Következésképpen 
öröklésről a közös gazdálkodástól elkülönült vagyonszerzési formák, szűkebb

'• Drii 130.
2 Enchiridion 136.
3 Illés 1904.18.
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családi, illetve a nagycsaládon belül részint önállósuló gazdálkodás megjelenésével 
lehet csak beszélni, ami a férfi rokonokat különböző, de továbbra is a leszármazás 
által meghatározott rendbe (communio sanguinis) sorolta, és ezzel együtt kijelölte az 
elhalt vagyonára igényt tartó rokonság (communio juris) tagjai között a jogosultság 
sorrendjét. A valamikori, illetve az éppen fennálló együttbirtoklásból eredő jog- és 
vérközösség olyan kapocs volt, ami a családi (vagy a megosztott családi) vagyonon 
alapuló gazdálkodást, vagyongyarapítást tekintve továbbra is a családot, a 
rokonságot helyezte az egyén fölé. Ezáltal a gazdálkodó alany csak olyan vagyonnal 
rendelkezhetett szabadon, ami független volt a családitól, ha pedig ezzel a 
lehetőséggel nem élt, halála esetén arra éppen úgy igényt tartottak, jogot formáltak 
rokonai, mint az együtt birtokolt, illetve az eleik által együtt birtokolt családi 
jószágra. Ahhoz pedig, hogy a saját szerzeménnyel, saját vagyonnal való rendelkezés 
létjogosultsága elismerést nyerjen a nemzetségi-családi tradíciók globális 
érvényesülésével szemben, „külső" -  királyi -  beavatkozásra, és nem utolsó sorban 
a régi szokásokkal szembeállítható új (a keresztény) erkölcsi elvek elfogadtatására -  
az egyház közrehatására -  volt szükség.

, A rendelkezés, ezen belül a végrendelkezés szabadságát először Szent István
I. dekrétumának 6. fejezete deklarálta: „[...] mindenkinek legyen joga vagyonát 
felosztani, feleségének, fiainak és leányainak és rokonainak vagy az egyháznak adományozni 
(unusquisque habeat facultatem sua dividendi, tribuendi uxori, filiis filiabusque atque 
parentibus sive ecclesie) [...], hozzátéve azt is, hogy [...] ezt halála után se merje senki 
érvénytelenné tenni (nec post eius obitum quis hoc destruere audeat)", de a „sua”-1 -  a saját 
vagyont -  nem határozta meg, és elmaradt ez a következő, a 7. artikulusban is, ahol 
a saját vagyon felőli rendelkezés (facultas dominandi suarum rerum) hasonlóképpen 
említésre került.4 Szent István II. dekrétumában részletezés nélkül szintén előfordul 
a „saját", pontosabban a saját felőli intézkedés: „[...] mindenki szabadon rendelkezzék a 
saját vagyona, hasonlóképpen a királyi adományok felől, amíg él [...] (unusquisque 
propriorum simul et donorum dominetur, dum vivit)" (2. art.).5 Ugyanakkor a „propria” 
és a „dona" együttes szerepeltetése különös jelentőségű, mert ezáltal a „saját" 
köréből ki lettek zárva az adományos javak, amit az egyértelműsít, hogy egyúttal az 
adományban való öröklés rendje is meghatározásra került: „[...] és halála után fiai is 
hasonló tulajdonnal örököljék [...]" (ac post eius infam filii simili dominio succedat).6

Saját vagyonról az elősoroltakon kívül Szent István I. dekrétumának 26. 
fejezetében az özvegy nő haszonélvezeti jogának meghatározásánál esett még szó, 
ami egyben a leszármazó örökös hátrahagyása nélkül elhalt férj vagyonában az 
öröklés szabályainak rögzítését is magába foglalta: „Ha valaki gyermek hiányában (sine 
prole) marad özvegyen, és azt ígéri, hogy házasságtalan megmarad özvegységében, [...] 
legyen hatalma minden javai felett (potestatem habeat omnium bonorum suorum), és bármit 
akar azokkal tenni, megtehesse. Halála után azonban ezek a javak szádjának vissza férje

4 TÖRV 20-21.
5 TÖRV 46.
<> TÖRV 46.
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rokonaim (eadem bona ad suos redeant parentes mariti), ha vannak rokonai, ha pedig 
nincsenek, a király legyen az örökös (rex sit heres)'',7 vagyis az örökhagyó vagyonában a 
nemzetségi elvnek megfelelően lemenői, hiányukban az örökhagyó rokonai -  a 
parentes megjelöléséből adódóan felmenői és oldalági rokonai -  örököltek, az 
urafogyott vagyonban pedig a király magának biztosított öröklési jogot. Az egyéb 
szabályokkal összevetve azonban feltűnő, hogy itt a hona sua kapcsán egyáltalán nem 
történt utalás halál esetére szóló rendelkezésről. Ebből pedig csak azt a 
következtetést lehet levonni, hogy a keresztény királyság kiépülésének korai 
szakaszában „a törvényes, vagy ami ezzel egyértelmű, a törvény erejű szokáson alapuló 
öröklés merítette ki úgyszólván az egész öröklési jogot".8

Miután nem adnak kellő eligazítást sem Szent István dekrétumai, sem más, a 
11-12. században kiadottak, a rendelkezésre álló egyéb források, okleveles emlékeink 
alapján lehet csak megkísérelni a végrendelkezés sajátosságainak bemutatását, a 
végrendelkezési szokások feltérképezését.

Az első támpontul szolgáló oklevél Guden 1079-1080 táján keletkezett 
végrendelete. Ebben az örökhagyó Iélekváltságul (pro redemptione anime mee) Szent 
László engedélyével (concessione et licencia sua) a veszprémi Szent Mihály 
káptalannak hagyta a Palóznakon bírt javait: „[...] egy templomot juttatván a kanonokok 
hatalma alá minden tartozékával együtt, ezenkívül öt szolganépet, két szántót, tizenegy 
szőlőt, húsz ökröt, háromszáz birkát, rétet, mezőt, gyümölcsöst, erdőt és a nagyobb 
nyomaték kedvéért a rendelkezést követően ismételten kihangsúlyozta, hogy a király 
ehhez hozzájárulását adta: „[...] tudatom azt minden lélekkel, hogy amit szabad 
akaratomból rendeltem, azt nékem a király engedélyezte (Indus cause liberum arbitrium mihi 
ordinandi rex concessit) a dömösi udvarban, amidőn télvíz idején majd a németeket ment 
pusztítani", de vagyona eredetéről, illetve az öröklés szempontjából releváns családi 
viszonyairól nem beszélt.9 Acha veszprémi „nemes" (előkelő, előkelők közül való) 
jobbágy (Uespremensis iobagio non ignobilis) 1116-1131 között rögzített végrendelete, 
mellyel négy emberfőt adott szőlővel, malommal és egy értékes kárpittal együtt a 
pannonhalmi apátságnak, ugyancsak hallgat az előbb mondott körülmények felől, 
ezzel szemben egy másik, ugyanebben az időben keletkezett testamentum, amelyben 
Fila -  az időhatározásból kitetszően, mert a veszprémi püspököt főpapjának említi 
(Wezprimiensi uero preside meo uenerabili Nana) -  veszprémi kanonok az Vrsu [örsi] 
birtokot (rab)szolgákkal, szabadokkal, házakkal és szőlőkkel együtt a veszprémi 
Szent Mihály monostornak hagyta, sokkal beszédesebb, ugyanis a végrendelkező 
nemcsak arról emlékezett meg, hogy engedélyt kért II. Istvántól az öröklött vagyona 
felőli rendelkezéshez (hereditariam meam substantiam a supradicto domino meo rege, quod 
mei iuris esset, inpetraui), hanem arról is, hogy örökös hiányában rendelkezik (ego Fila
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7 TÖRV 37-38.
8 Illés 1904.16.
9 Oklevelek 7-8.
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caretis herede).10 11 Hasonlóképpen fontos adatokat közöl Színes úrnő 1146-ból való 
végrendelete: „[...] én, Seines, aki megfosztottam az örökös sarj reményétől (destituta spe 
sobolis hereditarie), mivel azt látom, hogy sokan erőszakkal vagy bármiképpen mások 
örökségébe lépnek és bitorolják azt, amit atyafiaik egyike sem szerzett, elhatároztam, hogy 
atyai örökségem felől, ami engem öröklési jog szerint illet, úgy rendelkezem (excogitavi sic 
ordinare patroánum, quod ad me pertinet hereditario jure), hogy olyan örökösöm legyen, aki 
engem ez élet után az örökkévaló örökségnek tesz részesévé. Ezért üdvös tanácsot tartván 
férjemmel, Henrik úrral, Dávid apát úr atyafiával a hozzám közel állókhoz és barátaimhoz, 
az ország előkelőihez fordultam, közös elhatározásunkat előadván nékik azt kértem, érjék el 
urunknál, Géza királynál, hogy engedőimével és hozzájárulásával (ipsius permissione et 
licentia) a Cludus [Kutas] nevű prédiumot minden tartozékkal együtt a Pannonia hegyi 
Szent Márton egyháznak ajánlhassam és hagyhassam. [...] Elnyervén rövidesen a királyi 
engedélyt (accepta igitur regali licentia) a fent mondott birtokot [...] a Szent Mártonnak 
adományoztam , . ." .n  Fulkó vendég, aki ugyancsak 1146-ban foglaltatta írásba halál 
esetére szóló rendelkezését, miután II. Géza teljes királyi kegyben részesítette (salva 
gratia mi seri cordissimi regis G[eize] oblatus) a That-ban lévő udvarházat emberekkel, 
teljes felszereléssel, valamint egy négy penzás szabadot, három szőlőt, meg 
szántóval egy rétet a pannonhalmi apátságnak, továbbá Ugrin ispán Vértes hegyi 
apátságának „[...] egy rétet és négy márkán vásárolt földet rendelt örök birtoklásra 
(pratum et terram arabilem llll-or emptam constitui perpetuo possidendam)", végül egy 
másik jószágát feltétel tűzésével a leányára hagyta: „Azt a részint vásárolt, részint 
pedig a királyok, tudnillik István és Béla kegyéből nékem átengedett birtokot, ami 
Wammában van (predium autem, quod est in Wainnia, partim emptum partim vero regum 
gratia Stephani scilicet et Bjcle] concessum), egyetlen leányomnak hagyom azzal a feltétellel, 
hogy ha Isten irgalmából fia lesz, öröklési joggal birtokolja (ut si miseratione Dei filium 
habuerit, heredito hire possideat), hogyha nem lesz örököse, legyen a fent mondott Szent 
Mártoné [a pannonhalmi apátságé].12 1152-ben Margit úrnő „minden" előkelő 
jelenlétében (coram omnium nobilium consentientibus) hagyott értékes ingóságokat a 
családjához tartozóknak: „[...] Mártonnak, mostohafiamnak adok három embert: Cuka-t, 
Vosonei-t, Kaska-t, feleségének egy Aianduk [Ajándék] nevű leányt. Hasonlóképpen 
neveltem mint leányomat egy bizonyos áwaságra jutottat, ennek adok két kárpitot, két 
aranygyűrűt, egy rubinkövest, egy másik sárgakövest, és három embert, tudniillik Arua-t 
[Árva], Legunei-t, Fehera-t és selyem főkötőt, öt asztali készletet kendőkkel, vásznat kétszáz 
ölest", a pannonhalmi apátságnak pedig két eke földet, számos népet és lábas 
jószágot rendelt meghatározván halála esetére a népeitől (lelke üdvéért) teljesítendő 
szolgálatokat is.13 A II. Roger normann-sziciliai királyhoz követségbe készülő 
Adalbert az 1153 tájára datálható végrendeletét II. Géza és a királyi família, valamint

10 Oklevelek 17-18. és 19-20.
11 PRT 1. 597. (A tárgyra tekintettel fontos megjegyezni, hogy a közölt szövegben szereplő -  propinqui -  
„hozzánk közelállók", jelenthetnek rokonokat, illetve sógorokat is. )
o Prt I. 599.
u PRT 1.601.
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rokonai engedélyével tette meg és íratta levélbe: „[...] a király úr, az ország nagyjai és 
fivérem, H[odun] és valamennyi rokonom engedélyével (domini regis, regni maiorum et 
H[odun] fratris mei cunctoriimqiie consanguineorum meorum conscienda) egész atyai 
örökségem felöl, amit öröklési jogon tudok magaménak, nemkülönben azokról is, amiket a 
királynak szolgálván gyűjtöttem (omnem patrimonii mei pardonéin, quam me hereditario 
iure novi contingere, nec non et ea, que regi serviendo parta composui) [...] így [...] 
rendelkeztem és birtokai egy részét a hozzá tartozó népekkel és javakkal a
pannonhalmi apátságnak hagyta, egy birtokot 12 ökörrel, három emberrel fivérének, 
Hódúm iák, ezenkívül egy másikat két szolgacsaláddal, 12 ökörrel és 30 betöretlen 
lóval, 45 birkával nővére, Krisztina leányának rendelt, végül pedig feltételek 
tűzésével özvegye örökségéről és özvegyi jogáról határozott: „Feleségemnek is a 
Balaton menti birtokot egy szántóval két (rabszolgával de csak fiiakkal együtt, és két szőlőt 
két szőlőművessel, a Naragc [N y á rá d ]  birtokot három (rabszolgával, fiiakkal és leányokkal 
együtt és két szántóval és két zalai szőlővel és egy szőlőművessel meg a fiával, a Gormot 
[Gyarmat] birtokot egy szántóval és négy emberrel, a Pririza birtokot négy (rabszolgával és 
négy szőlővel szivem teljes szeretedével adom, az ott lakóknak pedig álljon szabadságukban 
oda menni, ahová akarnak, a Gyarmatot és az Obda [Abda] szigetet és Prizát pedig azzal a 
feltétellel, amíg meg fog emlékezni rólam halotti torokkal és imádságokkal, ha az Úr 
ítélőszéke elé idéztek. Mivel pedig tudom, emberi dolog, és nem ellenzem, ha úgy határoz, 
hogy rangjához illően férjhez megy, a fent mondott birtokokat a Szent Mártonnak rendelem. 
A (rab)szolganőket, az összesét, amim van a feleségemre hagyom. Hogyha, akire áhítozom, 
örökössel ajándékozna meg (heredem mihi tribuerit), mindenem két részét ő bírja, a 
harmadikat a Szent Mjárton] egyháza" ,u Az 1165 táján rögzített testamentumában a 
Poznan fia Farkas ugyancsak „vér szerinti örökös híján (herede carens carnali)" juttatta a 
Zsitva menti birtokait és népeit a garamszentbenedeki apátságnak megemlékezve ő 
is özvegyéről: „[...] egy Deveter nevű szolgálómnak olyan szabadságot adtam, hogy 
ameddig feleségem meg nem házasodik, néki szolgáljon, és ilyen formán a fent mondott 
udvarházamat a szabadosok és malmok hat felkérne!, amit a fent mondott szentnek (Szent 
Benedeknek, vagyis az említett apátságnak) adtam, két molnárral feleségem bírja, amíg 
meg nem házasodik [...]", majd arra is kitért, hogy a barsi ispán közbenjárásával 
eszközölte ki végrendelete királyi pecséttel történő megerősítését: „Hogy pedig ez az 
én végrendelkezésem (hec mea testamantalis disposicio) érvényes és megdönthetetlen 
maradjon, a legnemesebb István, Magyarország királya, Gézának fia, György, barsi ispán 
alázatos kérésére kegyesen engedvén megparancsolta, hogy előkelői [...] jelenlétében Bicenus 
jegyző királyi felsége pecsétjével ezt a levelet erősítse meg".* 15 III. István és előkelői előtt 
nyilatkozta ki „a világból távozó, mennybe vágyakozó" Benedek veszprémi ispán is 
vagyona felőli rendelkezését 1171-ben. Ennek a király írnoka által feljegyzett és 
királyi pecséttel megerősített -  egészen sajátos szerkesztésű -  levélnek a tartalma

A i i m á i . J s ; i e re  s z ó l ó  r e n d e l k e z é s  a z  á r p Ad - k o r b a n

A TÖRVÉNYEK ÉS AZ ORSZÁG SZOKÁSJOGA ALAPJÁN

n PKT I. 602.
'5 MSI. 118-119.

A  MAGYAR ÁLLAMISÁG EISÖ EZER EVE
PÉCS. 2000



106 Bé l i  G á b o r

szerint az örökhagyó a veszprémi Szent Mihály egyháznak adta az Ireg birtokot meg 
a Cetk nevű (vár)jobbágyot (unum iobagiotiein) egy erdővel és lábasjószágokkal 
együtt, továbbá a Zamard [Zamárdi] falut, meg a Knluzii birtokot a hozzájuk tartozó 
szőlőkkel, szőlőművesekkel, malmokkal és állatállománnyal, valamint a Kaal [Kál] 
birtokot szőlőkkel, azután „[...] cg\/ Pctus nevű jobbágyot, oki ugyanezt a birtokot 
igazgatja [...] (vnutn iobagiotiein notai ne Petits, qui freest eidem predio)" és szolgákat, 
„ezenkívül adott leányának Kesceh-ben [Keszi] földet, szőlőt, erdőt a Walood (rabszolgával, 
két szőlőt szőlőntűvessel Kengercén, birtokot Moysáti, mindennel, ami abban van, és 
ugyanott adott a leányának házi (rabszolgákat, Odust, Tiwant, Saladat, Embelt, Feladót, 
Árust, Boronsot, Secliet, Abramot, Jakabot, Márkust, Tahid faluban adott leányának három 
ekértyi földet és négy házi (rabszolgát [...]" felvilágosítván mindenkit, hogy a Moysa 
birtokot a királytól ellenérték fejében szerezte: akarom, hogy ti, mostani és
eljövendő testvérek tudjátok meg, hogy a Moysától rablás miatt elvett Moysa birtokot a 
király kétezer bizánci aranyért adta nékem (prediuni in Moysa rege milii dedisse pro bis mille 
bysantis ablatum a Moyse propter latocinio)", végül arról is nyilatkozott, hogy 
unokaöccsének is adott három birtokot: „egyébként azt is tudnotok kell, hogy én, Benedek 
fivérem fiát, Egyedet fiammá fogadtam, és adtam néki (ego Benedic filium fratris mei, 
Egidhim, in filium adoptionis elegi, dedique sibi) úgy mint a Bala, Copiais, Luos [Lovas] 
birokokat".16 A király jobbágya, Konrád 1172-ben hasonlóképpen III. István előtt és 
főemberei jelenlétében -  következésképpen engedélyével -  (eiusque primatibus in 
presentia eiusdem regis existentibus) ajándékozott az egyháznak és hagyott javaiból 
unokái számára is halála esetétre: „[...] én, Konrád [...] valamennyi vagyonomnak 
Krisztust teszem örökösömmé. Ezért a Szent Márton egyházának adtam a Hecce [Hecse] 
birtokot és a Sysou [Csicsó] birtokot minden jövedelemmel, amik ezeken a birtokokon 
léteznek, de halálom és a feleségem halála után hasonlóképpen három szőlőt is Esu-ban 
[Écsben], az écsi birtokot négy szőlőt kivéve unokáimnak (meis nepotibus)''.17 Kábának a 
valamikor 1173 és 1185 között íródott végrendelete szintén arról tudósít, hogy az 
örökhagyó királyi engedélyt nyervén rendelte minden vagyonát a pannonhalmi 
apátságra: „[-..] én, Kaba ugyanehhez a királyhoz [III. Bélához] fordultam, mert örökös 
nélkül vidék, hogy egész birtokomat (eideut regi inclinavi, ut quoniam expers heredis eram, 
totam possessionis), mind a száz holdnyi szántót, mind a két szőlőt, szolgákat és állatokat 
Istennek és a Pannónia hegyi Szent Márton apátságnak a tulajdonába adhassam, mégis ügy, 
hogy amíg élek a feleségemmel együtt birtokoljam, halálom után, ha Edelmes, az én feleségem 
túlél, ő is hasonlóképpen birtokolja, de a Szent Márton és annak apátja és testvérei oltalma 
alatt", majd arról is megemlékezett, hogy amikor a király Ssene ispán házánál volt 
előkelőivel együtt, ezt jóváhagyta (rex et omnes principes, qui aderant, approbarunt).18 
Imre király pedig 1199-ben vitézének, Joakimnak és feleségének adott szabad 
rendelkezést javaikra, azzal, hogy ha embere örökös nélkül halna meg, minden

'<• Cn IX.7.632-633.
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vagyonát (ipsius substandam) a veszprémi egyháznak hagyhassa olyképpen, hogy 
„[...] amíg maga vág]/ felesége életben van, javaikból hasznot húzhassanak, haláluk után 
pedig egész birtokuk (tota eorum possessio) a fent mondott egyház tulajdonába kerüljön".'9

A hivatkozott, halál esetére szóló rendelkezések mindegyikéből világosan 
kitűnik, hogy az örökhagyó herede carente, sine herede, vagyis fiú, illetve -  ahogy ezt 
Konrád esete mutatja, akinek csak leányától maradtak unokái -  fiági férfi leszármazó 
hiányában intézkedett. Hogy pedig a heres alatt, bár tágabb értelemben is használatos 
volt, az örökhagyó fiát vagy a fiú férfi lemenőjét értették, a leghatározottabban 
Adalbert végrendelete igazolja, mivel fivére és rokonai, akik maguk is engedélyüket 
adták az örökhagyó rendelkezéséhez, csak fráter és consanguinei kerültek említésre, 
inig Adalbert születendő gyermekéről, minthogy a nemzetségi elv szerint a nő szóba 
sem jöhetett, tehát fiáról emlékezett meg egyedül úgy, mint heres-ről, és ez így volt a 
nő örökhagyók esetében is, ahogyan erre Színes úrnő, illetve mindent kizáróan Fulkó 
végrendelete utal, aki úgy rendelkezett, hogy a leányának hagyottakban leánya 
születendő fia heredito jure örököljön.

A források alapján nyilvánvalónak látszik -  és Margit úrnő testamentuma is 
erre enged következtetni, ott, ahol az összes előkelők előtti nyilatkozattételről beszél 
- , hogy a végrendelkezés a király engedélyével, beleegyezésével történt a Szent 
István által megállapított öröklési rendet követve (Szent István I. 26.), ugyanis az 
urafogyottá vált vagyonra a király tartott igényt, sőt arra a vagyonra is, ami felől az 
örökhagyó rokonai beleegyezésével rendelkezett, mint Adalbertnél, tekintettel arra, 
hogy törvényes örökösök hiányában ő örökölt egyaránt az öröklött és a szerzett 
vagyonban. Ezt támasztja alá Fila esete, aki csak substantia hereditaria, hasonlóképpen 
Színes úrnőé, aki patrodnum ad emu hereditario jure pertinens, és Adalberté, aki szintén 
portio omnis, se hereditario jure contingens patrimonii sui felől intézkedett, illetve Fulkó 
végrendelete, aki ezzel szemben terra empta, emellett predium partim emptum, 
valamint Benedek ispáné, aki a királytól pénzért szerzett jószága felől is 
rendelkezett. Az engedély megadása pedig nem jelentett mást, mint az örökségről 
való lemondást a király részéről. Ezzel szemben egészen más volt a helyzet az 
adományos jószág esetében.

Szent István szerint az adományos jószág, mint erről már szó esett, a férfi 
leszármazás rendjén apáról fiúra öröklődött. Majd Kálmán, miután az első király 
halálát követő zavaros korszakban a nemzetségi jog jutott szinte teljes érvényre: 
„minden olyan birtok, melyet Szent István adományozott, illessen meg minden, természetes 
leszármazás szerinti utódot vagy örököst (humane successionis quoslibet contingat 
successores vel heredes)", úgy állapította meg egyéb esetben az öröklés rendjét, hogy 
„az olyan birtok pedig, amit más királyok adtak, apáról fiúra szálljon (de patre decendat ad 
filium), és ha nincsenek ilyenek, örököljön a fiú testvér (succedat germanus), és ennek halála 
után fiait se zárják ki az örökségből (cuius filii edam post mortem illius non exheredentur). 
Ha pedig az előbb mondottnak nincs fiú testvére, az örökséget vegyék át a király részére (regi 19
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hereditas deputetur)"20. Az azonban, hogy a király az adományban öröklési rendet 
határozott meg, azt jelentette, hogy a jószágot nem szabad rendelkezéssel juttatta, 
hanem abban dologi jogát továbbra is fenntartotta, következésképpen az 
adományban az öröklési rend szerint utolsó jogosult halálával a király nem örökölt, 
hanem csak a rendelkezés joga éledt fel számára. Ezt fejezi ki teljes határozottsággal 
Kálmán végzeménye midőn arról rendelkezik, hogy regi hereditas deputetur, vegyék 
át, foglalják le a deficiens örökségét a királynak. Ebből folyik az is, hogy a deficiens 
csak akkor rendelkezhetett halála esetére a királytól nyert adományával, illetve az 
elődtől örökölt adományos jószágával, ha a királytól arra engedélyt kapott, mint 
ahogyan Fulkó a predium partim regum gratia concessum, valamint Adalbert a porcio 
omnis regi serviendo parta patrimonii sui felől. Ha tehát a király az örökhagyónak 
minden vagyonát illetően szabad rendelkezést adott, akkor ezzel az egyetlen 
aktussal az adományos jószág tekintetében dologi jogáról, minden más vagyonra 
nézve pedig öröklési jogáról mondott le.

Ami az örökhagyó által nevezett örökösöket illeti, alapvetően azok 
szerepeltek az érintett végrendeletekben, akiket Szent István első dekrétumának 6. 
fejezete sorolt fel. Az első helyen az egyház állt: az érintett, halál esetére szóló 
rendelkezésekben kizárólag vagy részben -  lélekváltságul -  az egyház javára történt 
intézkedés, juttatás. Emellett Fulkó a leánya, Benedek hasonlóképpen a leánya és 
unokaöccse (fivére fia), Konrád a (leányától származó) unokái, Adalbert a fivére és 
unokahúga (nővére leánya), vagyis egyenes- és oldalági rokonaik, Margit úrnő a 
férje fia és ennek felesége, valamint nevelt leánya javára, tehát nem-rokonok számára 
is rendelkezett, bár Margit neveltjénél nem lehet kizárni azt sem, hogy rokonról volt 
szó. Feleségét egyedül Adalbert jelölte meg örökösének a Nyárád birtokokra és az 
ahhoz tartozó egyéb javakra, továbbá az összes (rab)szolganőkre nézve, míg a 
Gyarmat, azután a Balaton menti birtokra, az Abda szigetre, meg Pri(ri)zára és ezek 
minden tartozékára haszonélvezetet biztosított leendő özvegyének. Felesége 
haszonélvezeti jogáról Adalberten kívül Farkas, Konrád, Kaba és Joakim is 
rendelkezett.

A királyi intézkedések, a 11-12. századi dekrétumok hatására formálódó és a 
vizsgált végrendeletek alapján következtethető szokásjog szerint tehát 
végrendelkezni, fiú vagy annak férfi leszármazója hiányában az örökhagyó felmenő 
és oldalági rokonai, valamint a király beleegyezésével lehetett a felmenőktől öröklött, 
illetve az oldalági rokonoktól öröklés révén és az adományozáson kívül szerzett 
vagyonról, adományos jószág felől pedig akkor, ha a király hasonlóképpen 
engedélyt adva lemondott az abban rejlő dologi jogáról. A halál esetére szóló 
rendelkezések azt mutatják, hogy a végrendelkezési szokások a királyi famíliában, a 
király előkelői körében kezdtek kibontakozni, és az érintett korszakban, mivel más 
adatok ennek nem mondanak ellent, elsősorban a társadalom szűkebb körének, 
elitjének szokásait kell ebben látnunk, hiszen Guden, elmondása szerint a király 
előkelői közé tartozott: „[...] mivel király uram dolgában és szolgálatában hosszú ideig
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fáradoztam [...]"21, Acha előkelő származású várjobbágy, Fila, hagyatékát tekintve, 
ugyancsak előkelő családból való kanonok, Színes úrnő Dávid pannonhalmi apát 
fivérének, Henriknek a neje, és az ország előkelőit barátainak nevezte, Fulkó vendég, 
miután az országba jött, számos nagyurat szolgált: „[...] először [...] Álmos herceg mellé 
szegődtem buzgón papi szolgálattal, távozása után [amikor Álmos 1107-ben 
Jeruzsálembe zarándokolt] Szcrafin [esztergomi] érseknek, ezután pedig a veszprémi 
egyház főpapjainak (püspökeinek) Máténak, Nanának, Mártírnak, Péternek és Pálnak [...] 
szolgáltam öregségemig"22, Margit úrnő, hagyatékából ítélve, ugyancsak az előkelők 
közé számított, Adalbert, ahogy a rábízott feladat, és jószágai is mutatják a király 
egyik bizalmasa volt, ahogyan minden bizonnyal Farkas is. Benedek a veszprémi 
ispán tisztét viselte, Konrád a király jobbágya, méltóságviselője, Kaba szintén előkelő 
úr, Joakim pedig a király vitéze volt.

Ha ezek után a 12. század végéig követett szabályokat összevetjük az 1222-es 
aranybullában foglaltakkal, nyilvánvalóvá válik, hogy a 4. cikkelyben rögzített 
öröklési rend a (korábbi) szokásjogon nyugszik, és attól „csak" annyiban tér el, hogy 
halála esetére a rokonok és a király beleegyezését mellőzve minden korlátozástól 
mentes, azaz szabad rendelkezést biztosít az örökhagyónak.

Murarik Antal, aki a korabeli öröklési szabályok gyökereinek és 
sajátosságainak feltárásával is behatóan foglalkozott, ebben az újításban a 
„felülkerekedett alattvalók szélsőséges követelését", egyfajta „forradalmi vívmányt", 
a fiskalitás érvényesülésének egészen szűk körre szorítását látta.23 Ha azonban Bónis 
György felfogását követve sorra vesszük a bulla egyéb, a királyi servienseket érintő 
rendelkezéseit, kiderül, hogy itt valójában nem volt másról szó, mint arról, hogy a 
király cselédei az előkelők, a nobiles módjára főképp „szabad birtokos-mivoltukat", 
tulajdonosi identitásukat akarták artikulálni, illetve elismertetni urukkal.24 
Egyébként is, a szabad rendelkezés jogának rögzítése sokkal inkább szolgálta a 
klérus érdekeit, mintsem a jogaik deklarálását kérelmező serviensekét, mivel az 
egyház vagyonának, különösképpen ingatlan javainak gyarapítást elsősorban a 
tulajdonával korlátozástól mentesen rendelkező szabad birtokostól várhatta, így az 
nem forradalmi vívmány volt, hanem az adandó alkalom: a királyi hatalom 
meggyengülésének kihasználásával egy régtől fogva hirdetett elv érvényre 
juttatásának megkísérlése. Természetesen önmagában abból, hogy az 1222-es, majd 
az 1231-es dekrétum a halál esetére szóló szabad rendelkezést biztosította, 
érvényesüléséről semmilyen következtetést sem lehet levonni, ezért erre, mint más 
írott szabályok esetében csak a joggyakorlatra, illetve a szokásjogra gyakorolt 
hatások ismeretében kaphatunk választ.
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A 13. századi oklevelek tanúsága szerint, mint korábban, fiú (fiági férfi 
leszármazó) hiányában, vagyis sine herede25 történt végrendelkezés, illetve az 
örökösök javára, azok jogainak sérelme nélkül, a törvényes öröklés rendjén, mint 
ahogy ez egyebek mellett a Csák nembeli Miklós 1237-ben tett intézkedéséből is 
kiderül, aki három fia, Izsák, Lőrinc és János között öröklött javait végrendelettel, 
„végrendelet módján" (testamentaliter) egyenlő részben osztotta fel azzal, hogy egyik 
birtokát, a Hand földet, halálakor közösen hagyja rájuk,23 * * 26 majd újabb, az egresi 
konvent által 1239-ben írásba foglalt végrendelete szerint, mivel „idő múltán [...] Isten 
negyedik fiút hagyott neki, az őt illető résszel -  azzal tehát, amit az öröklöttekkel együtt 
nem osztott fel -  ezt szándékozta javadalmazni, mégis úgy, liogi/ a mondott L[őrinc] és 
J[ános] részei a fiatalabb, a Márk nevű részevei együtt legyenek megbecsülve, és a 
megismételt, igazságos megelőző felosztás révén ki-ki kapja meg a saját részét 27

Az örökhagyó, ahogyan ezt IV. Bélának az Osl ispán, Miklós győri ispán, 
Péter, György és 1 lerbord felpereseknek a templomos ház ellen indított perében 
1239-ben hozott ítélete bizonyítja, továbbra is a rokonok, illetve a király 
belegyezésével intézkedett vagyona felől: „[...] egy bizonyos, Miklós nemi nemes, 
Sathamar fia örökösök vigasza híján [...] nemzőnk, András Magyarország dicső királya elé 
járult hercegségünk idején alázatosan és könyörögve kémén, hogy adassák meg néki az az 
óhajtott lehetőség (optata sibi daretur facultas), hogy bizonyos Sopron megyei, a kapun 
[vámhelyen] kívül lévő vásárolt falvait, melyeknek nevei ezek, Bő, Damonya, Lőcs, Salaysa, 
nemkülönben tulajdon házait minden tartozékaikkal a templomosok házának hagyhassa 
halála után, ahogy kívánja. Engedélyt nyervén tellát [...] ugyanez a Miklós rendelkezett, 
rokonai nem mondván ellent, hogy a falvakat és minden más fent írtakat halála után örök 
birtoklásra az előbb említett háznak hagyja. Miután tehát atyánk, nemkülönben az előbb 
mondott Miklós az összes vér helyébe lépett (patre itaque nostro viam universae camis 
ingresso, nec non Nicolao supradicto), és az ország kormányzása, miként Istennek tetszett, 
öröklés révén reánk szállt, [...] Miklós rokonai [...] kegyeltünket és hívünket, Canunbi 
Rembald testvért, mindmáig a mondott ház mesterét, perbe hívták előadván, hogy mindazok, 
amiket rokonuk, Miklós az egyháznak juttatott, nem vásároltjai, hanem öröklési jogon bírtak 
voltak, hivatkozván az ország kipróbált szokására, hogy ugyanezek pénzzel megválthatók, 
mivel öröklöttek (allegantes approbatam regni consuetudinem, quod eadem, cum essent 
hereditaria, pecunia possent et vellent remutare)[...]".28 A szokásjog szerint tehát az

23 A filius és a heves azonosságát az 1222:4. tc„ és az 1231:11. te. szövegei bizonyítják teljes egyértelműséggel,
minthogy az előbbiben „ si qu is sen tien s sine f i l io  d ecesser it [...]", az utóbbiban „si qnis sen tien s n osier  sine herede
decesserit [...]" szerepel (ENCHIRIDION 136.).
26 Miklós a szentkereszti földjét és a vértesi erdőrészét közösen rendelte a három fiúnak, emellett Izsáknak 
adta a Kereki, C élún, V nind, Tttbogd, Kér, Vrse és a fivére a Csák nembeli Ugrin érsek által juttatott Mihály, 
valamint Kázmér birtokot, továbbá 39 szabadost, köztük két erdőőrt E cur faluból és Berényből egy hirdetőt, 
A két kisebbnek, Lőrincnek és Jánosnak közösen a Dttrkud, P etelend, Csákvár, Vaja, Berény, Csesztreg, Ztjnin, 
Zannd, Z uos, IVingn, S cekozov  és a fivérétől nyert G veduch  földeket, illetve 2 zárnárdi szőlőt, az ezekhez 
tartozó 78 szabadossal, köztük 4 E cur falusi erőőrrel és két herényi hirdetővel. (ÁÚO VII. 41 -43.)
27 ÁÚO VII. 93.
2« Cl) 1V/1.146-147.
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A TÖRVÉNYEK ÉS AZ ORSZÁG SZOKÁSJOGA ALAPJÁN 

örökhagyó öröklött jószága, pontosabban öröklött ingatlanai felől akkor 
végrendelkezhetett szabadon, ha -  a nemzetségi elvből fakadóan -  az arra igénvt 
tartó rokonaitól engedélyt kapott, miután megkínálta őket, vagyis akkor, ha azok 
lemondtak a magukhoz váltás jogáról, ellenkező esetben ugyanis, tehát a megkínáiás 
elmulasztásával az öröklöttről szóló végrendelet megtámadható -  perrel 
érvényteleníthető -  volt.

Erre a megkínálási-megváltási jogukra utal többek között az Após 1210-ben 
írásba foglalt végintézkedése, melyben a feleségének és leányának hagyott szőllősi és 
sokorói szőlőkre nézve úgy rendelkezett, hogy „[...] lm felesége vágy leánya valamikor 
[...] el kívánják adni, és rokonaik nem akarják magukhoz váltani, akkor a Szent Márton 
egyháznak [a pannonhalmi apátságnak] adhatják el",29 és az „örökös vigasza nélkül 
maradt" Tótdörögi Farkas 1238-ból való végrendelete is, aki „[...] tapasztalván, hogy 
minden múlandó és a tűnő víz módján elenyészik, és inkább akarván az időt megelőzni, mint 
hogy az idő előzze meg őt, [...] fivére, Ekul és más rokonai beleegyezéséből ingó és ingatlan 
javairól [...]" rendelkezett azzal, hogy a vásároltakon kívül minden jószágán holtig 
tartó haszonélvezetet biztosított túlélő házastársának: „[...] egész, mind földekben, mind 
erdőkben, mezőkben, szőlőkben, halászó helyekben, mind tavakban és más ingókban lévő 
összes birtokát [...] a vásárolt földjén kívül feleségének adta, ha felesége előtt érné a halál, 
hozzátéve, hogy ha atyafai vagy rokonai őt [a feleségét] nem akarnák illően megtartani 
azon a földön, hanem el nem tűrvén el akarnák ugyanöt űzni, ezt az egész birtokot becsüljék 
meg, és a meglévő becsű alapján tartozzanak ennek a földnek az értékét magának az úrnőnek, 
feleségének megfizetni, de ha maga az űrnő a földön békésen és zavartalanul megmaradhat 
egészen haláláig, akkor az egész birtok szálljon Ekul fiai közül annak tulajdonába, akit maga 
Farkas halála esetére fiává fogad (yuan morte sua ipse Farkasius in filium sibi adoptaret)", 
vagyis akit örökösévé tesz.30

Visszatérve IV. Béla 1239-es levelére, abból az is kiderül, hogy férfi rokonok 
lemondás, belegyezése esetén, illetve ezek híján, a törvényes öröklés rendjének 
megfelelően a király mint heres necessarius tart igényt az örökségre, hiszen ő viam 
universae carnis ingreditur, és ezért a halál esetére szóló rendelkezés, mint egykor, az 
ő engedélyéhez van kötve, mint ezt egyrészt Mojs somogyi és varasdi ispán 
végintézkedése mutatja, aki 1267-ben a király előtt, fivére, a szintén megjelent 
Sándor engedélyével rendelkezett a Somogy megyében, valamint a Dráván túl fekvő, 
köztük vásárlóit jószágairól felesége és leányai javára, méghozzá olyképpen, hogy 
örökös nélküli halála esetére nemcsak ő, hanem fivére is kérte a királyi beleegyezés 
megadását (sicut idem magister Alexander coram nobis comparais, petens a nobis, út 
huiusmodi ordinacioni et dispositioni ipsius assensum regium preberemus),31 másrészt 
pedig Sol ispán 1221-ben rögzített végrendelete igazolja, aki miután tudatta a 
királlyal, hogy „[...] vétkei folytán gyermekek és fiiak híján van és azoktól meg lett fosztva,

»  PKT I. 619.
'°Q> VI1/2. 263-264.
51 ÁÚO XI. 566.
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esedezve azt kérte [...], hogy álljon szabadságába birtokairól rendelkezni minden akadály 
nélkül bármi mód és akinek akarja (de suis possessionibus, quoqunqite modo, aut cuicunque 
vellet, liberam haberet disponendi, remoto obstaculo quolibet, facultatem)"?2 
Hasonlóképpen örökösök nélkül lévén fordult a királyhoz 1249-ben Ágnes, 
Szoboszló fia Péter felesége és maga Péter is engedélyért, hogy „teljes joggal" 
leányaiknak és ' zek gyermekeinek hagyhassa hitbérét (ut pecuniam ac possessiones 
eius, quas ab ipso Petro marito suo dotis nomine possidebat, quia heredum carebat solacio, 
filialibus et nepotibus eius posset pleno jure relinquere possidendas)?7, illetve öröklött 
vagyonát (ut possessiones, quas asserebat hereditarie possidere, cum heredum careret solacio, 
condecederemus ex benignitate Regia, filialibus et nepotibus suis pleno jure reliquere 
possidendas)?4 A király érintett jogát, mint szokásjogot hivatkozta IV. Béla abban a 
korábbi engedélyét megerősítő 1262-es oklevelében is, amellyel a leányával, Albina 
úrnővel együtt előtte megjelent nemes matrónának, Péter leányának, a Gug fia, 
Cozmach özvegyének -  mivel gyermekek vigasza híján volt (cum careret solatio 
liberorum) (!) -  adott engedélyt arra, hogy még a házassága fennállása alatt atyjától 
kapott Tamásit, és a férje által juttatott Peterdet a pannonhalmi apátságnak hagyja: 
„igaz, mivel országunk kipróbált szokása szerint az örökös nélkül elhaltak birtokai jog szerint 
királyi kezünket kell illessék (quia secundum regni nostri consuetudinem approbatam 
possessiones sine herede decendentium ad manus nostras de hire debent pertinere), maga az 
asszonyság a mondott földek felől senkinek sem tehetne rendelést, csak engedélyünkből (nec 
ipsa matrona de dictis terris quiquam ordinare poterat, nisi ex concessione nostra), amit 
valamely afféle derék és érdemes bizalmi embereinknek szoktunk különös királyi kegyből 
megadni, [...] mégis [...] mi is, akire jog szerint inkább tartozik a földek adományozása az 
ország kipróbált szokásjoga alapján, az előbb mondott apátságnak adományoztuk örökre 
azokat j...]".35 1266-ban „az evilági örökösök vagy utódok vigaszától megfosztott" (Bőr-) 
Kalán nembeli Pósa fia Nana ispán ugyancsak azt kérte a királytól, hogy „[...] legyen 
szabad néki mind az öröklött és vásárolt, mind a tőlünk is [királyi adományból] bírt vagy 
bármi más jogcímen szerzett birtokairól rendelkezni, tetszése szerint intézkedni (liceret eidem 
de possessionibus suis fereditariis, quam etiam ex parte nostra habitis, vel quoqunque 
alio iusto titulo acquisitis, disponere, et ordinare pro suae arbitro voluntatis)[...]"?6 IV. 
Bélának ez a Nanának tett engedménye ugyancsak nagy jelentőségű, mert a király 
azt a szokásjog szabályainak feloldásaként adta meg: „[...] helyesnek vélvén, hogy 
különösképpen a nemességgel felruházott személyeknél királyi kegyelemmel engedélyezzük 
azt, amit a szokásjog szigora tőlük megtagad (quod eis ex rigore iuris consuetudinarii 
denegatur), ugyanennek a Nana ispánnak kegyes jóindulattal megengedtük, hogy minden,

V CD 111/1.325-326. 
"  ÁÚO VII. 286.
11 Áúo VI 1.287.
» PRT II. 316-317. 

CD IV. 315-316.

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSÔ EZER ÉVE
PÉCS. 2000



113

bármely helységekben lévő birtokairól rendelkezzek, adományozza, hátrahagyja, juttassa 
azokat, és mostantól álljon szabadságába, hogy korlátozástól mentesen átruházza

A rigor iuris consuetudinarii tehát az örökhagyó urafogyottá váló jószága felőli 
szabad rendelkezést továbbra is korlátozta, és ugyanúgy a királyi adományos jószág 
felőli intézkedést, minthogy szokás szerint a király az adományban fenntartotta 
dologi jogát. Hogy ez az adományos javakra nézve így volt, és mint korábban, az 
1222-es bulla szerinti residuum possessionis körébe egyáltalán nem tartozott bele az, 
amit az örökhagyónak a király juttatott, IV. Bélának a Tűrje nembeli Dénes fia, Dénes 
lovászmesternek a Nyitra megyei Tapolcsány birtok és a hozzá tartozó három falu: 
Tárnok, Yloucli, Racsic felől 1235-ben tett adománya bizonyítja, ugyanis a király 
kijelentette: „Az említett birtok pedig, miután örökös nélkül halt meg, Márton fia Tórádról 
háramlóit kezeinkhez országunk kipróbált szokása szerint (secundum approbatam regni 
nostri consuetudinem), mivel az néki nem öröksége volt (cum non esset hereditaria ipsi), 
hanem a boldog emlékű Béla királytól, nagyatyánktól szerezte maga Tarda elődei, tudniillik 
Send és Márton révén. Örökletes földjeit (terras hereditarias) pedig szabadosokkal és más 
tartozékokkal együtt rokonainak hagytuk".™ Igaz, akad olyan végrendelet, amiben az 
örökhagyó adományos jószágáról is rendelkezve nem szólt a consensus regius-ról. 
Ennek bizonnyal az lehetett az oka, hogy nem tartotta fontosnak már a megszerzett 
engedély megemlítését, vagy pedig az, hogy utólag kérte a király beleegyezését. Ha 
pedig nem tette ezt meg, végrendeletének az adományt érintő része perrel 
érvényteleníthető volt, ahogy az a Bezter fia Demeternek az 1266-1269 táján készült 
testamentumával történhetett.39 Természetesen akkor -  bár kivételesen fordult csak 
elő -, ha a király már eleve az adományozáskor lemondott a jószág tulajdonáról, 
vagyis ha az adománylevél záradékában szabad rendelkezést biztosított az 
adományosnak és örököseinek, az, illetve azok minden királyi korlátozástól 
mentesen végrendelkezhettek, mint az Osl ispán fia Herbord, akinek 1248-ban IV. 
Béla hadjáratokban, követjárásban teljesített szolgálatok érdeméül adományozta a 
fivéréről háramlóit Rasinja birtokot teljes szabadsággal: „[...] egy bizonyos Raszna

A I IA I.ÁL ESETÉRE SZÓLÓ RENDELKEZÉS AZ ÁRPÁD-KORBAN
A TÖRVÉNYEK ÉS AZ ORSZÄC SZOKÁS)OGA ALAPJÁN

'■  Cd IV/1.316.
« CD IV/1.22-23.
w Demeter két királyi adományból származó jószágáról, a Sóskút, illetve a Teremecs birtokokról 
rendelkezett mégpedig olyképpen, hogy az előbbit a margitszigeti apácáknak adja (qitandam  le n a m  n om m e  
Souskuth, ijwwi p ro  scrvicio m eo  acquisi, [...] Icgo ccclesic  sancte M a n e  ait Insu lam ), a másikat András ispánnak, 
vág)’ feleségének, avagy fiainak (quandam  terram  m eam  iii.xta N itram  T ercm ed i vocatam , quam  sim iliter p ro  
se iv ic io  m eo dom in u s rex  Bela d ed it [...] lego A n d ree com iti vel con sorti sue v el fd iis )  (Ho Vili. 121.). Sóskutat, még 
1233-ban II. András adományozta Nana nevű lovászának (ÁÚO XI. 256.), majd IV. Béla hozzájárulásával 
„[...] N ana m ester  özv eg y e  fián ak , N andunk akaratábó l a sz ig eti (margitszigeti) Szent M ária eg y h ázn ak  
adom án yozta , az összes m egerősítő  cs  k iváltság levelekkel, m elyekkel a m ondott N ana m ester  [...] II. András [...] 
adom án yából b irtokolta" , és ezzel együtt a király azt is kijelentette: az említett birtokot „[...] sem  D em etern ek -  
Nana és fia (oldalági) rokonának-, sem  senki m ásnak nem adtuk, d e nem is ad juk, sőt a je len  level h itelév el akin ek  
adom án yozva  lelt, a Szent Szűz eg y h ázán ak  m egerősítjü k, cs örök  jo g g a l v a ló  birtoklásra  ad om án y ozzu k"  (ÁÚO XI. 
308.). Minthogy IV. Béla nyilatkozott, a zárda tisztje megperelte Demetert, és ezért a király okleveleik 
bemutatását rendelte el a feleknek (ÁÚO XI. 308.). Arról azonban, hogy az. örökhagyó intézkedése Sóskút 
felöl épen maradt-e, nincsenek adatok, ahogyan a másik adomány sorsáról sem.
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nevű, Zala megyében, a Dráván túl lévő birtokot ugyanennek a Herbord ispánnak és 
örököseinek és örökösei leszármazóinak oly tisztán és teljesen adományoztuk örök joggal való 
birtoklásra, hogy legyen szabad és korlátlan hatalma azt akár adományozni, akár eladni, vagy 
végrendeletében hátrahagyni akinek akarja (tam donandi, quam vendendi, seu dimittendi, in 
ultimo testamento cuicuni [que] voluerit liberam et ajbsulutam habeat, facultatem) ugyanama 
határok között és minden tartozékokkal együtt, amelyekkel fivére, a szépemlékű néhai Benedek 
győri püspök halálával ugyanez a birtok kezeinkhez [...] háramlótt [,..]".40 Emellett akad 
példa arra is, hogy a király az adományosnak arra adott jogot, hogy beleegyezése 
nélkül rokonainak hagyhassa a tőle nyert jószágot, mint 1247-ben IV. Béla a Sarusd 
falusi Walter fia Pálnak, aki az örökös nélkül elhalt Budolon Szina menti, az ország 
szokása szerint a királyi adományozás alá eső földjét kérte fel, amit a király az elhalt 
szolgálatainak felvállalása fejében adományozott neki: „ezenkívül megengedjük, hogy 
ha ugyanő örökös vigaszát nélkülözné ugyanama szolgálat ellátására legyen szabadsága 
magát a földet hátrahagyni annak a rokonának, akinek akarja (liberam habeat reliquendi 
facultatem terram ipsam cuicunque suorum noluerit cognatorum)''.*1

Ha tüzetesebben vizsgálódunk a 13. századi halál esetére szóló 
rendelkezések között feltűnik, hogy az örökhagyó szerzett vagyona felől, már 
valóban tulajdonosként, vagyis a rokonság igényeire, a nemzetségi jogra tekintet 
nélkül intézkedik, legalábbis ezt támasztja alá a már említett Tótdörögi Farkas 
testamentuma, aki „aképp rendelkezett, hogy egy bizonyos Scyvuda nevű szolgáját lelke 
megváltásáért az ugyanama Tótdörög falusi Szent Megváltó egyháznak adja, hogy minden 
évben a Szent Mihály ünnepén tartozzék a leikéért tort adni hatvan kenyérrel, egy egy 
esztendős birkával, tíz vödör borral, és vigyen minden Domonkos napon a körmenetben 
keresztet, és hogy Scyruda szolgálatát tökéletesen elláthassa, neki adta azt a harmincegy hold 
földet, amit Bors ispántól vett, -  továbbá -  [...] két ökröt és két disznót és egy szőlőt 
Vajunkban a hegyesdi hegyoldalon, amiről azt mondotta, hogy egy bizonyos Semerchuktól 
vásárolt [...]", de ezeken a vásárolt földeken feleségének nem biztosított 
haszonélvezetet, és ebből adódóan, és ezzel együtt rokonainak sem tette lehetővé a 
megváltást.42 A Csák nembeli Miklós is kijelentette a fehérvári káptalan előtt első 
szülötte jelenlétében a három fia közti felosztásról tett bevalláskor, hogy a vétellel 
szerzett birtokairól szabadon fog rendelkezni: „Hasonlóképpen van három vásárolt 
falum, melyeket nem vettem fel az osztásba, hanem belátás szerint megtartok, melyek nevei 
ezek: Guth, Trucmen és Miklós minden tartozékkal és családdal együtt, hogy végórámon, 
ahogy nekem tetszik, valakinek fiaim vagy leányaim közül, vagy alamizsnául szabadon 
hagyjam majd hátra (ut in vltimis meis ciucunque milii placuerit, de filiis meis, vel filialibus, 
vel in eleemosynas liberaliter legabo)".44 Ezzel összefüggésben azt is meg kell említeni, 
hogy a szerzett ingatlanok mellett, általában véve az ingókon, különösen a saját 
használatra rendelt ingókon is lazult a nemzetségi kötöttség, azok felől eredetüktől

'» ÁÚO VII. 264.
•' Ho VI. 46.
4- Cn VII/2. 262-263. 

ÁÚO VII. 43.

A MAGYAR ÁLLAMISÁG K1.SÖ HZI:R I VI
i* írs . 2000



függetlenül rendelkeztek a törvényes örökös nélkül hátramaradt örökhagyók, mint 
az a Bors ispán feleségének 1231-bői származó végrendeletéből is következtethető, 
aki szabad akaratából (libera voluntate mea) intézkedett dolgairól (de rebus meis), 
pontosabban ingóiról az egyház és nőrokonai javára.44 Határozottan erre utal az is, 
hogy 1222-től a dekrétumok öröklési szabályai mindig ingatlanokra nézve 
határozták meg az öröklési rendet: a hona helyett csak possessio-1 említettek, ami a 
magyar praxist tekintve ebben az esetben a földbirtokot (illetve az annak jogi 
sorsában osztozó tartozékokat) jelölte.

Összegezve a 13. század második harmadáig érvényre jutó szokásjogot, 
nyilvánvaló, hogy a halál esetére szóló rendelkezés szabadságáról csak a szerzett, 
illetve az ingó vagyon esetében lehet beszélni, de semmiképpen sem az öröklött, 
vagyis a felmenőtől törvényes öröklés útján átszállt ingatlan jószág tekintetében. Az 
1222-es és 1231-es dekrétumok rendelkezései tehát nem törték meg a nemzetségi 
elvet, alig gyakoroltak hatást a szokásjogra. Ez tükröződik IV. Béla és fiai, István 
ifjabb király és Béla herceg 1267. évi dekrétumának 9. cikkelyében, ami nem volt 
más, mint némi megszorítással a szokásjog írásba foglalása: „[...] ha a nemesek köziil 
valaki, akinek nincsen örököse, a hadjárat alkalmával meghal, birtokai, bármi módon szerezte 
is azokat, ne háramoljanak a király kezére, hanem a hadban meghalt személy rokonaira vagy 
nemzetségére szánjanak, tudniillik úgy, hogy örökös birtokai rokonságának maradjanak, a 
vásárolt vagy szerzett birtokait pedig engedjék át bárkinek, akinek ő életében adományozni 
akarta (ipsius empticie vero vel acquisite ciucunque in vita sua conferre voluerit 
relinquantur)".*5 Adományos jószágról itt magától értetődően nem esett szó, azt a 
dekrétum 6. cikkelye érintette: „Hasonlóképpen akarjuk, hogy ha valaki a nemesek közül 
örökös nélkül hal meg, birtokait és javait időközben el ne vesztegessek, senkinek se 
ajándékozzák, senkinek se adományozzák, senkinek el ne örökítsék, amíg ennek a megholtnak 
rokonait és nemzetségét a jelenlétünk elé nem lu'vták, és az ő és báróink jelenlétében 
ugyanazok felől nem történi intézkedés, ahogy a jog rendje megköveteli. Az idő alatt pedig a 
megholtnak mind a birtokait, mind a javait a rokonok és a nemzetség tartozzék 
megőrizni",46 ami nem jelentett mást, mint azt, hogy a király a Tűrje nembeli Dénes 
adományánál hivatkozott szokásjogot követi, és fogja követni továbbra is. Erre azért 
kell különös hangsúlyt fektetni, mert az 1267:9., majd később az 1290-91:26. tc.-ben 
szereplő possessiones acquisitae értelmezése sokszor aggályos, mert ezekkel -  tévesen
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Az asszony a fehérvári prédikátorok (domonkosok) Szent Margit egyházának hagyta a budai latin 
kereskedő, IVerc neki járó nyolcvan márka tartozását és egy öt esztendős vörhenyes lovát, az esztergomi 
prédikátorok Szent Katalin egyházának azt a tömjéntartót fedelével, amit III. Bélától kapott ajándékba, egy 
fekete lóval együtt. Nővérének, Margitnak 10 betöretlen lovat, 2 köpenyt, 2 prémezett ködmönt, másik 
nővére, István bán felesége leányának, Annának bíbor posztóból készült prémezett felöltőt és prémezett 
tunikát barna szövetből, továbbá minden hímzett felsőruháit, 2 főkötőt, étkészleteket és asztali kendőket, 
valamint ingeket, illetve 10 betöretlen lovat, végül egy ujjast, egy aranyozott ezüst övét és egy rubin köves 
gyűrűt rendelt. Ezenkívül a prédikátorok vidini házának is juttatott egy nagyméretű görög szőnyeget, ami 
még anyjáról szállt rá (Ms I. 280.).
15 Enchiridion 169.
16 Enchiridion 168-169.
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-- a királyi adománnyal szerzett jószágokat is azonosítják.17 Azon túl, hogy már a 
szövegösszefüggésekből is az következik, hogy a possessio acquisita adományozáson 
kívül szerzettet jelent, más források is ezt támasztják alá, ugyanis, ha együtt 
különböző eredetű, köztük adományos jószágról volt szó, azt mindig pontosan 
megjelölték, mint ahogyan a (Bór-) Kalán nembeli Nana végrendeletének előbb 
kiemelt része, és egyebek mellett II. Andrásnak az az 1230 tájáról származó 
adománylevele tanúsítja, amellyel Machareus fia, Tamásnak tett jeles adományokat 
és erősítette meg őt kérésére valamennyi birtokában: „[...] ugyanez a T[amás] ispán azt 
kérte tőlünk, hogy minden birtokát, wind az atyai örökségből, mind a királyi adományból, 
vagy véld révén, vagy bármilyen jogcímen szerzett birtokait (omnes possessiones, tam ex 
patrimonio quam ex regia donacioue, uel ex empcione, uel quocunque insto tytulo acquisitas) 
hites emberünk által fivérei, vavy vérrokonai, vagy környező szomszédai birtokaitól 
különít fessük el ”.48

A szokásjog és az azon alapuló újabb királyi végzemények által biztosított 
szabad rendelkezés lehetőségével az örökhagyók továbbra is elsősorban az egyház és 
rokonaik javára intézkedtek vagyonuk felől, vagyis azokat tették örököseikké, akik a 
törvényes öröklés szabályai szerint amúgy is örököltek volna, illetve azokat, akik a 
nemzetségi elv szerint, mint a feleség, valamint az oldalági nőrokonok, ki voltak 
zárva az örökségből, továbbá a leány vagy nőági Ieszármazókat, akik csak 
korlátozott öröklési joggal bírtak, mégpedig némelykor úgy, hogy férj és feleség 
egymás intézkedésére tekintettel rendelkezett családtagjai számára, mint 1249-ben a 
Szoboszló fia, Péter, és felesége Ágnes. Péter három öröklési joggal bírt faluját, 
Tárnát, Vinnát illetve Zalacskát leányainak, Katalinnak, Jákó feleségének és 
Petronellának hagyta „mégis úgy, hogy mind Petronella úrnő fiai és leányai, mind Katalin 
úrnő fiai ugyanebből a mondott birtokból egy és ugyanazon részt élvezzenek. Azt mégis 
hozzátéve, hogy ha Petronella úrnőt fiák vagy leányok vigasza nélkül érné a halál, amíg él a 
mondott birtokból a már említett nővérével együtt egyenlően lássa el magát, halála napján 
pedig ne legyen joga a mondott falvakból sem férjének juttatni, sem rokonainak átengedni, 
sem lelke megváltásáért az egyházak bármelyikének adományozni, hanem minden 
hátrahagyás nélkül csorbítatlanul jákó ispán fiainak jogába és tulajdonába szódíjának örökös 
birtoklásra. Ha pedig a fiiakat is elérné a halál, akkor csak jákó ispán feleségétől, Katalin 
asszonytól született leányainak maradjanak örökre békés és zavartalan birtoklásra ]...]".4‘' 
Ágnes pedig az Anchal [átírás szerint Mihály] és Topolyán falut, illetve egy 
harmadikat, a Labore folyón túl a Zalacska alatti erdőkkel együtt, amiket férje 
hitbérül és jegyajándékul rendelt számára, hagyta leányainak, Katalinnak és 
Petronellának, valamint fiaiknak és leányaiknak, úgy hogy „[...] mind Katalin úrnő

17 Például az egyébként kiváló magyar fordításokat tartalmazó S zöveggyű jtem én y  M ag yarország  történetének  
tan u lm án yozásához (I. ívsz 1000-től /526) B/r, 1964. 87. oldalán található 15. lábjegyzet ezt a magyarázatot 
adja: „S zerzett (lat.: n o jn isita ) az a birtok, am elyet tu la jdonosa (király i adom án yból, b írói úton stb.. d e  nem  vétel 
útján) m aga szerzett."
» ÁÚO XI. 221.

ÁÚO VII. 302.

\ MAGVAK Ál I AMISÁG I I SOI /I R ÉVI 
l’ÍC S . 2 0 0 0



117

fini, mind Petronella úrnő fiai és leányai ugyanazokból a falvakból és haszonvételeikből 
egyenlő jogot és részt élvezzenek örökre. Mégis úgy, hogy ha [...] Petronella úrnőt a fink vagy 
leányok vigasza elkerülné, akkor egész életén át a már mondott birtokban egyenlő és 
csorbítatlan résznek öwendjen [...] nővérével együtt, halálával pedig ne legyen joga sem 
leikéért, sem rokonai valamelyikének juttatni vagy adományozni vagy bármi rendelést tenni, 
hanem teljességgel jóké ispán fiaira és ne leányaira szádjának és maradjanak [...] . A fiúk 
halálával pedig ugyanomé Jákó ispán leányainak maradjanak zavartalan és békés birtoklásra 

50 (Évekkel később a szülők által meghatározott rendet követve a gyermektelen, 
súlyos betegségben szenvedő Petronella az atyjától nyert részét nővére fiaira, 
Andrásra és Jákóra hagyta, mely rendelkezésről halála után anyja, Ágnes 1258-ban 
az esztergomi káptalantól kért hiteles megerősítést.50 51)

Mint Ágnes asszony esetében, gyakorta előfordult, hogy a nő végrendelettel 
tudta be, pontosabban mondott le férje vagy rokonai, különösen leányai, illetve azok 
leszármazol javára hitbér és jegyajándék igényéről, valamint hagyta ezekre 
hozományát, mint például az llyei Ugra felesége, Mária, aki a mondott vagyoni 
igényei elengedésével együtt a magával hozott szolgákat és szolganőket juttatta 
férjének az 1260-ban kelt végrendeletével.52 De szokás volt az is, hogy a férj, mint 
1260-ban Kis Pósa, végrendeletében intézkedett felesége hitbéréről, vagy egyenlítette 
ki vele szemben más tartozását, miként 1231-ben Cherner, aki hitbérül és a kölcsön 
kapott százhuszonöt ezüstmárka fejében hagyta feleségére, Dominika úrasszonyra a 
Galambok nevű birtoka felét, melléadva kél ekéhez való ökröket, hat szőlőt, ötven 
sertést és szolgái, szolganői közül húsz főt.53 Megjegyzendő, hogy a hitbér, a 
jegyajándék és a hozomány akár öröklöttből, akár szerzettből vagy netán adományos 
jószágból adták ki a király engedőimével, a nő szerzett jószágnak minősült, mint 
ahogy minden, amit végrendelettel kapott.

A halál esetére szóló rendelkezést meghatározó szokásjogban a 13. század 
utolsó évtizedeiben sem következett be lényegi változás. Ha helyesen értelmezzük, 
ezt mutatja az 1290-1291. évi dekrétum 26. cikkelyének rendelkezése is: „[...] 
megengedtük, hogy ha valaki a nemesek vagy a [...] szászok közül örökös nélkül hal meg, az 
így elhalt öröklött, vásárolt vagy szerzett birtokait se legyen szabad lefoglalni. Hanem legyen 
szabad neki halála esetére azokat rokonainak vagy rokonai valamelyikének, vagy feleségének, 
akár lelke üdvéért az egyháznak is hagyni 54 mivel ez -  ahogyan a gyakorlat tényei 
igazolják -  nem jelentette a király öröklési jogának erőteljesebb korlátozását, ugyanis 
a király a rokonok javára az öröklött jószágról tett intézkedést rendszerint elismerte, 
és hasonlóképpen a szerzettre vonatkozót is, melybe, mint erről már szó volt, nem 
tartozott bele az adományos jószág.
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50 ÁÚO VII. 300-301.
5' Ms 1.452.
55 ÁÚO VII. 540.
5’ ÁÚO VII. 558., VI. 499.
51 Enchiridion 190.
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A rendelkezési jogot érintő újabb szabályzás igényét lényegében ugyanazok 
az ösztönök és érdekek hozták felszínre mint 1222-ben, ami azt mutatja, hogy a 
tulajdont terhelő kötöttségek a társadalomban lezajló változások ellenére alig 
oldódtak. Ezzel együtt a Szent István első dekrétumában rögzített rendelkezési elv a 
rokonok és a király beleegyezésétől függően esetről-esetre mégis érvényre jutott, de 
a „szabad" rendelkezés végső soron nem volt más, mint egy személyre szóló 
kiváltság, különös rendszabás.

A király és a fiági férfi rokonok igényének erőteljesebb korlátozásában csak 
az egyháziak jártak nagyobb sikerrel, akik a kánonjog, illetve az azon nevelkedő 
egyházi szokásjog alapján a halál esetére szóló rendelkezés szabadságát mindinkább 
el tudták ismertetni a királlyal a saját vagyon különösen a saját egyház számára 
történő, illetve az adományozáson kívül szerzettek tekintetében mások javára is. 
Végül különös öröklési rendjüket az 1298. évi dekrétumban formálisan is 
elfogadtatták, melynek 27. cikkelye a püspök végintézetlen öröklését szabályozta: „A 
meghalt püspök javait se foglalhassa el a király úr vagy bármely más személy, hanem, ha 
végintézetlen hal meg, annak az egyháznak a javára fordítsák, amelynek tudomás szerint 
főpapja volt''35 -  egyezően a Codex Gratiani vonatkozó rendelkezésével56 - , a 
végzemény 28. cikkelye pedig a püspök végrendelkezésről határozott megengedve 
neki, hogy vagyonát rokonainak, szolgálattevőinek, tisztjeinek juttassa. Hozzá kell 
tenni ehhez azt is, hogy ez, a már régebb óta követett rend nemcsak a püspökökre 
érvényesült, hanem más egyházi méltóságokra is, ahogyan ez egyebek mellett 
Muthmerius szepesi prépost végrendeletéből kiderül, aki az 1273-ban intézkedett 
ingatlanai és ingói, köztük jeles könyvtára felől: „[...] palotánkat, amit kanonok 
testvéreink költségein és fáradozásával építettünk, lelkünk megváltásáért a Szent Márton 
egyházban lévő és szolgáló papoknak és kanonokoknak rendeltük. Hasonlóképpen János 
szolgámat fiával együtt ugyanennek az egyháznak adtuk harangozásra és leányát ruháik 
mosójául, ugyanennek a Jánosnak és fiának négy ökröd és két tehenet és tíz juhot és tíz sertést. 
Hasonlóképpen ugyanennek a Szent Márton egyháznak adtuk minden könyvünket, tudnillik 
Bibliát, dekrétumot [Decretum Gratiani-t], a dekretálisokat, szónoki beszédtant, a 
döntvények könyvét, a szentek szenvedéséről szólót, szerkönyvet, prédikációs könyvet. 
Hasonlóképpen két kelyhet, keresztet és más ruhákat és öt takarót. Hasonlóképpen minden 
barmunkat ugyanennek az egyháznak hagytuk. Hasonlóképpen a búcsújáró Szent Szűz 
kápolnának száz juhot, huszonöt sertést négy lovat adtunk, melyek szaporulataiból egy 
presbiter, akit ehhez a kápolnához küldenek ki, tartozzék magát fenntartani és a kápolnában 
minden héten három misét tartani. Hasonlóképpen a pataki szőlőnket, amit a legnagyobb 
fáradozással szereztünk, a Szent Márton templomban szolgáló papoknak hagytuk, hogy 
minden szombaton, vecsernye után tartozzanak a Szent Szűz kápolnában a 'Salve reginá'-t 
vagy a 'Gaude dei genitrix'-et énekelni. Hasonlóképpen a kápolnámat úti kelyhemmel és 
utazóruháimmal együtt ugyanennek a Szent Szűz kápolnának hagytuk. Hasonlóképpen a

55 Enchiridion 194.
56 „ H a  a  p ü s p ö k  v a g y  b á r m e ly  e g y h á z i  r an g ú  v é g in té z e t le n  h a ln a  m eg . m á so k , a k ik  a  r o k o n s á g  jo g á n  ö r ö k ö ln é n e k  
ntiínii. n e  k a p ja n a k ,  e g y h á z a  ö r ö k ö l jö n  e g é s z e n :  ne le h es s e n  v a g y o n á b ó l  m á s n a k  s e m m it  se  s z e r e z n i"  (CjC 623.)
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barna posztóból való köpenyemet [...] a Szent Márton templom második tornyának 
munkálatára hagytuk. Hasonlóképpen malmunkat, ami Rednichen van, a Szent Márton 
egyházban lévő papoknak adományoztuk. Hasonlóképpen négy tehenet és hét juhot és 
harminc sertést, amiket a Szent Mihályitól bírunk, ugyanennek a Szent Mihály egyháznak 
hagytuk. Hasonlóképpen két tehenemet, amiket Visokán hírük, a Szent András kápolnának 
hagytuk. [...] Állatainkat pedig, amiket most a várban bírunk, ugyanannak a várnagynak 
rendeltük. Hasaidéiképpen [...], hogy az előbb mondott pogány [a harangozó] az egyháztól 
nem kívánkozzék elszökni, Márkus pap telkét és házait rendeltük neki átadni, és tíz holdat 
[...] a földünkből, amiket először ő maga művelt és tisztított meg. Hasonlóképpen melleink 
felét, amiket Luchkán bírunk, ugyanennek a harangozónak adtuk, a másik felét pedig a Szűz 
Mária kápolnának hagytuk ]...]".57

Emellett néhány egyház, ahogy az esztergomi, mint szóba jöhető örökös 
különös királyi kegyet is élvezett, tudniillik IV. Béla az 1262-ben kiadott 
kiváltságlevelében úgy rendelkezett, hogy „[...] országunk nemesei, élők és holtak [élők 
között és halál esetére] birtokaikat a királyi felség további megkérdezése nélkül (sine 
requisicione regie maiestatis ulteriori) magának az esztergomi egyháznak adományozhassák 
és hagyhassák, mégis legközelebbi rokonaik birtokjogainak sérelme nélkül (sine preiudicio 
tamen possessionum suorum proximorum) [...]" 58, és hasonlóképpen a pannonhalmi 
apátság is, miként erre llsvai Leusták nádornak az az 1395-ből származó oklevele 
utal, amely a Nagyécsi és Kisécsi Mochkus [Mocskos] Jakab végrendeletét foglalta 
magába, aki „[...] jól tudván, hogy nemes úrasszony felesége örökösök vigasza nélkül 
marad[...]", a nagyécsi és kisécsi öröklött részbirtokait hagyta az említett egyházra, 
„[...] minthogy a jog rendje szerint, az ország szokásjoga alapján a mondott birtokjogaiban 
senki sem lehet közvetlenül [királyi beleegyezés nélkül] örökös, mint a Szent Márton 
apátsága (ratione regni consuetudinis nullus deinceps in dictis suis possessionariis iuribus 
posset heres constitui quam monasterium Sancti Martini) [,..]",59 és ha már az ország 
szokásjogaként emlegette a nádor, ez a jog régi volt, és minden bizonnyal már az 
Árpád-házi királyok alatt létezett. Ez a nemest is illető jog pedig, abból fakadt, hogy 
a király a jövőre nézve lemondott az öröklésről az érintett egyházak javára, ami azt 
támasztja alá, hogy a magyar királyok a 13. században is fenntartották a Szent István 
I. dekrétumának 26. fejezetében rögzített öröklési igényüket, öröklési jogukat a sine 
herede elhaltak után, és ez valóban azt erősíti, azt igazolja, hogy a vizsgált 
korszakban ingatlanok tekintetében a halál esetére szóló szabad rendelkezés 
ténylegesen csak korlátozottan érvényesült, de semmi esetre sem olyan széles 
körben, mint ahogy általában az 1222. évi aranybulla 4. cikkelye alapján szokás azt 
feltételezni.

Végül, ami most már az 1351. évi dekrétumot illeti, abban az 1222. évi 
aranybulla halál esetére szóló szabad rendelkezést biztosító 4. artikulusának
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57 MS II. 27.
5s Ms 1.474.
5’ Prt II. 588.
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elvetésével nem új öröklési rend lefektetéséről, nem az ősiség bevezetéséről, hanem 
csak a Szent István által meghatározott öröklési szabályok alapján kifejlődött, a 
rokonság és a király jogait töretlenül érvényre juttató szokásjog recepciójáról volt
szó.

R ö v i d í t é s e k , i r o d a l o m

• ÁÚO = Árpádkori új okmánytár. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus. 
Ed.: Wenzel Gusztáv. 1-XI1. Pest, Bp., 1860-1874.

• BÖN1S = Bónis György: Hűbériség és rendiség a középkori magyar jogban. 
Kolozsvár, [1948.]

• CJC = Corpus Juris Canonici ... Coloniae Munatianae, MDCCXLV1.
• C d = Codex diplomaticus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Ed.: Georgius Fejér 

1—XI. tom. Budae, 1829-1844.
• DRH = Decreta Regni I Iungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns 1301-1457. 

(Szerk. Dőry Ferenc, Bónis György, Bácskai Vera) Bp., 1976.
• ENCHIRIDION = Enchiridion fontum historiae Hungarorum. A magyar történet 

kútfőinek kézikönyve. (Szerk.: Marczali Henrik) Bp., 1901.
• HO = Hazai okmánytár. (Kiad.: Nagy Imre, Páur Iván, Ráth Károly, Véghely 

Dezső) I-VIII. Győr, 1865-1873., Bp., 1876-1891.
• ILLÉS = Illés József: A törvényes öröklés rendje az Árpádok korában Bp., 1904.
• MS = Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Ed.: Ferdinandus Knauz. I—II. Strigonii, 

1874-1882.
• MURARIK = Murarik Antal: Az ősiség alapintézményeinek eredete. Bp., 1938.
• OKLEVELEK = Fejérpataky László: Oklevelek II. István korából. Bp., 1895.
• PRT = A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története (Szerk.: Erdélyi László) I—II. 

Bp., 1903.
• TÖRV = Závodszky Levente: Szent István, Szent László és Kálmán korabeli 

törvények és zsinati határozatok forrásai. Bp., 1904.
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121A HAI.Al. I-SHTÉRF. SZÓLÓ KHNÜHl.KHZHS AZ ÁRPAd-KORBAN 
A TÖRVfiNYKK fiS AZ ORSZÁG SZOKÁSJOGA ALAPJÁN 

Gábor Béli

Verfügung von Todes wegen im Zeitalter der Árpádén aufgrund der Gesetze und des Gewohnheitsrechts
des Landes

Zusammenfassung

Von den ungarischen Königen war Stefan der Heilige der erste, der Erbgesetze festsetzte. Genial.’ 
Kapitel 6. seines I. Dekrets ist jedermann berechtigt sein Vermögen aufzuteilen, und es seiner Frau, seinen 
Söhnen, Töchtern, Verwandten, sowie der Kirche zu übertragen. Nach dem Kapitel 26. des obigen 
königlichen Dekrets erben nach dem kinderlos Verstorbenen seine Verwandten, und wenn es solche nicht 
gibt, erhält sich der König das Erbrecht aufrecht. Aufgrund dessen verfügt man zwar über wesentliche 
Kenntnisse hinsichtlich des Erbwesens im 11. Jh., man kann dennoch aufgrund des Gewohnheitsrechts 
mehr sagen, in welchen Fallen, bz.w. für welches Vermögen die oben zitierte freie Verfügung geltend 
gemacht wurde. Die uns bekannt gewordenen Testamente zeugen davon, daf> es sich im 11-12. |h. um freie 
Verfügung, von (Vorfahren oder anderen Verwandten) geerbten, nicht aus Donation (sondern meistens aus 
Kauf) entstandenen Vermögen nur in dem Falle handeln konnte, wenn der Erblasser keine männlichen 
Erben hatte, und die Verwandten, bzw. der Zwangserbe, der König auf den Erbanspruch verzichteten. Über 
«.tie durch königliche Donation erworbenen Güter konnte der Defizient ebenso aufgrund königlicher 
Bewilligung verfügen, da der König am Gut am meisten sein sachenrechtlichen Berechtigung 
aufrechterhielt. Der allgemeinen Meinung nach änderte dies der Artikel 4 der Goldenen Bulle von 1222 ab, 
indem das Prinzip der freien Verfügung eingeleitet wurde. Hingegen weist die Praxis des 13. Jh. darauf hin, 
da 1.1 das alte Gewohnheitsrecht auch nachher geltend gemacht wurde, und eine freie Verfügung bestand nur 
im Falle der nicht aus Donation erworbenen Immobilien und der Mobilien. Als das Dekret von 1351 die 
Bestimmung der Goldenen Bulle aufgehoben hat, in der es bei Mangel an männlichen Erben für den 
Erblasser -  au Iler dem Tochteranteil -  hinsichtlich des residuum possessionis die freie Verfügung gewährte, 
war das nichts anderes, als die Rezeption des seit Stefan dem Heiligen befolgten, die Verfügung auf einen 
sehr engen Kreis beschränkenden Gewohnheitsrechts.
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B a g i  D á n i e i .:

Po l i t i k a i  m e g á l l a p o d á s  fis v é r s z e r i n t i  ö r ö k l é s . A z  e l s ő  m a g y a r - l e n g y e l

PERSZONÁLIS UNIÓ LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI

Az 1370-től 1382-ig tartó első magyar-lengyel perszonális unió létrejöttének 
egyetlen oka az volt, hogy Nagy Kázmér (1333-1370) legitim férfi örökös nélkül halt 
meg. 1370 novemberében bekövetkezett halála után unokaöccse rövidesen 
megérkezett Krakkóba, ahol egy héttel később királlyá koronázták.1

Arra a kérdésre, hogy mi teremtette meg a magyar Anjou-dinasztia jogát a 
lengyel trónra, eltérő válaszokat kapunk a történetírásban. Jan Dabrowski, Nagy 
Lajos lengyelországi uralmának mindmáig egyetlen monográfusa szerint Nagy 
Kázmér tudatosan döntött nővére magyarországi családja mellett.2 Szerinte 
Magyarország jelentős politikai súlya indította Kázmért arra, hogy miután csak 
oldalági férfi rokonai maradtak, akiknél fennállt a veszély, hogy visszataszítják az 
országot a 13. századot jellemző részfejedelemségi rendszerbe, a lengyel politikát 
mindig is támogató magyar Anjouk mellett döntött.3 Dgbrowski e nézetét a korszak 
egyetlen fennmaradt kortárs elbeszélő kútfőjére, Czarnkowi Jánosra alapozta, aki 
szerint e megállapodás már Károly Rollert idejében létrejött, a magyar király csak 
annak fejében volt hajlandó segítséget nyújtani sógorának a német lovagrend elleni 
háborúkban, hogy Kázmér ennek fejében elfogadta, hogy őtőle Károly fia, Lajos 
örökli majd a trónt.1

A politikai alku során született trónöröklési megállapodással szemben 
Oswald Balzer, a jelentős lengyel jogtörténész egészen más álláspontra helyezkedett. 
A Piast-kor utáni közjogi állapotokat bemutató nagyszabású tanulmányában 
rámutatott, hogy az Anjouk lengyelországi trónigénye teljes mértékben arra az 
öröklési elméletre vezethető vissza, hogy amennyiben valakinek nincsen közvetlen 
férfi leszármazója, akkor a vér szerinti legközelebbi nőrokonának férfi utódai 
örökölhetik tőle a trónt, még pedig úgy, hogy a jog szerinti örökös a nő, a tényleges 
örökös pedig férfi leszármazója lesz.5 Dq brows ki és Balzer álláspontja között az 
alapvető különbség csak annyi, hogy míg Dabrowski a vér szerinti örökjogot nem 
vitatja, azonban magának a trón megöröklésének lehetőségét politikai megállapodás 
eredményének tekinti, addig Balzer csak a fent említett öröklési modellt veszi 
figyelem be.

A jelen munkában annak vizsgálata mellett, hogy politikai vagy csak 
örökjogi okai voltak-e a magyar Anjouk lengyelországi trónöröklésének, arra 
keresem a választ, hogy mikortól vált véglegessé a lengyel trónra való joguk.

1 M m  II. 638.
- D abrow ski 1918.10-4.
1 D a b r o w s k i  1 9 1 8 .1 0 4 -1 0 5 .  

1 M m  II. 628.
3 BALZER 1 8 9 7 . 4 2 2 .
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124 Bagi DANIIM.
Dabrowski szerint Nagy Kázmér legelőször 1335-ben állapodott meg nővére férjével 
a trónöröklés kérdésében a visegrádi királytalálkozón. E -  forrásokkal alá nem 
támasztott - állítását arra alapozza, hogy a visegrádi királytalálkozó olyan fontos 
nemzetközi diplomáciai esemény volt, amely méltó volt arra, hogy ilyen horderejű 
kérdéseket is tárgyaljanak rajta, bár maga a megegyezés csak szóban jött létre.6

Dabrowski állításával szemben a következő ellenvetések hozhatók fel.
A visegrádi találkozó tényleg a korszak legfontosabb diplomáciai eseménye, 
amelyen Lengyelország magyar és cseh közvetítéssel megállapodott a német 
lovagrenddel kötendő, a lovagrend és Lengyelország között már hosszabb ideje 
fennálló hadiállapot megszűntetéséről és méltányos békéről, melynek keretében 
Lengyelország több, általa elfoglalt területről lemondott a lovagrend javára.7 
Ugyancsak a visegrádi találkozón született egyezség a csehek és lengyelek között 
arról, hogy tisztes pénzbeli megváltás fejében Csehország lemond a lengyel királyi 
cím birtoklásáról; ezzel a lengyel királyi cím jogi értelemben is visszaszáll a lengyel 
uralkodóra.8 Azonban a találkozó eredményeit rögzítő dokumentumokban szó sem 
esik arról, hogy a lengyel és a magyar király tárgyalt volna a trónöröklésről.

Visegrádon apja kíséretében jelen volt a morva őrgróf, a későbbi IV. Károly 
császár is, aki szintén részt vett a tárgyalásokon. Később írott önéletrajzában 
részletesen beszámol a visegrádi eseményekről, hallgat azonban a lengyel trón 
kérdéséről. Nehezen képzelhető el, hogy Károly, akit később is komolyan 
foglalkoztatott a dinasztikus politika, említés nélkül hagyta volna, ha a jelenlétében 
sor kerül egy lényeges döntésre.9

Utolsó ellenvetésként magát a visegrádi királytalálkozó időpontját lehet 
felhozni. Tudjuk, hogy Nagy Kázmér 1310-ben született, tehát a találkozó 
időpontjában 25 éves volt, 1325-től pedig házasságban élt együtt Anna-AIdonával, 
Gedimin litván fejedelem lányával.10 Következő házasságára csak 1356-ban került 
sor.11 Kétségtelen tény, hogy az egész trónöröklési problematika azért válik Nagy 
Kázmér uralma alatt egyre nagyobb horderejű kérdéssé, mert a lengyel királynak a 
későbbiekben sem született legitim férfi örököse. Ez azonban 1335-ben nem volt 
előre látható, így érthetetlen lenne, hogy Kázmér miért mondott volna le arról, hogy 
majd később születendő fia örökli a trónját.

A magyar Anjouk legközelebb 1337-ben tűnnek fel a lengyel trón kérdését 
érintő dokumentumokban. Dqbrowski álláspontja szerint az 1335-ös szóbeli 
visegrádi megegyezés itt jelenik meg írásos formában is.12 1337-ben a német 
lovagrend és Lengyelország között megkezdődött az 1335-ös visegrádi egyezmény 
végrehajtása. Ennek keretében Leslauban (Wlocawek) találkozott egymással a

6 D a b r o w s k i 1 9 1 8 .8 6 .
t P u b  111/1, 2 7 ., ill. 3 0 .,  3 1 . é s  3 2 .
8 GRODECKI-ZACHOROWSKI-Da BROWSK! 1 9 9 5  II. 2 4 -2 7 .; DAVIES 1 9 9 2  1 .1 4 0 .; L. m é g : SZCZUR 1 9 9 3 .
11 F r g  1 9 6 9 . 1., 2 5 0 .
10 GENEALÓGIA PlASIÓW . tab . V ili.

" Uo„ tab . V ili.
D a b r o w s k i  1 9 1 8 .9 3 - 9 4 .
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lengyel király és a német lovagrend képviselői, ahol Luxemburgi János és fia, a 
későbbi IV. Károly közvetítésével még egyszer írásba foglalták és pontosították a 
visegrádi megállapodás pontjait.11 * 13 Az eseményekről fennmaradt egv oklevél, 
amelyben Kázmér megismételvén az 1335-ös tárgyalásokat lezáró egyezményt, 
ígéretet tesz a lovagrend által igényelt területek visszaadására.14 E oklevélhez 
csatolva ismerünk három olyan - datálatlan, pecséttel el nem látott- dokumentumot, 
amely a jelen munka szempontjából is érdekes. Az elsőben Kázmér biztosítja a német 
lovagrendet, hogy Magyarország bármilyen -  a lovagrend birtokait érintő - 
támadása esetére támogatást nyújt.15 A következőben lengyel király nyilatkozik, 
hogy írásban lemondatja a magyar királyi párt a lovagoknak járó birtokokra 
támasztott bármilyen igényéről.16 A sort egy ugyancsak datálatlan és pecsét nélküli 
oklevél zárja, amelyben maga Károly Róbert és felesége, Lokielek Erzsébet mond le a 
német lovagrendet jogosan megillető területek feletti bármilyen igényéről.17 Az 
oklevél első felében visszautalás történik Kázmérnak a lovagrenddel történt 
megállapodására, majd a második felében a magyar király és felesége kijelenti, hogy 
a fenti megállapodást tiszteletben tartja, amennyiben pedig Kázmér király mindkét 
nembeli örökös nélkül halna meg és ezáltal a trón a magyar rájuk szállna, akkor 
lemondó nyilatkozatukat örököseikre is kiterjesztik.18

Dí) brows ki álláspontja szerint az 1335-ös visegrádi találkozón született 
megállapodásra utal az, hogy a fenti oklevélben Károly Róbert és Erzsébet 
örökösként lép fel. Azonban az 1337-es wloclaweki egyezményről fennmaradt 
oklevelek részletesebb vizsgálatra szorulnak. Az oklevelek datálatlanok, a lengyel 
király és a német lovagrend közötti megállapodás mellékletét képzik. 19 * Az 1344-es 
kaliszi békében, ahol a kilenc éve tartó folyamatos béketárgyalások 
eredményeképpen létrejött a Lengyelország és a lovagrend viszonyát szabályozó 
végleges békeszerződés jelenik meg, az 1337-es tervezetek szövege véglegesként.211

Po l it ik a i  m e g á l l a p o d á s  v a g y  v é r s z e r in t i  ö r ö k l é s

A Z ELSŐ MAGYAR-LENGYEL PERSZONÁLIS U NIÓ  LÉTRE JÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI

11 FRG1969.1. 252; G rODECKI-Zaci IOROVV’SKI-Dabkow ski 1995. II. 43.; SlOOB 1990. 174-175.
"  PUB III/1.97.
13 PUB 111/1.98.
Ih Pub 111/ 1. 100.: . „[...] in t e r  r ev e r e n d u m  d o m in u m  m a g is tru m  g e n e r a le m  e t  p a t r e s  ip s iu s  e x  u n a  p a r t e  e t  n os  
iw s tro s q u e  s u c c es s o r e s  e x  a lte ra  j a r t isa n  e s s e t  in p o s t e r u m  p a r itu r a , p r e s e n t is  s c r ip t i  t e s t im o n io  e x  c e r ta  sc icn cm  
p r o m it t im u s  e r r o r e  m e n tis  a liq u o  n on  s ed u c t i  a  s e r e n is s im o  p r in c ip e  d o m in o  K a ro la  r eg e  L in g er ie  n o s tro  s o r o r io  a c  a 
g e n e r o s a  d o m in a  c o n t lw r a li  ip s iu s  r eg in a , s o r o r e  n o s tra  kn r iss im a , d ic to  r ev e r e n d o  d o m in o  m a g is tr o  g e n e r a l i  e t  
fr a t r ib u s  ip s iu s  b o n a s  p a te n te s  l it t e r a s  o p t in e r e , q u ib u s  d ic t i  in c li t i  d o m in u s  r ex  e t  r eg in a  L in g er ie  tam  p r o  s e  q u a m  p r o  
h e re d ib u s  ii lr in s q n e  s ex u s  e t  s u c c e s s o r ib u s  su is  fr a u d e  e t  d o lo  e x c lu s is  rc m tn c ia rc  d e b ea t  e x p r e s s e  im p e tic io m ,
r ep e t it io n i, a c tio n i, e x c e p t io n i  o m n iq u e  iu r i seu  iu r ib u s , s i q u e  ip s is  c o m p e t e r e  p o te r u n t  p o s t  m o r t em  n o s tra m  s u p er
terr is , te r r ito r iis  s eu  d is trac t ib u s  C u lm en s i, P o m éra n ie , N e s s o w  e t  cu r iis  O rlo w , M u r y n  e t  a li is  p o s s e s s io n ib u s  a n te  

m o ta m  g w c r r a m  p e r  p r o d ic to s  m a g is tru m  et fr a t r e s  iu s te  h a b it is  e t  p o ss e s s is ."
17 PUB 111/1.104.
18 Uo. „ P r ê t e r a i  s i  co n tig er it ,  d ic tu m  d o m in u m  reg em  P o lo n ic  s in e  h e r e d ib u s  u tr iu sq u e  s e x u s  d e c ed e r e , q u o d  a b s it  ab  
h a c  lu ce , si e x tu n c  q u id q u id  iu r is  a d  p r o d ic ta s  te rra s  seu  q u a m lib e t  e iu s  p a r t em  n o b is  e t  n o s tr is  h e r e d ib u s  a u t  
s u c c es s o r ib u s  c o m p ete r e t , illis  e x n u n c  p r o  n ob is , n o s tr is  h e r e d ib u s  e t s u c c e s s o r ib u s  in w e r s is  e x p r e s s e  re in n ic ia n iu s  
p u re , s im p lic it e r  e t  in  to tu m ."

^ Pub 111/1. 72., kiadó megjegzcse.;
30 Pub 111/2. 567 és 570.
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126 Ba g i  D a n i el.

Ugyancsak gyanús, hogy Nagy Kázmér egyszerűen elígérkezett volna 
magyarországi rokonai ellen, akik Lengyelország legfontosabb szövetségesei voltak. 
Ez, és az a tény, hogv az összes -  csak tervezetként létező -  oklevelet nem az 
érintettek (Károly, Kázmér), hanem a német lovagrend állította ki, arra utal, hogy a 
fent említett oklevélben a lengyel trón (lehetséges) örökösének csak a német 
lovagrend tekinti a magyar uralkodópárt. Ennek magyarázata az lehet, hogy 
köztudott volt: Nagy Kázmér hirtelen halála esetén - akkor még más közvetlen, teljes 
korú vérszerinti leszármazója nem lévén,21 nővére, illetve annak családja jogosult a 
trón betöltésére. Ezért a német lovagrend képviselője arra törekedett, hogy biztosítsa 
az 1335-ben kötött és 1337-ben Leslauban tovább finomított megállapodás betartását 
arra az esetre is, ha a lengyel király még a megállapodás teljesítése előtt váratlanul 
meghalna. Ennek érdekében a megállapodás érvényességét ki kellett terjeszteni a 
trón lehetséges egyetlen örökösére, Lokietek Erzsébetre és férjére is. Ez azonban - 
véleményem szerint - semmilyen módon nem bizonyítja, hogy 1335-ben konkrét 
megállapodás jött volna létre a lengyel és a magyar uralkodó között a lengyel trón 
betöltése tekintetében.

Az 1355-ös budai privilégiumban, amelyet a lengyel történetírás az 1374-es 
kassai privilégium, és így az Anjouk lengyelországi közjogi szerepe előzményének 
tekint, Nagy Lajos kifejezetten arra hivatkozik, hogy amennyiben ő. Károly Róbert és 
Nagy Kázmér megállapodásának megfelelően lengyel király lesz, akkor számos 
intézkedést tesz a lengyelek számára.22 Kérdés, hogy mikor történhetett ez a 
megállapodás a magyar és a lengyel király között. Dqbrovvski szerint, aki a budai 
privilégium e információjában is egy 1335-től 1355-ig folyamatosan meglevő politikai 
megállapodást vél felfedezni, 1338-ra, de legkésőbb 1339-re vált véglegessé a magyar 
Anjouk joga a lengyel trónra.2-1 E tekintetben rendelkezünk egy 1338-ra keltezett 
oklevéllel, amelyben Károly Róbert és Károly Morva őrgróf szövetséget köt 
egymással, és Károly Róbert ígéretet tesz, hogy amennyiben ő, vagy a fia -  Kázmér 
férfi örökös nélküli halála esetére -  megörökölné a lengyel trónt, akkor a morva 
őrgróf vazallusai és tartományai ellen folytatott bárki által kezdeményezett 
háborúhoz nem nyújt segítséget.21 * Az eseményről megemlékezett IV. Károly is, fent 
már idézett önéletrajzában, bár úgy tűnik, hogy a találkozóból utólag a lánya és 
Lajos között létrejött házassági szerződést tekintette lényegesebbnek, mivel az előbb 
idézett szövetségi szerződéssel kapcsolatban csak annyit jegyez meg, hogy Károly 
Róberttel szövetséget kötött mindenki ellen.25 Dqbrowski véleménye szerint 1338-ra 
Károly Róbert elérte, hogy az Anjouk öröklése már a Piast-ház csak férfiági 
kihalásának esetén is érvényes legyen, ami a korábbi helyzethez képest, amelyben

21 Legidősebb lánya is a találkozó körül született. Vö: Gfnfai.ogia PiastÓw . tab. Vili
22 CUMI’ III. 1328
'' DáBROWSKl 1918. 103.
21 Cokm 187.
25 Fkü 1%9. 1. 256-257. A házassági szerződésről szóló oklevelet lásd: CDF.M 188.
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mindkét nembeli örökös hiánya esetén vált volna lehetségessé a trónutódlás, komoly 
előrelépést jelentett.2"

A lengyelországi trónutódlás kérdésében 1351 körül állt be a döntő változás. 
Nagy Kázmér az 1351-es, litvánok elleni hadjáraton súlyosan megbetegedett, és 
mivel gyógyulására nem látott esélyt, udvarának jelenlevő tagjait megkérte, hogy 
unokaöccsének, Lajosnak fogadjanak hűséget.27 A Névtelen Minorita leírása szerint a 
Lajos köré gyűlt lengyel nemesek kijelentették, hogy csak neki fognak 
engedelmeskedni, öccsét, István hercegnek pedig semmi szava ne legyen 
ügyeikben.28 Dqbrowski álláspontja szerint itt történik döntő változás az Anjouk 
lengyelországi trónigénye tekintetében, mivel egyértelművé válik, hogy a trónt Nagy 
Lajos örökli nagybátyja után.29 Ugyan Kázmér meggyógyult, Nagy Lajost azonban 
ettől kezdve azonban a trón örökösének tekinthették Lengyelországban, amire a 
budai privilégium kiadatása is utal.

1370, tehát Nagy Kázmér halála előtt még egy adattal rendelkezünk a 
lengyel trónnal kapcsolatban. V. Urbán pápa egyik 1368-ban kelt, Nagy Kázmérnak, 
Lokietek Erzsébetnek és Nagy Lajosnak címzett, a lengyel ügyeket érintő 
oklevelében kifejezetten azt írja, hogy a lengyel trónra első fokon Lokietek 
Erzsébetnek van joga, és csak utána, másodfokon tekinthető Lajos örökösnek.30 A 
pápa nemcsak azt fejti ki, hogy mivel Kázmérnak nem születtek fiai, ezért örököl 
közvetlenül a nővére, hanem hogy mindez a jog és a Kázmérral kötött megállapodás 
szerint történik.31 Ez az adat véleményem szerint arra utal, hogy az Oswald Balzer 
által megfogalmazott öröklési elv -  a pápa számára legalábbis -  még 1368-ban is 
érvényes volt, tehát Erzsébetet tekintették a trón jog szerinti örökösének. Ez azonban 
elhalványítja mind az 1338-as visegrádi oklevél, mind pedig a budai privilégium 
jelentőségét, mivel egyértelmű, hogy csak Lokietek Erzsébeten keresztül valósulhat 
meg a trónöröklés Lengyelországban.

A megoldást ebben az ügyben maguk az események hozták meg. Kázmér 
halála nem hirtelen állt be, vadászaton szerzett sérülésének komplikációival még 
hetekig szenvedett.32 Lajos valószínűleg nagybátyja egyre rosszabbodó állapotáról és 
feltételezhető haláláról a krakkói udvarba kiküldött Opuliai Lászlótól kapott 
tájékoztatást, a tőle származó információk alapján döntött úgy, hogy azonnal 
Krakkóba utazik.33 Megérkezte után -  ahogyan Czarnkowi János tudósításából 
ismerjük -  rögtön eléje járult Janusz Suchywilk, krakkói kancellár, Nagy Kázmér 
végrendeletének végrehajtója, és megkérdezte a magyar uralkodót, hogy
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DabROWSKI 1918.103-104.
-r Anonymus Minorita 101-102.; D.y.RowsKi 1918.136-137.
’s Daiirowski 1918.102.

D.\BROWSKI 1918.138.
“  Ti [EINER II. 171.
11 Uo: „Regina [...] immediate seu primo loeo et Lodovicus [...] secundo loco tani de inre, quam ex conventionibus per 
cos enni memorato Kazintiro liabitis in line parte deberet succedere in regno Poloiiie prolibato [...]"

MPH II. 635.
"  DABROWSKI 1918.211.
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megkezdhetik-e a végrendelet végrehajtását.34 Lajos azonnal beleegyezett és 
parancsba adta, hogy a végrendeletet az örökhagyó akaratának megfelelően kell 
végrehajtani.35 A meglepetés ezután érhette a királyt, ugyanis a végrendelet 
felbontása után derült ki, hogy Kázmér nemcsak özvegye, lányai és néhány másik 
rokona javára végrendelkezett, hanem első házasságából származó lánya, Erzsébet 
és V. Boguslaw nyugat-pomerániai fejedelem fiát, Stettini Kázmért is bevonta a 
végrendeletbe, sőt halála előtt adoptálta is unokáját.36 Stettini Kázmérra jelentős 
örökséget kívánt hagyni nagyapja, neki szánta Nagy-Lengyelország három jelentős 
méretű tartományát, Lçczycàt, Sieradzot és Dobrzynt, négy királyi várat, 
Kruszwicát, Bydgoszczot, Wielatówot és Walczot.37 Az adoptálás és a Lengyelország 
méreteihez képest is jelentős területeket magába foglaló hagyaték arra utal, hogy 
Kázmér -  miután egyik házasságából sem született fia -  a trónöröklést már kész 
tényként kezelő magyarországi rokonai háta mögött esetleg unokáját akarta 
megtenni örökösének. Erre a jogi lehetősége megvolt, hiszen lánya legalább olyan 
közeli vérszerinti nőrokona volt, mint nővére, és a lányától származó férfi utódok 
ugyanolyan joggal örökölhették volna a lengyel trónt, mint Lokietek Erzsébet 
gyermekei. Stettini Kázmér végrendelete kérdésében maga a történetírás is 
megosztott. Dqbrovvski és A. Swiazewski egyaránt azon a véleményen vannak, hogy 
Nagy Kázmér célja az adoptációval és a birtokadományokkal az lehetett, hogy 
kezdetben unokája és unokaöccse között megossza az országot, majd később az 
egészet unokájára hagyja.38 J. Wyrozumski, Nagy Kázmér legutóbbi monográfusa 
azonban úgy véli, hogy az uralkodónak ez nem állt szándékában, mivel a 
végrendelkezés az odaadományozott területeket nem szakította volna ki a korona 
fennhatósága alól, hanem Stettini Kázmér és a korona között hűbéri kapcsolatot 
létesítve kezelte volna.39 Ezzel szemben J. D^browski és A. Swiezawski azt emelik ki, 
hogy e három terület (és a várak) átadásával felléphetett volna az a veszély, hogy 
Lengyelország északi területei ki lettek volna szolgáltatva Brandenburgnak és 
áttételesen IV. Károly német-római császárnak.40

Czarnkowi János szerint bizonyos irigy és a végrendelet végrehajtását 
ellenző személyek tanácsára a király a gnieznói érsekhez, a krakkói püspökhöz és a 
jelen levő nemesekhez fordult, hogy döntsék el, vajon a haldokló uralkodó halála 
előtt végrendelkezhetett-e vérrokona javára.41 Az érsek, a püspök és az ott jelenlevő 
nemesek azzal a válasszal küldték vissza a kérdést, hogy minden örökhagyónak joga 
van szabadon rendelkezni.42 Ekkor azonban valakik azt javasolták, hogy bíróság

44 M m  11.639.
55 M i'll II. 639.: "Qui gratiose respondit, ea distribuere dehne, et omnia per dominum Kaziniirum regem legata et 
disposita mandans adimplere."

M m II. 640.
'7 Mimi 11.640.
»  GROI>F.C:KI-ZaCHOKO\VSK!-D.-\BRO\VSKI 1995. II. 107-108..: S’.VIFZAHSKI 1992.159-165.
'° Wyrozumski 1982.216.
«> DABROWSKI 1918. 177-178.; SWIEZAWSKI 1992. 165.
41 M m  11.639 
I- M m  II. 640.
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döntsön a kérdésben, és átutalták az ügyet három bírának, akik rövid úton 
kimondták, hogy senki sem végrendelkezhet vérrokonai javára birtokokról.43 A 
király a döntést hallván ugyan elszomorodott, dd parancsba adta, hogy a 
végrendeletet meg kell változtatni,44 és végezetül Stettini Kázmér csak a dobrzyni 
tartományt és a hozzá tartozó várakat kapta meg Lajostól.45 Nézetem szerint ez a 
nyilvánvalóan politikailag inspirált döntés bizonyítja, hogy itt nem egyszerűen egy 
végrendelet végrehajtásának megakadályozásáról, hanem hatalmi kérdésről van szó. 
Lajost valószínűleg váratlanul érte, hogy tudtán kívül nagybátya Lengyelország 
egyharmadát unokájának adományozta. A Czarnkowi János által irigy, és a 
végrendelet végrehajtását ellenzőként aposztrofált, feltehetőleg a lengyel királyi 
udvarban jelenlevő legbefolyásosabb kis-lengyel családok képviselőivel 
egyetértésben megakadályozta Stettini Kázmér örökségének a kiadását, és 
kárpótlásul a végrendelet tényleges végrehajtása folyamán néhány kisebb birtokot 
adományozott neki.46 Ezzel hárult el az utolsó akadály az elől, hogy Nagy Lajos 
birtokba vehesse a lengyel trónt.

A jelen munkában azt kívántam vizsgálni, hogy az Anjouk 1370-ben 
bekövetkezett lengyelországi trónöröklését, és ezzel az első magyar-lengyel 
perszonális unió létrejöttét csak a vérszerinti öröklési rend, vagy az azzal párosuló, a 
magyar Anjou család több tagját érintő politikai megállapodások sora alapozta-e 
meg. A rendelkezésre álló forrásanyag alapján úgy vélem, hogy egészen 1370-ig, 
Nagy Lajos Krakkóba érkezéséig a magyar Anjouknak csupán elméleti joga volt a 
lengyel trónra. Ezt az elméleti jogot Nagy Kázmér és nővére, Lokietek Erzsébet 
vérségi rokoni kapcsolata határozta meg. Ez az elméleti öröklés köszön vissza a 
német lovagrend és Kázmér között kötött szerződések függelékeként szereplő, 
tervezetként fennmaradt dokumentumokból, és nézetem szerint e elméleti jog 
alapján nevezhette magát Nagy Lajos 1355-ben a lengyel trón örökösének. E 
álláspontomat támasztja alá Urbán pápa 1368-as oklevele, valamint Nagy 
Kázmérnak a halála előtt tett végrendelete és unokájának örökbe fogadása is. Az 
elméleti jog csak Nagy Lajos személyes megjelenésével és Stettini Kázmér 
örökségének megvonásával vált gyakorlativá, és csak ekkorra vált véglegessé az 
Anjouk joga a lengyel trónra.
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Dániel Bagi:

Po l it ik a i  m e g á l l a p o d á s  v a g y  v é r s z e r in t i  ö r ö k l é s

A Z ELSŐ MAGYAR-LENGYEL PERSZONÁLIS UNIÓ LÉTREJÖTTÉNEK ELŐZMÉNYEI

Politische Vereinbarung oder leibliches Erben. Die Vorgeschichte der ersten ungarisch-polnischen
Personal union

Zusammenfassung

Die im Jahre 1370 begonnene und bis zum 1382 eingetretenen Tode Ludwigs I. von Ungarn 
dauernde erste ungarisch-polnische Personalunion hatte eine längere Vorgeschichte. Im vorliegenden 
Aufsatz wird untersucht, ob das Recht auf den polnischen Thron durch eine bereits vor dem Beginn der 
Regierungszeit von Ludwig begonnene Reihe von politischen Vereinbarungen entstand, oder der 
ungarische Zweig der Anjou-Dynastie aufgrund der mit den Piasten vorhandenen leiblichen Beziehungen 
sich den Thron erwarb.

Der Aufsatz versucht die diesbezüglichen Quellen miteinander und der Stellungnahme der 
Literatur zu vergleichen, und kommt zur Schlussfolgerung, daß nicht einmal im Jahre 1370 sicher war, ob 
Ludwig den Thron besetzen kann.
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O b o r n i T er éz :

A GYALUI SZERZŐDÉS

I. (Szapolyai) János király halála és Buda eleste után új korszak kezdődött 
Magyarország keleti felében, olyan korszak, amelynek első tíz esztendejét Fráter 
(Martinuzzi) György politikai-kormányzati befolyása határozta meg. A század 
negyvenes évtizedében Erdélyben kialakult egy György barát nevéhez köthető 
politikai irányvonal, s az általa teremtett kormányzati és állami berendezkedés sok 
tekintetben megalapozta a későbbi Erdélyi Fejedelemség államának sajátosságait is. 
Fráter György, mint János király legbefolyásosabb politikusa hozta tető alá a váradi 
békekötést 1538-ban, de a király halála és Buda eleste után is az ő közreműködésével 
születtek a keleti országfél és Habsburg I. Ferdinánd király között azok az államjogi 
szerződések, amelyek megpróbálták az országegyesítést megvalósítani. Az első ilyen 
próbálkozás a gyalui egyezmény volt, aminek szövegét olvasva rögtön szembeötlik: 
György barát úgy tárgyalt és egyezkedett az erdélyi részek fölött Habsburg 
Ferdinánddal, mintha csak övé, helyesebben szólva: királynéjáé és annak fiáé lett 
volna a terület, mintha nem is az oszmán szultán parancsolta volna őket Erdély 
élére. Mitől vajon e magabiztosság, a szultán hatalmi szavának ily bátor semmibe 
vétele, néhány hónappal Buda eleste után?

A gyalui megegyezésről annyit tudunk, hogy megkötött, de meg nem 
valósult szerződésről van szó; létrejötte abba a tárgyalás-sorozatba illeszkedik, 
amely az ország területén osztozkodó két király között az 1530-as évek elejétől folyt, 
és amelynek első megállapodásaként a váradi béke született meg 1538-ban.1 De hogy 
a megegyezésnek milyen kormányzattörténeti következményei lettek, arról nem 
emlékeznek meg minden vonatkozásban a korszak feldolgozásai.2 Arról sem esik 
szó, hogy milyen visszás közjogi helyzet alakult ki a szerződés nyomán az 1542. 
esztendőben, ami egészen addig fönnállott, amíg az év végén Erdély rendjei el nem 
fogadják ismét a Porta, helyesebben szólva a szultán által Erdély élére kijelölt 
uralkodóként Izabella és János Zsigmond főségét. Bár éppen Fráter György volt az, 
aki a váradi békét létrehozta, majd az is, aki ennek ellenére a csecsemő János 
Zsigmondot királlyá választatta és ezzel megakadályozta a békekötés érvényre 
jutását, most megint ő az, aki az özvegy királyné és gyermeke nevében lemondani

■A gyalui compositio-ról minden Mohács következményeit vagy Erdély történetét taglaló munka említést 
tesz. Közülük részletesebb: SzEKEŰ 1935.; BáRDOSSY 1943.; BART A 1979.; FODOR 1991.
: Ld. Em ber  1938.; Em ber  1946. 391-395.; Trócsányi a királyné melletti tanács jogkörével kapcsolatban tesz 
említést a gyalui szerződés körül kialakult helyzetről. TRÓCSÁNYI 1980. 21-22.; 47.; R. Kiss Istvánnak a 16. 
századi helytartóság intézményéről készült müve több ponton kiegészíthető erdélyi adalékokkal. A gyalui 
szerződésről említést tesz ugyan, de annak következményeit nem taglalja. Véleménye szerint azonban az 
egyezmény következtében előállt országegyesülésnek köszönhetően döntött úgy I. Ferdinánd király 1542- 
ben, hogy betölti az üresedésben lévő nádori széket. R. KISS 1908. LIX.
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készül az Erdély és a keleti országrész fölötti uralomról. Fráter György pályafutását 
ismerve azonban ez utóbbi fordulat nem meglepő, hiszen ő élete végéig nem tudott 
belenyugodni Erdély különállásába, és mindvégig az országfelek egyesítésén 
fáradozott.

1. Ferdinánd részéről Serédy Gáspár felső-magyarországi főkapitány 
folytatta a tárgyalásokat, mint a király biztosa és meghatalmazottja az Izabella 
részéről megjelenő Statileo János erdélyi püspökkel, Fráter György váradi püspök és 
kincstartóval és Petrovics Péter temesi ispánnal, az alsó-magyarországi részek 
kapitányával.3 Serédy nem véletlenül vállalta ezt a feladatot, hiszen neki és 
birtokostársainak, köztük Balassa Imrének, Perényi Péternek, Bebek Ferencnek 
éppen a János Zsigmond fennhatósága alá rendelt részeken voltak fekvőjószágaik, 
érdekük volt tehát a területet Ferdinánd hatalma alá hozni.

Az említett főurak vezetésével zajlott le Tokaj várában egy nemesi gyűlés 
(1541. szept.13.), amelyen elhatározták, hogy az ország veszélyhelyzetére tekintettel 
az összes rendeket összehívják Göncre, Szent Mihály napjára. Míg a Ferdinánd- 
pártiak ide gyülekeztek, Fráter György sem tétlenkedett, hanem ő is összehívta az 
országgyűlést Debrecenbe (1541. október 18.), és a szultán által reá ruházott 
hatalmánál fogva személy- és vagyonbiztonságot ígért az őt követőknek. Míg ez 
előbbi gyűléseken történtekről nincs bővebb tudomásunk, az bizonyos, hogy a 
december 21-i, miskolci gyűlésen 13 tiszántűli vármegye vett részt, és a rendek 
képviselői kimondták: a haza védelmében sürgető szükség mutatkozik arra, hogy 
egy uralkodó alatt egyesüljön az ország. E királynak pedig 1. Ferdinándot ismerték 
el.

A felek között 1541 decemberében folytak a tárgyalások Gyaluban, amelynek 
során Fráter György bizonyos kívánalmakat terjesztett I. Ferdinánd elé, amelyekre a 
megegyezés megkötése után, a következő év januárjában válaszolt a király.4 A 
megegyezés maga 1541. december 29-én Gyaluban köttetett,5 majd előbb Ferdinánd 
király ratifikálta Innsbruckban, 1542. április 23-án, Izabella pedig ez év július 26-án, 
Gyulafehérváron. Amint a megegyezés pontjaiból kitűnik, csupán egy előzetes elvi 
megállapodásról volt szó a két uralkodó között, és a részletek kidolgozására két éves 
határidőt szabtak. Korábban többségében úgy értékelték a történeti irodalomban, 
hogy e szerződés főként magánjogi természetű, hiszen elsősorban Izabella és fia 
személyes kárpótlásáról van benne szó, és közjogi jellege elsikkad, mivel alig egy 
mondatban említtetik meg az erre vonatkozó kitétel.

A megegyezés pontjait áttekintve azonban azt látjuk, hogy Ferdinándnak 
ama igénye, hogy a jelenleg Izabella és gyermeke kormányzása és hatalma alatt álló 
területet számára átadják, minden kétséget kizáróan megfogalmazódik a szövegben: 
„[...] vicissim autem serenissima domina Isabella regina, quaslibet dictates et arees ad

' E kifejezés alatt az. Izabella és János Zsigmond fennhatósága alatt álló „alsó részek", azaz. a szultán által 
Petrovics Péternek adott Temesköz értendő.
4 Fráter György kívánalmait közölte: SZILÁGYI 1875. 1121-1124.; az azokra adott válaszokat: KÁROLYI 1881. 
43-45.
5 Kiadva: UTIESp.NOVIC 1881. Urkundenbuch 16-21.
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coronam regni Hungáriáé in Hungnrin et Transsylvania existentes et pertinentes impie 
manibus suis fiileliumque suorum habitas sacratissimo domino Ferdinando regi, domino meo 
clemeutissimo assignet, 8 Ez a szakasz egyértelműen közjogi jelleget ad a
megállapodásnak, amit csak méginkább megerősítenek a következő évben a 
szerződésben foglaltak végrehajtása körüli események. Bár az, hogy konkrét 
határidőt a terület átadására nem jelöltek ki, talán bizonytalanságként fogható föl, de 
a megegyezés súlyát mégiscsak jelzi, hogy a végrehajtás „biztosítékai" nem kisebb 
személyek, mint maga V. Károly császár és Izebella atyja, a lengyel király voltak.

A megegyezés pontjai* 7 : Ferdinánd király ígéretet tesz arra, hogy Szepes 
várát, a hozzá tartozó oppidumokkal, falvakkal, vámhelyekkel, bányákkal és minden 
tartozékkal Izabella királyné és gyermeke kezére adja, és minden évben, ameddig a 
végleges megegyezés létre nem jön közöttük, 12 ezer forint évjáradékot biztosít 
számukra; a királyné viszont minden kezén lévő magyarországi és erdélyi várat, 
várost és egyéb területet Ferdinánd fennhatósága alá bocsát és a magyar koronát 
Ferdinánd kezéhez juttatja. A további egyezkedések tárgyát képező ügyekre nézve 
abban maradtak a felek, hogy két éven belül azokat is a barátság jegyében kell 
rendezni, és hogy az biztosan megvalósuljon, ezekről jelentést tesznek V. Károly 
császárnak egyrészről, másrészről Zsigmond lengyel királynak, Izabella királyné 
atyjának, és amit ezek határoznak a két fél közös ügyeire, vagy az esetleges 
nézeteltéréseire vonatkozóan, azt híven és ellenkezés nélkül elfogadják. Ha pedig a 
császár vagy a lengyel király a kijelölt két esztendő alatt meghalna, Ferdinánd 
királynak és Izabellának is jogában áll választani helyettük más alkalmas személyt, 
akik hozzásegítik a feleket ahhoz, hogy a kijelölt két esztendő alatt a megegyezés 
minden tekintetben létrejöjjön és az ügy befejeződhessék. Fia netán Ferdinánd király 
távozna az élők sorából, úgy helyette bátyja, V. Károly vagy örökösei fogják a 
megegyezés pontjait teljesíteni.

Ugyané napon Serédy Gáspár ígéretet tett a király nevében arra, hogy Gönc 
és Telkibánya oppidumokat, mint amelyek János Zsigmond patrimoniumai, 
jogszerűen átadja a királynénak és gyermekének. Serédy a megegyezés szövegének 
példányát Statileonál és Fráter Györgynél hagyta és egyben a király nevében őket is 
hívei közé fogadta és a királyi kegyet számukra biztosította. Már Lukinich Imre is 
megjegyezte, hogy a szerződés meglehetősen kevéssé kidolgozott formában készült 
cl, és emiatt kétely merülhet fel arra nézve, hogy a felek megegyezési szándéka 
valóban komoly volt-e, ám a pillanatnyi helyzetben megnyugvást jelentett mind a 
Ferdinánd-pártiak, mind pedig a János Zsigmond-pártiak számára.8 1. Ferdinánd 
részéről egészen biztosan komoly volt a keleti országrész megszerzésének szándéka, 
hiszen a váradi béke meghiúsulása után ezzel a megyezéssel övé lehetett végre az 
ország egésze, és mivel 1542-ben az egész birodalmat mozgósító hadi vállalkozásra

" Gcxiss 1911.97.
7 A gyalui egyezmény szövege és a vonatkozó dokumentumok kiadása: Gooss 1911.95-110.
3 Lukinich 1918.41.
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készült az oszmánok ollen, ettől a vállalkozástól remélhette hatalmának a fegyverek 
erejével történő megszilárdítását.9

Erdély és a tiszántúli részek fölötti befolyás szempontjából I. Ferdinánd 
számára elsőrendűen fontos volt György barát támogatásának megszerzése, hiszen 
jól tudta, légyegében ő kormányozza a János király fiának uralma alatt álló 
országrészt. Az is köztudott volt, hogy jó viszonyban van a portai urakkal, éppen 
ezért a király külön kedvezmények kilátásba helyezésére is hajlandó volt a Barát 
számára. Már az esztendő novemberében, Linz-ben kiadott egy levelet, amelyben 
Fráter Györgyöt kegyeibe fogadja, tévedéseit és hibáit megbocsátja, megtartja 
püspöki és kincstartói rangjában, sőt megengedi, hogy a János királytól zálogjogon 
megkapott Vác és Nagybánya birtokában megmaradjon, és Munkács várát is bérbe 
adja neki, élete végéig.10 Serédy ezen felül a király nevében biztosította Fráter 
Györgyöt arról, hogy a számára kitermelt erdélyi só árát meg fogja fizetni, továbbá 
Fráter György megmaradhat a János király által neki adományozott Pécsvárad és 
Kolozsmonostor birtokában. Ismételten biztosította György barátot arról is, hogy 
amit János király szolgálatában Ferdinánd király ellen cselekedett, mindazokat a 
király megbocsátja neki, és kegyeibe fogadja, sőt a János királytól kapott 
adományokat is mind megtarthatja.11 Hogy maga Fráter György miképpen 
vélekedett a szerződésről, arra valamelyest rávilágít az a saját kezével írott 
hűséglevele, amit Ferdinánd részére állított ki a szerződés megkötésével egy időben. 
E levélben az a legfontosabb, hogy a szövegezése jövő időben íródott, tehát Fráter 
György meglehetősen óvatoskodva ígéri, hogy híven fogja szolgálni Ferdinádnot és 
igaz koronás királyának ismeri el, mivel Ferdinánd kinyilvánította, hogy 
gondoskodik az ország védelméről.12 * A királyné részéről a tárgyalásban részt vett 
legbefolyásosabb urak, azaz Statileo János erdélyi püspök, Petrovics Péter temesi 
ispán, az alsó-magyarországi részek kapitánya, valamint eperjesi Patócsy Miklós 
Zaránd vármegye ispánja is ugyanilyen tartalmú hitlevelet adtak ki, szintén ezen a 
napon, december 29-én.12

György barát ígéretet tett arra is, hogy azoknak a személyeknek, akiket 
Ferdinánd király kegyesen megbocsátva hívei közé fogadott (somlyai Báthory 
András, Márkus Péter, Horváth Ferenc, Somlyai Mihály, Edenffy [Ödönffyj László,

9 Ld.: K á r o ly i 1880.
10 k a r o l y i 1881.41-12.
"COOS1911.100-101.
12 „ F rá ter  G eorgius, ep iscop u s W arad icn sis ne thesau rarius etc. fa t e o r  et  recogn osco p e r  p resen tes literas m eas. Quoti 
cum  sacratissim i prin cip is et dom in i dom in i Ferd iu an di R om anorum , U ngariae, fíohem iae, D alm atiae, C roaciae etc. 
R egiae M aiesla tis  erga  h oc  regnum  U n gariae p rom ptam  volu n tatem  d efen den d i equ e fau c ib u s  hostium  erip ien d i et 
fid eles su bd itos in regiam  clem en tiam  accip ien di, m ed io  m agn ifici dom in i C asparis Sercdi/ etc. com m issarii Suae 
M aiesla tis  in tellex issem , m e Suae M aiestati fid e lita ti add ixerim  et uti verum honestum fidelem  decet, ea  quae in rem  et 
utilitatem  Suae M aiesla tis  a c  hu iu s regni U n gariae fo r e  cognovero, p ro  v irili m ea praestitu ru m , p rom itten s m e Suam  
M aiestatem  pro  vero leg itim o coron ato  U n gariae rege habiturum , fid e lita tem  et fid e lem  servitu tem  Suae sacratissim ae  
M aiestati cum  plen a an im i con stan tia  exh ib itu ru m . [...]" GOOSS 1911.103.
''GOOS 1911. 103-104.
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kiskállói Vitéz János, Keressy [Körössy] Ferenc, Putnoky György), addig nem adja át 
ezeket a leveleket, amíg azok hűségesküt nem tesznek a király mellett.

Időközben a székhelyét Lippán tartó Izabella és Fráter György számára 
Erdély maga is felértékelődött. Fráter igyekezett a királyné székhelyét és ezzel a 
szultán által nekik adott terület központját is Erdélybe áthelyezni. Az 1542. évi 
januári erdélyi országgyűlést még Gyaluból hívták össze Statileo és Petrovics, 
Marosvásárhelyre. Itt hangzottak el Fráter György sokszor idézett szavai, és ama 
bizonyos senki által nem látott szultáni okiratra való hivatkozása -  aminek csak 
tartalmát közölte az összegyűlt erdélyi urakkal -  miszerint a szultán Erdélyt és 
Magyarország tiszántúli részeit János király fiának adta, azzal a feltétellel, hogy 
amíg a királyfi felnő, addig György barát „birtokolja" a nevezett részeket.14 Továbbá 
megparancsolta, hogy a Portára évi tízezer aranyforintot szolgáltassanak be. 
Fogaras, Várad és Kassa városokat György barát kapta meg, Petrovics Péter pedig 
Temesvárt kapta „szmtcsaksnggol" , azaz szandzsákságként -  idézi föl a levél tartalmát 
az országgyűlési végzések szövege.15 Ugyanezen az országgyűlésen választották 
meg Erdély főkapitányává György barátot, kezébe adván ezzel a fegyveres 
végrahajtó hatalmat. így indult tehát Fráter György saját uralmának megalapozása 
Erdély és a tiszántúli részek fölött, részben a szultán hatalmi szavából nyerve 
legitimációját, részben pedig az erdélyi rendek gyűlésein részére megszavazott 
mostani és későbbi felhatalmazásokból. Lényegében véve innen, valamint az ezt 
követő áprilisi tordai országyűlésen hozott végzésektől eredeztethető a terület 
politikai különállásának megfogalmazódása is. Tordán ugyanis a három rend 
megerősítette János király fiának tett hűségesküjét, valamint elfogadta Fráter György 
helytartóságát és mellé egy olyan tanácsosi testületet állított, amelybe mindegyik 
rend hét-hét tanácsost delegált, ezenfelül egy személyt a gyulafehérvári káptalan is 
küldött.16 Ettől kezdve akár meg is indulhatott volna a szultán akaratából Fráter 
György kezén lévő terület különálló kormányzása egy helytartói tanácsosi testülettel 
az élén, de ez végül is nem következett be.17 A Magyarország egészétől való területi 
elkülönülés leszögezése tehát már megtörtént, elsősorban a szultán parancsának és 
hatalmi szavának köszönhetően, bár kétségtelen, hogy Erdély geográfiai különállása 
és korábban, a középkori Magyar Királyságban fennállott tartományi külön- 
kormányzati jellege is megfelelő alapját képezte egy ilyen fejlődési irányvonalnak. A 
gyalui egyezkedést követően a közjogi zűrzavar minden előbbi helyzetet fölülmúlt, 
és ha valamikor, hát most jogosult a kérdés: de vajon kié az ország, és milyen ország 
egyáltalán?18 A gyalui szerződés, amelyben Izabella készül átadni 1. Ferdinándnak a

14 „R egio et  Purs R egni H ungáriáé, u ltra Thyciani et R egnum  T ran sy lvn n iain i collatu sunt f i l io  R egis lohann is, 
excep tis  istis qu atu or locis Wiirtulino, T hcm esw ar, F ogaras et Cnssovia, s a I ea  tam en leg e et  con d itione ut quoadusque  
Illius Regius adoleverit, Frater Georgius possid ea t lias du as R eg ion e v idelicet: H ungáriám  et Transylvanian!."  Eon I. 
77.
15 Eoe 1. 77-78.; Vő.: Fodor 1992.108-111.
16 Eoe I. 84-85.
|:A Fráter György mellett működő helytartói tanács története, és működésének kudarcba fulladása nem 
tartozik e  tanulmány tárgyához, annak részletes taglalását mellőzzük. Erre ki.: EMBER 1946. 392-394.
18 Az Erdélyi Fejedelemség kialakulásával kapcsolatban vö. Bart  A 1979.; Barta  1988.; Fo d o r  1991.
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szultán által elsősorban gyermekének adományozott és annak felnövéséig Fráter 
György által birtoklandó területet, már elkészült, bár a két fél még nem ratifikálta. 
Az azonban továbbra is rejtély, hogy Fráter hogyan merészelt egy mégoly óvatosan 
megfogalmazott megegyezést is létrehozni a terület majdani átadásáról, és Izabella 
távozásáról, miközben ő maga nagyon is meg lehetett győződve az oszmánok 
katonai és ebből fakadó hatalmi szavának erejéről, és miközben ő maga is erre 
hivatkozva próbálja saját -  vagyis János Zsigmond -  uralmát rákényszeríteni az 
erdélyi rendekre. Erre az ellentmondásos helyzetre csak egyféle magyarázat adható: 
egyrészt bízott a birodalmi rendek segélyében és fölmentő seregében, másrészt úgy 
igyekezett alakítani az erdélyi viszonyokat, hogy bármilyen eshetőségre nézve az ő 
kezében legyen a katonai főhatalom is, hiszen tudta, hogy bármikor támadás 
következhet be akár a törökök, akár a szomszédos román vajdák részéről. Nem 
véletlen, hogy ezen az országgyűlésen hozott végzések többsége a rendek 
hadfelkelésének, a jobbágyok és a városi lakosság felfegyverzésének és hadba 
vonulásának rendjét határozta meg, és kimondták, hogy az általános hadfelkelésre 
vonatkozó parancsot a helytartó adhat, amit azután haladéktalanul teljesíteni kell.10

Miközben az év áprilisában, Statileo halála után, Izabella királyné a rendek 
döntése alapján áttette székhelyét a gyulafehérvári püspöki palotába, a gyalui 
compositio-ra vonatkozóan tovább folytak a tárgyalások. I. Ferdinánd április végén 
Bécsben aláírta az okmányokat, Serédy indult vele Erdélybe, mivel azonban 
megbetegedett, maga helyett csak egy levél érkezett megbízatásáról. Hamarosan 
megjött Erdélybe az a hír is, hogy a német birodalmi rendek speyeri gyűlése 
tekintélyes segély nyújtását határozta el a törökök elleni hadjáratra. 1542 áprilisában, 
pár nappal a megegyezés ratifikálása után, maga I. Ferdinánd tájékoztatja Fráter 
Györgyöt, hogy értékes és tartós segítséget kapott a birodalmi rendektől és abban 
bízik, hogy ezzel az egész országot megszabadíthatja a törököktől.20 A helyzet 
ilyetén való alakulása döntő fordulatot hozott, minden bizonnyal fölélesztette Fráter 
Györgyben a gyalui egyezkedés és általa a váradi béke végrehajtásának óhaját, aki 
azután igyekezett mielőbb rávenni a királynét az aláírásra. 1542 júliusában 
Gyulafehérváron folytak az alkudozások a királynéval az egyezmény ratifikálásáról, 
továbbra is Serédy vezetésével, s ezeknek nyomán több újabb dokumentum is 
született azokban a napokban.21 Mivel a királynénak nem felelt meg a 
megegyezésnek az a pontja, hogy a Ferdinánd által megígért évi 12 ezer forintot a 
kassai harmincad jövedelméből kapja meg, ezért Serédy ezt úgy módosította, hogy 
az összeg felét a királyné akkor kapja majd meg, amikor Erdélyből útnak indul a 
számára kijelölt Szepes vára felé, és útközben megáll Gönc mezővárosban, a másik 
felét pedig a távozást követő hat hónapon belül fogja a király kifizetni.22 Az összeg 
első felét a király abból kívánta teljesíteni, hogy az erdélyi püspökség 1542. esztendei 
összes jövedelmét zálogjogon átadta a királynénak, az összeg másik felének

^ Eoe 1.86-89.
-ü KÁROLYI 1881. 51-52.
-' Ezek kiadva: Gooss 1911. 104-110. 
”  Gooss 105.
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fedezésére Ferdinand az őt megillető erdélyi Iuiszadjövedelmeket zálogosította el a 
királynénak, valamint egyúttal az erdélyi aranybeváltást Fráter György kincstartóra 
ruházta át, szintén zálogjogon.

Az alkudozások során Serédy és Fráter György megállapodtak abban, hogy 
a királyné két év alatt megkapja Ferdinándtól mindazokat a birtokokat, amelyek 
átadásában a váradi békében, még János királlyal egyeztek meg, valamint a szintén 
abban ígért százezer aranyforintnyi jegyajándékot. A királyné és gyermeke 
megkapják a Szapolyai-család ősi birtokait, azonfelül Késmárk városát, amelyet 
azonban előbb vissza kell váltani az elhunyt Laski Jeromos gyermekeitől. A királyné 
számára kijelölt Szepes vára még mindig Thurzó Elek birtokában volt, tehát azt is 
vissza kellett váltani, és Thurzó nem csekély összeget akart kérni érte. A királyné 
megígérte, hogy a Szepességet, illetve az ott kialakítandó „Szepesi hercegség"-et 
nem szakítja el a magyar szent koronától, családja magvaszakadása esetén az 
visszaszáll a magyar királyra, és rögtön oda is költözik, amint megkapja a neki járó 
birtokokat.

Fráter György ismételten előállt saját követeléseivel is: Erdély a
továbbiakban is maradjon az ő kormányzata alatt, és Ferdinánd király mentse föl őt 
a kincstartói számadás alól, mivel Buda elestekor elvesztek az erre vonatkozó iratok. 
Kérte, hogy hívei is királyi kegyelemben részesüljenek, valamint, hogy János király 
által tett adományok birtokában a megadományozott urak megmaradhassanak. A 
Kassa 1537. évi elfoglalása óta a városra fordított költségeket I. Ferdinánd térítse 
meg, valamint, hogy az országba a Habsburg hatalomátvétel lebonyolítása 
érdekében érkező katonai fővezér is írja alá a mindezekről szóló megállapodást.2' 1. 
Ferdinánd e kéréseknek helyt adott és a két utolsó kivételével teljesítette azokat.* 24

Az 1542 augusztusában Kolozsváron már úgy ült össze az országgyűlés, 
hogy 1. Ferdinánd királyé volt a hatalom Erdély fölött, életbe lépett a gyalui 
egyezség. Utólag a rendek is beleegyezésüket adták, és meghallgatván György barát 
előterjesztését, úgy határoztak, hogy követséget küldenek 1. Ferdinánd királyhoz, 
amelynek tagja a magyarok részéről Kendy Ferenc, a székelyektől Mihályfy Tamás 
és a szászoktól Haller Péter volt. A követség Erdély meghódolásának feltételeit volt 
hivatva közölni a királlyal. Kérték az erdélyiek, hogy I. Ferdinánd azzal is 
gondoskodjék János király özvegyéről, hogy számára a „Szepesi hercegség" 
felállítását mielőbb foglalja írásban. Kérik továbbá, hogy rendeket kiváltságaikban és 
szabadságaikban tartsa meg, és az országot a külső és belső ellenségtől védje meg, 
hiszen ők úgy adják magukat birtokába, mint szabad ország, és őt úgy ismerik el, 
mint önként választott királyukat és uralkodójukat.25 Kérik továbbá, hogy őfelsége a 
püspöki, temesi ispáni és vajdai székeket ne idegenekkel, hanem arra alkalmas 
magyarokkal töltse be, hogy Petrovicsot a Ternes vidékén elveszítendő Becse és

- ' Szilágyi 1875. 1121-1124,: Ho rv á ti i 1872.177.
241. Ferdinand válaszát közli (1542. kelet nélkül): Károlyi 1881.43-45.
-5 „(...] m aicstas sua Regnum  H ungarian c l T ran ssy lvan iac eiu sqne niicioncs co  m a lo  d ign etu r in gráciáin  accipere, 
i ’c lu li liberum  regnum , dom in i quoque regn icole eins nuiicstiitcin ita agn oscen t tanquam  sponte electum  regem  et 
prin cipem ."  EOF. 1.130.
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Becskerek váraiért cserébe a királyné birtokaihoz közel eső várakkal kárpótolja. A 
következőkben egyes erdélyi főurak részére kérnek kárpótlást, büntetlenséget vagy 
ügyeikben intézkedést a királytól.26 Az erdélyi urak követeihez csatlakozott a 
királyné fennhatósága alatti nyolc tiszántúli vármegye követeként Somlyai Mihály is, 
akinek kijelölésére a vármegyék váradi részgyűlésén került sor, ahol egyébként 
Fráter György is jelen volt. Amikor azonban György barát a szultánnak fizetendő 
adóra contributio megadását kérte ezektől a tiszántúli vármegyéktől, azok 
megtagadták a kérés teljesítését, hiszen, amint mondták, mostmár ők a római király 
oldalára álltak. De a székelyek sem voltak hajlandók ökörsütést adni, ők meg a 
törökök, a moldvai és havasalföldi vajdák által a Székelyföldön okozott károkra 
hivatkoztak.27

A tárgyalások Bécsben folytak tehát Kendy Ferenc vezetésével az erdélyiek 
követei és Ferdinánd között szeptember hónap folyamán, és ezeknek fő tárgya az 
volt, hogy a király mennyiben tudja Erdély védelmét biztosítani. A követutasításban 
fölmerült pontokra október elsején kelt Ferdinánd király válasza, amelyben ígéri, 
hogy a szepesi hercegségre vonatkozó okiratot a maga idejében ki fogja állítani, 
Erdély rendjeit kiváltságaikban megtartja. A többi, az egyes magánszemélyeket 
érintő kérdésekre egyenként választ adott. Az ország megvédelmezését illető 
kérdésről azonban a király válasza említést sem tesz, még az ígéret szintjén sem.28 
Lehet, hogy 1. Ferdinánd ekkortájt még bízott a birodalmi hadjárat sikerében. A 
jelentős, mintegy 55 ezer főnyi birodalmi hadat vezető Joachim, brandenburgi őrgróf 
Pest alatt táborozott éppen, és hasztalanul próbálta ostromolni a várost, sikertelen 
elvonulására majd csak pár nap múlva, október 8-án kerül sor. Ez után azonban 
további esély egyelőre nem mutatkozott arra, hogy Ferdinánd katonai erővel képes 
lenne megtartani és megvédelmezni Erdélyt, és így érvényben tartani a gyalui 
szerződést.

Valószínű, hogy időközben a Porta is hírt kaphatott a királyné és 1. 
Ferdinánd közötti alkudozásokról, hiszen előbb szeptember elején érkezett egy csaus 
Erdélybe puhatolózási célból, majd szeptember második felében egy újabb csaus, 
mostmár Fráter Györgynek szóló paranccsal, miszerint a szultán az erdélyieket is 
Buda alá rendelte, a moldvai és havasalföldi vajdával és néhány beglerbéggel 
egyetemben, akik Erdélyen keresztül fognak vonulni. A hírt követő ijedelem arra 
késztette az erdélyi rendeket, hogy a még mindig Váradon tartózkodó, és a bécsi 
követség visszaérkezését váró György baráthoz folyamodjanak, és alázatosan kérjék, 
hogy térjen vissza és védelmezze meg az országot.29 Valószínűleg 1542 októberének 
elejéről maradt fenn Fráter György levéltöredéke a kalocsai érsekhez, amelyben kéri, 
hogy a királyt az érsek is ösztönözze az oszmánok elleni katonai fellépésre, valamint 
a királynéval való ügyei mielőbbi véghezvitelére, aki, ha távozik Erdélyből, 
Ferdinánd az egész országot bírhatja. Ugyanis, írja a levélben György barát, az

EOF. 1.131-133.
-  EOF 1. 137.
-s Eoi; 1.149-152.
-•> EOF I. 152-153.
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erdélyiek mind „állhatatlan latrok", akik Magyarországtól elválva már régóta 
fontolgatják, hogy Moldva és Havasalföld példájára a törökök alá adják magukat, és 
félő, hogy ha a mostani hadjárat visszavonulással végződik, erre azonnal rá is 
kényszerülnek. 30 Október végén portai utasításra Petru Rares moldvai vajda be is 
tört Erdélybe és a Brassó és Beszterce közötti vidéket dúlta végig, Fráter György 
november elején tudta visszaverni támadását.

Amitől György barát tartott, bekövetkezett, a birodalmi hadak 
megfutamodásra kényszerültek Pest alól. I. Ferdinánd király azonban makacsul 
ragaszkodott Erdély megszerzésének tervéhez. Bár 1542. októberében bátyjához, V. 
Károly császárhoz írott levelében aggodalmainak ad hangot, attól tart, hogy a 
magyarok összefognak a törökökkel, és hogy mivel azok amúgy sem engedik ki a 
kezükből Magyarországot, igen nehéz lesz a gyalui egyezséget ténylegesen 
megvalósítani.31 Ferdinánd próbálta sürgetni a királyné távozását. Serédynek arra 
adott parancsot, hogy megfelelően ünnepélyes körülmények közepette, de kísérje ki 
a királynét az országból.32 Ezzel egyidejűleg kísérletet tett arra, hogy kormányzati 
tekintetben is a központhoz kapcsolja a tartományt. 1542. októberében I. Ferdinánd 
Erdélybe küldi követeit: Révay Ferenc személynököt33 és Bornemissza Pál királyi 
titkárt, hogy azok -  együtt vagy külön-külön -  tárgyaljanak Fráter Györggyel és 
Báthory András szabolcsi és szatmári ispánnal az erdélyi ügyekről. I. Ferdinánd a 
gyalui egyezmény teljes elfogadottságából és jogi érvényességéből kiindulva 
biztosnak érzi hatalmát Erdély és ezzel az ország egésze fölött, holott ez ekkor már 
merőben illúzió volt.34 Utasítja követeit, adják Fráter György és Báthory tudtára, 
hogy őket egyenlő jogkörrel a király helytartónak óhajtja kinevezni. Bár Horváth 
Mihálytól arról értesülünk, hogy 1542 tavaszán Ferdinánd még abban gondolkodott, 
hogy Erdély élére a magyar hagyományoknak megfelelően két vajdát fog 
kinevezni,35 ebben a követi utasításban már két loauntenens-ről tesz említést.36 Fráter 
György mellé egyenlő jogkörrel Báthory Andrást is helytartóvá nevezi ki, és 
mindkettőjük számára ötszáz gyalogos és ötszáz lovas katona tartását rendeli el. 
Ezeket a katonákat Erdélyből kell felfogadniuk és eltartásukat is Erdély 
jövedelmeiből kell fedezniük, s erre vonatkozóan részletesen is rendelkezik 
Ferdinánd. Tehát a katonaság finanszírozását részben a váradi káptalan

10 „[...] H ac verő  in re non d eberet longa p rocrastin atio  f ie r i ;  nani D om in atio  Vestra reveren d issim a op tim e scit 
u n iversas T ran ssilvan os incon stan tes la tron es esse  et ex  om n ibus illis ne unicum  quidem  esse probu m . Scit D om inatio  
Vestra reveren d issim a iam  ab  an tiqu o T ran ssilvan os in ea  fu is s e  in lerten tion e ut a b  h oc  regno H u n gáriáé segregati  
in star M oldáv iáé a c  T ran sa lp in ae se  T ureae subderent; qu od  si itaque an im adverterin t p raesen tem  exped ition em  
retrocessisse, tim eo vehem en ter ne can en tu r statini sese tureae su bicere [...]" KAROLYI 1881. 99-100.
11 BÁRD05SY1943. 277.
32 Ferdinánd levele Fráter Györgyhöz ésSerédy Gáspárhoz, Becs, 1542. október 18. KAROLYI 1881. 64.
35 1. Ferdinánd megbízólevele Révay számára: „[...] person a lis  p ra esen tia e n ostrae in in d iciis loeum ten en ti et 
con siliario  nostro  [...]" Bées, 1542. október 17. KAROLYI 1881. 73.
'* Károlyi 1881.68-73.
35 HORVÁTI 11872.177. Konkrét forrásra nem hivatkozik.
36 „[...] reverendum  Fratrem  G eorg iám  ep iscopu m  V aradiensem  in locu m ten en tcm  nostrum  in regno nostro  
T ranssylvanine constituere in an im o habem us, h u n c  ipsum  A n dreám  B áthory  ceu alterum  collegam  et  locum tenentcm  
adiu n gerem u s."  KÁROLYI 1881. 69.
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jövedelmeiből, részben a Bajony Benedektől átvehető összegből, de akár a tiszántúli 
vármegyékre kivetett dikális adóból is megoldhatják, legjobb belátásuk szerint. De 
vajon ki is ez a Bajony Benedek, akitől a helytartók pénzt várhatnak. 1. Ferdinánd, 
alig, hogy kezére került a tartomány, máris bizonyságot tesz kormányzati ügyekben 
való jártasságáról és tőle nem szokatlanul azonnal az észszerűbb kormányzási 
elveknek megfelelő átalakítást célozza meg utasításaival, rendeletéivel.37 Bajony 
személyében egy új királyi tisztségviselőt nevez ki Erdélybe, akit a királyi 
jövedelmek38 „receptorét adniinist rátör"-á nak, azaz a királyi jövedelmek igazgatójának 
és beszedőjének jelöl ki.39 Ez azonban nem jelenti azt, hogy György barátot 
megfosztaná a kincstartói címtől, bár a követutasítás erről a címéről hallgat és csak 
mint helytartót emlegeti a barátot, de a kincstartóságot kétségtelenül viselte ekkor 
is. A követi utasítás Bajony kinevezésével kapcsolatban azt is leszögezi -  talán éppen 
Fráter György megnyugtatására -, hogy ha segítségre és tanácsra szorulna a 
jövedelmek beszedése és igazgatása terén, a helytartókhoz kell fordulnia, de 
különösképpen Fráter György szakértelmét kell respektálnia.40 Ferninándnak ezek az 
Erdély kormányzatára vonatkozó rendelkezései következmények nélkül maradtak, 
elsősorban természetesen amiatt, mivel hatalmát nem sikerült katonai eszközökkel 
elismertetnie és megszilárdítania. De más akadályok is mutatkoztak, amelyekről egy 
Bornemissza Pálnak, 1542. december 7-én kiadott újabb követi utasításból 
értesülhetünk. Ennek lényege, hogy Fráter egyáltalában nem akart maga mellé 
segítőtársakat, sem a jövedelemigazgatás, sem pedig a kormányzás terén, tehát ő 
maga akadályozta meg Bajony perceptori és Báthory helytartói működését is.41 
Ferdinánd arra vonatkozó kísérlete tehát, hogy Erdély kormányzásába más, általa 
kijelölt királyi tisztségviselőket is bevonjon, vagy hogy György barát növekvő 
befolyását egy másik, vele egyenrangú helytartó kinevezésével csökkentse, kudarcba 
fulladt.

I. Ferdinánd király képviseletében december elején Serédy Gáspár mégiscsak 
megérkezett Gyaluba a királynéhoz, mintegy hatszáz főnyi seregével. Mivel azonban 
Fráter György távollétében semmire nem jutott a királynéval, csupán a szászoktól 
sikerült egy Ferdinándot támogató nyilatkozatot beszereznie, kivonult Erdélyből. 
Ezt követően jelentette a királynak azt a véleményét, miszerint az erdélyiek csak 
kényszer, azaz hadi expedíció hatására fognak neki meghódolni.42

37 A csírájában már ekkor megjelenő kormányzati átalakítási kísérlet ismétlődik majd meg mintegy Hz 
esztendővel később, 1551-ben, amikor hosszabbb időre sikerül megszereznie Ferdinándnak Erdély fölött a 
hatalmat. Az átszervezési próbálkozása akkor sem hozott végleges eredményt, de valamivel nagyobb 
sikerrel járt, mint most. Erre vonatkozóan Id. O borni 1996.
38 A királyt Erdélyből megillető jövedelmek rövid felsorolása is megtalálható a követek utasításában: „[...] 
de salibus, d e v igesim is, qu inquagesim is, cem ento, taxa saxonuni, su bsid io  nobilium , ad u stion e boum  [...]" I. 
Ferdinánd utasítása követeihez, Bées, 1542: október 15. KAROLYI 1881.71.
39 „[...] m agnificum  B enedictum  B ajon }1 in receptorem  et  ad m in istratorem  istiu sm od i proven tu u m  et  reddituum  
n ostrorum  in ip so  T ran ssy lvan iae elig en du m  [...] d e c r e v e r i m u s KÁROLYI 1881. 71.
30 Károlyi 1881.72.
11 Erre ld. bővebben: O borni 1997.
*- LUKINICH 1918. 44.
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1542 decemberében Báthory András levele érzékletesen tudósít az erdélyi 
közállapotokról. Ebből megtudjuk, hogy őfelsége semmilyen erősséggel vagy várral 
nem rendelkezik Erdélyben, amire támaszkodva be lehetne vonulni a tartományba. 
Báthory úgy tudja, hogy az erdélyiek őfelségét csupán szavakkal hitegetik, de 
szívükben és lelkűkben már régen eltávolodtak őfelsége hűségről, majdnem 
mindannyian a törökök felé fordultak, s ezt Fráter György is előmozdította. Úgy 
tűnik, inkább a török császár nevét, (azaz hatalmát) ismerik el.41 * 43

1542 decemberében az erdélyi rendek tordai gyűlésén megújították a három 
nemzet szövetségét, kijelentették, hogy az igaz testvériség jegyében készek egymást 
megvédeni. Ismételten deklarálták, hogy a királyné és fia hűségén állnak, készek 
adót fizetni a szultánnak, kérik, hogy a királyné a tanácsosaival együtt gondot 
viseljen arra, hogy e helyzetben meg is maradhassanak. E határozatokkal az erdélyi 
rendek semmissé tették a gyalui megállapodás korábbi elfogadását.44 Az erdélyiek 
első tízezer forintos adója a következő év tavaszán érkezett meg, ahogyan az 1543. 
évi szultáni hadjárat pénztárnaplója följegyezte, „Erdély királynéjától" 600 ezer 
akcse, azaz 10 ezer arany dzsizje érkezett a szultáni táborba.45 Verancsics Antalnak, 
aki ekkoriban Izabella királyné titkáraként tevékenykedett, 1542 december utolsó 
napjaiban Gyaluból küldött leveléből úgy tudjuk, hogy az erdélyiek félnek a 
törököktől, másrészről Ferdinánd hatalmában egyáltalán nincs bizodalmuk, éppen 
ezért kérték 1. Ferdinánd királyt, hogyha megvédeni nem tudja őket, akkor legalább 
hagyja, hogy maguk gondoskodjanak védelmükről.46 Az erdélyiek félelme egyébként 
nem volt alaptalan, hiszen a moldvai vajda újabb betörése is fenyegetett, de a 
Péterváradnál a Tiszán átkelt oszmán hadak is akadálytalanul nyomulhattak előre a 
Maros völgyében. A tiszántúli vármegyék követték az erdélyieket, az 1543. február 
11-én tartott részgyűlésükön szintén elvetették a gyalui egyezséget és a kormányzást 
ők is Fráter Györgyre bízták.

A gyalui egyezmény, és vele Fráter György és I. Ferdinánd első kiegyezési és 
országegyesítési kísérlete ezzel elbukott. Fráter György az 1542. esztendőben kezdte 
meg erős egyeduralmának kiépítését, bár az alkotmányos keretek megtartásával. A 
próbálkozás és a bukás egyes epizódjai szinte kísértetiesen hasonlóan ismétlődnek 
majd meg közel tíz évvel később, 1551-ben, s bár akkor valamivel tovább tart I.

41 mniestas sua nullám mnniciones nullamque civitatem manibus suis Transsylvania tentas habet, quibns nos
freti et quarum respectu intrare heberemus, nam ut ab amicis nostris quos fiilendores ac fideliores illic Imbemus. 
accepimus, Transsylvani verbis tantummodo nmiestalem suam alunt, corde autem et animo, longe absunt ab eius 
mniestatis fidelitate, nullo bono animo maiestatem suam prosequuntur, sunt fere omnes Tliurcico animo dominus, 
frater Georgius in tantum ab eius mniestatis fidelitate eos removit ut Censuris Thurearum nomen pocius quam suae
mniestatis profiteri omnes videantur." Eoe !. 162.
44 „ [...] Domini Regnicoleae fideles suae Majestatis ac filii sui serenissimi agnoscunt dandum esse tributum Imperatori 
Turearum: supplicant majestati suae, velit cum Dominis Consiliariis eam curam habere nl sub nomine Suae Majestatis 
et filii sui incolumes permanere possimus." Eo e  I. 170.
45 Vö.: ÁGOSTON 1992. 51.
46 reventus Ferdinanduni regem, ne in periculum nos adducat si tueri nequit et sinat nosmet ipsos nostri curam 
gerere [...]" EOE 1.173.
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Ferdinánd erdélyi hatalma, de az országrészek egyesítése akkor sem jár végleges
sikerrel.

*  *  *
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Teréz Óborrá 

Der Vertrag von Gvaiu 

Zusammenfassung

Nacli dem Tode von Johann I. Szapolyai und der Besetzung Budas durch die Osmanen wurden 
die verwitwete Königin, Isabella und ihr Sohn, Johann Sigismund in den östlichen Teil des Landes 
gewiesen. Süléiman I hat nämlich den erwähnten Teil des ehemaligen Königreich Ungam, Siebenbürgen 
der Königin als „Sanjak" vergeben, wobei das Temeschgebiet dem ebenso als Anhänger Szapolyais 
geltenden Peter Petrovics gegeben wurde. Im Namen der Königin und ihres Sohnes wurde die Provinz vom 
einflussreichsten Politiker des Zeitalters, Frater Georg (Martinuzzi) als Statthalter (locumtenens) und 
Schatzsmeister (thesaurarius) regiert. Er wollte dennoch die Spaltung des Landes nicht hinnelunen, daher 
sah er in den letzten zehn Jahren seines Lebens vor, auch den östlichen Teil Ungarns FerdinaniT I. zu 
übergeben.

Die erste Phase dieser Bestrebungen war das Abschliefen des Abkommens von Gyalu am 26. 
Dezember 1541. Die Übereinkunft wurde von beiden Herrschern 1542 ratifiziert, ihre tatsächliche 
Durchführung war dennoch dadurch gehindert, daß Ferdinand 1. über keine auszeichende wirtschaftlich
militärische Stärke verfügte und im weit östlichen Landesteil seine Macht nicht befestigen konnte. Die 
siebenbürgischen Stände, die die Angriffe der Osmanen und der ihnen unterworfenen Vasallenstaaten, wie 
Moldau und der Walachei befürchteten, haben an ihrer im Dezember 1542 gehaltenen Landesversammlung 
deklariert, sie würden die Obrigkeit der von den Osmanen designierten Isabella und Johann Sigismund 
akzeptieren. Auf die erneuerten Versuche zur Wiedervereinigung der beiden Landesteile musste man bis 
1551 warten.
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ÁLLAMHATALMI ÉS RENDI KÍSÉRLETEK A KÖZIGAZGATÁS ÉS AZ 
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS REFORMJÁRA A TÖRÖK KIŰZÉSÉNEK 

IDŐSZAKÁBAN (1688-1723)

Az 1687-1688. évi pozsonyi országgyűlés idejére mind nagyobb területek 
szabadultak fel a török uralom alól, s nem látszott távolinak az idő, amikor 
visszaállíthatok lesznek a Mohács előtti országhatárok. Ebben a helyzetben 
szükségszerűen felvetődött a kérdés: hogyan alakuljon az ország politikai, 
társadalmi és gazdasági élete a török kiűzése után?

A hódoltság másfélszáz esztendeje szétzilálta a Mohács előtti, középkori 
alapokon nyugvó államigazgatási rendszert. Ami megmaradt belőle, az a 
Habsburgok elleni rendi küzdelem bástyájául szolgált, miközben eljárt felette az idő, 
és a 17-18. század fordulóján már nem felelt meg a nyugat-európai mintáknak. 
Reformja halaszthatatlanná vált. A töröktől visszafoglalt országrész életének 
újjászervezése azonban olyan hatalmas munkát jelentett, amelyet nem lehetett 
partikuláris erők jó vagy rossz akaratára bízni. Sikert csak központilag 
megszervezett munka hozhatott, amelynek irányítója az Európa fejlett országaiban 
akkorra már kialakult hivatalszervezet, a felelősségteljes és nagy hatáskörrel 
felruházott bürokrácia volt. Magyarország nem rendelkezett ilyen apparátussal a 17. 
század végén. így került -  a rendek tiltakozása ellenére -  két udvari bizottság kezébe 
az ország új berendezésének ügye. 1. Lipót néhány hónappal az országgyűlés 
berekesztése után, 1688. június 10-én elrendelte, „dass in Conferenzen die Einrichtung 
der neuen Acquisten in politicis, cmneralibus et in bellico erwogen werde,"1 azaz, hogy 
dolgozzanak ki javaslatot a töröktől visszavett, ún. újszerzeményi terület 
igazgatására.

A munkálatok irányítására -  a Titkos Tanács közvetlen részvételével -  
főbizottság (Hauptdeputation) alakult. Elnöke az akkor 52. évében járó Ferdinand 
Dietrichstein herceg főudvarmester és államminiszter, az Aranygyapjas Rend tagjai 2 
volt. Munkáját az államigazgatás, a diplomácia és a hadügy területén nagy 
tapasztalatot szerzett kormánytisztviselők segítették.3 A feladat tényleges 
végrehajtására, az ország „jobb rendbe hozását" célzó tervezet elkészítésére, 
KoIIonich Lipót győri püspök, a Magyar Kamara korábbi elnöke kapott uralkodói

i Mayer 1911.28.
-W urz BACH 1858.298.
' Név szerint: Franz Ulrich Kinsky gróf cseh főkancellár, Theodor Heinrich Strattmann gróf udvari 
kancellár, Wolfgang Andreas Orsini von Rosenberg, a bécsi Udvari Kamara elnöke, és Rüdiger Stahremberg 
tábornok, Bécs 1683. évi védelmének irányítója, az Udvari Haditanács elnöke. VARGA 1.1991.451.
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megbízást.4 Noha az emlékirat nem alaptalanul fonódott a legszorosabban össze a 
főpap nevével, alapjában véve mégis kollektív munka terméke volt. A Dietrichstein 
főudvarmester vezetésével megalakult főbizottság jelölte ki azt a hét tagú 
albizottságot (Subkommission), amely Kollonich elnökletével, 80 ülésen alkotta meg 
több mint 15 hónapi munkával (1688. július 29. -  1689. november 15.) az 
Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn (A Magyar Királyság herei idézésének műve) 
című, 500 kéziratoldalnyi tervezetet. Az albizottság tagjai, név szerint: Franz Joseph 
Krapff, Siegfried Breuner, Friedrich Julius Buccellini, Karl Maximilian Thurn, 
Christoph von Dorsch, Johann Georg Hoffmann és Karl Aichpichl 
kormánytanácsosok, sokéves közigazgatási, jog-, pénz- és hadügyi tapasztalattal 
rendelkeztek.

A tervezet szellemi forrásvidékét a 17. századi természetjogban kell 
keresnünk. Az új ideológiai áramlat létrejöttében meghatározó szerepet játszott a 
holland Hugo Grotiusnak (1583-1645) A háború és béke jogáról (De jure belli et pacis, 
1625) írott munkája. A Grotius nyomán elterjedt új gondolkodásmód olyan 
általánosítható „természeti" elveket keresett a világ sokféleségében, amelyek a 
kibontakozó koraújkori állami és társadalmi átalakulás vezérfonalául szolgálhattak. 
A természetjog voltaképpen nem „jog" volt, hanem általános politika-, társadalom- 
és valláselmélet, amely az új korszak fő problémáinak megoldásához „jogi 
fogódzóként" szolgált. Leghatékonyabb képviselője, a több forrásból táplálkozó 
szintézis megteremtője, a német jogtudós, Sámuel Pufendorf (1632-1694) volt. 
Tanítását a De jure naturae et gentium (1672), a De officio hominis et civis (1673) és a De 
habitu religionis Christianae (1687) című munkájában fogalmazta meg. Fő tételét ekként 
összegezte: a közjó őrzője az állam, amely nemcsak jogosult, hanem köteles is a 
társadalmi élet minden területét a felügyelete alá venni. így a jogszolgáltatást, 
amelyet egységesíteni kell, az ország népesedési helyzetét, ügyelve az optimális 
lélekszámra, az ipar- és a kereskedelem fejlesztését, a lakosság foglalkoztatását, 
továbbá a bérek és az árak egészséges szinten tartását. Az állam illetékességi körébe 
utalta a nevelés- és az egyházügyet is, kötelességévé téve iskolák és templomok 
építtetését, valamint a hitéletet és az erkölcsöt megrontó gondolatok kigyomlálását.

A német nyelvterületen kiteljesedő természetjogi tanítást jól ismerték a 17. 
század utolsó harmadának osztrák kormányzati szakemberei, és alkalmasnak ítélték 
a Habsburgok centralizációs igényének és a nemesi kiváltságok elleni fellépésnek az 
ideológiai alátámasztására. Az állam képviselői ilyenkor a velünk született 
kötelességek (officia connata) tételét hangsúlyozták. Ám az abszolutizmusra törekvő 
állam rendi ellenlábasai is fel tudták vonultatni a maguk természetjogi ellenérvét a 
velünk született jogokra (jura connata) hivatkozva. így a legújabb szellemi áramlat 
égisze alatt folyt le a Közép-Kelet-Európa koraújkori modernizációjára olyannyira 1

1 A királyi utasítás kelte: 1688. július 29. MOL P 1568 Baranyai hagyaték 7.cs. Az E in r ich h in g su v rk  des  
K önigreichs H u ngarn  című reformtervezet tördelt korrektúrája K. 223. -  Az 1920-as években tervezett kiadás 
meghiúsult, a kefelevonat és a tördelt korrektúra egy-egy példánya hiányosan fennmaradt Baranyai Béla 
jogtörténész hagyatékában. Munkánk során alapvetően erre támaszkodtunk, ott is, ahol jegyzetek készítése 
indokolt lett volna.
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jellemző, az abszolutizmus és a rendiség összecsapásaként emlegetett, több évtizedig 
elhúzódó és változó sikerrel zajló küzdelem.

Magyarok nem vettek részt az Einrichtungswerk-albizottság munkájában, de 
Kollonich az 1687-1688. évi országgyűlés berekesztése után azonnal véleményt kért 
az új berendezés kérdésében magyarországi tisztségviselőktől, közöttük a nádortól. 
Esterházy Pál saját kezűleg írta le javaslatát 1688. április 3-án Bécsben, amelyről az 
uralkodónak átküldött tisztázat április 9-én készült el, jóval az Einrichtungswerk- 
albizottság munkájának elkezdése előtt.3 Az Informatio ratione commissionis quoad 
politica, iitridica, militaria, cameralia et spiritualia, Viennae 3. Aprilis 1688. palatini suae 
sacratissimae maiestati porrecta6 című emlékirat a kor államigazgatási tervezeteiben 
megszokott öt fő kérdéskör, a iustitiariuni (a szűkebb értelemben vett közigazgatás és 
az igazságügy), az ecclesiasticum (az egyházügy), a politicum (a szélesen értelmezett 
beliigy), a militare (a hadügy), és a camerale (a pénzügy) közül érdemben csak 
hárommal foglalkozik: a közigazgatás és az igazságszolgáltatás reformjával, továbbá 
az ország védelmének újjászervezésével. Az egyházi és a kamarai kérdések 
kidolgozására szakértői bizottság kiküldését javasolja. Jelen dolgozat -  tekintettel a 
konferencia és a tanulmánykötet időbeli, illetve terjedelmi korlátáira csupán az első 
két területen zajló, mintegy három és fél évtizedes reformfolyamatot kíséri 
figyelemmel.

Esterházy Pál az akkoriban még külön nem választott közigazgatás és 
igazságszolgáltatás korszerűsítéséről szólva hangsúlyozza, hogy a nádori tisztséggel 
egybekapcsolt helytartói jogkört lényegesen ki kell bővíteni. A Habsburg uralkodók 
ugyanis jórészt az igazságszolgáltatásra korlátozták a locumtenens tevékenységét, s 
e területen tekintették magyarországi helyettesüknek. Ha a nádori széket nem 
töltötték be -  mint 1667-1681 között -, akkor rendszerint az esztergomi érsek viselte 
a helytartóságot. Egyébként nem neveztek ki helytartót, hanem a palatinus 
gyakorolta a locumtenensi jogkört is.

A nádor a közigazgatás reformja kapcsán -  felismerve saját hivatalának 
támasztalan voltát -  új magyar központi kormányszék (gubernium vagy tribunal) 
létrehozását javasolja.5 * 7 Nem határolja körül pontosan a gubernium hatáskörét, és 
egyazon kormányzati szervre bízza az igazságszolgáltatást és a közigazgatást. 
Elgondolása szerint az új kormányszék a nádori méltóságon és a rendek közjogi 
szerepén nyugodna. Elnökévé a nádort, tagjaivá két egyházi és kilenc világi személyt 
tesz meg tervezetében. Összetétele tehát hasonlóságot mulat a felsőbíróságokéval, és 
bizonyos mértékig követi a rendi országgyűlés felépítését, annak törvényhozói 
szerepe nélkül. De mert az országgyűlést ritkán hívta össze a király és az 
igazságszolgáltatás terén is több évtizedes lemaradás mutatkozott, ez a kormányzati

5 Kollonich saját kezű feljegyzése szerint csak 1688. augusztus 8-án kapta meg a nádori emlékiratot az 
Udvari Kancelláriától. MOL. P 1568 Baranyai hagyaték 7.cs. K. 252.
<• MÓL Filmtár X 16.192. 92. tekercs, ill. MOL Esterházy cs. It. P 108 Rep. 69. N. 2. 2-21 föl.
7 A magyar tervezetek közül Esterházy Pál javaslata foglalkozott először a központi kormányszéknek 35 év 
múlva a Helytartótanács alakjában megvalósuló gondolatával.
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szerv biztosítaná a közigazgatás és az igazságszolgáltatás folyamatosságát. A nádor 
szándéka szerint a Pozsonyban székelő gubernium intézkedne közigazgatási 
ügyekben: attól függne minden rendű és rangú hivatal, oda folyamodna és onnan 
várná ügyének elintézését. A gubernium - kiegészülve a Királyi Tábla tagjaival - 
évente kétszer, nagyböjt idején és Márton nap (november TI.) táján öt-öt hét 
időtartamra összeülne, és döntene valamennyi fellebbezett bírósági ügyben, 
fenntartva a király számára a végső ítélkezés jogát. Valamennyi törvényhatóság e 
fórumtól függne, vagyis a megyei bíróságok ide küldenék a fellebbezéseket, miként a 
horvát Báni Táblától és a kinevezendő szlavón bán eszéki székétől is ide fordulnának 
az ítélettel elégedetlen peres felek.

Az ítélkezés zsinórmértékéül szolgáló Corpus luris korszerűtlenségét is jól 
látta a nádor. Ezért nem zárkózott el a törvénykönyv előírásainak akár az 
országgyűléstől független felülvizsgálatától sem. A „törvények ellentmondásaiból" 
következő nehézségeken az artikulusok „koncentrációjával" kívánt segíteni. A 
jogalkotói munkát Szenthe Bálint alnádorra, Petróczy János Pozsony város 
főjegyzőjére és Tolvay Gábor szakolcai tanácsosra bízná, de az egyházi, a katonai és 
a kamarai kérdésekben mások véleményét is meghallgatná. A kész kódexet 
Esterházy Pál, egy bécsi szakértői bizottság és maga a király vizsgálná meg, aki a 
tökéletesített változatot rendeleti úton tenné közzé.

A nádori tervezet a Magyar Kancellária korszerűsítését is célul tűzte ki. 
Mintául az osztrák és a cseh hivatalt választotta, mert az a közigazgatásnak és az 
igazságszolgáltatásnak kollegiális szervezetű, világi kancellár irányításával működő, 
szakszerű változatát testesítette meg. Az újjászervezett intézmény teendőit -  miként 
a guberniumét is -  rendszeresen fizetett, jogot tanult és nyelveket ismerő 
tisztségviselők látnák el, nagy műveltségű, lehetőleg a római Collegium 
Hungaricumban végzett püspök-kancellár, de még inkább a magyar főurak közül 
kiválasztott világi személy irányításával.

Öt hónappal a nádori javaslat felterjesztése után, 1688. szeptemberében, 
összeült Pozsonyban egy rendi bizottság Esterházy Pál és Széchényi György 
esztergomi érsek vezetésével. Az uralkodó utasítása értelmében folytatniuk kellett a 
pozsonyi országgyűlésen az új berendezéssel kapcsolatban felmerült kérdések 
megvitatását.8 Tervezetük, amelyet a szakirodalom Magyar Einrichtungsu>erkként 
emleget9 Opinio Dominorum Consiliariorum ad Posoniensem Commissionem pro dic 13 
mensis Septembris anni 16S8 per suam maiestatem sacratissimam convocatorum eidem suae 
mniestati sacratissimae lransmissaU) címen került a király elé. Az emlékirat szoros 
kapcsolatban áll a nádor felterjesztésével, azt veszi alapul, fejleszti tovább, bővíti 
nemcsak részleteiben, hanem új mondanivalóval is. Végeredményben a kettő együtt 
tükrözi a rendek állásfoglalását. Alapmotívuma a másfél évszázados óhaj: az ország 
Mohács előtti állapotának mielőbbi visszaállítása, másként szólva, a magyar nemesi

8 MOL. P 1568 Baranyai hagyaték 7.cs. sz.n.
“ Baranyai Bélánál találkoztam első ízben a megnevezéssel. MOL P 1568 Baranyai hagyaték 7.cs. sz.n. 
111 MÓL Filmtár X 16.192-16.195. 92-93. tekercs: MÓL Esterházy cs. It. P 108 Rep. 69. N 2. 21-52. föl.
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jogok fenntartása, kiegészítve a hasznos és kívánatos osztrák és cseh intézmények 
átvételének igényével.

A Magyar Einrichtungswerk egyetért a nádori hivatalnak központi 
közigazgatási és igazságszolgáltatási szervvé fejlesztésével, de nem guberniumnak 
nevezi, hanem a „király Magyar Titkos Tanácsáénak. Az új intézmény egyenrangú 
lenne a Bécsben működő Császári Titkos Tanáccsal, és úgy szerveződne, hogy a 
nádor elnökletével ülésező legfelsőbb bírósági fórum, a Hétszemélyes Tábla 
kiegészülne magyar közigazgatási, katonai és kamarai szakértőkkel. A tervezet 
egyetért a Magyar Kancellária átalakításának gondolatával, és javasolja annak cseh 
mintájú átszervezését, továbbá, mint állami hivatalnak, teljes szekularizációját, végül 
a vezető tisztségek viselésének magasabb szintű, lehetőleg külföldi képzettséghez 
kötését.

Az igazságszolgáltatással kapcsolatban kijelenti a pozsonyi bizottság -  
ellentétben a nádori felterjesztéssel11 -, hogy elégedett az országgyűlésen hozott és 
megerősített hazai törvényekkel, a peres eljárás rendjével és a meglévő bíróságokkal, 
ide értve a városi és a megyei fórumokat, valamint a Királyi és a Hétszemélyes 
Táblát. A jogszolgáltatás hibáinak okát a szakadatlan háborúk miatt sok éve 
szünetelő legfelső fórumnak, az ún. nyolcados (octavalis) törvényszéknek a 
szünetelésében látja, de sok gondot okoz az is, hogy a Magyar Kancellária és a 
Magyar Kamara beleavatkozik a bíráskodásba.

A pozsonyi reformtervet -  ha a legtöbb kérdésben nem értett is vele egyet a 
bécsi udvar -  felhasználta a Kollonich Lipót vezetésével ülésező albizottság. Amikor 
a rendi javaslatot felterjesztették Pozsonyból (1688. szeptember 22. után12), a 
subeommissio már két hónapja dolgozott a szemléletében jóval korszerűbb és 
radikálisabb tervezetén.

A szűkén értelmezett közigazgatás és az igazságszolgáltatás megújításának 
tervét a Magyar Kancellária átszervezésének gondolata nyitja meg a Iustitiariwn 
című fejezetben. Kollonichék szükségesnek tartják, hogv a Kancellária modern 
hivatallá váljék, annál is inkább, mert a jelenlegi a korrupció melegágya lett és 
szervezetében elavult. Saját tapasztalataikon túl nyilván ismerték Korompay Péter 
nyitrai püspök-kancellárnak a hivatalról írott jellemzését: „Mellettem egy titkár van két 
írnokkal s egy lajstromozó. Az utóbbi tisztnek viselői nem ritkán vakmerők i’oltak magukat a 
kancellárok és titkárok meghagyásainak ellenszegezni, s elbizakodottságukban -  ők lévén a 
pecsétőrök -  vonakodtak az ő Felsége által már aláírt okmányokat megpecsételni, hogy a 
törvényes díjnál nagyobbat zsarolhassanak ki a perlekedő felektől. Véleményem szerint -

"  Esterházy Pál saját tervezetének az igazságszolgáltatás reformjáról szóló fejezetében nem ellenezte a 
törvények felülvizsgálatát, ami a bécsi udvar állandó és helyes gondolata volt. Néhány hónappal később az 
a pozsonyi bizottság, amelyik éppen a nádor elnökletével ülésezett, a leghatározottabban visszautasította a 
törvények revíziójának szándékát, mert kiváltságai veszélyeztetését látta benne. Esterházy nádor kettős 
magatartásának lehetünk itt tanúi: először a király és az ország,lakosok közötti közvetítőként igyekezett 
eleget tenni az uralkodói óhajnak, később viszont a  rendek érdekeit képviselte. Ld. erre bővebben IVÁNYI 

m i .  149-150.
12 A te r v e z e t  sz e p te m b e r  2 2 -é r e  k é s z ü lt el. Iv á n y i  1 9 7 1 .1 3 7 .

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSŐ EZER ÉVE
PÉCS, 2000



152 Varga J. JA,vos
folytatja a püspök -  a Magyar Kancelláriát a cseh képére kellene átidomítani, vagi/, mivel 
Magyarország főkancellárja, az esztergomi érsek nem szokott az udvarnál széket tartani, a 
német birodalmi kancelláriát kellene előképül választani, melyet aztán rangjára nézve 
nyomban követne a magyar."

A hivatal újjászervezéséről a következőképpen vélekedett az albizottság: 
„Kell, hogy pap legyen a kancellár, kívüle négy tanácsosból álljon a Kancellária, mégpedig 
két egyháziból -  hogy a papi rend mindig egyensúlyban legyen a világiakkal a vallás 
dolgában, mellyel a magyarok nem bánnak eléggé kényesen, marasztván hazájukban az 
eretnekséget, honnan Magyarországon minden baj eredetét veszi -  és két világi tanácsosból, 
kikből az egyik német lehetne. Titkár kettő szükséges, az idősebbik tanácsosi ranggal és 
szavazattal bírhatna. A lajstromozó mellé még egy segédet, egy kiadót, egy fogalmazót, 
három írnokot s egy hivatalszolgát kellene adni, és mindnyájukat tisztességesen fizetni, 
miként ez az 1681. évi országgyűlés által eltörölt pozsonyi kormányzóságnál (ti. az 
Ampringen-féle Gubernium esetében) történt.” S hogy a működés feltételei 
zavartalanok legyenek „rendjén volna külön szállást fogadni a Kancellária számára, mert 
annak, hogy eddig nem volt szállása, hogy az irományokat saját házaiknál tartották a 
tisztviselők, annak kell tulajdonítani majdnem az összes levéltár elveszését, a libri regii, a 
királyi könyvek kivételével."

Ellentétben a pozsonyi bizottság, de összhangban a nádor személyes 
tervezetével Kollonichék a magyar törvények revízióját javasolják. A felülvizsgálat 
elkerülhetetlen -  vélekednek -, mert a Tripartitum hemzseg az ellentmondásoktól, 
tele van az első királyok óta más és más körülmények között alkotott törvényekkel, 
amelyeket a bírák és a peres felek arra használtak fel, hogy kijátsszák az igazságot, és 
a maguk hasznát keressék a király és az ország megrövidítésével. Ezért a 
Tipartitumot jól rendezett Corpus Iurisba kell összefoglalni, a hatályon kívül helyezett 
artikulusokat el kell hagyni és korszerű intézkedésekkel kell pótolni. Közjogi aggálya 
nem lévén a tervezet készítőinek, a korszerűsítés inkább az igazságszolgáltatás 
megkönnyítésére és a visszaélések megszüntetésére irányult.

Az első megjobbítandó terület -  véleményük szerint -  az ítélőmesterek 
működése lenne. Az „igazság pestiséinek nevezett bírák hatalma ugyanis annyira 
megnőtt, hogy bárkinek a kérésére, bármilyen fórumon mind vizsgáló, mind 
végrehajtó bíróvá tehetik magukat, a fellebbviteli lehetőség kizárásával. Az ellenük 
felhozott panaszokat fokozza a személyük körül kialakult korrupció: a pereket 
mindig a felperes nyeri meg, aki előre megegyezett az ítélőmesterrel a nyereség egy 
hányadában, és annak kedvét kereste étellel, itallal, pénzzel az alperes kárára. 
„Cégéres bűnözőket a megvásárolt tanúk fejére letett eskü (Kopf-Schwörung) alapján 
elbocsátanak, ártatlanokat pedig kivégeznek" -  írják háborogva az albizottság tagjai. Az 
alperes kiszolgáltatottságát fokozza, hogy pervesztés után nem segíthet magán, 
ráadásul a reá rótt perköltség többszörösen felülmúlja a peres tárgy értékét. A 
tervezet készítői arra a következtetésre jutnak, hogy az ítélőmesterek indokolatlanul

' ' S Z A L A Y  1859. 6.
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nagyra nőtt hatalmát meg kell szüntetni, egyszerű bíróként beosztva őket a 
törvényszékekhez.

Az igazságszolgáltatás korszerűsítésének második feltétele a nyolcados 
törvényszék ítélkezési gyakorlatának a felülvizsgálata. Az ún. nagy octava (indicia 
octavalia maiora) a Királyi Tábla11 * * 14 és a Hétszemélyes Tábla15 fóruma volt, amely a 
Mohács előtti korszakból maradt fenn. A törvényalkotók gyakran elrendelték 
megtartását, a felső-magyarországi vármegyék számára Szent György (április 24.) 
nyolcadától Eperjesen, az alsó-magyarországi részeknek Szent Lukács (október 18.) 
nyolcadától negyven napig Pozsonyban.16 Az octava a nagy perek fóruma lett volna, 
ám a 17. században mindössze két alkalommal, 1611-ben és 1650-ben ülésezett 
Eperjesen. Éppen ezért az Einrichtungswerk-albizottság a megszüntetését javasolja.

Az egykorú jogszolgáltatás botránykövének számított a perletétel és a 
perújítás korlátlan lehetősége, amelyet -  a tervezet készítői szerint -  szigorítani kell. 
Ellenkező esetben a felperes bármikor kérheti a per félben hagyását, „mihelyst úgy 
tetszik" neki, s „mihelyst egy marok pénzzel meg akarja vigasztalni a bírót". Nem különb 
a perújrafelvétel esete sem, amelynek erejénél fogva ugyanazon per megújítható 
ugyanazon bíró előtt, s az új kifogásokkal fellépő fél vég nélkül elhalaszthatja az 
ítélethozatalt.

Botrányos a büntetőeljárás is, amely egyrészt indokolatlanul szigorú, 
másrészt rend és forma nélküli. Emiatt sok ártatlant kivégeznek, több bűnös viszont 
büntetlen marad. Kirívó példaként a boszorkányperek -  egyébként nehezen hihető -  
gyakorlatát említik a szerzők, s azt javasolják, hogy „meg kell szüntetni a 
Magyarországon divatozó fii rósz t és melletti boszorkányságot, mivelhogy tavaly Trencsénben 
gyanúba vett háromszáz személyt kísérletképpen vízbe vetettek, s akik megfulladtak, azokat 
ártatlannak nyilvánították, azokat pedig akik felmerültek, mint ama vétségben 
elmarasztaltakat, kivégezték."17 A megoldást abban látják, hogy az országgyűlés is
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11 A 15. századi a tr ia  reg ia  nevét viselte ez a 17. században is működő nemesi bíróság. Elnöke a királyi 
személynök, tagjai: egy főpap, egy főúr, az alnádor, az alországbíró, négy ítélőmester, négy esküdt nemes
ülnök, két ülnök az esztergomi érsek részéről és a királyi fiscus. A királyi bíróság ítélkezett elsőfokon az
ítélőmesteri, megyei, városi, szenlszéki és földesúri ügyeket kivéve minden más perben, másodfokon pedig
az ítélőmesteri és a megyei ügyekben. Bónls 1935.15-17.
15 Tabula septem viralis , a nemesek felsőbírósága. Az 1690-es évekig mint helytartói, nádori vagy fellebbezési 
bíróság szerepelt. Csak 1694 után vált gyakoribbá a Hétszemélyes Tábla elnevezés, amely az évszázadokon 
át hagyományossá vált hetes tanácstól számlázott. Tagjai: a nádor, az országbíró, a tárnokmester, három 
főúr és három főpap. Az ország bármely lakosára nézve a Hétszemélyes Tábla volt a legfelsőbb fellebbviteli 
fórum, ahonnancsaka királyhoz lehetett fordulni panasszal. Bonis 1935. 13-15.
"> BÓMS1935.17-18.
17 Tömeges alkalmazás helyett inkább csak egyes esetekről lehetett szó. Erre utal Moravcsik Gyula nyomán 
SZILAGYI Mihály: Az ú jra le lep iilö  T olna m eg y e 1710-1720 . In: Tanulmányok Tolna megye történetéből X. 
Szerk.: K. Balog János. Szekszárd 1983. 103. című tanulmányában: „A v árm egye a  boszorkán yperek  
g y akor la tá tó l ism eri eljárással, az úgyn evezett »vízpróbával« a k a r  m eg g y őződ n i arról, h og y  kik  h ibáztath atok  a 
term észeti csapások m iatt. Ezért e lren deli a g y an ú s szem élyek  fü rö sz tés é t : a  község i e lö ljárók  u tasítására , a fa lu s i  nép  
n jjongása közepette, m arkos férfin k ív d ob ják  a g y an ú síto tt szem élyt a vízbe, s h a  az nem  m erül e l benne, bűn össégéhez  
nem  f é r  kétség ."  Ezt erősíti meg SCI IRAM Ferenc: M ag y arország i b oszorkán yperek  1 5 2 9-1768  1. Bp„ 1983. 8. című
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fogadja el az 1658-ban életbe léptetett ausztriai büntetőtörvény könyvet, annál is 
inkább, mert azt a vármegyék és az uradalmak bíróságainak jó része már 
alkalmazza. (A törvénykönyvet Forum processus judicii criminalis, seu praxis criminalis 
címen KoIIonich Lipót a maga költségén lefordította német nyelvről latinra, és 
kinyomtatva az 1687-1688-as országgyűlés résztvevői között kiosztatta.18)

A büntetőjog és a perrendtartás anomáliáinak vizsgálata után javaslatot 
tesznek a szakértők a büntetőtörvényszékek újjászervezésére. Véleményük szerint az 
octava helyett három, a közigazgatástól elválasztott, egyenlő rangú felsőbíróság 
létrehozása szükséges: egy Budán működne a nádor és az esztergomi érsek 
elnökletével, hozzá tartoznának az alsó-magyarországi részek, egyet Kassán 
állítanának fel a felső-magyarországi vármegyék számára, és egyet Zágrábban, élén a 
Horvátországot, Szlavóniát és Dalmáciát igazgató bánnal. A három felsőbíróság 
főként a vármegyei, a városi és a földesúri bíróságoktól fellebbezett 
büntetőügyekben ítélkezne, de polgári perekben (lustiz und Polizey Weesen) is eljárna. 
Tőlük a királyhoz lehetne fellebbezni.

A Tripartitum és a joggyakorlat reformjára tett javaslatok utolsó pontja nyílt 
támadás volt a nemességnek az igazságszolgáltatás terén élvezett kiváltságai ellen. 
Az albizottság ugyanis tarthatatlannak ítélte azt a gyakorlatot, hogy a jobbágy nem 
perelhette urát a bíróságon, hogy a parasztember nemessel szembeni tanúságtételét 
nem vették figyelembe, hogy a nemesember az esetek többségében szabadlábon 
védekezhetett, s meghatározott számú tanú állításával és fejre letett esküjével akár a 
gyilkosság vádjától is megszabadulhatott.

A nemesi előjogoknak a közép-kelet-európai térségben idő előtti 
megnyirbálására tett kísérlet csak az egyik oka volt a jobb sorsra érdemes 
Einrichtungswerk bukásának. A többivel itt nem foglalkozhatunk. Ellenben szólunk a 
Proiectum de noviter instituenda reipublicae Hungáriáié administratione quantum legibus 
patriae minus disconveniret19 című emlékiratról, amelyet Batthyány Ádám dunántúli 
főkapitány és horvát bán megbízásából Patachich Boldizsár, a Magyar Kancellária 
tanácsosa20 készített 1699-ben, vitatkozó hozzászólásként a Kollonich-féle 
Einrichtuugswerkhez. A Proiectum a rendi jogok apológiája, messze túltesz a nádori és 
a pozsonyi tervezeten.

Patachich a közigazgatási feladatok ellátására kettős funkciójú Consilium 
intimum regio Hiingaricum-ot állítana fel. A testület a király akaratát végrehajtó szerv 
lenne, ugyanakkor ügyelne a minden káros újítástól mentes, célszerűbb és

munkájában: „ A m ik o r  e g y - e g y  s z e m é ly  e llen  n je le n tg e t é s c k  s o k a s o d ta k  é s  e g y r e  s ú ly o s a b b a k  le ttek , [...] e s e t le g  
e lr e n d e lté k  a  fi ir ö sz té s t . a z a z  szénnos n é z ő  e lő t t  v íz b e  d o b a ttá k , s lm n em  m e rü lt  cl, b ű n ö s s é g é t  b iz o n y íto t tn a k  v é lték .  
A rr a  is  ta lá l la k  p é ld á t ,  h o g y  v a la k i  ö n m a g a  e llen  k é r te  a  v íz p r ó b á l ,  h o g y  á r t a t la n s á g a  ily  m ó d o n  k iv ilá g o s o d jé k ."
18 Törvényerőre sohasem emelkedett, mert távol állt a rendi jogoktól és a magyarországi büntetési 
gyakorlattól. RÉTI 1916, 6-7.; Mihályi 1927. 18.
|l' Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Collectio Hevenesiana Tom. 33. 489-531.

Patachich Boldizsár horvát származású hivatalnok volt, közel 30 évig működött a Magyar Kancelláriánál. 
Az udvar méltányolta szolgálatait: 1706-ban báróságra emelte és verőcei főispánná tette. Részt vett 1716- 
1718-ban a S y s te m a tic a  C o m m is s io  munkáiban. Kó.NYI 1932. 8., 10. ; Bonis 1935. 172.
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praktikusabb kormányzati rend kialakítására. A Consilium sajátos variánsa a 
gubernium tervezeteknek, mert mértékkel engedné megvalósulni az abszolutista 
szellemű uralkodói törekvéseket, viszont ragaszkodik a nemesi kiváltságokhoz és a 
régi törvényekhez. A világi és egyházi főurakból álló kormányszerv - élén a nádorral 
-  a vallásügy kivételével adminisztrálná az államélet valamennyi területét, és 
minősített esetekben jogot kapna törvényerejű rendeleteknek országgyűlésen kívüli 
megalkotására. A Proicctmu elgondolása összhangban áll azzal a törekvéssel, hogy 
megőrizze a rendi alkotmányt, de bizonyos reformoknak is teret engedjen. Az előbbi 
fenntartásának feltétele a vármegyei szervezet megőrzése, az utóbbinak viszont 
érvényt szereznének a Consilimnban helyet foglaló főurak, akik a rendiség 
érdekeinek képviseletén túl, az udvar hűséges szolgálatára is kellő biztosítékot 
nyújtanának. így valósulna meg a magyar nemesség és a bécsi kormányzat Patachich 
elképzelte érdekegyensúlya.

Az Einriclitungswcrk és a Proicctmu egyaránt előtérbe helyezi a 
főkormányszék kérdésének megoldását. Kollonichék az udvar és a megyei 
közigazgatás közé ékelődő, közbülső fórumnak tekintik, másként szólva az Udvari 
Kancellária mögé sorolják jelentőségében, Patachich viszont azt szeretné, ha a 
Consilium a király nevében, legfelső fokon eljáró kormányszerv lenne, vagyis az 
Udvari Kancellária képviseltetné magát benne, de annak mégis mellérendelve 
működne. Úgy tűnik, mintha a régi királyi tanács felújítása lebegett volna a szerző 
szeme előtt. Ez a legszembetűnőbb különbség az Einriclitungswcrk és a Proicctmu 
politikai szemlélete között. A másik a közigazgatás és az igazságszolgáltatás 
elválasztásának megítélésében mutatkozik meg. Az Einriclitnngsiocrk a politicum és a 
iustitiarium önállósága mellett foglal állást, míg a Proicctmu, a rendiség törvényhozó 
és végrehajtó szerepének gondolatkörén belül maradva, nem tesz különbséget a 
kettő között -  jóllehet felismeri különválasztásuk előnyét -, de nem is tehet, hiszen a 
rendi felfogásnak, amelyhez Patachich szívósan ragaszkodott, egyik alaptétele a 
közigazgatás és az igazságszolgáltatás elválaszthatallanságának gondolata volt.21

A törvényeken is csak nagyon óvatosan szabad változtatni -  vélekedik 
Patachich -, mert tudomásul kell venni, hogy a magyarokat (azaz a nemességet) 
semmi nem bántja jobban, mint törvényeik megsértése, sok évszázados 
jogrendszerük megváltoztatása. Azt javasolja, hogy bízzák a magyarokra az elavult 
articulusok módosítását és a hatályosak összefoglalását. A munka eredményét 
vizsgálja meg a Királyi Tábla, és ne az uralkodó hagyja jóvá, hanem a rendek, hogy 
még a látszata se merüljön fel a törvénysértésnek.

A bírósági szervezet reformját úgy képzeli el a szerző, hogy a Hétszemélyes 
Táblát felváltaná a Consilium, és ott a nádornak, mint a király képviselőjének a 
döntése alapján hoznának ítéletet. Ez az elgondolás közel áll a hajdan volt 
gyakorlathoz, amikor az uralkodó még együtt bíráskodott tanácsadóival. A Királyi 
Táblát ellenben meghagyná és a Consilium alá rendelné, sőt hatáskörébe utalná a

21 A P iv ic c ln n i megítélésére ld.: DonáTH 1968.291-305.
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vármegyei törvényszéktől fellebbezett ügyeket, amelyeket évente két-két alkalommal 
-  külön az alsó- és külön a felső-magyarországi részek számára -, octnvalis 
törvényszéken vizsgálnának felül, Pozsonyban.

A központi hatalom és a rendek viszonylag békés keretek között zajló, több 
évtizedes küzdelme 1703-ban súlyos fegyveres konfliktusba torkollott. Csak a 
szatmári békekötés (1711) teremtette meg a reformok újragondolásának lehetőségét. 
A király (1711 -tői 111. Károly) és a nemesség egyaránt a kompromisszumot kereste, 
hogy az ország erőit az újjáépítés szolgálatába állítsa. Az 1712-1715. évi 
országgyűlésen szakbizottságokat hoztak létre, amelyek javaslatot készítettek többek 
között az ország közigazgatásának és igazságszolgáltatásának a reformjára. Az 
anyaggyűjtés során előkerültek a régi tervezetek, közöttük Patachich Boldizsár 
Proiectuma, és -  jelek szerint -  az Einrichtungswerk is.22

A közigazgatás reformjával foglalkozó Rendszeres Bizottság (Systematica 
Commissio) egy végrehajtó hatalommal felruházott kormányszéket kívánt állítani a 
Magyar Kancellária és a vármegyék közé. Hasonló hivatal körvonalait már a korábbi 
projektumok szerzői is felvázolták -  több-kevesebb határozottsággal -, és gubernia in
nak. Consilium intimum regio Hitngariciim-nak, Magyar Titkos Tanács-nak, vagy 
Consiliiim-nak nevezték. Ezek a dicasterális tervezetek jelentették az előképet, és 
kötötték össze az 1680-1690-es években született emlékiratokat a Rendszeres 
Bizottság javaslatával, amelynek megvalósításaként az 1722. július 16-án kelt királyi 
resolutio elrendelte a Helytartótanács létrehozását. Az új kormányhivatal egyetlen 
udvari hatóságtól sem függött, csak a királytól. (A valóságban a Magyar 
Kancellárián és a miniszteriális konferencián is átmentek a hatáskörébe tartozó 
ügyek.) Elén a nádor állt, őt az országbíró helyettesítette. Tagjait -  22 tanácsost -  az 
uralkodó nevezte ki a világi és az egyházi főurak, valamint a nemesek közül. 
Székhelye Pozsonyban volt, onnan csak II. József rendeletére költözött át 1784-ben 
Budára. A Helytartótanács mintegy 130 éven át, 1724-től 1848-ig megszakítás nélkül, 
a Bach korszak után pedig a kiegyezésig intézte az ország belügveit.2'

A bírósági szervezet átfogó reformja a jogügyi commissio működése 
nyomán valósult meg az 1723. évi törvényekben. A 30. cikkely elrendelte a Kerületi 
Táblák, mint elsőfokú bíróság létrehozását. Ezzel egyrészt kidolgozott és világos 
formában testet öltöttek a Patachich-féle Proiectumban az elsőfokú törvénykezésről 
megfogalmazott bizonytalan gondolatok, másrészt megoldódott az 
Fin rich ti U igswe rkbm  is kárhoztatott ítélőmesteri bíráskodás kérdése, merta 30-34. te. 
a Kerületi Táblák hatáskörébe utalta az ítélőmesteri ügyeket. A dunáninneni

22 A közigazgatás, a gazdaság és a had ügy reformlervét kidolgozó Rendszeres Bizottság (System atica  
C om m issio) elnöke, Csáky István bíboros, kalocsai érsek és Johann Georg Mannagetta a bizottság mellé 
rendelt királyi biztos egyaránt úgy vélekedett, hogy megkönnyítené a munkát, ha kézbe vehetnék a már 
elhunyt (1707) Kollonich l.i pót projektumát. Csáky kérte 1722. április 22-én a királyhoz írt fal terjesztésében, 
Mannagetta is sürgette elküldését a Kancelláriánál. Nem tudjuk, hogy megkapták-e a kéziratot. De az 
bizonyos, hogy Kollonichék gondolatai jelen vannak az 1722. április 13. -  július 13. között megfogalmazott 
Síjslcm n p o lit ico -occon om ico-w ililare  című tervezetben. KÓNY11932. 13-14., 17-18., 23., 28., 30.

MOL P 1568 Baranyai hagyaték 7.es. sz.n.; Embf.r 1940.1., 4 -6., 8.; KőNYI 1932. 31., 43., 47.
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vármegyéknek Nagyszombatban, a dunántúliaknak Kőszegen, a tiszáninnenieknek 
Eperjesen és a tiszántúliaknak Nagyváradon felállított Kerületi Tábla mindegyikén 
egy elnök irányításával négy ülnök, egy jegyző, négy jurátus és egy szegényügyvéd 
működött. A fellebbezéseket a Királyi Táblához továbbították. Ugyanott döntötték el 
a horvát-dalmát-szlavón területről származó, a Báni Táblán nem orvosolt pereket. A 
Királyi Tábla legkevesebb kilenc taggal -  törvénykezési szünetek kivételével -  
folyamatosan ítélkezett. Hatásköre kiterjedt valamennyi ítélőtáblái ügyre, még ha az 
korábban a nádor vagy az országbíró elé tartozott is.24 * * Az ítélettel elégedetlenek a 
Hétszemélyes Táblához fordulhattak jogorvoslatért. E legfelső fórum -  a korábbi 
gyakorlathoz képest -  két főpappal, két főúrral és négy nemessel bővült, így a nádor 
elnökletével 15 tagú fórummá alakult át, és legkevesebb 11 bíró közreműködésével 
időszakonként ülésezett.23

A bírósági szervezet megújítása évszázados jelentőségű munka volt, amelyet 
jeles jogtörténészünk, Bónis György így méltatott: „Századok óta nem foglalkoztak ilyen 
felkészültséggel, tudással és alapossággal a magyar igazságszolgáltatás helyzetével, és újabb 
századokig élt, sőt átalakulva ma is él az a bírósági rendszer, melynek a Systematica 
Commissio rakta le alapjait."21' Külön ki kell emelnünk a Kerületi Táblákat, amelyek -  
az abszolutizmus időszakától eltekintve -  az 1858. évi 54. te. megszüntető 
intézkedéséig szolgálták az igazságot.27

Az 1723. évi országgyűlési törvények jól tükrözik a reformok 
ellentmondásait is. így a Triparti turnét, amelynek korszerűtlenségét több ízben 
hangsúlyozták a jogügyi szakértők. Legutóbb a Novum Tripartitumot kidolgozó 
Rendszeres Bizottság tagjai, akik szerint Werbőczy Hármaskönyvének legnagyobb 
fogyatékossága az, hogy a 16. századi ítélőmester egyetlen kötetbe foglalta az egész 
jogrendszert, ennélfogva különböző természetű jogszabályok halmaza lett, s az 
megnehezíti alkalmazását. Hasonlatuk szerint a Tripartitum egy tüskével teli erdő, 
amelyben a sok tövis miatt csak nagy fáradsággal lehet eljutni a kiszemelt fához, 
amelyről azután kiderül, hogy használhatatlan. Ennek ellenére a magyar nemesség 
szemléletével megegyező, azzal együtt fejlődő jogintézményeket tartalmazott, két 
évszázadon át törvénykönyvként hivatkoztak rá, és alkalmazták. A jogügyi bizottság 
köznemesi tagjai úgy vélekedtek, hogy a HármaskönyvtőX semmiképpen nem szabad 
tágítani, „mert abban van a magyar jog teljes ereje". Még a széles látókörű kortárs, 
Károlyi Sándor is úgy vélekedett, hogy „adjon Isten szent lelket, hogy az első régi 
törvények maradjanak meg [...]". A nemesség kívánsága teljesült: megmaradt féltve 
őrzött törvénykönyve, mert az 1728-1729-es országgyűlés elejtette a reformszellemű 
Nóvum Tripartitumot.28
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A Systematica Commissio -  a történelmi távlatot tekintve -  mégis 
elévülhetetlen érdemeket szerzett magának. Javaslata, mint a 17. század végi rendi 
tervezetek és a Kollonich-féle Einrichtungswerk örököse, lezárta azt a korszakot, 
amelyben a török kiűzése utáni helyzettel szembenéző ország vezetői, az egymással 
megbékélt központi hatalom és a rendek, kísérletet tettek az ország talpra állítására. 
Az 1723. évi törvények összegezték és hűen tükrözték a három évtizedes 
reformfolyamatot és utat nyitottak a 18. század második feléhez, amikor a Habsburg 
uralkodók -  elsősorban II. József -  a felvilágosult gondolatok jegyében igyekeztek a 
Duna menti monarchiához kötni Magyarországot, immár szorosabban, miként azt 
Kollonich Lipót és munkatársai tervezték, a török kiűzésének időszakában.
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A TÖRÖK KIŰZÉSÉNEK IDŐSZAKÁBAN (1 6 8 8 -1 7 2 3 )

János Varga J.:

Versuche der Staatsmacht und der Stände zur Verwaltungs- und Gerichtsreform im Zeitalter der letzten
Türkenkriege (1688-1723)

Zusammenfassung

Die 150 Jahre der türkischen Herrschaft in Ungarn haben das mittelalterlich geprägte 
Staatsverwaltungssystem zerrüttet. Was davon übrigblieb, wurde zur Machtbasis der ständischen 
Bestrebungen gegen die Habsburgermacht, inzwischen veraltet, und konnte an der Wende des 17-18. Jh. 
war dem europäischen Vorbild nicht mehr entsprechen. Die Reform des Systems wurde sowohl durch den 
Adel, als auch den Wiener Hof versucht.

Unter den ständisch veranlassten Entwürfen nehmen die In form atio  des Palatins Pál Esterházy 
(1688), das sogenannte U n garische E in riclitnngsw erk  der Pressburger Adelskommission (1688) und das 
aristokratisch gesinnte P roiectum  des Kanzleirates Boldizsár Patachich an eine hervorragende Stelle. Die 
modernste Version der Reformpläne der Regierung vertreten das mit Lipót Kollonich verbundene 
E inriclitnngsw erk d es K önigreichs H nngarn  (1688-1689) und das während der Tätigkeit der Systematischen 
Kommission entstandene S ystem a p oh tico-oecon om ica-n iih tare  (1722).

Das Grundmotiv der adeligen Reformpläne ist der seit 150 Jahren vorkandene Wunsch: die 
möglichst schnellste Wiederherstellung des Landes in der Form vor Mohács, mit anderen Worten die 
Bewahrung der Standesrechte, ergänzt mit dem Übemahmeanspruch der als nützlich und erwünscht 
betrachteten österreichischen und tschechischen Institutionen, ln diesem Sinne legen die In form atio  und Dus 
U n garische E inriclitnngsw erk  die Erweiterung der Befugnisse der mit dem Palatinamt verbundenen 
Statthalterei, die Errichtung einer neuen Zentralregierung (gubernium), die Modernisierung der 
Ungarischen Kanzlei. Das P roiectum  würde nur die notwendigste Umgestaltung ermöglichen: das 
Consilium, das als Regierungsorgan die Verwaltung überwacht, soll den absolutistisch gesinnten 
Bestrebungen des Herrschers mit Malle stattgeben, hingegen würde es, um die ständischen Privilegien zu 
schützen, dem in Rat befindlichen Aristokraten obliegen.

In Zusammenhang mit der Reform der von der Verwaltung nicht getrennten Gerichtsbarkeit neigt 
tier Entwurf des Palatins zur Revision lies veralteten Tripartitums, die Pressburger Kommission besteht 
hingegen darauf und ist mit der Arbeit der vorhandenen Gerichtshöfe zufrieden. Das P roiectum  geht 
hinsichtlich der Modernisierung der alten Gesetze sehr behutsam vor, die Berechtigung zur obersten 
Gerichtsbarkeit würde bei Auflösung der Septemviraltafel dem Consilium vertrauen, das auch die 
Verwaltungsaufgaben entgegennimmt.

Das Einrichtungswerk von Kollonich ist den ständischen Entwürfen in jeder Hinsicht überlegen. 
Über die Erneuerung der Ungarischen Kanzlei hinaus würde es die Gerichtsbarkeit grundsätzlich 
reformieren: das Tripartitum revidieren, die Tätigkeit der ihre Macht missbrauchenden Protonotarien 
regeln, die Prozessordnung und die Strafprozessordnung modernisieren, die Adelsprivilegien am 
Richterstuhl abschaffen, und schließlich die veraltete Oktavgerichtsbarkeit durch von der Verwaltung 
getrennte Strafgerichtshöfe zweiten Grades ersetzen.

Der 35jährige Reformprozeß wurde mit der Tätigkeit der zwischen 1715-1722 tätigen 
Systematischen Kommission abgeschlossen, wodurch die Entstehung des Statthalterrats (1722) und die 
Errichtung der Bezirkstafeln als Instanz ersten Grades (1723) möglich wurde.

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSŐ EZER ÉVI 
l’ IT S .  200(1



K a t u s  Lá sz l ó :

A RENDI KÉPVISELETI MONARCHIA UTOLSÓ KORSZAKA 
ÉS A FELVILÁGOSUL T ABSZOLUTIZMUS 

A MAGYAR ÁLLAM 1711 ÉS 1848 KÖZÖTT

Magyarország állam- és kormányformája 1711 és 1848 között továbbra is a 
remii képviseleti monarchia. Annak ellenére, hogy a Habsburgok dinasztikus 
birodalmához tartozott, amelynek többi országaiban a rendiség már ténylegesen 
kiszorult a hatalomból, s az uralkodói abszolutizmus kerekedett felül. A Habsburg 
uralkodók korszakunkban -  az előző századhoz hasonlóan -  ismételten kísérletet 
tettek arra, hogy a magyar korona országaiban is abszolút módon uralkodjanak 
(1729-1740, 1765-1790, 1812-1825), ezek a törekvések azonban nem jártak tartós 
eredménnyel, s nem tudták végérvényesen megtörni a rendiség erejét. F, kísérletek 
közül a középső, az ún. felvilágosult abszolutizmus kétségkívül jelentős hatást 
gyakorolt a magyar államfejlődésre, s nagymértékben előmozdította a magyar 
gazdaság, társadalom, kultúra és nem utolsó sorban az államapparátus 
modernizálását. A magyarországi rendiség azonban a 19. század közepéig -  Európa 
egyéb országaihoz viszonyítva -  megőrizte erejét és szerepét mindhárom hatalmi 
szférában, annak ellenére, hogy a rendi dualizmuson belül kétségkívül lényegesen 
megerősödött az uralkodó és a tőle közvetlenül függő bécsi központi 
kormányszervek pozíciója a rendi intézmények rovására.

Korszakunk kezdetét két olyan fontos esemény, illetve dokumentum 
fémjelzi, amely hosszú távon, az egyik 1848-ig, a másik 1918-ig meghatározta a 
magyar államiság fejlődését. Az egyik az 1711-ben megkötött szatmári béke, amely 
helyreállította Magyarországon a rendi alkotmányt. A másik a Pragmatica Sanctio, 
amely meghatározta Magyarország viszonyát a Habsburgok egyéb országaihoz, de 
ugyanakkor biztosította Magyarország kormányzati különállását a birodalmon belül. 
Mindkettő garantálta a nemesség előjogainak és kiváltságainak csorbítatlan 
továbbélését is.

A 18. században a Habsburg abszolutizmus az előző századhoz képest 
enyhébb és józanabb lett, s a magyar rendiség irányában kompromisszumkészséget 
tanúsított. Ebben a Rákóczi-szabadságharc mellett szerepet játszott a Habsburg 
Birodalomnak a spanyol örökösödési háborút követően megváltozott nemzetközi 
helyzete is. III. Károly 1711 tavaszán még Spanyolországból azt írta Bécsbe: „Az az 
akaratom, és különösképpen arra kell ügyelni, hogy ezzel a nemzettel nagy/obb megértéssel 
kell bánni, s elejét kell venni azon panaszának, hogy a németek elnyomják." Néhány héttel 
később pedig: „Ami Magyarországot illeti, ezt az országot most különös jóindulattal és
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óvatossággal kell kormányozni [...] mert ezen ország nyugalma nagyon megfelel 
érdekeinknek."1

Az uralkodó és a magyar rendek közötti kompromisszum jutott kifejezésre a 
szatmári békében, amelynek következtében teljes mértékben helyreállt a rendi 
intézmények működése. A következő évtizedek fejleményei igazolták a bécsi politika 
új irányvonalát: a kompromisszum jól bevált, Magyarországon beköszöntött a belső 
béke és nyugalom időszaka, s midőn 1740-ben, az örökösödési háború 
kirobbanásakor a magyaroknak lehetőségük nyílt arra, hogy viszonylag könnyen 
megszabaduljanak a Habsburgoktól, a magyar rendek egyértelműen Mária Terézia 
mellett foglaltak állást.

Nagy jelentőségű eseménye volt az újkori magyar államfejlődésnek, hogy a 
18. század elején a magyar korona országainak teljes területe felszabadult az oszmán 
uralom alól. Magyarország 1526 előtti területi integritásának és egységének 
helyreállítását azonban a rendek 1848 előtt nem tudták elérni. A Pragmatica Sanctio 
(az 1723: 1-3. te.) virtuálisan kifejezésre juttatta ugyan a magyar korona országainak 
államjogi egységét, midőn a nőági örökösödést „a magyar koronához tartozó részek, 
országok és tartományok" nevében fogadta el, de ugyanezt a gesztust a horvát 
tartomány gyű lés és az erdélyi országgyűlés már korábban, Magyarországtól 
függetlenül, megtette.

Erdély, amely 1690-ben a Habsburg-ház uralma alá került, 1848-ig 
megmaradt külön fejedelemségnek, illetve 1765 óta nagyfejedelemségnek, saját 
törvényhozással és kormányszervekkel, külön udvari kancelláriával. A Diploma 
Leopoldimnn sértetlenül fenntartotta az erdélyi rendi intézményeket és jogokat. Az 
erdélyi országgyűlés, amelyen a három bevett natio, a magyar, a székely és a szász 
képviselői vettek részt, sokkal gyakrabban és rendszeresebben ülésezett, mint a 
magyarországi, s jogköre is szélesebb volt. Joga volt ugyanis jelölteket állítani a 
különböző kormányzati tisztségekre, amelyek betöltése a fejedelem hatáskörébe 
tartozott. Ez a jog összefüggött azzal, hogy a kormányzati tisztségeken az erdélyi 
három natio és négy bevett vallás tagjai osztoztak, pontosan meghatározott 
arányban. Ez a szempont egyaránt érvényesült a legfőbb kormányhatóság, 
közigazgatási funkciója mellett a legfelső bíróság szerepét is betöltő Gubernium 
tanácsosainak, valamint az Országos Számvevőség, az Országos Főbiztosság és a 
Kincstartóság tisztviselőinek kinevezése esetén. Ennek ellenére az erdélyi rendiség 
pozíciói a fejedelemi hatalommal szemben jóval gyengébbek voltak, mint 
Magy a ro rszágo n.

Bár korszakunk szinte minden országgyűlése követelte, nem sikerült 
kiharcolniuk a rendeknek a korábban Erdélyhez csatlakozott magyarországi részek, 
a Partium visszacsatolását sem. Csak annyit sikerült elérni, hogy 1732-ben 
Máramaros és Arad megyét, valamint Zaránd megye nyugati részét 
Magyarországhoz csatolták, a Partium többi része azonban továbbra is Erdélyhez
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tartozott. Az 1836: 21. te. ezek visszacsatolásáról is intézkedett, ennek végrehajtására 
azonban 1848-ig nem került sor.

Nem terjedt ki a magyar rendi intézmények hatásköre a katonai határőrvidékre 
sem, amely a 18. században Szlavóniában, a Tisza és a Maros, majd az Alduna 
mentén, s végül Erdélyben újabb területekkel, ezredekkcl bővült. A határőrvidék a 
bécsi központi katonai kormányzat (Udvari Haditanács) rendelkezése alatt állott. 
Több mint egy fél évszázadig nem csatolták vissza Magyarországhoz a töröktől 
1718-ban visszaszerzett Bánságot (Temesköz) sem, amelyet közvetlenül a bécsi 
központi kormányhatóságok alá rendeltek. A Claudius Mercy gróf által 
megszervezett bánsági adminisztráció, élén az Országos Igazgatósággal (Landes- 
Administration) részben az Udvari Haditanács, részben az Udvari Kamara 
felügyelete alá tartozott. Mária Terézia előbb teljesen kamarai igazgatás alá helyezte, 
majd a magyar rendek ismételt kérésére 1778-ban visszacsatolta Magyarországhoz, s 
területén kialakította Torontál, Ternes és Krassó-Szörény vármegyéket. A következő 
évben került vissza a magyar koronához csatolt külön testként Fiume városa és 
kerülete.

Horvátország bár belügyi és igazságügyi autonómiával rendelkezett, jóval 
szorosabban kapcsolódott Magyarországhoz, mint Erdély. Rendi gyűlését (sabor) 
nem tekintették országgyűlésnek {diaeta), hanem csak tartományi gyűlésnek 
{congregatio), amelyet nem az uralkodó hívott össze, hanem a bán, s nem alkothatott 
törvényeket {le.v), hanem csak az autonóm ügyekre vonatkozó jogszabályokat 
{statútum). A sabor által választott horvát követek resztvettek a magyarországi 
országgyűlésen, amelynek törvényei Horvátországra is érvényesek voltak. A legfelső 
magyar kormányszervek, a Magyar Udvari Kancellária és a Magyar Kamara 
illetékessége Horvátországra is kiterjedt, a Helytartótanácsé viszont eredetileg nem, 
csak 1779 után. A horvát legfelső törvényszék, az 1723-ban létesített báni tábla 
ítéletei ellen a magyar királyi kúriához lehetett fellebbezni. Korszakunk folyamán 
állandó vita tárgya volt a magyar és a horvát rendek között a három szlavóniai 
megye (Eozsega, Szerém, Verőce) hovatartozásának kérdése. Ezek a középkorban 
Magyarország részei voltak, de a 17. század végén, a török kiűzése után a horvát 
bán joghatósága alá helyezték őket. Felemás helyzetüket jelzi az a tény, hogy 
követeiket egyaránt elküldték a zágrábi tartománygyűlésre és a magyarországi 
diétára is.

A szatmári békekötést követő 1712-15. évi országgyűlés törvénybe iktatta a 
rendi alkotmány olyan fontos biztosítékait, mint a koronázás előtt kiadandó hitlevél 
és a királyi eskü. Ezekben az uralkodó kötelezettséget vállalt az ország területi 
integritásának helyreállítására és megőrzésére, valamint arra, hogy az országot nem 
fogja más országok vagy tartományok módjára kormányozni. A hitlevél kötelezte az 
uralkodót a törvények betartására, „amint azok használata és értelme felett a király és a 
rendek közös megegyezéssel országgyűlésen megállapodtak." 1723-ban és 1741-ben 
törvények erősítették meg a nemesség ősi kiváltságait, elsősorban a nemesi 
földbirtok adómentességét. Az említett alkotmánybiztosítékok és a nemesi
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kiváltságokat garantáló alaptörvények ellenére a rendiség pozíciói jogilag, 
formálisan is gyengültek az uralkodóval szemben. Végérvényesen lemondtak a 
szabad királyválasztásról, az Aranybulla ellenállási záradékáról, s a múlté lett az 
önálló Erdély alkotmányvédő szerepe is. 1790-től a legfőbb rendi méltóságot, a 
nádori tisztet a Habsburg család tagjai, főhercegek viselték.

Ami a hagyományos rendi intézmények hatáskörét, működését illeti, az 
országgyűlés esetében lényeges változás nem történt. A rendi országgyűlés 
legfontosabb fegyvere az uralkodóval szemben a hadiadó megajánlása volt, de adott 
esetben az uralkodó megtalálta a módját annak, hogy az országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is behajtsa az adót. Említésre méltó, hogy a 18. század végén a felső táblán 
helyet kaptak az ortodox (szerb) püspökök, az alsó táblán pedig a jász-kun és a 
hajdú kerület követei. Az alsó-tábla működését hatékonyabbá tette a kerületi ülések 
rendszere. Ezeken az informális üléseken ugyanis a követek minden megkötöttség 
nélkül, szabadon megvitathatták a szőnyegen lévő kérdéseket, s kialakíthatták közös 
álláspontjukat. A szigorú és részletes követutasítási rendszer kialakulása előtérbe 
tolta, erősítette a megyék politikai szerepét. Korszakunkban az Autonóm nemesi 
vármegye vált a magyar rendiség legszilárdabb, leghatékonyabb intézményévé, ekkor 
bontakozott ki igazán alkotmányvédő szerepe. A központi kormány rendeletéit 
felülbírálhatta, adott esetben végrehajtásukat is megtagadhatta. Az abszolutizmus 
kiemelkedő képviselői -  II. József és Metternich -  jól érzékelték, hogy 
Magyarországon lényegében több tucat tartománnyal és rendi gyűléssel állnak 
szemben, s az abszolutista kísérletek mindig a megyék ellenállásán szenvedtek 
kudarcot. Az abszolutizmus végleges győzelméhez nem volt elegendő az 
országgyűlést mellőzve, rendeletekkel kormányozni, mert a rendeletek végrehajtása 
nagyrészt a megyéktől függött, amelyek kezükben tartották a közép- és alsó fokú 
közigazgatást. Ezért vagy fel kellett számolni a megyei önkormányzatot, s az 
átszervezett közigazgatás élére minden szinten az uralkodó által kinevezett 
vezetőket helyezni -  mint II. József tette -, vagy pétiig valamilyen módon -  a 
főispánokon keresztül, vagy kinevezett királyi biztosok, adminisztrátorok révén - 
biztosítani a központi kormányzat döntő befolyását a megyékben. Nem véletlen, 
hogy az 1840-es években a nemesi vármegye továbbéltetésének, korszerű 
átalakításának, vagy teljes felszámolásának kérdése váltott ki szenvedélyes vitákat a 
reformellenzéken belül, elsősorban Kossuth és tábora, a „municipalisták", valamint 
Eötvös és barátai, az ún. „centralisták" között.

A szatmári béke után sor került Magyarország és a Habsburgok egyéb 
országai közötti államjogi kapcsolat rendezésére is. Erre a Habsburg-ház férfi ágának 
várható kihalása és a nőági örökösödés, a Pragmatica Sanctio törvény beiktatása adott 
alkalmat. 1712-ben a Magyar Tanács, amelynek a legfőbb rendi méltóságok voltak a 
tagjai, bizonyos feltételekhez kötötte a Habsburg-ház valamely nőtagjának királlyá 
választását. Azt kívánták, hogy a magyar korona országainak és az osztrák-cseh 
örökös tartományoknak ugyanaz a személy legyen az uralkodója és a 
megválasztandó női uralkodó mindezen országokat „felosztliatatlamd és 
elválaszthatatlanul" (indivisibiliter et inseparabiliter) birtokolja. Vagyis a magyar korona
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országai és az örökös tartományok között jöjjön létre „unió" a „külső erővel" 
szembeni közös védekezés céljából. Úgy vélték, hogy Magyarország önmagában 
gyenge ahhoz, hogy megvédje magát a törökkel szemben, s szükségesnek tartották 
az örökös tartományok további anyagi és katonai segítségének biztosítását. Vagyis 
szorosabbra kívánták fűzni a Habsburgok egyéb országaival való államjogi 
kapcsolatot. Ez fejeződik ki az 1723: 1-3. törvénycikkben, a Pragmatica Sanctio-ban, 
amely a következő két évszázadra alapja lett a Magyarország és a Habsburg 
dinasztia, illetve annak osztrák és cseh örökös tartományai közötti közjogi 
viszonynak. Deák Ferenc szerint „tulajdonképpen ez alapította meg valójában a 
monarchiát, ez képezi a trón szilárd alapját, és a magyar államjognak ez a legfontosabb 
biztosítéka."2 Ezen alapult az 1867. évi kiegyezés is. Amint a kiegyezési törvény 
mondja: „Azon kapcsolat, mely egyrészről a magyar korona országai, másrészről Ő 
Felségének többi országai és tartományai között fennáll, az 1723: /., 11., 111. törvénycikkek 
által elfogadott pragmatica sanction alapszik." Ez az uralkodóház és Magyarország 
között létrejött alapszerződés biztosította „egyrészről a birodalmi kapcsolathoz tartozó 
országok és tartományoknak együttes és elválasztatlan birtoklását, másrészről pedig 
Magyarországnak önálló törvényhozási és kormányzatifiiggetlenségét [...] A közös biztosság 
együttes erővel eszközlendő védelme és fenntartása oly közös és viszonyos kötelezettség, mely 
egyenesen a pragnatica sanctioból származik" ,3

A Pragmatica Sanctio-ban a magyar rendek hivatalosan is elismerték, hogy a 
magyar korona országai és az örökös tartományok közötti kapcsolat nem puszta 
perszonális unió, hanem vannak ez országok között „közös ügyek" (a közös védelem), 
így a kapcsolat valójában reális unió. De ezen belül ragaszkodtak Magyarország 
alkotmányos különállásához. A 3. cikkely kimondja, hogy az uralkodó „az ország s az 
ahhoz kapcsolt részek összes hű karainak s rémiéinek minden, úgy hitlevélbe foglalt, mint 
bármely más jogait, szabadságait, kiváltságait s mentességeit és előjogait, az alkotott 
törvényeket s helybenhagyott szokásokat kegyelmesen megerősíti s meg fogja tartani", s 
utódai is hasonlóképpen fognak cselekedni.4 Még nagyobb nyomatékkai tette ezt -  II. 
József abszolusztikus kísérletének bukása és a rendi alkotmány ismételt 
helyreállítása után -  az 1790-91-es országgyűlés, midőn kimondotta, hogy 
„Magyarország a hozzá kapcsolt részekkel együtt szabad és kormányzatának egész törvényes 
alakját tekintve fiiggetlen, azaz semmi más országnak vagy népnek nincs alávetve, hanem 
saját állami léttel és alkotmánnyal bíró ország, [...] így tulajdon törvényei és szokásai szerint 
igazgatandó és kormányzandó, nem pedig más tartományok módjára".5

A Magyarország és az örökös tartományok közötti viszony 
részletkérdéseivel a Pragnatica Sanctio nem foglalkozott, a „közös ügyek" (közös 
védelem) intézésének módját nem szabályozta (erre csak 1867-ben került sor). E
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szabályozás elmulasztása lehetővé tette, hogy az idegenben lakó uralkodó a közös 
ügyeket idegen hatóságok és idegen tisztviselők közreműködésével intézze, s ezekre 
a rendeknek ténylegesen semmi befolyásuk nem volt. A törvények ismételten csak 
azt mondották ki, hogy az uralkodó a magyar vonatkozású ügyeket magyar 
tanácsosai közreműködésével intézze, a gyakorlatban azonban még ez nem igen 
valósult meg.

A Habsburgok és a magyar rendek közti kompromisszum
eredményeképpen az előző két évszázad szüntelen belső háborúi, az emberek, az 
anyagi és kulturális értékek mérhetetlen pusztulása után, 1711-et követően 
beköszöntöttek a belső nyugalom, az újjáépítés és az újjászervezés évtizedei. A 18. 
századdal új korszak kezdődött Magyarország történetében: ekkor vette kezdetét, s 
bontakozott ki gyorsuló ütemben az ország modernizálásának, az európai centrum 
szintjéhez való újkori felzárkózási, vagy legalábbis közelítési kísérletének két 
évszázados folyamata. Az eredményeket a szatmári béke után fél évszázaddal már a 
külföldi megfigyelő is elismeréssel nyugtázta. „Hihetetlen, hogy ez az ország 25 év alatt 
mennyit fejlődött népesség és kultúra tekintetében" -  írta 1769-ben a velencei követ.6 7 
Valóban, az ország népessége a század elején körülbelül ugyanannyi volt, mint két 
évszázaddal korábban: 4 millió körül, s a század végén már elérte a 10 milliót.

A 17. század végén és a 18. század elején mind a bécsi udvar, mind a magyar 
rendi vezetők jól látták, hogy nem csak a török uralom alól felszabadult területek 
újjáépítésére, ujranépesítésére van szükség, hanem az ország egész gazdasága, 
társadalmi és politikai szerkezete, intézményrendszere is lényeges átalakításra, 
reformokra szorul, mert a puszta fennmaradásért folytatott küzdelem két évszázada 
során eljárt felettük az idő, s hazánk számos vonatkozásban nem tudott lépést 
tartani az európai fejlődéssel. Mint ismeretes, már a 17. század végén nagyszabású 
reformmunkálat született Bécsben (Einrichtungswerk), s a magyar rendiség szélesebb 
látókörű vezetői is kidolgozták reformterveiket. Az 1712-15- ös országgyűlés által 
kiküldött reformbizottságok munkálatairól a mai történetírás nem indokolatlanul 
állapítja meg, hogy „e javaslatok korukat messze megelőzték"7 Károlyi Sándor, aki a 
munka oroszlánrészét végezte, jogos büszkeséggel írta feleségének: „az egész 
ministerium is csudállya ily kevés idő alatt egy országnak mindenekben leendő regulatioját 
így elaboráltatva lenni. Nagyobb része bizony alig tudgya megfogni is elméjével a megyei 
követeknek, mert a nagyapja sem álmodott olyakkal."8 E javaslatok alapján az 1722-23-as 
országgyűlés fontos reformokat iktatott törvénybe a közigazgatás (Helytartótanács, 
Országos Biztosság) és a bíráskodás (a Királyi Kúria reformja, kerületi táblák 
felállítása) korszerűsítése érdekében, de a Károlyi által kidolgozott gazdasági, 
társadalmi és kulturális reformjavaslatokkal már érdemben nem foglalkozott. Ezt 
követően a rendek elzárkóztak minden reform, változtatás elől, s mereven 
védelmezték előjogaikat, kiváltságaikat, a fennálló rendszer sérthetetlenségét. A

6 Relationen 320.
7 Ember 1989.403.
» Ember 1989.403.

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSŐ EZER ÉVE
l>ECS, 2000



167

következő évtizedekben minden új kezdeményezés, reform, modernizáló intézkedés 
az uralkodó, illetve a központi kormányzat részéről indult ki.

Ilyen körülmények között az államszervezet korszerűsítése, a modern 
kormányszervek kialakítása az uralkodóra és munkatársaira maradt, a magyar 
rendek érdemi közreműködése nélkül. Az uralkodó azonban nemcsak 
Magyarország királya volt, hanem egy sor egyéb ország és tartomány fejedelme is. 
Intézkedéseiben elsősorban országai összességére volt tekintettel, azaz birodalmi 
politikát folytatott. A modern államapparátus kiépítését is úgy intézte, hogy az a 
birodalom egységének megerősítését szolgálja. A magyar közigazgatás 
korszerűsítése, s általában minden Magyarországot érintő reform az összbirodalmi 
érdekek tekintetbevételével történt. Marczali Henrik megállapítása szerint „a modern 
állam minden eszköze Magyarországban idegen befolyás alatt alakulva meg, idegen kéz alatt 
maradt."9

111. Károly és Mária Terézia tiszteletben tartották a magyar rendi 
intézményeket, de azok érintetlenül hagyásával, föléjük kiépítették a maguk 
korszerű kormányzati apparátusát, azokat a kormányszékeket, dicasterium-ok&t, 
amelyek csak az uralkodótól függtek, neki voltak felelősek. Jellemző ebből a 
szempontból az első valóban modern legfelső szintű magyar kormányszerv, a 
Helytartótanács esete. A Helytartótanács felállítását a Károlyi féle rendszeres 
bizottsági javaslat alapján az 1723-as országgyűlés rendelte el. A tanácsot azonban az 
uralkodó szervezte meg, ő szabta meg szervezetét és ügyrendjét, s ő nevezte ki a 
tanácsosokat. A kormányszék közvetlenül az uralkodónak volt alárendelve, s 
feladata volt a törvények és uralkodói rendelkezések végrehajtása, majd a megyék 
felügyelete is. Még inkább ez volt a helyzet az 1715-ös országgyűlés által törvénybe 
iktatott fele részben magyarokból, fele részben külföldiekből „rendes hadsereg" 
esetében, amely teljesen az uralkodó és a központi katonai igazgatás (Udvari 
Haditanács) rendelkezése alatt állt, a magyar országgyűlés jogkörébe csak a közös 
hadsereg fenntartására szükséges hadiadó megszavazása tartozott.

Az uralkodó által létesített új központi kormányszervek két csoportra 
oszlottak: tanácsadó testületekre és udvari hatóságokra. Tanácsadó testületek voltak 
a század első felében a különféle alkalmi jellegű konferenciák. Ezek helyébe lépett 
1761-ben az Államtanács (Staatsrat), amely 3 államminiszterből és 3 államtanácsosból 
állt. Hatásköre formailag nem terjedt ki a magyar korona országaira, de ténylegesen 
az uralkodók minden magyar vonatkozású ügyben kikérték a testület véleményét. 
Ember Győző szerint, aki az Államtanács azóta elpusztult iratait átnézte 
„mindazoknak a refonnoknak, amelyek Mária Terézia uralkodásának második, felvilágosult 
felében születtek, az Államtanács volt a szülőhelye. Az Államtanács volt a politikai iskolája 
II. Józsefnek, aki kezdettől fogva részt vett a tanács munkájában. Reformjai [...] csírájukban 
szinte mind kimutathatók Kaunitz Vencel államminiszter és Borié Égjed államtanácsos
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votumaiban, akik államférfiúi tehetségben és aktivitásban messze kimagaslottak az 
Államtanács első hat tagja, de talán még az utánuk következők közül is."10

Az igazgatási feladatokkal foglalkozó udvari hatóságok a szakszerű 
bürokrácia elvei alapján szerveződtek: folyamatosan működő, állandó hivatalok 
voltak, tárgykörök szerinti osztályokra és reszortokra felosztva. Az uralkodó által 
kinevezett és bármikor elmozdítható tisztviselőik -  tanácsosok, előadók, titkárok -  
fizetést, az előírt korhatár elérése után nyugdíjat kaptak, s hierarchikus szervezetet 
alkottak. A hangsúly a szakértelmen volt, a kinevezéseknél a származás másodlagos 
szempontnak számított. A magasabb tisztségek betöltéséhez előírt szakképesítés volt 
szükséges, s bevezették a minősítési rendszert is. Ekkor alakult ki tehát a hivatásos 
közszolgálat. Az örökös tartományok legfelső kormányszerveiben már 1749-ben 
megvalósult a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szétválasztása,
Magyarországon erre még több mint 100 évet kellett várni.

A bécsi udvari hatóságok közül egy-egy ország vagy tartomány ügyeit 
intézték a (magyar, erdélyi, osztrák és cseh) kancelláriák. A legmagasabb rangú 
központi hatóság az 1742-ben létesült Udvari és Állami Kancellária lett, amely a 
külügyeket és a dinasztia házi ügyeit intézte. Vezetői a birodalom legelső tisztviselői 
voltak (a 18. században Kaunitz, a 19. század első felében Metternich). A 
szakhatóságok közül az Udvari Haditanács és a vele szoros kapcsolatban álló 
Főhadbiztosság, az Udvari Kamara és az 1745-ben létesült Pénzverési és 
Bányaigazgatóság hatásköre Magyarországra is kiterjedt. A gazdaságpolitika 
birodalmi szintű irányítása az 1746-ban felállított Általános Kereskedelmi 
Igazgatóság (Universalkommerziendirectorium) kezében összpontosult, amelyet 1762- 
ben Kereskedelmi Tanáccsá (Kommerzienrat) szerveztek át.

Magyarország legfontosabb központi igazgatási szerve az udvari kamarák 
mellett az 1723-ban felállított Magyar Királyi Helytartótanács lett, amelynek erdélyi 
megfelelője a Gubernium volt. A tanácsosok közölt valamennyi rend képviselve volt. 
A Helytartótanács -  amelynek székhelye előbb Pozsonyban volt, majd a század 
végén áthelyezték Budára -  szakterületek szerint oszlott osztályokra (ezekből lettek 
1848-ban a minisztériumok.) A Helytartótanáccsal egyidejűleg szervezték meg az 
Országos vagy Tartományi Biztosságot, és a Had biztosságot, amelyek az országban 
állomásozó katonaság és a polgári lakosság között felmerülő ügyeket intézték. A 
magyarországi katonai kormányzat legfontosabb országos főhatósága az 1740-ben 
felállított Főhad parancsnokság lett.

A magyar állam modernizálása érdekében különösen a felvilágosult 
abszolutizmus tett minden téren jelentős lépéseket. A felvilágosult abszolutizmus 
időszakát a magyar történelemben 1765 és 1790 közé helyezzük, midőn nem hívták 
össze a rendi országgyűlést és a nádori szék is betöltetlen maradt. A 
reformintézkedések ebben a negyedszázadban uralkodói rendeletek formájában 
láttak napvilágot. A „felvilágosult abszolutizmust" Kosáry Domokos nyomán úgy 
határozhatjuk meg, hogy ez az európai perifériák elmaradottabb államainak volt
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sajátos kísérlete arra, hogy erőiket összpontosítva, korszerűbbé, hatékonyabbá 
váljanak és az adott rendszeren belül felzárkózzanak arra a szintre, amelyet a 
fejlettebb zóna, elsősorban Franciaország képviselt. „E kísérlet során pótolniuk kellett 
sok olyasmit is, amit a fejlettebb nyugat-európai államokban a „klasszikus" abszolutizmus 
már korábban, a 77. században megteremtett a politikai egységesítés, a központosítás, a 
népesítés, a gazdaságpolitika, az iparpártolás, a műszaki szervezet, az iskolázás, 
közegészségiig}/ terén. " 11 Tehát lényegéből következett az a törekvés, hogy a rendi 
intézményeket mellőzze, sőt fel is számolja. Elvi alapját a német természetjogi iskola 
-  Samuel Pufendorf és Christian Wolff -  államelmélete képezte, amelyet Bécsben 
Justi, Martini és Sonnenfels professzorok adaptáltak a Habsburg birodalom 
viszonyaira. Központjában a közjó, a közboldogság fogalma állt, az államnak és a 
csak Istennek és saját Ielkiismeretének felelős uralkodónak ezt kell szolgálnia. Ennek 
megfelelően a felvilágosult abszolutizmus politikájának legjellemzőbb vonása az 
„etatizmus”, ami annyit jelent, hogy az állam közvetlenül beavatkozik a 
társadalomnak addig az államtól független szféráiba, ellenőrzése alá vonja a 
társadalmi élet egész területét.

Ezt az etatista politikát jól reprezentálja a Mária Terézia által 1768-ban 
kiadott Főispáni utasítás. Eszerint a főispánok legfontosabb feladata az adózó nép 
megóvása „minden igazságtalanságtól és helytelen tehertől". Védelmezzék meg a 
parasztokat a megyei adminisztráció visszaéléseivel és a földesurak által rájuk rakott 
jogtalan terhekkel szemben. Gondoskodjanak arról, hogy „minden helység 
iskolamesterekkel elláttassék." Ügyeljenek az utak, hidak állapotára, a postára, „n 
mértékek és mérlegek egyenlőségére", az erdők helyes kezelésére, az árvák érdekeinek 
védelmére, a közterhek igazságos és méltányos elosztására, a szegények, 
szűkölködők ellátására. Gondoskodjanak az igazságszolgáltatás meggyorsításáról, 
megyéjük gazdasági életének fellendítéséről, piaci lehetőségek biztosításáról, az ipar 
meghonosításáról. Végül táblázatos jelentésekben számoljanak be megyéjük 
népességi, gazdasági viszonyairól, és az iskolákról.12

Az állam, az etatista kormányzat beavatkozik a földesúr-jobbágy viszonyba, 
szabályozza jobbágytelek nagyságát és az úrbéres szolgáltatásokat, s végül biztosítja 
a jobbágy személyes szabadságát is. Védelmezi az adózókat a túlzott földesúri 
kizsákmányolás ellen. Beavatkozik a gazdaságba: gazdaságpolitikájának végső célja 
az állam bevételeinek növelése, de ezt a gazdaság fejlesztése, az adózó népesség 
teherbíró képességének növelése útján kívánja elérni. Elősegíti új növényi kultúrák 
(burgonya, kukorica) meghonosodását, az állatállomány fajtaváltását. Ekkor születik 
meg az állami szociálpolitika (gondoskodás a szegényekről) és a közegészségügy 
(megyei „tiszti" orvosok, hatósági bábák, a járványok elleni védekezés szabályozása, 
s végül 1770-ben átfogó közegészségügyi rendelet.) Az állam veszi kezébe a 
telepítések irányítását, s figyelemmel kíséri a cigányok helyzetét, a társadalomba
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való beilleszkedését. Állami felügyelet, egységes igazgatás alá vonja az iskolákat, 
megszabja a tananyagot, tanterveket (Ratio educationis). „Az iskola politikum” -  jelenti 
ki Mária Terézia, amelynek célja hasznos állampolgárok nevelése. Ugyancsak az 
állam felügyelete és irányítása alá vonják a katolikus egyházat, s kialakul az 
államegyházi rendszer sajátos változata, a „jozefinizmus”. Mária Terézia, aki újra 
felveszi az apostoli királyi címet, átszabja az egyházmegyék határait, új 
püspökségeket létesít, József feloszlatja a szerzetesrendeket, s állami kézbe veszi a 
papképzést. 1782-ben felállítja az udvari egyházügyi bizottságot amelynek 
hatáskörébe tartozik „minden, ami az állam evilági jólétére, jó rendjére és nyugalmára 
befolyással van, beleértve a külső istentiszteletet és a külső fegyelmet, eg\j szóval minden, 
ami nem a hit tanait, a szentségek kiszolgáltatását és a belső fegyelmet érinti."13 Kezeli az 
egyház vagyonát és alapjait, megállapítja a lelkészek és a misék számát, intézkedik 
az egyházi méltóságok betöltése felől. Ugyanakkor újjászervezik a Helytartótanács 
egyházügyi bizottságát is. Az állam végrehajtja a rendkívül egyenlőtlen egyházi 
jövedelmek újraelosztását. Megállapítják a lelkészi jövedelmek minimumát, s a 
püspöki jövedelmek egy részének elvonásával egészítik ki a szegény falusi lelkészek 
jövedelmét. A rendszer talán legfontosabb, következményeiben legnagyobb 
horderejű intézkedése a türelmi rendelet (1781), amely nemcsak a szabad 
vallásgyakorlatot biztosítja, hanem lehetővé teszi azt is, hogy a protestánsok állami 
hivatalt vállaljanak.

Sikerrel alkalmazza a felvilágosult abszolutizmus a kormányzás korszerű 
technikáit: lélekösszeírásokat készít, népszámlálást tart, megindítja az ország 
területének kataszteri felmérését és részletes feltérképezését, a megyéktől és a 
városoktól rendszeres és részletes statisztikai jelentéseket kér a törvényhatóságuk 
állapotáról. Mindezzel csak nagyon röviden utaltunk azokra az intézkedésekre, 
amelyeket Mária Terézia és II. József kormányzata hozott az ország modernizálása, 
az európai szinthez való felzárkóztatása érdekében a társadalmi élet minden 
területén. Ezek a reformintézkedések túlnyomórészt a rendek közreműködése 
nélkül, sőt kifejezetten tiltakozásuk ellenére, ellenállásuk leküzdésével születtek,

A felvilágosult abszolutizmus rendszere II. József halálával, 1790-ben 
összeomlott, a rendi intézmények feltámadtak haló poraikból, sőt -  a felvilágosult 
abszolutizmus negyedszázados uralmának eredményeképp -  a továbbiakban a 
rendi-nemesi társadalom elitje, a „felvilágosult rendiség" vállalkozik a reformok 
továbbvitelére. Egyetérthetünk El. Balázs Éva értékelésével: „Az osztrák felvilágosult 
abszolutizmus etatista programja hozza világra az önálló magyar államiság még nemesi 
veretű, de polgári törekvések számára is nyitott új, majdan hasznosítható koncepcióját. ”14

1790-ben politikai röpiratok százai keresik a továbblépés lehetőségeit, a 
kibontakozás útját. Alkotmánytervek születnek (maga az „alkotmány" szó is ekkor 
jelenik meg), amelyek javaslatokat tesznek a rendi alkotmány módosítására, 
korszerűsítésére. A szerzők között oly nevekkel találkozunk, mint Teleki Sámuel
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gróf, Batthyány Alajos gróf, Széchenyi Ferenc gróf, Török Lajos gróf, Skerlecz 
Miklós, Fekete János gróf, Nagyváthy János. Feltűnően sok közöttük a felvilágosult, 
európai látókörű arisztokrata, aki már elszakadt a rendi konzervativizmustól. De 
színre lép a nem nemes, honoratior értelmiség is, s nem véletlen, hogy éppen az ő 
tollúk arról kerülnek ki olyan javaslatok, amelyek már túllépnek a rendi alkotmány 
keretein, s a modern polgári állam felé mutatnak (Hajnóczy József).

A köznemesség zöme az Ocsai Balogh Péter, a Hétszemélyes Tábla bírája 
által megfogalmazott alkotmánytervet támogatja, amely felvilágosult érveléssel 
támasztja alá a rendi-nemesi koncepciót. Eszerint II. József megszegte a társadalmi 
szerződést, s ezzel a magyar rendek visszanyerték szabad királyválasztó jogukat. 
Készek azonban a dinasztiával űj szerződést kötni, amely a törvényhozásban 
lényegesen kiterjesztené a rendi országgyűlés jogait az uralkodó rovására. A 
végrehajtó hatalom feletti rendelkezés is a rendek kezébe kerülne, mert a legfőbb 
kormányszerv, a szenátus tagjait az országgyűlés választaná. Az egyik alapvető 
felségjogot, a hadüzenet és a békekötés jogát is elvenné az uralkodótól, s ezt is az 
országgyűlés jogkörébe utalná. Az országgyűlés alsó táblája, amely magát valóságos 
alkotmányodé nemzetgyűlésnek tekintette, lényegében ezt az alkotmánytervet akarta 
a koronázási hitlevélbe foglalva elfogadtatni az új királlyal, 11. Lipóttal, aki viszont a 
nemességgel szemben a nem nemesek (a városok és a parasztok) politikai 
képviseletének megvalósítását, a rendi intézmények korszerűsítését szorgalmazta. 
Mint ismeretes, a küzdelemben az ügyesen politizáló Lipőt kerekedett felül, a rendek 
visszakoztak, s végül a király a koronázás előtt csak Mária Terézia hitlevelét írta alá. 
Az országgyűlésnek azonban sikerült elérnie azt, hogy újabb törvénycikkben 
deklarálták Magyarország alkotmányos önállóságát a Habsburgok birodalmán belül 
(1791: 10. te.).

Érdemes még megemlíteni a magyar jakobinusok 1794-ben Martinovics 
Ignác által kidolgozott alkotmánytervét. Ez vette elsőízben számításba a lakosság 
soknemzetiségű összetételét, s javaslata szerint Magyarország autonóm nemzeti 
területekből álló szövetségi köztársaság lenne. „Mimién nemzetiség alkosson külön 
tartományt, éljen külön politikai alkotmánnyal, egymással azonban szoros szövetség kösse 
össze őket. Azaz: Magyarország alakuljon szövetségi köztársasággá, melyben minőén 
nemzetiség szabadon használja saját nyelvét, éljen saját erkölcsei és szokásai szerint."'5

II. Lipót váratlan és korai halála 1792-ben végleg lezárta azt a korszakot, 
midőn az uralkodó és a bécsi központi kormány részéről indultak ki az ország 
modernizálását célzó reformintézkedések. A 18. század végén a bécsi politika 
megmerevedett, s a következő évtizedekben a fennálló rendszer változtatás nélküli 
fenntartására törekedett. I. Ferenc egy sajátos „kabinetabszolutizmust" alakított ki, 
amelyben néhány személyes kegyence tanácsai szerint intézte az ügyeket. Az 
Államtanácsot átszervezték, s a birodalmi szintű kormányhatóságok koordinálására 
létrehozták az Állam- és Konferencia Minisztériumot. Az uralkodásra alkalmatlan 
Ferdinánd alatt egy négytagú (Ferenc Károly és Lajos főhercegek, Metternich,
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'5 Benda 1957.169-170.
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Kolowrat) Államkonferencia intézte a birodalom ügyeit (ezt nevezték kamarillá-nak). 
Az Osztrák Császárság megalakulása 1804-ben nem változtatott a Magyar Királyság 
államjogi helyzetén. A császárságot bejelentő pátens kimondotta, hogy a birodalom 
„több egymástól független országból és királyságból áll, Magyarország alkotmánya, 
törvényei és jogai épségben maradnak". Magyarország különállása a dinasztia országai 
között megmutatkozott abban is, hogy Ferdinánd osztrák császárként I., magyar 
királyként V. volt a hasonló nevet viselő uralkodók sorában.

1830-tól a magyar liberális reformellenzék vette kezébe az ország 
modernizálásának, a 18. században megkezdett reformfolyamat továbbvitelének 
ügyét, célul tűzve ki a rendi alkotmány gyökeres átalakítását, kibővítését, sőt a 
társadalom és az állam polgári átalakításának megvalósítását. Ez utóbbiból 1848 előtt 
ténylegesen nem sokat sikerült megvalósítani. A legfontosabb vívmány e téren a 
magyar államnyelv törvénybeiktatása volt. 1790 és 1844 között fokozatosan 
megvalósult a magyar rendi nacionalizmus egyik fő törekvése: a latin hivatalos 
nyelv helyét a közélet minden fórumán és szintjén a magyar nyelv foglalta el. De a 
rendi országgyűlés által elfogadott nyelvtörvények, valamint a megyéknek a magyar 
hivatalos nyelvek bevezető határozatai ellen az ország lakosságának többségét kitevő 
nemzeti kisebbségek képviselői részéről elhangzó tiltakozások előrevetítették az 
árnyékát annak a súlyos problémának, belső konfliktusnak, amellyel a leendő polgári 
magyar államnak majd meg kell küzdenie: a nemzetiségi kérdésnek. A magyar 
politikai elit nem egy tagja felismerte a soknemzetiségű történeti magyar állam 
integritását fenyegető veszélyt, s ezt a veszélyérzetet az „északi kolosszustól", a cári 
Oroszországtól való félelem is fokozta, ezért szükségesnek tartották a birodalmi 
kapcsolat fenntartását. „Oroszországnak szomszédsága egyrészről, másikról saját 
helyzetünk s a szétfoszlási hajlam, mely külön nemzetiségeinkben rejlik, engem meggyőztek -  
írta Eötvös József -  hogy a monarchiának fennállása nem létünk feltétele ugyan, de 
olyasvalami, mit nyugodt kifejlődésünk igényel."u

Az 1840-es években kialakult a liberális ellenzék programja, amelyben a 
törvény előtti egyenlőség, a közteherviselés, a kötelező örökváltság, a gyülekezési és 
egyesülési szabadság, „a célszerű sajtótörvényekkel körülirt sajtószabadság” mellett a 
rendi állam teljes lebontása és a polgári állam alapvető intézményei is szerepelnek: a 
népképviseleti alapon megválasztott országgyűlés és törvényhatósági gyűlések, 
valamint a felelős parlamentáris kormány.16 16 17 Vagyis Magyarországot rendi 
képviseleti monarchiából polgári jellegű alkotmányos monarchiává kívánták 
átalakítani. Ezt az átalakulást az utolsó rendi országgyűlés az európai forradalmak 
ösztönzésére 1848 tavaszán végre is hajtotta.

16 Eötvös |ózsef levele Széchenyi Istvánnak, 18-18. február 28. (Eötvös 205-206.)
17 Deák 104-106.
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László Katus:

Die letzte Epoche der ständischen Monarchie und der aufgeklärten Absolutismus 
Der ungarische Staat zwischen 1711-1848

Zusammenfass ung

Die Staats- und Regierungsform Ungarns ist zwischen 1711-1848 nach wie vor die ständische 
Monarchie, obwohl Ungarn zur Habsburgermonarchie gehörte, in deren anderen Ländern die Stände 
praktisch entmachtet waren, und der Absolutismus dominierte. Die Habsburger versuchten wieder, wie im 
vergangenen Jahrhundert, auch in den ungarischen Kronländem absolutistisch zu versuchen (1729, 1740, 
1765,1795,1817,1825), diese Versuche konnten dennoch die Kraft der Stände nicht brechen.
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ÁLLAM ÉS JOGFEJLŐDÉS MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADBAN

1. A hosszú, rendszenmltó 19. század
A hosszú tizenkilencedik század az évtizedeit megélő generációk számára 

nem egyenletesen kimért, hanem inkább relatívan gyorsuló-Iassuló történelmi időket 
hozott, egy olyan korszakot, amelynek történeti időtartama túllépett a nominális 
száz esztendőn.

Hazánkban a jozefinizmus erőteljes, beavatkozó, az államéletet 
elkötelezetten átformáló dinamikus korszaka már jelezte a hosszú 19. század 
beindulását. A ferenci reakció „befagyott" periódusa után az 1848-as forradalommal 
megtörtént a polgári állam- és jogrendszer áttörése -  nem minden vargabetű nélkül. 
A dualista „békekorszak" alkotómunkáját a viharfelhők gyülekezése után 1914 nyara 
söpörte félre -  véget vetve egy olyan korszaknak, amely eleinknek olyan drága volt, 
s amelynek gazdaságát, kultúráját és egyben államberendezkedését és stabil 
jogrendszerét azóta annyiszor, s annyian közép-európai aranykorként vágvták 
vissza.1

A 19. század a korszak társadalmának szinte minden területén tradicionális 
értékeket váltott fel, és őrzött meg -  modernizált: az államgépezet és a jogrendszer 
tekintetében is, összetetten és sokszínűén. A magyar fejlődés az európai modellekhez 
hasonlítható, megvan azonban öntörvényűsége is. Volt, ami fejlődött, ha közben 
időlegesen leállt, vagy akár visszafejlődött. A magyar államiság ezer esztendejének 
ebből a hosszú 19. századából tömörítve az alábbiak szerint lehet összefoglalni az 
állam- és jogrendszer fejlődését.2

2. A niakropolitikai koordinátarendszer
A 19. század magyar államának fejlődése, ennek egyes fejezetei 

természetesen beilleszkedtek az európai forradalmak, háborúk és szövetségek 
nagypolitikai koordinátarendszerébe.3 * 5

1 Az emlékirat irodalom mellett a magyar szépirodalom számtalan remeke megállapításunk mellett
tanúskodhat.
1 A választott téma szintézise még a legkisebb részletezés mellett is monográfiát érdemel, igaz ehhez 
számtalan kiváló résztanulmány és könyv, melyeket az irodalomjegyzékünk feltüntet, már rendelkezésre
áll. Ugyanakkor a nemrég lezárt 20. század számtalan új szempontot adott a 19. századi modernizációt 
illetően, és megmutatta, hogy az akkor indult folyamatok hazánkban és a geográfiai térségben még ma 
sincsenek megnyugtatóan lezárva.
5 HERCEGI! 1987.; Marko 1943. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez nem abszolút determináció, a 19. századi 
magyar mixlemizációnak váltakozóan több-kevesebb saját mozgási autonómia is jutott.
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Nagy hatással volt rá a francia forradalom eseménysorozata és az azt követő 
francia hegemóniái aspirációk, hadjáratok, ütközetek és pénzügyi válságok. 1814-et 
követően a Szent Szövetségi rendszerben Európa, és így a magyar államfejlődés 
mintegy „jéggé dermedt". Annak ellenére, hogy ebből az áléit állapotból reformkori 
politikusaink törekvése igyekezett kiemelni az országot, igazából csak az 1848-49-es 
forradalmi hullám segítette új kerékvágásba a magyar politikai és államfejlődést.

Ekkor egyszerre merült fel az olasz és a német egység kérdése, a 
modernizáció ügye és Európa több nemzeténél a nemzeti függetlenség problémája. 
Ezekre a kérdésekre egyértelmű választ ez a viharos két esztendő nem adhatott, 
törekvései számos tekintetben kudarcot vallottak.

A 19. század második felében az osztrák nagyhatalmi törekvések 
sikertelenségével párhuzamosan alakult ki az olasz egység és az egységes német 
állam. Mindezek a viharos lefolyású folyamatok a magyar nemzeti politikára és az 
államfejlődésre is kihatottak. A kiegyezést követően az európai szövetségi rendszer 
polarizálódása vitte hamarosan szűkített pályákra a Monarchián belül a magyar 
államélet lehetőségeit is. A Balkán puskaporos hordónak bizonyult, és egy európai 
konfliktus fenyegető árnya a vezető magyar politikusok számára egyre inkább 
riasztó realitássá vált.

3. Trendek és törésvonalak
A 19. században Európa közepén elhelyezkedő térségekhez hasonlóan 

Magyarországon is nagy társadalmi, politikai, államfejlődési folyamatok zajlottak -  a 
polgári átalakulás hömpölygésének medrében.4 Ennek a modernizációnak a 
geográfiai elhelyezkedése lejtőszerűen indult el Nyugat-Európából, időben eltolódva 
bontakozott ki a német-osztrák térségben, a Lajtától nyugatra. Ugyanakkor a magyar 
állami térség nagyon sok értelemben emelt szintű lépcsőt jelentett a folyamatnak a 
Balkán felé tovább lejtő lefolyásában.

Ezt a processzust a késleltetettség mellett 1849 után Magyarországon 
viszonylagos értelemben tragikus megszakítottság is jellemezte. Amikor ennek a 
kitérőnek az 1867-es kiegyezéssel végeszakadt, a lehetséges megegyezésre, 
kompromisszumra sor került kétféle értelemben is. Európára tekintve megszilárdult 
a polgári modernizációnak (de az utolérés késztetésétől nagyon is sarkallt) perifériás 
változata, másrészt nemzeti értelemben is kompromisszumra került sor.5

Ez a modernizáció ugyanis, ami 1867-től kezdve a dualista keretek között 
kialakult, nem volt olyan optimista és széles horizontú, mint a reformkor 
elképzelései és nem is volt olyan dinamikus és átható, mint 1848-49 törekvései, és 
nem is tudta annyira szélesen meghatározni a modernizáció nemzeti kereteit. * 3 * *

' PölöSkei -  Ránki 1981 kiváló tanulmánygyűjteményének több tanulmányára utalhatunk itt.
3 Módszertani szempontból természetesen roppant érdekes kérdés, hogy a polgári modernizációnak kelet-
közép-európai változata torzult, másodosztályú, periférikus variáns, vág)' önálló, szükségképpen kialakult
su i g en eris  modifikációja a  modernizációnak Ebben a  tekintetben összevethetők L f.b o n  1886 és K a jt á r  
1997b és 1998a egyes fejezeteiben a francia, német és angol, illetve európai különböző régiókra vonatkozó 
modernizációs megállapítások
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4. A közép- és kelet- európai birodalm i modernizációk m odelljei
A 19. századon áthúzódó polgári modernizációnak a közép- és kelet-európai 

nagytérségek, a Habsburgok, a Hohenzollernek illetve a Romanovok birodalmai 
voltak az állami keretei, amelyek meghatározták a politikai, közjogi, szakjogi 
átalakulásnak is a modelljeit.6

A porosz modernizációs modell az 1806-1807-es vereség sokkja után a 
talpraállás szükségességével indult. A jobbágyfelszabadítás, a szabad paraszti 
tulajdon útján mozdította el a porosz agrárrendszert, a junkerbirtok egyidejű 
megtartása mellett. Az 1808-as városi reform az önkormányzati felelősségvállaláson 
felnevelkedett városi polgár állampolgárként való felnövekedésének első lépései 
felett bábáskodott. A reformok fokozatosan megvalósított, egymásra épülő 
rendszerében a minisztériumoknak, a hadsereg korszerűsítésének egyaránt megvolt 
a helye. Ennek eredményeként a porosz állam a talpraállás után egyértelműen 
„jobban vette" a tizenkilencedik századot, és a nagytérség hatalmi versenyfutásában 
a német egységet összekovácsoló nyertes lett.

Ausztria újkori államtörténete reform-nekifutások és stagnálások periodikus 
váltakozását hozta. A burgundi államépítési kultúra I. Miksa és I. Ferdinánd uralma 
idején az osztrák tartományokra hatva közvetve a kamarai, haditanácsi 
dikaszteriális szervezeten keresztül hazánkban is megjelent. A II. József idején 
bekövetkező korszak voluntarista módon az állami feladatvállalást és tevékenységi 
köröket jelentős módon felfokozta. Ausztria modern fejlődésének ez számos 
tekintetben közvetett alapja lett, hazánkban inkább riasztott, mert a nemzeti 
identitást veszélyeztette. 7

A metternichi korszak stagnálása sokba került Ausztriának, hiszen 1848-ban 
a modernizáció és a kül- és belpolitikai stabilizáció sorskérdései egyszerre és 
halmozottan merültek fel.8

Ezekben az években a modernizáció9 felgyorsult, ismét csak voluntarista 
módon jelentkezett, a demokratikus legitimációt a neoabszolutizmus drasztikusan 
félretolta, és határozottan szembeszegült a nemzeti törekvésekkel és érzelmekkel. A 
vezető politikusok közvetlenül eszközjelleggel akartak az előzményekre építve 
polgári átalakulást az államgépezetben és a jogrendszerben, és az így létrehozott

6 Bornhak 1903.; Brauneder 1994.; Hoke 1992.; Engelmann 1889.; Amburger 1966.; Wandruszka -  
Urbanitsch 1975.; Redlich 1926. Tömör összefoglalás: Kajtár 1997b 17. § és 18. § és KajtáR 1998a. 27. § 
alatti megfelelő fejezeteiben. Vö.: HORVÁTH -  KAJTÁR -  NAGYNÉ -  RÉVÉSZ -  STIPTA -  ZUNSZKY 1994. és 
Gönczi -  Horváth -  Shrta -  Z i.inszky 1997. egyes idevágó fejezeteit!
7 A jozefinista államrendszer korszakának természetes ellenhatása volt az 1791:12. te., amely 
Magyarországot más országoktól független országnak deklarálta, amelyet saját törvényei és szokásai 
szerint kell kormányozni.
3 Természetesen az. osztrák birodalmi modernizációnak krizlsidőszakban, feszítettebb tempóban elégtelen 
eszközökkel kellett realizálódnia és az irreális célkitűzés kudarca ellenére reális modernizációs 
teljesítményeket is hozva államférfiak és közhivatalnokok, ha nem is mindig rokonszenves, de mégis csak 
nagy formátumú, gárdáját termelte ki.
,  Olyan nevekkel fémjelezve mint Bach, Stadion, Schmerling, Bruck.
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erős és egységes Ausztria eséllyel megteremtette volna a kialakuló egységes német 
államot, és ezen az alapon tovább lépve egy közép-európai több tízmilliós 
makrotérség vezető hatalma lett volna. A terv grandiózus volt, az eszközök 
kiformálása azonban elszívta az állam energiáit, a kísérlet közvetlen értelemben 
megbukott. Mégis, a modern osztrák állam- és jogrendszer továbbépítésének 
hosszútávon ez az éra meghatározó szakaszának bizonyult, és hazánk jog- és 
államtörténetében is maradandó hatásokat eredményezett.10

Az orosz cári birodalom modernizációja Nagy Pétertől kezdődően az 1917-es 
bukásig hullámmozgást mutatott. Az Európára való modernizációs nyitások (1. 
Péter, 11. Katalin, I. Sándor, II. Sándor) váltakoztak az autokrácia hangsúlyozásával, 
illetve a stagnációs korszakokkal (így a 19. században különösen I. Miklós és III. 
Sándor időszaka tekinthető ilyennek). A modernizáció mindig eszközjellegű, sajátos 
körülmény, hogy nem viszik teljesen végig és a cár uralmának megtartására szolgál. 
Általában katonai vereségek sokkja szolgáltat okot a modernizációs hullámok 
kiváltására.11

5. A modernizáció menete és típusai hazánkban
A meghosszabbított értelemben vett 19. század magyar modernizációjának 

menete több szakaszra osztható, és az egyes periódusoknak sajátos karaktere van, 
így ezek elméleti szempontból is tipizálhatók.12 E szakaszok jellegzetes módon 
tükrözik a polgári állam- és jogrendszer vajúdásának nagy kérdéseire adott 
válaszokat.

II. József modernizációs politikája ellentétes volt a nemzeti törekvésekkel, 
őszinte, ámde voluntarista változásokat kívánt hozni.

A reformkorszak nemzeti optimizmusa tettrekészen álmodott,13 horizontja 
kiterjedt egész Európára. A politikusok naprakészen ismerték a kor nagy kérdéseit 
megjelenítő európai politikát, állam- és jogéletet. A politikai fórumokon a 
modernizációs modellek átvehetőségének mérlegre tételével számos, máig is 
megfontolandó részletkérdést is megvitattak, szó esett szerves- szervetlen 
adaptációról is. A magyar modernizáció történetében ez a korszak mindenképpen a 
leginkább rokonszenves és távlatos.

10 Így a pénzügyjog, ingatlanjog közszolgálati jog és például a közigazgatási tevékenység általános 
karaktere szempontjából ez mindenképpen kiemelendő.
11 I. Sándor uralma idején különös figyelmet érdemel Szperanszkij politikai reformer elkötelezettsége. 
Különleges hatása volt a modernizációnak az 1861-es jobbágyfelszabadítással indított reformok sorával 
fémjelzett másfél évtizedben.
12 A  m o d e r n iz á c ió  á l la m -  é s  jo g tö r t é n e t i le g  i s  a lk a lm a z h a t ó  fo g a lm á r a  n é z v e  v ő .: KULCSÁR 1989. 9-54.; a 
s p e c iá l is a n  jo g h is tó r ia i  t ip iz á lá s r a  á l ta lá n o s  é r v é n n y e l : K a jt á r  1998b, a z  e g é s z  19. s z á z a d r a  n é z v e  

ta r ta lm a z  ö s s z e fo g la ló  m e g á lla p ítá s o k a t : K a jt á r  1997.
n KAJTÁR 1995.; KOVÁCS 1894. ugyanakkor ebben a korszakban az a csodálatos, hogy a perspektivikusság 
pragmatizmussal és konkrét, alkalmazható gyakorlati megoldások elméletileg is vállalható 
körvonalazásával jár együtt.

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSŐ EZER ÉVE
PÉCS, 2000



181
Az 1848-as forradalmi áttörés dinamikus volt, radikális, de részletekben 

építkeznie ideje nem maradt.14 A honvédelem követelményei nagyon hamar 
abszolút prioritást élveztek, az 1849-es augusztusi katasztrófa után a polgári 
modernizáció nemzeti variánsa továbbfolytatásának lehetősége hosszú időre 
lezárult.

A neoabszolutizmus vasvesszővel modernizált, idegen érdekek jegyében, 
nemzeti törekvéseink félretolásával -  de sokszor hatékonynak, maradandónak 
bizonyult.15

A dualizmus a reálisan megvalósítható dualista keretek között a nemzeti 
modernizáció számára a betakarítás évtizedeit jelentette, a liberális optimizmus 
azonban nem volt az egész korszakban végigkísérhető, de időszakonként újra- meg 
újra fellángolva (így például a század végén) vitte előre a modernizációt.16

6. A 19. század államrendszerei, és kormányzati szint modernizációja
A hosszú 49. század során államrendszerek sorozata működött a magyar 

királyság területén.17
A század eleje a rendi dualizmus jegyében a királyi hatalmi szervek és a 

rendi országgyűlés, a nemesi vármegyék és a szabad királyi városok kettősségét 
hozta. Az áprilisi törvényekkel parlamentáris monarchia került bevezetésre, amelyet 
azonban a bécsi udvar támadása 4848 őszén brutálisan félretolt. A Ferenc Józsefi 
korszak irányváltozásai meredekek voltak, az 4849-es márciusi octroyált olmützi 
alkotmánnyal kezdve a szilveszteri pátensen keresztül az októberi diplomáig, illetve 
a februári pátensig gyakorta került sor centralista és tradicionális elemek 
betákolására a dunai monarchia roskatag gépezetébe.18 1867-tel a dualista 
makroszerkezetbe a magyar királyság parlamentáris monarchiaként illeszkedett be. 
A 49. század modernizációs folyamatai ilyen belső pillérek és tartó elemek által 
merevítve alakultak.

A 49. század magyar állama számára legjelentősebb a kormányzati szint 
rendi szisztémából polgári rendszerré való átalakulása volt.19 A késő rendi korszak 
úgynevezett királyi szervei a dikasztériumok voltak: a Helytartótanács, Udvari
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14 KAJTÁR 1999.; KAJTÁR 1999a. Erre utal az, hogy a szakminisztériumokban a hadműveletek közepette is 
tervezgetik a jövendőbeli kódexeket.
15 SASHEGYI 1979.; KajtAr 1980.; KAJTÁR 1986.; KAJTÁR 1989.; Megyei 1861. Némi leegyszerűsítéssel 
mondható, hogy modernizációnk anyja 48, de atyja mégiscsak a Bach-korszak, aki előbbit megerőszakolta, 
majd az osztrákok 1867-ben frigyre léptek modernizációnk anyjával.
16 KAJTÁR 2000a. itt a büntetőperrendtartás, az esküdtszékek bevezetése, az egyházpolitikai jogalkotás, a 
közigazgatási bíráskodás intézményesítése említendő meg feltétlenül.
17 ECKHART 1946. 242-318.; CSIZMADIA -  KOVÁCS -  ASZTALOS 1978. 176-206., 317-329.; SZITA 1992. 76-193.; 
Szita 1993. 19-285.; Mezey 1996. 48-64., 81-155., 195-245., 263-362.; Kmetty 1900.; Brauneder 1994.; 
RedlICI 11926.
18 Szita János gyakran emlegette kollégáinak azt a mondást, hogy Ferenc József úgy váltogatta alkotmányait, 
mint más a fehérneműjét.
19 Eckhakt 1946.; Csizmadia -  Kovács -  Asztalos 1978.; Szita 1992.; Szita 1993.; Mezey 1996.; Nagy 
1971.; Felhő - Vörös 4961.; Bölöny 1978.; Brauneder 1994.; Hock 1879.
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Kamara, Udvari Kancellária. Testületi működésük mellett a nem túl gyors 
ügyintézés jellemezte őket. Ugyanakkor a Habsburg dinasztia országainak sajátos 
közjogi aritmetikája következtében ezeknek a szerveknek működéséhez még egy 
másik szempont is hozzátartozik. A legjelentősebb politikai kérdésekben az előzetes 
döntések bécsi kormányfórumok előtt kerültek tárgyalásra elsősorban koordinatív 
szinten az Államtanács keretében. De jure ezek a szervek nem dönthettek volna 
magyar ügyekben, de facto azonban más volt a helyzet.20

A polgári államfejlődésben a kabinetrendszert és a miniszteri felelősséget az 
1848:3. te. teremtette meg. A szabadságharc bukása után erre az állapotra csak az 
1867-es kiegyezés tért vissza (igaz, hogy ezt a rendszert kiegészítette az állam 
dualista jellegének megfelelően a közös minisztériumokkal). A két időpont között 
Magyarországot eleinte feldarabolták, a legfelsőbb kormányzati szerv a bécsi 
minisztériumokba került át, majd 1860 és 1867 között a késő-rendi szerveket 
állították helyre.

Mindezekben figyelemmel kísérhető a magyar modernizáció
irányváltoztatásokat is magában foglaló, visszaesésektől sem mentes alakulása a 19. 
század idején.

7. Az államgépezet infrastruktúrája
A 19. századi modernizálódó magyar állam karakterisztikus mutatója volt 

belső infrastruktúrája.21 Az újkori állam kialakulása idején az úgynevezett állami 
szférát elsősorban a központi szervek jelentették (Helytartótanács, Kamara, kuriális 
bíróságok), amelyeknek nem, vagy csak igen ritkán épült ki középszintű szervezete. 
Alsó szinten tehát a municipiumok adminisztrációja volt meghatározó.

A 19. századi modernizáció során az önkormányzati vonal mellett 
fokozatosan épültek ki az állami közigazgatás szervei, az úgynevezett királyi szervek 
(vagyis a dekoncentrált szervek). Először a pénzügyigazgatás, az igazságügy 
területén hamarosan a szakigazgatás számos vonatkozásában is.

Tendenciájában az állami közigazgatás fokozatosan visszaszorította az 
önkormányzatit, az ország területére sokszoros hálózat került rá a különböző állami 
funkciókat ellátó szervezetek illetékességi területéből. Sok szakigazgatási, területi 
beosztás több vármegyére is kiterjedt, így egyfajta adminisztratív regionalizmus 
előképe is lett.

8. Bürokraták és elitek a 19. században
Az államgépezetet működtető bürokrácia is sajátosan tükrözte az állami és 

az önkormányzati közigazgatás kettősségét. A 19. században a tisztviselői életérzés a 
kezdetek során honoris officium mal volt összefüggésben és a municipalis hivatalok úri

Eckiiart 1946. 235., 242.
21 Alapmunkának számít ebben a tekintetben (természetesen az aktuális esztendő Tiszti cím- és névtárai 
mellett): MEZNERICS -  TORDAY 1937. A Dél-Dunántúlon végez konkrét elemzést és jut a regionalitás felé 
mutató adminisztratív beosztási következtetésekre: KajtáR 1996b.

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSŐ EZER ÉVE
PÉCS, 2000



jellegükből mindvégig sokat megőriztek, és ez több minisztériumra is jellemző volt a 
polgári átalakulás idején is.22

A modern magyar állam közigazgatási gépezete hatalmas mértékben 
megnövekedett, különösen az évszázad második felében.23 Fokozottan jelentek meg 
benne polgári elemek, ha tradicionális életérzéseket is őrzött.24 A közhivatalnok 
kulturáltsága európai vonásokat is magába olvasztott, ugyanakkor a korszakra 
visszatekintve, később a szociológus egyfajta torz kölcsönzést is regisztrál.25

A rendszerváltozások sorozata gyakorta elitváltásokkal is járt és magával 
hozta a közigazgatási személyzet cseréjét is. A ferenci reakció a jozefinista 
szellemiségű kormányzati szakemberekkel, különösen a jakobinizmus által érintett 
radikális közhivatalnokokkal nem tudott mit kezdeni. A 19. század közepe azután a 
forradalmi és ellenforradalmi változások közepette sorozatban produkálta a 
tisztikarok fel- és leváltását.26 1848 tavasza és 1867 tavasza között becslésünk szerint 
akár 9 esetben is sor kerülhetett az apparátusok cseréjére 20 esztendő alatt. Ez 
bizonyára nem használt a szakszerű polgári igazgatás személyi háttere 
biztosításának! Az elbocsátott légiók sorozata kettétört karriereket is jelentett...

Ugyanakkor 1848-ban a minisztériumok a helytartótanácsi és kamarai 
apparátusból jelentős mértékben merítettek és 1867-ben hasonló helyzettel 
találkozunk az alkotmányos rend teljes visszatérésénél.

A 19. század elitváltást hozott, a tradicionális nemesi-főnemesi hatalmat 
gyakorló köröket az 1848-cal felgyorsuló polgári átalakulás során jelentős mértékben 
polgári elemek váltották fel a kormányzati szférában és az államgépezet széles 
területein.27

Ugyanakkor a tradicionális elitek sok pozíciót megőriztek, sőt a polgári 
elemek is igyekeztek a korábbi nemesi tradíciókhoz, jelképekhez, értékekhez 
igazodni. Ez nyilvánult meg a 19. század közepe után a rangemelésekben.

A dualizmus idején 36 városi tisztviselőt nemesítettek meg. Hagsúlyoznunk 
kell azonban, hogy a nemesi rangra emelések száma jóval jelentősebb volt a 
gazdasági élet szereplőinek körében és a katonáknál, mint a közigazgatás 
tisztviselőinek (s ezen belül az önkormányzatoknak) az esetében. így a vizsgált 1867- 
1918 közötti időszakra a hadsereg tisztjeire közel 500 nemesi rangra emelés jut, a 
minisztériumok személyzetére több mint 100, az igazságszolgáltatás területén 240-re
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22 Klasszikus szöveggyűjtemény: csizmadia 1983. A dualizmusra máig is irányadó: Lakatos 1942.
23 A modernizáció államapparátusában egyre növekvő számú hivatalnok dolgozott. Ezeknek száma az 
1862-es népszámlálás szerint az állami hivatalokat figyelembe véve Magyarországban és Erdélyben kb. 
10.700 volt (és ehhez járult még 20.600 főre tehető önkormányzati közhivatalnok). Az 1914-15-ös 
költségvetési évben a 331.900 állami alkalmazottból a közigazgatásban alkalmaztak 157.600: Kajtár 1997. 
129.

l,d.: alább részletezve!
-5 „M i a h ivata ln ok i ren dszer korcs osz trák  a lak já t v ettü k  át, am ely  kön yvelt és  e llen kön yvelt, rev id eá lt é s  kezelt, 
ren geteg  időt és  erő t igén ybe vett, az aktát e l is intézte, d e az ügyet m egn em  o ldotta  [...]" Weisz Istvánt idézi: 
Kajtár  1989.116,119.
26 Önkormányzati tekintetben erre példákat hoz: KAJTÁR 1980.174-176., 179. és Kajtár 1992.152-155.
27 lLLfiSY -  PETKÓ1985.; CERÖ1940.; FRANK 1928.; L a k a t o s  1942.
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tehető a nemesi rangra emeltek száma. Ugyanakkor az önkormányzatokban (a 
városokat is beleértve) 98 fő lett nemes, s ebből is 41 személy orvos.28

9. A jogalkotás termékei a 19. században
A magyar államgépezet és jogélet modernizációjának a szervezeti és 

személyi hátterek mellett igen komoly normatív bázisa is volt.29 *
A késő rendi korszak jogalkotásában a törvényalkotás időszaki volt, és csak 

a reformkorszak végére lendült be igazán. A központi kormányszervek rendeletéi, 
cirkularéi nehezen voltak áttekinthetők, követhetők és sokszor nem szabályoztak 
igazán átfogóan. Az esetszerű szabályozás és a nem elégséges hatékonyság jellemző 
volt a törvényhatóságok statutumalkotási jogára is. Egészében véve a magyar 
szokásjog uralmának terrénuma igen jelentős ebben a korszakban, tág területet 
hagyva egy majdani kodifikációnak, amelynek ígéretes kezdeményei a 19. század 
első felében már megfigyelhetők.80

A polgári átalakulás áttörését az áprilisi törvények hozták, de a nemzeti 
legiszlációt az önvédelmi harc félbeszakította. A neoabszolutizmus pátensei és 
rendeletéi sokkhatásként érték a magyar társadalmat, hiszen modernizáló 
karakterük mellett nem voltak közérthetőek, áttekinthetőek, számuk ijesztő volt és a 
magyar nép körében igen népszerűtlenek voltak.

A dualizmus időszakában a törvény és rendeletalkotás egyre fokozódó 
mennyisége szolgálta ki a modernizációt.31

A mennyiségi mutatók mellett minőséget jelzett a kódexek sora: az 1875:37. 
te. a kereskedelmi törvény, az 1878:5. te. a büntető törvénykönyv, az 1894:31. te. 
házassági törvény,32 az 1896:32. te. a büntető perrendtartás és az 1911:1. te. a polgári 
perrendtartás. Ugyanakkor, annak ellenére, hogy Magyarországon néhány évig, 
egyes területeken huzamosabb ideig hatályban volt az osztrák polgári törvénykönyv, 
magyar magánjogi kodifikációra nem került sor az egész korszakban.33

28 Hasonló jelenséggel találkozunk a német-osztrák térségben is.
29 A hivatalos kiadványok között szerepeltek a Corpus luris kötetei a helytartótanácsi körrendeletek, az 
Re DL (A korabeli, meglehetősen körmönfont szóhasználattal „Az ausztriai birodalmat illető közönséges 
birodalmi törvény- és kormánylap".) a Lan desgesetz- und R eg ieru ngsblatt fü r  das K ron lan d  U ngarn , a 
konszolidált dualista korszakban a Budapesti Közlöny, a Rendeletek Tára, a Magyar Törvénytár. A 
megfelelő fejezetekben a jogforrásokat részletesen tárgyalja: CSIZMADIA -  KOVÁCS -  ASZTALOS 1978. 
plasztikus példákat hoz: Beér -  CSIZMADIA 1966.; biztos iránytű volt a kor jogásza számára a Magyar Jogi 
Lexikon (Bp., 1898-1907)
»  Csizmadia -  Kovács -  Asztalos 1978.216-224.; BPu 1999.25-31., 149-153., 223-227.
11 Az összehasonlító elemzés megmutatja, hogy 1867-1898 között 1404 törvény keletkezett, 6462 
kormányrendelet és miniszteri rendelet, ezzel szemben viszont 1899 és 1918 között 693 törvény és 6121 
rendelet látott napvilágot. Idézi: KajtáR 1997.128. A szokásjog magánjogi jelentősége mellett sok területen 
háttérbe szorult.
82 Király 1997.
«  Kaitár 1998.; MALFER1992.; CSIZMADIA -  KOVÁCS -  ASZTALOS 1978.398-399.
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10. Két példa: az igazságszolgáltatás, és az önkormányzatok
A 19. században fokozott mértékben összetetté váló állami mechanizmusból 

az igazságszolgáltatást és az önkormányzatokat emeljük ki.
A 19. század folyamán nagy polgári vívmánynak számított az 

igazságszolgáltatás függetlenségének biztosítása, illetve a közigazgatástól való 
elválasztásának megteremtése.34

A magyar bírósági szervezet a késő rendi korszakban meglehetősen 
archaikus volt, a modernizációra feltétlenül rászorult. Általában csak magas 
fórumokon volt elválasztva a közigazgatástól (így a Hétszemélyes Tábla és a Királyi 
Tábla, kerületi táblák), a törvényhatóságok szintjén erre nem került sor, továbbá 
működtek az úriszékek, így patrimoniális viszony szolgáltatott alapot közjogi 
ténykedésre. A bírósági rendszer nemcsak szétforgácsolt volt, hanem működése 
célszerűtlennek és lassúnak minősíthető.35

Az osztrák uralom alatt sok tekintetben modernizáció következett be, de az 
idegen hivatalnokok, a német hivatali nyelv a bíróságok tekintélyét nem fokozta, és a 
hadbíróságok könyörtelen ridegséggel léptek fel a szabadságharc és a forradalom 
szereplőivel szemben. A kiegyezéshez vezető út jegyében 1861 tavaszán ismét 
önkormányzati hatáskörbe került a törvénykezés. Ez modernizációs szempontból 
határozott visszaesést jelentett, noha bizonyos nemzeti sérelmeket feltétlenül 
orvosolt.

Az 1869:4. te. a bíráskodást állami feladatnak minősítette, ezt követően több 
fázisban épült ki a modern magyar igazságszolgáltatási rendszer, élén a Kúriával.36 
A közigazgatási jogvédelem területén pedig az 1896:26. te. teljesítette ki a bírósági 
rendszert.

A magyar jogászok európai hírnévnek örvendtek, az igazságügyminiszterek 
nagy formátumú politikusoknak bizonyosultak számos esetben, és a bíráskodás 
mindennapjainak szereplői a bírák, ügyészek és védők ugyancsak magas minőségre 
emelték, később sokszor példa értékűvé csiszolták a kor magyar törvénykezését.37 *

______________________ ÁLLAM ÉS IOGFE)l.ÓDÉS MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZADBAN

34 Ld.: BÓNIS -  DEGRÉ -  VARGA 1996.; Stipta 1997. idevágó fejezeteit, a genezis folyamatát legalaposabban 
MÂT! IÉ 1982. vizsgálja, a büntető igazságszolgáltatás összehasonlító vizsgálatára nézve: KajtAR 1996.
'5 SriPTA 1997. 57-105.
36 A szervezet kiegészült az ügyészséggel és az ügyvédséggel, garanciális jellegű esküdtbíráskodás járult 
hozzá, eleinte sajtó ügyekben, majd az 1897:33. te. után általában is. MÂTHÉ 1982.; DELAÇASSE 1997.
37 A terjedelmi korlátok miatt csak a büntető tudományok és gyakorlat területéről szeretnék példát hozni. A
magyar büntetőjogászok felkészültsége, szakmai kvalitásai, európai látóköre semmiben nem maradt el a 
kontinens élvonalától, ami a kiragadott nevek kapcsán a mai jogászok számára is nyilvánvaló akkor, 
amikor Cscmegi Károlyra, Csatskő Imrére, Angyal Pálra, Balogh Jenőre, Fayer Lászlóra, Finkey Ferencre 
hivatkozunk. A magyar igazságügyminiszterek arcképcsarnoka is európai teljesítményt jelenít meg, 
amelynek illusztrálására ismét csak olyan neveket tudunk felvonultatni, mint Deák Ferenc (1848), Horváth 
Boldizsár (1867-1871), Pauler Tivadar (1872-1875, 1878-1886), Szilágyi Dezső (1889-1895), Plósz Sándor 
(1899-1905).
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Az önkormányzatok modernizációjának, sokszor illúziókkal is terhelt nagy 
évszázada volt a 19. század. A magyar önkormányzatok átalakulása sok tekintetben 
az európai modellekhez képest sajátosan alakult.38

A 18-19. században lezajló önkormányzati modernizáció során tekintettel a 
népképviseleti törvényhozó testület kialakulására, a bíróságok és a közigazgatás 
szétválasztására igazából az önkormányzatok hatásköre elsősorban a helyi 
gazdasági, közigazgatási ügyekre szorult vissza. A régi jogi megoldásokból ezek 
között a keretek között lehetett valamit átmenteni elsősorban Közép- és Kelet 
Európában.

Az önkormányzati modernizáció nyugati változata a francia, illetve angol 
modell szerint zajlott. Előbbire a feszes centralizáció volt a jellemző, utóbbi sajátos 
megoldásokat is hordozva nagyobb lehetőséget adott az önkormányzat 
kibontakozására.

Közép-Európában a porosz és az osztrák modell stratégiai jelentőséget szánt 
az önkormányzatoknak, a szabad község jelentette volna a szabad állam alapját 
(1808, 1849.). Az önkormányzatiság keretei (jogalkotás, tulajdon, szervezés) szélesen 
voltak megszabva. A stratégiai jelentőség azonban nem valósult meg és a térség 
önkormányzatainak társadalmi megalapozottsága (a háromosztályú és a kuriális 
választójog következtében) igen szűk maradt.

A magyar önkormányzatok átalakulásáról európai léptékű elképzelések 
voltak a reform korszakban. 1848 a városok reformjában áttörést hozott (23. te.), 
részletezésére azonban nem maradt idő. A neoabszolutizmus zsákutcája után 1870- 
1872-ben és 1886-ban került sor az önkormányzatok szabályozására.

A jogi rend több csatornás volt. A megyéket az 1870:42. te., az 1886:21. te., a 
községeket az 1871:18. te. és az 1886:22. te., Budapestet az 1872:36. te. szabályozta. A 
szabályozás egyrészt beilleszkedett a dualizmus sajátos hatalompolitikai gépezetébe, 
ugyanis alkotmányvédő hatáskört hagyott meg a törvényhatóságoknak39, másrészt a 
viszonylag széles (elsősorban törvényhatósági és városi -  és jóval kevesebb községi) 
önkormányzat társadalmi alapjai a virilizmussal és a nem túlságosan tágkörű 
választói jogosultsággal jelentősen korlátozottak voltak.

Ugyanakkor az állampolgárok életét nagyon jelentős mértékben az 
önkormányzatok keretei határozták meg. Ott helyi politika érvényesülhetett, és a 
magyar önkormányzatok épületeikkel, magatartásformáikkal és jelképeikkel jelentős 
értékek hordozói voltak, amelyek emlékeit különösen városainkban máig is 
csodálhatjuk.40

58 A tradicionális korszakra: PALUCYAY 1844.; Zsomos 1842.; KÄU.AY 1982.; BÓNIS -  DEGRÉ 1971.; CONCHA 
1928.; CSIZMADIA 1941.; Klabouch 1968.; Engeli -  Haus 1975.; KaitâK 1987.; KAJTÁR 1988.; Kajtár 1992. 
KAJTÁRl998c.; KAJTÁR 1999a.
19 Ez azonban az 1905-1906-os ún. nemzeti ellenállás idején teljesen hatástalannak bizonyult.
40 Kajtár 1996c. Az önkormányzati építészet és jelképrendszer több ízben volt szemináriumok tárgya a jogi 
kultúrtörténet pécsi jogtörténeti tanszéki oktatásán belül.
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11. A század hatalmi gépezete alulnézetben
A tizenkilencedik század modernizációja, a polgári átalakulás szemlélhető 

egy „plebejus" perspektívából is, egyfajta alulnézetből. A formáljogilag egyenlő 
„állampolgárok" de facto mégiscsak „közrendűek" maradtak a rendi korszak 
felszámolása után is. Adóztak, belőlük került ki az ünnepélyesen felesketett 
sorállomány a fegyveres erőnél, kérvényeztek, folyamodtak, beadványokkal 
igyekeztek befolyásolni a hatóságokat.41

A polgári átalakulás ellenére a magánjogi okiratok sok tradicionális 
fordulatot őriztek, különösen a végrendeleteknél, ele a feudális magánjog egyes 
fordulatai továbbéltek a szerződéseknél is.42 A kérvényeknél, beadványoknál 
évszázadokra nyúlik vissza a címzett alázatos felültitulálása, a panaszos sanyarú 
sorsának komor színekkel történő ecsetelése, a sorsának jobbrafordulását csak a 
hatóság kegyes döntésétől remélhető kérelmező alázatossága, a pozitív döntés esetén 
a javulás és a jó magaviselet ígérete. Kutatásaim során a 18. század későrendi 
petitiáitól a modernizáció kérvényeiig szinte folyamatosan megtalálható a stílusbeli 
hasonlóság.43

A katonai eskü szövege a Hadúr, a Császár és Apostoli király dinasztiájának 
tradícióira, és az uralkodó konzervativizmusára egyaránt utal,44 amikor pedig 1944- 
ben modern fegyverekkel magyar katonák százezreit vezényelték a hadszínterekre.

12. A deficitek és rekvizitumok
A 19. században kiformálódott magyar polgári állam- és jogrendszernek 

eredményei mellett számos tekintetben deficit jelentkezett, amelyek közül a 
legfontosabbak figyelembevétele a mérleg megvonásánál mindenképpen 
elengedhetetlen.45

41 KAJTÁR 1986a.; KAJTÁR 1998a.; KajtáR 2000. Ugyanakkor (Degré Alajos nyomán) a közigazgatás 
évezredes múlttal reménytelenül kísérletezett „gatyábarázásukra".
42 Bagi István alkotmánybíró praxisából számos esetet sorolt fel a végrendeleti formulákkal és az ingatlan 
adásvételi szerződésekkel kapcsolatban személyes beszélgetéseink során.
42 A huszadik század legvégének kérvényeivel, példának okáért a felsőoktatásban találkozva, 
következtetésünk érvénye még hosszabb időre terjed ki, ugyanakkor a liturgius könyörgések (Szent Rita, a 
reménytelen kérések védőszentje) bevonásával egyértelműnek tűnik, hogy a jelenségnek szakrális gyökerei 
vannak.
44 A ne kir. honvédségi eskü a következő: „M i ü n n epélyesen  eskü szü n k a M in den ható  Istenre, hog y  Ő  Felsége, 
Leg felsőbb  fe jed e lm ü n k  és  urunk, E lső  F eren c lózsef, Isten keg y elm éből A usztria császárja, C sehország  k irálya, stb. és  
M agyarország  ap osto li k irálya, é s  hazán k  törvén yei iránt, hű ség g el és  hódo latta l v iseltetü n k. E sküszünk, hog y  Ő 
Felségének, O  Felsége táborn okain ak és  m inden  eg y éb  elö ljáró in kn ak  é s  fö ljebbv a ló in kn ak  is en gedelm eskedü nk, azokat  
tiszteletben  tartjuk és  védelm ezzük , ren deletein ket é s  paran csa ikat m inden  szolgálatban  teljesítjük, m inden  ellen ség  
ellen , bárk i legyen  is az, vízen  és  szárazon , éjje l é s  nappal, csatákban , roham okban , ü tközetekben  és  m in den n em ű  
válla latokban , szóv a l m indenütt, m in d en kor é s  m inden  a lka lom m al v itézü l é s  fér fia son  h arcolu n k; az ellen séggel soha  a 
legk isebb  eg y etértésb e nem  bocsátkozun k; m agu n kat m in dig  a had i törvén yek szerin t és  d erék  hon védekhez  és  
h arezosokhoz  illő  m ódon, és  így  becsü lettel é lü n k  és  ha lu n k! Isten  m in ket úgy segéljen ! Á m en 1." Idézi: KajtáR 1998a. 
163.
45 Az egész hatalmi gépezetnél mindenképpen irányadó: Sarlós 1976.; a választások korlátáinál: Gf.RÓ 
1988. és RUSZOLY 1980. A szabadságjogoknál: csizmadia -  kovács -  asztalos 1978. vonatkozó fejezetei
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A legnagyobb deficit volt, bogy Magyarország az Osztrák-Magyar 
Monarchiában egy világméretű háborús konfliktusba keveredett szövetségi rendszer 
részévé vált. A század elején a fegyverkezés mellett a polgári közigazgatás is 
fokozatosan felkészült a konfliktusra (különösen „A háború esetére szóló kivételes 
intézkedésekről" szóló 1912:63. tc-vel) anélkül, hogy akár sejtette volna annak 
tényleges dimenzióit.

A politikai rendszer, vagyis a dualizmus bonyolult gépezete megmerevedett, 
továbbfejlesztésre alkalmatlannak bizonyult -  a magyarhoni nemzetiségiek jövőjüket 
a korszak végén egyre jobban az államkereteken kívül keresték.

Ugyanakkor a magyar parlamentarizmus meglévő kereteit a politikai akarat 
a választásra jogosultaknak megfelelő számú megnövelésével nem töltötte ki, mint 
Európa nyugati területeken. A választások során a szakirodalom ismételten nem 
csekély súlyú visszaéléseket jegyzett fel.* 46

A szabadságjogoknál jelentős deficitet jelentett, hogy a magyar Corpus 
Jurisban a polgári korszakban teljesen hiányzott egy francia ihletettségű Deklaráció. 
Kivételesen például, a sajtószabadságot törvényi szinten rendezték, de a legtöbb 
szabadságjogot rendeleti úton szabályozták, és ezek a gyakorlatban meglehetősen 
korlátozottan jelentkeztek, garanciáik gyakran nem voltak elégségesek.

A közszolgálat területén kiemelhető az állami személyzet jogviszonyait illető 
átfogó szabályozás, az úgynevezett szolgálati pragmatika hiánya.47

A jogrendszer egészét tekintve a nagy, európai minőségű kódexek, a büntető 
törvénykönyv, a polgári perrendtartás, a büntető perrendtartás mellett a magánjogot 
nem sikerült kodifikálni, az a magyar jogalkotásra, az osztrák Polgári 
Törvénykönyvre, a jogtudomány eredményeire, a bírói jogalkotásra vezethető 
vissza. Ez európai jogforrási-kodifikációs mércével nem elhanyagolható deficitet 
jelentett.48

A korábbi struktúrák maradványait is megtaláljuk a korszakban. Ilyenek 
voltak a tradicionális elitek részleges fennmaradása.49 Nem voltak ilyen jelentősek, 
de sajátos archaikus alakzatot jelentettek a magyar polgári korszak helyi 
közigazgatásán belül, a községi jogban az ún. eszmei községek.50

irányadóak. A helyi igazgatásban az uradalmak polgári községi metamorfózisa: KajtáR 1979. és KajtAr 
1981. közép-európai háttérrel.
46 RUSZOLY 1980 plasztikus példái nemcsak jogtörténetileg, de politikatörténetileg és politológiailag is 
fi gyelemremél tóak.
47 Erre az egész polgári korszakban nem került sor. Ennek rendezésére csak a 20. század végén, a 
rendszerváltozás után bocsátottak ki törvényt Magyarországon.
48 A teljes magánjogi kódex egészére vonatkozó átvétel 1861-es blokkolása: RáTII 1861. és KajtáR 1997a.; 
Kajtár 1998. Ugyanakkor nem feledkezhetünk el arról, hogy az Országbírói Értekezlet a nem közjogi 
kiegyezést már 1861 elején tető alá hozta!
19 Ld.: részletesen korábban!
50 Vagyis az, hogy több nagy uradalom formailag községi alakzatot öltött, noha ennek nem voltak meg a 
valódi önkormányzati feltételei. Ez osztrák és porosz körülmények között úgy történt, hogy az uradalom 
álca felvétele nélkül közvetlenül egyenrangú kommunális alakzatként szerepelt a szabályos községek 
mellett, és adott esetben rendészeti hatáskört is gyakorolt. Vö.: Kajtár 1979. és Kajtár 1981.
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13. A 19. század állata- és jogfejlődésének történelmi Itozadéka
Az előbbiek nyomán tömören megadható az, hogy a joghistórikusok mit is 

tartanak a 19. századi magyar polgári átalakulás történelmi léptékkel mérhető 
teljesítményének.

A korszakban megtörtént a polgári rendszerváltás, kiformálódott a modern 
követelményeknek megfelelő magyar állam- és jogrendszer, kialakultak az ennek 
megfelelő alapvető állami intézmények (parlamentarizmus, kabinetrendszer, 
modern igazságszolgáltatás, közigazgatási infrastruktúra, közigazgatási bíráskodás 
stb.) és átalakultak a polgári és büntető igazságszolgáltatás alapintézményei, 
kiépültek a modern bíróságok, az esküdtbíróságok, a vádképviselet, kodifikálták a 
büntetőjogot, bár a magánjog kodifikációja elmaradt.

A Monarchia alkotó részeként a Magyar Királyság államrendszere és jogi 
rendje Európa-konform lett. Ha anyagi és kulturális tekintetben elmondhatjuk, hogy 
a magyar társadalom soha ilyen közel nem került a hosszú békekorszak 
eredményeinek következtében Európához, úgy ez az állami és a jogi szféra 
színvonalára és a felzárkózásban elért eredményekre is feltétlenül igaz.51

A magyar politikus és jogász, nem egyszer egyetemi tanulmányai 
következtében, de hivatalos- és magánutazásai, illetve kiterjedt nyelvismerete miatt, 
olvasottsága alapján is ismerte az európai jogi és politikai folyamatokat és 
intézményeket, a szakirodalom termékeit. A magyar jogi folyóiratok gyorsan 
közvetítették a törvényhozás újdonságait a kontinens országaiból, ugyanakkor a 
legfontosabb magyar törvények és szakmonográfiák ugyamígy megjelentek a 
világnyelveken, mint ahogy az egyetemes jogi és politológiai kultúra termékeit is 
lefordították magyarra. A magyar jogalkotás olyan kiemelkedő terméke, mint a 
Csemegi-kódex, a büntető törvénykönyv 1878-ból, vagy az 1911-es Plósz Sándor-féle 
polgári perrendtartás, kiemelkedő, európai minőséget adó jogi termék -  miniszteri 
indoklásuk egyben összehasonlító jogi remekmű is.

Mindezeket az eredményeket a 19. század értékelésekor fel kell 
vonultatnunk.

Annak a 19. századnak, amelyet a szarajevói merényletet beindult 
kataklizma elsöpört a föld felszínéről.

*  *  *
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• AMBURGER 1966 = Amburger, Erik: Geschichte der Behördenorganisation 
Russlands von Peter dem Grossen bis 1917. Leiden, 1966.

51 Itt a jogalkotás és a jogalkalmazás minősége mellett feltétlenül utalnunk kell arra, hogy a jogirodalom 
folyamatosan foglalkozott az aktuális európai jogi kérdésekkel, tanulmányok, monográfiák, recenz.iók és 
fordítások formájában.
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István Kajtár:

Staats- und Rechtsentwicklung in Ungam im 19. Jh.

Z usa minentássung

Das ungarische Staats- und Rechtssystem entstand im „langen" 19. Jahrhundert. Es war durch die großen 
europäischen Ereignisse geprägt, im Laufe deren die Modelle der ost-mitteleuropäischen Modernisierung 
im österreichischen, preußischen und russischen Raum ausgestalteten.
Das ständische Staatssystem und die ständischen Regierungsorgane des Jahrhunderts wurden ab Mitte des 
Jahrhunderts durch die bürgerlichen Einrichtungen ersetzt, manchmal mit Umwegen und Sackgassen.

Die ungarische Modernisierung ergab spezifische Typen: Der Umgestaltungsversuch von Josef II. 
war übereilt und voluntaristisch, oft rechnete er mit den nationalen Emotionen nicht. Die optimistische 
Planung der Reformära basierte auf einen breiten europäischen Horizont, liât die Modernisierung 
zusammengesetzt bewertet, war gleichzeitig Theorie und Praxis. Das war von der juristischen 
Kulturgeschichte der ungarischen Modemisierungstheorien die am meisten sympathisch, die die 
tatsächliche Wende vorbereitete. 1848 brachte keine revolutionären Umbruch mit sich, wegen der 
Niederlage bliebe keine Zeit zum Bauen übrig. Der Neoabsolutismus betrieb die Modernisierung ohne 
demokratische Legitimierung, als Mittel der österreichischen Interessen, schnell und effizient, und nicht das 
optimale europäische Wandlungsmodell vertretend, was später auf die ungarische Staats- und 
Rechtsentwicklung bedeutende Auswirkungen hatte. Die Epoche des Dualismus, und die nationale 
Modernisierung in ihr brachte innerhalb der Rahmen der Habsburgermonarchie die ruhige Einbringung mit 
sich. Dieses goldene Zeitalter wurde durch den nach dem Attentat in Sarajewo ausgebrochenen Erste 
Weltkrieg vmichtet.

Die ungarischen Regierungsstruktur, die Verwaltung und die Gerichtsbarkeit erreichten den 
europäischen Stand, das Produkt der Gesetzgebung erhöhte sich quantitativ, ihr internationales Niveau 
machte der Rückstand auf dem Gebiet des Privatrechts relativ.

Der Staatsapparat war zu Beginn des 19. Jh. noch ständisch geprägt, im Rahmen der bürgerlichen 
Umwandlung erhöhte sich die Anzahl der im Staatsapparat Beschäftigten schnell, die traditionelle Elite 
war da stark vertreten, die VerJialtungskultur der staatlichen und kommunalen Bürokratie vereinigte den 
westeuropäischen Stand und die ungarischen Traditionen in sich.

Trotz der Defizite des ungarischen Staates und Rechts hat sich Ungam im 19. Jh. immer wieder 
enger an Europa angeschlossen.
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Szek er es  R ó b e r t :

F ejezet ek  a h á b o r ú s  v á lsá g jo g  k ö rébő l  

A MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS FEJLŐDÉSE AZ I. VILÁGHÁBORÚ ELŐTT ÉS

A KEZDETI IDŐSZAKBAN

E tanulmány a háború jogi hatásait próbálja bemutatni. így megfigyelhető, 
hogy miként viselkedik a jog és a jogalkotás egy hirtelen, kívülről érkező hatás 
következményeként létrejött kényszerpályán, mint amilyen a háború hatásaként 
létrejött kivételes állapot. A modern értelemben vett háborút ugyanis 
(megkülönböztetendő a magánharctól) mindig két vagy több főhatalom (vagy olyan 
hatalom, mely az állami főhatalmat akarja ily módon birtokolni) vívja egymással, a 
jogalanyok csak a háború szenvedő alanyai. Egy államnak általában van ideje arra, 
hogy valamelyest felkészüljön a háborúra, legalábbis a jogi szabályozás tekintetében. 
A honvédelemről vagy a kivételes hatalomról szóló törvények1 mindig az esetleges 
háború idején alkalmazandó kivételes rendelkezéseket tartalmazzák, ám ezek eléggé 
halvány körvonalakat rajzolnak csak ki, a kormányzat későbbi tágabb cselekvési 
lehetőségeit megteremtendő. Ezzel a rendkívül tág cselekvési szabadsággal 
egyébként eddig mindkét világháború idején élt a magyar állam vezetése.2 Ezek a 
keretszabályok, mint később látni fogjuk, nem mindig a legcélravezetőbbek, de egy 
háború előtt nem lehet pontosan megmondani annak a befejezését, és legfőképpen 
különböző hatásait. A továbbiakban a háborút, mint az államok -  illetve ezen 
főhatalmak -  közötti fegyveres konfliktust, illetve az ezt megelőző előkészületi 
időszakot tekintem. Teszem ezt azért, mert az előzetes állami cselekvések csak egy 
ilyen eseményre irányulhatnak, hiszen az esetleges polgárháborút vagy ilyen jellegű 
harcot az állam, mint létét a szuprematív hatalomnak alárendelt személyek részéről 
érkező fenyegetés, támadás által veszélyező bűncselekményként deklarál.

Az államot, mint főhatalmat azonban el kell választanunk a fellelhető 
politikai rendszertől. E két fogalom sajnos az elmúlt évek során meglehetősen 
összefonódott, habár a politikai rendszer csupán az állam társadalmi jellemzője, 
illetve a társadalmi felépítésének egy modellje, a szuprematív hatalom pedig a 
hatalomgyakorlás kizárólagosságát jelenti, a társadalmi-politikai struktúrától 
függetlenül. Éppen ezért a politikai célú állami cselekvéseket ugyanígy el kell 
határolni a háborús célúaktól, hiszen csak ez utóbbiak képezik dolgozatom tárgyát.

11912:LXIII. te. a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
21914:L. te., 1915:XIIl. te., 1916:IV. te.
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Ez azonban igen bonyolult és nehéz feladat, hiszen a háborúknak vannak politikai 
okai is.

Az állam a szupremáciából következően alkotja meg a jog kereteit, és 
ugyanúgy a háborút is ugyanez a főhatalom viseli. Ebből kifolyólag a saját háborús 
céljai miatt gyakran átértékeli a jog addig már-már teljesen letisztult és 
kikristályosodott rendszerét.

Könnyen felismerhetjük azt, hogy ha a joggyakorlást általánosan szabályozó 
jogszabályok módosulnak, akkor ezáltal megbomlik a jogrendszert uraló összhang és 
egyensúly. Márpedig kizárólag ez a két dolog biztosíthatja egy rendszeren belül a 
rendszer tökéletes működését.

A háború pedig egy átmeneti állapot, amikor a személy-személy és a 
személy-állam viszonyok átértékelődnek. Ilyen zavart eredményez a jogi 
rendszerben, és ennek a két legfőbb oka az, hogy: a háborút viselő államot a 
valóságban nem lehet elválasztani az államot alkotó állampolgároktól, akik egyben a 
magánjogi jogviszonyok jellemző alanyai; továbbá az állam eddigi zavartalan 
működése a háború bekövetkeztével megbomlik, és a hatalom ezért kénytelen 
változtatni az állam működésén (és e működésnek része a magánjog folyamatos 
mozgása is), így pedig az kihat az állam részét képező jogalanyokra is.

E két hatásnak egy sajátos szimbiózisát figyelhetjük meg akkor, amikor a 
hatalom, a már meglévő jogi szabályozás által adott lehetőséget kihasználva fejt ki 
közvetlen hatást a jogalanyok felé (pl. kötelező beszolgáltatás). Itt lehet felfedezni az 
állam kettős természetét, melyben a közjogi és a magánjogi elemek is 
megtalálhatóak. A jog rendszerét pedig két alapvető ok miatt módosíthatja az állam, 
ezek az idő múlása miatt elkerülhetetlen modernizációs kényszer (ide értve a 
társadalmi-politikai-gazdasági rendszer változása által indukált jogmodernizációt is) 
és a háború alatt bekövetkező előre nem látott vagy nem várt események által 
kikényszerített jogmódosítás.

A társadalom és a tudomány fejlődésének elkerülhetetlen következménye a 
jogrendszer időnkénti modernizálása. A történelem folyamán megfigyelhető, hogy 
háború és az általános értelemben vett modernizáció elég gyakran 
elválasztathatatlanok egymástól. Hiszen a háború alatt az állam győzni akarása és az 
ezzel járó kényszer sokkal jobban felgyorsítja a fejlődést (pl. a haditechnikával 
kapcsolatos tudományok fejlődését); a fejlődésnek pedig gyakran van háborút 
előidéző hatása (pl. a gazdasági-technikai fejlődés miatt fokozódó termelés egy 
erőszakos piacszerzési kényszerrel járhat, aminek háború lehet a következménye).

A társadalmi modernizáció folyamatos. Célja a kihívásokra választ adni. 
Ezek a kihívások valamilyen külső forrásból származnak. A modernizáció célja 
mindig a kor követelményeinek való megfelelés. A modernizáció eszközei a 
felzárkózási stratégiák, melyek többek között a jogalkotásban csapódnak le. Az 
esetleges elhibázott modernizációs kísérletek következménye mindig egyfajta
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visszaesés,3 amely az adott államot csak még agresszívabbá teszi a társadalmi 
evolúcióban.

A jog változását a háború mintegy kikényszeríti, olyan szélsőséges 
körülményeket teremtve, melyekkel a békés időszakban nem lehet találkozni, esetleg 
elképzelni sem lehet. A modernizáció tehát háború esetén talán még jobban 
szükséges, mint békeidőben, hiszen az állam léte foroghat kockán egy ilyen 
döntésen.

A változás azonban ineffektiv lehet bizonyos környezetben, de akár a 
visszájára sülhet el. A túlzásba vitt jogmódosítás, amely olyan magas fokon van, 
hogy a társadalmi állapotokat már jócskán meghaladta, vagy egyszerűen csak 
túlbonyolított, háború esetén akár teljes káoszt okozhat. A háború alatti könnyebb 
irányítási lehetőség okán előfordul, hogy a központi hatalom háttérbe szorítja a 
törvényhozást, és tág területen alkalmazza a rendeleteket. Ez a jogi hierarchia 
megfordulásán túl, amely inkább elméleti probléma, fokozott hatalomkoncentrációt 
eredményez, amely könnyen vezethet diktatúrához. A háború tehát az először még 
szükségesnek tűnő változtatási kényszerével könnyen eredményezheti a társadalmi 
struktúra felborulását, amely az állam teljes instabilitásáig mehet el.

A háború által megkövetelt jogszabály-módosítások azonban a túlzott 
sietség miatt is rosszul sülhetnek el.4 Ezen a téren mutatkozik meg a jogalkotó 
rátermettsége, hiszen a későn meghozott szabálymódosítás éppoly káros lehet, mint 
az elsietett, és emiatt rengeteg hibát tartalmazó. A hibás jogszabályok egyik jellemző 
„Achilles-sarka" az általuk használt fogalmak pontatlan meghatározása. Előfordul 
azonban olyan fogalomhasználat is, amely az adott fogalmat köznapi értelemben 
alkalmazza, ám a változó körülmények5 miatt alkamazhatatlanná válik. Az ilyen 
jellegű hibák egyértelműleg a háború okozta sokkra vezethetők vissza, ám 
előfordulhat, hogy éppen a pontatlan fogalmak biztosítják a hatalom számára azt a 
tág mozgásteret, melynek köszönhetően az állam létét sikerül megmenteni egy ilyen 
zűrzavaros időszakban. Az állami akarat ugyanis általában érvényesítésre kerül a 
háború alatt még inkább, mint békeidőben, bár előfordulhat, hogy erőszak 
segítségéhez kell folyamodni.

A kényszer a szuprematív hatalom kizárólagos joga egy államban. Háború 
idején azonban az állam maga is kényszer hatása alatt áll, hiszen a háború önnön 
létét veszélyezteti, ezért pedig -  akárcsak az önfenntartási ösztön hatására -  saját 
állampolgárai irányába a megszokottnál erősebb, határozottabb lépéseket tesz. Az 
így létrejött jogszabályok összességét nevezzük kényszerjognak vagy válságjognak. 
A jog ugyanis nem változik meg a háború kitörésekor egyik napról a másikra, hanem 
csak a körülményeknek megfelelően módosul. Egyes jogszabályok végrehajtását

F e je z e t e k  a  h á b o r ú s  v á l s á g jo g  k ö r é b ő l
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3 Az e ltú lz o tt  jo g m ó d o sítá s  e rő s e n  lecsö k k en ti a  jo g  h a té k o n y s á g á t  é s  ez a  tá r s a d a lm i re n d s z e rb e n  ta lá lh a tó  
v is s z a c s a to lá s  so r á n  tá r s a d a lm i z a v a ro k a t  o k o z h a t. (K u l c s á r  9 3 - 9 6 .  é s  VlSEGRÁDY 1 0 - 1 1 .)

3 Jó példa erre az 1914:L. te. bizonytalan és ezáltal a későbbiekben rengeteg problémát okozó 
fogalomhasználata.
5 Például más számít életszükségleti (létszükségleti) cikknek egy jól prosperáló gazdaságban, mint a 
háborús szükséggazdálodás idején.
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felfüggesztik a háború befejezéséig, és a helyüket mások veszik át. A háború kitörése 
után, ha megszűnne az addig élő jogrendszer, és egy teljesen más alapokon és 
logikán nyugvó rendszer lépne hatályba, megszűnne az élet. A háború által okozott 
megrázkódtatást azonban egy, a hirtelen ugrásokat elkerülő változásnak kell 
csillapítania, ugyanis ha a jogrend is ugyanolyan hirtelenséggel módosulna, akkor az 
állam önmaga generálná a kettős megrázkódtatást önmagának. A visszafogott 
átmenet azonban nem azonos lassúval, mert ez utóbbi már az állam létét 
veszélyeztetheti. A lefékezett átmenethez nyújtanak segítséget azok a törvények, 
amelyek már a békeidőben is léteznek, és ezek általában keretszabály jellegűek, ezek 
a honvédelmi törvények.

A keretszabály jellegtől akkor térnek el a részletes szabályozás irányába, ha 
meghozataluk időpontjában már a küszöbön állt a háború. A túlzott keretjelleg 
azonban ugyanúgy megbosszulhatja magát, mint a túlrészletezettség. A háború 
kitörésekor hirtelen fellépő szabályozatlan űrt ugyanis hirtelen ki kell tölteni, amely 
aztán jogalkotási sokkot okozhat. Ez a jogalkotási sokk úgy nyilvánul meg, hogy a 
hirtelen létrejövő rengeteg új szabály rendszerét senki sem látja át teljesen, továbbá a 
túl rövid előkészítési idő miatt a megalkotott jogszabályok tele vannak hibákkal. Az 
állam számára azonban csak a jog által megvalósítható kényszer ilyenkor az egyetlen 
járható út. A direkt beavatkozási módszer ugyanis azzal a nagy hátránnyal járhat, 
hogy az erőszakszervek túlzott befolyáshoz juthatnak, míg végül kontroll nélkül 
magukhoz ragadhatják a vezetést a létrejött hatalmi vákuumban. Ez pedig az állam 
halálát jelentené. A jog tehát az az eszköz, aminek segítségével kellőképpen 
moderálni lehet a hirtelen fellépő társadalmi-környezeti változásokat. Ezek az 
ellenséges állam(ok) által közvetlenül az államra kifejtett hatások, és a belső 
társadalmi-gazdasági hatásokra, melyek legfőbb okai a háború folytán fellépő 
pénzhiány, és ennek folyományai, a nyersanyaghiány, munkaeszközhiány és 
munkaerőhiány.

A jog megfelelő alkalmazása azért fontos, mert így tudja az állam biztosítani 
ebben a felzaklatott rendszerben a saját szupremáciájának az alapját: a rendet.

A klasszikus jogágak közül a közigazgatási jog egy stabil rendszer, amely 
jelentősen nem módosul, kivéve a radikális társadalmi-politikai fordulatokat 
követően. A büntetőjog szigorítását néhány egyedi tényálláson kívül a gyorsított 
(statáriális) büntetőeljárás jellemzi a legjobban, amely néhány, békés időszakban 
fontos eljárási garanciát a perek gyors lefolyása érdekében félretesz. A magánjog, 
mint klasszikus mellérendeltségi viszonyrendszer azonban jelentős változásokon 
megy keresztül, hiszen az állam a magánautonómia korlátozásával érheti el a 
legjobban működésének optimális szintjét (értve ezalatt a gyors reakciókészség és a 
stabilitás ötvözését).

A MAGÁNJOG
A közhatalom és a magánjog kollíziójának néhány alapvető kérdéséről

Felvetődhet a kérdés, hogy meddig terjed a magánjog autonómiája, és hol 
érintkezik a közjoggal. Az autonómiát kétféleképpen lehet megközelíteni: kívülről és
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belülről. Ha a magánjogon belülről nézzük, akkor láthatjuk, hogy az autonómia teljes 
körű: kizárólag az adott rendszer korlátái a határok. Kívülről nézve azonban 
feltűnik, hogy két jelentős korláttal találkozhatunk, ezek a más magánjogi alanyok 
autonóm joggyakorlása, és az államhatalom érdekeibe ütköző cselekedetek.

A magánjog nemcsak ezért nevezhető kettős természetűnek. Egyrészt 
önálló, másrészt az államhatalom által alkotott jogszabályok terelik mederbe ezt a 
szétfolyásra hajlamos jogviszony tömeget.

Beavatkozásra azért lehet szükség, mert az állam saját erőforrásaiból, melyek 
békeidőre voltak méretezve, már nem tudja kielégíteni a háború által túlhajtott 
igényeket, így kénytelen -  a további működéséhez szükséges erőforrások 
előállításához -  a kellő igényeknek megfelelően módosítani az addig a magánjog 
autonómiája alá tartozó területeket. Így kezdődik a háborúval párhuzamosan a 
közjogiasodás terhes folyamata. Az állam közjogi nyúlványaival azonban -  melyek a 
háború kitöréséig azt a célt szolgálták, hogy megerősítsék a magánjogi 
jogosultságokat -  szorosan körbefonja azokat. A magánjog által bekebelezett 
közjogias elemek azonban nem maradnak a joggyakorlatban zárványként a jog 
testében, hanem magánjogiasodnak, így teremtve meg a magánjogi autonómia egy 
sajátos szabadsági fokozatát, melyet háborús kényszerjognak nevezünk.

A jogalanyokról
A jog szempontjából az egyéneknek a legfontosabb tulajdonsága a 

jogképesség és a cselekvőképesség. Az állam, hogy saját cselekvési szabadságát a 
háború igényeihez igazítsa, szinte mindig korlátozza valamilyen mértékben a 
személyek jogait. Itt is elég jól megfigyelhető a jog rendszerszerűsége, hiszen a 
magánjogi személyi jogok terjedelmét eléggé jelentősen befolyásolják az 
alkotmányjogi kategóriába tartozó emberi és állampolgári jogok.

A személyek jogának egyik legfontosabb összetevője a jogképesség. 
Jogképessége azonban nemcsak az embereknek lehet, hanem pl. a jogi személyeknek 
is. A jogi személyek létrejöttük után függetlenednek az őket alapító személyektől, de 
soha nem válnak el tőlük teljesen. Ezért az államra és a gazdaságra is veszélyes lehet 
a háború időszakát kihasználva létrejött jogi személy, hiszen ebben a felpörgetett 
időszakban nem lehet biztosan felismerni, hogy kik rejtőztek a jogi személy álarca 
mögé. Az állam ezek ellen úgy védekezik, hogy egyetemlegesen korlátozza az összes 
jogi személy működését6 létrejöttüket magasabb követelményszinthez fűzve, vagy 
egyenesen megakadályozva azt. Ezzel ugyan megsérti az állam a piaci verseny 
szabadságát, de a háború alatt, ha szabadon hagyja működni a gazdaságot, akkor 
abban a megváltozott társadalmi igények miatt anomáliák jöhetnek létre, és a piac 
ilyetén felborulása az állam létét veszélyezteti. A jogi személyeket ugyanilyen okok 
miatt működésükben is korlátozhatja az állam. Azonban ha az állam központi 
irányító szerepe túlságosan megnő, akkor a jogi személyek elveszítik önállóságukat,
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törvény.
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és ezzel együtt jogi személyiségüket is, mely alatt most a személyhez fűződő 
jogosultságaikat értem.

A természetes személyek jogképessége is módosulhat a háború alatt, de ezen 
a téren nem lehet olyan jelentős változás, mint a jogi személyek esetében. Ennek okai 
a természetes személyek nagy száma és államalkotó jellege, és az ezzel járó hatalmi 
bázis-jel leg.

Bizonyos speciális esetek azonban kikényszerítik egyes természetes 
személyeknél az eltérő jogképességet. Ezek az esetek azonban szigorúan csak a 
háború következtében jöhetnek létre. Ilyen például a frontkatona perlési 
lehetetlensége, vagy a nagyobb ingatlannal bírók fokozott elszállásolási 
kötelezettsége. Ez utóbbi azonban már a megvalósítás problematikáját mutatja, mert 
csak a gyakorlatban létezett, kivívva ezzel számos önérzetes ember támadását.7 Ezek 
a különböző jogképességi fokozatok azonban közvetve az állam és nem az 
esetlegesen kivételezett természetes személyek érdekét veszik figyelembe. Az állam 
léte ugyanis feltétele a jogbiztonságnak, a személyek békés életének.

A személyek jogának másik fontos összetevője a cselekvőképesség. A 
háborús szabályozásban azonban eléggé összefonódik a magánjogi cselekvőképesség 
a büntetőjogi vétőképességgel8. A háborús jogalkotásra egyébként is jellemző, hogy 
nem határolja el egymástól szigorúan a magánjogi és a büntetőjogi kategóriákat, így 
elég gyakran magánjogi tárgyú jogszabályokban büntetőjogi szankciót találhatunk.9 
A cselekvőképesség alatt gyakran csak az ügyleti cselekvőképességet érti a háborús 
joggal foglalkozó irodalom, erre azonban inkább a szerződéseknél térek ki.

A tulajdonjogról10
A tulajdonjog biztosítja a magánjog alanyai számára a dolgok és a vagyon 

értékű jogok feletti rendelkezési lehetőséget. A tulajdonjog alkotja tehát a magánjogi 
jogrendszer gerincét. A békeidőben található normálistól való elhajlás egyfajta 
mutatója lehet a háború mértékének is, hiszen az állam a jogrendszert csak kényszer 
esetén és a kényszer erejének megfelelően módosítja. E módosítások, mivel az állam 
akaratát és érdekét tartják szemük előtt, alapvetően közjogi jellegűek. A magánjog 
azonban eltérő rendszert mutat a közjogtól, de a háború kikényszeríti a közjog 
előtérbe kerülését, és egy sajátos vegyes joganyag kialakulását, a közjogiasodott 
magánjogét.

A tulajdonjog korlátozásáról

7 Például gr. Apponyi Albert tiltakozott ez ellen a Budapest c. lap 1912. XII. 5-i számának 3-4. oldalán, az <5 
szavaival: „ [...] a felső köröknek, a gazdag osztályoknak a vagyona iránt gyengéd fegyelmet tanúsítanak"
s AlmáSI 78-83.
9 Ez inkább arra vezethető vissza, hogy a jogalkotási sokk miatt egy jogszabályban szerepeltek az ezeket a 
társadalmi viszonyokat alakító szabályok, de a büntetőjogi és a magánjogi szabályokat ezen belül is 
pontosan el lehet határolni
10 Terjedelmi okokból nem írok a tulajdonjoggal csak laza összefüggésben álló dolgokról (Például a 
vagyonvá I tságról).
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A tulajdonjog biztosítja a tulajdonos számára a rendelkezési lehetőséget a 
tulajdon tárgyával. Háborúban azonban az állam önnön védelmében korlátozhatja a 
személyek tulajdonában álló dolgok körét.11 Ezek a dolgok általában közvetlen 
befolyással lehetnek a háború menetére. Ide tartoznak a fegyverek, mérgek, 
robbanóanyagok, katonai térképek, stb. Közös ezekben a dolgokban, hogy a háború 
menetét közvetlenül vagy közvetve is veszélyeztethetik. Közvetlen veszélyeztetés 
alatt lehet érteni a konkrét hadászati eszközöket (fegyverek, térképek, stb.), 
közvetetten pedig az állam biztonságát veszélyeztetve lehetnek hatással a háború 
kimenetelére (pl. pacifista röplapok).

Ezen korlátoktól (szerzési és birtoklási tilalom) eltér az, amikor a használati 
jogokat csorbítja az állam. Ez a gyakoribb módszer a magántulajdon ellenőrzésére. A 
használat korlátozása a következőképpen fordulhat elő:
-  azért korlátozzák a használatban, mert a birtok tárgya közel található az esetleges 
ellenséges államhoz (pl. határsáv), és így a használata veszélyes a dolog birtokosára 
is, de előfordulhat, hogy az államra is veszélyes lehet, hiszen a használatot a 
szomszéd állam félreértheti, és közvetlen háborús ok keletkezhet belőle;
-  a másik oka a használat korlátozásának konkrét hadászati cél lehet, hiszen 
előfordulhat, hogy pl. a határsávban álló épületet meg kell erődíteni a háború miatt, 
ekkor a birtokos tűrni köteles a közhatalom ilyen irányú tevékenységét, vagy a 
hadsereg ellátási igényének a kielégítésére veszik igénybe a gyártási kapacitás egy 
részét.

Beláthatjuk azonban azt, hogy ezek a magánjogi korlátozások, akárcsak a 
többi, az állam érdekét, és ezen keresztül egyben az állampolgárokét is biztosítják. 
Egyik legjellemzőbb példája a tulajdonosi jogosítványok megcsonkításának az 
üzemek állami használatba vétele.12 Ez gyakran nemcsak a később tárgyalandó 
szerződéskötési kényszerrel jár, hanem előfordulhatott az üzem berendezéseinek 
átalakítása, hogy még alkalmasabb legyen háborús eszközök gyártására. Jellemző 
továbbá a szállítási és távközlési eszközök igénybevétele is.13 A szállítási feladatok, 
mint a hadászati mozgékonyság alapkövei már évszázadok óta megtalálhatóak a 
joganyagban. A tömegtermelés kialakulása után már nemcsak a szállítási feladatokat 
rótták ki a tulajdonosokra, hanem a szállítóeszköz-üzemek tulajdonosait kötelezték 
nemcsak a gyártókapacitás átengedésére, hanem a gyártható mennyiséget is 
meghatározták. Szintén a történelem folyamán már számtalanszor megtalálható az 
elszállásolási kötelezettség,11 mely talán a legenyhébb magánjogi jogosítvány
csökkentésnek tekinthető a háborús kényszerjog területén. Kezdetben pontosan, 
részletesen meghatározták az igénybe vehető dolgokat. Később azonban a 
honvédelmi törvények olyan tág keretszabályokat tartalmaztak, amelyek szinte

Fe j e z e t e k  a  i  iá b o r ú s  v á l s Ag j o g  k ö r é b ő l

A  MAGYAR JOGI SZABÁLYOZÁS FEJLŐDÉSE AZ I. VILÁGHÁBORÚ É LŐ IT ÉS A KEZDETI IDŐSZAKBAN

"  1912:LXI1I. te. 7.§, 1914:L. le. 3.§, 1915.4207. M.E. sz. rendelet 
121914:L. tc.4.g
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bármely tulajdontárgy háborús célból való állami igénybevételét lehetővé tették. Az 
enyhülési folyamat közben azonban újból szűkítették az igénybevehető dolgok körét.

A tulajdonjog megszűnéséről
A leg kegyetlenebb beavatkozás a magánjogba azonban a tulajdonjog 

kategorikus megszüntetése bizonyos dolgokra; ez megszünteti a személyek 
tulajdonjogát az adott kategóriába besorolható dolgokon, illetve eleve lehetetlenné 
teszi a szerzésüket -  ezt a tulajdonjogi korlátozások között már tárgyaltuk. A 
tulajdonjognak azonban létezik egy egyedi megszüntetése, ez pedig a háborús 
kisajátítás. A békés időszakban a kisajátításnak három feltétele van: a kártérítés 
legyen azonnali, feltétlen és effektiv. A háború által keletkeztetett különleges 
helyzetben azonban inkább az állam igényeit kell szem előtt tartani, mint a 
tulajdonosét. Előfordulhat, hogy a kártérítés egyik feltételnek sem felel meg. Ennek 
ellenére az állami tulajdonba vételt foganatosítani kell a háború zavartalan 
folytatásához. A kisajátítás tárgya egyaránt lehet ingó és ingatlan. Gyakorlatilag a 
háborús kisajátítás egyik speciális fajtájának nevezhetnénk a háború idejére történő 
használatba vételt. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a háborús kisajátítás, csakúgy, 
mint a háborús kényszerjog csak a háború végéig marad fenn. Ha az igénybevételt 
ezen temporális korlátok között szemléljük, akkor csak a használati jogosítványok 
kerültek az állam kezébe. Azért is lehet ezt állítani, mert a háborús kisajátításhoz 
hasonlóan a háborús igénybevételért sem fizetnek kártérítést, csak az effektiv 
károkért. Ez alatt az esetlegesen a hadműveletek vagy a használat során megsérült 
dolog utáni kárpótlást, illetve bizonyos esetekben használati díjat lehet érteni.

Külföldiek tulajdonában álló dolgokkal kapcsolatban jellemző, hogy a 
háborús ellenségét elkobozzák, ám ezek visszaadására, vagy megfelelő kártérítés 
fizetésére eddig mindkét világháborút lezáró békekötés kötelezte hazánkat a már 
meglévő hágai egyezményeknek megfelelően.15 Itt is észrevehetjük, hogy mivel 
ezeknek az elkobzásoknak, lefoglalásoknak nem volt meg a jogi háttere a háborúban 
gyakran maga az állam követ el jogsértéseket.

A birtokviszonyokról
A fentiekben egyszer már megemlítettem, hogy a jogszabályok nagy 

részének szóhasználatában nem fedezhető fel egyértelműen a tulajdonos szó. Tette 
ezt azért a törvény, mert a háború miatt azonnali cselekvési kényszer állt fenn, így 
mindig az adott dolgot éppen birtokló személy felé címezte intézkedéseit. A régi 
szóhasználat azonban nem állapodott még meg teljesen a „birtokos" szónál, hanem a 
törvény zavarosabbá tevő kifejezéseket használt.16 A célja azonban mindig a 
leghatékonyabb eljárási lehetőség volt.

15 Ezek az egyezmények ugyanis tiltották a hadviselő államoknak a másik állampolgárát érintő ilyen 
lépéseit.
16 1914:L. te. 2.§ „[...] akik [...] czikkek termelésével, előállításával, feldolgozásával vagy forgalomba hozatalával 
foglalkoznak, [...] készletüket jelentsék be."
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A bejelentési kötelezettségről
A bejelentési kötelezettség inkább közigazgatási jelenség, mint magánjogi. A 

kapcsolódási pont azonban ott található, hogy a tulajdonosnak vagy a birtokosnak 
számot kell adnia a tulajdonában, illetve a birtokában található és a bejelentési 
kötelezettséget megállapító törvényben felsorolt dolgokról. Itt említeném meg, hogy 
a háborús jogalkotás leggyakrabban a birtokosnak címezte a kötelezvényeit. Ennek 
oka pedig az, hogy a háború kirobbanása után az éppen fennálló helyzethez kell 
igazodni és az állam rendelkezéseinek effektívnek kell lennie. Márpedig a birtokos 
képes csak azonnali ráhatást kifejteni a dologra. A bejelentési kötelezettség 
fennállása esetén a tulajdonjog még nem csorbul. Az állam normális esetben -  értve 
ez alatt a békés időszakot -  ugyanis csak a forgalom biztonsága miatt katalogizálja a 
polgárok tulajdonában levő dolgokat, és ezek közül is csak a legjelentősebbeket (pl. 
ingatlan, gépjármű). Ekkor még csak a forgalom és ezzel együtt a polgárok 
biztonságát szolgálja. Ezzel ellentétben a háborús magánjog kötelezővé teszi az állam 
számára -  a háború miatt -  szükségessé vált dolgok bejelentését, ilyen pl. a 
közszükségleti cikk.

A bejelentési kötelezettséggel először az 1914-ben találkozhatunk, és ezt a 
szabályozást nyugodtan lehet mintának tekinteni a későbbiekben.17 A háborús 
jogszabályalkotás egyik legjellemzőbb hibájával találkozhatunk itt, mégpedig azzal, 
hogy a bejelentési kötelezettséget az „életszükségleti és az elsőrendű közszükségleti" 
cikkekre veti ki. Elfelejti azonban pontosan meghatározni, hogy mik is tartoznak 
ebbe a körbe. A bejelentési kötelezettség csak azokra terjed ki, akik a saját házi vagy 
gazdasági szükségletüket meghaladó mértékben tartanak készletet. A háború 
előrehaladtával azonban ezt a szabály módosították, és kiterjesztették a teljes 
készletre.18 A bejelentési kötelezettség egy igen nehéz terhet ró a birtokosra: a 
felmutatás és ezzel együtt a rendelkezésre állás kötelezettségét.19 Az államnak 
szüksége lehet ezekre a hadigazdálkodás idején, de pl. egy kereskedőnél már-már a 
forgalmat akadályozhatja. A közigazgatási egységek adatgyűjtési lehetőségét 
maximálisan kitágítja néha a törvény,20 elérve ezzel azt, hogy az államgépezetet 
szinte univerzális tudomásszerzési potenciállal ruházza fel, megelőlegezve ezzel a 
gazdasági élet feletti totális kontroll lehetőségét.

A bejelentési kötelezettség a háborúban esetlegesen megbosszulhatja magát, 
hiszen a háborús ellenfél e központosított adatgyűjtéshez hozzáférve értesülhet az 
állam hadipotenciáljáról.

A kötelmi jog
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A szerződésekről általában
A kötelmi jog az a motor, mely megállás nélkül hajtja a gazdasági életet, és 

vele együtt a társadalmat is. Az állam ekkor fokozott intenzitással jelenik meg a 
szerződésekben, ezért az állam fokozott jogalanyisággal rendelkezik a háború idején. 
Ekkor ugyanis nemcsak egyszerű jogi személyként láthatjuk, hanem élve közjogi 
jogosítványaival egyfajta „erősebb akaratú" félként vesz részt a szerződésekben. 
Teszi ezt azért, hogy a béke idején élő forgalmi biztosítékok ne hátráltathassák a 
háború menetét. Azért engedheti ezt meg magának, mert ellentétben az általános 
értelemben vett szerződő felek jogi helyzetével, rendelkezik a erőszak 
alkalmazásának monopóliumával, esetlegesen ennek segítségével eszközlendő ki a 
szerződés teljesítését. Azonban a másik szerződő fél számára ezek az állami 
jogosítványok akár súlyos károkat is okozhatnak, hiszen a hatalom vele szemben 
élhet velük. A háborús kártérítési jognak megfelelően akár minden következmény 
nélkül elállhat tőlük, vagy a szerződési feltételeket módosíthatja egyoldalúan, vagy 
akár kényszerítheti egy szerződés megkötésére.

A szerződések keletkezéséről
A háború hatására a kötelmi jog is telítődik bizonyos közjogias elemekkel. 

Ezért a leggyakrabban a kényszerkötelmekkel találkozhatunk. Már a tulajdonjogi 
korlátozások bizonyos köre is tekinthető szerződésnek. A már említett állami 
ingatlanhasználati jogok, az árufelesleg kisajátítása, a termelő- és szállítási eszközök 
igénybevétele mind olyan kényszerkontraktusok, ahol az állam egyoldalúan szabja 
meg a szerződési feltételeket. De szerződéskötési korlát lehet bizonyos tárgyak 
háborús időben történő szerzési és birtoklási lehetetlensége is. Az állami 
beavatkozás azonban létrejöhet közvetve is, ilyen például az ármaximálás.21 Ezzel 
kizárólag a háború folyamán vagy gazdasági válság idején találkozhatunk. 
Kényszerlépésnek kell nevezni azért, mert az árak maximálását mindig akkor teszi 
meg az állam, amikor a hiánygazdálkodás miatt a fogyasztói árak drasztikus 
növekedése várható. Ennek viszont az a következménye, hogy a feketepiacon az 
árak mindig a hatósági ármaximum felett lesznek. Változhatnak az állami akarat 
hatására a háború előtt már megkötött szerződések is, ezek gyakran attól függnek, 
hogy időközben milyen lett a két ország viszonya.

A szerződések módosulásáról
A szerződések békeidőben vagy a felek akarata folytán, vagy vis maior 

hatására változhatnak meg. A háború közvetlenül nem nevezhető vis majornak, csak 
ha a szerződés tárgyát kifejezett háborús sérülés éri. Mindenesetre nagy visszhangot 
váltott ki a Tőzsdebíróság lisztügyekben 1914-ben hozott elvi kijelentése, amely 
szerint a háború előtti búza a gazdasági helyzet megváltozás miatt nem tekinthető 
azonosnak a háború utáni búzával. Ezt azzal indokolta, hogy a háború miatt a 
gazdasági helyzet összetevői változtak meg annyira, hogy az egyébként azonos

2I1912:LXIII. te. 7.§
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genusba tartozó dologra kötött szállítási ügylet nem tekinthető generális 
obligációnak.

A szerződések teljesítését befolyásolhatja az egyébként a háborús forgalom 
biztonsága érdekében hozott moratórium. Ennek legnagyobb szerepe az I. 
világháborúban volt, ekkor hazánkban 6 moratóriumi rendelet született.22 A 
szolgáltatás teljesítését ugyanis befolyásolhatja az adós háború okán történő 
távolléte, továbbá talán a legjelentősebb ok a háború által kiváltott kényszerű 
gazdasági fellendülés következtében fellépő forgalmi sebességnövekedés. Ennek 
viszont az a következménye, hogy a pénz forgási sebessége megnő, ami először 
pénzhiányhoz vezethet, később pedig inflációhoz, főleg egy kötött nemesfémalapú 
monetáris rendszerben. Ezért egy moratóriumi rendelet célja az lehet, hogy fizetési 
haladékot adjon az adós számára. A háború folyamán azonban szinte szükségszerű a 
pénzforgalom lassítása céljából a teljes körű és hosszabbtávúi moratórium. A 
legnagyobb kérdés azonban az, hogy mivel csak a pénz forgási sebességét kell 
csökkenteni, a dologi adós szolgáltatási kötelezettsége változatlanul fennáll-e. Ha 
igen, akkor ez már a gazdaság bizonyos részének teljes körű megbénulását 
ered ményezheti.

A háború, mint említettem, a külföldiekkel kötött szerződésekre is jelentős 
befolyással bír a külföldi állampolgárságától függően. Ha az ellenséges állam 
polgárát nézzük, akkor a vele kötött szerződés a hágai egyezmények értelmében 
továbbélhet, de előfordulhat, hogy de facto a követelés perlési lehetősége vész el, 
mivel nem képviseltethetik magukat a szerződő felek a másik államban. A 
leggyakoribb azonban az, hogy az egymással háborúban álló államok mindennemű 
gazdasági kapcsolatot megszakítanak, azonban előfordulhat, hogy a háború után 
ezek újból felélednek.

A szerződések megszűnéséről és megszüntetéséről
A szerződés természetes megszűnése a teljesítés. Míg a magánjogban 

nevezhetjük ezt a szerződés természetes halálának, addig a szerződés valamely 
okból történő megszüntetése vagy megszűnése azonos a szerződés 
meggyilkolásával.

Egy szerződés megszűnésének legkorábbi stádiumának azt tekinthetjük, ha 
érvényesen létre sem jött. Ide tartozik a háború idején tiltott dolgokra kötött 
szerződés (dugáru), továbbá az olyan szolgáltatásokra kötött magánszerződések, 
melyek az állam által tiltottak. A magánszerződést itt azért használom, hogy 
elkülöníthető legyen az állammal, mint hatalmi fölényben levő szerződő féllel 
történő szerződéskötéstől.

Megszűnhet a szerződés lehetetlenülés okán is. Itt azonban meg kell 
vizsgálnunk a lehetetlenülést kiváltó tényezőket. Ugyanis az egyik lehetetlenülési ok, 
a vis maior, a háború alatt furcsán viselkedik. Erőhatalom általi lehetetlenülésnek
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-2 5715/1914. M.E. sz, 6045/1914. ME. sz„ 7205/1914. M.E. sz., 8680/1914. M.E. sz„ 224/1915. M.E. sz„ 
1040/1915. M.E. sz. rendeletek
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ugyanis csak azt tekinthetjük, ha közvetlen harci hatás következtében lett lehetetlen 
a szolgáltatás. Mint tudjuk, generikus kötelmek esetén nem jöhet létre lehetetlenülés 
addig, míg a genusból egyetlen darab is leledzik a Földön. A Tőzsdebíróság és a 
Kúria azonban háború okán történő lehetetlenülésre hivatkozott több ítéletében. A 
korabeli jogtudósok (Szászy-Schwarz, Szladits) azonban ez alapján kidolgozták, 
illetve finomították az ún. gazdasági lehetetlenülés fogalmát.23 Ez azt jelenti, hogy a 
gazdasági élet összetevői annyira megváltoztak, hogy az azonos fajba tartozó 
dolgokat sem lehet már azonosnak tekinteni. Ez a temporális határ teszi tehát a 
háborút ekkor is vis maior-szerű kötelem fel bon tó hatássá. A háborúnak azonban a 
legfontosabb jellemzője mégis az, hogy az állam nem fizet kártérítést a belőle eredő 
minden kárért.

A kártérítésről
A háború folytán fellépő károk utáni kártérítésért mindenekelőtt az adott 

államot terheli a kártérítési kötelezettség, mint a háború viselőjét. Legelőször a 
feltétlenség kritériumával foglalkozzunk: ez abszolút nem áll meg a háború idején, 
hiszen az ellenséges állam polgárai de facto eleve ki vannak zárva a kártérítésből. Az 
azonnaliság sem állja meg a helyét, mert gyakran előfordul, hogy az állam csak a 
háború után fizeti ki a kártérítést.24 Ekkor azonban jogosan felvetődhet a kérdés, 
hogy milyen alapon teheti ezt meg, hiszen a válságjog csak a háború idejére szól. A 
károkozás azonban már a háború alatt következett be, így az állam erre hivatkozhat, 
továbbá a saját válsághelyzetére is. A háború ugyanis erőforrásigényes tevékenység. 
Ezért az állam a saját létét védendő fizet csak korlátozott mértékben.

A kártérítés szempontjából meg kell különböztetni a háborús károkat a 
háború okozta károktól. Háborús károk a közvetlen, míg háború okozta károk a 
közvetett károk. Háborús kárnak számít pl. az állami használatba vétel által 
megsérült dologban keletkezett kár, míg háború okozta pl. a gazdasági 
lehetetlenülés okozta kár.

A kártérítés mértéke az egyik legérdekesebb dolog a háborús jogban. 
Általánosan elterjedt ugyanis az a szokás, hogy az állam csak a konkrét dologi károk 
után fellépő vagyoncsökkenésért fizet kártérítést, a kieső hasznot (így a 
termelőkapacitás elvonását) viszont nem mindig téríti meg,25 akárcsak a háborúból 
eredő kötelmi károkat sem. Alapja lehet ennek, hogy a kieső haszon összege 
általában az államot károsítaná, úgy, hogy vagy az ezzel növelt áron kellene az 
államnak felvásárolnia a terméket, vagy úgy, hogy saját költségén kellene termelési 
eszközöket beszereznie. Könnyítette volna a helyzetet az, hogy a konkrét összegek 
megállapítását a kontroll alatt álló bíróságokra bízták, a régebbi rendeletén alapuló 
általános térítési tarifák helyett. A háború alatt azonban, mint eddig is látható volt,

23 Ezzel kapcsolatos kúriai elöntések pl. a C. 6604/1916., 646. I. sz. E.H. 5163/1917., 646. 11. sz. E.H. 
10495/1915.
24Erre főleg az 1920-as évben volt sok példa.
251912:LXVIII. te. 19.§: a használaton kívüli gazdasági épületek, üzemrészek használatba vételéért nem fizet 
az állam kártérítést
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az állami érdek abszolút primátust élvez. Ez annyira fontos elv, hogy még az 
önkormányzatok tulajdonában álló dolgok rongálódásából vagy megsemmisüléséből 
eredő károkat előrébb sorolja a magánosok kárainál.26 Az államnak ugyanis az 
elsődleges célja a saját polgárainak jóléte és biztonsága feletti őrködés, ezt pedig csak 
saját maga megvédésével tudja biztosítani. Még akkor is igaz ez, ha a háborúban 
emberek halnak meg, de ez a lakosság védelemigénye miatt történik.

Az öröklési jogról
A béke idején már jól bevált szabályok és vélelmek háború esetén sem 

módosulnak, csak használati gyakoriságuk nő meg. Egyetlenegy terület az, amely az 
öröklési jogon belül a háború idején némi módosítást igényel: ez az írásbeli 
végrendelet.

Az öröklésnek két alapvető típusa ismeretes: a végrendeleti és a törvényes 
öröklés. A törvényes öröklés szabályai nem szükséges, hogy módosuljanak a háború 
alatt, de az írásbeli végrendelkezésnek kell, hogy legyenek erre vonatkozó speciális 
szabályai. Béke idején az írásbeli végrendelet érvényességét fontos alaki kellékektől 
teszik függővé az esetleges manipulációk elkerülése végett, hiszen általános szabály 
az, hogy az írásbeli végrendelet megelőzi a szóbelit. A harcoló katonáknak tett 
engedmény ez, hiszen ahogy kint vannak a fronton, számos alaki kelléket nem lehet 
biztosítani.27 Ilyen például a tanúk száma, a sietség miatt számos tartalmi kellék. A 
fronton pedig nem tudni, hogy melyik nap az utolsó, így sokan vannak olyanok akik 
csak ott szánják rá magukat a végrendelet-készítésre.
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BÜNTETŐJOG
A századelőn a kormányzat nem foglalkozott a rendkívüli helyzetre 

vonatkozó büntetőjogi szabályok kidolgozásával sem.
Az 1897. évi XXXIV. te. „A bűnvádi perrendtartás életbe léptetéséről" 27. §-a 

tartalmazza, amely hatályon kívül helyezi a rögtönbíráskodás összes korábban 
kiadott rendeletét és a rögtönbíráskodás jogintézményét. Az indokolás megjegyzi, 
hogy az esetre, ha mégis szükségesnek mutatkozna a rögtönbíráskodás újbóli 
életbeléptetése, akkor törvényjavaslatnak kellene azt kezdeményeznie. Ez azonban 
kerek 15 évig nem következett be. Legközelebb csak 1912-ben jelenik meg 
statáriumra vonatkozó szabályozás.

A század elejének polgári konszolidációja nem tette szükségessé rögtönítélő 
bírósági eljárásra vonatkozó jogszabály megalkotását. A tízes évekre azonban a 
balkáni feszültség, a Monarchia nemzetiségeinek elégedetlenségi mozgalmai, 
valamint a háborús előkészületek a törvényhozókat arra ösztökélték, hogy statárium

26 1916:VIII. te.
27 1876:XV1. te. 29.§: „Háború alkalmából azon időponttól kezdve, midőn a csapatok hadi lábra állíttattak, a véderőnek 
ezen csapatokhoz osztott tagjai, továbbá mindazok, a kik a csatatéren vagy ostromzár alá vett helyen, vagy e helyektől 
nyolez kilométernél távolabb vannak, szintén jogosultak kiváltságos végrendeletet tenni."
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katonai alkalmazását lehetővé tegyék. Az erre vonatkozó felhatalmazást és a 
rendkívüli eljárás katonai alkalmazásának szabályait 1912-ben jelentették meg két 
törvényben.

Az első törvény az 1912. évi XXXII. te. a közös haderő katonai 
perrendtartásáról, amit az 1912. évi XXXIII., a honvédség katonai bűnvádi 
perrendtartásáról szóló törvénycikk követett.

A rögtönítélkezésre vonatkozó szabályokat mindkét törvényben a 433-450.§§ 
tartalmazzák, azonos tartalommal és szövegezéssel. A miniszteri indokolás szerint 
az említett kettősséget az alábbiak indokolták: „a hadi események következtében könnyen 
beállhat az az eset, hogy a magyar honvédségnek (népfelkelésnek vagy csendőrségnek) egyes 
részei vágj egységei vezénylés vágj saját köteléküktől akaratlan elszakadás folytán a császári 
királyi (osztrák) honvédség valamelyik illetékes parancsnokának parancsai alá kerülnek és 
viszont. [...] a dolog természetéhez képest erre az időre nemcsak gyakorlati szempontból, de 
még abból az okból is ennek az utóbbi honvédségnek büntetőbíráskodása alá kell őket teljes 
viszonossággal helyezni [...] maga a bűnüldözés joga pedig elvileg a parancsnoki hatalomnak 
elválaszthatatlan alkotóeleme [...]"

A törvények statáriális eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a XXVI. és részben 
a XXVII. fejezet tartalmazza. Főbb rendelkezéseik:
-  A rögtönbíráskodás kihirdetéséről a hadügyminiszter határoz, azonban ezt a jogát 
átadhatja a hadosztály bírósághoz utalt illetékes parancsnoknak;.
-  A rögtönbíráskodás alkalmazását három csoportra osztja:
1. Egyes meghatározott bűncselekmények elkövetése esetén a hadosztálybírósághoz 

utalt illetékes parancsnok elrendelése alapján az előzetes kihirdetés mellőzésével;
2. Más bűncselekmények elkövetéskor a statárium előzetes kihirdetése után;
3. A klasszikus bűncselekmények (gyilkosság, rablás, gyújtogatás stb.) esetében csak 

a kihirdetés után elkövetett bűncselekményekre nézve.

A katonai bűnvádi perrendtartás és ezen belül a rögtönbíráskodás hatálya 
alapvetően a katonákra vonatkozik, azonban a legfőbb parancsnok kiterjesztheti 
polgári személyekre is meghatározott bűncselekmények esetén, illetve ha ellenséges 
országban a mozgósított csapatok hatalmi körén belül kerülnek kézre. A kihirdetés a 
legénység előtt felolvasással, ezen kívül a lakosság részére nyilvános kifüggesztéssel, 
hírlapok útján, valamint az elöljáróságokon keresztül történik.

Rögtönítélő bíróság elé azokat kell állítani, akiket tetten értek illetve, akik 
bűnössége „minden valószínűség szerint haladéktalanul be fog bizonyulni". A bírósági 
tárgyalás a nap bármely órájában és bárhol, szabad ég alatt is megtartható. Sem 
alakszerű nyomozásnak, sem vádirat benyújtásának nincs helye. Az eljárás 
időtartama maximum három nap lehet, ha ez alatt nem lehet az eljárást lefolytatni, 
rendes eljárásra kell az ügyet áttenni. Halálbüntetés kiszabásának csak akkor van 
helye, ha a bírák a bűnösség tekintetében egyhangúlag határoztak. Az ítélet csak 
akkor emelkedik jogerőre, ha az illetékes parancsnok megerősítette. Ha a parancsnok 
nem erősíti meg az ítéletet, akkor köteles a rendes eljárás megindítása iránt 
intézkedni. A császár az illetékes parancsnokot felruházhatja a kegyelmezési
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jogkörrel is. A bíróság ítélete ellen nincs helye perorvoslatnak és a kegyelmi 
kérvénynek nincs halasztó hatálya. Nem lehet végrehajtani a halálos ítéletet azon, aki 
a bűncselekmény elkövetésekor még nem töltötte be a húszadik életévét. Esetében az 
ítéletet börtönbüntetésre kell átváltoztatni. A halálos ítéletet kihirdetése után 
legkésőbb két órával végre kell hajtani. Minden ítéletet a honvédelmi miniszternek 
kell felterjeszteni.

Miután a rögtönbíráskodás elrendelésének oka megszűnt, illetve az ítélet, 
vagy ítéletek végrehajtásával az „elrettentő példa megadatott", a rögtönbíráskodás 
megszüntetését ugyan olyan módon, mint ahogyan elrendelték ki kell hirdetni.

Mindkét törvény a statáriális eljárás hatályát alapvetően a honvédség, illetve 
a közös haderő állományára, és csak kivételesen az ellenséges terület lakosságára 
terjesztette ki. Kívánatos volt azonban, hogy megfelelő esetben a hazai polgári 
lakosság cselekményeire is kiterjeszthessék rendkívüli állapotban. Az erre történő 
felhatalmazást az igazságügy miniszter kapta meg az 1912. december 21-én 
kihirdetett LXIII. tc-ben, amely a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 
rendelkezik. A felhatalmazó 31. § az alábbi szűkszavú indokolás nélküli intézkedést 
tartalmazza: „31.§ Az igazságíigyminister felhatahnaztatik, hogy a gyorsított bűnvádi 
eljárásnak a 12.§-ban említett szabályait, a rögtönbíráskodási szabályokat is ideértve, az 
1896:XXX1II. törvényezikkben foglalt rendelkezések módosításával és kiegészítésével az 1912. 
évi XXII. és XXX///. te. elveinek szem előtt tartásával rendeleti úton megállapíthassa.'' A 
12. §. 4. bekezdésében pedig felhatalmazást kap a minisztérium, hogy elrendelje „a 
hadviselés érdekeit sértő bűncselekményekre, amennyiben az 1912:XXIII te. 14.§-a és az 
1912: XXXII. te. 14.§-a értelmében katonai büntetőbíráskodás alá nem esnek a polgári 
büntetőbíróságoknál a gyorsított bűnvádi eljárásnak a 31.§ értelmében kibocsátott szabályai 
nyerjenek alkalmazást. E szabályok keretében a hűtlenségre, a lázadásra, gyilkosságra, a 
szándékos emberölésre, a közegészség ellen halál okozásával elkövetett bűntettre, a rablásra, a 
gyújtogatásra, a vízáradás okozásának bűntettére, a vaspályákon, távírdákon távbeszélőn) 
vagy hajón elkövetett közveszélyű cselekmények bűntettére [...]" kivételesen szintén 
elrendelheti a rögtönbíráskodást, de csak abban az esetben, ha a felsorolt 
bűncselekmények olyan fenyegető módon elharapóznak, hogy a közbiztonságot 
veszélyeztetik, illetve a szélesebb körű terjedésük megakadályozására elrettentő 
példaadásra van szükség .

A rövid miniszteri indokolás szerint a törvény kibocsátását az indokolta, 
hogy a kormánynak háború vagy fenyegető veszély esetére rendelkezésre álljon egy 
kivételes hatalom, amelynek alapján kivételes intézkedéseket léptethet életbe. 
Lényeges előfeltétele ugyanis a modern hadviselésnek, hogy a fegyveres erő egész 
működése a polgári hatóságok és az ország lakossága által hatékonyan 
támogattassanak. Nem kevésbé fontos a kivételes intézkedések életbe léptetése a 
polgári lakosság, a gazdasági élet, jogbiztonság, személy- és vagyonbiztonság 
szempontjából is. Az előbbi törvény szűkszavú rögtönbíráskodási rendelkezéseit a 
12.002/1914. LM.E és a 9.550/1915. LM.E rendeletek töltötték meg tartalommal, 
melyek a gyorsított bűnvádi eljárásról, ezen belül a 25-45. §§ a gyorsított bűnvádi
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eljárás röglönbíráskodási szabályairól rendelkeznek. A két rendelet szövegezése 
megegyező, tartalmuk az 1912-es honvédség bűntető perrendtartásának a már 
ismertetett statáriális eljárási szabályait tartalmazza azzal a kivétellel, hogy a katonai 
alkalmazás helyett polgári alkalmazásról rendelkezik. Ennek értelmében a 
rögtönbíráskodás szabályait csak akkor lehet alkalmazni, ha az igazságügyminiszter 
a belügy- és honvédelmi miniszterekkel egyetértésben rendeli el. A rendelet még 
kivételesen sem hatályos a honvédség tagjaira, bár mint láttuk a honvédségi büntető 
perrendtartás bizonyos esetben kiterjeszthető polgári személyekre is. A bíróság 
szintén öttagú, de a királyi törvényszék elnökén kívül négy kijelölt polgári bíróból 
áll. További eltérés, hogy csak akkor terjesztik fel az elítéltet kegyelemre, ha arra 
méltónak találja a bíróság és nem az illetékes parancsnokhoz, akinek kegyelmezési 
jogköre van, hanem az igazságügyminiszterhez. A rendeletek ezen kívül, a katonai 
törvénytől eltérően, nem csak a húsz év alatti elkövető halálos ítéletét rendelik 
szabadságvesztéssé átváltoztatni, hanem ezen belül a 18 évnél fiatalabb elkövetők 
cselekményét enyhébb büntetéssel sújtják. A rendeletek csak eljárási szabályait adják 
a rendkívüli eljárásnak a bűncselekményeket, melyekre alkalmazhatóak nem 
határozzák meg. A szövegezésük szerint a területet és azokat a bűncselekményeket, 
melyekre a rögtönítélő eljárás hatályba lép a két miniszter egyetértésével kiadott 
belügyminiszteri rendelkezésnek kell tartalmaznia. A Monarchia kormánya a háború 
befejezéséig még egy alkalommal rendelkezik ezen témakörben, amikor kiadja 
2.731/1917. M.E. rendeletét a gyorsított bűnvádi eljárás rendes szabályainak újabb 
megállapításáról szóló rendelet életbeléptetéséről. Ebben nem közöl új eljárási 
szabályokat, hanem háború esetére szóló kivételes intézkedésekről hozott 1912:LX11I. 
törvénycikk 12. § 4. bekezdésében foglaltakat megismételve felsorolja, hogy mely 
bűncselekmények elkövetése kerül rögtönbíráskodás hatálya alá:

„Előzetes kihirdetés után rögtönbíráskodásnak lehet helye n hűtlenségre, a lázadásra, 
g]/ilkosságra, a szándékos emberölésre, a közegészség ellen halál okozásával elkövetett 
bűntettre, a rablásra, a gyújtogatás, a vízáradás okozásának bűntettére, a vaspályákon, 
távírdákon (távbeszélőn) vagy hajón elkövetett közveszélyű cselekmények bűntetteire nézve.
A rögtönbíráskodás kihirdetésének ezekben az esetekben is csak akkor van helye, ha a felsorolt 
bűntettek oly fenyegető módon harapóznak el, hogy a katonai fegyelem csorbulásának, 
közbiztonság veszélyeztetésének, vagy az állam haderejét fenyegető bűncselekmények 
szélesebb körű elterjedésének megakadályozása végett elrettentő példaadás válik szükségessé."

A statáriális eljáráson kívül büntető anyagi rendelkezések a világháború alatt 
keletkeztek, ezek részint a magánjogi részben megemlített jogszabályok, részben a 
háború folyamán felmerült későbbi problémák megoldásával foglalkozók voltak.28

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a háború által teremtett rendkívüli 
helyzet a jogba beférkőzve kaotikus állapotokat keletkeztet. A fennmaradását 
veszélyeztető, esetlegesen önmaga által indított háború rámutat az állam

2» 1915:XV1II. tc,1915:XIX. te, 1916:IX. te.
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kettősségére: a szuprematív hatalom és a lakosság összességének fokozott 
érdekegyeztethetetlenségére.

A magyar szabályozást áttekintve észrevehető, hogy az első világháború 
miatt meglepetésszerűen és gyorsan kellett a jogszabályokat módosítani. Az elméleti 
háttér kidolgozása azonban nagyszerűen sikerült, hiszen pl. a gazdasági 
lehetetlenülés pontos kidolgozása alapja lett a mai Polgári Törvénykönyv 241.§-nak.

A jog módosulása egy háború idején nemcsak a rendeletalkotási lázban 
figyelhető meg, hanem a gyakorlat előtérbe kerülésében is. A már létező szabályozás 
elméleti hátterének részletesebb kidolgozása, módosítása segítségével a háború előtti 
jog organikus továbbélésére lehet számítani, ám ha ez nincs meg, akkor a társadalmi 
rendszer -  melynek a jog egyik alapköve -  megbomlása következhet be. Fontos, 
hogy a rendkívüli jog csak a szükséges -tehát a háborús és az azt követő rövid -  
ideig legyen hatályban, hogy a társadalom fejlődése hamarabb visszakerülhessen a 
régi kerékvágásba, melyből a háború kizökkentette. Mivel a jog a társadalom egyik 
alapja, ezért ennek szabályozása és módosítása még ilyen rendkívüli esetben is 
fokozott körültekintést igényel.

F o n t o s a b b  j o g s z a b á l y o k  j e g y z é k e

1876. évi VI. törvénycikk, a végrendeletek alaki kellékeiről
1889. évi VI. törvénycikk, a véderőről
1889. évi XXII. törvénycikk, a véderő kötelékében álló országgyűlési tagok katonai 
szolgálatra behívásának szabályozásáról
1890. évi V. törvénycikk, a honvédségről
1890. évi XXI. törvénycikk, a katonai behívási parancs iránt tanúsított engedetlenség 
és az erre csábítás megbüntetéséről
1890. évi XXII. törvénycikk, a központi honvéd-főruharaktár építésének, és az 
építésre szükséges költségeknek engedélyezéséről
1890. évi XXIII. törvénycikk, a Ludovika-akadémiára vonatkozó 1872:XVI. és 
1883:XXXIV. törvénycikkek némely rendelkezéseinek módosításáról 
1890. évi XXVIII. törvénycikk, a honvédelmi tárcza költségvetésében az 1889. évre az 
átmeneti kiadások czimén megszavazott összegekből fel nem használt 130,419 
forintnak az 1890. évben leendő felhasználásáról
1890. évi XL. törvénycikk, az 1891. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1891. évi Vili. törvénycikk, a bosnyák-herczegovinai csapattestek behozataláról, a 
magyar korona országainak területére
1891. évi X. törvénycikk, a hadsereg, haditengerészet, honvédség és népfölkelés tiszti 
és legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló 1887. évi XX. törvénycikk 
határozmányainak kiterjesztéséről
1891. évi XI. törvénycikk, a honvédség tartalék-készleteinek kiegészítésére szükséges 
ismétlőpuskák beszerzésének engedélyezéséről
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1891. évi XXI. törvénycikk, a közös hadsereg (haditengerészet) és a magyar királyi 
honvédség egyéneinek katonai ellátásáról szóló 1875. évi LI. törvénycikk IV., V. és 
VI. mellékleteinek módosításáról
1891. évi XXIII. törvénycikk, a közös had ügy minister által a magyar népfölkelés 
részére átengedett Werndl-fegyverek és az azokhoz tartozó töltények 
visszaszállításából eredő költségek engedélyezéséről
1891. évi XXXIV. törvénycikk, a kézi lőfegyvereknek kötelező megvizsgálásáról 
1891. évi XXXV. törvénycikk, a honvédségről szóló 1890. évi V. törvénycikk 4. §-ának 
módosításáról
1891. évi XXXVI. törvénycikk, a véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk 17. és 52. 
§-ának módosításáról
1891. évi XXXIX. törvénycikk, a honvédelmi ministerium részére szükséges 500,000 
forint póthitel engedélyezéséről
1892. évi I. törvénycikk, az 1892. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1893. évi I. törvénycikk, a véderőről szóló 1889. évi VI. törvénycikk 14. §-a harmadik 
bekezdésének módosításáról és az 1893. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról 
1893. évi XXXV. törvénycikk, az 1894. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról 
1893. évi XXXVI. törvénycikk, a csendőrtiszti állomány kiegészítéséről
1893. évi XXXVII. törvénycikk, a népfölkelés némely csoportjainak jelentkezési 
kötelezettségéről
1895. évi I. törvénycikk, az 1895. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról 
1895. évi XXXIX. törvénycikk, a közös hadsereg (haditengerészet) és a honvédség 
beszállásolásáról szóló 1879. évi XXXVI. törvénycikk némely szakaszának 
módosításáról
1895. évi LII. törvénycikk, az 1896. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1896. évi IV. törvénycikk, a hadsereg, haditengerészet, honvédség és népfölkelés 
tiszti és legénységi özvegyeinek és árváinak ellátásáról szóló 1887:XX. törvénycikk 
határozmányainak további kiterjesztéséről és alkalmazásáról
1897. évi XXIII. törvénycikk, a honvéd nevelő- és képző-intézetekről
1899. évi III. törvénycikk, az 1899. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1900. évi II. törvénycikk, az 1900. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1901. évi II. törvénycikk, az 1901. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1901. évi XVI. törvénycikk, a népfölkelés felfegyverzésének részbeni biztosításáról
1902. évi II. törvénycikk, az 1902. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1902. évi XIX. törvénycikk, a népfölkelés teljes felfegyverzéséhez szükséges ismétlő 
fegyverek beszerzéséről
1903. évi VII. törvénycikk, három új csendőrkerület felállításáról
1903. évi Vili. törvénycikk, a határrendőrségről
1904. évi III. törvénycikk, az 1903. évi ujonczok megajánlásáról
1904. évi IX. törvénycikk, az 1904. évben kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1906. évi IV. törvénycikk, a közös hadsereg és haditengerészet, valamint a 
honvédség ujonczlétszámának az 1905. év 1906. évekre való megállapítása tárgyában
1906. évi V. törvénycikk, az 1905. évi ujonczok megajánlásáról
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1906. évi VI. törvénycikk, az 1906. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1907. évi VI. törvénycikk, a tengeri szabadhajózásban foglalkoztatott magyar 
kereskedelmi hajóknak, valamint a tengeri hajók építésének állami segélyben és 
kedvezményekben való részesítéséről
1907. évi Vll. törvénycikk, a közös hadsereg és haditengerészet, valamint a 
honvédség ujonczlétszámának az 1907. évre való megállapítása tárgyában 
1907. évi VIII. törvénycikk, az 1907. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1907. évi XVI. törvénycikk, az 1887. évi XX., 1891. évi X. és 1896. évi IV. 
törvénycikkek módosításáról
1908. évi I. törvénycikk, a közös hadsereg és haditengerészet, valamint a honvédség 
ujonczlétszámának az 1908. évre való megállapítása tárgyában
1908. évi II. törvénycikk, az 1908. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1909. évi I. törvénycikk, a magyar királyi honvédség részére megrendelt 
ismétlőpuskák beszerzéséből felmerült költségek fedezéséről
1909. évi III. törvénycikk, az ujonczlétszámnak az 1909. évre való megállapítása 
tárgyában
1909. évi IV. törvénycikk, Az 1909. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1910. évi I. törvénycikk, az ujonczlétszámnak az 1910. évre való megállapítása 
tárgyában
1910. évi II. törvénycikk, az 1910. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1911. évi VIII. törvénycikk, az ujonczlétszámnak az 1911. évre való megállapítása 
tárgyában
1911. évi IX. törvénycikk, az 1911. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1911. évi XX. törvénycikk, a hadrakelt seregek sebesültjei és betegei sorsának javítása 
végett a Genfben kötött egyezmények beczikkelyezéséről
1912. évi XXX. törvénycikk, a véderőről
1912. évi XXXI. törvénycikk, a honvédségről
1912. évi XXXII. törvénycikk, a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról 
1912. évi XXXIII. törvénycikk, a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról 
1912. évi XXXIV. törvénycikk, az 1912. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról 
1912. évi LXIII. törvénycikk, a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 
1912. évi LXVIII. törvénycikk, a hadiszolgáltatásokról 
1912. évi LXIX. törvénycikk, a lovak és járművek szolgáltatásáról
1912. évi LXX. törvénycikk, az 1913. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1913. évi XXII. törvénycikk, ágyúgyár felállításáról
1914. évi Vili. törvénycikk, a közös haderő fenntartásához szükséges 
ujonczlétszámnak és a honvédség fenntartásához szükséges ujonczjutaléknak új 
megállapításáról
1914. évi X. törvénycikk, az 1914. évre kiállítandó ujonczok megajánlásáról
1914. évi XLVII. törvénycikk, a m. kir. hadi kölcsönpénztár felállításáról
1914. évi XLVIII. törvénycikk, a külkereskedelmi és külforgalmi viszonyok
ideiglenes rendezéséről szóló 1914. évi II. te. hatályának meghosszabbításáról és
kiegészítéséről
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1914. évi L. törvénycikk, a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
1912:LXni. törvénycikknek és a hadiszolgáltatásokról szóló 1912:LXVlli. 
törvénycikknek kiegészítéséről
12002/1914. sz. I.M.E. rendelet a rögtönbíráskodásról
1915. évi II. törvénycikk, a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvénycikknek a jelen 
háború tartamára szóló módosítása és kiegészítése tárgyában
1915. évi III. törvénycikk, népfölkelésre kötelezett magyar állampolgároknak a 
Galicziából és Bukovinából kiegészülő osztrák seregtestekbe a háború tartamára 
történő beosztásáról
1915. évi XIII. törvénycikk, a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
törvények kiegészítéséről
1915. évi XIV. törvénycikk, a közadókat érintő egynémely kérdésnek a hadiállapot 
folytán szükségessé vált kivételes szabályozása tárgyában
1915. évi XVIII. törvénycikk, a hazaárulók vagyoni felelősségéről
1915. évi XIX. törvénycikk, a hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények, 
különösen a hadi szállítások körül elkövetett visszaélések megtorlásáról 
9550/1915. sz. I. M. E. rendelet a statáriális eljárásról
1916. évi IV. törvénycikk, a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
törvények újabb kiegészítéséről
1916. évi VII. törvénycikk, a honvéd nevelő- és képzőintézetekről szóló 1897. évi 
XXIII. törvénycikkben foglalt némely rendelkezéstől történendő eltérések 
megállapítása tárgyában
1916. évi VIII. törvénycikk, a hadmíveletek folytán elpusztult vagy megrongált 
községekben fekvő ingatlanokkal kapcsolatos jogviszonyokra vonatkozó kivételes 
intézkedésekről
1916. évi IX. törvénycikk, az árdrágító visszaélésekről
1916. évi XIV. törvénycikk a Pénzintézeti Központról 
1916. évi XVII. törvénycikk, az iszlám-vallás elismeréséről.
1916. évi XXIII. törvénycikk, a hadiszolgáltatásokról szóló 1912:LXVI11. törvénycikk 
33. §-a alapján bejelentett igényeknek egyezség útján való kielégítéséről
1916. évi XXXII. törvénycikk, a vagyonadóról
1917. évi VI. törvénycikk, a vasúti hadi adóról és a szállítási okiratok (fuvarlevelek, 
felvételi elismervények, rakjegyek) bélyegilletékének felemeléséről
1917. évi VII. törvénycikk, a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
1916:IV. törvénycikk kiegészítéséről
1917. évi XI. törvénycikk, a magyar felelős miniszterek számának ideiglenes 
felemeléséről
1918. évi II. törvénycikk, az Osztrák-magyar bank által fizetendő hadi 
nyereségadóról és az Osztrák-magyar banknál rendkívüli tartalékok létesítéséről 
1920. évi VI. törvénycikk, a háború esetére szóló kivételes hatalom idejének 
meghosszabbításáról
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Róbert Szekeres

Beiträge zum Kriegskrisenrecht
Die Entwicklung der ungarischen Regelung vor und zu Beginn des 1. Weltkriegs 

Zusammenfassung

Für alle Juristen ist es interessant, zu untersuchen, wie sich das Recht und die Gesetzgebung auf 
einer durch eine von außen gekommene Wirkung entstandenen Zwangsbahn verhalten. Das ist am Beispiel 
des Kriegs, der radikale Ereignisse nach sich zieht, vorzustellen. Der durch den Staat begonnene, die 
Existenz deren bedrohende Krieg weist auf die Zweifaltigkeit des Staates hin: auf die nicht bestehende 
Möglichkeit der Interesseneinigung zwischen Staatsmacht und Bevölkerung. Die Gesetze über die 
Landwehr oder die extraordinären Macht enthalten die bei Krieg anzuwendenden außerordentlichen 
Maßnahmen, wobei sie die bedingte Modifizierungsmöglichkeit mehrerer Gesetze innehaben.

Das Privatrecht, als klassisches gleichgeordnetes Verhältnissystem ändert sich im Falle von 
Kriegen bedeutend, da eine der größten Hindernisse der Handlungsfähigkeit des Staates die 
Privatautonomie ist. Eine der wichtigsten Änderungen, die das Privatrecht betreffen, ist die 
Anmeldepflicht. Der Staat verfügt über verstärkte Rechtspersönlichkeit auch bei Verträgen, und er nimmt 
oft seine öffentlichrechtlichen Befugnisse in Kauf. Manche Verträge kann er als ungeltend betrachten 
(verbotene Verträge), andere kann er modifizieren oder erlöschen. Die Verträge erlöschen in Kriegsfällen 
meistens wegen Verunmöglichung. Die Modifizierungen des Erbrechts sind bereits vorher erarbeitet, das ist 
der Bereich, an den bei der Kodifizierung betreffender Gesetze bereits gedacht wurde.

Die Änderung des Strafrechts charakterisiert aufer manchen Tatbeständen das beschleunigte 
(standgerichtliche) Verfahren, das manche wichtige Garantien im Laufe des Verfahrens außer Acht läßt. Die 
Neuregelung des Strafverfahrens im Jahre 1912 tauchte sowohl im Verhältnis der gemeinsamen Armee, als 
auch in dem der ungarischen Landwehr auf. Die Geltung des Standgerichts bezieht sich grundsätzlich auf 
Soldaten, aber der Kommandant kann sie im Falle bestimmter Delikte auch auf Zivilisten ausdehnen.

Bei Untersuchung der ungarischen Regelung ist es zu bemerken, daß die Gesetze und die 
Regelung wegen des Ersten Weltkriegs sehr schnell geändert werden mußten.
Die Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds gelang dennoch hervorragend. Die Modifizierung des 
Rechts ist dennoch oft als Vordringen der Praxis zu bemerken, was die Autorität des theoretischen 
Hintergrunds des Rechts einbüßt.
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TÖRTÉNETÉHEZ

A rendszerváltást megelőző negyven évben ritkaság számba mentek azok a 
munkák, amelyekben az államigazgatás tudomány művelői egyes intézmények 
történetével érdemben behatóan foglalkoztak. Üdítő kivételnek számított, amikor a 
visszatekintés nemcsak abból állt, hogy „leszedte a keresztvizet" a II. világháború 
befejezése előtti közigazgatás egészéről, és kellő eréllyel elhatárolódott tőle. A 
rendszerváltás azonban gyökeresen új helyzetet teremtett, és hamarosan ismételten 
beigazolódott a közigazgatás politikai érintettsége. Az új közigazgatást kiépíteni 
szándékozó előadók és toliforgatók egy része az előző negyven év államigazgatási 
intézményeit szórta tele átokkal és mindent megtett, hogy kitörölje a történelemből 
és emlékezetéből. Már-már úgy tűnt, hogy az 1800-as évek végén kiépülő helyi
területi önkormányzati rendszer maga volt a tökély és ezen a téren a magunk által 
elkészített nemzetközi összehasonlításban is az élbolyba tartoztunk.

Mindez többek között azt is bizonyítja, hogy további gondos 
kutatómunkára van szükség ahhoz, hogy szakszerű, reális, túlzásoktól mentes 
értékelések szülessenek a múlt közigazgatásáról.

Az imént körvonalazott állapot nem könnyíti meg helyzetemet, amikor a 
helyi közigazgatás mögöttünk hagyott száz évéről kívánok értekezni. Szakmai 
szempontból nézve további nehézséget okoz a rendszerszemlélet következetes 
érvényesítésének az igénye. Ez azt a kötelezettséget jelenti, hogy a közigazgatás 
egészéből, amely az államilag szervezett társadalomra terjed ki, az egyes elemeket 
csak úgy lehet vizsgálni, ha a kapcsolatokra, a kötődésekre folyamatosan 
figyelemmel vagyunk. Ennek viszont ellene hat a dolgozat terjedelmének a 
megszabott korlátja.

A címben jelzett vállalásom az elmúlt száz év helyi közigazgatási 
rendszerének elemzését foglalja magába. Ez azonban egyrészt nem jelenthet 
mereven értelmezett időintervallumot. Iöbb összefüggésben is vissza kell nyúlni a 
19. század második feléhez. Pontosabban talán innen indokolt elindulni. Másrészt a 
szűkre szabott keretek csak néhány intézmény elemzésére adnak lehetőséget.
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I.
A települések jogállásának alakulása

A települések, érthető okokból, számos tudományág vizsgálódásának 
tárgyai. Ezek közül az egyik a közigazgatási jogtudomány, amely a kialakulása óta -  
különböző mértékben és módon -  kiterjesztette elemzéseit az emberi lakott helyekre.

Ezek a munkák szinte kivétel nélkül a község definiálásából indulnak ki. A 
közigazgatási kis lexikonban a községről a következő olvasható. „Község bizonyos 
meghatározott területen együtt lakó polgári társadalomnak a törvények alapján hatósággá 
megszervezett helyi közössége, a törvények végrehajtására és a helyi közösségből folyó belső 
ügyek intézésére.”1 A közösség tagjainak területi kötődését szinte minden szerző 
kiemeli.2 Ugyancsak gyakori a közhatalmi jelleg előtérbe helyezése. „A község nem 
közjogiing elismert magánjogi egyesülés vágyj társaság, hanem eredetében, létalapjában, 
minden működésében közjogi alakulat, amely mint az államszervezet része, hatósági jogokat 
gyakorol.”3 * 5 Ez a megközelítés napjainkig egyik vagy kizárólagos eleme a 
definícióknak. „A község az az igazgatási és jogi alakzat, amelyet általában a falu, illetőleg 
a falusi jellegű települések öltenek."*

A fentiek nyomán elfogadhatónak tartom azt az összegzést, amely a 
gyakorló szakemberek számára a község „kellékeit" a következőkben sűrítette össze: 
meghatározott terület, népesség, községi hatóság.3

A szakirodalom azonban már korántsem volt ennyire egységes a 
községekre vonatkozó első jogi szabályozás kibocsátásának a meghatározásában. 
Egyed István szerint az 1836. IX. t.c. tekinthető az első községi törvénynek.6 
Magyary Zoltán viszont az 1871: XVIII. t.c.-et jelöli elsőnek.7 Bizonyos mértékig 
köztes állapotot foglal el a közigazgatás rendezéséről szóló 1929: XXX. te. 
preambuluma: „A községek csak az 1871: XVlll. t. c. óta részei a közigazgatás 
szervezetének, azelőtt jobbára földesúri hatóság alatt álló gazdasági alakulatok voltak. A 
községek ügye éppen ezért országos rendezés tárgya a régebbi múltban nem is volt. Az 1836-i 
törvényhozás foglalkozott először bizonyos szempontból a községekkel.”

Az 1871. XVlll. t.c. rövid életűnek bizonyult. Pozitívumai közé tartozott 
azonban az egységes községi szervezet megteremtése. Egyébiránt az 1886: XXII. t.c. 
hatályon kívül helyezte, csupán a községek kategóriáit tartotta fenn. Az utóbb 
említett törvénycikk a tanácsok megalakulásáig volt hatályban, kivéve a 
Tanácsköztársaság rövid időszakát.

1 Kk. 442. Tágabb értelemben ebbe a kategóriába a városok is beletartoznak.
2 Concha 1907. 240.; TomcSANYI 1926. 244.
1 EGYED 1947. 109. Hasonló következtetésre jut Csizmadia Andor, amikor a községet olyan szervezeti, jogi 
közösségnek tekinti „amely a területén az államcélok s ezen belül a közösségi célok megvalósítása érdekében hatósági 
jogkört gyakorol". CSIZMADIA 1947. 6.
' Berényi -  Martonyi -  Száméi. -  Szatmári 1966.127.
5 SZOI.GABÍRÓ 1938.163.
ÍEGYED1947.110.
7 M a g y a r y  1942.301.
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A szabályozás három község kategóriát ismert:

„Községek:
a) a megyei városok,s
b) nagyközségek, amelyek a törvény által rájuk ruházott teendőket saját erejükből 
teljesíteni képesek,
c) kisközségek, amelyek a tömény által a községekre ruházott teendőket korlátolt 
anyagi viszonyaik miatt saját erejükből teljesíteni nem képesek és evégből más 
községekkel kell szövetkezniük."8 9

A kis- és nagyközségek közötti „fő különbség" Magyary Zoltán szerint a 
jegyző-tartás képességére vonatkozott.10 A kisközségek szövetkezése útján jöttek 
létre a körjegyzőségek, amelyeknek közös jegyzőjük volt. Érdemes felfigyelni arra, 
hogy a közigazgatás megszervezhetősége már a kezdetek kezdetén a középpontba 
kerüit.

A törvényalkotó az egyes település kategóriák közti mozgást mindkét 
irányban („le és felfele") részletesen szabályozta. Beleértve az eljárási 
rendelkezéseket is. A jogbiztonságot pedig azáltal kívánta érvényesíteni, hogy a 
döntést a területi és népességi viszonyok figyelembevételéhez kötötte. Hatásköre, 
főszabályként, a belügyminiszternek volt, aki a vármegyei kisgyűlés 
meghallgatásával (felterjesztése nyomán) döntött. Kivétel: „Megyei városoknak külön 
töményhatósággá leendő átalakulását a töményhozás engedi meg."n

A megyei város, bár formálisan községi „alakzat" volt, jogállása több 
tekintetben eltért a kis- és nagyközségétől. Ez különösen szervezetének 
tagoltságában és többlethatáskörében mutatkozott meg.

Az egyre bővülő tényleges városi szerepkörnek köszönhetően lassan a 
tételes jog is kétféle várost ismert: a megyei várost és a törvényhatósági jogú várost. 
(Az utóbbira a későbbiek során visszatérek.)

Ezek után fel kell tenni a kérdést: viszonyaink között mi az ami 
megkülönböztetett figyelmet érdemel?

Mindenekelőtt a települések jogállásához való közelítés. Európa számos 
államához hasonlóan a község, mint jogi fogalom a településeket foglalta magába. Ez 
alól a szabályozás azonban tett két kivételt. Külön rendezte a székes fővárost, és 
vármegyei szintre emelte a városok egy részét (a törvényhatósági jogú városok). 
Érdemes megjegyezni, hogy az adott korban és az adott közigazgatási struktúrában, 
Magyary Zoltán álláspontja szerint, a kétféle város kategória „a nemesi jogok

AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL AZ ÖNKORMÁNYZATOKIG
____________________A d a l é k o k  a  h e l y i k ö z ig a z g a t á s  e l m ú l t  s z á z  é v é n e k  t ö r t é n e t é h e z

8 Az 1929. XXX. te. intézményesítette ezt a kategóriát. A törvényalkotó korábban a rendezett tanácsú 
városokat nevezte el megyei városnak.
9 1886. XXII. te. a községekről. 1. §. Már itt utalok a kötelezés megjelenésére.
10 M a g y a r y  1942.317.
'i 1886. XXII. te. 150. §.
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korának jogi szemléletét fenntartó beosztás" volt. Ebből eredően nem veszi 
figyelembe a város és falu közötti különbséget (az ipari forradalom utáni fellendülést 
stb.), valamint figyelmen kívül hagyja, hogy a város és község egyaránt 
helyhatóságot gyakorolnak, „embereknek elsődleges önkormányzati alakulatai, ami 
közigazgatási szempontból a székes főváros és egy kisközség közt nagyobb rokonságot jelent, 
mint a törvényhatósági jogkör egy város és a vármegye közt."12 Az utóbbi megállapítás 
helytállóságához napjainkban sem fér kétség.

A körjegyzőségi rendszert aprólékosan rendezte a törvényalkotó. A 
szabályozás filozófiája azon alapult, hogy a községek feladataik ellátása céljából 
szövetkezhetnek, illetve kívánatos, hogy szövetkezzenek. Amennyiben a községek 
önkéntes alapon nem éltek ezzel a lehetőséggel a törvény „kényszer pályát" 
intézményesített számukra, a kötelező szövetkezést. Érdemes megjegyezni, hogy a 
korabeli szakirodalom ezt összeegyeztethetőnek tartotta az önkormányzatok 
önállóságával, tehát nem tekintette eretnekségnek. Ezzel szorosan összefüggött, 
hogy a községek szétválása ritkaság számba ment. Magyary Zoltán ebből azt a 
következtetést vonta le, nézetem szerint kissé optimista módon, hogy „ma már nem a 
község teherbírása a döntő szempont, hanem a közigazgatás gazdaságosságának és 
eredményességének érdeke."13

Ma a politika és szakirodalom nagyobbára megkerüli a kistelepülések 
sorvadásának, esetleges megszűnésének problémakörét. Előbb-utóbb azonban 
választ kell adni arra a kérdésre, hogy mi történjen akkor, ha az önkormányzás 
további gyakorlásának nincsenek meg a minimális feltételei. A tárgyalt időszak joga 
(a tanácsok megalakulásáig) ismerte, „a községi önállóság megszüntetését, s 
közigazgatási tekintetben valamely szomszédos községhez leendő csatolását vagy azzal 
egyesítését, avagy végre két vágj több szomszédos kisközségnek egy községgé alakulását."14 
Ez történhetett a törvényhatósági kisgyűlés kérelmére vagy meghallgatásával, de 
kérelem nélkül is elrendelhető volt.

1945 és 1950 között a települések jogállása érdemben nem változott. 
Ugyanez azonban a település szerkezetről nem mondható el. Egyrészt végbement 
egy községegyesítési folyamat; 169 egymáshoz közel fekvő, illetőleg összeépült 
község 61 községbe egyesült. Másrészt, nagyobbára a tanyai igazgatás „átszabása" 
következtében 98 űj község alakúit, 23 község beolvadt a városokba, illetve a 
fővárosba.15

Az Alkotmány, a megalkotásakor, a területi tagozódásról a 
következőképpen rendelkezett: „A Magyar Népköztársaság területe államigazgatási 
szempontból megyékre, járásokra, városokra és községekre tagozódik."™ Elvileg a települési 
egységekben és a fővárosi kerületekben tanácsot kellett létrehozni. „Az ötszáz főnél

u Magyary 1942.336. 
n Magyary 1942.317. 
1*1886. XXII. te. 158. §. 
is FONYÓ1970.53.
'6 Alkotmány 29. §.
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kevesebb lakosú több község részére rendszerint közös községi tanácsot kell alakítani.'”17 A 
törvény indoklása szerint az utóbbi rendelkezés alapján kialakuló állapot 
átmenetinek tekintendő. Mindamellett 1125 községben hoztak létre „önálló és 
különálló közigazgatási szervet" és a községi apparátus létszáma egyharmaddal 
növekedett.18 Ennek a szabályozásnak a következményei évtizedekre kiható 
problémákat okoztak. A szakemberek egy része óvatosan már ekkor feltette a 
kérdést, vajon helyes-e körjegyzőségek rendszerének a teljes körű detonizálása, az 
önállósodás ezen az úton történő kibontakoztatása. A szakemberek azonban nem 
akartak hősök lenni és ekkor a válaszadásig még nem mentek el. A halk meditáció 
hatástalan maradt, az 1954-ben megtartott választásokon 3197 községben 3010 
tanácsot választottak.19 Ezt követően azonban gyors egymásutánban jelentek meg 
tudományos művek, amelyek változtatást szorgalmaztak. Közülük példaként Kolta 
János egyetemünk volt oktatójának két munkáját hivatkozom meg.20

Az ellenhatás, az ellenkező irányú „reform", nem sokáig váratott magára. 
Az 1960-as évek elején először lassan, aztán egyre fokozódó ütemben megindult a 
közös tanácsok kialakításának felülről vezényelt folyamata. Baranya megye ebben 
(is) élen járt.21 Az új irányzat arra a tézisre épült, amely szerint a gazdasági alap 
meghatározza a felépítményt, így az államigazgatás rendszerét is. Ennek 
következtében a termelőszövetkezetek egyesítéséhez kell igazítani a közös tanácsok 
hálózatát is. A szakirodalom azóta elvégezte ennek a folyamatnak az értékelését, 
ezért és a munka terjedelmének korlátái miatt erre nem térek ki.

A fentiek mellett értelemszerűen megmaradt az új község alakításának a 
lehetősége. A kezdeményezésre akkor nyílt mód, ha a településen 800 lakosú lakott 
hely alakult ki, továbbá a lakosság száma növekedett és az alapellátási intézmények 
kiépültek.

Egy kormányhatározat 1969. október 1-től lehetővé tette a nagyközségek 
szervezését.22 Ebbe a kategóriába sorolt települések (számuk 313 volt) potenciálisan 
várossá fejleszthetők voltak. Nagyközséggé lehetett nyilvánítani azokat a 
községeket, amelyeknek területén legalább ötezer lakos élt, járási székhely vagy 
országos jelentőségű gyógy- és üdülőhely volt, továbbá a városiasodó jelleg is 
megalapozhatta a döntést. Ez a település kategória azonban átmenetinek bizonyult. 
A szabályozás akként módosult, hogy a fent említett feltételek fennállása esetén a 
községi tanácsot nagyközségi tanáccsá lehetett nyilvánítani.23

Amint erre már utaltam, 1950-ig a városok jogállása sem módosult. Az első 
tanácstörvény azonban gyökeres változást hozott e téren. Főszabályként a

17 1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról. 3. § (2) bek. illetve 9. § (2) bek. Ez alapján 361 község választó
polgárai 170 közös tanácsot választottak.
'8 FONYÔ1970. 54. 
i» FONYÓ1970.54.
™ KOI .TA 1956.; Koi.TA 1959.
71 LUKÁCSY1963.
n 1016/1969. (IV. 29.) Kormányhatározat.
23 Ez a rendelkezés a helyi önkormányzatokról szóló törvény megjelenéséig hatályban volt.
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községeket és városokat egyaránt „besöpörte" a járási tanácsok alá. „A járási tanács 
működési köre kiterjed a járás területén fekvő valamennyi városra és községre."2* E szabály 
alól azonban a minisztertanács kivételt tehetett és egyes nagyobb városokat 
kivehetett a megyei (!) vagy járási tanács „működési köre alól" és ezeknek a tanácsai 
a megyei, illetve járási tanácsokkal estek egy elbírálás alá. A törvényalkotó „szabad 
szárnyalásáról" (esetleg szertelenségéről) tanúskodik a második tanácstörvény, 
amely a főváros mellett kétfajta várost intézményesített. A járási jogú város a 
járással, a megyei jogú város a megyével került egy szintre.24 25 26 A változékonyság 
azonban folytatódott. A harmadik tanácstörvény (1971) megszüntette az imént 
említett városi kategóriákat és helyükbe a város és megyei város lépett. A folyamat 
1983-ban azzal zárult, hogy települések kategorizálása szempontjából a városok 
között megszűnt a különbség. Jogi, igazgatási oldalról nézve viszont fenn maradt a 
kettősség: a városban működő tanács városi vagy megyei városi tanács volt.

Ebben az időszakban a várossá nyilvánítást leginkább a szélsőségek 
jellemezték. Néha alig volt érdemleges követelmény, máskor a túlzott szigor jelent 
meg. Sem egyik, sem a másik esetben nem volt nehéz felismerni a mögöttes politikai 
érdekeket. E korszak elemzésekor maradéktalanul egyet lehet érteni Madarász Tibor 
1971-ben papírra vetett megállapításával. „A mai magyar tételes jog szerint a város és 
község jogállásának különbségei elsősorban a két településtípus tanácsi szervezetének 
jogállásában nyilvánulnak meg."2b

A rendszerváltáskor a helyi önkormányzati törvény megalkotásával 
egyidejűleg sor került az Alkotmány módosítására. Az ország területi tagozódásával 
kapcsolatos rövid, de alapvető rendelkezések a helyi önkormányzatokról szóló (IX.) 
fejezetben nyertek elhelyezést. Témánkat illetően két szakasz citálása kívánkozik ide. 
„A Magyar Köztársaság területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre tagozódik." 
Továbbá: „A község a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak 
közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga."27

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: 
Ötv.) a fentiekkel összhangban részletezi a települési és területi (megyei) 
önkormányzatokra vonatkozó szabályokat. Ezek a normák külön fejezetben nyertek 
elhelyezést.

Rátérve a települési egységekre jogállásukat mindenekelőtt az determinálja, 
hogy alapjogaik egyenlőek.28 A szabályozás lényegében korlátok nélkül nyitott utat a 
községek önállósulási törekvései előtt. A közös tanácsi rendszer értelemszerűen 
felbomlott. Az érintett községek választópolgárai éltek is ezzel a lehetőséggel, 
jóllehet az Ötv. kezdettől fogva lehetővé tette közös képviselő-testület létrehozását. 
Ez a társulási forma ma társult képviselő-testület néven ismert. A szabályozási

24 1950. évi I. törvény 5. §.
25 Négy város nyerte el a megyei jogot, Debrecen, Miskolc, Pécs és Szeged.
26 Madarász 1971.24.
27 Alkotmány 41. § (1) bek. és 42. §. Ide kívánkozik még az a rendelkezés, amely szerint a főváros 
kerületekre tagozódik és a városokban kerületek alakíthatók.
28 Alkotmány 43. §. (1) bek. Az elemi önkonnányzati jogokról az Ötv. hasonlóan rendelkezik. (4. §.)
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koncepcióból egyenesen következett, hogy az új község alakítást minimális 
feltételekhez kötötte a törvényalkotó; elkülönült, lakott településrész, amely feltételei 
alapján képes az alapvetés önkormányzati jogok gyakorlására és néhány Ötv.-ben 
meghatározott feladat teljesítésére.29 * A gyakorlati tapasztalatok alapján csakhamar 
rá kellett jönni, hogy a törvény adta lehetőségek kihasználása beláthatatlan 
következményekkel jár. Nemcsak a közös tanácsok rendszere esik szét és a község 
egyesítések szűnnek meg, hanem olyan településrészek is kiválnak községből, 
városból, amelyek korábban nem voltak készségek. Ez vezetett el oda, hogy az Ötv. 
1994-ben bekövetkezett módosításakor bekerült a törvénybe, hogy a 
településrésznek legalább háromszáz lakoséinak kell lenni.

A következményeket illetően szinte állandósult a szakmai polémia. Érvek 
és ellenérvek hangzanak el, amelyek egy része az önkormányzás alapjaihoz nyiilik 
vissza.

A szabályozás utat enged az egybeépült községek, illetőleg a város és 
község egyesítésének. A szóba jöhető települések közössége azonban változatlanul 
ritkán él ezzel a lehetőséggel.

A hatályos szabályozás is ismeri a körjegyzőség intézményét. „Az ezernél 
kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladataik 
ellátására körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezernél több, de kétezernél kevesebb 
lakosú község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú 
település is lehet."*0 Továbbmenve, ha a körjegyzőség székhelye város, akkor a városi 
jegyző látja el a körjegyzői feladatokat.31 Jelenleg azonban körjegyzőségben való 
részvételre egyetlen község sem kötelezhető.

Az önkormányzati rendszerben a nagyközség „csupán" cím formájában 
jelenik meg. „A nagyközségi címet használhatják azon települések képmsdő-testiiletei, 
amelyek a törvény hatályba lépésekori nagyközségi tanácsok voltak, továbbá amelyek 
területén legalább ötezer lakos él."*2 A cím használata semminemű engedélyezéshez 
vagy hozzájáruláshoz nem kötött. A képviselő-testületen múlik, hogy él-e és mikor 
ezzel a lehetőséggel.33 Értelmét és értékét az adja meg, hogy a várossá nyilvánítást a 
nagyközség képviselő-testülete kezdeményezheti.34

A várossá nyilvánítás szabályozása az Ötv.-ben kifejezetten szűkre szabott. 
„A nagyközség a várossá nyilvánítást kezdeményezheti, ha a városi cím használatát 
fejlettsége, térségi szerepe indokolja. A képviselő-testület a kezdeményezését a 
belügyminiszter útján terjeszti a köztársasági elnök elé."*5 Ez a szabályozás a
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V Ötv. 52. § (1) bek. Tekintsünk itt el attól az apró pontatlanságtól, hogy a településrész (?) hogyan 
gyakorolja a jogokat és látja el a feladatokat.
“  Ötv. 39. § (1) bek.
»' Ötv. 36. § (5) bek.
52 Ötv. 108. §.
»  E b b ő l a z  is  k ö v e tk e z ik , h o g y  a  n a g y k ö z s é g i c ím  h a s z n á la t á n a k  e lh a tá r o z á s a  n e m  m in ő s ü l 

te r ü le ts z e r v e z é s i  d ö n té s n e k .
341999. évi XL1. törvény a területszervezési eljárásról 15. § (1) bek.
35 Ötv. 59. §.
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belügyminiszternek (minisztériumnak) biztosított részben szűrő, részben pedig 
meghatározó szerepet. Ez azáltal vált „szalonképesebbé", hogy az előkészítés 
megkönnyítse és az elbírálási szempontok egységesítése céljából a 
Belügyminisztérium Településfejlesztési és Kommunális főosztálya szakmai 
állásfoglalást bocsátott ki. A teljes értékű (?) megoldást a területszervezési eljárásról 
szóló törvény alakította ki, amely kilenc pontban határozza meg, hogy a fejlettséget 
és térségi szerepkört hogyan kell indokolni.36

Az Ötv. már 1990-ben létrehozta a megyei jogú város kategóriát. Ekkor 
egyetlen feltételt állított a törvényhozó: az ötvenezernél nagyobb lakosság számú 
város képviselő-testülete kezdeményezhette az Országgyűlésnél a megyei jogú 
várossá nyilvánítást.37 1994-től kezdődően a megyeszékhely város (is) megyei jogú. 
A megyei jog tartalmát az Ötv. a következőképpen határozza meg. „A megyei jogú 
város települési önkormányzat, és területén -  megfelelő eltérésekkel -  saját hatásköreként 
ellátja a megyei önkormányzati feladat- és hatásköröket is."38

Zárásként a hatályos szabályozásnak még további két sajátosságát tartom 
szükségesnek kiemelni.

a) A települések státuszát érintő döntések kezdeményezésében és 
előkészítésében a választópolgárok közösségének érdemi, esetenként meghatározó 
szerepe van.

b) A döntési hatáskörök az Országgyűlésnél, illetve a köztársasági elnöknél 
vannak. Mindezt kiegészíti az eljárási rend ma már törvényi szintű szabályozása.

II.
A települési önkormányzatok helye az állam szervezeti rendszerében

A területi elv alapján szerveződő (territoriális) önkormányzatok története 
mindenütt sorsközösségben volt és van a centralizáció és decentralizáció 
viszonyának az alakulásával. Nem véletlen tehát, hogy a kiegyezés után az 
államszervezet megváltoztatására irányuló törekvések ismét felszínre hozták a 
centralisták és municipalisták közötti ellentéteket. „Az 1867-es iín. kiegyezést követően 
az alkotmányosság helyreállítása jegyében természetesen dönteni kellett a közigazgatás 
szervezeti rendszerét meghatározó alapelv felől. Az e körül akkor elkezdődött és változó 
hevességgel a második világháboniig tartó politikai harcokat a történettudomány úgy jelöli 
meg, mint a municipalisták és a centralisták küzdelmét."39 Ez a „csata" az 1870-es évek 
elején a közjogi törvényalkotásban egyértelműen az utóbbiak győzelmével 
végződött.40 Ennek különösen két szempontból volt jelentősége.

36 1999. évi XLI. törvény 15. § (2) bek.
37 E rendelkezéssel kapcsolatban több irányú szakmai vita bontakozott ki. Módosítási javaslatok is 
megfoga 1 mázod ta k.
38 Ötv. 61. § (1) bek.
”  Szamel 1977. 268-269.
40 Ld. Részletesebben: Hencz 1973. 95. sk.
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a) Egyrészt ez az önkormányzás ellen hatott. Ugyanis az önkormányzás, 
Ereky István szavaival élve, „a szorosabb értelemben vett decentralizációt jelenti.”41

b) Másrészt hosszú időre hatással volt mind a közjogi gondolkodásra, 
mind a jogalkotásra. Találóan állapítja meg Sarlós Béla: „Az egész közigazgatási 
rendszert tehát alapvetően a centralizálásra irányuló törekvés jellemezte."42

Vissza kell térnünk azonban a centralisták és municipalisták közötti vita 
egyik meghatározó sajátosságára. A vitázó felek önkormányzás alatt szinte 
kizárólagosan a megyei önkormányzást értették. Ez még az 1871-es községi törvény 
országgyűlési vitájában is nyomon követhető. Nem véletlen tehát, hogy az e 
korszakkal foglalkozó szakirodalom még zsenge községi önkormányzásról sem 
értekezik és a községi önkormányzás kezdetét, amint erre már utaltam, a fenti 
időponttól, illetve 1886-tól eredezteti.43

A politikai viszonyok alakulását, és ezen belül az állami szerepkör 
megerősödését egyértelműen nyomon követhetjük, ha időt és energiát nem kímélve 
„átrágjuk" magunkat a közigazgatási bizottságról szóló szabályozáson. „A 
közigazgatási bizottságokról szóló 1876: VI. te. a dualizmus korának legnehezebben érthető és 
legkomplikáltabb közigazgatási törvénye.”44 Ehhez csak azt lehet hozzáfűzni, hogy 
Sarlós Béla nem esett túlzásba, amikor eljutott a fenti következtetéshez.

A hivatkozott szabályozás azonban elsősorban nem ezért, hanem a 
szabályozási filozófiáért érdemel figyelmet. Ez utóbbi pedig abban összegezhető, 
hogy megkezdődött a területi államigazgatási rendszer új alapokra helyezése és 
megerősítése, továbbá az önkormányzatok rövid pórázon tartása az állami 
felügyeleten keresztül. A szándékot az is jelzi, hogy a közigazgatási bizottságról 
szóló szabályrendszer megalkotása -  amely a későbbiek során egyre bővült -  a két 
községi törvény kibocsátása közötti időpontra esik. A szerteágazó feladatok és 
hatáskörök közül két citátum egyértelművé teszi a közigazgatási bizottság 
meghatározó szerepét. Az egyik a mindenre kiterjedő koordináció korhoz illő, 
veretes meghatározása. „A bizottság hatásköre: [...] intézkedik az iránt, hogy a 
törvényhatóság területén a közigazgatás összhangzatosan eszközöltessék és az összes, akár 
kinevezett, akár i’álasztott közegek egymást támogassák, teendőiket összevágóing teljesítsék 
[...]"45 Egyértelműen irányítási, hierarchikus viszonyokról rendelkezik a következő 
szakasz: „A bizottság határozatainak a törvényhatóság területén lévő összes, akár a 
közigazgatásnál alkalmazott állami, akár törvényhatósági és községi közegek 
engedelmeskedni tartoznak."46

A Z ÖNKORMÁNYZATOKTÓL AZ ÖNKORMÁNYZATOKIG. 2 2 7
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41 Ereky 1939.352.
42 SARLÓS1976.115.
43 1929. XXX. te. a közigazgatás rendezéséről.
44 Sarlós 1976.117.
431876. VI. te. a közigazgatási bizottságról. 12. §.
46 1876. VI. te. 21. §.
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A közigazgatási bizottságnál azért volt érdemes és szükséges elidőzni, 
mert ennek a szervnek a működése alapvetően behatárolta a községi és 
törvényhatósági önkormányzás valós tartalmát.

Ha ettől eltekintenénk az 1886-ban megalkotott községi törvény 
rendelkezéseiből arra a következtetésre is el lehetne jutni, hogy Magyarországon 
már a 19. század végén létrejöttek a „széles felelősségű" önkormányzatok.

Rátérve a községi önkormányzatok szerepének a megítélése az elemzést 
egy, a törvényből vett idézettel célszerű kezdeni. „A község a törvény korlátái között 
önállóan intézi saját belügyeit, végrehajtja a törvénynek, kormánynak és a 
törvényhatóságnak az állami és a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó 
rendelkezéseit."*7 A mai fülnek is ismerősen hangzó meghatározás mindenekelőtt 
azért érdemel figyelmet, mert nem hagy kétséget afelől, hogy a községi igazgatás 
szerves része a közigazgatási rendszernek.

Önkormányzásról lévén szó, indokolt kitérni az illetőség intézményére. „A 
községi illetőség, vagyis valamely község jogi kötelékébe tartozás személyes jogi kapcsolat a 
község és az egyén között, mely egyidőben csak egy községgel szemben állhat fenn, amely 
különböző jogkövetkezményekkel jár."*8 Erre figyelemmel nem volt véletlen, hogy a jogi 
szabályozás a községi kötelékbe való tartozást az önkormányzás egyik központi 
tartalmi elemének tekintette.

Az önkormányzás egyik lényeges problémaköre a feladatok és hatáskörök 
szabályozása. Az önállóság fokmérője az, hogy az önkormányzat milyen mértékben 
részesedik a közfeladatok ellátásából. Ehhez kapcsolódva azonban még két további 
szempontot is szükséges figyelembe venni. Az egyik, a feladatok ellátásában és a 
hatáskörök gyakorlásában meglévő önállóság terjedelme, a másik a működéshez 
szükséges egyéb feltételek biztosítása.

A községi törvényben a feladatok és hatáskörök szabályozása a maga 
idejében kifejezetten korszerű volt. Ma már az is megállapítható, hogy a 
rendelkezések jó része időtállónak is bizonyult. Nem nehéz felfedezni, hogy 1990- 
ben az önkormányzati törvény szerkesztői is forrásként kezelték a normákat. „A 
község: a) saját belügyeiben határoz és szabályrendeleteket alkot; b) határozatait és 
szabályrendeleteit saját elöljárói és közegei által hajtja végre; c) rendelkezik a község vagyona 
felett; d) községi adót vet ki és hajt be; e) gondoskodik a tisztán községi utakról és egyéb 
közlekedési eszközökről; fi  gondoskodik a községi iskolákról és más rokon intézetekről; g) 
kezeli a mezei-, a tüzrendőrséget s a szegény ügyet; h) gyakorolja mindazon jogokat és 
teljesíti mindazon kötelességeket, amelyek a községeket törvény szerint megilletik.''*9 A 
megyei városok a fentiek mellett kereskedelmi, építészeti és közegészségi 
hatáskörrel rendelkeztek, továbbá eljártak „az ipar- és a gazdák és cselédeik között a 47 * 49

47 1886. XXII. te. a községekről 2. §.
4S Csizmadia 1947.18.
491886. XXII. te. 21. §.
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szolgálati viszonyból keletkezett ügyekben."50 Mindebből megismerhető, hogy a 19. 
század végén mit tartott helyi (érdekű) közügynek a törvényalkotó.

A törvényhatóságok (a vármegyék és a törvényhatósági jogú városok) 
feladat- és hatásköre három elemből tevődött össze. „A töwényl int óságok jövőre is 
gyakorolni fogják a törvény korlátni között: n) az önkormányzatot; b) az állatni közigazgatás 
közvetítését; c) ezeken felül n törvényhatóságok egyéb közérdekű, sőt országos ügyekkel is 
foglalkozhatnak."51 A részletek kifejtését mellőzve megállapítható, a törvényhatóságok 
önkormányzati jogosítványainak a súlya messze meghaladta a községekét. Ennek a 
történelmi előzmények egyértelműen megadják a magyarázatát. Ugyanakkor az sem 
tekinthető véletlennek, hogy a törvényhatóságokról szóló törvénycikk kibocsátását 
követően még három év sem telt el és Szapáry 1891. március 7-én beterjesztette 
javaslatát „a vármegyei közigazgatás államosításáról." Nagy viták után a kormány 
legtöbb javaslatát (átmenetileg) visszavonta és megelégedett az államosítás elvi 
kimondásával.52 * * „Az 1891: XXXIII. te. az államosító irányzat támadó kísérlete volt a gyors 
visszavonulás kudarcával, mert az egész törvényjavaslatból csupán az az elvi kitétel maradt 
meg, hogy a vármegyékben a közigazgatás állami feladat, amelyet kinevezett állami közegek 
intéznek. A municipalisták ellentámadása 1907-ben következett be, a nemzeti ellenállás 
megszervezése és az ezzel kapcsolatos önkormányzati szellem fellendülése idején.”55

Visszatérve a községek hatáskörére az eddig áttekintett kompetenciát a 
szakirodalom önkormányzati jogkörként tartotta számon. A törvények viszont 
községi belügynek tekintették az említett ügyeket. Ezek jórészét, mai 
szóhasználattal, kötelező feladatnak lehet nevezni. A fennmaradó hányadot a község 
önként vonta hatáskörébe. „A község minden közérdekű ügyet önkormányzati hatáskörébe 
vonhat, ha törvény vagy más jogszabály nem is utalja oda, amely községi kezelésre alkalmas, 
más hatóságnak fenntartva nincs és az állampolgári alapjogokat nem sérti."55 Mai 
viszonyainkhoz képest, amikor a központi túlszabályozás szinte illuzórikussá teszi a 
helyi szabályozási lehetőséget, Magyary Zoltán idillikus állapotokat villant fel. „A 
község hatáskörének ez a rugalmas meghatározása a magyarázata annak, hogy a községek, s 
különösen a városok, gyakran előbb vonnak újszerű ügyeket közigazgatásuk körébe, mint 
azokról az állam tudomást vesz. így a községi közigazgatás gyakran szerepel, mint a 
közigazgatás úttörője, továbbfejlesztője."55

A község kettős arculata („önkormányzata van és az államnak is alárendelt 
tagozata” -  Magyary Z.) abban nyilvánult meg, hogy az önkormányzati jogkör 
mellett igazgatási jogkört is ellátott. Szokás volt ezt a község, törvényes jogkörének 
is nevezni. Ez a kifejezetten végrehajtó funkció „abból áll, hogy végrehajtja a 
törvénynek, a kormánynak és a törvényhatóságnak, illetve azok szemeinek az állami és

AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL AZ ÖNKORMÁNYZATOKIG
A d a l é k o k  a  i ie l y i k ö z ig a z g a t á s  e l m ú l t  s z á z  é v é n e k  t ö r t é n e t é h e z

50 1886. XXII. te. 22. §.
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törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó rendelkezéseit."56 Ezeket az ügyeket azonban 
nem a képviselő-testület, hanem annak végrehajtó szervei (elöljáróság, bíró, jegyző) 
intézték.

A községek harmadik feladatköre, Alsó László szavaival élve, a közönség 
hatósági támogatása volt. Ennek kialakulását a szakirodalom az állandó 
letelepedéstől, a közösségi szerveződéstől eredezteti, amikor a közös vagyoni és 
egyéb érdekek együttes fellépést igényeltek. Ebből alakult ki egyfajta érdekvédelem 
és különböző helyi támogatási rendszer (pl. birtokok őrzése, vagyontalan kiskorúak 
érdekvédelme, gazdasági munka-közvetítés, írástudatlanok segítése ügyeik intézése 
során stb.).

A települési önkormányzatok feladat- és hatáskörének áttekintése után 
megismételjük azt a korábbi álláspontunkat, amely szerint e téren a jogi szabályozás, 
különös tekintettel az előzményekre, kifejezetten korszerű volt. A helyi igazgatás 
egészéről azonban ez nem mondható el. A választási rendszer behatóbb elemzése 
nyomán már aligha juthatnánk el az előbbi következtetésig. Az önkormányzatok 
gazdasági önállóságát (önállótlanságát) is számos kritika érte a korabeli 
szakirodalom részéről. Idővel a centrális törekvések is felerősödtek, az „államosítás" 
kiterebélyesedett. „Kormányzatunknak és közigazgatásunknak egyik legégetőbb bajaként a 
napi politikával való túlzott kapcsolat jelentkezik. E szoros kapcsolat első következménye az 
egész vonalon jelentkező túltengő centralizáció."57 58 Mindez óvatosságra és mértéktartásra 
kell hogy ösztökélje a kutatót. Bibó István, mindent összevetve, a városok 
igazgatását kifejezetten pozitívnak értékelte. „Ez volt az egyetlen területe a magyar 
közigazgatásnak, ahol az igazgatás úgy ért el a szakszerű differenciálódás fokára, hogy 
közben egy működő önkormányzat és egy valósággal élő és ellenőrző közösség szükségletei 
tartották kapcsolatban az élettel és tartottak emberi közelségben az igazgatót lakkal."56 A 
községi igazgatásról viszont azt tartotta, hogy nem a nép szükségletei, hanem a 
felülről való igazgatás érdekei determinálják. Ezért kell, nézete szerint, valódi 
tartalmat adni a községi önkormányzásnak.59

A korszak vizsgálatának zárásakor egyet lehet érteni azzal az értékeléssel, 
amely szerint „az 1867-cs kiegyezéssel a magyar államiság a dualista keretek között egyre 
nagyobb léptekkel korszerűsödött és ezekben az évtizedekben felzárkózási törekvései nyomán, 
igen közel kerültünk az európai színvonalhoz."60 A továbbiakban találóan állapítja meg 
Kajtár István, hogy a Párizs környéki békék után „az állam tiag\/ívű általános 
modernizációs folyamatáról azonban nem beszélhetünk."

Az elemzésbe itt érdemes bekapcsolni a témánkat érintő 1945-ös 
állapotokat. A 14.1945 M.E. sz. rendelet a közigazgatás ideiglenes rendezéséről még 
reményt keltett az önkormányzati rendszer életben tartása iránt. A rendelet előírta,

56 M A C Y A R Y l9 4 2 .n O .
57 CSERNEFALVI 1941. 14.
58 BIBÓ 1990.50.
59 Huszár 1989.269. sk.
«> Kajtár 1997.128.
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hogy önkormányzati úton keil gondoskodni a települési és területi közigazgatás 
helyreállításáról. Az ideiglenes önkormányzati testületek „a régi törvények szerint 
megalakított önkormányzati testületek jogaiba lépnek [...] és határozhatnak mindazokban a 
kérdésekben, amelyek korábban jogkörükbe tartoztak." Elvileg tehát az újjászerveződő 
közigazgatásnak az önkormányzás is része lehetett volna. Az ismert okok miatt 
azonban az Alkotmány megalkotásakor az államszervezet kiépítése más irányokat 
vett.

A tanácsrendszer negyven éves történetének tudományos nézőpontból 
történő feldolgozása még várat magára. A politikai visszatekintéseket és 
értékeléseket pedig -  amint erre már utaltunk -  nagyon gyakran a „minden 
tagadással" lehet jellemezni. A tényt azonban aligha lehet vitatni; a helyi igazgatás 
negyven éven keresztül a tanácsi igazgatásban öltött testet.

Több okból sem feladatom az említett hiány pótlása. Ugyanakkor a szóban 
forgó időszak „kitörlését" a történelemből megengedhetetlennek tartom. Nem 
igényel részletes bizonyítást, hogy a tanácsrendszert a megelőző, illetve követő 
államszervezethez képest merőben más környezetben építették fel. Azt azonban hiba 
lenne figyelmen kívül hagyni, hogy más szerepet töltöttek be a tanácsok 1950-ben, 
mint az 1980-as évek végén. Ennek ellenére legalább két általános sajátosságot 
indokolt nyomatékosítani. Mindkettő szorosan kapcsolódik a tanácsok 
önállóságához, illetve irányításához. Az egyik a centralizáció érvényesítése. Jóllehet 
a tételesj ogi szabályozás 1954 óta folyamatosan megfogalmazott két igényt; a helyi 
(tanácsi) önállóság növelését és ezzel egyidejűleg a központi irányítás 
hatékonyságának fokozását. Ebből az ellentmondásos cél kijelölésből nem nehéz 
kikövetkeztetni, hogy mindig a centralizáció került ki győztesen. A tanácsok és 
szerveik működésük mindegyik szakaszában egyértelműen betagozódtak a 
hierarchikus államigazgatási szervezetbe. A másik a pártirányítás, amely egy idő 
után az Alkotmányban is helyet kapott. Ez másként megfogalmazva azt jelentette, 
hogy a tanácsok mozgásterét kettős szorító korlátozta az állami és pártirányítás.

Az első tanácstörvény 15 pontba foglalta össze a helyi tanácsok feladatait. 
Ezek azonban nem a kidolgozottságuk, hanem eklektikus jellegük miatt kelthetik fel 
az utókor érdeklődését (pl. a dolgozók jogainak oltalmazása, az alsóbb tanácsokhoz 
általános jellegű irányítást tartalmazó utasítás kiadása, stb.). Ami szembetűnő; a 
feladatok több mint fele a hierarchikus viszonyokról rendelkezik.

Az 1950-es évek elején gyorsan szólammá vált a tanácsok államszervezeten 
belüli kiemelkedő szerepének a gyakori felemlegetése. Ma már mosolyt fakasztanak 
azok az adatok, amelyek a második tanácstörvény előkészítéséhez kapcsolódtak, és a 
lakosság tanácsi munka iránti érdeklődését tükrözték. „A vita periódusa alatt kb. 
37.100 kisgyűlést és falugyűlést tartottak, 5.200 üzemi vitát bonyolítottak le. Folyamatos 
üléseken tárgyalták a tervezetet a különböző egyetemeken, tudományos intézetekben, állami 
hivatalokban, a tanácsi apparátus minden szintjén, stb. Összesen 40.000-re tehető a 
tanácstörvény tervezetével kapcsolatos lebonyolított viták száma. Csak a kis- és 
falugyűléseken, valamint az üzemi vitákon több mint 680.000 ember vett részt. Az összes
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résztvevők száma kereken 750.000-re tehető, [...] n felszólalások száma erősen meghaladta a 
80.000-et [...] a vitákon 11.500 javaslat született."61

Témánkat illetően azonban inkább az 1971-ben megalkotott harmadik 
tanácstörvény érdemel figyelmet.62 E törvénynek már az előkészítése is szokatlanul 
alakult. Egy törvényerejű rendelet felhatalmazta a Kormányt, hogy az új 
szabályozást előkészítendő, a tanácsokra vonatkozó törvények rendelkezéseitől 
eltérő szabályokat is megalkothat.63

Ennél azonban jóval nagyobb figyelmet érdemel a tanács és szervei 
jellegének a meghatározása. E szervek a szocialista állam „népképviseleti -  
önkormányzati és államigazgatási szervei."6* Az indoklás szerint az önkormányzati 
jelleg „a kívánatos és folyamatosan erősítendő önállóságot és öntevékenységet markánsan 
fejezi ki."

A törvény két lépcsős feladat- és hatáskör telepítést valósított meg. Az 
általános szabályokat követően külön is rendelkezett a helyi, megyei és fővárosi 
(területi) tanácsokról. Ez a szabályozás már összehasonlíthatatlan az 1950-ben 
létrehozott normákkal. Továbbmenve, számos eleme a hatályos szabályozásban is 
fellelhető (terület, településfejlesztés, közszolgáltatások biztosítása, nemzetiségi 
jogok védelme, társulásban való részvétel, gazdálkodás stb.). A kor „lenyomata" 
azonban rajta van a szabályozáson (a tanácsok államszervezeten belüli helyzete, a 
centralizáció stb.).

Aligha kétséges, hogy közjogi téren a rendszerváltás időszakának 
legjelentősebb eredménye a helyi önkormányzás intézményesítése. Ezt annál is 
inkább hangsúlyozni kell, mert egyrészt a rendelkezésre álló idő rendkívül rövid 
volt, másrészt a pártok egyike sem rendelkezett kiérlelt helyi igazgatási 
koncepcióval. Továbbmenve: Az önkormányzásról vallott nézetek néha
homlokegyenest szembenálltak egymással. Az „önkormányzási láz" túlzásokat is 
felszínre hozott. Attól persze felesleges volt tartani, hogy az állam ízekre hullik szét 
és minden település „önálló köztársaság" lesz. Ugyanis a centralizációs törekvés és 
hatalomgyakorlás kialakította a megfelelő ellensúlyt. Azt azonban még mindig nem 
árt hangsúlyozni, a menetközi tapasztalatok egyértelműen arról tanúskodnak, hogy 
a területi elv alapján létrejövő (helyi) önkormányzatok egyre inkább „állami 
önkormányzatok". El kell tehát fogadnunk, hogy „a helyi önkormányzat sajátos 
formában állami igazgatást végez."65 Ma is időt álló Magyary Zoltán nézete, amely 
szerint nincs külön állami és külön önkormányzati igazgatás, hanem egyetlen 
összefüggő közigazgatás van, és az önkormányzás nem szünteti meg ennek a

«i Beér 1962. 228.
62 1971. évi I. törvény a tanácsokról.
63 1964. évi 8. sz. törvényerejű rendelet a tanácsszervek tevékenységének továbbfejlesztéséről. A Kormány 
élt is ezzel a lehetőséggel.
64 1971. évi I. törvény 2. § (1) bek.
65 VEREBÉLYl 1987.188.
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közigazgatásnak az egységét.66 Ismert azonban olyan felfogás is, amely az 
önkormányzati hatalmat külön hatalmi ágnak ismeri el.

Úgy vélem, központi kérdésnek az tekinthető, hogy a helyi 
önkormányzatok milyen mértékben, illetőleg hogyan részesednek a közfeladatok 
ellátásából. Az ugyanis aligha indokol részletesebb bizonyítást, hogy az 
önkormányzatok nem kizárólagos szereplők a települések és térségek 
közigazgatásában. Valójában tehát az állami és önkormányzati igazgatás közötti 
arányok kialakítása, továbbá a viszony rendezése a feladat.

A fentieknek nem mond ellent az önállóság követelményének a felállítása. 
E nélkül ugyanis önkormányzatiságról nem beszélhetünk. Egyébiránt a hatalom 
megosztás rendszerében a helyi önkormányzatok jelentős tényezők lehetnek. 
Figyelemre méltó, hogy az Alkotmánybíróság is többször foglalkozott az 
önkormányzati autonómiával. „Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság több 
határozatában is kifejtette, hogy az alkotmányi szabályozás elsősorban a Kormánnyal és az 
államigazgatás szerveivel szemben nyújt alkotmányos garanciát az önkormányzatok 
számára,"67

A helyi önkormányzatokat a feladat- és hatáskörükbe tartozó helyi 
közügyek önálló intézésére jogosítja fel a törvény. Az Ötv. közelebbről is 
meghatározza a helyi közügyek körét.

A törvény szerint
a) a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása,
b) a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlása,
c) a fentiekhez kapcsolódó szervezet, személyi és anyagi feltételek 
biztosítása tartozik a helyi közügyek közé.68

Alapvető garanciának minősül, hogy törvény kivételesen utalhat helyi 
közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe.69 Az önkormányzatiság tartalma az 
önkormányzati jogokból ismerhető meg. Az Alkotmány az alapjogokról, amelyek 
valójában feladat- és hatáskör csoportok, a következőképpen rendelkezik.

„A helyi képviselő-testület:
a) önkormányzati ügyekben önállóan szabályoz és igazgat, döntése kizárólag 
törvényességi okból vizsgálható felül,
b) g]/akorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető 
jogokat, az önkormányzat bevételemet önállóan gazdálkodik, saját felelősségére 
vállalkozhat,
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c) az önkormányzat törvényben meghatározott feladatainak ellátásához megfelelő 
saját bevételre jogosult, továbbá a feladatokkal arányban állá állami támogatásban 
részesül,
d) a törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezetét és működési rendjét,
f) önkormányzati jelképeket alkothat, helyi kitüntetéseket és elismerő címeket 
alapíthat,
g) a helyi közösséget érintő közügyekben kezdeményezéssel fordulhat a döntésre 
jogosult szervhez,
h) szabadon társulhat más helyi képviselő-testülettel, érdekeinek képviseletére 
önkormányzati érdekszövetséget hozhat létre, feladatkörében együttműködhet más 
országok helyi önkormányzatával és tagja lehet nemzetközi önkormányzati 
szervezetnek."70

Az önkormányzati alapjogok minden helyi önkormányzatot egyaránt 
megilletnek, és a törvényalkotóval szemben is védelemben részesítik az 
önkormányzatokat. Az önkormányzati autonómiából következően az 
önkormányzati alapjogok lényeges tartalma törvénnyel sem korlátozható. Kiemelt 
garanciaként kell megemlíteni, hogy az önkormányzati jogok védelme az 
Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik.

Rátérve az önkormányzati feladatokra és hatáskörökre a törvény 
szabályozási koncepcióját a következő sajátosságok jellemzik.

Részben a törvény szabályaiból, részben pedig a törvény indoklásából arra 
következtethetünk, hogy az Országgyűlés un. erős, széles felelősségű önkormányzati 
rendszer alapjait és kereteit kívánta megalkotni az Ötv. elfogadásával. Ebből ered az 
a cél, hogy lehetőleg minél több közszolgáltatásról az önkormányzatok 
gondoskodjanak, és a kötelezően ellátandó szolgáltatások minél nagyobb hányadát a 
települési önkormányzatok biztosítsák.

A törvényalkotó -  igazodva a hazai szabályozási előzményekhez -  a 
feladatkörök szabályozásához esetenként hozzákapcsolja a hatásköröket. Maga az 
Ötv. azonban viszonylag kevés hatáskört telepít a helyi önkormányzatokhoz.

A törvényalkotó a feladatoknak két csoportját különbözteti meg: a 
kötelezően ellátandó feladatok mellé az önkormányzatok, meghatározott szabályok 
szerint, szabadon vállalhatnak további teendőket. Az önállóság kifejeződik abban is, 
hogy az önkormányzatok önállóan, vagy társulási alapon saját lehetőségeik és 
elhatározásuk szerint kibővíthetik tevékenységi körüket, erősíthetik pozíciójukat a 
helyi közügyek intézésében. A differenciált feladat és hatáskörtelepítésre a 
kötelezően meghatározott feladatok körében is lehetőség nyílik: „törvény a nagyobb 
lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak -  más helyi önkormányzatokhoz 
képest -  több kötelező feladatot és hatáskört állapíthat meg/’71

70 Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. § (1) bök.
71 Ötv. 6. § (1) bek. b) pont.
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A szabályozást két lépcsőben végzi el a törvényalkotó. Először a helyi 
önkormányzatokkal összefüggésben a feladat és hatáskör-telepítés néhány elemi 
szabályának megalkotására kerül sor. Ezt követi a második szint, amely kettéágazik, 
és egyrészt a települési önkormányzatok, másrészt pedig a megyei (területi) 
önkormányzatok feladatait és (részben) hatásköreit foglalja magába.

Befejezésül és az összevethetőség kedvéért érdemes citálni a települési 
önkormányzatok feladatkörének meghatározását. „A települési önkormányzat feladata 
a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az 
épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és csapadékvíz 
elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi 
tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energia 
szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról az alapfokú nevelésről, 
oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról 
való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti 
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a 
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése."72 E felsorolást ha 
összehasonlítjuk a községi törvény korábban citált szakaszával, nem nehéz a hasonló 
elemeket felfedezni.

A hatályos felsorolás azonban korántsem teljes. A hatásköri jegyzék 
tanúsága szerint a községi és városi képviselő-testülethez már közel kétszáz (198, 
illetve 197) feladatot és hatáskört telepített a jogalkotó.73 Az önkormányzatok 
államosítását ez a folyamat is elősegíti.

Némi túlzással eljuthatunk arra a következtetésre, hogy a helyi 
önkormányzatok általunk áttekintett szabályozásában, a lényeget érintően, száz év 
során alig volt új a nap alatt.
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72 Ötv. 8. § (1) bek.
7i Hatásköri jegyzék. A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke. A 
Belügyminisztérium hivatalos kiadványa. III. évfolyam 3/1 és 3/2 sz. 1999. július.
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Adalékok a  h e l y i  közigazgatás e l m ú l t  száz évének történetéhez 

Inve Ivancsics:

Von den Selbstverwaltungen bis zu den Selbstverwaltungen 
Beiträge zur Geschichte der Kommunal Verwaltungen in den vergangenen hundert Jahren

Zusammenfassung

Die Geschichte der Verwaltung der vergangenen hundert Jahre ist in der Fachliteratur nur 
teilweise erarbeitet. Es wird besonders interessant, die Änderungen der Lokal Verwaltung eingehender 
unter die Lupe zu nehmen. Dazu will die vorliegende Arbeit beitragen, die zwei Teilgebiete näher 
untersuchen will.

Die Bestimmung des Rechtsstandes der Gemeinden wirkt indirekt auf das Funktionieren der 
Kommunalverwaltungen. Es ist augenfällig, daß die zum Ende des 19. Jh. entstandene Regelung die 
territorial organisierten Gemeinden sehr modern abhandelte (die Siedlungskategorien wurden festgesetzt). 
Es ist ferner aufschlussreich und interessenwürdig, die Rechtsregelung der Angehörigkeit zu einer Siedlung 
(Siedlungsangehörigkeit) zu behandeln. Zumal ist bis heute die Überbetonung der Rolle der Verwaltung im 
Leben der Gemeinden zu beobachten.

Der „Abdruck" des Zeitalters ist eindeutig daran mitzuverfolgen, was für eine Rolle die 
einzelnen Lokal Verwaltungen im staatlichen Organisationssystem spielen. Die Bekräftigung der im 
Zeitalter verspätet entstandenen, selbständigen Gemeindeverwaltung wurde durch die von Zeit zur Zeit 
sich verstärkenden Zentralisationsbestrebungen verhindert. Viel günstiger entwickelte sich dennoch das 
Schicksal der Verwaltung der Städte. E n  Teil der Fachliteratur meinte die Erneuerung der ungarischen 
Verwaltung erkannt zu haben.

Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen der vorliegenden Analysen ist, daß eine sachliche 
Lokalverwaltung ohne ernste Garantien nicht möglich ist. Soweit der Gesetzgeber die notwendige 
Mäßigung nicht entgegenbringt, kann diese Autonomie schnell zur Illusion werden, und die 
Lokalverwaltungen werden der Zentralregierung ausgeliefert.
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A KAMPÁNY-SZOCIALIZMUS ÁLLAMA
Bevezetés

A magyar történelemben aligha van két olyan markánsan idcológiavezérelt 
államszervezés, mint a Szent István alapította keresztény magyar állam, illetve a 
Rákosi Mátyás uralma alatt kiépített ún. szocialista állam. A kettő között majd' egy 
évezred telik el. A közbeeső századok egymást váltó uralmi rendszerei, 
kormányformái esetenként alapvetően módosítottak azon, ami közvetlen elődjüket 
jellemezte. Ilyennek tekinthető a magyar középkorban pl. az egy ugyanazon nemesi 
szabadságot deklaráló Aranybulla, vagy a polgári átalakulás rendszerváltó 
forradalma, 1848-ban.

Az első évezredfordulón zajló államszervezés sem volt korábbi történetünk -  
mondjuk így -  szerves folytatása. Szekfű Gyula A magyar állam életrajzában arról 
értekezik, hogy a pogány törzs és nemzetségfők szemében Géza és István „ősei hitét 
elhagyta és idegen befolyásnak vetette alá magát". Ugyanitt „világnézetek 
élethalálharcának"1 nevezi azt, amit István -  az új eszme neofita elkötelezettjeként -  
kérlelhetetlenül érvényesített a múlt rovására.

Környezetünkben a kereszténység első millenniumán két expanzív 
birodalom formálta a korabeli nemzetközi viszonyokat. A honfoglaló magyarság 
szállásterülete Bizánc és a Német-Római császárság közé ékelődött. Ez akkor két 
hasonszőrű keresztény nagyhatalmat jelentett, hiszen még az egyházszakadás, a 
nagy skizma előtt voltunk. Gézának -  írja Györffy György -  a harapófogóba kerülés 
veszélyét felismerve kellett cselekednie: ez indukálta a kereszténység felvételét.2 
Abban különbség vehető észre, hogy történetíróink a fejedelmi-királyi uralom 
megszilárdítását, a keresztény hitbuzgalom mértékét, vagy éppen a külső 
fenyegetettséggel szembeni belső ellenálló-képesség megteremtését hangsúlyozzák-e 
inkább a motiváló tényezők között. De a felsoroltak „eredővektora" -  vélhetően 
mindhárom tényezőnek szerepe volt -, arra mutat, hogy a keresztény államszervezés 
mind Géza, mind pedig István esetében vérrel és vassal történt, melyet az új 
ideológia intézményi letéteményese, az egyház szentesített. Szűcs Jenő mindezt azzal 
egészíti ki, hogy a kettős paradigmaváltás (a kereszténység felvétele és a keresztény 
istenségtől eredeztetett királyság megszervezése) volt az Európa Occidens-hez való 
csatlakozás előfeltétele, mely hosszabb távon -  ezt minden eddig idézett szerző 
hangsúlyozza -  a magyarság fennmaradásának záloga is volt.3

A második világháborút követő évek átalakulását tekintve ugyancsak 
meghatározó volt a kettős nagyhatalmi fenyegetettség. Csak nem egyszerre, hanem 
egymást közvetlenül váltva. A német impérium éppen Iegyőzetett, s -  mondhatni

'S zekfű 1916.33.
2 Györffy 1984.727.
'Szűcs 1981. 324-326.
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tradicionális -  expanziós területén a Szovjetunió rendezkedett be. Az új ideológia - 
és az ehhez párosuló államrend -  első számú magyarországi reprezentánsaként 
lépett színre Rákosi Mátyás. A politika nyilvános színterén épp úgy e célnak 
alárendelten ténykedett, mint ahogy -  egyedül ütőképes „belső" erőként -  eszerint 
működtette az általa irányított rendőrséget. S ha szükségét érezte, ugyancsak 
skrupulusok nélkül vette igénybe az idegen vérteseket, az országban jelenlévő 
szovjet politikai és katonai erőt. Ennek az expanzív nagyhatalomnak a „második 
Trianonnal" rögzített magyar szállásterületeken való jelenléte vizsgált korunkban 
nem kevésbé determináló tényező, mint ezer évvel korábban a keresztény hatalmak 
közé zártság ténye.

A közben eltelt évezredes európai állam- és társadalomszervezésben 
bekövetkezett változások miatt azonban, legalább oly mértékű a különbség is az 
újabb rendszerváltás irányultságában. Bár Szűcs Jenő jórészt a közép- és koraújkori 
európai fejlődést veszi górcső alá, ezen évszázadokról szólva is karakteresen -  már- 
már áthallásosan -  rögzíti a kontinenst kettémetsző civilizációs törésvonalat. 
„Nyugaton az abszolutizmus történeti epizóil maradt, jóllehet sorsdöntő epizód: Keleten az 
orosz abszolutizmus maga volt a struktúra. [...] A Nyugat az állam alá rendelte, a Kelet 
államosította az egész társadalmat."4 Bibó István a történelemről politikai 
gondolkodóként értekezve ezt az irányultságot -  az „európai társadalomfejlődés 
értelmeként" -  abban leli fel, ami „az államhatalotnnak szolgálattá, erkölcsi feladattá való 
át nemesítésében gyökerezik."5 Egy szűk évtizeddel később, az 1956-os forradalom 
napjaiban ugyanő summázza azt is, hogy milyen végletesen mondott ellent ezen 
elvárásoknak a Rákosi Mátyás regnálásához kötődő új államiság. „Az állam nem merő 
erőszakszervezet, a modern európai állam pedig csak egészen kis részében az. Másfél ezer éves 
görög-római előkészítés után, másfél ezer éves keresztény társadalomszervezési munka 
alapján a háromszáz éves mailem újkori alkotmányos állam fejlődése az államot túlnyomó 
részben erkölcsi személyiséggé tette, mely most azon a ponton van, hogy 
hatalomkoncentrációból átalakul a tárgyilagos szakszolgálatok szervezetévé. Négy évtizedes 
marxista-leninista-sztálinista gyakorlatnak sikerült ezt a háromezer éves kultúrfejlődést 
megfordítania, és az államot ismét emberséget, adott szót, kölcsönösséget nem ismerő 
dúvaddá tenni. [...] A legsürgetőbb feladat ennek a dúvad-államnak minden
megnyilvánulását felszámolni. Elég volt abból az ostobaságból, mely burzsoá specialitásoknak 
nyilvánította a szabadság történelmileg kialakult technikai biztosítékait, melyek hosszú időre 
visszanyúló történeti fejlődés eredményei, s melyeknél jobbat eddig senki nem talált: a 
népképviseleti alkotmányt, a szabad választásokat, a közigazgatás bírói ellenőrzését, az 
államhatalmak elválasztását, a szólás és sajtószabadságot."6

A dúvad-állam metaforája mozgósítja képzeletünket, de bármennyire 
szemléletes is a kifejezés, még nem jutottunk közelebb a közkeletűen pártállamnak 
nevezett formáció természetének megismeréséhez. Akkor sem, ha a maga idején első

4 SZŰCS 1981.341-342.
5 Bibó  1947.396-397.
<• Bibó  1956 .142-149 .
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számúnak tekintett hivatásos pártideológus eligazítása mentén próbáljuk felfejteni a 
rendszer mibenlétét. Révai József egy ezt firtató kérdésre ugyanis úgy reagált, hogy 
a szocialista rendszerben „a párt és az állam nem egy, de nem is kettő."7 A rendszer 
fogantatásának körülményeire épp úgy figyelmet kell fordítsunk, mint a 
kommunista Einrichtungswerk mintakövetésére, illetve hazai sajátosságaira. A leírás 
során leginkább csak vázlatosan -  hívószavak említésével -  jelenítjük meg a 
szerkezeti elemeket. Alapvetően azért, mert a rendszer érdemi sajátosságai nem 
annyira szerkezeti elemeiben, mint inkább működésének bemutatásában ragadhatok 
meg. Az alábbiakban a második világháború végétől csak 1956-ig vizsgálom a 
magyarországi szocialista államrend kiépülését és működését. A záró időpontban 
ugyanis összeomlott, megbukott a Rákosi által konstruált rendszer, a magyar 
szocialista államrend archetípusa.

A szocialista pártállam leírása nem csupán azért nehéz, mert öndefiniálása 
során visszaélt közkeletű kifejezések (pl. demokrácia, népakarat, parlament, 
választások, stb.) konvencionális jelentésével. Azzal sem jutunk sokkal közelebb a 
megértéshez, ha mondjuk „sztálini alkotmánnyal", „bolsevik módszerek" sűrű 
emlegetésével vagy pejoratív jelzők halmozásával operálunk, mivel ezek jórészt 
annak kifejezői, hogy képtelenek vagyunk társadalomtudományi fogalmi 
apparátussal leírni, bemutatni a szocialista rendszer, a pártállam jellemző vonásait. 
A harmadik ok „iskolázottsági" korlát a szó nem köznapi értelmében. A történetírás 
művelői -  még a szocializmus évtizedeiben is -  a hatalommegosztáson nyugvó 
rendszerleírásra kaptak képesítést. Ennek lett egy olyan sajátos következménye, 
hogy a társadalmi létszférák mindegyikét maga alá gyűrő pártállami rendszerrel 
szembesülve inkább csak a (levéltári) forráskorlátos helyzettel szembesültek, de a 
„klasszikus" iskolázottság következtében nem tudatosult bennük, hogy „képesítés- 
nélküliek" a pártállam totalitásának leírásában, annak hiányzó módszertana miatt.

Az alábbiakban magam is a hatalommegosztáson nyugvó parlamentáris 
politikai rendszer szervezeti-működési sémáját veszem kiindulópontul, s egy - 
meglehetősen statikus -  sémába rendezetten próbálom címszavakban 
megfogalmazni a szocialista pártállam jellemzőit. Az összevetés néhány pontja 
bővebb magyarázat nélkül is egyértelmű, más esetekben kísérletet teszek mind a 
szervezeti, mind a működési jegyek közelebbi bemutatására. A totalitás 
érzékeltetésének viszont technikai-didaktikai korlátái is vannak, így csupán annak 
állandó szem előtt tartására tehetek kísérletet, illetve visszatérő utalást. A bemutatás 
során viszont nem a sémába rendezett kulcsfogalmak egymás utáni magyarázatát 
adom. Kronologikusan haladok a választott időszakon belül, s eközben térek ki a 
szocialista államrend kiépítése és működése szempontjából szignifikáns jegyek 
leírására.

7 Kornai 1992. 92.
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A kampány-szocializmus államának sematikus értelmezési kerete
Parlamentáris köztársaság \ Pártállam

a. /  Jogbölcseleti, államelméleti alapok
a hatalommegosztás elve részleges tagadása
Népfelség elve proletárdiktatúra => kommunista párt
Garanciális emberi jogok deklarált de hiányzik
állami szuverenitás deklarált de hiányzik
Társadalmi autonómiák szóba se kerül

b. /  Alkotmányosság, parlamentarizmus
Népképviseleti alkotmány egypárt-primátusú alkotmány
Versengő többpártrendszer egypártrendszer
szabad választások nincs
(váltakozó) választott többség 
kormányzása

kommunista párt kizárólagos kormányzati hatalma 
(omnipotencia és omnikompetencia)

helyi önkormányzatok tanácsrendszer = a hatalom mindenes cselédje
Alapjogok törvényi garanciája nincs
bírói függetlenség nincs ■ > törvényellenes jogszolgáltatás
Jogkövető hatalomgyakorlás önkényes jog- és akaratérvényesítés

c. /  Gazdasági, társadalmi mechanizmus
Magántulajdon túlsúlya totális tulajdonátrendezés (államosítás)
Piacvezérelt gazdaság pártállami bürokratikus gazdaságirányítás 

(tervutasítás)
Rugalmas kereslet/kínálat + 
Konjuktúra-hullámzás

szelektív túltermelés és krónikus hiánygazdaság 
egyidejűsége

önálló egzisztenciák + alkalmazottak mindenki egzisztenciájában is státusfüggő 
=> a társadalom államosítása

Társadalmi önszerveződés és 
érdekképviselet

fiktív, formális, pártfüggő „transzmissziós szíjak" 
(szakszervezetek, népfront, stb.)

szólás- és sajtószabadság nincs
d. /  A politikai rendszer (hatalmi struktúra) működési mechanizmusa

Ideológiák versengése ideológiai kizárólagosság
Érdekek nyíltszíni ütközése, 
kompromisszumos akaratérvényesítés

az egyeduralkodó párt magát az „össztársadalmi 
érdek" kizárólagos képviselőjének deklarálja 
totális központosítás => irányított anarchia

Szellemi (oktatási, kulturális) javak kínálati 
piaca

az egyeduralkodó párt ideológiájához rendelt, és 
általa ellenőrzött szellemi javak kizárólagossága

tudás innovatív alkalmazása civilizációs és hatalmi akkulturáció
a hatalmi adminisztráció viszonylagos 
kontinuitása

pártpatemalizmus + a hatalmi adminisztráció 
hektikus és permanens fluktuációja. Totális elitcsere 
+ kampányok + „káderforgó"

Alkotmányos biztosítékokkal 
ellensúlyozott „párturalom"

a pártszervezetek + azok működési mechanizmusa 
horizontálisan és vertikálisan is átszövi a hatalmi 
ágak minden szintjét.
a pártegyeduralom gyakorlásának informális és 
illegitim mechanizmusai

Szuverenitás + választott szövetségi 
rendszer => „Nyugat"

szuverenitás hiánya, katonai megszállás, 
kényszerszövetségben alárendeltség => „Kelet"
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A koalíciós kaloda évei, 1945-1948
Az. Ideiglenes Nemzetgyűlést és az Ideiglenes Nemzeti Kormányt a szovjet 

politikai vezetés instrukciói szerint, illetve legközvetlenebb közreműködésével 
hívták életre. Az ideiglenesség időszakának legnagyobb gazdasági és társadalmi 
jelentőségű intézkedését, az ún. földosztást -  eltérően az ilyen horderejű 
tulajdonváltások törvény keretében való rendezésétől -, azért hirdették ki
kormányrendelettel, mert Vorosilov tábornok (a magyarországi Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság elnöke) még azt is hosszadalmas eljárásnak tartotta, hogy ehhez 
újra összeüljön az Ideiglenes Nemzetgyűlés.8 A reorganizálódó közigazgatás, illetve 
helyi önkormányzatok vezető posztjaira zömmel a továbbvonuló front hátrahagyott 
szovjet városparancsnokai állítottak új elöljárókat, s ezek zömmel a
szociáldemokrata, illetve a kommunista párt tagjaiból kerültek ki. Az újjászerveződő 
magyar államiság teljes körű rendszerváltást jelentett annyiban, hogy a Horthy- 
rendszerben baloldalinak számító pártok koalíciója vette birtokba -  s kezdte 
átalakítani -  az állam intézményrendszerét. Formálisan egy többpárti parlamentáris 
politikai rendszer volt alakulóban. Ez azonban egy kül- és belpolitikai tekintetben 
egyaránt erősen korlátozott, szuverenitás-hiányos keretben történt, kezdettől 
meghatározóan baloldali dominanciával.

A rendőrséget -  mely a maga idején az egyetlen érdemleges fegyveres, 
illetve karhatalmi erőt jelentette -  megszervezése pillanatától a kommunista párt 
uralta. Az 1945-46-ban egyébként nagymértékben fluktuáló állomány egészét 
tekintve még inkább csak (40 százalék körüli) relatív többséget mondhatott 
magáénak, de a vezető posztok többségét kezdettől birtokolta, s ez még inkább 
jellemző volt a Péter Gábor által megszervezett és vezetett politikai rendészeti 
osztályára (PRO), melyet a kibontakozó hatalmi harcban mind nyilvánvalóbban 
használtak kommunista pártcélokra.

Az 1945 novemberében megrendezett nemzetgyűlési választásokhoz -  mind 
az alig véget ért háború utáni rendezetlen viszonyokhoz, mind pedig a korábbi 
hasonló voksolásokhoz képest -  joggal illeszti a történelmi emlékezet a 
demokratikus jelzőt. A későbbi fejlemények szempontjából érdemes azonban egy 
mozzanatra utalni. A választásokon győztes kisgazdapártot a továbbiakban 
visszatérően hívták gyűjtőpártnak. Ennek kialakulásában meghatározó szerepe volt 
a SZEB-nek. Vorosilov tábornok ugyanis azzal kontrázta meg a koalícióban 
tömörített kisgazda, szociáldemokrata, kommunista, illetve parasztpárton túlmenő 
egyéb politikai szerveződésnek a választásokon való indulását, hogy az addig 
engedélyezettek bőségesen elégségesek ahhoz, hogy a magyarok választhassanak 
közülük.

A kisgazdapártot 57 százalékos többséghez juttató voksaikkal az 
állampolgárok nem csupán a parlament képviseleti arányait, hanem a hatalmi ágak 
politikai arculatát is átrendezték. Az ideiglenesség időszakában a helyi katonai

8 A Debrecenben 1944. december 21-én megalakult Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjait már karácsonyra 
hazafuvarozták, s legközelebb csak 1945 szeptemberében ül össze a törvényhozó testület.
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kommandatúrák felügyelete alatt újjászerveződő önkormányzati tisztségek 
politikailag számontartott kulcspozícióiban az MKP és az SZDP tett szert előnyre, s a 
relatív többséget -  a belügyi, rendőrségi pozíciók kivételével -  az utóbbi birtokolta, 
így állt elő a parlamenti választások nyomán egy olyan politikai aszimmetria, bogy a 
törvényhozásban a kisgazdák, a végrehajtó hatalomban pedig az un. munkáspártok 
voltak többségben.

A választáson alulmaradt -  bár a kormányzó koalícióban részt kapó -  három 
párt (MKP, SZDP, NPP) 1946 tavaszán, Baloldali Blokk néven formálisan is 
szövetségbe tömörült egymással. A továbbiakban mind a blokkpártok mind pedig az 
FKgP a neki(k) kedvező kimenetellel kívánták egyértelműsíteni a hatalmi 
intézményrendszer politikai kétarcúságát. Kisgazda oldalról a hatalmi pozíciók 
arányosítását, valamint az önkormányzati választások mielőbbi kiírását szorgalmazták. 
A blokkpártok ezt akadályozni próbálták, s helyette a tömegindulatokkal is operáló 
népítéleteket, illetve a közalkalmazotti karnak az 1945. évi igazoló eljárásokat 
megismétlő politikai szempontú kontraszelekcióját, az ún. B-listát iktatták 
eszköztárukba. A továbbiakban -  a hatalmi patthelyzet egész éven át elhúzódó 
belpolitikai küzdelmeiben -  ezek az ügyek a kormányzati és koalíciós válságok sorát 
gerjesztették.

Ennek megértéséhez kell kitérni a koalíciós időszak legfontosabb -  s 
bizonyos értelemben informális -  intézményére, mely a kisgazdapárt többségi 
akaratérvényesítésének megakadályozásában (a SZEB mellett) a leghatásosabb 
fórummá vált. Ez az ún. pártközi értekezletek intézménye volt. A koalíciós 
kormányzásból értelemszerűen következett, hogy szükség van egy politikai 
egyeztető fórumra, ahol az érintett pártok vezetői -  vagy azok delegáltjai -  
kötetlenebbül cserélhettek eszmét a kormányzati feladatok kritikusabb pontjairól, 
előzetesen egyeztethették felfogásukat különböző kérdésekben, elsimíthatták az 
együttműködés közepette óhatatlanul felmerülő konfliktusokat. „Normális" 
működtetés esetén még az sem lett volna érdekes, hogy itt az egyes pártok nem a 
parlamenti erőviszonyok szerinti arányban, hanem paritásos alapon vettek részt. Az 
informális eszmecserék azáltal „intézményesültek", hogy a napirendre kerülő 
kérdésekben a blokkpártok -  melyek egymással előzetesen is összehangolták 
álláspontjukat -  rendre leszavazták a magukra maradt kisgazda vezetőket, s utána 
mint „többségi akaratot" jelenítették meg felfogásukat.

Az ily módon született döntéseket azután, mint egyeztetett „koalíciós 
álláspontot" jelenítették meg a nyilvánosság előtt, s azokat az ő felfogásukat tükröző 
kormányrendeletként érvényesítették. Ez a rendeleti kormányzás jellemzővé válását, a 
parlament szerepének a háttérbe szorulását eredményezte. Ugyancsak a fentebbi 
célokat szolgálta a Gazdasági Főtanács 1945. decemberi életre hívása, mely az 
újjáépítési program, illetve jóvátételre termeltetés „csúcsminisztériumaként" Vas 
Zoltán irányítása alatt az MKP gazdaságpolitikai törekvéseit érvényesítette. A 
politikai akaratképzésnek ez a formája még nem mondott ellent a demokratikus 
hatalomgyakorlás formai kritériumainak, ugyanakkor lehetőséget teremtett a 
többségi elv mellőzésére. Ily módon viszont a kisgazda parlamenti többséget szinte
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létrejöttének másnapján közömbösíteni tudták. Amikor pedig a fentebb leírt 
eljárásmóddal nem tudta érvényesíteni akaratát az MKP, segítségül hívta a SZEB 
szovjet vezetését. Ha Nagy Ferenc kormányfőként, illetve az FKgP 
felhatalmazottjaként esetleg opponálta a kommunisták valamely törekvését, azt 
hamarosan a SZEB-től érkezett átirat formájában láthatta viszont, aminek -  a 
fegyverszüneti egyezményben rögzítettekből következően -  még nehezebb volt 
ellenállni.

Ez a helyzet belpolitikai síkon úgy osztotta meg a kormányzó koalíciót, 
mintha a többségi kormánypárt került volna „ellenzékbe", hogy a szovjetet maga 
mögött tudó kisebbséggel szemben juttassa érvényre akaratát, ami értelemszerűen 
vezetett koalíción belüli pártháborúhoz. Ebben jutott kitüntetett szerep a Rajk László 
belügyminiszter felügyelete alatt (illetve Rákosi instrukciói szerint) működő politikai 
rendőrségnek.

A Péter Gábor vezetése alatt álló szervezet a kisgazda miniszterekről, 
államtitkárokról hivatalba lépésük pillanatától készített napi jelentéseket. 
Telefonjaikat lehallgatták, legközvetlenebb munkatársaikat „szervezték be" 
informátoroknak, regisztrálták kivel, miről tárgyaltak, így Rákosi legkésőbb másnap 
értesülhetett az ellenlábasának tekintett „koalíciós partner" ügyeiről. De más 
területen is bővült a politikai rendőrség hatásköre. Bizalmas belső utasítás alapján 
újra őrizetbe vehették például azokat, akik ügyében a Népbíróság -  az MKP 
rosszallása ellenére -  felmentő ítéletet hozott. Addigi tevékenysége jutalmául 1946 
őszén Péter Gábor szervezetét -  hivatalos nevén a Budapesti Rendőrfőkapitányság 
Politikai Rendészeti Osztálya (PRO) -  „testületileg" léptették elő a hatalmi 
hierarchiában. Októbertől már mint a Magyar Államrendőrség Államvédelmi 
Osztálya (ÁVO) folytathatta vizslatásait.

A hatalmi osztozkodás huzavonái 1946 folyamán koalíciós és kormányzati 
válságok sorát gerjesztették ugyan, de a „patthelyzetből" egyik irányba sem látszott 
érdemi elmozdulás. Az ősz folyamán újabb belpolitikai válság robbant ki, azt 
követően, hogy az önkormányzati választások megtartását a kommunisták 
ismételten megakadályozták. Nagy Ferenc miniszterelnök ugyanis nem volt hajlandó 
olyan szűkített keretek között megrendezni azt, ami -  a kommunisták kulisszák 
mögötti ajánlatának megfelelően -  előre kialkudott eredményeket hozott volna. 
November eleji tanácskozásaikon az MKP vezetői, az alig egy hónapja véget ért 
kongresszusuk „ki a nép ellenségeivel a koalícióból" központi szlogenjét már sokkal 
gyakorlatiasabban fogalmazták át. Eszerint az immár sokadik krízishelyzet 
feloldását a kisgazdapárt „felrobbantásával" kell összekapcsolni.

Ezen célkitűzésük eléréséhez először, a számos korabeli magántársaság 
egyikének a békeszerződés életbe lépése -  azaz a szovjet megszállás (remélt) 
megszűnése -  utáni időkre vonatkozó tervezgetéseit használták fel. A politikai 
rendőrség hathatós közreműködésével -  magyarán a lefogottak módszeres verésével 
-  első lépésben „köztársaság-ellenes összeesküvéssé" nagyították az ügyet. Második 
lépésben pedig az előbbi transzformációt is fölülmúló hamisításokkal a 
kisgazdapárti vezetőket is megpróbálták ebbe belekeverni. Kezdetben sikerült is, de
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az MKP törekvése megfenekleni látszott, midőn az FKgP főtitkárát, Kovács Bélát is 
meggyanúsították a mondvacsinált összeesküvésben való részvétellel. A parlament 
azonban -  a mentelmi bizottság elutasító álláspontját respektálva -  nem függesztette 
fel Kovács mentelmi jogát. Ezt követően a szovjet katonai hatóságok léptek akcióba; 
Kovács Bélát 1947. február 25-én letartóztatták és elhurcolták. Nyolc évi rabság után, 
csak 1955-ben térhetett haza a Szovjetunióból.

Három hónappal később Rákosi Mátyás ugyanezen rágalmat használta fel az 
éppen külföldön tartózkodó kisgazda miniszterelnök, Nagy Ferenc 
diszkreditálására. Nagy -  párttársa sorsát elkerülendő -  1947. május 30-án a berni 
magyar követségen bejelentette lemondását és emigrációba vonult. Három nappal 
később pedig, a letartóztatására szóló parancs kiadásáról értesülve követte őt Varga 
Béla, a nemzetgyűlés elnöke. Ezek a fejlemények 50 képviselő kizárásával, illetve 
kilépésével párosulva, elsősorban a Független Kisgazdapártot zilálták szét. 
Mindezek elleni tiltakozásul a Nemzeti Parasztpártból, és a Szociáldemokrata 
Pártból is kiléptek azok a képviselők, akik a továbbiakban blokkpárti 
szövetségesekként sem kívántak statisztálni a kommunistáknak.

Az így létrejött politikai erőviszony módosulásra hivatkozva az MKP 
vezetése elérte, hogy Tildy köztársasági elnök újabb -  idő előtti -  parlamenti 
választásokat írjon ki. Ehhez azonban egyfelől úgy módosították a választójogi 
törvényt, hogy az -  1945-höz képest -  szűkítette a választójogosultak körét. Másfelől 
viszont a korábbi választáshoz képest már nem korlátozták, hanem inkább 
ösztönözték, hogy minél több párt szálljon ringbe a választók szavazataiért. A 
kommunista vezetők ugyanis abból indultak ki, hogy a viszonylag stabil 
szavazótáboruktól nyerhető eredményük részaránya statisztikailag felértékelődhet, 
ha a többi pártra -  elsősorban is a kisgazdák szétzilálódása nyomán szerveződő 
újabb pártalakulatokra -  eső voksok minél jobban szétszóródnak. Emiatt ekkor 
szinte ösztönözték a pártgründolást. Négy újabb párt jelentette be indulását. Ezek: a 
Barankovics István vezette Demokrata Néppárt (DNP), a Preiffer Zoltán vezette 
Magyar Függetlenségi Párt (MFP) a Balogh István vezette Független Magyar 
Demokrata Párt (FMDP), valamint Schlachta Margit Keresztény Női Tábora (KNT).

Az 1947. évi voksolás „kékcédulás választások" elnevezéssel 
hagyományozódott az utókorra. A választási eredmény-torzításnak volt egy sokkal 
kevésbé köztudott, kihatásaiban viszont a kékcédulás voksokat többszörösen 
meghaladó vonulata is. Az MKP a törvénycikkelyekkel kizártakon túlmenően, a 
politikai rendőrségre támaszkodva adminisztratív eszközökkel szűkítette tovább a 
választók körét. Az informátorai által „reakciósoknak" tartott -  azaz vélelmezhetően 
nem a blokkpártokra szavazó -  polgároknak nem kézbesítették az ún. összeíró 
íveket. Vagy ha mégis, az érintett választójogosultságának megadását annak 
dokumentálásához kötötték, hogy nemlétező tényállást bizonyítson utólagosan; 
nevezetesen azt, hogy a két világháború között nem volt tagja valamely jobboldalinak 
minősített szervezetnek. Ezen az úton további fél milliót közelítő számú személyt 
ütöttek el választójogának érvényesítésétől. A csalás ezen két változata -  valamint a 
voksoknak a FKgP „utódpártjai" közötti nagyarányú szóródása -  együttesen
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segítette elő, hogy az MKP, alig több mint húsz százaléknyi szavazatával relatív 
elsőséget szerezzen.

Ezért is volt riasztó a kommunisták számára, hogy a Magyar Függetlenségi 
Párt a kékcédulás csalások miatt a Választási Bírósághoz benyújtott petíciójával 
„hivatalosan" is kétségbe vonta a választások érvényességét és újabb voksolás 
kiírását szorgalmazta. Rákosi Mátyás pártja azonban nem kívánta annyiban hagyni, 
hogy másfél éven át folytatott szívós konfrontációs politikájuknak összesen 3-4 
százaléknyi hozadéka legyen. Ezért, -  amint azt már az előző választások nyomán is 
tették -, ismételten hozzáláttak, hogy az újabb választási fiaskót is „korrigálják." 
Eleinte vonakodó koalíciós partnereinek a megnyerése után a Magyar Függetlenségi 
Pártot viszontcsalással -  az ajánló ívekkel történt visszaéléssel -  vádolták meg, és el
lenkeresettel fordultak a Választási Bírósághoz, indítványozva, hogy az MFP összes 
mandátumát semmisítsék meg. Ezt követően viszont a kommunista pártfőtitkár már 
semmit sem bízott a véletlenre. A Választási Bíróság kommunista párti elnökét, 
Major Ákost villájába rendelte, és azzal riogatta, hogy a testület döntésétől függ; 
polgárháborúba taszítják-e az országot. A bíróság az MFP összes (49) mandátumát 
érvénytelenítette. Helyeiket nem töltötték be, így a parlament redukált létszáma 
„automatikusan" megváltoztatta a pártok képviseleti arányát. Az új megoszlásban a 
baloldali blokk már a kisgazdák nélkül is abszolút (56 százalékos) többséggel 
rendelkezett a parlamentben. S miután ekkorra már elhagyták a pártokat azok, akik 
koalíciós partnerként sem kívántak közösséget vállalni a fentebb érzékeltetett 
kommunista hatalmi törekvésekkel, Rákosi a továbbiakban 27 százalékos relatív 
elsőségével lényegében abszolút módon uralhatta a törvényhozást is.

A kormányzó koalíció „balra szűkítését" intézményesítő választásokkal 
egyidejűleg kezdődött Magyarországon 1947. nyarán a tervutasításos gazdálkodásra 
való áttérés. A kormányzati felelősségben osztozó nem kommunista pártoknak 
viszont még betekintésük sem volt a -  formailag a kisgazda miniszterelnök által 
vezetett -  gazdasági csúcsminisztériumként működő Gazdasági Főtanács 
tevékenységébe. A „virágzó mezőgazdaság, jómódú parasztság" jelszóval 
népszerűsített tervgazdasági programhoz képest inkább jellemezte a 
(gazdaság)politikai törekvéseket Rákosinak egy, ugyanezidőtájt megfogalmazott -  
belső használatra szánt -  érvelése. Eszerint azért célszerű a földművelésügyi tárca 
élére továbbra is agrárpárti minisztert állítani, mert akkor „a parasztságunk nincs az a 
gyanúja, hogy esetleg a város javára jobban nyúzzák őket."

Fél évvel később, midőn 1948 tavaszán államosították a száz főnél több 
alkalmazottal működő vállalatokat, üzemeket, már a törvényesség látszatára sem 
ügyeltek. Március 25-én úgy rendeltek be a vasas szakszervezetek székházába több 
száz leendő „munkásigazgatót", hogy összehívásuk célját még az érintettek sem 
ismerték. Két órán belül kezükbe nyomták megbízólevelüket és visszairányították 
őket az üzemek átvételére -  elsősorban is a vállalati főkönyv lefoglalása, az 
utalványozási jog zárolása érdekében. A minderről rendelkezni hivatott törvényt 
csak egy hónap múltán, áprilisban terjesztették a parlament elé, ahol a képviselők az 
államosításokat post festam szentesítették.
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1947/48 fordulóján láttak hozzá a szociáldemokrata testvérpárt 
bekebelezéséhez. Ezt két síkon végezték -  pontosabban végeztették el jórészt 
magukkal a szocdemekkel. Az SZDP vezetése 1947. végére gyakorlatilag 
kettészakadt az MKP hónapok óta tartó, fúziót szorgalmazó politikai nyomása alatt. 
Szakasits Árpád a konfliktus-helyzetekben már korábban begyakorolt, „én itt sem 
vagyok" megoldással élt. Ekkor éppen Moszkvába vonult el egy 
kormányküldöttséggel, s egyesüléspárti helyettesére Marosán Györgyre hagyta, 
hogy 1948. február 18-án, egy puccsszerűen összehívott funkcionáriusgyűlésen -  
ahonnét leginkább épp az SZDP-tagok hiányoztak -  deklarálja; az egyesülést ellenző 
munkásvezetőket (Kéthly Annát, Bán Antalt, Szélig Imrét, Szeder Ferencet) 
megfosztják választott tisztségeiktől. Két nappal később pedig megállapodást írtak 
alá a két párt vezetői arról, hogy az SZDP Központi Titkársága mely tisztségekről, 
milyen ütemezésben hívja vissza, bocsátja el állásából, illetve zárja ki soraiból tagjait. 
A nemkívánatosak listáját viszont már a politikai rendőrség állította össze, s ezeket 
kézbesítették az MKP pártközpontján át az SZDP-nek a Palace-szállóban székelő 
titkárságára. Mire 1948. június 12-14. között megejtették a szelektív bekebelezés 
záróaktusát, több tízezer szervezett munkástól szabadultak meg, hogy -  úgymond -  
„valódi marxista" formáció lehessen az új nevű, Magyar Dolgozók Pártja (MDP). 
Ennek elnöke Szakasits Árpád, főtitkára Rákosi Mátyás lett, míg a főtitkár-helyettesi 
tisztségeken Marosán György, Farkas Mihály és Kádár János osztozott.

A Magyar Dolgozók Pártjának létrehozása a szűkebb értelemben vett 
politikai rendszer szempontjából tekinthető „fordulatnak". Noha az időközben 
megrendszabályozott koalíciós pártok -  formálisan(l) -  továbbra is a kormányzati 
mechanizmus alkotóelemei maradtak, pozícióban hagyott reprezentánsai ettől 
kezdve aligha tekinthetők másnak, mint a kiépülő kommunista egyeduralom 
statisztáinak. Pontosítva, csak azok maradhattak posztjukon, akik korábban is nekik 
paríroztak. A váltást -  bár nem nyilvánosan hangzott el -  kellőképpen érzékeltette az 
az instrukció, melyet az MDP ún. Belügyi Bizottsága az átszervezés előtt álló 
politikai rendőrségnek írt elő: „a demokratikus burok levelesével, [sic!] nyíltan marxista- 
leninistává kell lennie."

„A demokratikus burok" kifejezés szemléletesen tükrözi a korabeli 
kommunista mentalitást. A világháború fináléjában Sztálin átmeneti taktikai 
önmérséklete egy látszatra legalábbis többpárti parlamentáris berendezkedés 
kereteibe való beilleszkedést kívánt meg tőlük. Ez az elvárás -  a nagyhatalmi szinten 
kiteljesedőben levő hidegháborús szembenállás közepette -  érvényét vesztette, a 
koalíciósra maszkírozott politikai színpadkép díszletei lecserélhetőnek tűntek, saját 
arcukkal léphettek a színre. A háborút követő évek hajlíthatatlan demokrata politikai 
elemzője, Bibó István már 1947-ben felhagyott az aktuálpolitikai fejlemények 
diagnosztizálásával, 1948-ban pedig a történeti tematikájú társadalomkritikának is 
leáldozott. Eltűnőben volt mind a közpolitikában mind pedig az intellektuális 
szférában az a „közszabadság", mely elengedhetetlen feltétele az értelmes 
diskurzusoknak.
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1946 őszén -  1947 tavaszán az MKP vezetősége meglehetően átlátszó 
kifogásokkal utasította el a koalíciós párttársak által kidolgozott közigazgatási 
reformnak akár csak az érdemi megvitatását is. Bizalmas, belső használatú 
irányelvként viszont már 1946 szeptemberében azt rögzítették, hogy a közigazgatás 
átszervezése csak akkor kerülhet napirendre, ha az „a népi demokrácia elveinek 
maradéktalan érvényesítésével valósítható meg." A későbbi fejlemények ismeretében 
aligha kétséges: Rákosiék egyre kevésbé zavartatták ugyan magukat a
kormányzatban résztvevő pártársak eltérő álláspontja miatt, e kérdésben viszont a 
koalíciós kaloda kötöttségeitől teljes mértékben megszabadulva kívántak cselekedni. 
Azzal számoltak -  s nem alaptalanul -, hogy ez számukra „kivárható", belátható 
időn belül lehetséges lesz.

Összegzés: a második világháború utáni években Magyarországon egy 
álkoalíciós kormányzati rendszer működött. Az országot -  a fegyverszüneti 
egyezmény értelmében -  megszállva tartó új szuperhatalom egy saját ideológiai 
rendszerének elkötelezett kisebbségi pártot (MKP) támogatott. A front elvonulása 
nyomán meghirdetett „demokratikus Magyarország" felépítése elmaradt, a koalíciós 
kormányzást kalodának tekintő kommunista párt ezzel a nagyhatalmi 
támogatottsággal tudta fokozatosan eltüntetni a politikai porondról nem csupán az 
ún. ellenzéki erőket, hanem saját kormányzótársait is. Az állami szuverenitás hiánya 
-  utalva a fentebbi táblázatban sorra vett kritériumokra -  maga után vonta a 
népfelség elvének sérülését, a választott többség akaratérvényesítésének 
korlátozását, a parlament ennek megfelelő működését. Egyre súlyosabban sérült a 
jogkövető hatalomgyakorlás elve, a bírói függetlenség, a szólás- és sajtószabadság, a 
társadalmi önszerveződés és érdekképviselet joga.

De szólnunk kell egy kulcsfogalommal sémába nem szorítható új jelenségről 
is. Az ún. politikai rendőrség -  mely korábban az állambiztonsági ügyek korlátozott 
ügykörű szakigazgatási szerve volt -, a háború utáni Magyarországon a hatalmi 
versengés kulcsfontosságú kisegítő alakulatává vált. Ezt a szovjet támogatást maga 
mögött tudó kommunista párt használta-működtette mind saját, kormányzati 
felelősségben osztozó párttársaival szemben, mind pedig a társadalom egyre 
szélesebb körű megfigyelésére, illetve velük szemben „önjogon" való eljárásra.

A frusztrált kampány-diktatúra államrendszere, 1948-1956
Az 1948-as év nem csupán a magyar közéletben hozott markáns politikai 

fordulatot. Intenzíven formálódtak-intézményesültek az ellenlábas szövetségi 
rendszerek. Ennek keretében a világháborúban mellék-győztesnek számító 
lengyelek, csehek a kommunista diktatúrának ugyanazt a sztálinizált 
formaváltozatát kapták „jutalmul", amit a mellék-vesztes bolgárok, románok és 
magyarok „büntetésül". A „nagy-hidegháborúval" ketté hasított glóbusz kelet
nyugati szembenállása mellé, egyidejűleg szakadt a nyakunkba Sztálin háztáji 
perpatvara, „legjobb tanítványával", J. B. Titóval. Ezzel a „kis-hidegháborúval" is 
terhelten, egyszerre lettünk mindkét markáns politikai törésvonal frontországa.
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A Magyar Dolgozók Pártjának megalakítása formálisan csak a fél 
évszázados múltra visszatekintő szociáldemokrácia kiiktatását jelentette a hazai 
közéletből, összességében mégis azt mondhatjuk, hogy a kommunista aspirációk 
ekkortól immár koalíciós kötöttségektől mentesen voltak érvényesíthetők. A két 
agrárpárt -  pontosabban az FKgP valamint az NPP maradéka -  az év második 
felében rendezett országos értekezleteken egymással versengve deklarálta, hogy 
támogatja az MDP politikáját, beleértve ebbe „a munkás-paraszt szövetség 
erősítését", valamint a Rákosi Mátyás által az augusztus 20-i „új kenyér ünnepén" 
meghirdetett szövetkezetesítési programot is. Az őszi hónapokban már gőzerővel 
folyt a Mindszenty hercegprímás elleni propaganda-hadjárat, és persze vele 
párhuzamosan az aulák, rendházak, templomok, parókiák teljes körű megfigyelése. 
Ez szó szerint értendő. Péter Gábor fennmaradt -  Kádár János újonnan kinevezett 
belügyminiszternek, valamin Farkas Mihálynak és Rákosinak készített -  
háromnaponkénti jelentéseit tanulmányozva nem túlzás azt állítani, hogy nevezettek 
ekkor több információval bírtak a magyar katolikus egyház belső viszonyairól, mint 
Esztergom érseke. Végül is Karácsony másnapján hurcolták el a katolikus egyházfőt. 
A következő év elején, 1949 februárjában harsány propaganda-hadjárat közepette 
megejtett életfogytiglani elítélése épp úgy szolgálta a magyarországi egyházak, mint 
a társadalom hívő többségének rettegésben tartását. Ezzel egyidejűleg hívta életre az 
új belügyminiszter az ÁVF1 kebelében az ún. „kulákverő brigádokat", melyek nem 
csupán az annak minősítetteket, hanem a velük szimpatizálókat is móresre 
taníthatták. Ez -  miniszteri instrukció nyomán -  azt jelentette, hogy ha az ügy 
érdekében úgy látták jónak, végigverhették az egész falut.

Kádár 1949 elején hozta szóba először bizalmi testületé (a 
Belügyminisztérium Politikai Kollégiuma) ülésén, hogy -  szovjet mintát követve -  
felmerült az ÁVH teljesen önálló költségvetési fejezetté, kvázi-minisztériummá 
tétele. Az 1949-es év főbb politikatörténeti eseményeiben, a hatalmi berendezkedés 
ekkori lépéseiben alig említhető olyan terület, ahol mellőzték volna a politikai 
rendőrség operatív közreműködését. Ténykedésük eredménye -  azaz a 
meghurcoltak nagyságrendje -  a jelzett évben már öt számjegyű üggyel mérhető. A 
kommunista uralom berendezkedésének kezdeti időszakában -  9 ezer főre rúgó 
tényleges állományával és mintegy 35 ezernyi „bedolgozójával" (besúgójával) -  az 
Államvédelmi Hatóság volt a rendszer legintenzívebben működtetett nagyüzeme.

1949 mindemellett a párturalomhoz rendelt intézményrendszer kiépítésének, 
illetve átalakításának az éve is. Már az év első hónapjában felszámolták a 
világháború utolsó hónapjait jellemző hatalmi interregnum idején létrejött nemzeti 
bizottságokat. Feloszlatták a végrehajtó hatalom jogszerű működésén fél évszázada 
őrködő Közigazgatási Bíróságot. Egymás után szüntették meg azokat a napilapokat, 
irodalmi, társadalomtudományi folyóiratokat, amelyeket a hatalmi propaganda 
szempontjából szükségtelennek ítéltek. A tömegkommunikációt és a kulturális 
szférát is közvetlen állampárti irányítás, felügyelet alá vonták, azaz -  a 
termelőszférában jórészt már befejezett procedúra után -  kísérletet tettek a 
gondolkodás államosítására is. Feloszlatták a második világháború után kiépített, -
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addig viszonylagos autonómiával működő -  népi kollégiumok rendszerét. A 
könyvkiadási épp úgy központi irányítás alá rendelték, mint ahogy átszervezték a 
Magyar Tudományos Akadémiát, valamint az egyetemeket és azok oktatási rendszerét, 
és állami kezelésbe vették a színházak, mozik hálózatát is.

A nyári, kora őszi hónapok legfontosabb köztörténeti eseménye az ún. Rajk- 
ügy sokfelé elágazó politikai és bírósági procedúrája. A kirakatper előkészítésének és 
lefolyásának részleteit mellőzve most csupán -  vizsgálati szempontunkból fontos -  
három mozzanatra térünk ki. 1. Rákosi Mátyás vállalta, hogy Sztálin Tito ellen 
folytatott „kis-hidegháborújában" ezen színjáték keretében próbálja bizonyítani a 
jugoszláv pártvezető kiátkozásának megalapozottságát. 2. Az a politikai tisztogatási 
hullám, mely addig a nem kommunista szervezetek, intézmények eliminálását 
célozta, immár az egyeduralkodó pártot is elérte, s annak vezető köreiben is 
megkezdődött a „ellenségkeresés". 3. Rákosi Mátyás „a Rajk-banda
megsemmisítésének tanulságairól" szólva többek között arra hívott fel, hogy „legyen 
éber pártunk minden szervezete, minden funkcionáriusa, minden tagja és ezen 
túlmenően legyen éber az egész dolgozó nép, figyeljen fel a legkisebb ellenséges 
hangra vagy tettre. A hibák mögött keresse és találja meg [sic!] az ellenség kezét." 
Ezzel általános érvényűvé emelte a következő éveket jellemző országos méretű és 
minden területre kiterjedő éberségi hisztériát.9

Eközben, az év folyamán intézkedések további sorozata tette egyre inkább 
teljessé a pártegyeduralom intézményesítését. 1949. augusztus 18-án a parlament 
érdemi vita nélkül fogadta el az ország új alaptörvényét jelentő, írásba foglalt 
alkotmányt, mely közjogi szempontból tételesen is elutasította a montesquieu-i 
hatalommegosztás elvét, azaz a különböző hatalmi ágak (a törvényhozás, 
végrehajtás, és a bíráskodás) egymástól való elkülönítését. Ez leginkább a 
megszüntetett köztársasági elnöki tisztség helyébe iktatott új intézmény, a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa (NET) intézményében, illetve annak működésében 
öltött testet. A NET elnöke önálló jogosítványok nélküli formális államfő volt. A 
testület egésze viszont nagyon is kiterjedt hatalmi jogkörrel bírt. Ezek közül a 
legfontosabbnak az Országgyűlés funkcióját is gyakorló ténykedése tekinthető. 
Törvényerejű rendeletéi nem csupán egyenértékűek voltak a parlament által 
meghozott törvényekkel, de azok lényegében jogi eszközökkel 
megkérdőjelezhetetlenek voltak, mivel csupán be kellett mutatni a kihirdetésüket 
követően összeülő parlamenti ülésszakon. A népköztársasági korszakban évente 
kereken ötször annyi ún. törvényerejű rendelet szabályozta a társadalom 
mindennapjait, mint amennyi törvény.

A tulajdonviszonyok terén ugyanabban az évben rendelték el a tíz főnél több 
alkalmazottal dolgozó kisvállalkozások, valamint a kiskereskedelem államosítását is. 
Ettől kezdve a magánszektor -  közkeletű rövidítéssel a maszek -  fennmaradt

“ A Rajk-ügy harminc háttérperében -  beleértve annak ún. katonai/hadbírósági vonulatát is -, összesen 15 
személyt végeztek ki, 11 főt ítéltek életfogytiglanra, több mint ötvenet öt évnél hosszabb börtönbüntetésre, 
akik közül többen öngyilkosak lettek, vagy mint rabok haltak meg a brutális vallatások következtében.
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töredéke a szocialista rendszertől idegen, gyanús osztályellenségnek számított. 
Ennek ellenpontjaként, a tervutasításos gazdaságvezérlést volt hivatva szolgálni az 
ekkor felállított Országos Tervhivatal, a központi Munkaerőgazdálkodási Hivatal, 
valamint az Állami Ellenőrzési Központ.

A politika rendőrsége már az iparból ismert termelési rohamokat 
megelőzően is minden területen sztahanovistaként dolgozott. De mégiscsak a Rajk- 
per, valamint a vele párhuzamosan futtatott katona-perek előkészítésében mutatott 
„helytállásával" érdemelte ki -  két fázisban érkező -  újabb jutalmát. Kádár János 
belügyminiszter az utóbbiak kivégzésének másnapján szignálta azt a felterjesztést, 
mely alapján november 1-én közel félszáz rendőr -  benne az ÁVH majd minden 
kulcspozíciót betöltő alkalmazottja -  kapta meg „kiváló szolgálatteljesítése 
elismeréséül" a Magyar Köztársasági Érdemrend, illetve Érdemérem különböző 
fokozatát. Ezzel párhuzamos volt a „csillaghullás". Mintegy két tucatnyian kaptak 
eggyel magasabb tiszti rendfokozatot.

A jutalmazás másik fele karácsonyi ajándékként érkezett. Magyarországon is 
megalománra sikeredett rendezvényekkel, kiadványokkal tisztelegve ünnepelték J. 
V. Sztálin 70. születésnapját, de a pártparádé szüneteiben arra is szakított időt a 
vezetők szűk köre, hogy létrehozza a Belügyminisztériumtól immár teljes mértékben 
függetlenített „önálló" Államvédelmi Hatóságot (ÁVH). Az Államvédelmi Bizottság 
szentestén, december 24-én hozta meg vonatkozó határozatát, a Politikai Bizottság 
két nappal később, Karácsony másnapján hagyta jóvá az előzetes döntést. Az 1950. 
január 1-től -  a Honvéd Határőrséget is magába olvasztó -  Államvédelmi Hatóság 
mintegy a pártállam „beiső ellenőreként" tartotta szemmei a társadalmi iétszférák 
mindegyikének napi működését, a termelő szervezetektől, bármilyen típusú 
kiadvány közreadásán vagy a színházak műsorrendjén át az egyetemek oktatási 
tematikáiig, beleértve az előadáson elhangzottakat, vagy éppen hogy mit hallottak a 
hívek a templomok miséin, istentiszteletein.

Ezzel egyidejűleg viszont Péter Gábor éppen önállósodott cégét is elérte a 
végletekig gerjesztett éberségi hisztéria. 1950 február elejétől március végéig 
„politikai megbízhatóság" szempontjából vizsgálták felül az ÁVH harminc főnyi 
szűkebb vezérkarát, majd május-június folyamán ugyanezt folytatták a szerv - 
mintegy 250 főre rúgó -  középvezetői garnitúráján. Az előbbi kör szelekciója 
keretében az Államvédelmi Hatóság vezérkarának közel harmadát cserélték le. 
Beleértve olyanokat is, akiket -  mint utaltam rá -, alig néhány hónappal korábban 
még „kiváló szolgálatukért" tüntettek ki. Ezek, az általános indoklás szerint, 
elismerésre méltó módon álltak helyt a háború utáni tisztogatások időszakában, de 
elbizonytalanodtak, amikor a pártba befurakodott ellenség -  azaz a perekben 
meghurcolt párttársaik -  ellen kellett fellépni. A tisztogatás a következő fél évben 
végigfutott a „munkásosztály öklének" nevezett szerv teljes hierarchiáján.

A pártegyeduralom intézményesítésének többéves munkáját a tanácsrendszer 
üzembe helyezése teljesítette ki, 1950 folyamán. Ez nem csupán szervezetileg 
formálta át a közigazgatást, hanem annak funkcióját és működési mechanizmusának 
egészét is megváltoztatta. Ezt tükrözi Kádár János belügyminiszternek a helyi
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tanácsokról beterjesztett törvényjavaslathoz fűzött miniszteri indoklása is. Eszerint a 
tanácsok elsődleges feladata az, hogy „minden területén előmozdítsa, biztosítsa az 
ötéves népgazdasági terv megvalósulását." Az igazgatási hierarchia funkcionális 
alárendeltsége mellett a tanácsok a megfelelő szintű pártszerveknek is alá voltak 
rendelve. Az év során több ütemben megejtett tanácsi választások lebonyolítása már 
nem különbözött az egy évvel korábbi „népfrontos" parlamenti választásoktól, 
jelentőségük legfeljebb annyi volt, hogy több mint egy évtized elteltével helyi 
„választásokat" is tartottak Magyarországon. Az alattvalók feladata -  sőt 
kötelezettsége -  volt, hogy az adott posztra jelölt személyre leadják voksukat, mivel 
a választásoktól való távolmaradás már rendszerellenes megnyilvánulásnak 
minősült.

A frissiben megválasztott tanácselnökök, illetve tanácstitkárok zömét pedig 
alig fél-, egy év múlva már a megye, az ország más településére -  vagy cellarács 
mögé -  delegálta „a párt bizalma". A tanácsok ünnepélyes külsőségek között 
megejtett nyilvános alakuló üléseit ugyanis a pártvezetés zárt ajtók mögötti 
mérlegkészítése követte. Az MDP Politikai Bizottsága 1951. február folyamán 
értékelte először az új tanácsok működésének és káderhelyzetének tapasztalatait. A 
jelentés megtárgyalását követő határozati javaslatba Rákosi Mátyás szükségesnek 
tartotta annak bevételét, hogy „a tanácsok megalakulásával, a demokrácia alapjainak 
kiszélesítése mellett, az éberség hiánya miatt az ellenség még jobban benyomult az 
államapparátusba. A felelősség ezért elsősorban a Belügyminisztériumot terheli." 
Rákosi továbbra is maga járt élen a „leleplezésben". Az MDP február végi második 
kongresszusán tartott főtitkári referátumában megismételte fentebbi tézisét, majd az 
április 19-i politikai bizottsági ülésen Zöld Sándor belügyminisztert személyesen 
tette felelőssé. Zöld mindezek után hazatérve előbb családtagjaival végzett, majd 
önmagával is. Két nappal később, az MDP Politikai Bizottságának újabb ülésén 
Rákosi már arról adott tájékoztatót, hogy időközben a korábbi belügyminisztert, 
Kádár Jánost is letartóztatták. Nevezettet -  az ún. „hazai" kommunista mozgalom 
ismertebb alakjaival, Kállay Gyulával, Donáth Ferenccel, Losonczy Gézával együtt -  
ítélték az év folyamán rendezett titkos perekben életfogytiglani börtönre.

Az 1948 közepén indított kommunista Einrichtungswerk (berendezkedési 
terv) 1950 végére, a tanácsrendszer beüzemelésével nyerte el első, teljes körűen 
kiépített változatát. Főbb lépéseit igyekeztünk számba venni, jelezve azt, hogy a 
hidegháborús hisztéria közepette ez egyben az intézményesített terroruralom egyik 
formaváltozataként lépett működésbe. De a pártegyed uralom szervezeti rendjének 
kiépítésére koncentráló leírás még nem ad tájékoztatást az új államhatalom 
működési jellemzőiről. Az alábbiakban ez utóbbi bemutatását kíséreljük meg.

Kezdjük az ipar példáján, hiszen a teljes körű államosítás nem csupán a 
tulajdonosi viszonyokat, hanem a termelés-értékesítés rendjét is gyökeresen 
átformálta. Az ún. tervutasításos gazdasági mechanizmus abból indult ki, hogy az 
állami-társadalmi szükséglet-kielégítés felmérhető és programozható. Ez egy ún. 
„felösszesítő" és feladat-lebontó hálóterv keretében megkomponálható ugyan 
íróasztalok mellett, de már az 1950-ben megindított ötéves terv első évében kiderült,
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hogy a tervszámokhoz rendelt nyersanyag-, energia-, illetve gyártókapacitás 
egyaránt elégtelen. Mindehhez társult két, a programot egészében felrúgó újabb 
követelmény. A KOMINFORM 1949. novemberi határozata nem csupán ideológiai 
alapú ellenségként, hanem „a népi demokratikus államok ellen irányuló támadások 
szervezőjeként" is megbélyegezte a szomszédos Jugoszláviát. Már ezzel sem volt 
mód érdemben kalkulálni a két hónappal később beindított ötéves terv 
célkitűzéseiben, miközben újabb politikai indíttatású korrekcióval kellett 
szembesülni. A koreai háború kirobbanása nyomán Sztálin a KGST-be tömörült 
országok kommunista vezetőinek 1951 januárjában Moszkvában tartott értekezletén 
olyan ütemű hadiipari fejlesztést követelt, hogy két-három éven belül minden 
érintett állam képes legyen aktívan részt venni egy világháborús konfrontációban. Ez 
motiválta Rákosi Mátyást, midőn az MDP februári kongresszusán meghirdette a 
magyarországi „nagy ugrás" programját.

A termelés volumenének végletekig feszítése értelemszerűen vezetett ugyan 
a fogyasztás, a lakossági ellátás hasonlóan végletes leszorításához, de ezt a korabeli 
propagandagépezetnek úgy kellett tálalni, hogy a tovább súlyosbodó nélkülözésért 
elhárítsa a kormányzatról a felelősséget. Ezt szolgálta az -  úgymond -  árurejtegető 
és készletfelhalmozó osztályellenség megtörésére indított kampány. A Szabad Nép 
naponta ontotta a rendőrség által megyénként is tucatjával produkált 
„leleplezésekről" szóló híreket. Ennek végén pedig bejelentették az alapvető 
fogyasztási cikkek árának jelentős emelkedését, illetve újra bevezették az élelmiszer
jegy rend szert, s annak okát a fentebb jelzett célcsoport „kártevő tevékenységével" 
magyarázták.

A rákövetkező hónapok az ún. takarékossági kampány jegyében teltek, majd 
az „önkéntes" (kötelezettségen felüli) beszolgáltatást szorgalmazták, miközben a 
gazdáknak vetőmagjuk is alig maradt, nemhogy fogyasztásra. Az évutó hónapjai 
pedig a magángazdálkodók minden addiginál kíméletlenebb szövetkezetbe 
erőszakolásával -  és persze erre áthangszerelt propagandakampánnyal -  zárultak. 
De a szövetkezeteket fejlettebbnek nyilvánító propaganda és a vele párosuló 
tömeges erőszak is elégtelennek bizonyult a gazdálkodók társulásra bírásához. 
Annak ellenére, hogy a politikai vezetés elvárása szerint „minden egyéb szempontot, 
így a termelés megszervezésének szempontját is alá kell rendelni ennek a célnak." 
Gerő Ernő egy alkalommal pártvezető társainak szűk körében sajnálkozva állapította 
meg, hogy Magyarország földrajzi fekvése, illetve nagysága (pontosabban 
kicsinysége) miatt nem szervezhetők olyan sarkkörön túli büntetőtáborok, ahol a 
klimatikus körülmények már önmagukban is garantálnák a kulákok likvidálását. De 
ugyanitt a hivatalosan „szövetséges dolgozó parasztságának tekintett rétegről is 
úgy vélekedtek, hogy „az újgazdák és a középparasztok jó módja [sic!] ellensége a 
szövetkezésnek, [...] (s ezért) [...] kényszeríteni kell a parasztot, hogy többet áldozzon a 
szocializmus építéséért."

Ezeknek az éveknek egy maradandó hozadéka volt. Maximálisan sikerült 
aláásni a személyi és tulajdonbiztonságot, a munkájából tisztességgel megélni 
remélő, annak értelmét és hasznát látó ember művelési gondosságát. Egyben -  s ez

A MAGYAR ÁLLAMISÁG ELSŐ EZER ÉVE
PÉCS, 2000



már nem csupán az agrárnépességre vonatkozik -, sikerült megingatni a társadalom 
döntő többségének a törvényesség és egyúttal bármilyen szintű vezetés iránti 
bizalmát. A társadalmi közérzet ilyen irányú módosulását -  a maguk módján -  a 
korabeli rendőrségi, pártbizottsági „hangulatjelentések" is jelezték. Ezek szerint a 
társadalom egyre növekvő hányada került -  úgymond -  „az osztályellenség 
aknamunkájának hatása alá", vagy éppen „a kulákság és a klerikális reakció 
uszályába". Azaz, az államhatalom legkíméletlenebb intézkedései sem voltak 
elégségesek ahhoz, hogy felszámolják a meghurcoltak egymás iránti szolidaritását.

„Eredmény" legfeljebb abban mutatható ki, hogy a vizsgált években a 
szövetkezetbe tereiteket is jóval meghaladó arányban, mintegy 360 ezren hagytak fel 
a hivatásszerű földműveléssel. A mezőgazdaságot ily módon elhagyók 
számottevően hozzájárultak az 1951-ben felemelt feszített gazdasági terv ipari 
programjának megvalósításához. De ez is kevésnek bizonyult a teljesítéshez 
szükségesnek ítélt 650 ezer új munkaerő kiállításához. A pótlásra két további forrást 
látott a pártvezetés. Egyfelől az aktív keresőkorú női népesség tömeges munkába 
állítását szorgalmazták. Ehhez gazdasági pressziót alkalmaztak. A „családfenntartó" 
béreket, bérkiegészítéseket megszüntették, így kényszerítették ki a nők munkába 
állását, az ún. „kétkeresős" családmodell létrejöttét. A másik módszer a gazdaságot 
felügyelő pártvezető Gerő Ernő -  Szovjetunióból importált -  találmánya volt. 
Megszervezték a börtönökben, internáió-táborokban őrzött rabok munkába állítását. 
Miután Magyarországon 1950 és 1953 között 390.000 esetben született elmarasztaló 
bírósági ítélet, volt kikből válogatni, akiket azután -  az Államvédelmi Hatóság erre 
„szakosodott" egységeinek őrizete alatt -  gyakorlatilag ingyen munkaerőként 
használhattak.

Nem volt különb az ipari munkásság helyzete sem. Miközben a terv állandó 
túlteljesítését szorgalmazták, ez menetrendszerű „normarendezéssel" párosult. 
Következésképpen ugyanazon -  nyomott -  bérért egyre többet kellett teljesíteni. De 
nem csupán az így létrejött ellenérdekeltség volt az oka annak, hogy -  a hivatalos 
propaganda ellenére -  egyre romlott a népgazdaság teljesítőképessége. Arra 
törekedtek, hogy az „öntudatos és ideológiailag fejlett szakmunkásság" soraiból 
állítsák ki az új államigazgatás vezető tisztviselőit. Különösen a tanácsrendszer és a 
termelőszövetkezetek vezérkarát, valamint a rohamtempóban duzzasztott hadsereg 
tiszti állományát kívánták e körből feltölteni. így ugyanakkor vezényelték a 
szakmunkásság tízezreit a fentebb jelzett területekre, amikor szakértelmükre 
fokozott szükség lett volna az iparfejlesztési programok megvalósításához. A 
rendszer -  mondhatni -  önmagát fosztotta meg azoktól, akik a feszített iparosítási 
program teljesítésének „eredeti" munkahelyükön lettek volna a letéteményesei.

A korábban már említett nevesebb személyiségeken túl mintegy félezerre 
tehető a további politikai perekben halálba küldött áldozatok száma. A „kulákság 
elleni harc" adminisztratív megtorló intézkedései közel 80 ezer főt érintettek. 1948 és 
1953 között további 400 ezer parasztot ítéltek el „közellátási bűntett" címén, 
többnyire beszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, illetve adóhátralék miatt. 1951 
elejétől 1953 májusáig a „kihágási bíróság" jogkörével felruházott rendőrség
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összesen 850 ezer esetben szabott ki kisebb-nagyobb egyéb bírságot. A fentebb már 
említett 650.000 vádirat, és a 390 ezer elmarasztaló bírósági ítélet nehezen fogható 
fel. Ez azt jelentette, hogy Magyarország bíróságainak büntetőtanácsai a jelzett 
intervallumban átlagosan napi hétszáz ügyet tárgyaltak, melyből naponta kereken 
négyszáz zárult jogerős büntető ítélettel.

A Rákosi Mátyás nevéhez kötődő intézményesített terror annyiban volt 
minden korábbi autoriter rendszerhez képest is egyedi, hogy nem csupán az 
alattvalók szenvedték el a szisztematikus atrocitást, hanem „saját" hatalmi 
intézményrendszerének kádergarnitúrája is ki volt téve annak. Beleértve ebbe a 
magukat „kiválasztottaknak" hívő politikai rendőrséget is. Az AVH különleges 
státusa éppen akkor vált sebezhetővé -  a hidegháborús éberségi hisztéria (egyik) 
következményeként -, amikor formálisan a leginkább önálló volt, illetve annak tűnt. 
Egyszerre volt perzekutora, hivatásos üldözője minden olyan megnyilvánulásnak, 
mely a korabeli ideológiai-politikai megítélés szerint devianciának minősült, sőt ezek 
devianciává nyilvánításában meglehetősen tág -  de tételesen nem rögzített -  saját 
hatásköre volt, s ezzel egyidejűleg vált állománya is érintettjévé ugyanazon 
hiszterizált közpolitika „fejek hullását követelő" mechanizmusának.

Az 1950-es „önállóvá" válás után nyomban megindított -  fentebb már 
érintett -  tisztogatás elsődleges következménye az lett, hogy a magát addig 
érinthetetlennek tudó szerv teljes állománya frusztrálódott. Meglegyintette a szele az 
ott dolgozókat annak, hogy státusuk sem menlevél a meghurcoltatásokból való 
kimaradásra. Ez viszont arra ösztönözte őket, hogy az irracionalitásig fokozzák 
éberségüket -  maga a rendszer intézményesítette az irracionalitást -, ami oda 
vezetett, hogy az addigiakhoz mérten is kíméletlenebben jártak el mindazok ellen, 
akik a kezükre kerültek. Persze, hogy voltak az Államvédelmi Hatóságnál olyanok, 
akiknek -  mondjuk így -  genetikusán kódolt hajlamuk volt a szadizmusig terjedő 
kegyetlenkedésre, de ez aligha általánosítható. Az viszont igen, hogy a pártvezetés 
nyilvános ténykedése és belső elvárásai „politikailag kódolták" beléjük azt, ami napi 
ügyködésükben embertelenséggé deriválódott. A „keressék és találják is meg a 
sorainkba befurakodott ellenséget" -  Rákosi szájából elhangzott -  instrukció, majd a 
politika rendőrségét is egymás után érő tisztogatások egy olyan állományt 
tenyésztettek ki, melynek tagjai maguk is félelemben élve tartották rettegésben az 
operatív értelemben nekik kiszolgáltatott társadalmat. A mindenáron eredményt kell 
produkálni drilljében az is cselekedetet és eljárásmódot(l) motiváló tényezővé vált, 
hogy ellenkező esetben róluk derítik ki: nem elég öntudatosak, éberek, politikailag 
ingadozók, vagy éppen -  szintén korabeli fordulattal élve -  maguk is „az 
osztályellenség, a reakció uszályába kerültek". Miután soraikból kerültek ki a 
rendszerré intézményesített irracionalizmus „belső ellenőrzésének" szolgálatvezetői, 
kihallgatói és foglárai, nagyon is tisztában voltak vele, mit jelent a másik oldalra 
kerülni, kihallgatottá, őrizetessé, börtön- vagy lágerlakóvá válni.

Az esztclenség rendszerimmanens jellemzővé válására bármely területről 
példák sora idézhető fel. A tanácsi vezetőket -  de ugyanide sorolhatók a 
termelőszövetkezeti vezetők is -  a fentebb már ugyancsak említett többszörös
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alárendeltségi mechanizmus keretében, különböző helyről naponta (!) annyi 
instrukcióval, utasítással, újabb és újabb ágazati igazgatási rendelettel „bombázták", 
hogy annak végigolvasása is egyszerűen a fizikai lehetetlenség határát súrolta. 
(Főként ha azt is figyelembe vesszük, hogy az újonnan kinevezett népi káderek zöme 
az írni, olvasni tudásnak szó szerint csak az elemi szintjén téblábolt.) Ha esetleg ezt 
mégis teljesítette mondjuk egy tsz-elnök, akkor arra is rájött, hogy a hármas számú 
instrukció ellentétben áll a hetedikkel, a tizenegyedik meg az ugyanaznap befutott 
ötödik rendelkezést csapja agyon. No most akkor tessék „cselekedni". Mindemellett 
kellett eleget tenni az ún. napi, heti és havi jelentési kötelezettségnek. Persze, hogy 
képtelenek voltak rá, így azután előírta nekik a járási mezőgazdasági osztály, hogy 
munkaszobájuk falára függesszék ki a „jelentésnaptárt": mikor, miről, mely szervnek 
kell az éppen aktuálisat postázni. Három hét múlva megjelent a politikai rendőrség 
„éberség-brigádja" és sorra szedte össze a fentebbi utasítást teljesítő tsz-vezetőket, 
mondván; államtitoknak minősülő információkat szegeztek irodájuk falára. Majd 
újabb három hónap múltán elcsapták (lefokozták, „a termelésbe irányították", vagy 
megfenyítették) az előbbi akciót végző ÁVH csoport felét, mivel a termelés stratégiai 
posztjain álló vezetők eltüntetésével maguk is „szabotálták a tervtörvény 
teljesítését".

Az ellenség-keresési kampányokkal állandósított éberségi hisztéria a 
társadalom egészétől -  a párttagokra is kiterjedően -  vonta meg az „ártatlanság 
vélelmét," ugyanakkor a politika által ellenségnek, (ellenséges megnyilvánulásnak) 
minősített személyek, (jelenségek) nemcsak aktív formában minősültek át azonnal 
elkövetővé, (büntetőjogi tényállássá), hanem passzív, vétlen formában is. Ha valakit 
politikai minősítés alapján ellenségnek nyilvánítottak, akkor nem csupán őt sújtotta a 
-  perbeli bizonyítást is nélkülözhető -  büntetőeljárás, hanem családtagja, 
munkatársa, barátja is „bűntárssá" válhatott, nevezett „ellenség" mivoltának fel nem 
ismeréséért, feljelentésének elmulasztásáért.

A rendszer működési mechanizmusa központilag irányított anarchiaként is 
leírható, melyben semmilyen területen és szinten tevékenykedő nem tudhatta, hogy 
„kiemelése", kalkulálhatatlan előléptetése, más „fontos posztra" állítása mikor 
folytatódik internálással, börtönnel. Nem tudom mennyire sikerült a fentebbiekben 
érzékeltetni: a Rákosi nevéhez kötődő hatalmi szervezet -  értelemszerűen szándéka, 
akarata ellenére -  „mindent megtett" saját rendszerének működésképtelenné 
tételére. A régi közigazgatási garnitúra maradékát is lecserélték az ötvenes elejére, az 
ún. „káderkutató brigádok" által felfedezett „új népi kádereket" pedig a bármifajta 
szaktudást helyettesítő „párthűség" képesítette posztjára. De legtöbbjüknek épp 
hogy fogalmuk kezdett lenni az általa betöltött poszt ellátandó feladatairól, mire -  az 
ún. káderforgó szempontjait követve -  el is vezényelték máshová. Ennek 
jellemzésére csupán két adat az ötvenes évek közepéről. Az egyik megyei 
személyügyi főosztályvezető azt jelenti a Minisztertanács tanácsi hivatalok 
titkárságának, hogy egy városban, valamint egy községben azért nem tudják 
hónapok óta betölteni a tanácstitkári, illetve elnöki posztot, mert pártutasításra sem 
akad rá jelölt. Oka -  folytatódik a jelentés -, hogy 1950 óta összes elődjük börtönben
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végezte, azzal a különbséggel, hogy egy részüket el is ítélték, másik részüket pedig a 
mai napig ítélet nélkül tartja fogva az ÁVH. A tanácsapparátusban és a rendőrségnél 
1954-55-ben visszatérően arról szólnak az ún. káder-stabilitási jelentések, hogy az 
adott státusban dolgozók 72-80 százaléka kilenc hónapnál rövidebb ideje dolgozik 
posztján. Rendre elszörnyiilködtek a kortársak a hatalmi intézményrendszer 
felduzzadásán, midőn összeszámolták, hogy az 1947. évi 130 ezer fős 
„normállétszámhoz" képest, már 1950 végére 290 ezerre duzzadt a hatalmi 
adminisztráció létszáma. De ez csak a státusok száma. A folyamatos 
kádercsereberék miatt 1945-1956 között háromszor ennyi, közel egymillió fő töltött 
rövidebb hosszabb időt ún. közszolgálati állásban.

Mindezen csak keveset módosított Sztálin halála után a Nagy Imre 
miniszterelnök nevéhez kötődő ún. új szakasz periódusa. Rákosi megőrizve az MDP 
első titkári posztját, ezzel szembehelyezkedve klasszikus módon produkálta a 
Murphy-féle „főnök-tételt". Az ország vezető ereje a párt, ehhez képest a 
kormányzati vonal csak másodlagos. „A főnöknek mindig igaza van, s ha mégsem, 
akkor automatikusan életbe lép az előző tétel" azt jelentette, hogy ha egy tisztviselő 
(vagy akár hivatali elöljáró) párt, illetve állami vonalon egymástól eltérő -  vagy 
éppen ellentétes -  instrukciót kapott, számára automatikusan a pártutasítás volt az 
irányadó. Ezzel egyfelől tovább zilálódott a hatalmi intézmények működési rendje, 
másfelől az ugyanekkor megindított -  s állandósuló -  racionalizálásokkal 
(létszámcsökkentés) folytatódott bizonytalanságban tartásuk.

A szocialista államrend Rákosi nevéhez kötődő mechanizmusában a szovjet 
kommunista párt 1956 elején rendezett XX. kongresszusa vízválasztónak bizonyult. 
Nagy Imre eltávolítása után úgy tűnt, hogy restaurálni tudja -  az új szakaszt 
megelőzően kiépített -  hatalmi kizárólagosságát. Moszkvából hazatérve ennek 
megfelelően interpretálta a szovjet pártkongresszus nyomán felscjlő fejleményeket. 
Eszerint az MDP -  úgymond -  már korábban is az ott elhangzottak szellemében 
tevékenykedett. Elruscsov Magyarországon is ismertté váló ún. titkos beszéde 
azonban -  melyben Sztálin terroruralmának számos mozzanatát elítélő kontextusban 
idézte fel -  mindinkább defenzívába kényszerítette a „legjobb magyar tanítványt". 
Rákosi ezt politikai előre meneküléssel próbálta meg ellensúlyozni. Vonakodva és 
csak részlegesen beismerte ugyan szerepét a justizmordokban, de egyidejűleg a 
hatalmi apparátus újabb átszervezését és „racionalizálását" hirdette meg, hogy a 
pártállam intézményrendszerének kádereit egzisztenciájuk „lebegtetésével" próbálja 
meg féken tartani. Az MDP Központi Vezetősége 1956. július 18 - 21-én tartott 
rendkívüli ülésén -  formálisan saját kérésére, ténylegesen a szovjet pártvezetés 
kezdeményezésére -  felmentette Rákosi Mátyást első titkári tisztsége alól. Másnap -  
hivatalos indoklás szerint gyógykezeltetésre -  a Szovjetunióba utazott.

Az 1956 októberének eseményeit Bibó István „a fegyvert fogott magyarság 
dicsőséges forradalmának" nevezte. Ez a patriotizmus jeles napjai közé illeszkedve, 
évszázadok múltán is fennmarad majd a megkopó emlékezet rostáján. Igaz, rövidre 
szabatott az idő, melyen belül közszereplők és politikai névtelenek egymásra találva 
láttak hozzá egy függetlennek és demokratikusnak remélt Magyarország életre
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hívásához. A kortársaknak tizenkét napnyi szabadság -  történelmi vakáció -  adatott 
a kommunista pártegyeduralom Rákosi Mátyás, majd Kádár János nevéhez kötődő 
két fázisa között. A szovjet intervenció katonai erőfölényével szemben valóban 
esélytelen volt a küzdelem. A most követett vizsgálati szempont, a pártállam 
működése felől nézve azonban így is csak a rendszer-idegen „totális üzemzavar" 
végpontja egyértelmű. A nyitány annál kevésbé.

Az alapján, amit a magyar társadalom zöme a saját bőrén megtapasztalt, 
nem lehetett jobb véleménye a világháború utáni bő évtizedről, mint Deák Ferencnek 
a korábbi forradalom és szabadságharc leverését követő neoabszolutizmusról. 
„Következett a szomorú emlékű tizenkét év, mely nlntt idegen hatalom nélkülünk rendezte 
azon viszonyokat, melyeket az 1848-diki alapon magunknak kellett volna rendezni: nem 
csoda tehát, ha minden mi ekképpen támadott gyűlöletes lön, még azon részeiben is, mit talán 
mi magunk sem intéztünk volna másképp. Gyűlöletes a hatalom miatt, mely azt behozta, s a 
mód miatt, mellyel a hatalom eljárt."'0 Önmagában aligha kormány buktató tényező az 
elutasító közhangulat egy olyan diktatúrában, mint amilyen a Rákosié volt. Ezt ásta 
volna alá Hruscsov kiszivárogtatott szelektív kritikája Sztálin ellen, az 1956-os 
huszadik pártkongresszuson? Vagy éppen az ennek hatására felélénkülő 
rendszerbírálat a Petőfi Kör értelmiségi rendezvényein? Esetleg a justizmordok 
lelepleződése?

A három kérdésre adható válasz annyiban nemleges, hogy ezek együttesen 
is csak részleges összetevők voltak a krízishelyzet kialakulásában, de nem adnak 
teljes körű magyarázatot a történtekre. 1. Attól, hogy egy terrorral sűrűn átszőtt 
diktatúra lelepleződik, még nem következik, hogy meg is dől. A Petőfi köri 
rendezvények, vagy akár az ún. pártellenzék kritikái számonkérték ugyan a 
törvénytelenségeket, a rendszer irracionalizmusát, de azt -  évtizedek távlatából 
olvasva az ott elhangzottakat, még inkább úgy tűnik -, „egy jobb szocializmus" 
érdekében tették. Elutasították amit akkor tudtak Sztálinról, rendszeréről és hazai 
alteregójáról, de továbbra is respektálták az eszmei alapító atyát, Marxot: „a kritika 
fegyvere nem helyettesíti a fegyverek kritikáját." Magyarországon pedig 
rendszerbiztosító ultima rációként itt állomásozott a szovjet hadsereg. 2. Nem volt 
„nemzetközi forradalmi hullám", melynek áramába a hazai elégedetlenség 
bekapcsolódott volna. 3. Rákosi rendszere állandó árnyékbokszolást folytatott a - 
jórészt önlegitimációs célzattal kitalált -  „ellenséggel" szemben. Nem volt tényleges 
veszélyérzete-veszélytudata, mert ők tudták a legjobban, hogy maguk által 
konstruált ellenségfantomokkal hadakoznak.

Rákosi menesztésének „megromlott egészségi állapotára" hivatkozó 
indoklását épp oly kevéssé fogadta egyetértéssel a párt- és a párton kívüli 
közvélemény változást igénylő része, mint azt, hogy a nem kevésbé moszkovita 
Gerő Ernőt ültették a helyére. Ez egyben Hruscsov' desztalinizálási politikájának 
határait is világossá tette; a Kreml a XX. kongresszus után is csak kipróbált és 
feltétlenül szovjethű figurákat látott szívesen a birodalom csatlósállamainak élén.

10 Deák 161.
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Volt azonban három hatalomszociológiai mozzanat, mely a Rákosi-Gerő 
váltás nyomán gyengítette -  sőt már-már belülről ásta alá a rendszer 
működőképességét. Az egyik az ún. „racionalizálás", illetve annak következményei. 
Különösen érzékenyen érintette ez a fegyveres testületeket, a honvédséget és a 
rendőrséget. Az ötvenes évek elején, a hidegháború „jégkorszakában" többszörösére 
duzzasztott -  gyorstalpaló tanfolyamokon előállított -  tiszti állomány jó részét 
fölöslegesnek nyilvánították. (A Sztálin halála után meginduló enyhülés kezdeti 
éveiben -  ezt akkor olvadásnak hívták -, számos világrendszerek közötti konfliktust 
rendeztek tárgyalóasztal mellett.) Ezrével irányították vissza a „civil szférába" az 
erőszakszervek tiszti, altiszti karát. Ezen intézkedések végrehajtása éveken át 
húzódott, és az SZKP már említett XX. kongresszusa után újabb lendületet kapott. 
Ez épp úgy tette frusztrálttá az elbocsátottakat, mint a hadsereg, illetve a rendőrség 
kötelékében maradókat. Utóbbiak sem tudhatták, hogy rájuk mikor kerül sor.

Hasonló „racizások" folytak az állami adminisztráció civil szférájában is. 
Sőt, ezt Rákosi a bukását megelőző hónapokban újraélesztette. Ismét napirendre 
tűzte az államigazgatás területi rendjének átszervezését (több megye összevonása, 
szakigazgatási ágak feladatkörének újrarendezése). Miután viszont a fegyveres 
testületek tisztikarának kiszuperálása előbbre tartott -  szériában helyeztek el 
obsitosokat tsz elnök-helyettesnek, gépál lomás-vezetőnek, begyűjtési felelősnek -, 
nem csupán azok aggódhattak egzisztenciájukért, akik nem voltak biztosak abban, 
hogy továbbra is megmaradt pozíciójuk, hanem az államszervezet különböző ágai 
között is sikerült feszültséget teremteni. Ily módon 1956 nyarára a pártállam teljes 
adminisztrációs gépezete zilálttá vált, tagjait inkább foglalkoztatta személyes sorsuk, 
mint az elintézendő ügyek.

Harmadik összetevőként társult ehhez a Rákosi-Gerő váltás nyomán, az 
irányítás rendjének bizonyos módosulása. Az MDP létrejötte óta a hatalmi 
adminisztrációt hozzászoktatták ahhoz, hogy a pártvezetőség határozatait követi 
azok „végrehajtási utasítása", az aktuális teendőket naprakészen megszabó 
instrukciók, utasítások. A Gerő-féle új vezetés is ezzel kezdte, de a „nyissunk tiszta 
lapot a szocializmus építésének könyvében" alaptónusú határozat írott malaszt 
maradt, senki nem tudta, hogy ebből milyen gyakorlati lépések következnek. A 
hatalmi apparátus „iránymutatást" váró alsóbb szintű vezetői hiába rohangáltak a 
pártközpontba, vagy kértek eligazítást telefonon. Rendre azt tapasztalták, hogy 
felsőbb vezetőik tanácstalansága az övékével vetekszik. Vagy azt, hogy teljesen 
érzéketlenek a vihart előjelző szélrohamok, „az utca emberét" foglalkoztató kérdések 
iránt. Úgy tűnt, hogy a rendszer megingathatatlanságát illetően nem volt 
veszélyérzetük.

Csak egy példa erre. Az MDP Központi Vezetőségének titkárságán és a 
kérdésben érintett osztályokon még Rajk László és társainak újratemetése napjaiban 
is azon az igazgatási átszervezésen és a vele járó kádercsereberék előkészítésén 
dolgoztak, amelyet Rákosi -  hónapokkal menesztése előtt -  kezdeményezett. S 
előterjesztésük nyomán a Politikai Bizottság is azon morfondírozott, hogy pl. a 
frissiben rehabilitált -  fontos szerepet a következő évtizedekben játszó -  Aczél
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György, eléggé megbízható-e ahhoz, hogy az összevonni tervezett Győr-Vas megye 
párttitkára legyen, vagy jobb ha előtte kiküldik „fejlődni" az SZKP Politikai 
Főiskolájára. A már forrongó napok tárgykörei iránt viszont teljes érzéketlenséget 
mutattak, vagy maguk se tudták, hogy mitévők legyenek. Ez a tanácstalanság uralta 
a hatalmi hierarchia alárendelt szerveit is. A rendszer saját nevelésű káderei -  J. P. 
Sartre kifejezésével élve -  „szabatiságra voltak ítélve". De miután a megelőző közel 
egy évtizedben a párthatározatokhoz rendelt naponkénti felsőbb utasítások 
kormányozták tevékenységüket, nemigen tudtak mit kezdeni ezzel a rájuk tört 
„szabadsággal".

Összegezve a fentieket: a leépítésekkel, „racionalizálásokkal", az ismételten 
kampányszerű káder-mobilitással összekapcsolt szervezetmódosítás a 
működésképtelenségig tette kuszálttá a hatalom intézményrendszerét, s tette 
hezitálóvá-frusztrálttá a pártállam kádergarnitúráját. A Rákosi által kiépített hatalmi 
rendszer nem stabil volt, hanem merev. Elviselte a maga által gerjesztett ziláltságot -  
ilyen volt 1951-52 fordulója, amikor szűk közben megállapították, hogy a 
tanácsrendszer beüzemelése után egy évvel a helyi igazgatás gyakorlatilag 
megbénult -, de semmilyen „külső" behatást nem tudott kezelni, arra feszültségoldó 
módon reagálni. Rákosi Mátyás pártállami építményét egy ismételt -  ezúttal teljes 
körű -  bénultság állapotában érte az október 23-i tömegdemonstráció. A közpolitika 
szférájában egy olyan űj összetevő lépett színre, aminek már a puszta léte is 
„rendszeridegen" volt. Annak ellenére, hogy -  ekkor még -  nem a fennálló rendszer 
alapjait vitatták, hanem annak „javított kiadásáért" szálltak síkra. (Az ezekben a 
napokban készült „határozatok" pontjai -  a vidéki manifesztumok követeléseit is 
beleértve -  egyetlen „restaurációs" tézist sem tartalmaznak.) A politikai mezőny 
arculatát egy sajátos kettősség jellemezte. Létezett egyfelől egy képlékeny -  az 
intézményesültségnek legfeljebb a kezdetén tartó -  társadalmi mozgalom. Ez a 
rendszer alapjait meg nem kérdőjelező módon, azon belül gondolkozva fogalmazta 
meg a jobb életkörülményeket, az elviselhetőbb politikai viszonyokat igénylő 
célkitűzéseit. A megvalósításhoz azonban sem eszköz-, sem intézményrendszere 
nem volt. (Aligha tekinthetők annak a transzparenses, jelszavas utcai demonstrációk, 
tömeggyűlések.) Létezett másfelől a zilált, bénult hatalmi intézmény- és 
eszközrendszert még birtokló, de bármifajta „válságkezelési programot" nélkülöző 
pártállami vezetés, melynek társadalmi támogatottsága -  ha volt is még - 
rohamtempóban fogyatkozott.

A létrejött patthelyzetet az akkori első számú vezető, Gerő Ernő két lépése 
billentette el a holtpontról. A tömegdemonstráció estéjén elmondott
rádióbeszédében továbbra is a pártvezetés „belügyeként" szólt arról, hogy mi 
történjék az országban. Nacionalista provokációnak minősített minden ettől eltérő 
álláspontot. Beszéde nyomán vált végképp élessé a kontraszt a Rádió folytatólagos 
pártfelügyelete, és a „másik Magyarország" tudomásul nem vétele között. Az MDP 
első titkára mindezt azzal tetézte meg, hogy -  nem bízva a rendőrség és a hadsereg 
„elkötelezettségében" -, a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok parancsnok
ságától kért segítséget „a rend helyreállítására". Összességében a Gerő-féle pártveze-
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tés huszonnégy óra leforgása alatt sikeresen hajszolta bele az országot egy belső 
reformmozgalomból nemzetközi konfliktussá (is) váló szabadságharcba.

A rendszer egésze felől nézve, a fentebb érzékeltetni próbált bénultság ezen 
a ponton fordult át összeomlásba. Gerő lépései kimagyarázhatatlanok, 
„védhetetlenek" voltak. Ezt még egy konszolidáltabb állapotban lévő hatalmi 
apparátus is képtelen lett volna elfogadtatni „a végeken". Az üzemekben, 
szövetkezeti irodákban sok mindent lenyeltek addig, tudomásul véve, hogy „a 
szocializmus építésének aktuális feladatai" ezt vagy azt kívánják. Azt, hogy az 
egyeduralkodó párt vezetője az itt állomásozó idegen csapatokat fordítja saját 
alattvalói ellen, a mindent megmagyarázni kénytelen kádergarnitúra nagyobb 
részének is elfogadhatatlan volt, s még inkább lehetetlenné tette azokat, akik még 
ekkor is a „legújabb" pártvonal képviseletére vállalkoztak. A bénult rendszer 
rohamtempóban omlott össze.

A dolgozat elején Bibótól idézett tétel, miszerint az európai államfejlődés 
értelme az államhatalom szolgálattá, erkölcsi feladattá való átnemesítése, inkább 
tekinthető jogbölcseleti imperatívusznak -  a modern korban az euro-atlanti 
térségben tendenciaszerűen érvényesülő államszervezési elvnek -, semmint az 
uralomgyakorlás formaváltozataiban maradéktalanul követett tényleges 
vezérfonalnak. Állítása mégsem utalható egyértelműen az eufemizmus körébe, vagy 
éppen az utópiák tárházába. Emelkedett fogalmazása köznapi szóhasználattal is 
leírható. Az adott állam polgára -  legyen bár önálló egzisztencia vagy a 
munkamegosztás differenciálódó rendjének fizetett alkalmazottja -, kalkulálható 
egyéni jogbiztonság közepette töltse ki a társadalomban evilági életpályáját. Ha az 
állami szuverenitás csorbul, ami korántsem tekinthető rendkívüli állapotnak a 
modern kor nemzetközi viszonyrendszerében, akkor is fennmarad az éppen regnáló 
hatalom kötelessége, hogy az ebből óhatatlanul kalkulálható represszió mértékét 
lehetőleg mérsékelje, de semmi esetre se licitáljon rá a külső nyomásból eredő vis 
inerciaere.

Ez vezet át „a haza bölcsétől", Deáktól idézett passzus lényegi, megszorító 
kitételére. Gyűlöletes lön, mit kívülről és felülről kényszeríttetett ránk, „még azon 
részeiben is, mit talán mi magunk sem intéztünk volna másképp". Az adott nemzetközi 
viszonyok között aligha volt elkerülhető valamifajta szocialista államrend létesítése. 
Rákosi azonban nem „valamifajta" -  a honi viszonyokat legalább némileg respektáló 
-  új államrend teremtésével kívánta küldetését teljesíteni. Az államhatalmi 
represszió összes szélsőséges eszköztárát alkalmazva mindazt fel kívánta számolna 
amit -  mondjuk így -  Magyarország fogalma addig jelentett. A Kremlnek eminens 
diákként akart megfelelni, s nem egy csatlós állam kényszerhelyzetben cselekvő 
alárendeltjeként.

De ez, a magyarországi szocializmus Rákosi nevéhez kötődő archetípusának 
csupán egyik jellemző vonására mutat rá. Ez az általános, kézenfekvő magyarázat,
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pontosabban annak egyik fele. A fentebbi leírás arra is utalni próbált, hogy Rákosi 
„sikeresnek" tekinthető a korabeli magyar társadalom zömének kíméletlen 
meghurcolásában, miközben kudarcot vallott a tényleges cél elérésében, az 
államrendé szervezni próbált egypárti diktatúra működőképessé tételében, 
stabilizálásában. A vizsgált korszak pártállamának -  mondjuk így -  logisztikai 
készületlenségéből eredt, hogy saját (elvi) igényének sem tudott megfelelni. A 
szándéka szerinti totális uralmat nem sikerült konszolidálni, azaz minden területen 
egyidejűleg és azonos intenzitással kifejteni a represszív hatalmat. Emiatt tekinthető 
a Rákosi-korszak -  beleértve Nagy Imre „új szakaszát" is -  a kampány-szocializmus 
időszakának. A kampányok kezdetben valóban egy-egy terület átalakítására indított 
offenzívák voltak. De már 1950 második felétől változás érzékelhető a motiváló 
tényezőkben. A teljes körű centralizáltságra törekvés közepette hol itt, hol ott 
mutatkozott tartós üzemzavar az államgépezetben. Egy idő után már aszerint kellett 
rangsorolni az akciókat, hogy hol halasztható a gépezet reparálását célzó azonnali 
beavatkozás, s csak arra tellett, hogy a leginkább működésképtelennek bizonyuló 
területeken végezzenek katasztrófa-elhárítást. Ezeket voltak hivatva leplezni az 
egymás érő ellenségkereső - s a  propagandában azokat sorra nevesítő -  kampányok.

Rákosi államrendje ebben az értelemben kettős fiaskót szenved 1956-ban. 
Megbukik személyében, mint egy idegen ideológiavezérelt mechanizmus sikertelen 
adaptálója, s összeomlik a rendszer, mert működésképtelenné bénul.

* * *
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György Gyarmati

Der Staat des Kampagnensozialismus 

Zusammenfassung

Der vorliegende Aufsatz stellt den Ausbau, das Funktionieren und gewisse Merkmale des 
zwischen 1945-1956 entstandenen, zur Macht gelangten, und die monolité Alleinherrschaft erreichenden 
sozialistischen Staatssystems vor. Der Aufsatz weist auf folgendes hin: auf den Weg zur Macht, das 
Ergreifen und den Ausbau der totalen Macht in Ungam zwischen 1945-1947. Der Ausbau des neuen 
Verwaltimgs- und Organisationssystems, das zum Vorbild der Sowjetunion Institutionen einführte, die es 
nur da gab (statt des Präsidentenamtes wurde das Staatspräsidium eingeführt, die von der 
Kommunistischen Partei abweichenden politische Organisationen wurden vernichtet, in den Hintergrund 
gedrängt). Auch die Wirtschaft wurde gleichgeschaltet, alle Wirtschaftssegmenten verstaatlicht.

Im zweiten Teil des vorliegenden Aufsatzes wird dargestellt, wie die Partei alle Stufen der Staats
und Lokalverwaltung, und der Zivilorganisationen für sich gewann. Die Absetzung der als unzuverlässig 
geltenden, Reaktionäre genannten alten Beamten führte dazu, daß das Betreiben der Staatsverwaltung in 
die Hände von manchmal Quasianalphabeten gelangte. Das -  und die davon entstandene Machtlosigkeit 
und Unselbständigkeit der neuen Beamten, gepaart mit den Folgen der totalen Gleichschaltung des Landes 
führten zu Beginn der fünfziger Jahre zu Funktionsstörungen, die die Partei durch Organisieren von 
ständigen Kampagnen (Krisenmanagement, Produktionserhöhung, Qualitätserhöhung) zu beseitigen 
versuchte. Trotzdem führte die Verunmöglichung durch die im vorliegenden Aufsatz erörterten zum 
Zusammenbruch des Systems im Jahre 1956.
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