
BEVEZETES Szente Zoltán:
Amikor James Bryce a múlt század húszas éveiben a 

parlamentek hanyatlásának, a parlamenti hatalom és 
tekintély visszaszorulásának okait kutatta, sok egyéb ok 
mellett úgy találta, hogy a parlament szerepét veszé
lyeztetik a demokrácia szélesítésének jegyében megje
lent közvetlen hatalomgyakorlási formák -  mint a nép
szavazás vagy a népi kezdeményezés -, és az is, hogy 
ahogy szélesedett az állam szerepe, úgy erősödött meg 
a végrehajtó hatalom a törvényhozáshoz képest. Úgy is 
fogalmazhatnánk, hogy olyan jelentős kihívások érték a 
parlament hagyományos funkcióit, amelyekben Bryce 
már magát az országgyűlés intézményét látta veszélybe 
kerülni. Valóban, az európai törvényhozások törté
netének legfontosabb fordulópontjai mindig összefüg
gésben álltak az országgyűlések funkcióinak gyakor
lásával: vagy azért, mert a parlamenteknek szántak 
olyan új szerepet, melynek elfogadtatása ütközött 
nehézségbe, vagy azért, mert a törvényhozások már 
korábban kialakult funkcióit kérdőjelezték meg újra és 
újra.

Az alábbiakban arra teszek kísérletet, hogy átte
kintsem az országgyűlési funkciók körét és alakulását a 
magyar közjogi hagyományban a parlamenti intézmény 
kialakulásától egészen a népképviseleti alapon 
szervezett országgyűlés létrehozásáig. Ennek során a 
közjogi típusú funkciókat vizsgálom, és nem az ország- 
gyűlésnek a hatalomgyakorlásban betöltött szerepét 
értékelem. Bár a közjogi és a politikai funkciók 
mechanikus szétválasztása nem lehetséges és talán nem 
is szükséges, ezúttal az országgyűlés azon funkcióit tek
intem át. amelyek alkotmányos kifejeződést nyertek, és 
közjogi intézményeken alapultak. A politikatörténet 
számára például a rendi alkotmány osztott szuvereni
tása a rendi dualizmust, vagyis a tényleges hatalomnak 
a fejedelem és a rendek közti megoszlását jelenti,1 míg 
a közjog-történet -  legalábbis e tanulmány 
értelmezésében -  annak intézményi kifejeződését vizs
gálja, például a törvényhozó hatalom együttes gyakor
lásának alkotmányos elvén keresztül.

Vizsgálódásom tárgyának fogalmi körül
határolásakor érdemes utalni a parlamenti funkciók 
talán legklasszikusabb meghatározására, amely Walter 
Bagehot 19. századi angol újságíró és politikai író 
nevéhez fűződik, aki az angol alkotmányról írt híres 
könyvében az angol alsóház, a House o f Commons fő 
funkcióiként a választási (elective function), a(z 
érdekjkifejező {expressive function.), a tanító (teaching 
function), a tájékoztató (informing function) és a 
törvényhozó (function o f legislation) funkciókat jelölte 
meg.2 A 20. századi közjogászok és politikai gondol
kodók többnyire Bagehot nyomán, az általa említet
tekhez hasonló parlamenti funkciókat sorolnak fel. A 
legfontosabbak között szokták emlegetni a parlament 
törvényhozó, választási és legitimációs, politikai 
vélemény ki fejező és akaratképző, népképviseleti, integ- 
ratív és önkormányzati funkcióit.3 Mások kiemelik az 
országgyűlés ellenőrzési jogait, vagy egyes speciáli-
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sabb, de az adott közjogi rendszerben nagy fontosságú 
feladatcsoportokat is parlamenti funkciókként határoz
nak meg (pl. szövetségi hatásköröket). Egy másik, 
ugyancsak hagyományosnak mondható meghatározás 
szerint a parlament legfőbb közjogi funkciói a törvény- 
hozás és a végrehajtó hatalom ellenőrzése. Ezek jelen
tik a parlament rendeltetését, s e főfunkciók köré cso
portosíthatók a törvényhozás egyes hatáskörei.4

Igen ám, de ha kutakodásunkat már az országgyűlés 
kialakulásának időszakára is ki akarjuk terjeszteni, 
akkor aligha megfelelőek a modern parlamenti funkció
meghatározások, hiszen miként talán minden más 
közhatalmi, alkotmányos intézmény, úgy a parlament is 
hosszú fejlődésen ment keresztül, míg mai formájában 
és rendeltetésének megfelelően beépült az állami hata
lomgyakorlás rendszerébe. Ezért azt javaslom, hogy 
témánk fogalmi keretéül az ún. „történeti országgyűlés” 
egy olyan definícióját alkalmazzuk, amely megfelelő 
lehet e szerv közjogi fejlődésének tanulmányozásához, 
vagyis kellően befogadó jellegű ahhoz, hogy általa 
értelmezhetők legyenek akár a korai országgyűlések 
funkcióváltozásai is.

Ez azonban újabb nehézséghez vezet, mivel a ma
gyar közjog-történeti irodalomban a vonatkozó definí
ciók széles tárházával találkozhatunk, amelyek ráadásul 
sokszor nem csupán ugyanazon intézmény többé- 
kevésbé konszenzuson alapuló ismérveit foglalják 
össze különböző megfogalmazásban, hanem gyakran az 
intézmény lényegét illetően is alaposan eltérnek 
egymástól.

Miután a közjog történeti fogalmait azok tényleges 
minőségi jegyei alapján tudjuk megadni, definíciónk 
ezért előrevetíti a későbbi elemzés eredményét is. 
Mégis, konszenzusos vagy az alkotmánytörténetben 
azért időnként előforduló szabatos jogi fogalom híján 
ehelyütt nyilván csak hipotetikus definíciót lehet adni. 
Nos, én az alábbiakban többször hivatkozott „ történeti 
országgyűlés" alatt az ún. szentistváni, „ezeréves" 
(vagyis az íratlan, történeti) magyar alkotmány 
állandó, és időben ugyan változó, de adott korszakban 
rögzített funkcióval és jogkörrel rendelkező, 
meghatározott összetételű, legalább korlátozott mérték
ben képviseleti típusú, és többé-kevésbé rögzült eljárás
rend szerint megalakuló és működő, országos 
illetékességű, tanácskozási és szabályalkotási jogú 
közhatalmi szervét értem. Ebben a fogalmi körben a 
„rögzített funkció és jogkör” az országgyűlés közjogi
i g  elismert rendeltetését, ha úgy tetszik, hatalmi körét 
jelenti, ami nem feltétlenül járt együtt törvényi elis
meréssel. Az előre meghatározott összetétel szintén.
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nem a ma használatos értelemben szerepel itt: az 
országgyűlés egyes összetevőinek meghatározottságát 
jelenti úgy, hogy az alkotórészek nem feltétlenül 
személyeket, hanem „karokat és rendeket" jelentenek, 
függetlenül attól, hogy azok személyesen vagy delegált
jaik útján vettek részt az országgyűlésen. A képviseleti 
jelleg ezúttal nem kizárólagos, mint a modem parla
mentek legtöbbje esetében: azt jelenti, hogy az ország- 
gyűlés egyes tagjai, részei nem csupán saját nevükben 
működnek közre annak működésében, hanem valamely 
közösség (rend, osztály, korporáció) érdekében és 
nevében, amely kijelölte, megbízta és elküldte őket 
abból a célból, hogy ennek megfelelően tevékenyked
jenek az országgyűlésben. A rögzített eljárásrend 
kritériuma sem foglal mást magában, mint hogy csak 
azt a testületet, szervet, gyülekezetét tekintsük ország- 
gyűlésnek, melyet ilyenként, vagyis országgyűlési 
minőségében hívtak össze az alkotmány vagy a 
törvények mindenkori előírásainak megfelelően abból a 
célból, hogy az országgyűlés feladatát teljesítse és 
jogkörét gyakorolja. Ha nem ezt tennénk, már akár a 13. 
századtól kezdve igen nagy számú országgyűlést kel
lene számon tartanunk csupán azon az alapon, hogy 
valahol, valakik országos ügyeket tárgyaltak meg vagy 
döntöttek el. Tulajdonképpen ehhez kapcsolható az 
országgyűlés közhatalmi jellege, ami önmagában is 
megkülönbözteti a törvényhozás e szervét bármely más, 
akár hasonló célból összegyűlt magánjogi társulatoktól. 
Ugyanakkor e kritérium utal a parlament közjogi jogál
lására, és döntéseinek jogi kikényszeríthetőségére is. 
Az „országos illetékesség" arra utal. hogy csak olyan -  
az egyéb feltételeknek megfelelő -  szervet nyil
váníthatunk országgyűlésnek, mely országos jelen
tőségű, legalább a megjelent és képviselt rendek 
egyetemének érdekeit érintő, vagy ilyennek elismert 
ügyekkel foglalkozott. Végül, a tanácskozási és 
szabályalkotási jogra való utalás a parlamenti típusú 
szervek funkcióinak olyan általános, egyben azonban 
minimális követelményére vonatkozik, amely a fel
sorolt egyéb ismérvek mellett az országgyűlés egyedi 
jellegét biztosítja a közhatalmi szervek között.

Sajnos, még e gondosan összeállított fogalom
meghatározás sem teszi lehetővé számunkra, hogy -  
különösen közjog-történetünk kezdeti időszakaiban -  
minden egyes esetben egyértelműen állást foglalhas
sunk egy-egy országos ügyeket tárgyaló gyűlés ter
mészetét, közjogi besorolását illetően. De hát ez talán 
nem is szükséges. Hiszen történeti fogalmaink célja az, 
hogy általuk megfelelő elemzési kereteket biztosítsunk 
a történeti folyamatok megértéséhez.

A TÖRTÉNETI ORSZÁGGYŰLÉSEK 
KIALAKULÁSA ÉS KEZDETI FUNKCIÓIK

Az országgyűlés magyarországi intézményének 
gyökereit egyesek a l l .  század végéig vezetik vissza, 
mert I. László és Könyves Kálmán idején alkalmanként

__már olyan országos gyűléseket tartottak, amelyeken
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igazolhatóan egyházi és világi méltóságok is megjelen
tek, és ezáltal e gyűlések már „mintegy valóságos 
országos gyülekezetként tűntek föl ..., döntéseket hoz
tak, szabályokat alkottak".5 Az óvatosság -  mely szerint 
a 11. századi ilyen gyűlések legfeljebb a magyar 
országgyűlés „előzményeinek” tekinthetők,6 -  azonban 
feltétlenül indokolt. A történeti országgyűlés fenti 
meghatározása alapján ugyanis azokat a 11. és 12. 
századi formákat, amelyek kimutathatóan közvetlen 
elődei, kialakulásának esetleg feltételei, tevékeny
ségüket illetően pedig előképei voltak az imigyen felfo
gott intézménynek, célszerű valóban csupán az ország- 
gyűlés intézménye előzményeinek tekinteni.

A bármilyen értelemben vett (korai) parlament 
kialakulásának természetes előfeltétele volt a közhata
lom közjogiasodása, ami azt jelentette, hogy a királyság 
alattvalói feletti hatalom az uralkodó alapvetően 
magánjogi karakterű uralmából közjogi alapon nyugvó 
közhatalom váljon. Az államalapítás utáni uralkodói 
hatalom egészen a rendiség intézményének kiala
kulásáig ugyanis nagyrészt magánjogi alapú volt, ami 
azt jelenti, hogy e hatalmat „nem tisztán úgy fogják fel, 
mint egyetemes közjogi alapon nyugvó közhatalmat, 
melyet a király az összesség érdekében gyakorol, mely 
a királyra az összesség érdekében ruháztatott át, hanem 
inkább mint a király személyes hatalmát, mint az ő 
magánhatalmát.”7 A korai országos jellegű tanácskozó 
gyűlésekre azonban már nem egyházi és világi főurak 
alkalmi találkozóiként került sor, hanem expressis ver- 
bis mint a közös ügyekről, az „állam" dolgairól tár
gyaló. illetve azokban a királynak tanácsot adó vagy 
akár döntést hozó gyülekezetekként, amelyek rend
szeres, évenkénti összehívásáról az 1222. évi Arany
bulla rendelkezett.8-9 E korai tanácskozó szervek 
kialakulásában, azok összehívásában aligha az 
uralkodó(k) valamifajta középkori felvilágosultságát 
kell sejtenünk -  az természetes velejárója, vagy inkább 
egyfajta következménye volt a királyi hatalom már a 
12—13. századtól megfigyelhető hanyatlásának, ami 
alatt azt értem, hogy az uralkodói hatalom mellett más 
magánhatalmak jöttek létre, amelyek egyes
jogosítványai ráadásul -  többnyire formális vagy valós 
királyi jóváhagyással -  formalizálódtak, vagyis ha úgy 
tetszik, közjogi elismerést nyertek (mint pl. magán
haderő fenntartásának joga, földesúri bíráskodás).

A hazai jogtörténet-tudományban általánosnak 
mondható az az álláspont, amely szerint az ország- 
gyűlés a székesfehérvári törvénykezési napok 
intézményéből fejlődött ki. Mint láttuk, már az 1222. 
évi Aranybulla évenkénti törvénykezésről rendelkezett 
a király személyes részvételével. E törvénykező 
gyűlések tehát már legkésőbb a 13. századtól szokásban 
voltak, mivel a „szent király napján,” a koronázás 
helyén, Székesfehérváron országos jellegű gyűléseket 
tartottak a király személyes jelenlétében. Ennek során 
az uralkodó élt igazságszolgáltatási prerogatívájával, 
mely szerint ő a legfőbb bírói hatalom. A székesfe
hérvári törvénykezési napok intézménye ennek szimbo
likus kifejezése és egyben gyakorlati megvalósítása is



volt, hiszen ez alkalommal a király ténylegesen is részt 
vett az üléseken, és hirdetett ítéletet. Az 
intézményesülést mutatja, hogy ha az uralkodó bármely 
ok miatt személyesen nem lehetett jelen, akkor 
helyettese, a nádor ítélkezett.10 Az országgyűlés 
kialakulása szempontjából fontos, hogy az ilyen alkal
makkor a királyi ítélkezés nem csak a szoros értelem
ben vett egyedi bíráskodásra terjedt ki, hanem olyan 
döntéshozatalra is, amit ma alighanem közigazgatási 
határozatok meghozatalának neveznénk, és -  szükség 
szerint -  ugyancsak szokássá vált a királyság egyes 
törvényeinek értelmezése, esetleg megerősítése is.11 
Minthogy itt a felgyűlt sérelmeket is előadhatták, a 
törvénykezési napokat a királyi hatalom ellenőrzése 
egyik eszközének is tekinthetjük.

Nem felejthetjük el azonban, hogy a székesfehérvári 
törvénykezési napokon a király meghívására, az ország 
egyházi és világi előkelőinek részvételével összeülő 
gyűlés kezdetben nem jogalkotó, hanem törvénykezési, 
vagyis jogszolgáltatási funkciójú testület volt. 
Amennyiben ugyanis az országgyűlés fogalmi elemévé 
a törvényalkotás, vagy legalábbis az országos ügyek 
megtárgyalásának funkcióját tesszük (márpedig ezt tet
tük), még az állandósult törvénykezési gyűlések is csak 
attól az időszaktól felelnek meg a törvényhozó 
gyűlések, történeti parlamentek egyik fő feltételének, 
amikortól kialakult, illetve elfogadottá vált azok 
szabályalkotó jogköre. Ez pedig csak a 13. század 
végétől dokumentálható, amikortól az ország törvé
nyeinek létrehozásában az országos gyűléseknek immár 
a király által is elismert része volt.

Az országos tanácskozó szerv folyamatos létére ezt 
követően számos bizonyíték van, hiszen az ország- 
gyűlés szerepe több királyi dekrétumban is megjelenik, 
így például egy 1231. évi, valamint egy 1290. évi 
dekrétum12 szerint a királyi tisztviselőket az ország- 
gyűlés előtt el kell számoltatni.13 De meg lehet említeni
III. Endre 1298. évi dekrétumát, mely arról tanúskodik, 
hogy a királyi tanácsosok közül az országgyűlés választ 
két személyt.14 E rendelkezések jelentősége témánk 
szempontjából azért kiemelkedő, mert arról tanúskod
nak, hogy az országos gyűlések funkciói az igazság
szolgáltatás mellett folyamatosan bővültek, és terjedtek 
ki egyes „modern” parlamenti tevékenységi formákra, 
mindenekelőtt a kormányzással kapcsolatos bizonyos 
beszámoltatási-ellenőrzési, valamint személyi funk
ciókra. Ezért azt mondhatjuk, hogy az országgyűlések 
funkciói európai összehasonlításban is egészen korán 
megjelentek, még ha csak időlegesen is.15 Mindezzel a 
magyar közjogtörténet gyakorlatilag párhuzamos 
fejlődést mutatott a parlamenti gyűlések nyugat-európai 
kialakulásával. Mert ugyan a parlament intézménye 
Nyugat-Európa egyes államaiban is csak a rendi 
képviselet szerveként jött létre a 12-14. században, az 
országgyűléseknek ott is a rendi államszervezet 
kialakulása előttre visszanyúló gyökerei voltak, hiszen 
számos országban a curia regis mellett vagy akár azál
tal éppúgy egyfajta tanácskozó testületek jöttek létre, 
mint nálunk, és az is hasonló, hogy az ilyen országos

gyűlések létrejötte az egyházi zsinatok döntéshozatali 
mechanizmusára vezethető vissza leginkább.16 A parla
mentek fejlődésében éppen az ehhez hasonló területi 
alapú szerveződés jelenthetett fordulópontot, amellyel a 
korábbi feudális királyi tanácsok mellett vagy azokból 
lényegében országos vagy nemzeti hatalmi intéz
mények jöttek létre azzal, hogy az egész ország 
előkelőit, majd rendjeit integrálták a gyűlésbe. A „par
lament” elnevezést egyébként állítólag először egy 
1183-ban íródott krónika használta,17-18 de ez a kife
jezés -  bár a 13. században már széles körben 
használták -  csak később váltotta fel a rendi gyűlések 
változatos (latin) elnevezéseit (mint amilyen például a 
„kollokvium” volt).

Ahogy a törvénykezési gyűlés egyre inkább az orszá
gos közügyek megtárgyalásának fórumává vált, úgy 
került előtérbe összetételének kiterjesztése, tagjainak 
tudatosabb kiválasztása, illetőleg képviseleti jellegének 
megerősödése. Véleményem szerint az intézményi 
állandósulás (azaz a rendszeressé válás), az országos 
gyülekezeti jelleg, a szabályalkotó, illetve az országos 
közügyek megtárgyalásának funkciója mellett a 
történeti országgyűlés kialakulásának utolsó feltétele 
annak képviseleti természetének kifejlődése volt. Egyes 
nyugat-európai országokban már a 12. századtól tartot
tak -  viszonylagos rendszerességgel -  törvényhozó 
gyűléseket, és kialakult az a felfogás, hogy bizonyos 
főuraknak, egyházi és világi méltóságoknak szerepet 
kell kapniuk az egész ország kormányzásában, és ebből 
a célból az uralkodónak bizonyos rendszerességgel 
tanácskoznia kell velük. Az első ilyen gyűlést minden 
bizonnyal valamelyik spanyol királyságban tartották, 
míg sokan az angol Simon Monfort 1265-ös parlament
jére hivatkoznak, mint a legelső „parlamentre.” 
Feljegyzések szerint azonban már 1162-ben Aragó
niában, 1169-ben Kasztíliában. vagy 1 188-ban Leonban 
tartottak olyan gyűléseket, amelyekre már nemcsak 
egyes főurakat, hanem a városok képviselőit is 
meghívták.19

Európában a magyar közjog-fejlődés bizonnyal az 
egyik legkorábbi, mely kifejlesztette országos tanács
kozó szervének képviseleti jellegét. Az országos 
gyűlésben a főpapoknak már 1231-től kötelezően részt 
kellett venniük, egy 1267-es törvény pedig úgy ren
delkezett, hogy minden vármegyének két-három 
nemest kell az országgyűlésbe küldenie. A már említett 
1290. évi dekrétum pedig végül minden nemes szemé
lyes megjelenését írta elő. Ennélfogva a kialakuló or
szággyűléseket már eleve „rendi országgyűlésnek” 
tekinthetjük,20 hiszen a 13. század végi, immár törvé
nyeket is alkotó országgyűlések kialakulásának idejére 
többé-kevésbé már létrejött a rendi tagozódás, és az 
éves országgyűlésekre már a kiváltságos rendek, a főpa
pok (praelati), főurak vagy bárók (barones) és nemesek 
(nobiles) kaptak név szerinti, vagy „testületi” meghívó 
levelet a királytól.

Figyelemre méltó, hogy e korai országgyűléseknek 
egyéb funkciói is kialakultak, amelyek később ugyan
csak a parlamentek szokásos feladatköreivé váltak.-



Ezek közül talán a legfontosabb a koronázás volt. mely 
ugyancsak a 12. század második felétől tömeges, külön 
e célra összehívott országgyűléseken történt. Ezen túl, 
egy 1231. évi dekrétum úgy rendelkezett, hogy kérni 
lehet a nádor elmozdítását, ha a király és az ország 
ügyeit rosszul intézné, az 1290. évi dekrétum 25. cikke 
pedig a királyi főtisztek, különösen a vármegyei 
ispánok felelősségre vonásának jogkörét ruházta az 
országgyűlésre.

A magyar országgyűlés kialakulásával kapcsolatban 
fontos, eldöntendő kérdés még, hogy az vajon 
közvetlenül a királyi tanácsból származik-e, vagy 
genezise attól részben elkülönült.21 Annyi bizonyosnak 
tűnik, hogy a királyi tanács már a 13. század végén nem 
pusztán az uralkodó egyszerű kormányzati eszköze, 
hiszen részben kötött, a királyi akarattól független 
összetétele mellett az uralkodónak kötelessége volt 
meghallgatni véleményét a fontosabb államügyek22 
intézése során, különben döntésének alkotmányossága 
megkérdőjelezhető volt.23 A curio regis azonban 
egyértelműen megőrizte önállóságát azt követően is, 
hogy az országgyűlés évente már kifejezetten az orszá
gos ügyek, a királynak szóló panaszok, petíciók vagy 
javaslatok megtárgyalására összeült. Valójában a 
törvényhozó gyűlés kifejlődésével a királyi tanács 
hagyományos szerepköre is megváltozott: ha az ország- 
gyűlés (legalább részben) a törvényhozás szerve lett, a 
királyi tanács egyfajta végrehajtó hatalmi intézménnyé 
vált. jóllehet annak feudális értelmében (azaz az 
uralkodó legfontosabb tanácsadó szerveként).

A 13. század végére tehát létrejöttek azok az orszá
gos gyűlések, amelyek funkciója már nem csupán a 
sérelmek. panaszok megtárgyalása, petíciók, 
vélemények és javaslatok benyújtása volt a királyhoz, 
hanem a törvényalkotás is. Az ezt követő gyűlések már 
mind funkciójukat, mind pedig összetételüket illetően 
országos jellegűek voltak, hiszen országos jelentőségű 
ügyeket (is) tárgyaltak és döntöttek el. és a király által 
névre szólóan meghívott főurak és főpapok az ország 
egész területét (illetve az egész egyházat) lefedték, és az 
ország egész nemessége részt vehetett azokon. Ezáltal 
szervezetükben megjelent a képviseleti elem, igaz. 
annak sajátos, középkori érteimében, hiszen a főurak, a 
főpapság és a (köz)nemesség elvileg teljes részvételével 
e rendek közvetlenül képviseltették magukat. A 
klasszikus rendi képviselet kialakulása egyébként 1445- 
ben fejeződött be, amikortól az országgyűlésben a 
városok követei is részt vettek.24

A történeti országgyűlés létrejöttének vizsgálatakor 
két további szempontra is figyelemmel kell lennünk. Az 
egyik az, hogy definíciónk elemeinek csak meghatáro
zott konfigurációja, együttállása esetén érdemes 
történeti országgyűlésről beszélnünk. Ez azért fontos, 
mert az egyes fogalmi elemek különböző időpontokban 
vagy korszakokban jöttek létre. Ahogy láttuk például, a 
rendszeres működés az évenkénti összehívással, már az 
Aranybullától kezdve megvalósul, ám épp az akkori 
gyűlések korlátozott funkciója miatt még kevéssé tűnik

__indokoltnak országgyűlésről beszélni. A másik fontos
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szempont az, hogy az országgyűlés mint intézmény 
kialakulásáról -  szerintem -  akkor beszélhetünk, ha a 
fogalom ismérveiként meghatározott jellemzők folya
matossá, bevetté, a magyar államszervezetben elfoga
dottá válnak. Más dolog az első országgyűlés azo
nosítása -  ha az csupán egyedi jelenség volt, -  és más a 
korai parlament intézményének kialakulásáról beszélni, 
hiszen az utóbbi annak intézményesülését, a magyar 
történeti alkotmányba való betagozódását jelenti.

A KIFEJLETT RENDI ORSZÁGGYŰLÉSEK 
FUNKCIÓI

Európában a rendi gyűlések a rendi tagozódásnak 
megfelelően működtek, azaz az egyes rendek külön- 
külön tanácskoztak. Ezek a gyűlések annyiban 
tekinthetők parlamenteknek, amennyiben tényleges -  
bár korlátozott -  jogkörük volt, tanácskozó szervek 
voltak, de legfőképpen azért, mert képviseleti ter
mészetűek voltak. Az ugyan gyakori volt, hogy az 
országgyűlésben megjelent főurak csak saját magukat 
képviselték, ám a többi rendnél -  a köznemesség, a 
klérus vagy a városok esetében -  a megjelent küldöttek 
saját rendjük érdekeit képviselték kötött mandátum, 
azaz követi utasítás alapján. Angliában például a királyi 
meghívólevelek már 1294 óta megkívánták, hogy a 
küldöttek teljes felhatalmazással rendelkezzenek a 
gyűlésben. Ugyanakkor e korai parlamentek igen korlá
tozott jogkörrel rendelkeztek csak; ahogy összetételük 
lényegében évszázadokon keresztül nem volt egységes, 
hanem gyakran az uralkodó igényei alapján határozták 
azt meg. úgy idővel a rendi gyűlések jogosítványai is 
változhattak. A leggyakrabban a rendi gyűléseket az új 
adók elfogadása, illetve hadsereg felállítása céljából 
hívták össze. A rendi gyűlések ilyen legitimációs 
szerepe lehetőséget adott arra is, hogy a rendek 
képviselői kifejezhessék az uralkodó előtt sajátos 
érdekeiket, például a sérelmek felolvasásával, vagy 
valamilyen ellentételezés kérésével. Az európai rendi 
gyűlések többnyire három rendet -  a nemességet, a 
klérust és a városi polgárságot -  képviseltek, de akadt 
példa -  Svédországban vagy Aragóniában -  a négyka
marás országgyűlésre is, míg Angliában nagyon korán 
kialakult a kétkamarás rendszer, mely többé-kevésbé 
hasonlóképpen épült fel, mint a későbbi magyar rendi 
képviselet.

Magyarországon alighogy a 13. század végére 
kialakult a korai rendi gyűlés intézménye,25 az Anjou- 
ház uralkodásának megszilárdulása nyomán, (Anjou) 
Károly uralkodásától néhány évtizedre, gyakorlatilag 
megszűnt az országgyűlés mint rendszeresen össze
hívott, a törvényhozásban közreműködő szerv.26 A 14. 
század első felében országgyűlést csak ritkán hívtak 
össze, ám azok nem voltak törvényhozó gyűlések -  a 
korábbi országgyűlések e szerepét az országtanácsok 
vagy királyi tanácsok vették át, mivel a király minden 
fontosabb ügyet csak a főpapokkal és országnagyokkal 
(cum consilio Praelatorum et Baromim) tanácskozott



meg. A század végétől azonban a nemesi mozgalmak 
elérték az országgyűlések újbóli összehívását, a 15. 
század első felétől pedig az intézmény ismét a törvény- 
hozás nélkülözhetetlen részesévé vált.27 Az ország- 
gyűlés szerepe a szentkorona-tan kialakulásával oíy 
módon rögzült, hogy az a Szent Korona egyik 
összetevője, és a törvényhozásnak a királlyal egyenran
gú tényezője.

A kifejlett rendi gyűlés képviseleti tartalma ugyan 
nem, ám formája megváltozott. Már a kezdetektől a 
nemesi privilégiumok közé tartozott az országgyűlésen 
való személyes megjelenés joga. Mivel a szegényebb 
nemesek számára a megjelenés igen költséges volt, a 
14. század végére -  alkalmanként -  elérték, hogy ne 
személyesen, hanem a vármegyénként küldött követeik 
útján képviseltethessék magukat. Mindazonáltal a 
személyes, illetve a követek általi képviselet elve és 
gyakorlata korszakoktól függően alakult, a Jagellók 
alatt például az előbbi volt szokásban. A személyes 
megjelenéshez tehát a 15. és a 16. században még több
ször visszatértek, sőt, esetenként súlyos büntetéseket 
írtak elő a távolmaradók számára.28 A mohácsi vész 
után azonban a teljes köznemesség már csak a vár
megyei követek útján vett részt az országgyűlésben, de 
nem közvetlenül. (A tömeges országgyűlések gyakor
latának megszűnése azt is lehetővé tette, hogy az 
országgyűlés már ne a Rákos mezején vagy más nyílt 
téren, a „szabad ég alatt,” hanem zárt helyiségben 
gyűljön össze.)

Mindez azonban nem változtatott azon, hogy az 
országgyűlés a szentkorona egészének, a hagyományos 
közjogi felfogás szerint a „szentkoronában egyesült 
rendek" képviselete volt. Ebben a tekintetben pedig a 
fejlődés utolsó eleme nem a nemesi személyes megje
lenést kiváltó kötött mandátummal, követutasítással 
ellátott, visszahívható követek (electi nobiles), hanem a 
szabad királyi városok, és ezáltal a városi szabadok 
(polgárok) képviselőinek megjelenése volt az ország- 
gyűlésben.

Az országgyűlés képviseleti funkciója tehát a rendi 
gyűlésekben mintegy beteljesedik, de lényegét tekintve 
nem változik. A gyakorlatban persze az aktuális poli
tikai helyzet, a király vagy éppen az uralkodóval szem
ben fellépő nemesség érdekében e funkció jelentősége 
hol megnő, hol kevésbé hangsúlyossá válik. Mátyás 
király például eredményesen támaszkodott a nemesek 
támogatására a bárókkal vívott küzdelmeiben, ami 
felértékelte az országgyűlések szerepét: minden királyi 
dekrétum országgyűlési törvényként jött létre. Ehhez 
hasonlóan, a Jagelló királyok idején az ún. köznemesi 
párt vívott látványos politikai harcokat az ország- 
gyűléseken a bárókkal szemben.29 Mohács után a 
Habsburg-uralom alá került országrészben a rendi 
gyűlés elsősorban a bécsi udvar centralizációs törekvé
seivel szembeni ellenállás, és a magyar rendi érdekek 
képviseletének legfontosabb terepe volt.

Megítélésem szerint az országgyűlés képviseleti jel
legén a rendi gyűlés két táblára osztása sem változta
tott,30 bár tévedés volna azt állítani, hogy annak csupán

valamiféle technikai oka volt. Ahogy a vármegyei 
nemesség képviselete egyre inkább a követek küldésén 
keresztül valósult meg, úgy alakult ki az a gyakorlat, 
hogy a név szerint meghívott mágnások és bárók, 
valamint a főpapok külön tanácskoztak, kialakítva a 
rendi és a főrendi táblát mint az országgyűlés két alkotó 
részét. Amikor a törvényhozó gyűlés kéttáblás szerke
zetét törvénybe iktató 1608. évi k.u. I. tc-t31 kiadták, a 
két kamarában való tanácskozás, illetve a főrend és a 
köznemesség ezt megalapozó elkülönülése valójában 
már végbement, és a törvény csak ezt a gyakorlatot 
emelte törvényi rangra.32

A rendi államban is fontos funkcióként marad az 
országgyűlés jogkörében a trón megüresedése esetén a 
királyválasztás. A királyválasztó országgyűléseket 
azonban -  uralkodó nem lévén -  a nádor hívta össze.33

A rendi gyűlések fontos funkciója -  egyben 
jogosítványa -  az adómegajánlás joga volt. Már az 
Aranybulla (egész pontosan az 1222. évi III. te.) garan
tálta a nemesi és egyházi adómentességet, de az adók 
kivetéséhez való országgyűlési hozzájárulás joga ezen 
jóval túlmutat: azt jelenti ugyanis, hogy a rendek 
jóváhagyása nélkül a király egyoldalúan nem vethet ki 
új adót. Az 1504. évi országgyűlés határozata szerint az 
adókivetés csak akkor törvényes, ha azt a rendek 
megszavazták.34 E jog természetes része volt az adó
megtagadás joga is, bár azt némely közjogászok elvi 
alapon tagadták.35

Fontos jogosítványa, és ha úgy tetszik, funkciója 
volt a rendi képviselet országos szervének a had
sereg felállítása (vagy más néven újonc-megajánlás). 
Már az Aranybulla tartalmazta (1222. évi. VII. te.), 
hogy a nemesség nem köteles hozzájárulni a király
nak „az országon kívüli hadakozásához,” míg a kül
ső támadás esetén minden nemes tartozik a királlyal 
hadba „menni.”

Mint láttuk, az országgyűlés törvényhozási 
részvétele nemcsak általános gyakorlattá, hanem egy
ben a királyi dekrétumok érvényességének feltétlen kel
lékévé vált. A törvényalkotás tényleges gyakorlata 
egyébiránt jól mutatja a rendi államban való hatalom- 
gyakorlás természetét: bár a törvényekre szokás szerint 
a király tett javaslatot, amit először a királyi tanács elé 
terjesztett, és az ügy csak ezt követően került az ország- 
gyűlés elé, és rendek is kellő tisztelettel terjesztették 
saját javaslataikat az uralkodó elé, a végleges törvény a 
király és a rendek egyezkedésének eredményeként 
alakult ki. Kiváló példázata ez annak, hogy a rendi 
államot az abszolutizmustól éppen az uralkodói hata
lomnak a rendi képviseleti szervek általi korlátozása 
különbözteti meg.

A magyar közjog-történetben a rendi gyűlés 
lényegében mindvégig a hatalomgyakorlás alkot
mányos tényezője maradt, bár 1662-1681, 1687-1715, 
1765-1790 között nem hívtak össze országgyűlést.36 
Ám ez még mindig nem hasonlítható össze azoknak az 
államoknak a gyakorlatával, amelyekben az abszolút 
királyi hatalom lebontotta a rendi képviseletet, vagy 
legalábbis az országos rendi gyűlés intézményét - __



Jog
amint az Franciaországban történt a nagy francia for
radalmat megelőzően.37

A RENDI KÉPVISELET FUNKCIÓITÓL A 
NÉPKÉPVISELETI ORSZÁGGYŰLÉSEKIG

Bár 1812 és 1825 között nem hívtak össze ország- 
gyűlést, az ezt követő reformkorszak országgyűlései 
különös jelentőségűek voltak a parlamenti funkciók 
fejlődését illetően is, hiszen előkészítették a modern 
népképviseleti országgyűlés kialakulását. Ez nemcsak 
az országgyűlés nemzeti intézményi jellegének 
megerősítését jelentette (pl. annak kimondásával, 
hogy az Országgyűlés nyelve ezentúl a magyar),38 
hanem -  egyebek mellett a parlamenti nyilvánosság 
kísérletét.39

Az 1848-as törvényalkotás azután egy csapásra áta
lakította a magyar országgyűlés politikai és közjogi jel
legét és funkcióit, a korabeli Európa közjog
fejlődésének élvonalába emelve a parlament 
intézményét. A változás mindenekelőtt abban állt, hogy 
a kötött mandátumon alapuló korábbi rendi képviseletet 
választásokkal létrehozott népképviseleti országgyűlés 
váltotta fel. Az 1848. évi V. te. ugyanis „az ország- 
gyűlési követeknek népképviselet alapján választá
sáról” rendelkezett, és jóllehet az országgyűlés 
összealkotásának területi alapjául szolgáló megyék, 
kerületek és szabad királyi városok törvényhatósági 
területén és önállóságán nem változtatott, ám azokat 
immár választókerületeknek tekintve az országgyűlés 
képviselőházát vagyoni, nemi, foglalkoztatási és hely- 
benlakási cenzuson alapuló választójog szerint válasz
tott képviselőkből rendelte összeállítani. így hát az 
országgyűlés képviseleti funkciója alapjaiban változott 
meg. hiszen ezt követően már az egész nemzet képvise
lete volt, mely kategóriába nemesi előjogok nélkül is 
beletartozott minden szabad magyar polgár.

Az országgyűlés funkciói vonatkozásában ugyancsak 
nagy jelentősége volt az 1848. évi III. tc.-nek, amely 
csaknem olyan fontos változásokat eredményezett a 
kormánynak („ministerium”) az országgyűléshez, mint 
az uralkodóhoz való viszonyában. A törvény szerint 
ugyanis a minisztérium (azaz a kormány) tagjai 
felelősek voltak az országgyűlés előtt

,,a) Minden oly tettért, vagy rendeletért, melly40 az 
ország függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a 
fenálló törvények rendeletét, az egyéni szabadságot, 
vagy a tulajdon szentségét sérti, s általuk hivatalos 
minőségükben követtetik el, vagy illetőleg adatik ki.

b) A kezeikre bízott pénz, s egyéb értékek 
elsikkasztásáért, vagy törvényellenes alkalmazásáért.

c) A törvények végrehajtásában, vagy a közcsend és 
bátorság fentartásában elkövetett mulasztásokért, a 
mennyiben ezek a törvény által rendelkezésükre bízott 
végrehajtási eszközökkel elháríthatok valának.”

Ezzel a végrehajtó hatalom tagjai jogi felelősséggel 
tartoztak a törvényhozó szervnek, és a minisztereket a

__fent említett esetekben a képviselőház tagjainak többsé-
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gi szavazatával vád alá helyezhette, a bíráskodási 
jogkört pedig felettük a felsőház által saját tagjaiból 
választott bíróság gyakorolta.

A korabeli uralkodó politikai nézetek, valamint a 
hazai közjogi és történeti szakirodalom az 1848.: III. 
tc.-t úgy értelmezte, amelynek rendelkezési körébe -  
hallgatólagosan -  a miniszterek politikai felelőssége is 
beletartozott az országgyűléssel szemben, még ha a 
dualizmuskori Magyarország kormányzása alapján 
ennek igazolása mindmáig igen kétséges vállalkozás
nak szokott bizonyulni (lásd még alább).

A végrehajtó hatalom ellenőrzésének más formái is 
kialakultak, vagy legalábbis megerősödtek a korábbi 
hagyományhoz képest. A miniszterek politikai 
felelősségének kialakulása irányába ható újdonság volt 
például a miniszterek személyes megjelenési és beszá
molási kötelezettsége bármely tábla előtt, annak kíván
ságára, vagy hivatalos irataiknak az országgyűlésben 
való kötelező bemutatása, ugyancsak a kamarák 
kezdeményezése alapján.

1848 különösen jelentős korszakhatár az állami 
pénzügyek feletti országgyűlési ellenőrzés kialaku
lásában. Bár az országgyűlés évszázadok óta törvények 
sorát fogadta el a királyi (állami) bevételek formáiról, 
mértékéről és korlátáiról, az azokról való rendelkezés 
alapvetően a királyi felségjogok körébe tartozott, míg 
1848 után lényegében a közpénzügyek egésze parla
menti kontroll alá került. Az 1848: IV. te. szerint 
például az állam éves költségvetését az országgyűlés 
állítja össze és fogadja el. A költségvetési jog („bud- 
getjog") természetét tekintve a végrehajtó hatalom 
ellenőrzésének része, amit az 1848-as törvényalkotás 
nyilvánvalóan a parlamentarizmus létrehozásával 
kapcsolatban intézményesített. A törvényhozás tevé
kenysége ettől kezdve kiterjedt továbbá az adórendszer 
megállapítására, az államadósságokra és kölcsönökre, 
a vámokra, az állami vagyon („államjószágok'’) 
kezelésére és az egyéb állami bevételi formákra, mint 
amilyen például a vasút, a posta bevételei, valamint a 
bánya-, só- és dohánymonopóliumok voltak.

Továbbra is törvény által, és így az országgyűlés 
közreműködésével nyerhetett elintézést néhány kine
vezés és választás, amelynek egy része még 1848 előtt- 
ről származott, más része azt követően alakult ki. A 
nádori tisztség betöltése még a rendi országgyűlések 
kezdeti időszakára nyúlik vissza, de az országgyűlés 
döntése kellett olyan „újabb” közjogi méltóságok 
hivatalba lépéséhez, mint a legfőbb számszék, vagy a 
felsőbíróságok elnöki tisztségének betöltése.

Különleges funkciója volt az országgyűlésnek az 
állambíráskodás. Ez részben a választási bíráskodást, 
részben a vád alá helyezett miniszterek vagy a legfőbb 
számvevőszék elnöke feletti bíráskodást jelentette. Bár 
néhány közjogi író ebbe a körbe sorolja a képviselőház, 
illetőleg a főrendiház tagjai feletti fegyelmi jogkör 
gyakorlását,41 az legalább annyira a parlament önkor
mányzatának jogából fakadt, mint amennyire az ország- 
gyűlés tagjai feletti bíráskodás privilégiuma volt.

A népképviseleti országgyűlések funkciói 1848-tól



kezdődően tehát kibővültek, még ha az újabb funkciók 
gyakorlása formálisan a törvényalkotáson keresztül 
valósulhatott is meg.

Az országgyűlés ezt követően folyamatosan működő 
törvényhozó szervvé vált, hiszen az 1848.: IV. te. 
szerint három évre szóló megbízatása alatt az uralkodó 
évenként Pestre, „a mennyire a körülmények engedik, a 
téli hónapokra" hívta össze. Bár már a korábbiakban is 
figyelmet fordítottak a kamarák működési szabályainak 
rögzítésére és továbbfejlesztésére, 1848-tól rendszere
sen házszabályokba foglalták a működésre vonatkozó 
előírásokat, és a kornak megfelelő fejlettségű belső 
működési rendet alakítottak ki.

Ahogy azonban a teljes jogú rendi gyűlés, vagyis 
magának az országgyűlés intézményének kialakulása 
után, ezúttal is, azaz a népképviselet létrejöttét 
követően is interregnum következett a magyar ország- 
gyűlés működését illetően, miután a szabadságharc 
bukását követően 1861-ig nem hívták össze az ország- 
gyűlést. Ráadásul az az évben újból összeült törvény- 
hozás sem volt hosszú életű, és a folyamatos parlamen
ti működés csak 1865-től állt helyre, vagyis a fentebb 
említett funkciókat is ettől kezdve gyakorolta ténylege
sen az országgyűlés.

A TÖRTÉNETI ORSZÁGGYŰLÉSEK 
EGYES FUNKCIÓI

1. TÖRVÉNYHOZÁS

A parlament törvényalkotó funkcióját már a történeti 
országgyűlés kialakulásának megvizsgálásakor is az 
egyik legfontosabb funkciónak tekintettük. Az 
intézményesülő országgyűlés törvényalkotásban való 
részvétele, azaz államszervezeti rendeltetése azonban 
nem volt elismert a kezdetektől. Bár már Szent László 
és Könyves Kálmán idején hirdettek ki törvényeket 
tömeges országgyűlések előtt, ennek oka az volt, hogy 
tájékoztassák az ország nemességét a dekrétumok tar
talmáról, és ezzel megkönnyítsék azok végrehajtását. A 
magyar közjog-történeti irodalomban nagyfokú 
egyetértés van abban, hogy az országgyűlés 
közreműködése a törvények megalkotásában a 15. 
század első felétől, nagyjából Zsigmond király 
uralkodásától kezdve alkotmányos követelmény volt, 
jóllehet egyes törvényeknek az országos gyűlésben való 
megvitatására, sőt, elfogadtatására valóban már a 13. 
század végétől voltak példák.42

A magyar közjogi hagyományban a törvény tartalmi 
és alaki, vagyis materiális és formális felfogása 
egyaránt kialakult, azzal, hogy a materiális értelemben 
vett törvény az elfogadott jogi aktust tartalma alapján, a 
„nép,” a „szentkorona” vagy az „állam” legfőbb akarat- 
nyilvánításaként minősítette törvénynek,43 míg a formai 
törvényfogalom a törvényalkotásra feljogosított 
szerv(ek) alkotmányos eljárásban megvalósuló hata
lomgyakorlását tekintette törvénynek. A történeti mag
yar közjogban a formai értelemben vett törvény fogalom

vált meghatározóvá. így a szentistváni alkotmány 
szerint „törvény azon állami akarat, melyet az ország- 
gyűlés alkotmányszerűen letárgyalt és elfogadott, és a 
törvényesen megkoronázott király szentesített, aláírt, 
kir. pecséttel ellátott és a privilégium ünnepélyes for
májába foglalva alkotmányszerűen kihirdettetett.”44 A 
törvény tehát nem azért a legmagasabb szintű jogforrás, 
mert a legfontosabb társadalmi viszonyokat szabályoz
za, hanem azért, mert az a legfőbb jogalkotó hatalom 
akaratnyilvánítása -  függetlenül tartalmától.45

A történeti alkotmány46 szerint Magyarországon az 
országgyűlés a szuverén akarat hordozója, amit a 
törvényalkotáson keresztül fejez ki.47 E felfogáson 
keresztül látszólag a parlamenti szuverenitás elve 
jelenik meg, melynek klasszikus formája az angol 
alkotmányjogban fejlődött ki. E szerint a törvényhozás 
hatásköre valójában nem is korlátozható, hiszen általa a 
legfőbb állami akarat nyilvánul meg, ennél fogva „min
den ügyet rendelkezési körébe vonhat, működését csak 
az korlátolhatja, a miben maga állított fel magának kor
látot.”48 A parlamenti szuverenitás elve nálunk azonban 
nem érvényesült, mert a törvényhozó hatalom a királyt 
és a népet, illetve annak képviseletét, az országgyűlést 
együtt illette meg.49 Ha a törvényalkotás folyamatában 
bármelyikük alkotmány szerű (a fentebb meghatározott 
tartalmú) közreműködése hiányzik, nem jön létre 
érvényes törvény.511 Az országgyűlés törvényalkotó 
szerepe kialakulásának egyik fontos következménye 
volt, hogy ezáltal -  legalább részben -  elkülönült a tör
vényhozás a kormányzattól és a bíráskodástól, amennyi
ben az országgyűlések az utóbbi funkciók gyakorlásá
ban nem vettek részt.51

A törvényhozó hatalomnak, a király és az ország- 
gyűlés általi együttes gyakorlásának kialakulása nem 
változtatott azon, hogy a törvény volt a legmagasabb 
szintű jogforrás. Az uralkodó által egyoldalúan kiadott, 
és szabadon módosítható királyi rendelet mint általános 
jogi norma ugyan megmaradt, ám az már nem bírálhat
ta felül az országgyűléssel közösen alkotott törvé
nyeket.

Az országgyűlés tehát a magyar közjogi hagyomány 
szerint a szuverén törvényhozás részese, ahol közvetlen 
főhatalma abban állt, hogy törvényalkotó jogköre nem 
volt tartalmi korlátozás alá vonva (azaz bármely állami 
ügyben törvényt alkothatott), és e jogkörében eljárva 
korlátlan és felelőtlen volt; nem volt például alávetve 
írott alkotmány kötöttségeinek. Törvényhozó hatalmá
nak, mely inkorporálta a törvények elfogadásának, 
módosításának és érvénytelenítésének jogát, egyetlen 
intézményes korlátja az uralkodó törvénykezdemé
nyezési és -szentesítési joga volt.52

A törvényhozó hatalom, és ezáltal az országgyűlés 
kötelező közreműködése kiterjed a törvény hiteles ma
gyarázatára (interpretatio authentica), megváltoz
tatására és eltörlésére is.53 Bár maga a törvényalkotás 
jogosítványa mai felfogásunk szerint önmagában inkor- 
porálja ez utóbbiakat, gyakorlatilag az országgyűlés 
törvényalkotási jogának elismerése óta alkotmánybiz
tosítéknak tekintették, hogy a király egyedoldalúan.



történeti szemle

utólag se változtathassa meg a nemzetnek az ország- 
gyűlés által kifejezett akaratát.54

A törvények területi hatálya eltérő lehetett, 
amennyiben például 1848 előtt külön törvények 
vonatkoztak Magyarországra és Erdélyre, 1868-tól 
pedig külön országgyűlése volt „Horvát-, Szlavón- és 
Dalmátországoknak,’’ bár e törvények sem ellenkezhet
tek a magyar országgyűlés által az egész királyságra 
hozott törvényekkel. Közjogilag az országgyűlés 
törvényalkotó hatalmának igen sajátos korlátozása 
származott a kiegyezésből. Ennek nyomán, mint 
ismert, nem hoztak létre közös törvényhozó szervet,55 
sőt, jogi értelemben a közös ügyek is érintetlenül 
hagyták az országgyűlés törvényhozó jogkörét. 
Ténylegesen azonban a kiegyezés mégiscsak korlátoz
ta a hazai törvényalkotást, hiszen az 1867. év XII. te., 
valamint a tényleges gyakorlat szerint is a közös 
ügyekben csak a magyar és az osztrák parlament 
hasonló aktusával jöhetett létre érvényes szabályozás, 
sőt, a megegyezés kialakításának rögzített eljárása is 
volt. Hasonló tartalmi korlátozást jelentett a közös 
ügyek költségeinek megállapítása is, ami ugyan for
mailag az országgyűlés által törvényben történt, ám az 
az Ausztriával -  a kiegyezés szerint tíz évenként -  
megkötendő megállapodást követte.

A magyar történeti közjogban a törvényalkotó 
funkció részének kell tekintenünk az országgyűlés 
alkotmányozó funkcióját. E vonatkozásban a magyar 
alkotmánytörténet fejlődése a 19. század elejétől 
sokkal inkább volt hasonlatos az angol, mint a konti
nentális alkotmányosságéhoz. Magyarországon ugyan
is a 18. század végétől induló egyik európai alkot
mányozási hullám56 hatására sem fogadtak el a 
történeti alkotmányt felváltó, vagy akár csak azt kodi
fikáló írott alkotmányt. így a magyar közjogi hagyo
mány szerint az országgyűlés és a király törvényalkotó 
hatalmát nem korlátozta semmilyen magasabb szintű 
jogi norma. Ezzel együtt, időnként egyes törvényeket -  
tartalmukra tekintettel -  sarkalatos vagy alaptörvény
nek is neveztek. Ugyan jogi természetüket tekintve 
ezek nem különböztek az országgyűlés egyéb „vég- 
zeményeitől,” a szabályozott tárgy jelentőségére tekin
tettel időnként mégis fontosnak tartották az ilyen utalá
sokat. Emellett arra is volt példa, hogy bizonyos tör
vényeket megváltoztathatatlannak jelentsenek ki57 -  
amit a későbbi korok uralkodói és országgyűlései per
sze nem ismertek el.

2 . KÉPVISELET

Az országgyűlés kialakulásától a vármegyék nemesi 
közössége követküldési jogának megszilárdulásáig (16. 
század) a nemesek személyesen is részt vehettek a 
törvényhozásban, sőt, amint már szó volt róla, a 15. és 
a 16. század egyes korszakaiban kötelességük volt a 
személyes megjelenés. Ennélfogva az országgyűlés 
történetének első századaiban a magyar közjog sajátos, 
spirituális tana szerint „a szentkoronában egyesült”

__.nemzet tagjai, vagyis annak részeként a köznemesek a
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mágnásokhoz, bárókhoz hasonlóan gyakorlatilag 
önmagukat képviselték. A delegáltak általi képviselet 
ezzel szemben már a kezdetektől megvalósult a kato
likus egyház mint államegyház, valamint a követküldési 
jogú városok esetében, hiszen amíg az egyházat annak 
főpapjai, egyházfői, addig a városokat azok küldöttei 
képviselték.

A követek, küldöttek általi képviselet megjelenése, 
majd az országgyűlés két táblás szerkezetének 
kialakulása után az egyes rendek képviselete sokkal 
artikuláltabbá vált a korai tömeges országos gyűlé
sekhez képest. A rendi képviselet egyes elemeinek 
súlya a történeti közjogban fokozatosan alakult ki58-59 -  
lényeges változásai csak 1848-ban, a főrendek tekin
tetében pedig a 19. század végétől történtek, utóbbiak 
elsősorban azon kísérletek eredményeként, amelyek a 
népképviseleti parlamenttel és a parlamentáris kor
mányformával szemben a hagyományos uralkodó 
osztályok hatalmát kívánták megőrizni.

A főrendi tábla lényeges összetevői voltak az egyház 
tételesen -  egyházi rangjuk szerint meghatározva -  
nagyjai, akiknek köre csak elvétve változott,60 ennek 
ellenére az uralkodónak -  a királyi főkegyúri jog 
gyakorlása nyomán -  volt befolyása az egyházfők 
összetételére, és ezen keresztül a felsőtábla egyházi tag
jaira. Fontos megjegyezni, hogy az országgyűlésben -  a 
francia Étals Generaux-hoz vagy az angol House o f 
Commons-hoz hasonlóan -  az alsópapságnak is volt 
képviselete: az alsótáblában ültek ugyanis a fő-, székes
és társaskáptalanok küldöttei, és persze azok az apátok, 
prépostok, akik nemesi címet nyertek a királytól.

Ha a felsőtábla világi főuraira utalunk, mint az 
országgyűlés felső kamarai tagságának másik alapvető 
összetevő elemeire, nem csupán az örökösödési jogú 
földbirtokos főnemességre kell gondolnunk. Fontos 
tudnunk, hogy a magyar közjog már a kezdetektől fog
va közéjük értette, illetve sorolta az országnagyokat, 
vagyis a kisebb és nagyobb zászlósurakat, akik 
hivataluknál, mai szóval állami vezető tisztségüknél 
fogva voltak főrendiházi tagok (mint pl. a nádor, az 
országbíró, a királyi tanács tagjai, később a koron
aőrök, stb.), valamint később, az 1687.: X. te. által61 (a 
főrendiházi reformig) az örökös és kinevezett főis
pánokat is. Ezt a jellegzetességet még akkor is ki kell 
emelnünk, ha az e körbe tartozó méltóságok 
alapvetően a bárók és mágnások közül kerültek ki, sőt 
egyes esetekben gyakorlatilag örökletes tisztségek 
voltak.

Az alsótábla a már említett egyházi rend mellett a 
köznemesi rend tagjaiból, illetve azok delegáltjaiból, és 
a szabad királyi városok (és más területi egységek) 
küldötteiből állt. Itt az állami méltóságok bizonyos köre 
ugyancsak megjelent, vagyis a táblának szintén számos 
olyan tagja volt, aki hivatalánál fogva került be az 
országgyűlésbe (mint például a királyi tábla bírái). Az 
alsótáblán azonban a megyék voltak túlsúlyban, miután 
a tradicionális közjogi felfogás szerint amíg a szabad 
királyi városok küldöttei egy nemesi személyt, addig a 
megyék követei a vármegye egész nemességét



képviselték. így a tábla határozatának megállapításakor 
mindig a megyék többségének álláspontját vették ala
pul.62

A rendi gyűlések képviseleti tartalmához képest 
jelentős változást -  mint az alkotmányfejlődés egyes 
részei tekintetében oly sokszor -  a francia forradalom 
hozott, amely után az országgyűlés már nem rendek, 
hanem a nemzetet alkotó polgárok képviselete volt, és 
amely valósággá tette a szabad mandátumot, azaz a 
népképviseleti eszmét, mely szerint a parlament 
képviselői már nem saját rendjük, vagy akár csak saját 
választókerületük érdekeit, hanem az egész nép (a poli
tikai nemzet) érdekeit képviselték.

Magyarországon tehát a népképviseleti országgyűlés 
1848-ban jött létre, az európai alkotmánygondolat 
főáramának megfelelően a népszuverenitás kife
jeződéseként. E szerint az országgyűlés a nemzetet 
alkotó polgárok képviselete.63 Ezt követően az ország- 
gyűlésben egyszersmind eltűnt a rendek sajátjogú 
képviselete, hiszen az alsóház tagjait már nem a neme
si vármegyék és szabad királyi városok mint speciális 
jogállású személyek küldték kötött mandátummal, 
hanem választókerületek szerint, területi alapon válasz
tották a választójoggal rendelkező polgárok. A hagyo
mányos szentkorona-tan ennek megfelelően olyképpen 
módosult, hogy abba -  vagyis a nemzet fogalmába -  
immár minden polgár bekerült, vagyis az is, aki nem 
volt nemesi jogállású. Emellett az alsótáblából eltűnt a 
korábban hivataluk alapján bekerültek, valamint a 
meghatározott egyházi személyek siti generis tagsága.

Az országgyűlés változó összetételénél is fontosabb 
volt azonban magának a közjogi képviselet tartalmának 
megváltozása. A rendi gyűlésnek megfelelő kötött 
(imperatív) mandátumot felváltotta a népképviselet 
szabad mandátumának elve és intézménye. Korábban a 
rendek a fontosabb ügyekben megbízólevéllel (crediti- 
vei) és utasításokkal (instructiones) látták el követeiket 
(ablegatus) az országgyűlésben képviselendő 
véleményük és leadandó szavazatuk vonatkozásában.64 
A követnek jelentéstételi kötelezettsége volt, ha pedig a 
képviselt nemesi közösség elégedetlen volt működésé
vel, visszahívhatta küldetéséből. Ezzel szemben a nép- 
képviseleti országgyűlés tagjainak szabad mandátumuk 
van, ami azt jelentette, hogy nem kötik őket választóik 
utasításai, képviselői megbízatásukat saját belátásuk 
szerint látják el. Választóiknak beszámolni sem kötele
sek, és nem is hívhatók vissza.65

3. A VÉGREHAJTÓ HATALOM ELLENŐRZÉSE

A végrehajtó hatalom ellenőrzéséről a korai ország- 
gyűlések tekintetében csak bizonyos fenntartásokkal 
beszélhetünk, hiszen a rendi államban nem érvényesült 
a mai értelemben vett hatalommegosztás elve. Ezzel 
együtt, az egyes állami funkciók relatív elkülönülésére 
már igen korán példákat találhatunk. Valójában már 
magának az országgyűlésnek az önállósodása, a 
törvényhozásban a királlyal egyenrangú közremű
ködése is az uralkodói hatalommal szembeni ellensúlyt

jelentett. A 13. és 14. századi dekrétumok egy részének 
célja pedig már eleve az uralkodói önkényről való 
kikényszerített vagy önkéntes lemondás ígérete volt. Az 
ellenőrzés más formáira is számos példát láthattunk már 
a fentiekben is. Ide sorolhatók például az országgyűlés 
olyan személyi jogkörei, amelyek révén az ország- 
gyűlés választott vagy megerősített egyes közjogi 
méltóságokat. Természetes ellensúlya volt a királyi 
végrehajtó hatalomnak a hadsereg felállításának, illetve 
az adómegajánlásnak a joga is.

A (királyi) végrehajtó hatalom valamifajta általános 
ellenőrzési jogának elfogadtatása az országgyűlések 
legfőbb ambíciói közé tartozott, és talán nem is minden 
siker nélkül. A királyi tanácsadók országgyűlés általi 
jogi felelősségre vonhatósága például nagyon korán 
megjelent a magyar közjogban: az 1507. évi VII. te. 
szerint az országgyűlés „vagyonában és személyében” 
megbüntethette a „hazaárulókat” és az „ország szabad
ságának megzavaróit.” A király tanácsadói feletti 
bíráskodás joga azért is fontos volt az országgyűlés 
számára, mert az uralkodó személye -  az európai közjo
gi rendszerekhez hasonlóan -  szent és sérthetetlen volt, 
vagyis semmilyen ellenőrzés alatt sem állt. Ezért volt 
fontos -  az angol közjog-fejlődéshez hasonlóan -  előbb 
arra szorítani a királyt, hogy döntéseit csak tanácsadói
nak meghallgatása után hozza meg 66 majd elérni, hogy 
a tanácsadók jogi felelősséggel viseltessenek az ország
gyűlés előtt.

Az 1848-as törvényhozás ebben a vonatkozásban is 
fontos cezúra, hiszen az nemcsak biztosította az immár 
az uralkodó személyes kormányzásától elváló minisz
térium (kormány) tagjainak jogi felelősségre von
hatóságát a parlament két kamarája által, hanem olyan 
jogosítványokkal -  például a miniszterek beszá
moltatásának jogával -  egészítette ki a végrehajtó hata
lom ellenőrzését, amelyek már a parlamentáris monar
chiákra voltak jellemzőek.

Vitatható azonban, hogy az 1848-as áprilisi 
törvények mennyiben tartalmazták a minisztertanács 
politikai felelősségének elvét. A második világháborút 
megelőző közjogi irodalom némileg megoszlik az 
1848.: III. te. miniszteri felelősségre vonatkozó 
részének értelmezésében. Nagy része szerint ugyan az a 
minisztertanács politikai felelősségére is kiterjed, de 
ennek az álláspontnak a bizonyítási kísérletei egyáltalán 
nem meggyőzőek, mert még e nézet hívei is elismerik, 
hogy a miniszterek kinevezése és felmentése a király 
preprogatívája, az országgyűlésnek pedig nincsenek 
jogi eszközei egy miniszter vagy a kormány 
elmozdítására még akkor sem, ha megvonta tőle a bizal
mat.67 Ezt a problémát többnyire a parlamentarizmus az 
európai közjogi fősodorhoz képest „felpuhított” 
fogalmának alkalmazásával, illetve azzal az utalással 
próbálták megoldani, hogy a parlamentáris kormány
forma szabályait nem szokás törvénybe foglalni, hanem 
azt alkotmányos konvenciók kényszerítik ki.68 Ez 
valóban megfelelt a gyakran hivatkozott angol és belga 
alkotmányos gyakorlatnak.69 Az igazi probléma azon
ban alighanem épp a parlamenti kormányforma__



következményeinek gyakorlati érvényesülésével van.
Akár „valódi,” akár „fél-”, akár csupán „látszatparla

mentarizmusnak” értékeljük a dualizmus kormányzati 
rendszerét, az bizonyosan megállapítható, hogy az 
1848-as törvényhozás a végrehajtó hatalom ellenőrzése 
tekintetében egyike volt a kor legmodernebb közjogi 
szabályozásainak, és számos olyan intézményt 
teremtett a miniszterek interpellálhatóságától az 
uralkodói aktusok ellenjegyzésének intézményéig, 
amely az alkotmány útján korlátozott királyságon túl a 
parlamentáris monarchia irányába mutatott.

Bár formailag nem különült el a törvényhozó hata
lom gyakorlásától, mégis fontos parlamenti ellenőrzési 
jog volt a költségvetési jog, illetőleg annak részeként a 
zárszámadási jog, amit a költségvetés végrehajtási 
garanciájának tekintettek.70 A költségvetés elfogadásá
val az országgyűlés biztosította a kormányzás anyagi 
feltételeit, ám azon keresztül ellenőrzést is gyakorolha
tott annak szervezetei és tevékenységei fölött. A költ
ségvetési jog része volt továbbá az adó-megajánlási jog 
is, amely új adók kivetésének jóváhagyásától a vámok 
megállapításán keresztül a mentességek meghatáro
zásáig terjedt. Ez a jog az újkori magyar parlamentek 
esetében már kizárólagos törvényhozási jogosítvány 
volt,71 évszázados alapelv volt azonban, hogy az 
uralkodó által kivetett bármely adó vagy teher csak 
akkor számított törvényesnek, ha ahhoz az országgyűlés 
is hozzájárulását adta. Ezt éppúgy alkotmánybiztosíték
nak tekintették, mint mondjuk a hadseregbe való újonc
megajánlást. Lényeges még megemlíteni, hogy 1870 
óta az országgyűlés költségvetési jogának gyakorlását 
az általa e célra felállított és neki felelős állami 
számvevőszék segítette, mindenekelőtt az állami 
bevételek és kiadások, az állam vagyonának és 
adósságának kezelése ellenőrzésével.72

A végrehajtó hatalom ellenőrzésének egyik legrégeb
bi formáját az országgyűlés személyi (választási) 
funkciójának gyakorlása jelentette. Az 1848 előtti ma
gyar országgyűlések legfontosabb személyi jogköre a 
király megválasztása volt a trón megüresedése esetén. 
Ez magába foglalta a király személyének kiválasztását, 
speciális esetekben a társuralkodó (corregens) megvá
lasztását és a koronázás jogát.73 A kiráiyválasztó 
országgyűlésekre már a 14. századtól van bizonyíték; a 
trónöröklés jogát és rendjét, valamint feltételeit, illető
leg a királyválasztó országgyűlések eljárását pedig az 
országgyűlés több alkalommal is meghatározta.74 A 
trón betöltése azonban távolról sem csak a legfőbb 
közjogi méltóság ellátásának és az uralkodás 
folytonosságának biztosítását jelentette, hanem az 
uralkodás módjára vonatkozó számos alkotmánybiz
tosítékot is magába foglalt. Ezek -  mint a koronázás 
aktusa, a királyi hitlevél és eskü intézménye -  a 
történeti alkotmány betartására tett ígéretet is 
megkövetelték, ezért az uralkodó végrehajtó hatalmá
nak korlátozásaként is felfoghatók.

A végrehajtó hatalomhoz tartozó egyes közjogi tiszt
ségek betöltése -  így például a miniszterek kinevezése

__és felmentése, a követek kinevezése és fogadása -
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hagyományosan uralkodói privilégium volt, amit az 
országgyűlés azonban számos alkalommal -  de csak 
közvetve, politikai eszközökkel -  képes volt befolyá
solni. Ebben a tekintetben bizonyos visszalépés történt 
a Habsburg Monarchia idején, hiszen amíg a királyi 
tanácsadók egy részét 1298-tól az országgyűlés válasz
totta, addig a dikaszteriális kormányzás fölött már nem 
tudott megfelelő befolyást gyakorolni.75 Hagyo
mányosan az országgyűlés jogköre volt viszont a nádor 
megválasztása,76 a hagyományos udvari tisztségek 
betöltése azonban nem.77

4. BÉKEKÖTÉS, HADÜZENET,
NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK

A hadüzenet és a békekötés joga klasszikus királyi 
felségjognak számított. A király mint legfőbb hadúr 
rendelkezett a hadsereg felett. Amint azonban az 
országgyűlés megszerezte az újonc-megajánlási jogot, 
mely új haderő felállításának lehetővé tételét -  prak
tikusan az annak alapjául szolgáló költségek 
megszavazását -  jelentette, az eredeti hatáskör- 
megosztás lényegében úgy módosult, hogy a szervezett 
haderő feletti rendelkezés a király, a hadsereg létre
hozása az országgyűlés jogköre volt. Már az Aranybulla 
garantálta, hogy a király külföldi hadviseléséhez a 
nemeseknek nem kell hozzájárulniuk. Az országgyűlés 
később is csak a király ez irányú rendelkezési jogának 
korlátozásait tudta elérni,78 bár közvetett eszközökkel -  
mint az újonc- és az adó-megajánlás -  esetenként jelen
tékeny befolyást gyakorolhatott arra. 1848 után a végre
hajtó hatalom parlamenti felelőssége alapján sokan 
gondolták úgy, hogy azáltal a hadüzenet és a békekötés 
joga az országgyűlésre szállt, ám pontosabb, ha a király 
ez irányú felségjogának korlátozásáról beszélünk.

Az országgyűlés újonc-megajánlási jogát olyan 
alkotmánybiztosítéknak tekintették, amely jog maga is 
bizonyos garanciákkal volt körülbástyázva. így például 
az 1790/9*1. évi XIX. te. szerint újonc katonákat az 
országgyűlés jóváhagyása nélkül ún. szabad ajánlat 
(,libera oblcüio) útján (amit ma minden bizonnyal 
önkéntes haderőnek neveznénk) sem lehetett toborozni. 
Az 1715.: VIII. te. óta az a gyakorlat volt szokásban, 
hogy az országgyűlés a mindenkori létszámot „ajánlot
ta meg” az uralkodónak, subsidiumkénl megállapítva az 
annak felállításához és fenntartásához szükséges költ
ségeket is. Az országgyűlés e joga amúgy az állandó 
hadsereg 1715. évi felállítása óta erősödött meg, 
ugyanakkor megjegyzendő, hogy a nemesi felkelés 
intézménye, vagyis a nemesség honvédelmi kötele
zettsége 1848-ig megmaradt.79

Mindez azonban nem érintette azt, hogy a hadüzenet 
és békekötés, illetve az ezzel kapcsolatos jogkörök 
(mint amilyen például a szövetségkötés volt) a királyi 
felségjogok közé tartoztak, bár az országgyűlés 
időnként fontos befolyásolási lehetőségeket szerzett, 
így például a francia forradalom, majd a napóleoni 
háborúk idején több törvénycikk is rendelkezett arról, 
hogy amennyiben az uralkodó hadi- és békejogának



vagy az ezzel összefüggő szerződéskötési jogkörének 
gyakorlása az ország részéről pénzben vagy katona
újoncokban megajánlandó segedelemre szorul, akkor 
azokat az országgyűlésnek is jóvá kell hagynia.80

5. AZ ORSZÁGGYŰLÉS ÖNKORMÁNYZATA

Speciális funkciónak tekinthető az országgyűlés saját 
belső ügyeinek önkormányzata. E jogosítványát 
bizonyos vonatkozásokban -  a parlament szabadságá
nak védelmében -  speciális előjogokkal, parlamenti 
privilégiumokkal bástyázták körül, ami azt jelentette, 
hogy saját ügyei vonatkozásában olyan -  pl. igazgatási, 
kvázi-bíráskodási -  hatásköröket gyakorolhatott, ame
lyek egyébként más állami szervekhez tartoztak volna. 

A parlamenti önkormányzati jog alapvető tartalma
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1981. III.  p.): Ezzel szemben viszont a szakirodalom egy része 
az országgyűlést csak a 15. századtól (Mezey: im. 77. p.). vagy 
csak Mohács után (Fcrdinandy: im. 437. p.) tekinti rendi gyűlés
nek.

21 A kérdés-feltevés hasonló az angol alkotmánytörténet egyik 
klasszikus vitájához, ti. hogy a kabinet mint a végrehajtás előbb a 
király mellett tanácsadó, majd tényleges szerve a királyság régi és 
eredetileg más funkciójú intézményéből, a Privy Councilbó) 
alakult-e ki. vagy attól függetlenül. Lásd: Mezey Barna-Szente 
Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténct. (Osiris, 
Bp.. 2003. 517-518. pp.) és Clockie: im., különösen a 41-52. pp.

22 Minthogy azonban a középkori államszervezetben magának az 
államnak a funkciói is rendkívüli mértékben korlátozottak az 
újkori államokéhoz képest, itt elsősorban a „diplomáciai” és a 
hadügyek, valamint a bíráskodás ügyei jöhettek szóba.

23 Timon: im. 113. p. Timon Ákosa királyi hatalom ezen ellenőrzési 
módjában már a későbbi felelős kormányzás előképét látja. Uo.
162. p.

24 Első alkalommal ugyan már 1405-ben meghívták a tárnoki szabad 
királyi városok követeit; (Ferdinandy: im. 434. p.), ám az az évi 
gyülekezet országgyűlés mivoltát sokan vitatják. Mezey: im. 77. p.
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Jog
25 A ..korai" megjelölési véleményem szerint kél megfontolás is 

indokolja. Egyrészt, amint már utaltam rá, a teljes rendi képvise
let csak a városi követek megjelenésével, a 15. század közepétől 
alakult ki. másrészt, a megszilárdult rendi képviseletre -  mint 
Európa más országainak gyakorlata is példázza -  a nemesség nem 
fejenkénti, hanem vármegyei követi képviselete a jellemző, mely 
ugyancsak a későbbi korok fejlődésének eredménye volt.

26 Az országgyűlés hanyatlása már a 14. század első éveiben 
megkezdődött. Horváth Mihály szerint az 1308. évi országgyűlés 
volt az első, amelyen egyes -  Károllyal szembenálló főurak -  nem 
személyesen, csupán követeik útján képviseltették magukat. 
Horváth Mihály: A magyarok története. (Második szakasz.) 
(Pápa. 1843. 12. p.)

27 1435 óta csak azt a királyi dekrétumot tekintették törvénynek, 
melyet az uralkodó az országgyűlés egyetértésével adott ki. 
Ferdinandy: im. 434. p.

28 Az 1525.: XLV. te. például a meg nem jelenőket „honárulóknak" 
minősítette.

29 A nagyobb erő felvonultatása érdekében harcolták ki ezért a 
nemesek személyes megjelenésének kötelezettségét, amely ezál
tal a hagyományos privilégiumból -  majdnem két évszázadra, 
igaz. megszakításokkal -  gyakran súlyos büntetésekkel megtá
mogatott kötelességgé vált.

30 Az országgyűlés mindig egységes szervnek számított, amelynek 
két része volt. az alsó- és a felsőtábla (az 1865/68-as törvényhozás 
óta alsó- és felsőháza). Jellemző, hogy amennyiben törvény csak 
az egyik kamarára ruházott valamilyen hatáskört, akkor annak 
gyakorlása során az illető ház nem mint országgyűlési szerv járt 
el. Polner Ödön: Tanulmányok a magyar parlamenti jog köréből. 
(Singer és Wolfner kiadása, Bp., 1903. 8. p.)

51 A 19. század előtti törvények esetében - ha erre szükség volt. 
eltérő módon jelölték a koronázás előtti (k.e.) és a koronázás után 
(k.u.) kiadott törvényeket. Ennek elhagyása azért okozhat gondot, 
mert egyébként azonos sorszámozást alkalmaztak (az 1608. évi 
k.e. I. te. például a vallásszabadságról szólt). A törvények kora
beli jelölési módjáról részletesen lásd: Kmcly Károly: A magyar 
közjog tankönyve. (Politzcr Zsigmond és fia kiadása. Bp.. 1905.
11-13. pp.)

22 Ferdinandy: im. 436-437. pp.
22 1485. évi III .te.
24 Bállá Antal: A magyar parlamentárizmus eredete. In. Bállá Antal 

(szerk.): A magyar országgyűlés története 1867-1927. (Légrády 
Nyomda és Könyvkiadó Részvénytársaság. Bp.. 1927. 10. p.)

22 Mondván, hogy az egyenlő a nemzet öngyilkosságával.
26 Vutkovich Sándor: A felsőházak szervezete a főbb államokban. 

(Pozsony. 1896. 16. p.)
27 Ahol 175 éven keresztül nem hívták össze az Általános Rendi 

Gyűlést. Lásd: Mezey-Szcnte: im. 249. p.
28 Akárcsak az országgyűlés elé terjesztett iratok, és az elfogadott 

törvények esetében. Lásd az 1844. évi ll.lc.-t. Az igény egyébként 
már az 1790. évi országgyűlésen is felmerült.

29 Lásd az Országgyűlési Tudósítások megjelenését, még ha az azt 
kiadó Kossuthot ezért később börtönbe zárták is.

40 Az idézeteknél -  természetesen -  az eredeti szövegezést 
használom.

41 Például Nagy E.: Magyar közjog. (Bp., 1890. 237. p.)
42 Timon Ákos például épp azért tartja az 1298. évi gyülekezetei az 

első országgyűlésnek, mert azon a nemesség fogadott el törvényt, 
amit az uralkodó szentesített. Lásd Timon: im. 184. és 289. p.

42 A törvényhozó hatalom feladata az állam szuverén akaratának 
kötelező, törvény alakjában való kifejezése. Nagy E.: im. 8-9. pp.

44 Ferdinandy: im. 65. p. Ugyanígy a törvény alaki fogalma szerinti 
definíciót ad Nagy E.: im. 235. p..; és Récsi Emil: „A törvényszer
zés eszméje az. hogy az állam alapszcrvczeténél fogva illy hata
lommal felruházott törvényhozónak vagy törvényhozásnak 
akaratja nemzeti (állami) jogi köz akarat gyanánt törvény 
alakjában kihirdettetik.” Récsi: im. 452. p.

45 „...a törvény az állam valamennyi polgárára egyaránt kötelező, 
maradandó, legfőbb jogszabály, a jognak legfőbb forrása, melyet 
más eredetű jogszabály meg nem változtathat és a melynek

_  alkotása vagy megváltoztatása csak meghatározott formák között

történhetik: a király és az országgyűlés egybehangzó akarata 
alapján”. Timon: im. 588. p.

46 Itt elsősorban a Mohács utáni közjogi hagyományra utalok. Amint 
korábban már említést nyert, az Anjouk alatt nem tartottak 
törvényhozó országgyűléseket (kivéve talán az 1351. évi ország- 
gyűlést. amelyen némi módosításokkal megerősítették az 
Aranybullát). Károly Róbert és Nagy Lajos a királyi prerogatívák 
részének tekintették a törvények elfogadását az országtanács 
meghallgatása alapján.

47 „A törvényhozó feladata az állam souverain akaratát kötelezőleg, 
törvény alakjában kifejezésre hozni." Nagy E.: im. 235. p.: 
Molnár Kálmán: Magyar közjog. (Danubia kiadás. Bp.. 1929. 
389-390. pp.)

48 Uo.
49 Werbőczy István Hármaskönyve. (Franklin-Társulat, Bp.. 1897. 

229. p.): Récsi: im. 451-452. pp.; Polner: im. 18. p. E vonatkozás
ban a két világháború közti szakirodalomban is teljes az 
egyetértés. Lásd például: Molnár: im. 389-390. pp. vagy 
Tomcsányi Móric: Magyarország közjoga. (Bp., 1943. 455. p.)

50 1 635. évi XVIII. te. Újabb megerősítése jelenik meg II. József 
alatt az 1791. évi XII. tc.-ben: „Ő felsége elismeri, hogy 
Magyarországon és a hozzákapcsolt részekben a törvények 
hozatalának, magyarázásának és megszüntetésének joga a 
törvényesen megkoronázott király és az országgyűlésen összc- 
sercglelt karok és rendek közös joga lévén, országgyűlésen kívül 
nem gyakorolható." Ez valójában már becikkelyezését 
megelőzően is évszázados alkotmányos konvenció volt, amit az is 
mulat, hogy mint a szabálytól eltérő, a kivételes körülményeknek 
betudott esetekként tartották számon azokat a királyi dekré
tumokat. amelyeket az uralkodó még megkoronázását 
megelőzően szentesített. Ugyancsak aggályos volt 1848-ban az a 
királyi leirat, mely V. Ferdinánd betegsége idejére István főher
cegre mint nádorra bízta a törvények szentesítésének jogát. Az. 
1848. évi III. te. ugyanis a nádort csak a végrehajtó hatalom 
gyakorlása vonatkozásában tette meg a király helyettesítőjévé. 
Lásd Nagy E.: im. 9. p. Kérdés persze, hogy a szabály szigorú 
követésével milyen módon lehetett volna érvényes törvényeket 
kihirdetni a konkrét helyzetben, amikor az uralkodó nem volt 
képes jogainak gyakorlására.

51 A későbbi montesquieu-i értelemben vett hatalmi ágak 
elválasztásáról azonban nyilvánvalóan nem beszélhetünk, hiszen 
az uralkodó személyében az egyes hatalmi formák gyakorlása 
közös kézben volt.

52 Az országgyűlés törvényalkotó hatalmának voltak azonban még 
más olyan korlátái, amelyek legalábbis részben jogi természetűek 
voltak. így megemlíthető a történeti alkotmány, amelyre 
hivatkozva gyakran kérdőjelezték meg az országgyűlésben egyes 
törvények „alkotmányosságát." Utalni lehet továbbá az 1868. évi 
XXX. tc.-rc is. mely a társországoknak biztosított törvényalkotási 
autonómiát, melynek nyomán az autonómia körébe eső ügyekben 
csak a magyar és az érintett országgyűlés együttesen alkothatott 
törvényt. Az ezeréves alkotmány normái azonban jogilag nem 
voltak kikényszeríthetők az országgyűlés törvényes akaratával 
szemben, míg az idézett törvény megváltoztatása is az ország- 
gyűlés jogkörébe tartozott, legalábbis elvileg.

53 Külön is kimondva az 1791.: XII. tc.-ben. Amíg a módosítás és az 
eltörlés csak új törvény alkotásával lehetséges, az autentikus 
törvényértelmezés emellett történhet az uralkodó és az ország- 
gyűlés megegyező nyilatkozatával és együttes szokásai útján is. 
Récsi: im. 459. p. és Ferdinandy: im. 69. p.

54 A 16. században többször is (majd utoljára 1604-ben) előfordult, 
hogy a király utólag, egyoldalúan változtatott az országgyűlés 
által elfogadott törvényszövegen. Az országgyűlés ismétlődő 
tiltakozása nyomán alakították ki az országgyűlés és a király 
egyetértésén alapuló végleges szöveget, hogy ilyesmi ne fordul
hasson elő (concertatio). Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és 
jogtörténet. (Politzer Zsigmond és fia, Bp„ 1946. 267. p.)

55 Valójában ettől a magyar fél elzárkózott. Lásd az 1867. évi XII. 
te. 28.§-át.

56 Ezekre nézve részletesen lásd: Mezey-Szente: im.. és Havvgood 
kitűnő könyvét. Hawgood. John A.: Modern constitutions since
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1787. (MacMillan and Co. Lld.. London. 1939.)
' 7 így például a nemesi szabadságokról és előjogokról szóló 1741: 

Vili. le. cselében a Hármaskönyvre hivatkozva fogalmazlak meg 
ilyen igényi.

' s Országgyűlési tagságukat az 1608.: k.u. I. ic. törvényesítene. 
y‘ Amíg még az 1351. évi XI. te. is az egységes nemesség (univer- 

silales Nobilium) elvét követve úgy szólt, hogy „az ország neme
sei ugyanazt az egy szabadságot élvezik." addig a későbbiekben 
egyre hangsúlyosabb lett belső tagozódásának hangoztatása (uni- 
versitates Praelalonim. Baromiul, Magnatum el Nobilium). A 
Habsburgok óta meghonosodott a „karok és rendek" (status et 
ordincs) megjelölés. Vutkovich: im. 69. p.

611 Például 1792-től a görög nem egyesült megyés főpapok kerültek 
be ebbe a körbe.

61 Mely törvénycikk valójában a főrendek ülésrendjéről szólt.
6:1 Nagy E.: im. 242. p.
M Ezt azonban tagadja Kuncz Ignácz. aki a „parlamenti 

szervezetet" a nemzethez tartozó összes polgárral azonosítja, a 
parlament maga csak a nemzct(állam) egyik megnyilvánulási for
mája. Kuncz Ignácz: A nemzetállam tankönyve. (Kolozsvár, 
1902. 248-254. p.): Balogh Artúr szerint az országgyűlés szintén 
nem a népakaratot képviseli, hanem az „a szuverén állami akarat 
létrehozásának, kimunkálásának szervezete". Balogh Artúr: A 
törvényhozó hatalom. (Politzer Zsigmond kiadása. Bp.. 1899. 19. 
p.); E nézet szerint a parlament nem a képviselt polgárok 
érdekeinek összessége, hanem egy attól elkülönült új minőség, a 
..nemzetszemély” (Balogh) akarata.

,,J Eckhart: im. 259. p.
6'  Néhány közjogász számára gondot okozott (és okoz talán ma is) 

a szabad mandátumon alapuló képviselet jogi jellegének elis
merése. Nagy Ernő szerint például a népképviselet nem jogi, 
hanem csak politikai értelemben tekinthető képviseletnek, miután 
a képviselő nem megbízottja vagy meghatalmazottja választói
nak. hanem köztisztséget lát cl. Nagy E.: im. 243. p. Hasonlóan 
Polner: im. 21-22. pp.

66 Lásd például az 1507. évi V. tc.-t.
f’ Kmcty Károly például úgy fogalmaz, hogy a magyar állam felelős 

kormánya „1848 óta a parlamentáris államkormányzat elvei 
szerint alakul." miközben leszögezi, hogy a miniszterek kineve
zése és felmentése „a király joghatóságához tartozik" Kmely: im. 
390. és 400-402. pp. Hasonlóan: Tomcsányi: im. 495. p.: A dua
lizmus egész korszakát, sőt. a két világháború közötti időszakot is 
„parlamentáris monarchiának minősíti Mczey: im. 206-239. pp.. 
de különösen 207. p„ követve Csizmadia-Kovács-Asztalos: 
idézett művét (341. p.). bár ott sem található indoklás. Némileg 
szkeptikusabb álláspontot foglal el Nagy Ernő. aki szerint a
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V arsányi Péter István:

Országgyűlési választás 
Hódmezővásárhelyen 

1872-ben
Hódmezővásárhely, mint az ország nagyság szerinti 

negyedik, Csongrád vármegye legnépesebb városa a 
19. század utolsó harmadában még javarészt mezőgaz
dasági jellegű település volt. Nem véletlenül nevezte a 
volt nemesi középosztály, a jómódú birtokosok és 
nagygazdák vezette települést Bródy Sándor paraszt 
Párizsnak”, Ady Endre ugyanilyen Provence-nak. 
Mikszáth Kálmán pedig Londonnak.1 A színmagyar 
lakosságú város hangadó egyéniségei a függetlenségi 48- 
as politikát vallották és támogatták, miközben a vár
megye Deák-párti vezetés alatt élte napjait (ez nem mon
dott ellent annak, hogy a megyei notabilitások valamen
nyien 1848-1849 helyi szereplőiként maradtak meg az 
emlékezetben2). A kiegyezést követő első képviselő- 
választást is -  természetesen 48-as programmal -  
függetlenségi politikus, a vásárhelyi református nagytan
oda egykori diákja. Szilágyi Virgil (1824-1892) nyerte 
meg. Ez a körülmény feszültséget keltett a megye és a 
város vezetése között. A kortárs. a vásárhelyi közélet 
ismert, Deák-párti egyénisége. Gatzó Imre (1827-1914) 
így jellemezte a korabeli állapotot: Hódmezővásárhely 
kiváló férfiai becsvágyuk és „hivatalhoz formált 
igényeik” kielégítését a vármegyén keresték. „Kedvük 
telt abban -  írta emlékirataiban -, hogy szülőföldjükkel 
csak úgy bánhattak el, mint akármelyik, a hatóságuk alatt 
álló kis községgel.”3 A város igyekezett is szabadulni 
megyéje szorításából; de ezt csak az 1872-ben választott 
képviselő, és az új törvényhozás tudta elérni.4

A helyi Deák-párt vezetői értelmiségiek voltak, mint 
Futó Mihály (1835-1909) gimnáziumigazgató, az 
idézett Garzó Imre gimnáziumi tanár, majd politikai író, 
lapszerkesztő, virilista; Kovács Ferenc (1823-1895) 
ügyvéd, politikus; Draskóczy Lajos (1834-1908) 
evangélikus lelkész. Mögöttük -  természetesen az ő 
megítélésük értelmében -  a „higgadt, vagyonos, 
értelmes nép” állt. Lapjuk 1873-tól a Hód-Mező- 
Vásárhely lett (Futó Mihály szerkesztésében). 
Szeretnénk azonban megjegyezni, hogy Garzó Imre 
szerint Hódmezővásárhelyen a Deák-párt formálisan 

..nem alakult meg, „...csak az új választás idejének

bekövetkeztével, ad hoc rendezett tüntetésekkel tettek 
kísérletet.”5 Az általában nemesi származású bir
tokosokra, és magyar lakosság nem jómódú vidéki 
középrétegeire támaszkodó Balközéppárt vásárhelyi 
szervezetének elnöki tisztét Karancsi Dániel 
(1840-1905) református lelkész töltötte be.

Az 1868-ban szerveződött „48-as Párt” prog
ramjában a tiszta perszonális unió, következésképpen a 
közös ügyek el nem ismerése, a demokratikus reformok 
bevezetése szerepelt. Társadalmi hátterét 
Hódmezővásárhelyen az olvasókörök alkották 
(1869-1874 között öt ilyen népkör alakult). Lapjuk a 
Vásárhelyi Közlöny, amely 1869-ben indult útjára Ábrái 
(Figura) Károly (1830-1912) tanár, tisztviselő 
szerkesztésében.

A városi törvényhatósági bizottság tagjai között 
viszonylag kevés volt a „politikai 48-as,” holott az 
országos képviselőválasztásoknál nagy többségre 
tudtak szert tenni. Ez a kettősség addig állt fenn, amíg a 
képviselő nem vásárhelyi, hanem „vidéki kapacitás" 
volt. Az ilyen képviselő a város ügyeibe nem kívánt 
beleszólni; csak azon volt, hogy neki „jó kortesei 
legyenek a nép között.” A helyzet később valamelyest 
változott, amikor a helybeliek támogatását, a mandátu
mot vásárhelyi ügyvéd szerezte meg, aki aztán a 
törvényhatósági bizottságban is a saját híveit igyekezett 
többséghez juttatni.6

1 871-ben a grófi rangra emelt Lónyay Menyhért 
(1822-1884) lett a miniszterelnök. Politikai célját -  

a Deák-párt megerősítése, az ellenzék letörése -  szol
gálta a soron következő, az 1872. évi országgyűlési 
választás. Az új választójogi törvény megismételte 
ugyan az 1848: V. törvénycikk választójogi intézkedé
seit, de korlátozta a jogosultak számát (például az 
adóhátralékkal rendelkezők kizárása). Erre is válaszol
va tűzte zászlajára a 48-as Párt az általános, titkos 
választójog jelszavát.7

Az országgyűlési választások lebonyolítása -  1867 
utáni korról van szó -  a törvényhatóságokra tartozott. A 
végrehajtó hatalom (belügyminisztérium) befolyása 
csak indirekt lehetett. A közvetlen végrehajtás a köz
gyűlésre, az általa választott tisztviselőkre és a választá
sok lebonyolításáért felelős központi választmányra 
maradt (1848: V. törvénycikk 7. paragrafusának b. pon
tja).8 Az 1872. évi országgyűlési választásokra 
vonatkozó első rendelkezés 1872. április 1-jén kelt 
Budán.9 Az uralkodó, Ferenc József március 11-én 
kibocsátott leiratában a képviselőválasztás napjául


