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Korunk Európájának legelterjedtebb államberen
dezkedése, a parlamentáris kormányforma 
hosszú történelmi fejlődés eredményeként ala

kult ki. Az első polgári forradalmakat követően szinte 
minden országban alkotmányos monarchiák jöttek 
létre, melyek az uralkodói prerogatívák és a nemzet
szuverenitás elve közötti kompromisszumot fejezték 
ki. E kormányzati rendszerekben az uralkodó elismer
te, hogy tevékenységét kizárólag az alkotmány és a 
törvények keretei közölt végezheti, a parlament pedig 
a végrehajtó hatalom gyakorlását továbbra is a korona 
előjogának tekintette. Ily módon sajátos, a rendi társa
dalmakra emlékeztető dualisztikus szisztéma fejlődött 
ki, melyben a politikai küzdelem elsődlegesen az ud
var és a nemzet (a polgárosodó földbirtokosok, a ne
mesi származású értelmiségiek, valamint a kereskedő- 
és a banktőke képviselői) között folyt.

A hatalmi ágak elválasztásának elmélete eredeti
leg e társadalmi kompromisszumot fejezte ki. Első 
meghatározó jelentőségű teoretikusa, John Locke. 
mint közismert, az állam törvényhozó, végrehajtó és 
föderatív hatalmát különbözteti meg. hangsúlyozva, 
hogy a hierarchia csúcsán az előbbi áll. függetlenül 
attól, hogy egy személy vagy egy testület gyakorol- 
ja-e. Felfogásában ugyanakkor a törvényhozó szerv 
alkalmanként működő intézményként jelenik meg. 
amit azzal indokol, hogy az állandó érvényű törvé
nyek rövid idő alatt megalkothatok. E tevékenységet 
a közjó érdekében leginkább olyan személyek vé
gezhetik, akik nem vesznek részt a törvények végre
hajtásában, ami biztosíték arra, hogy engedelmes
kednek az általuk hozott szabályoknak.

Locke, a joguralom koncepciójának megfelelően, 
a törvények állandó alkalmazásának követelményé
ből vezeti le a végrehajtó hatalom létének szükséges
ségét. Úgy találja, hogy a jogalkalmazás egy állan
dóan működő hatalmat feltételez, amely gondosko
dik a megalkotott és állandó érvényű törvények vég
rehajtásáról. Ugyanakkor világosan látja, hogy az ál
lam operatív tevékenysége jóval szélesebb kört fog 
át, magában foglalva a háború és a béke, valamint a 
szövetségkötés jogát is. Ezt nevezi föderatív hata
lomnak, amelynek gyakorlásában az előre megalko
tott pozitív törvények csak alárendelt szerepet játsz
hatnak. Az államvezetés egységének biztosítása ér
dekében a végrehajtó és a föderatív hatalmat nem

különíti el egymástól, hangsúlyozva, hogy mindkét 
ág gyakorlása a társadalom erejének felhasználását 
feltételezi.

Locke felfogásában a legfőbbnek nyilvánított tör
vényhozó szervtől származik minden hatalom, 
amellyel a társadalom bármely csoportja vagy tagja 
rendelkezhet, ám a végrehajtó hatalom hordozója 
részt vehet az alapvető jelentőségű szabályok megal
kotásában.1 Követője. Montesquieu viszont a hatal
mi ágak teljes körű személyi, szervezeti és funkcio
nális elhatárolását hirdeti, s ezen az alapon elutasítja 
a törvényhozás elsődlegességének elvét. Gondolat- 
menetének kiindulópontját e téren az a feltételezés 
képezi, hogy amennyiben a törvényhozó és a végre
hajtó hatalom ugyanazon személy vagy szervezet 
kezében összpontosul, megszűnik a szabadság, mi
vel az ilyen uralkodó vagy testület zsarnoki törvé
nyeket hozhat, és azokat zsarnoki módon érvényesít
heti. E feltevést azután arra az esetre is kiterjeszti, 
amikor a végrehajtó hatalmat a törvényhozó testület
ből választott néhány személyre bízzák, mert érvelé
se szerint ilyenkor a két hatalom egybefolyik. Ha
sonló megfontolás alapján azt a lehetőséget is elveti, 
hogy a képviselőtestület felelősségre vonhatja az 
uralkodót, hangsúlyozva, hogy a törvényhozás zsar
nokságának megakadályozása érdekében e személy
nek szentnek kell lennie. Úgy véli. hogy amennyiben 
a végrehajtó hatalom birtokosát vád alá helyezhetik, 
a monarchia olyan köztársasággá alakul át. amelyet 
a politikai szabadság hiánya jellemez. Megengedhe
tőnek tartja viszont a miniszterek felelősségre voná
sát. hiszen az uralkodó tanácsadói e minőségükben 
gyűlölhetik a törvényeket. Montesquieu fejtegetései 
végül is. az eredeti angol minta alapján, az alkotmá
nyos monarchia elméleti alapvetését képezik, s egy
ben paradox módon zsarnokinak nyilvánítják azt a 
parlamentáris kormányzati rendszert (közvetlenül 
annak egyik klasszikus elemét, a miniszterek parla
menti tagságát, s áttételesen a bizalmi elvet is), ame
lyet a szerző történelmi tapasztalatok híján nem is 
ismerhetett.2

A hatalommegosztás klasszikus elmélete később 
mind a politikusok, mind a teoretikusok számára hi
vatkozási alapul szolgált a parlamentáris kormány
forma bevezetésével szemben. Az ifjabb Pitt 1784- 
ben a hatalmi ágak megosztásának tanára hivatko
zott. am ikora parlamenti többség ellenében hivatal
ban maradt,3 s a Bourbon-restauráció liberális politi
kai filozófusai is részben Montesquieu alapján érvel
tek a miniszterek kinevezésének királyi előjoga mel
lett. Benjámin Constant és társai azért ellenezték a 
parlamentáris kormányzati rendszer bevezetését, 
mert azt szembenállónak vélték az uralkodó függet
lenségének elvével, s különösen a bizalmatlansági 
szavazásban látták a királyi prerogatívák sérelmét. 
Ezzel együtt Constant szükségesnek találta, hogy a 
korona a minisztereket az alsóház többségéből ne
vezze ki, mert véleménye szerint csak ily módon jö
het létre összhang a kormány és a parlament között.4
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E nézete egyébként hatalommegosztási elméletéből 
következik, amely az uralkodót, leválasztva a végre
hajtásról. a neutrális (semleges) hatalom hordozójá
nak tekinti, akinek tevékenysége elsődlegesen a kü
lönböző ágak rendezett együttműködésének biztosí
tására irányul. Később, a júliusi forradalom előesté
jén a liberálisok újabb nemzedékét képviselő Adolph 
Thiers már elfogadja a bizalmatlansági indítvány in
tézményét. arra hivatkozva, hogy az a király házfel- 
oszlatási jogának ellensúlyát képezi.5

Hegel hatalommegosztási elmélete is egyértelmű
en szemben áll a parlamentáris kormányzati rendszer 
elvével. Jogfilozófiájában törvényhozó, kormányzati 
és fejedelmi hatalmat különböztet meg egymástól, ez 
utóbbi azonban nem semleges-kiegyenlítő, hanem 
összefoglaló szerepet tölt be. Elméletében ugyanis a 
fejedelmi hatalom alapvető funkciója az. hogy egy
ségbe fogja a törvényhozást és a kormányzást, s ez
által az egész berendezkedésnek, mint alkotmányos 
monarchiának csúcsává váljon. Hegel felfogásában 
tehát az uralkodó az állam személyiségeként jelenik 
meg. s tevékenységével megakadályozza, hogy a ha
talommegosztás az állam szétdarabolásához, az el
különített ágak egymás elleni harcához vezessen. E 
megközelítésben mind a törvényhozás, mind a kor
mányzás a fejedelmi hatalom függvényévé válik, 
amely saját jogán, önkényesen választhatja ki és bo
csáthatja el minisztereit.6 A tanácsadók természete
sen Hegelnél is vállalják a felelősséget a monarcha 
tetteiért, amit azzal magyaráz, hogy ők képviselik az 
objektív oldalt a fejedelem felelőtlen szubjektivitá
sával szemben.7

A hegeli jogfilozófiára épülő organikus államsze- 
mélyiség-elméletek is határozottan elvetik a parla
mentáris kormányzati rendszert, királyi prerogatívá- 
nak nyilvánítva a miniszterek kinevezésének jogát. 
Alapvető érvük az volt. hogy e berendezkedés sérti az 
államot megszemélyesítő uralkodó politikai függet
lenségét, s így szemben áll annak csúcsszervi jellegé
vel. Montesquieu követőihez hasonlóan azonban szá
molniuk kellett azzal, hogy a parlament és a kormány 
közötti összhang megteremtése a többségi elv figye
lembevételét feltételezi, ezért nem zárkózhattak el 
mereven annak érvényesítésétől. Ragaszkodtak azon
ban ahhoz, hogy a királyi prerogatívákat tételes jogi 
úton nem korlátozhatják, s emellett olyan intézmé
nyeket kerestek, amelyek az uralkodó pozícióját erő
sítik a parlamenttel és a minisztériummal szemben.8

Az angol parlamentarizmus valóban másfél évszá
zados fejlődés nyomán, szokásjogi úton alakult ki. 
Kiindulópontját vitathatatlanul a dicsőséges forrada
lom képezte, mely nem egyszerűen kompromisszu
mot teremtett az uralkodó és a parlament között, ha
nem az erőszakos trónváltással az utóbbi túlsúlyát 
biztosította. Bár a forradalom vívmányait intézmé
nyesítő Bili o f Rights az uralkodó tanácsosainak 
megbízatását nem érintette, már III. Vilmos alatt 
megjelent az a gyakorlat, hogy a korona minisztere
it a többségi párt tagjai közül választja ki. E prece

densek nyomán a parlament fokozatosan megterem
tette vétójogát a királyi kinevezésekkel szemben, sőt 
1742-ben azt is elérte, hogy egy számára kedvezőt
len alsóházi határozat miatt a több mint húsz éve 
kormányzó Róbert Walpole miniszterelnök távozni 
kényszerüljön. Ez azonban még nem jelentette a 
többségi elv megszilárdulását, amelyet az ifjabb Pitt 
-  mint erre előbb már hivatkoztunk -  a hatalommeg
osztás elve alapján még 1784-ben is vitatott. A par
lament és a kormány közötti konfliktust egyébként 
oly módon oldotta meg. hogy az uralkodótól az alsó
ház feloszlatását kérte, s az új választásokon pártja 
elnyerte a mandátumok többségét. Kisebbségi kor
mányok még a XIX. században is működtek; példá
ul 1834 végén Róbert Peel annak tudatában vállalta 
a kormányalakítást, hogy nem rendelkezett többség
gel, s csak négy hónap múlva, sorozatos leszavazá
sok és egy elvesztett választás után mondott le. Hét 
évvel később, az első ipari forradalom lezárultakor, 
éppen Peel javaslatára fogadott el a parlament egy 
olyan határozatot, amely szerint a minisztereknek az 
alkotmány szellemében távozniuk kell, ha lényeges 
kérdésekben nem élvezik eléggé az alsóház bizal
mát. E formula sem szabályozta pontosan a bizal
matlansági indítvány intézményét, a kormánynak a 
parlamenttel szembeni politikai felelősségét azonban 
végérvényesen megszilárdította.9

A Nagy-Britanniában kialakult parlamentáris kor
mányzati rendszer a kontinensen rendkívül lassan 
terjedt el. A francia forradalom először alkotmányos 
monarchiát hívott életre, melyet a népszuverenitás, 
illetőleg a hatalommegosztás elvén nyugvó köztársa
sági berendezkedések, majd egyeduralmi (konzuli és 
császári) intézmények követtek. A Bourbon-restau- 
ráció visszatért az alkotmányos képviseleti állam
hoz, teoretikusai azonban -  mint előbb már említet
tük -  politikai követelménynek tekintették, hogy az 
uralkodó minisztereit az alsóházi többségből nevez
ze ki. Nem vezette be a parlamentáris kormány for
mát a polgárkirályság sem; e korszakban ugyan már 
megjelent a bizalmatlansági szavazás, ám jogi intéz
ményesítés híján a távozásra felszólított kormányok 
egy része a helyén maradt. Merev hatalommegosztá
si logikán nyugodott a II. köztársaság alaptörvénye 
is, s III. Napóleon császársága sem törekedett a par
lamentáris kormányzati rendszer bevezetésére. E té
ren döntő fordulat akkor következett be. amikor 
1875-ben a közhatalmak szervezéséről szóló alkot
mánytörvény bevezette mind a kormány, mind az 
egyes miniszterek politikai felelősségének intézmé
nyét, s ezáltal létrehozta a történelem első parlamen
táris köztársaságát. Ugyanakkor, talán éppen a ta
pasztalatok hiánya miatt, e törvény hallgatott arról, 
hogy milyen szavazatarány mellett veszíti el a kabi
net a parlament bizalmát, s a leszavazás következ
ményeit sem szabályozta.10

A monarchisták és a republikánusok közötti kiéle
zett küzdelem mellett az egyértelmű jogi rendezés 
hiánya is hozzájárult ahhoz, hogy két évvel az alkot-
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mánytörvények elfogadása után MacMahon elnök 
antiparlamentáris fellépése politikai válságot rob
bantott ki. Az államfő 1877 májusában elmozdította 
a nemzetgyűlésben többséggel rendelkező köztársa
ságpárti kormányt, s royalista kabinetet nevezett ki. 
Miután az új minisztérium nem élvezte a képviselő
ház támogatását, az elnök a szenátus jóváhagyásával 
feloszlatta azt, és új választásokat írt ki, melyen 
azonban ismét a republikánusok győztek. Mivel a 
házfeloszlatás módja ellenkezett a parlamentáris 
kormányzati rendszer szokásjogi szabályaival, s 
emellett a monarchia helyreállítására irányult, ezt 
követően az elnökök politikai okokból nem élhettek 
alkotmányban biztosított jogukkal.11

E történelmi események is közrejátszottak abban, 
hogy a francia alkotmányos berendezkedésben a tör
vényhozás túlsúlyra jutott az államfővel, illetőleg a 
kormánnyal szemben. Paradox módon erősítette a 
parlament pozícióját a pártstruktúra viszonylagos 
fejletlensége és ebből fakadóan a pártfegyelem ala
csony szintje is, amely lehetővé tette a (látszólagos) 
többséget élvező kabinetek megbuktatását is. Ellen
súlyozó, fegyelmező eszközként ugyanakkor szokás
jogi úton kifejlődött a bizalmi szavazás intézménye; 
a miniszterelnök valamely, a kormány számára fon
tos előterjesztés elfogadását bizalmi kérdésnek nyil
váníthatta. s így annak elutasítása esetén a kabinet 
nem maradhatott hivatalban. Néhány esetben lemon
dásra kényszerült a minisztérium akkor is, ha a kép
viselői interpellációra adott választ a nemzetgyűlés
ben leszavazták. Ilyenkor ugyan a szokásjog sem kö
vetelte meg a távozást, a kérdés állandó napirenden 
tartása azonban a közvélemény előtt lejárathatta a 
kabinetet, ami a 111. köztársaság instabil politikai vi
szonyai mellett jelentős kockázattal járhatott.12

A törvényhozó és a végrehajtó hatalom merev el
különítése jellemezte azokat az alkotmányokat is, 
amelyeket más európai államokban az 1830-1831., 
illetőleg az 1848-1849. évi forradalmak nyomán fo
gadtak el. Ezek az alaptörvények is alkotmányos 
monarchiát intézményesítettek, felhasználva nem
csak az eredeti brit modell, hanem a Bourbon-resta- 
uráció és a polgárkirályság jogi megoldásait is. A 
parlamentáris kormányzati rendszerre való áttérés 
csupán a XIX. század utolsó évtizedeiben, az ipari 
kapitalizmus kifejlődése után kezdődött meg, elsőd
legesen szokásjogi alapon. Az egyesített Itáliában 
fokozatosan alakult ki az a gyakorlat, hogy a kor
mány lemondott, ha az alsóház valamely előterjesz
tését nem támogatta, s hasonló folyamat zajlott le 
Belgiumban is. E változások azonban nem kerültek 
be az alkotmányba, újabb érveket szolgáltatva azok
nak, akik tagadták a parlamentáris kormányforma jo
gi jellegét. Nem módosult az alaptörvény a skandi
náv államokban sem, amelyekben az uralkodók 
hosszú ideig ragaszkodtak prerogatíváikhoz, s csak 
erős politikai nyomás hatására ismerték el a törvény- 
hozás jogát a kormány politikai irányvonalának 
meghatározására. Norvégiában 1884-ben. Dániában
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1901-ben bízta meg a király először kormányalakí
tással a többségi parlamenti párt vezérét, Svédor
szágban pedig az alsóház bizalmát élvező kabinet az 
uralkodó döntése nyomán még 1914-ben is lemon
dani kényszerült.13 Németországban a kancellár par
lament előtti politikai felelősségét csak 1918-ban, 
néhány hónappal a polgári demokratikus forradalom 
kitörése előtt ismerték el. Ausztriában pedig az 
1920-ban elfogadott köztársasági alkotmány vezette 
be az új kormányformát.

A lassú, elsődlegesen szokásjogi úton végbement 
fejlődés eredményeként tehát a XIX. század végére 
kialakultak a parlamentáris kormányzati rendszer 
alapvető sajátosságai. E kormányformát mindenek
előtt a kabinet parlament előtti politikai felelőssége 
jellemzi, mely alapvetően a bizalmatlansági indít
vány. illetőleg a bizalmi szavazás intézményében 
nyilvánul meg. Előbbit általában az alsóházi ellen
zék kezdeményezi, s célja a hivatalban levő kabinet 
eltávolítása, utóbbit pedig a kormány(fő), pozíciójá
nak megerősítése érdekében. Mindkét alkotmányjo
gi intézmény viszonylag későn önállósult; a bizal
matlansági indítvány szerepét eleinte többnyire vala
mely törvényjavaslat vagy más kormányzati előter
jesztés leszavazása (kivételesen interpellációra adott 
miniszteri válasz elutasítása) töltötte be. s a bizalmi 
kérdés felvetése is konkrét minisztériumi javaslathoz 
kötődött. A gyakorlat tehát e téren szinte mindig 
előtte járt az alkotmányos szabályozásnak, bizonyít
va, hogy a jogi rendezést elsődlegesen a társadalmi 
és az arra épülő politikai viszonyok alakítják.

A parlamentáris kormányzati rendszer másik alap
vető sajátosságát a testületi forma, a kollektív fele
lősség és a miniszterek közötti szolidaritás alkotja. 
Eredetileg, az alkotmányos monarchia kezdeti idő
szakában az uralkodó tanácsosai nem képeztek kabi
netet, s ennek megfelelően e berendezkedés elvileg a 
miniszterelnöki tisztséget sem ismerte. A kormány
fői intézmény létrejöttével a testületi forma már az 
alkotmányos képviseleti államban megjelent; a mi
niszterek egymás iránti szolidaritása azonban csak a 
parlamentáris kormányzati rendszerben szilárdult 
meg. Ennek lényege az. hogy kifelé a kabinet vala
mennyi tagja azonos álláspontot képvisel; ha vala
melyik miniszter nem támogat egy testületi (minisz
terelnöki) döntést, csak a lemondás, illetőleg saját 
véleményének feladása között választhat. Ily módon 
az egyes döntésekért a kormány kollektív politikai 
felelősséggel tartozik, amit nem befolyásolnak a ka
bineten belüli viták. A szolidaritást védi a miniszté
rium működésének titkossága is, amely kizárja, hogy 
a kortársak tudomást szerezzenek a kormánytagok 
közötti vitákról.14

Az új kormányforma harmadik sajátossága a poli
tikai váltógazdaság, amely, bár nem jogi attribútum, 
ám egyenesen következik az alkotmányos berendez
kedésből. A parlamenttől függő kormányzás elve 
ugyanis azt jelenti, hogy a kabinet színezetét és ösz- 
szetéteiét a törvényhozás párterőviszonyai határoz



történeti szemle

zák meg, amelynek hátterében, a választások közve
títésével. a társadalom változó politikai tagoltsága 
húzódik meg. Ily módon a parlamentáris kormányza
ti rendszer szakít a monarchikus berendezésre jel
lemző viszonylagos állandósággal, s olyan társadal
mi állapotokat feltételez, amelyekben a változás vá
lik normalitássá. Bár a klasszikus brit modell az elő
ször John Locke által megfogalmazott parlamenti 
szuverenitás elméletére épült, s hosszú ideig kevesek 
uralmát jelentette, a parlamentáris kormányforma 
alapvetően a népszuverenitás, a társadalmi többségi 
elv eszméjével kötődött össze. Történelmileg sajáto
san összekapcsolódott a parlamentáris berendezke
désért, az általános választójogért és a köztársasági 
államformáért vívott küzdelem, még akkor is. ha az 
előbbi bevezetése időben nem egyszer elszakadt a 
politikai jogkiterjesztéstől, s az új kormányforma -  
Franciaország kivételével -  eleinte monarchiákban 
jelent meg. A parlamentáris kormányzati rendszer 
ugyanis fokozatosan formálissá tette a korona hatal
mát, s így a királyságoknak is republikánus jelleget 
kölcsönzött.1'’ Nem véletlen, hogy Európában azok a 
dinasztiák maradtak trónon, amelyek teljes mérték
ben elfogadták az új berendezkedést és a népszuve
renitás eszméjének tényleges érvényesülését.

Az alkotmányos képviseleti állam és a parlamen
táris kormányforma közötti lassú, fokozatos átmenet 
ugyanakkor lehetőséget teremtett arra, hogy a váltás 
a hatalommegosztás kereteibe illeszkedve menjen 
végbe. Miközben a törvényhozó és a végrehajtó ha
talom politológiai és szociológiai értelemben az or
szággyűlési (alsóházi) többség kezében összponto
sult. a miniszterelnököl és javaslatára a minisztere
ket formálisan továbbra is az államfő nevezte ki. akit 
általában a házfeloszlatás joga is megilletett. Látszó
lag tehát nem csorbultak a királyi prerogatívák. ám a 
kabinet csak addig maradhatott hivatalban, amíg a 
törvényhozás bizalmát élvezte, a feloszlatást pedig a 
kormányfő kezdeményezte. A hagyományos megol
dásokkal való végleges szakítás akkor ment végbe, 
amikor az új kabinetnek bemutatkozásakor fel kellett 
vetnie a bizalmi kérdést; ez az alkotmányos szabá
lyozás kizárta, hogy imparlamentáris kormány hiva
talban maradjon, s így. ha átmenetileg is, az ország- 
gyűlési többséggel szemben az államfő akarata érvé
nyesüljön. E jogi rendezés azonban, csakúgy, mint a 
miniszterelnök parlament általi választása, csak XX. 
századi alkotmányokban jelent meg.16

II.

H azánkban a dikasztériumokra épülő feudális kor
mányzati rendszer átalakításának igénye az 

1840-es évek első felében jelent meg. Kossuth Lajos 
már 1844-ben megfogalmazta azt a követelést, hogy 
a kormányszékek funkcióit valódi parlamentáris kor
mány vegye át, s hasonló állásfoglalást tartalmazott 
az 1847 júniusában elfogadott Ellenzéki Nyilatkozat 
is. E dokumentum a parlamentáris berendezkedést az 
alkotmányosság egyik meghatározó biztosítékaként

értékelte, mely megóvja a kormányzatot az illetékte
len birodalmi befolyástól. Kossuth ez évi követjelöl- 
ti programjában a parlamentáris szisztéma lényegét 
abban látta, hogy a kormány politikai irányvonalát a 
nemzet akaratát képviselő országgyűlési többség 
szabja meg. Ennek megfelelően a kormányzati fele
lősség a parlament irányában is érvényesül, a konk
rét formákról azonban a program és az arra épülő 
Pest vármegyei követutasítás nem tesz említést.17

Ezek az alapelvek az 1848. március 14-ei felirat
ban és a független felelős minisztériumról szóló tör
vényjavaslat plenáris tárgyalásán is megjelentek. Az 
országgyűlési felirat a törvényhozó és a végrehajtó 
hatalom szoros összhangjának követelményét hang
súlyozta, jelezve, hogy „mindkettőt csak olyan egyé
nek gyakorolhatják sikerrel, akik a nemzet többsége 
akaratának kifolyásai”.18 Hasonló álláspontok jelle
mezték az alsó táblán lezajlott vitát is. Amikor Ma
darász László a március 22-i ülésen kifogásolta, 
hogy a miniszterek megtarthatják képviselői mandá
tumukat, Kossuth ellenérve az volt, hogy nem kell az 
országgyűlést a kormánytagok befolyásától félteni, 
mivel „a minisztérium a többségnek lesz a kifolyá
sa." E felfogás érvényesült az interpellációs válasz
adási kötelezettség értelmezésekor is; a rendek azt az 
álláspontot képviselték, hogy amennyiben a kor
mány a többség akarata ellenére megtagadja a felvi
lágosítást. köteles lemondani. A felső táblán viszont 
megoszlottak a vélemények. Teleki László, a köve
tek nézetével egyezően, úgy vélte, hogy a miniszté
riumot válaszadási kötelezettség terheli, s ha ennek 
nem tesz eleget, távoznia kell. hiszen csak a többség 
támogatásával kormányozhat. Ezzel szemben a kon
zervatív Szécsen Antal az azonnali lemondási kény
szert nem ismerte el. amit a korona prerogatívájával 
indokolt. Gondolatmenete szerint az uralkodó szaba
don választhatja meg tanácsadóit, s ennek alapján, az 
alsóház feloszlatásával, a parlamenttől a nemzethez 
fordulhat. A többségi elv érvényesülését tehát 
Szécsen sem kifogásolta, csupán a fennálló korlátok
ra kívánt figyelmeztetni, s egyben arra is hivatkozott, 
hogy a törvényjavaslat nem szól a bizalmi kérdésről, 
hanem az a felelősség intézményéből következik. 
Felfogását a felsőtábla módosító indítvány előter
jesztése nélkül is támogatta, jelezve, hogy ugyanazt 
a normaszöveget a követek és a főrendek eltérően 
értelmezik.19

A törvényjavaslat nyomán elfogadott 1848. évi 
III. te. az állam fejének továbbra is a királyt ismerte 
el, ám távolléte esetén, néhány felségjog kivételével, 
a nádort a végrehajtó hatalom teljességével ruházta 
fel. Mind az uralkodó, mind helyettese (alteregója) e 
hatalmat kizárólag a független magyar minisztérium 
által gyakorolhatta, s rendeleteik. parancsaik, határo
zataik és kinevezéseik csak abban az esetben voltak 
érvényesek, ha azokat valamelyik Buda-Pesten mű
ködő miniszter ellenjegyezte. A kormány a korábbi 
dikasztériumok, az udvari kancellária, a kamara és a 
helytartótanács funkcióit vette át, beleértve a katonai



és a honvédelmi ügyeket is.20 Külpolitikai, valamint 
az örökös tartományok és az ország közötti kapcso
latokat érintő kérdésekben a felség személye körüli 
miniszter járt el, s egyben ellenjegyezte azokat a ka
tonai tárgyú döntéseket, amelyek az uralkodó kizáró
lagos hatáskörébe tartoztak.

A király számára fenntartott prerogatívák egyik 
csoportját az egyházi, a kegyelmezési és a nemesíté- 
si ügyek alkották. Kizárólag az uralkodó nevezhette 
ki az egyházi főméltóságokat és az ország zászlós
urait, gyakorolhatta a kegyelmezési jogot, s adomá
nyozhatott nemességet, címeket és rendeket.21 Előjo
gai másik körét az előbb már említett honvédelmi 
ügyek képezték; csak a király dönthetett a hadsereg
nek az ország határain kívüli alkalmazásáról, vala
mint a katonai kinevezésekről. Más tárgykörökben a 
legfelsőbb elhatározás joga a nádort illette meg, aki 
az uralkodó távollétében a minisztertanács ülésein is 
elnökölhetett.

A király és helyettese közötti hatalommegosztás a 
kormányalakítás során is érvényesült.22 A miniszter- 
elnököt, az uralkodó jóváhagyásával, a nádor nevez
te ki. a miniszterek személyére pedig a kormányfő 
tett javaslatot.23 Bár a törvénycikk a minisztérium 
megbízatásának megszűnéséről hallgatott, a minisz
terelnök és a miniszterek felmentése során is érte
lemszerűen ez a döntési mechanizmus működött. 
Mivel a végrehajtó hatalom fejének valamennyi ak
tusa ellenjegyzést igényelt, az alkotmányos kor
mányváltás is a távozó, illetőleg az új miniszterelnök 
aláírását feltételezte. Ily módon, legalábbis a jogi in
tézményesítés síkján, az uralkodó vagy helyettese el
vileg csak akkor bocsáthatta el minisztériumát, ha 
ahhoz a kormányfő hozzájárult.24

Az 1848. évi III. évi te. tehát a kormányalakítás 
folyamatában kizárólag az uralkodó, a nádor és a mi
niszterelnök jogosítványait szabályozta, az ország- 
gyűlésnek e téren semmilyen szerepet nem biztosí
tott. E jogi megoldás nem kötelezte a minisztériu
mot, hogy mutatkozzon be az alsó-, illetőleg a felső
táblán. s a politikai felelősség, a bizalmatlansági in
dítvány és a bizalmi szavazás intézményeit sem is
merte. Ily módon hiányoztak azok a jogi biztosíté
kok, amelyek garantálták volna, hogy a minisztéri
um az országgyűlési többség akaratát képviselje. 
Szemben állt a parlamentarizmus elvével az a már 
említett rendelkezés is, amely szerint az uralkodó, il
letőleg távollétében a nádor elnökölhetett a kormány 
ülésein. Ugyanakkor, a korabeli európai normáknak 
megfelelően, a miniszterek személyes jogi felelős
séggel tartoztak a parlamentnek, amely alkotmány
vagy törvénysértés esetén vád alá helyezhette és el
ítélhette őket. A törvénycikk a jogi felelősség három 
alakzatát határozta meg. A minisztereket az ország 
függetlenségét, az alkotmány biztosítékait, a törvény 
rendelkezéseit, az egyéni szabadságot vagy a tulaj
don szentségét sértő tetteikért vagy rendeleteikért 
éppúgy vád alá helyezhették, mint közpénzek elsik- 
kasztásáért és törvénytelen alkalmazásáért vagy a
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törvények végrehajtásában, illetőleg a közcsend és a 
közbátorság fenntartásában elkövetett mulasztásai
kért. Mivel a király személye az új kormányzati 
rendszerben is szent és sérthetetlen maradt, a minisz
tert az uralkodói aktusok ellenjegyzéséért is jogi fe
lelősség terhelte, s az elítélt kormánytagot a király 
csak általános amnesztia keretében részesíthette ke
gyelemben. A felelősségre vonási eljárás az angol
szász impeachment modelljét követte; a minisztert, a 
szavazatok abszolút többségével, az alsóház helyez
hette vád alá, s az ítélkezés joga a felsőtábla által, sa
ját tagjai közül választott, tizenkét személyből álló 
bíróságot illette meg. E megoldás a miniszterek ál
lamjogi felelősségét büntetőjogi kategóriaként értel
mezte, mely elvileg politikai tartalmat nem hordoz
hatott.

Első közelítésben tehát a jogalkotói szándék és a 
törvénycikk tényleges tartalma élesen szemben állt 
egymással. Kossuth és Teleki László az országgyű
lés plenáris ülésén parlamentáris, többségi kormány
zatról beszélt, az elfogadott törvény viszont alkotmá
nyos monarchiát intézményesített, amelyben a mi
niszterek csak az uralkodónak tartoztak politikai fe
lelősséggel. Behatóbb elemzés nyomán azonban ár
nyaltabb kép bontakozik ki. mely egyrészt az ország- 
gyűlés költségvetési jogára, másrészt a parlamenta
rizmus korabeli, szokásjogi alapon nyugvó szabályo
zására épül. Az éves költségvetést a parlament fo
gadta el. mégpedig nem törvénnyel, hanem házhatá
rozattal. s így döntése nem igényelt királyi szentesí
tést. Ráadásul az évenkénti ülésezésről szóló 1848. 
évi IV. te. 6. §-a értelmében az uralkodó addig nem 
oszlathatta fel a parlamentet (illetőleg nem rekeszt - 
hette be ülését), ameddig az nem hagyta jóvá a költ
ségvetést és a zárszámadást. Ily módon az ország- 
gyűlés az e tárgyba tartozó minisztériumi előterjesz
tések elutasításával kinyilváníthatta bizalmatlansá
gát a kormány iránt, annak veszélye nélkül, hogy a 
király törvényesen megakadályozza további tevé
kenységét. Mivel a minisztérium elfogadott költség- 
vetés nélkül alkotmányosan nem működhetett, a 
budgetjog közvetítésével a parlamenti többségi elv 
mégis érvényesülhetett. A berekesztési és feloszlatá- 
si tilalom ugyanakkor gyengítette a király és a kor
mány között fennálló politikai függést, hiszen parla
menten kívüli minisztérium kinevezése esetén az 
uralkodó nem számíthatott a költségvetés megszava
zására. Ilyen körülmények között a parlamentáris 
kormányzati rendszer a korabeli európai gyakorlat
nak megfelelően szokásjogi úton is kialakulhatott 
volna, ha az áprilisi törvényeket nem a szabadság- 
harc és a neoabszolutizmus, hanem egy hosszabb 
ideig tartó békés államfejlődési korszak követi.25

A kortársak viszont mind az országgyűléstől, 
mind a minisztériumtól a parlamentáris kormányzati 
rendszerre jellemző magatartást vártak. Újságírók 
azt kifogásolták, hogy a kormány már az országgyű
lés nyitó ülése előtt megalakult, s így formálisan 
nem a többségi akarat alapján jött létre. Kemény



Zsigmond, a parlamentarizmus egyik legelkötelezet- 
tebb híve publicisztikai írásaiban úgy találta, hogy e 
berendezkedés szelleméből a gyakorlatban semmi 
sem valósult meg. Hiányolta a miniszterek közötti 
szolidaritást és együttműködést, hangsúlyozva, hogy 
ilyen körülmények között az összfelelősség nem ér
vényesülhet. Még élesebben bírálta a pártstruktúra 
fejletlenségét: világosan látta, hogy a parlamentáris 
szisztéma kormány és kormánypárt szoros kapcsola
tát feltételezi, mely tartós, szilárd többséget biztosít 
a minisztérium számára. Emellett szükséges feltétel
nek nevezte egy felelős ellenzék létezését is, amely
Jegyzetek____________________________________

1 Locke. John: Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, 
hatásköréről és céljáról (Gondolat Kiadó. Budapest. 1986. 
142-153. p.). Locke szerint ..Amíg a kormányzat fennáll, min
den esetben a törvényhozó hatalom a legfőbb hatalom. Mert 
ami más számára törvényeket tud adni. az szükségképpen ma
gasabb rendű annál; s mivel a törvényhozó szerv pontosan 
ama jogánál fogva törvényhozó hatalom, hogy törvényeket al
kothat a társadalom valamennyi része és minden tagja számá
ra. hogy szabályokat írhat elő cselekedeteik számára, e szabá
lyok megszegése cselén pedig végrehajtó hatalommal ruház
hat fel némelyeket, ezért a legfőbb hatalom a törvényhozó ha
talom kell. hogy legyen. Tőle származik, és neki van alávetve 
minden más hatalom, amellyel a társadalom bármely része 
vagy tagja rendelkezik." (Locke. J.: i. m.. 146. p.). E gondo
latmenetét folytatva kifejti, hogy ..Ha a végrehajtó hatalom 
nem olyan ember kezébe van letéve, aki részese a törvényho
zásnak is. akkor a végrehajtó hatalom szemmel láthatóan alá 
van rendelve és felelősséggel tartozik a törvényhozásnak. Te
hát nem általában a legfőbb végrehajtó hatalom mentesül az 
alárendeltség alól. hanem az a legfőbb végrehajtó hatalom, 
amelyet olyas valakire ruháztak, aki részese a törvényhozás
nak. és ezért nincs fölötte semmiféle külön, magasabb rendű 
törvényhozó szerv...."  (Locke. J.: i. m.. 147. p.). Ez utóbbi ál
lítása a korabeli angol államberendezkedésre vonatkozik.

_ amelyben a király is részesedett a törvényhozó hatalomból 
- Montesquieu. Charles: A törvények szelleméről (Osiris- 

Altraklor Kiadó. Budapest. 2(X)(). 248-249.. 254.. 256 p.). A 
törvényhozó testület zsarnoki hatalmának elemzésekor Mon
tesquieu szeme előtt nemcsak az oligarchikus Velencei Köz
társaság (s más itáliai városállamok) példája lebeghetett, ha
nem az angol polgári forradalom parlamentjéé is. Álláspontja 
szerint „elég szép látványosság volt a múlt században nézni az 
angolok tehetetlen erőlködését, hogy megvalósítsák maguk 
között a demokráciát. Minthogy azokban, akiknek részük volt 
a közügyekben, semmi erény nem volt. minthogy becsvágyu
kat ingerelte annak a sikere, aki köztük a legmerészebb volt. s 
minthogy egyik pártcsoport szellemét csak egy másiknak a 
szellemével lehetett elnyomni, a kormány folytonosan válto
zott. a megdöbbent nép kereste a demokráciái és sehol sem ta
lálta." (Montesquieu. Ch.: i. m., 72-73. p.).

' William Piti miniszterelnök álláspontját a whig párti Fox né
zetével szemben fogalmazta meg. a hatalommegosztás locke-i 
elméletére támaszkodva.......ha a korona alkotmányos függet
lenségét szinte a teljes megsemmisülés szélére szorítják, akkor 
hol van az alkotmány oly sokat és büszkén emlegetett egyen
súlya? Hol van az egyensúly a törvényhozás ama húrom ága 
között, amelyeket őseink oly nagy gonddal ccntiztek ki? Hol a 
korona függetlensége, sőt. tovább megyek, hol van a korona 
bármely előjogának a biztonsága, sőt mi lesz a koronával ma
gával. ha a királynak azt az előjogát, hogy ő nevezi ki a mi
nisztereket. ez a Ház bitorolja, vagy ha (és ez tulajdonképpen 
ugyanaz) megvan a jogunk ahhoz, hogy megvétózzuk a mi
niszterek kinevezését anélkül, hogy nyíltan megmondanánk, 
miért nem bízunk ezekben az emberekben és anélkül, hogy

Jog
alapvetően nem a benyújtott törvényjavaslat módosí
tására törekszik, hanem önálló politikai irányvonalat 
követ, s kormányzati szerepvállalásra készül. Az 
egyes politikai áramlatok szervezetszerű elkülönülé
sét kétségtelenül akadályozta, hogy az első felelős 
minisztérium lényegében liberális-konzervatív koa
lícióként működött, ám a kormányon kívüli radikális 
ellenzék sem jutott el a pártalapításig. 1848-ban te
hát nemcsak a parlamentáris kormányzati rendszer 
alkotmányjogi, hanem politikai intézményei is hiá
nyoztak, hiszen valódi pártok nélkül a többségi elv 
igazán nem érvényesülhetett.26

legalább azzal fárasztanánk magunkat, hogy meggyőződünk 
egyéni tulajdonságainkról? A helyzet igen szörnyű és csak 
őseink alkotmányához való töretlen ragaszkodás tart meg en
gem ebben a terhes és vesződséges helyzetben. Nem büszke 
megvetés, vagy a Ház alkotmányos határozataival való szem
beszegülés. nem egyéni becsvágy és még kevésbé a hatalom 
vágya az. amely arra késztetett, hogy hivatalomban maradjak, 
hanem az idők szava, az ország fennen szól hozzám és kér. 
hogy védjem meg e várat, és én el vagyok tökéivé arra. hogy 
megvédem." (Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet 
forrásaiba | Burzsoá források]. I. füzet. Tankönyvkiadó. Buda
pest, 1979. 72. p.).

1 Benjámin Constant és más francia liberálisok álláspontjáról 
lásd Balogh Artúr: Politika (Grill Károly könyvkiadóvállalata. 
Budapest. 1909.490-491. p.). A kormánynak az alsóház több
ségéből való kinevezése Constant szerint ..nemcsak azért 
szükséges, hogy ellenkező esetben a választott törvényhozó 
testület tagjai a kormányt természetes ellenségüknek fogják 
tekinteni, míg ha a ministerek a törvényhozók közül vétetnek, 
csak a személyek fognak támadtatni. az. intézményt ellenben 
respektálni fogják, hanem a harmónia szempontjából is a kor
mány és a parlament között." (Balogh Artúr: i. m.. 490. p.. I. 
sz. lábjegyzet).

'  Adolph Thiers a National 1830. januári számában úgy fogal
mazott. hogy „A képviseleti kormánynál a király választja 
meg a minisztereket, de a kamara többsége megbuktathatja 
ezeket. Ez nem sérelem a királyra, mert a király ugyanezt te
szi az országgal szemben a kamarák feloszlatásánál. A nemzet 
választja a kamarákat, a király feloszlatván őket. megbuktatja, 
ez kölcsönös vétó. gyakorolva a király és a kamara által. A ka
marák joga a minisztériumot megbuktatni, szükségszerű kor- 
relátuma a királyt megillető feloszlatási jognak. Idézi: Balogh 
Artúr: i. m.. 496. p.. I. sz. lábjegyzet.

6 Hegel bonyolult fejtegetése szerint ,.A fejedelmi hatalomban 
foglalt második mozzanat a különösségnek vagy a meghatáro
zott tartalomnak és az általános alá való besorolásának moz
zanata." (Hegel teóriájában a különösség mozzanata a kor
mányzati hatalmat jelenti, míg a törvényhozás az általános
nak. a monarcha pedig az egyesnek felel meg.) „Amennyiben 
különös exisztenciára tesz szert, legfelsőbb tanácskozó helyek 
és személyek azok. akik az előforduló államügyeknek vagy a 
meglevő szükségletek folytán szükségessé váló törvényi ren
delkezéseknek a tartalmát... a monarcha elé terjesztik. Az 
egyének kiválasztása erre az ügyletre, akár csak eltávolításuk, 
minthogy a monarcha közvetlen személyével van dolguk, az ő 
korlátlan önkénye körébe tartozik." (Hegel. George Wilhelm 
Friedrich: A jogfilozófia alapvonalai. Akadémiai Kiadó. Bu
dapest. 1971. 283. §). Hegel nézeteit és azok marxi bírálatát 
részletesen tárgyalja Ágh Attila: A marxi történetfilozófia ki
alakulása (Akadémiai Kiadó. Budapest. 1975. 185-225. p.). 
Ágh. cáfolva a leegyszerűsítő vélekedéseket, kimutatja, hogy 
Hegel nem a korabeli porosz, hanem az angol államot tekin
tette az idealizált alkotmányos monarchia mintaképének. 
Lásd: Ágh Attila: i. m.. 200. p.
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7 Lásd: Hegel. G. W. F.: i. m.. 284. §.
8 A német államszemélyiség-elmélet két legismertebb képvise

lője. Lorenz von Stein és Rudolf Gneist a parlamentáris kor
mányzati rendszer ellensúlyát az államtanács intézményében 
vélte megtalálni. Hazai követőjük. Concha Győző összefogla
ló értékelése szerint ..az ő gondolatkörükben az államtanács a 
parlamenttel egyenlő rangú alkotmányos szerv, amely hivatva 
van a parlament és a minisztérium feletti bírálatot gyakorolni 
s a fejedelemnek legfőbb funkcziói iránt tanáccsal szolgálni. 
Ily konczepczió által az államtanácsból a szuverenitásnak fe
jedelem. parlament, minisztérium mellett negyedik főszerve 
válnék. Hisz hivatása abból állana, hogy az ellentétek eseté
ben. melyek a fejedelem és a parlament, a fejedelem és a mi
nisztérium között felmerülnek, véleményt adjon, s minthogy 
az ellentétek a fejedelmi szentesítés vagy megtagadás, parla
ment feloszlatás, főrendi házi tagok kinevezése, miniszterek 
kinevezése által oszlathatók el. az államtanács ezekre nézve 
adott véleménye által a fejedelmi szervre külön befolyást 
nyerne, a fejedelmi hatalom részese lenne." (Concha Győző: 
Politika. Első kötet: Alkománytan. Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt. Kiadása. Budapest, 1894. 578-579. p.). E meg
oldási lehetőséget egyébként Concha elveti, arra is hivatkoz
va. hogy ..az államtanács, mint a parlamentáris kormányzat ki
növései ellen való óvszer nem alkalmas, mert a kinövésekkel 
együtt magát a rendszert is lehetetlenné teszi." (Concha Győ
ző: i. m.. 579. p.).

9 A brit parlamentáris kormányzati rendszer kifejlődésének 
főbb állomásait lásd: Balogh Artúr: i. m.. 489. p. 2. sz. láb
jegyzet; 494. p. I. sz. lábjegyzet; Concha Győző: Jogi intéz
mény-e a parlamenti kormány? (Budapesti Szemle. 1905. de
cember. 348. szám. 425-428: 433-441. p.). Róbert Pccl hatá
rozati javaslata szerint ..Ő Felsége miniszterei nem bírják 
eléggé az alsóház bizalmát, mely nekik lehetővé tenné, hogy 
azokat a rendszabályokat a Házban keresztül vigyék, amelye
ket lényegesnek tartanak a közjóra, ennélfogva hivatalban ma
radásuk ellenkezik az alkotmány szellemével." (Idézi: Concha 
Győző: i. m.. 434-435. p.).

1,1 A közhatalmak szervezéséről szóló. 1875. február 25-én elfo
gadott törvény 6. §-a szerint ..a ministerek szolidárisán felelő
sek a kamaráknak a kormány általános politikájáért, egyénileg 
pedig személyes tényeikért. A köztársaság elnöke nem fele
lős. kivéve felségárulás ... esetében." (Idézi: Concha Győző: 
i. m.. 422. p.). A politikai felelősség intézményének szabályo
zatlanságából. illetőleg elvi megfontolásokból Concha azt a 
következtetést vonja le. hogy a parlamentáris kormányzati 
rendszer jogi lehetetlenség. ..A jogi lehetetlenséget illetően 
ugyanis világos, hogy a király vagy a (köztársasági) fejedelem 
joga melletti ministereket nevezni és elbocsátani, meg nem 
állhatna a parlament joga. hogy ugyanazokat bizalmával vagy 
bizalmatlanságával a parlament válassza, illetőleg buktassa. A 
király vagy elnök parlament fcloszlatási jogát pedig kizárná a 
parlament jogi fensőbbsége, a parlamenti kormányrendszer
nek az a politikai alapelve. hogy az államnak úgy kül-. mint 
belügyekben legfőbb akaratát a parlament dönti el." (Concha 
Győző: i. m.. 424-425. p.). Concha fejtegetéseiből az is kide
rül. hogy a szokásjogi úton létrejött brit parlamentarizmust 
sem tekinti jogi jellegűnek.

11 Mczey Barna-Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parla
mentarizmus-történet (Osiris Kiadó. Budapest, 2003. 334. p.).

12 Mezey Barna-Szente Zoltán: i. m.. 544. p.
13 Az olasz parlamentáris kormányzati rendszer kialakulásáról 

lásd Flanz. Gisbert H.-Figliola, Cári L.: Italy. In: 
Blaustein-Gisbert. Albert P.-Flanz. H. (Ed.): Constitution of 
the Countries o f the World (Oceana Publications. Inc. Dobbs 
Ferry, New York. 1973. 4-5. p.). Svédországban, függetlenül 
az 1809-ben elfogadott kormányzati eszköz törvénytől, „foko
zatosan a kormányzás egy különböző formáját alakították ki. 
Amikor kiválasztotta minisztereit, a király mindinkább arra 
kényszerült, hogy figyelembe vegye azt a bizalmat, amelyet 
ők a Riksdagban élveznek. Ebben az összefüggésben az elsőd

leges eszköz, amellyel a Riksdag befolyást gyakorolhatott, a 
költségvetési összegek feletti hatalma volt. Ez egy olyan hely
zethez vezetett, amelyben a királynak az a joga. hogy saját 
maga határozza meg a kormányzati ügyeket, csökkent, és vé
gül eltűnt. Az államtanácsosok váltak kormánnyá. A kor
mányzati eszköz törvény megváltozása nélkül a dualisztikus 
rendszer monisztikus parlamenti rendszerré változott át egy 
olyan kormánnyal, amelynek ereje azon szavazatok számától 
függött, amelyet az a Riksdagban uralt. A folyamat lassú volt. 
és nem független az ellenzéktől. Szokás mondani, hogy a 
meghatározó áttörés a parlamentáris rendszerre 1917-ben. az 
Edén-Branting-kormány megalakulásával jött el. több mint 50 
éve, mielőtt azt a alaptörvényben intézményesítették" 
(Holmberg. Erik-Stjcrnquist. Nils: Introduction. In: The 
Constitution of Sweden, The Swedish Parliament. 2000, 14.
p.).

14 Mezey Barna-Szente Zoltán: i. m., 532. p.). A szerzőpáros 
ugyanakkor megjegyzi, hogy „a kollektív felelősség azonban 
nem feltétlen ismérve a parlamentáris kormányzásnak; a kép
viseleti kormánynak számos olyan példája volt. ahol az egyé
ni miniszteri felelősség mintegy kiváltotta a kollegialitást, az
az valamely kormánytag menesztése nem jelentette a kor
mány egészének bukását." (Mezey-Szente. i. m.).

15 Az előző századfordulón az alkotmányjogi és a politológiai
szakirodalomban vita folyt arról, hogy a parlamentáris kor
mányzati rendszer bevezetése pusztán kormányformaváltást 
jelent-e vagy az államformát is átalakítja. Kautz Gyula téves
nek ítélte azt a felfogást, amely szerint a parlamentáris monar
chia már köztársaságként működik. Véleménye szerint mind
addig. amíg az uralkodó „fejedelmi állása jogilag (jog s tör
vény által) nincs kifejezetten megkötve, még az esetre is. ha 
az egész törvényhozás az országgyűlésre tartoznék: még mo
narchiát kellene supponálni; s az. egyeduralom legföljebb re
publikánus intézményekkel vegyített monarchiát alkotna, de 
nem köztársaságot." Ám ehhez hozzáteszi, hogy a jogi és a 
politikai szempontot e téren is külön kell választani egymás
tól.......míg ajurista a fönt vázolt módon fog (és kell. hogy te
gye) érvelni, addig a politikus, aki a főszempontot mindig a 
tényleges hatalmi viszonyokra helyezi, minden olyan államot 
hajlandó lesz respublikának nevezni, amelyben... a politikai 
tekintélyt és befolyást a fejedelemről tettleg a parlamentre ál- 
szállottnak fogja tapasztalni." Végkövetkeztetése az. hogy 
„tényleg a parlamentáris monarchia még nem respublika, ha
nem igenis a constitutionalis egyeduralmi államformának egy 
a democratico-liberális irányban legmesszebb fejlődött for
mája. a köztársaságéval sok rokonvonással bíró faja." (Kautz 
Gyula: A parlamentarismus és különösen a parlamentáris kor
mányaikat. Első közlemény. Budapesti Szemle. 1906. január. 
349. szám. 66. p.). Kautz röviden arra is kitér, hogy a parla
mentáris kormányforma a minél szélesebb választójogot felté
telezi. Lásd: Kautz Gyula: i. m.. 69. p.).

16 Az 1947. december 22-én elfogadott olasz, alkotmány 94. cikk 
(3) bekezdése szerint „a bizalom elnyerése céljából a kormány 
megalakulásától számított tíz napon belül bemutatkozik a ka
maráknak." A kormány ugyanakkor csak a kért bizalom meg
tagadása. illetőleg a benyújtott bizalmatlansági indítvány elfo
gadása esetén kényszerül távozni. Ugyanezen cikk (4) bekez
dése ugyanis kimondja, hogy „nem jelent lemondási kötele
zettséget az. ha egyik vagy mindkét kamara a kormány vala
melyikjavaslata ellen szavaz."

17 Szabad György: Batthyány és Magyarország alkotmányos ön- 
kormányzatának kérdése 1848 tavaszán (Századok, 116. 
1982. 1177. p.). Háromnegyed évszázaddal korábban, nem 
függetlenül a darabontkormány körüli vitáktól. Kautz Gyula 
teljesen más következtetést vont le a reformkori nyilatkoza
tokból és dokumentumokból. Bár elismerte, hogy „úgyneve
zett centralistáink politikai reformprogramjában, nem külön
ben az 1847-iki országos ellenzéki nagy nyilatkozatban a par
lamentáris kormányrendszer, mint külön kívánalmi pont sze
repel ugyan", ám úgy vélte, hogy a korabeli közírók és politi-
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kusok a parlamentarizmusról csak elnagyolt ismeretekkel ren
delkeznek. (Kautz Gyula: i. m.. 56. p.). Tanulmányának egy 
másik fejezetében ehhez még hozzáfűzte, hogy „három legna
gyobb emberünk: Széchenyi. Deák és Kossuth, köztudomású
lag a parlamentarismusnak igazi barátai közé nem tartoztak; s 
csak a fölülkerekedett centralistákra való tekintettel vétetett, 
például 1848-iki törvények szerkesztésénél, a belga királyság 
új. 1831-iki alkotmánya, mintegy alapul". (KautzGyula: i. m.. 
76. p.. 101. sz. jegyzet).

IS Országgyűlési irományok. 1848. 80, p. (Idézi: Concha Győző: 
i. m.. 409. p.).

19 Kossuth Lajos és Madarász László vitáját lásd: Urbán Aladár: 
Batthyány Lajos miniszterelnöksége. (Magvető Kiadó. Buda
pest, 1986. 140. p.); Teleki László felszólalását lásd: Főrendi
házi ülés. Napló, 1847-1848. I. kötet. 398. p.; Szécsen Antal 
álláspontját lásd: Főrendiházi ülés. Napló. uo.. 398. és 403. 
p.). Az alsó és a felsőtáblán lezajló vitát részletesebben elem
zi Concha Győző: i. m., 415-417. p.

20 A törvényjavaslat főrendiházi vitája során Batthyány Lajos 
„Gróf Károlyi Lajos észrevétele alapján egyetértett azzal, 
hogy a minisztérium hatáskörénél szereplő -honvédelmi 
tárgyak« kitétel alatt a hadsereg ellátásáról gondoskodó 
hadbiztosság... fogalmilag nem értetődik. így azt -  gróf 
Erdődy Sándor kiegészítésével -  katonai és honvédelmi tár
gyakban szövegezésre módosították. Ez a változtatás széle
sítette a leendő honvédelmi miniszter illetékességi körét 
(vagy legalábbis egyértelművé tette a kérdést) ..." (Urbán 
Aladár: i. m.. 143. p.).

21 A főrendiház ülésén a katolikus főpapok vallási ügyekben 
nemcsak az uralkodó kizárólagos hatáskörét igényelték, ha
nem a minisztérium előterjesztési és intézkedési jogát is két
ségbe vonták, arra hivatkozva, hogy a kancellária és a helytar
tótanács keretében e kérdésekkel eddig egyházi személyek 
foglalkoztak. Ocskay Antal kassai megyés püspök felszólalá
sában kifejtette, hogy „ő Felsége ezen jogokat gyakorolván, 
legfelsőbb határozatokat a nméltóságu canccllária és a kir. 
helytartó tanács útján közrebocsátotta, de ebből a felelős mi- 
nistérium hatóságára semmi következtetést vonni nem lehet, 
mert az említett főkormányszékeknél a kalh. egyház érdekei
nek kellő figyelembe vétele végett az. egyházi rend mindaddig 
képviseltetett, miután a nméltóságú eancelláriánál az egyházi 
ügyeket mindig egy. a helytartó tanácsnál pedig mindig két 
püspök adta elő és a helytartó tanácscsal egyesítve van az egy
házi bizottmány, mclly az ország prímásának... elnöklete alatt 
az egyházi ügyek felett hoz. részint intézkedéseket, részint fel- 
terjesztéseket ö felségéhez tesz. mellyeket a helytartótanács 
meg nem változtathat, hanem amennyiben a helytartótanács 
nem egy értelemben volna az egyházi bizottmánynyal. legfel
sőbb hcllyrc felterjesztvén külön véleményét nyilváníthatja. A 
kath. egyház érdekeinek képviselete és biztosítása a felelős 
ministérium alakulásával megszünend, s már ezen s más indo
koknál fogva méltán igényelheti a kalh. egyház, hogy ő Felsé
ge. mint apostoli király, és a kath. egyház fővédnöke jogait 
személyesen gyakorolja, s azok gyakorlatát másra át ne ruház
za." Főrendiházi ülés. Napló: i. m„ 394. p. Batthyány, Ocskay 
érvelését bírálva, hangsúlyozta, hogy nem lát különbséget az 
egyházi és más ügyek között, hiszen a minisztérium bármely 
kérdésben csak az uralkodó nevében és egyetértésével kormá
nyozhatja az országot. A miniszterelnök tehát ragaszkodott 
ahhoz, hogy a kormány előterjesztési joga azokra az ügyekre 
is kiterjedjen, amelyek az uralkodó személyes hatáskörébe 
tartoznak. Batthyány álláspontját lásd: Főrendiházi ülés. Nap-

 ̂ ló: i. m.. 394-395. p.
22 A nádor alterego funkcióját már Concha Győző is a királyi ha

talom megosztásának nevezte. „A királynak... állandó lakásá
ra az országban számítani nyilván nem lehetett, a 2. § rendel
kezése tehát, hogy a király távollétében a végrehajtó hatalom 
telje a 7. §-beli jogok kivételével a nádorra száll, annyi, mint 
a királyi hatalom egységét megszüntetni, csakhogy a királyi 
hatalom gyakorlója idegen befolyás alá ne kerülhessen, füg
getlen legyen." (Concha Győző: i. m., 411. p.).

23 Batthyány Lajost István nádor még az 1848. évi III. te. ország- 
gyűlési elfogadása és királyi szentesítése előtt nevezte ki mi
niszterelnökké az uralkodó március 17-i kézirata alapján, 
amely a főherceget, mint nádort és királyi helytartót teljes ha
talommal ruházta fel. A kézirat ugyan megkerüli az azonnali 
kinevezést, ám „maga kínálja a gyors és az alkotmányosság 
formális követelményét kielégítő megoldást: ha István főher
ceg nádor a király tejhatalmú helyettese, akkor, mint ilyen ki
nevezheti Batthyány Lajost miniszterelnöknek." (Urbán Ala
dár: i. m., 33. p.). A nádor ugyanakkor e lépését a király sze
mélyes hozzájárulása alapján tette meg. amiről az országgyű
lés március 19-ci elegyes ülésén be is számolt. Részletesebben 
lásd: Urbán Aladár: i. m., 34-35. p.

21 Az első miniszterelnök lemondása és utódjának kinevezése lé
nyegében törvénytelenül zajlott le ;.....október elsején Récsey
Adám tábornagynak, a magyar testőrség kapitányának a király 
szentélye körüli miniszterré történő kinevezését akarták a gróf
fal aláíratni, aki azonban azt visszautasította, mert arra őt a tör
vény nem jogosította fel. hiszen a leendő elnök feladata a ka
binet tagjaira javaslatot tenni. Látva Batthyány makacskodását, 
valamint azt, hogy amíg le nem mond. ellenjegyzési jogával és 
aggályaival csak akadályt jelent, október másodikén a gróf rö
vid királyi rendelet kapott a következő szöveggel: „Báró Vay 
Miklósi Magyarország álladalmi tanácsnokát és koronaőréi 
magyar ministcrelnökömmé nevezem ki". Batthyány ezt aláír
ta és egyidejűleg beadta lemondását. Másnap, október 3-án. 
megkapta a királytól felmentését -  azzal a meglepő szöveggel, 
hogy az uralkodó egyidejűleg magyar miniszterelnökének 
Récsey Ádám bárót nevezte ki." (Urbán Aladár: i. m.. 723. p.).

25 A parlamentáris kormányzati rendszer kialakulásának lehető
ségét. s ebben a költségvetési jog meghatározó szerepét már 
Concha Győző felismerte. Miután kimutatta, hogy a miniszté
rium a parlamentnek csak jogi. s nem politikai felelősséggel 
tartozik, felhívta a figyelmet arra. hogy az I84S. évi III. te „bi
zonyára tartalmaz olyan rendelkezéseket is. amelyek a kor
mánynak az országgyűlés, a parlamenttől való jogi függősé
gén. felelősségén túl. ténylegesen erkölcsi" (ezen Concha a 
politikait is érti) „függését és felelősségét is alkalmasak bizto
sítani. így a költségvetés és számadás évenkénti bemutatásá
nak kötelessége, a ministercknek az országgyűlésben adott 
iilési. fölszólalási. sőt tagsági jog. illetőleg kötelességük az 
üléseken megjelenni, nyilatkozni, hivatalos irataikba betekin
tést engedni. A IV. te. 6. §-a. mely az országgyűlés föloszla- 
tását a költségvetés iránti országgyűlési határozat előtt meg 
nem engedi, ugyan ily irányban hat." (Concha Győző: i. m.. 
413. p.). A szerző gondolatmenetét általánosabb szinten is 
megfogalmazza. „Minden alkotmány, amely a jogi felelőssé
get kimondja, a költségek évenkénti megszavazását, a kor
mánynak a parlamentbeni rendes megjelenését megszabja, ez
által magában hordja a jogi felelősség mellett a parlamenti, 
politikai felelősséget is, s a csak jogilag felelős kormányból 
kedvező pártképződés mellett szükségkép parlamenti felelős
ségi kormány alakul ki.” (Concha Győző: i. m„ 414. p.). 
Csaknem háromnegyed évszázaddal később Sarlós Béla az 
1848. évi III. és IV. te. elemzése alapján azt a következtetést 
vonta le. hogy a parlament költségvetési joga. a feloszlatási 
(berekesztési) tilalom és a miniszterek jogi felelőssége együt
tesen hatalmi túlsúlyt biztosít az országgyűlésnek........ez az
önálló költségvetési jogkör volt a közjogi garanciája annak, 
hogy mind a király, mind a kormány tiszteletben tartsa a par
lamentáris szokásokat. A parlamentáris gyakorlatot, különö
sen azt. hogy a király csak olyan kormányt nevezhet ki. amely 
a parlamentben többséggel rendelkezik, semmiféle más tör
vény nem garantálta. 1848-ban azonban az volt a valóságos 
közjogi helyzet, hogy az országgyűlés el tudta mozdítani a 
kormányt, nemcsak bizalmatlansági szavazatával, amelyet a 
kormány de iure nem volt köteles respektálni, hanem a költ
ségvetés elutasításával, végső soron pedig a kormány vád alá 
helyezésével és elítélésével. Az országgyűlésnek ezt a jogát a 
király nem korlátozhatta, mén a költségvetésre vonatkozó ér
demi határozat meghozataláig nem oszlathatta fel. és nem re-
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keszthette be az országgyűlést. Ha viszont a király a költség
vetés országgyűlési megállapítása után megvonja bizalmát a 
kormánytól, a kormány elméletileg nem köteles lemondani, 
és a költségvetés birtokában továbbra is kormányozni tud a 
király akarata ellenére is. A királynak az a gesztusa ugyanis, 
hogy a kormányt lemondásra szólítja fel. az 1848. évi 111. te. 
3. §-a szerint csak akkor érvényes, ha a lemondásra felszólí
tó királyi leiratot a minisztériumnak valamely Budapesten 
székelő tagja ellenjcgyzi.... Ha a kormány egyik erre jogosí
tott tagja sem ellenjegyzi a királynak ezt a gesztusát, a király 
a kormányt elmozdítani nem tudja, s erre még csak alkotmá
nyos eszköze sincs, hisz az 1848. évi III. te. 6. §-a értelmé
ben minden honvédelmi és katonai tárgyban is kizárólag a 
magyar minisztérium gyakorolja a végrehajtó hatalmat." 
(Sarlós Béla: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus 
rendszerében. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1976. 28. p.).

Sarlós Béla e gondolatmenettel bizonyította azt. hogy az 
uralkodó végül is csak alkotmányellenesen tudta elmozdíta
ni a hivatalban levő kormányt, illetőleg feloszlatni az or
szággyűlést.

:h A kortársi kritikákról részletesebben lásd: Urbán Aladár: i. m.. 
492-493.. 496-499. p.). Gondolatmenetét összegezve Urbán 
megállapítja, hogy ..a parlamentáris kormány kifejlődése tehát 
1848-ban. az alkotmányos átalakulás kezdetén nem volt ma
gától értetődő, mivel hazánknak az osztrák birodalmon belüli 
helyzete erre torzílólag hatolt. A klasszikus angol példához 
mérve csak egyetlen feltétel volt adott: a miniszterek parla
menti tagsága. A kortársak egy része számára azonban ez sem 
volt magától értetődő, mert -  az abszolutizmusnak a diétát 
manipuláló magatartása, vagyis a korábbi tapasztalatok miatt 
-  szívesebben láttak volna parlamenten kívüli kormányt." 
(Urbán Aladár: i. m.. 500. p.).

MŰHELY___________
Bató Szilvia:

A z osztrák és magyar 
büntetőjogi szakirodalom a 

19. század első felében*
1. A  JOGI SZAKIRODALOM  
MEGJELENÉSI FORMÁI

A  magyarországi jogi és ezen belül a büntetőjogi 
szakirodalom kutatása, a kimutatható források és 

hatások feltérképezése általában az egyes szerzők élet
művének bemutatásával történt.1 Finkey Ferenc 1948- 
ban a XVII-XIX. századi büntető-eljárásjogi szakiro
dalom összefoglaló elemzését készítette el, amely fon
tos forrás a büntető anyagi jog történetével foglalkozók 
számára is.2 Bellér Judit a pesti egyetem professzorai
nak büntetőjogi közleményeit dolgozta fel, számos új 
megállapítással gazdagítva a magyar büntetőjog-törté
neti irodalmat.3 A megújuló szakjogtörténeti oktatás 
legátfogóbb tankönyve is kitért a XVIII-X1X. századi 
szakkönyvek ismertetésére, bepillantást engedve más 
tudományterületek képviselőinek is erre a kevéssé is
mert területre.4 Egy-egy művet érintő alaposabb elem
zés legújabban Béli Gábor tollából látott napvilágot: ta
nulmányában Huszty István és Bodó Mátyás büntetőjo
gi kézikönyveit mutatta be.5 Petrasovszky Anna 
Szibenliszt Mihály természetjogi tankönyvéből mutatta 
ki a büntetőjogi alapelveket.6

A magyar jogtörténet-tudomány „kedvelt” toposzai 
közé tartozik az a megállapítás, hogy a magyar jogiro
dalom a XVIII-XIX. században mind volumenében, 
mind szerkezetében eltért a Nyugat-Európában megfi- 
gyelhetőtől. A különbségek szisztematikus kimutatásá- 
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ra azonban mindeddig nem került sor, a fent említett 
feldolgozások csak a magyar büntetőjogi környezetben 
helyezték el a műveket. A magyar büntetőjogi törekvé
sek viszont nem elszigetelten jelentkeztek, hanem vala
milyen módon a külföldi hatásokra is reagáltak. Ebből 
következően a hazai büntetőjog és ezen belül a szakiro
dalom fejlettségének meghatározása csak valamilyen 
összehasonlításban történhet meg. Erre az összevetésre 
olyan állam büntetőjogi szakirodalmát célszerű kivá
lasztani. amely hasonló földrajzi, társadalmi és politikai 
helyzetben volt. de jogrendszere fejlettebb a magyar
nál. Az osztrák örökös tartományokban a sikeres kodi- 
fikáció nyomán kialakult szakirodalom látszik erre a 
legalkalmasabbnak. A továbbiakban a magyar büntető
jogi szakirodalom összetételét az ausztriai büntetőjogi 
tudományos irodalommal összehasonlítva mutatjuk be.

A jogi és ezen belül a büntetőjogi szakirodalomnak 
nincs általános definíciója és elfogadott, leírt tipológiá
ja. Az egyes szerzők magától értetődő módon, axióma
ként használták a különböző elnevezéseket. Az egyko
rú magyar és osztrák büntetőjogi irodalomban is csak 
néhány utalást találunk erre a kérdésre. Ignaz Maucher 
az osztrák büntetőjogi irodalom fogalmát úgy határozta 
meg, hogy mindazon álláspontok, tapasztalatok, kétsé
gek és javaslatok tartoznak ide, amelyeket a szerzők 
önálló művekben vagy különböző folyóiratokban jelen
tettek meg.7 Szlemenics Pál a „fenyitő törvényszéki tör
vény segéd fonásai” között az e témáról írt tudományos 
munkákat is megemlítette. Két típusát különítette el: 
egyik része az egész fenyitő törvényre kiterjed, másik 
része csak „egyes tárgyairól" értekezik.s Pauler Tivadar 
a büntetőjogi irodalom bemutatásánál cím szerint csak 
az önálló köteteket sorolta fel. A szerző szerint „több 
rendű becses értekezések foglaltatnak azonfelül az álta
lános tudományos és jogi szaklapok- és folyóiratok
ban.” Pauler megjegyzése azért különösen fontos, mert 
felhívja a figyelmet az addig elhanyagolt szaksajtóra, 
azon belül pedig a magyar büntetőjog-történeti kutatá
sokban szinte teljesen ismeretlen enciklopédikus tudo
mányos lapokra.9 A korszak büntetőjogi szakmunkáit a 
szerzők általában ún. rendszeres munkákra és monográ
fiákra bontották. Az előbbi csoportot a teljes anyagi jo


