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látás (tortúra) elterjedésére volt hatással hazánkban (Bónis. 1934. 
8. p.: Iklódi, 1982. 296. p.). Bónis szerint Vuehetich 1819-ben. 
Pauler pedig még 1871 -ben is beszámolt a Praxis Criminalis gya
korlati alkalmazásáról (Demkó Károly: A magyar orvosi remi 
története. Budapest. 1894. 409. p.; R. Várkonyi Ágnes: Kösgvó- 
gyitás és boszorkányhit. Ethnographia. Cl. 1990. 3-4.. 418. p.; 
Schram. 1978.1. kötet. 17. p.: Magyar Jogi Lexikon. 1898. I. kö
tet. 277. p.: Haász Imre: Boszorkánvpörök Debrecenben. Debre
ceni Szemle. Különlcnyomat, 1929. 41. p.).

5 Itt említeném meg Schram Ferenc: Magyarországi boszorkánype
rek 1529-1763 című. összefoglaló művének I. kötetéhen találha
tó Borsod vármegyei pereket (132-223. p.): a Komáromy Andor: 
Magyarországi boszorkányperek oklevéltára (1910) című gyűjte
ményében található miskolci pert (277. p.). a Baranyai Károly: 
Borsodi boszorkányperek (1940) című könyvében található per- 
akták leírásait (38-42. p.). valamint Kubinyi Ferenc és Vahot Im
re munkásságát, akik Magyar- és Erdélyország képekben (Pest. 
1854) című könyvükben külön megemlítenek egy borsod várme
gyei boszorkánypert (45—19. p).

hCorpus luris Hungarici. 1898. II. Fcrdinánd. 1625:13. törvény
cikk

7 Tóth. Péter: Miskolci statútumok 1573-1755. Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei levéltári füzetek 13. (Miskolc. 1981.3. p.)

s Molnár. 1942. 30-31. p.
Természetesen a recens anyagban találkozunk az ország egyéb te
rületein is hivatkozott törvényekkel, mint például Szent István. 
Szent László vagy a Tripunirmn egyes rendelkezéseinek megem
lítésével.

10 Miskolc Város jegyzőkönyve. 172. p.
"  Schram. 1978. 1.441-142. p.: Baranyai. 1940. 39. p.
- Tóth Istvánná. Nagy Borbála és Tóth Jánosnc. Krasznai Zsuzsanna.

1 ‘ A per során nem kevesebb, mint negyvenkét tanút hallgattak ki. 
akik a legképtelenebb történetekkel látták cl a bíróságot. Volt. aki 
azt vallotta, hogy Demjclcr Miklós szekeréhez ..bujdostak" a v ád
lottak. majd hirtelen eltűntek. Már nem voltak a szekéren, az 
mégis olyan nagyon terhelt volt. hogy a lovak az egyenes úton 
alig bírták elhúzni. Több tanú is vallotta, hogy Tóth Istvánná pár 
óra alatt olyan ökröt gyógyított meg. amelyről már teljesen le
mondtak. Azt is rátvallották. hogy egy csecsemőt megforgatott, 
aminek következtében annak anyja elvesztette a tejét, és Tóthné

a saját tejét szaporította meg vele. Talán a legsúlyosabb vád az 
volt. hogy Tóth Jánosné maga is eldicsekedett azzal, hogy egy is
merőse nem halhat meg addig, míg ő meg nem fogja a kezét. Ezt 
meg is tette, mire a haldokló könnyen és nyomban meghalt (Ba
ranyai. 1940. 41. p.).

14 Schram. 1978,1.. 143-152. p.
15 Baranyai. 1940, 41. p.
16 Baranyai. 1940. 42-43. p.
1_ Kubinyi-Vahot. 1854.48. p.
IX Kubinyi-Vahot. 1854. 48. p.. A két tanú egybehangzóan állítot

ta. hogy a vcnassz.onyok megboszorkányozták az. ökreiket, ami
ért nem akarták őket elvinni a vásárra (Kubinyi-Vahot. IS54, 
45. p.).
Kubinyi-Vahot. 1854. 48. p. Kovács János vallotta azt. hogy az 
asszonyok ..megboszorkányozván egymást, nála vádaskodtak s 
tőle kértek tanácsol ez iránt, s ő azt javallá nekik: fogadjanak pró
kátort" (Kubinyi-Vahot. 1854.46. p.).

20 Kubinyi-Vahot. 1854. 48—19. p. Ezt a Gombos Istók vallotta, 
hogy őt a kulcslyukon átalhuzgálták és lóra ültették, majd a diós
győri hegyek felé vitték, ahol kilenc boszorkányt is látott, termé
szetesen a vádlottakat rögtön felismerte (Kubinyi-Vahot. 1854. 
46-47. p.).

21 Kubinyi-Vahot. 1854.49. p.
22 Kubinyi-Vahot. IS54. 49. p.
2! Kubinyi-Vahot. 1854. 49. p.
24 Kubinyi-Vahot. 1854. 49. p.
2' Borsod Megyei levéltár. IV. A. 501/a. 19. kötet. 525. p. A pert 

ugyancsak említi: Bessenyei József: A magyarországi 
boszorkányság forrásai. II. kötet (Budapest. 2001. 181-185. p.) 

2,1 Borsod Megyei Levéltár. Közgyűlési Jegyzőkönyvek. 6. kötet: 
Schram. 1978. I.. 132-136. p. “

27 Borsod Megyei Levéltár. IV.A. 501/a. 17. kötet. 543. p.
25 Borsod Megvei Levéltár. Közgyűlési jegvzőkönvvek. 18. kötet: 

Schram. 1978.1.. 214-222. p. “
Borsod Megyei Levéltár. Tanácsülés! jeavzőkönvvek. 18. kötet: 
Schram. 1978. I . 222. p.
Szendrei János: Oklevélről- Miskolcz város történetéhez I Miskolc. 
1890.648. p.)

-l Borsod Megyei Levéltár. Tanácsi!lési jegyzőkünvvek. 1769. már
cius 16.:.Schram. 1978. I.. 223. p.

A z 1861. évi országgyűlés képviselőválasztásút 
Vas vármegyében 1861. március 16-án tartották 
meg. A szombathelyi választókerületben ismét 

azt a Horvát Boldizsárt választották meg képviselőnek, 
aki a kerületet már az első népképviseleti országgyűlés-’ 
ben is képviselte.1

Az országgyűlés megnyitása előtt számtalan kérdés 
volt tisztázatlan, amelyeket részben a kormányzati, 
részben a nemzeti oldalon meg kellett válaszolni. A 
kormánynak állást kellett foglalnia olyan kérdésekben, 
mint a királyi prepozíciók, a koronázási hitlevél, a Feb
ruári Pátens, az országgyűlés megnyitása, helye, elnök
lése. a nádorválasztás, az áprilisi alkotmányhoz való vi
szony, Erdély és Horvátország képviselőinek jelenléte, 
az amnesztia, az országgyűlés esetleges feloszlatásának 
következményei. A magyar félnek el kellett döntenie, 
hajlandó-e tárgyalni (vagy például, miként Teleki java
solta: oszlassa fel magát, s a nyilvánosság felhasználá
sával törekedjen felkelés megindítására). Ha tárgyal, 
milyen pozíciót választ, meddig hajlandó 1848 alkot
mányának megváltoztatását elfogadni, hogyan értelme-

Mezey Barna

Horvát Boldizsár 
az 1861. évi 
országgyűlésben
zi a Pragmatica Sanctiót, hajlandó-e koronázásra, s ha 
igen, milyen feltételeket szab ahhoz.

Ezek a kérdések foglalkoztatták a kor politikusait, 
ezekben kellett állást foglalniuk a képviselőknek is. A 
közjogi kérdések Horvát Boldizsártól távolabb álltak, 
jogászként elsősorban ügyvéd volt, s ügyei, megbízásai 
is magánjogiak voltak. Képviselőként volt persze véle
ménye, amit azonban kodifikatorius hajlama, jogászi 
higgadtsága korlátozott. Vitathatatlan negyvennyolcas 
alapokon állott, de nem elsősorban a közjogi forrada
lom híveként, amely hajthatatlan, merev képviseletet
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Jós
követelt, hanem a polgári fejlődésnek utat adó magán
jogi törvényhozás híveként, a haladás, a rugalmas mo
dernizáció elkötelezettjeként. így lett az 1861. évi or
szággyűlésben is már Deák Ferenc politikájának védel
mezője. a kompromisszumkereső, óvatos negyvennyol
cas álláspont képviselője.

Híven jelzi ezt szereplése is az országgyűlésben. Az 
országgyűlés jegyzőkönyveiben a hevesen dúló közjogi 
viták mezején nem bukkan fel Horvát Boldizsár neve. 
Ismerve mentalitását, ez nem lehet véletlen. O, aki irtó
zott az agresszív véleménynyilvánításoktól, a sértegeté
sektől, gyalázkodástól, idegenkedve tekintett a politikai 
küzdelmekre. Az újságíró jellemzésében „a két párt 
közti feszültség az egyéni érintkezésre is kiterjedt. Vol
tak pillanatok, s voltak körök, hol a föliratiakat haza
árulónak tárták és mondák a határozati emberek; s a fel- 
iratiak oktalanoknak, imbecilles-eknek a határozati
akat; 'ezek el akarják adni a hazát Ausztriának' -  'azok 
Garibaldira várnak" -  hallatszék e két tábor minoris 
gentium hívei között'. És ha e pártingerültség nem igen 
vigasztaló commentár a nemzetnek sokat emlegetett 
»egységességéhez. egyértelműségéhez«, még szomorí- 
tóbb volt a megyei jux szellemnek ily átültetése a tör
vényhozás körébe"2

A véletlen is a tartózkodás felé sodorta Horvát Bol
dizsárt. Az osztályokba sorsolásnál a VII. osztályba 
került.' távolabb a harcos, markáns álláspontot rajzoló 
vezetőktől; képviselőtársai közül csupán Bónis Sámuel 
képviselt korábban is karakteres véleményt. Igaz 
ugyanakkor, hogy egy osztályba került Böszörményi 
Lászlóval, a negyvennyolcasok hírlapi élharcosával.4 
Azután, amikor újra kellett sorsolni az osztályokat.' 
még Bónis is elkerült mellőle/’ A tisztségek betöltésé
nél ismertségének növekedését jelzi, hogy a 3 12 képvi
selő közül 46-an kaptak szavazatot a jegyzőválasztás
kor. Közöttük volt Horvát Boldizsár is.7 Ő lett a VII. 
osztály előadója, ennek megfelelően ő jelentette be a 
Vili. osztály 31 igazolt képviselőjének névsorát a 
Házban.8 Az osztály előadójaként referálta a VII. osz
tály jelentését és véleményét a VIII. osztály igazolási 
ügyeiről. így a Buday Lőrincz Beteg vármegye föl vidé
ki-kerületi képviselő megválasztása iránti vizsgálati ja 
vaslatot (a választási jegyzőkönyv és az óvás, valamint 
a panasz-irat birtokában),9 továbbá a Dobránszky Adolf 
Sáros vármegye zborói-kerületbeli képviselő megvá
lasztatása elleni szakosztályi jelentés és vélemény 
ügyében.10 Miután Dobránszky az önkényuralom kor
szakában a kormányzat hű hivatalnoka volt, az előter
jesztő az osztály véleményét úgy tolmácsolta, hogy az 
ügyet „nem a bepanaszolt politikai múltjára és jelenére, 
hanem tisztán a választásnál elő fordult törvénysérté
sekre tekintettel” javasolja vizsgálat alá vonni.11 Ha
sonlóképpen Vojnics Lukácsnak, Szabadka város kép
viselőjének megválasztatása tárgyában is, kinek ügyé
ben az osztály úgyszintén vizsgálat elrendelését 
véleményezte.12

Külön szerepet vállalt Horváth Elek igazolási ügyé
ben. Ekkor már nem előadóként, csupán „földiként” 
nyilvánított véleményt. A VIII. osztály véleményes je-
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lentése és az annak folytán előterjesztett egyéb okmány 
Horváth Elek vasvármegyei, kiscelli választókerületi 
képviselő megválasztatása tárgyában igazoltatni java
solta a képviselőt, a pártérdekek azonban mást kíván
tak. Lónyay Menyhért határozottan szembefordult az 
igazolással, mondván, hogy a Háznak minden igazolási 
eljárásainknál kötelessége, amennyire lehetséges, a tör
vények „tökéletes betöltése" felett őrködni. Amellett 
tette le a voksol, hogy minden tekintetben a törvények 
szoros betartása a leghelyesebb magatartás. Ezért idéz
te a választási törvény 30. §-át. amely világosan leszö
gezte. hogy egy jelölt esetén fel kell tenni a kérdést a 
végeredmény megállapítása előtt; „vájjon az általa 
megnevezendő illető egyénnek megválasztásában köz
akarattal megnyugosznak-e vagy szavazni kívánnak?" 
S ha akár csak tíz választó is voksolni kíván, azt el kell 
rendelni. Csak ellenkező esetben zárható le a szavazás. 
S minthogy „a jegyzőkönyvből és előterjesztett okira
tokból nyilván látszik az, miszerint a választás kezdete
kor bejelentetett, hogy még vannak választók, kik részt 
akarnak venni a választásban s azok meghívására egy 
csendbiztos el is küldetett. De mielőtt ezek megérkez
tek volna, a végzés már kimondatott: minden esetre azt 
tartom, hogy miután a ház sokkal kevésbé kétes esetek
ben is vizsgálatot rendelt el. ily esetben -  hol annyira 
nyilvános az. miként két részről érkeztek választók, kik 
a választás helyén meg nem jelenhettek. -  ezen körül
mény kiderítése végett -  szükséges a vizsgálatot meg
rendelni." Böszörményi Lónyayval szemben védelmé
be vette Horváth Eleket. Pártcsatározás volt kibontako
zóban. Horvát Boldizsár tehát nem keveset tett. amikor 
Lónyayval szembefordulva megyebéli képviselőtársa 
pártjára állott. Érvelése kristálytiszta jogi megfontolá
sokon alapult, s ennek köszönhetően a ház végül is el
fogadta az igazolást.

Az indoklásban jogász hitvallásának figyelemre mél
tó eleme rajzolódik ki. A pedáns praktikus jogász vilá
gosan leszögezte; a jogértelmezésnek alapvetően nem 
szabad „betű szerint" történnie, hanem a jogalkotó 
szándékát, a „törvény szellemét" kell megfontolás tár
gyává tenni. „A választási törvény azt rendeli ugyan, 
hogy a választási jegyzőkönyvet az elnök és jegyző és 
a szavazatszedő küldöttségnek legalább két tagja írják 
alá; hanem én nem a törvény betűjéhez, de annak szel
leméhez ragaszkodom; mert a törvény ezen rendelkezé
sének oka nem lehet más, mint az, hogy hitelesen con- 
statirozva legyen, mi szerint a választás az 1848-ki tör
vények hiv. és pontos megtartása szerint történt. Szo
morú dolognak tartom, hogy a választási elnök és jegy
ző között az egyetértés megszakadt, de még szomo
rúbbnak tartanám azt, ha a jegyzőnek szeszélye elegen
dő volna arra, hogy a legtörvényesebb választás ér- 
vényteleníttessék. A törvényczikk ellen -  melyre 
Lónyai Menyhért képviselő úr hivatkozott -  a választá
si elnök csak akkor követett volna el sértést, ha az el
lenpárt részéről 10 választó jelentkezett volna szavazást 
sürgetni; de miután az nem történt, a választási elnök 
eleget tett a törvénynek. Nézetem szerint két kérdés áll 
előttünk; először, megtartatott-e a törvény rendelete; és



másodszor van-e ez teljesen constatálva? Miután mind 
két körülmény kitűnik a felolvasott irományokból, és 
miután a helyettes elnök szintoly hitelességgel bír, mint 
a választásra kiküldött jegyző, tehát semmi ok sem fo
rog fenn arra. hogy Horváth Elek képviselő igazoltnak 
ne tekintessék.” 11

A felirati és a határozati vitában aktívan nem vett 
részt, de becsülettel voksolt valamennyi név szerinti 
szavazáson14 is a deáki 
koncepciók mellett, akár 
kisebbségbe kerülve is.15 
Igazán aktív szerepet ak
kor vállalt, amikor jogász
ként léphetett a Ház elé. S 
ez akkor következett be, 
amikor az Országbírói Ér
tekezlet törvénykezési ja 
vaslatát kezdték tárgyalni 
az országgyűlésben.

Apponyi György or
szágbíró május 4-én a ház 
elnökét a hozzá intézett le
velében felszólította, hogy 
..a magyar törvényeknek a 
jog- és birtok-viszonyok
ban 1847. év óta történt 
változások mellett, a ma
gán érdekek sérelme nél
kül. addig is. míg a tör
vényhozás a codificatio 
nagy művét befejezendi, 
ismét életbeléptetésére, a 
magán jog s törvénykezés 
terén részletes intézkedé
sek halaszthatatlanul szük
ségesek." Ennek a meg
jegyzésnek kíséretében 
küldte át az Országbírói 
Értekezletnek „a legfőbb 
törvényszék tagjai, és több jogtudósok által az ő elnök
lete alatt" összeállított javaslatát a hazai törvénykezés 
szervezésére. Az elnök azt indítványozta, hogy a tör
vénykezési tárgy legyen az első megvitatandó téma. me
lyet a már kitűzött napirendek után a gyűlés tárgyalás 
alá vesz. Demjén István kezdeményezésének megfelelő
en a munkálat kinyomtatásáról és kiosztásáról határozat 
született.16 A ház ad hoc bizottságot küldött ki (törvény
kezési bizottmány) az Országbírói Értekezlet plánumá- 
nak megvizsgálására és véleményadás végett.17 Az el
nök június 17-én jelentette a tisztelt háznak, „miszerint 
azon bizottmány, mely a törvénykezés ideiglenes rende
zése tárgyában kiküldve volt. jelentését beadta, melyet 
ezennel szerencsém van bemutatni”.18

A gyűlés elé előzetes véleményként került a törvény
kezési bizottmány jelentése. Amikor az anyagot tár
gyalni kezdték a képviselők, Horvát Boldizsár ismét 
elemében érezhette magát. Keglevich Béla jegyző olva
sásában ismerhette meg a Ház a bizottmány javaslatát, 
amely elvileg visszaállítani indítványozta a magyar ma

gánjogi törvényeket, s kiegészítésül, ideiglenesen java
solta az Országbírói Értekezlet által elfogadott törvény
kezési szabályokat kisegítő normaként alkalmazásba 
venni. A Ház először zárt ülésben tárgyalta az anyagot. 
Horvát Boldizsár ekkor lépett első ízben önálló, nagy 
beszéddel a képviselőház elé. Jövendő pályája szem
pontjából nagy volt a tét: ekkor dőlt el, hogy a politikai 
élet hányadik sorában sikerül helyet foglalnia. Életrajz

írói feljegyezték, hogy 
szónoklatának átütő ereje 
alapozta meg Deák véleke
dését, melyet utóbb több
ször használt, hogy ti. Hor
vát Boldizsárban a hon 
„legjelesebb jogtudósát" 
becsülheti a magyar társa
dalom.

Beszédét nagy ívű törté
neti tabló felvázolásával 
kezdte. A történelmi pél
dák, az országnak az el
nyomók elleni hősi harcba 
igazított históriája képezte 
didaktikus ágyát a politika 
és a jog összefüggéséiről 
mondottaknak. ..A tör
vényhozás szempontjából 
hazánk még soha sem volt 
oly abnormis helyzetben, 
mint most. E bajt is a meg
bukott rendszer hőseinek 
köszönhetjük, a kiknél na
gyobb zsarnokokat alig 
mutat fel a történelem. A 
hódítók leigázták. de nem 
semmisítették meg a népe
ket; céljok uralom volt. s 
ha ezt biztosítók: kímélet
tel voltak a meghódított 

nép jelleme, történeti egyénisége, nyelve, vallása, szo
kásai és törvényei iránt. Ha e népek később elenyész
tek. beolvadtak: az a hódító erkölcsi (elsőbbségének 
lassú vívmánya volt.” 19 -  mondta a beszéd mondandó
jának felvezetéseként. Ezután sorolta a magyar történe
lem idegen hódítóit, megidézte a tatár hordákat, a török 
hódítást, I. Lipót abszolút kormányzatát, Heister és 
Caraffa tábornok és társaik kegyetlenkedéseit, II. Jó
zsef germanizáló kormányzatát, de felhívta a figyelmet 
arra. hogy egyikük sem akart „a nép magánjogviszo
nyaiba beleavatkozni”. Már itt érzékelhető Horvát Bol
dizsár beszédének egyik fő iránya: a közjogi és a ma
gánjogi megítélés megkettőzése. Nem vont le egyelőre 
távolabbi következtetéseket, csupán jelezni kívánta, 
hogy az idegen megszálló hatalmak évszázados gya
korlata a közjogi, az alkotmányos berendezkedés fel
számolása vagy átalakítása volt oly módon, hogy a ma
gánjogi viszonyok zónáját többé-kevésbé érintetlenül 
hagyták. Kivéve a neoabszolutizmus osztrák kormány
zatát, amely kiépített diktatúrájában, melynek sorsán

Hornit Boldizsár (Metszet a Hazánk s a külföld című lap 
ltS67. március 14-ei számából)
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felszámolták a magyar állami szuverenitást, célba vette 
immáron a  magánjog terrénumát is. Most. a „lefolyt év
tized alatt kelle megérnünk, hogy ezer éves erkölcsi fej
lődésünk gyümölcsei a porba tiportassanak; hogy a ma
gánjog terét is tabula rasává tegyék, s idegen törvénye
ket erőszakoljanak ránk. a melyek a nemzet szokásai
val. természetével, jellemével, geniusával oly éles el
lentétben állottak. Hogy -  habár azok az újabb kori jog
tudomány minden igényeinek megfelelnének i s - a  van- 
dalismus eszközei voltak azért, mert egy becsületes, 
életrevaló nemzet jelleme, nemzetisége ellen, annak er
kölcsi megsemmisítésére voltak irányozva. S ami több. 
ezt azon ürügy alatt tevék: hogy törvényeink a kor szel
lemével s a míveltség igényeivel ellenkeznek!'’

A mesterien felépített szónoklat második részében a 
hazafiúi felindulásra apellált. Ezekkel a gondolatokkal 
hódolt 1848 emléke előtt, s engedett teret az önkényura
lom felett érzett felháborodásnak. Beszédének ez a 
blokkja érzelmi előkészítése volt fő mondandójának. 
Mintegy megelőlegezve a határozatiak rendszerkritiká
ját és a várható ellenséges támadásokat az Országbírói 
Értekezlet kompromisszumos javaslata iránt. Nem ha
gyott kétséget a felől, hogy mélyen felháborította az 
osztrák eljárás, s jogászként (is) tiltakoznia kellett a bru
tális beavatkozás ellen. Sodró lendületű orációjának di
namizálására a hatásos kérdés-felelet formát választotta, 
amikor határozottan és csattanósan jellemezni akarta az 
általa „némef'-nek nevezett, oktrojált jogrendszer ma
gyarországi vonatkozásait. Szinte észrevétlenül immá
ron a jogi praxis és a jogélet területén találja magát a ké
sei olvasó. A politika parttalan világából immáron a jog 
racionális terrénumában tette föl vizsgálati kérdéseit.

„Emelkedett-e általa" |ti. az osztrákok által beveze
tett törvénykezési szabályok változása általi ..a törvé
nyek iránti tisztelet?"

„Nyert-e általa a bíróságok, a hatalom tekintélye?"
„Vagy talán a személy- és vagyonbiztosságot növe

li?"
„Emelé az anyagi jólétet és a közhiteit ?"
„Elvégre könnyíté-e a perlekedő felek terheit?"
Válasza valamennyi kérdésre egyértelmű, sommás: 

nem! Vagyis: valójában a Bécs által levezényelt jogi. 
törvénykezési reform nem volt más, mint kiegészítő ré
sze a nemzet elleni rendszeres hadjáratnak. Szót ejtett 
személyes érintettségéről, az ügyvédi rendtartás re
formja kapcsán történt eltiltásról is, hogy kétely nélkül 
tehesse meg kijelentését: „Én tehát nem tartozom az 
osztrák törvények bálványozói közé”. Várható ezek 
után a jól felépített érvelés következő fordulata, mely 
igazán síkos talajra vitte tovább az érvelés dolgát. A 
nemzeti ügyért elkötelezett, érzéseiben közvetlenül is 
megbántott, egzisztenciájában megtiport jogász, aki 
„mint a jogélet egyik igénytelen harcosa” fejti ki véle
ményét, aki ennek során sem Bécs-pártisággal, sem 
megalkuvással nem vádolható: „...azon elvet vallom: 
miszerént a magánjog szabályai a tulajdonjognak mind
annyi gyökérszálait képezik, a melyeket kitépni annyi 
volna, mint magát a tulajdonjogot megsemmisíteni. -  
Azt tartom, hoay a birtokviszonyok biztonsáaa és szi-
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lárdsága. a társadalom legfelső, legfőbb céljai közé tar
tozik, s mind politikai intézmény, az összes közjog is 
csak biztosítéka, védbástyája a magánjogoknak." Meg
kérdőjelezhetetlen jogászi érveléssel jutott el az alapté
telhez. A társadalom nyugalmának és biztonságának 
leglényegesebb feltétele a magánjogi viszonyok szi
lárdsága. Még mielőtt bekapcsolta volna argumentáció
jába a pillanatnyi politikai helyzetet, olyan tételt szöge
zett le, melyet vitatni ép ésszel lehetetlen volt.20

Ezen az elvi alapon folytatta okfejtését, amely 
ugyancsak évezredes magánjogi igazságokat szögezett 
le, ravaszul, egyre szűkebb köröket írva le a fő monda
nivaló körül. Ki polemizálhatna például azzal, hogy 
„ ...a  magánjogról is lehetnek különböző fogalmak, de 
ami valamely jogfogalomnak a positiv igazság jellemét 
kölcsönzi -  az a viszonosság, a jogelvek stabilitása: ha 
t.i. ami nekem jogos, hasonló körülmények között a 
másikra nézve sem tilos. A jogelvek eme stabilitása 
egyik legfőbb őre a törvénykezés hitelének, a bíróságok 
tekintélyének és méltóságának, azon hitnek és bizalom
nak. mely az igazság kiszolgáltatásának erkölcsi alapjá
ul szolgál. E nélkül a törvénykezés kockajáték s nem 
sokkal különbözik az ököljogtól." Megérkezett a ..zéró 
ponthoz": a jogrendszer stabilitásának kérdéséhez. Öt. 
mint jogászt folyamatosan az a kérdés foglalkoztatta, 
hogyan lehet fenntartani a hétköznapi jogbiztonságot, 
miképpen garantálható a társadalom egyszerű tagjai 
számára létfenntartásuk, vagyonuk, vagyoni ügyleteik 
„bátorsága". S ez a kiszámítható jogi szabályozás, a tar
tósan érvényesülő jog rendszere.

Ezt követően már rátérhetett a lényegre. „Valamint 
tehát nem tudom eléggé kárhoztatni az osztrák állam
férfiak azon eljárását, mely hazánkban a korábbi jogel
veket egy tollvonással eltörlé. a magánjogélet rendét 
egy csapással felforgatá. s ez által annyi jogot tiport el 
igazságtalanul: úgy viszont nyíltan kimondom, hogy mi 
is hasonlag hibába esnénk, ha átmeneti intézkedések 
helyett rögtön halomra döntenők mindazon alapokat, a 
melyekre, a múlt évtizedben annyi személy- és birtok
jog fektetve lön, s ez által felzavarnók a magánélet nyu
galmát. kockára tennők a családok jólétét, megingatnék 
az igazság iránti hitet és bizalmat, s azt eredményeznők. 
hogy bosszúnk és gyűlöletünk ostora nem a bűnös el
lenséget. hanem saját ártatlan polgártársainkat érné."21

Gyakorlati példák sorával bizonyította igazát. Mi 
történne azokkal a folyamatban lévő ügyekkel, amelye
ket még az osztrák jog hatálya alatt indítottak? Vissza
ható hatállyal egészséges jogrendben törvényt felruház
ni nem lehet. A jogbiztonság és a következetesség azt 
kívánja tehát, hogy a korábbi osztrák törvények szerint 
kell elbírálni, melyek érvényben voltak az ügyek kelet
kezésekor. Ha például az 1852. évi ősiségi pátenst eltö
rölné az országgyűlés, akkor nem csak az ősiségi kere
setek szűnnének meg. hanem az ősiségen kívül álló 
öröklési és zálogigények nagy részét is érintené a válto
zás. A bíróságok, a törvénykezési szervezet alkatelemei 
méltán vannak tehát zavarban: mikor, mire, mit lehes
sen alkalmazni? Az országgyűlés alkotmányos deklará
ciói mennyiben teszik lehetővé az osztrák jogszabályok
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figyelembe vételét? Nem lehet megtenni a törvényke
zőkkel, hogy nem adnak nekik iránymutatást. ..Ha most 
ki nem mondjuk, hogy a lefolyt 10 év alatt akár positiv 
jogcselekménynek, akár pedig negatív elévülés által 
szerzett jogok többé meg nem támadhatók, a pereknek 
egy végtelen tábora fog támadni, az országban fekvő 
birtokok nagy része perbe vonatik, s nem találunk szé
les e hazában ele
gendő bírót e pe
rek elintézésére, 
nem is említve 
azt. miként a bir
tok ezen ingatag
sága az úgy is 
megrendült hitele 
teljesen tönkre 
tenné.”22

Ez a meggyő
ződése alakította 
ki benne azt a té
zist, amelyet az 
Országbírói Érte
kezlet ülésein is 
többször kifejtett 
már. ti., hogy ..a 
restitutio in inter- 
regnum elve. a 
mily megbecsül
hetetlen. a mily 
egyedül üdvözítő 
a közjog terén: 
oly veszedelmes 
volna a magánjog mezején.”2' Ami a közjogban egy
szerű politikai döntés kérdése, s könnyedén átrajzolha
tó hatalmi pozíciók, átalakított, újjászervezett vagy fel
oszlatott állami szervek/szervezetek képlete, addig a 
magánjogban a polgárok életét és megélhetését a lehe
tő legközvetlenebbül érintő jelentőségű dolog. Bonyo
lult viszonyrendszer, tulajdoni és jövedelmi viszonyok 
hálójának megbontása lenne, beláthatatlan következ
ményekkel. Föltette azt a kérdést is. hogy vajon, ha 
nem egy évtizedig tartott volna csupán az önkényura
lom. hanem fél évszázadig, másfél emberöltőn át. vajon 
kinek jutna eszébe a régi magánjogi törvényeket módo
sítás nélkül visszaállítani ? Kiváló előadói érzékkel hi
vatkozott vissza a francia forradalom példájára. ..Midőn 
Franciaországban a restauratio diadalát ülte. kinek ju 
tott eszébe a Code Napóleont a Szajnába dobni?"24

Mindezek alapján nem tud mást ajánlani a tisztelt 
háznak -  mondotta Horvát Boldizsár -  mint az ideigle
nes törvénykezési szabályok elfogadását. „Ez átmeneti 
híd készen van: tökéletes-e vagy sem? Az ily válságos 
pillanatban nem lehet kérdés -  csak átkelhessen rajta a 
nemzet a túlsó partra, a melyet törvényességnek neve
zünk; csak ne legyen kénytelen a jogi anarchia hulláma
in életveszély közt átgázolni. A ki az éhhalállal küzd, 
azt ne bíztassuk csemegével, a mit még megszereznünk 
kell; hanem adjunk neki kész kenyeret, habár árpából 
van is. ha megmenteni akarjuk.25

A képviselőház következő nyilvános ülésében, ami
kor tárgyalásba vette a ház a javaslatot, ismét fel
szólalt.26 „Horváth Boldizsár ékes beszédet tart a javas
lat mellett, példákkal bizonyítja azt, hogy pusztán a ré
gi magyar törvények nem elegendők a fennforgó ma
gánjogi minden viszonyok elintézésére.”27 Az Ország
bírói Értekezlet korábbi, már megismert álláspontjához

k ö v e tk e z e te se n  
tartotta magát, a 
nyílt ülésben tar
tott szónoklata 
főbb vonásaiban a 
zárt ülés argu
mentációját ismé
telte meg. A jelle
gében inkább jogi 
indokokat sora
koztató beszédtől 
abban tért el, 
hogy érvelésében, 
árnyalataiban po
litikusabb, a köz
jogi kérdéseket 
h atározo ttabban  
érintő szónoklatot 
hallhatott a képvi
selőház Horvát 
Boldizsártól. A 
konklúzió azon
ban ugyanaz volt.

Világosan lát
ta ugyanis, hogy 

immáron alkotmányos kapaszkodókat kell kínálnia a 
döntéshez, kristálytiszta érvekkel kell meggyőznie a 
javaslat ellenzőit is az Ideiglenes Törvénykezési Sza
bályok hasznosságáról és a döntés halaszthatatlansá
gáról.

Nem vitatta, hogy a nemzet alkotmányos hozzájáru
lása nélkül törvények uralmát és érvényét elismerni 
nem lehet, erre senki sem tarthat igényt. Az oktrojált 
jogszabályok szorító kapcsok a törvénykezés testén, de 
éppen ezért „fontosabb, de egyúttal nehezebb kérdés 
nem kerülhetett volna a tanácskozás szőnyegére, mint a 
törvénykezési.” A nehézséget éppen az adja, hogy tíz 
esztendő után a korábbi magyar jogot minden átmeneti 
intézkedés nélkül -  még ha mégoly törvénytelen volt is 
az interregnum alatt behozott jog -  visszaállítani aligha 
lehet. Mert a régi jog automatikus visszaállítása, együtt 
az erőszakolt jog 20 ezer paragrafusával, „a mindenna
pi élet ezernyi érdekeivel jön súrlódásba, éppen azon 
érdekekkel, a miket megvédeni a jus privatum felada
ta.” Az alkotmányos megfontolások azt követelnék, 
hogy az idegen jogszabályokat kivétel nélkül küldjék 
vissza Bécsbe, s „helyettük ismét a régi jó  Verbőczit” 
kellene a bíró asztalára tenni. A jogász azonban racio
nálisabban gondolkozik. Mert ő a hétköznapok problé
máival találkozik, amelyek arra szorítják a praxis em
berét, hogy megfontoltabban közelítsen a társadalmat 
mélyen érintő kérdésekhez.

2 3



Elismerte, hogy -  legyen pártolója vagy ellenzője a 
javaslatnak valaki -  ebben a gyűlésben mindenki a tör
vényesség szempontjából vizsgálta az Országbírói Érte
kezlet javaslatát. Pontosan azért, mert tisztában volt az
zal. hogy mindenki az alkotmányosság talaján értelmez
te az ideiglenes szabályokat, szükségesnek tartotta meg
győzőnek érzett érveit elősorolni, melyek ellenvetéseket 
kíséreltek meg leszerelni. Mint mondta, az országgyű
lésnek körültekintően és alkotmányosan kell eljárnia. 
Ezért érdemelt figyelmet azon ellenvetés, amely a cson
ka (erdélyi követek nélkül ülésező) országgyűlést nem 
szerette volna a törvényalkotásba vezetni. A szabályos 
tárgyalások és törvényjavaslatok felterjesztése azt a kép
zetet adta volna, mintha elfogadná az erdélyi különál
lást, s magának törvényalkotó hatáskört vindikált volna. 
„Azon aggályban, hogy az országgyűlés jelen abnormis 
helyzetében törvényhozásba bocsátkozva, hazai közjo
gunk egyik alapelvét támadná meg, a törvények iránti 
ragaszkodásnak, kegyeletnek oly fényes tanúsága nyi
latkozik. mely akkor is tiszteletre gerjeszt, ha a túlzás 
körébe lép. (...] Nagyon fájlalom én is, tisztelt ház, a 
tényleges hatalom azon törvénytelen eljárását, mi miatt 
az országgyűlés máiglan sincs kiegészítve; nagyon fáj
lalom. hogy nem vagyunk oly helyzetben, miszerint az 
alkotmányos törvényhozás rendes működését megkezd
hetnék. Ámde legszentebb érdekeink védelmét nem 
akarnám az ellenfél kegyelmétől függővé tenni. A poli
tikai ildom tiltja e pereiben visszapillantanom a múltba, 
a hol több csonka parlamenttel találkozhatnánk, a me
lyek rendkívüli helyzetben rendkívüli eszközökhöz fo
lyamodtak. -  s a nemzet engedelmeskedett. Elég az hoz
zá. hogy most a nemzet akarata s a körülmények hatal
ma a mi kezünkbe tévé le e kérdés megoldását, a mely
től milliók jóléte és nyugalma függ -  s én azt nem me
rem magamtól elutasítani. Ha a megoldás jogát máshon
nan nem meríthetem, a nemzet akaratából, az önfenntar
tás ösztönéből mernem azt.

Rendkívüli körülmények magukkal hordják a jogot 
is: rendkívüli intézkedésekhez nyúlni.

Egyébiránt úgy hiszem, a magyar közjog nem veszt 
vele semmit, ha azon elvet, mely a szőnyegen forgó ja 
vaslat első soraiban ki van fejezve, mely szerint a ma
gyar törvények hatálya visszaállíttatik. mi. a nemzet 
képviselői mondjuk ki. Ellenben igen sokat vesztene 
vele közjogunk, ha ez elvnek épen ellenkezőjét a tör
vénytelen hatalom mondaná ki, s ha ennek következté
ben alkotmányos bíróságaink feloszlanának. -  Mert azt 
nem tehetem fel róluk, hogy a nemzet képviselőinek 
beleegyezése nélkül keletkezett vagy keletkezendő bár
mely rendelet végrehajtására fognának vállalkozni."

Az Országbírói Értekezlet javaslata mellett argu
mentáló Horvát Boldizsár alapvetően jogi érvekkel 
igyekezett meggyőzni hallgatóságát. „Mit tennének 
azon urak például az esetben, ha az örökhagyónak sem 
gyermeke, sem testvérei, sem unokatestvérei nincse
nek? vajon az örökséget kinek és mely törvény szerint 
ítélnék oda? Mert az 1848:XV. törvénycikk az ősiség 
eltörlése által minden korábbi öröklési törvényeinket 
megszűnteié, ideiglenesen csak az 1836:XI V.
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t.czikkben foglalt plana successionalis eljárást hagyván 
fönn. a mely azonban az unokatestvéreken túl álló ol
dalrokonokról már nem rendelkezik. Ott van ugyan tör
vényes örökös nem létében a fiscus, de már minden 
tiszteletem mellett is a szt. korona iránt, annak jogait a 
magántulajdon körében ennyire kiterjeszteni nem vol
nék hajlandó soha.

Mit tennének továbbá azon esetben, ha valaki az el
hunyt magtalan testvér után az örökséget követeli azért: 
mivel ez. ősi javakból áll s a róla alkotott végrendelet 
semmis? Ha elvetik a keresetet, mivel az ősiség el van 
törölve: akkor megszegik az 1836:XIV. t. c. 7-ik szaka
szát. melyet az 1848:XV. t. cikk fenntartott; ha pedig 
félre teszik a végrendeletet: akkor megsértik az 
!848:XV. t. c. szellemét, melynek értelmében ősiség 
nincs.

Vegyünk más esetet elő. A végrendelet nélkül elhalt 
apa vagyonából a fiú kizárja a leányt: mivel a javak fi- 
ági természetűek, a melyekből a leányág az utolsó osz
tály alkalmával nem részesült. Akár beeresztik, akár pe
dig kirekesztik a leányt, megsértik a törvényt; első eset
ben az I836:XIV. t. ez. 3-ik §-át, utóbbi esetben pedig 
az I848:XV. t. cikket, melynek szellemével a fi- és le
ányág közti különbség meg nem fér.

Még egyszerűbb esetet hozok fel. Az apa végrende
letet alkot, a melyben minden vagyonát egyik fiának 
hagyományozza. A másik fiú. ki az örökségből minden 
törvényes ok nélkül kitagadva lön. mely törvény alap
ján kér orvoslatot?

Ha nincs ősiség: úgy az apa szabadon rendelkezhe
tett vagyonáról s a fiú köteles részt sem követelhet, 
minthogy ezt a magyar törvény nem ismeri. És meg is 
meg van sértve a magyar törvény szelleme: minthogy 
hazai törvényeink, mielőtt az ősiség eltöröltetett volna, 
csak azért engedtek a szerzeményekről korlátlan ren
delkezést. mivel a vagyonnak egy részére, t. i. az ősire 
nézve, a gyermekek már virtute legis úgyis biztosítva 
voltak.

íme tisztelt ház, ezek oly esetek, a melyek minden
nap előfordulhatnak s a bírót oly zavarba ejthetik, hogy 
kénytelen vagy a törvényt, vagy saját jogérzetét megta
gadni. Egyik rosszabb a másiknál. A törvényt mellőzve 
kivetkezik alkotmányos jelleméből, -  jogérzet nélkül 
pedig a bíró a magán jogélet zsarnoka, a ki megfojtja az 
igazságot s a törvény élettelen hulláját veti elénk.”

Érdemes egy pillantást vetni arra az érvre is, amely
ben Horvát Boldizsár az oly sokat emlegetett törvé
nyesség (m agánjogi értelmezését adta. A legkomo
lyabb problémája ezzel kapcsolatban az volt, hogy mi 
történjék a múlttal, a bukott rendszer alatt keletkezett új 
jogokkal?

A szigorú törvényességi megfontolás azt követeli, 
hogy a nemzet akarata nélkül hozott törvények alkot
mányos országban nem bírnak kötelező erővel. „Ha ez 
elvhez minden következményeivel együtt azonosan ra
gaszkodunk: akkor nem tagadhatjuk, hogy mindazon 
bírói ítélet, mely törvénytelen törvények alapján, tör
vénytelen bírák által hozatott, szintén érvénytelen; ak
kor minden jog és birtok, mely ezen ítéleteken alapul.
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ingataggá vált: minden osztály, szerződés, adóslevél, a 
mennyiben ezek a magyar törvények kellékeinek meg 
nem felelnek, megtámadható. És tudjuk, miszerint már 
csak az adóslevélre nézve is a német és a magyar törvé
nyek közt mily lényeges eltérés van. | ... | Egy szóval ak
kor minden jogcselekvény, a mely a lefolyt évtized alatt 
történt, érvényére nézve kétes. Ide vezetne bennünket a 
merev törvé
nyesség logiká
ja, azon határig, 
a hol a merő tör
vénytelenség, -  
egy végetlen jo 
gi anarchia sötét 
chaosza föd el 
mindent; s azért 
meg kell ismer
nünk. hogy a tör
vényesség fogal
mának is meg
vannak term é
szetes korlátái, 
miket maga a 
cél. t. i. az igaz
ság, a kor szük
ségei. a helyzet 
k én y szerű ség e  
szabnak neki.

Ennél fogva még azt is. hogy a restituált magyar tör
vényeknek visszaható erőt adni nem akarunk, hogy a né
met törvények uralma alatt szerzett jogok hatályát érin
tetlenül kívánjuk hagyni, nyíltan, világosan és határo
zottan ki kell mondani: mert különben a törvénykezés a 
helyett, hogy a  jogsérelmek orvoslását nyújtaná, épen az 
ellenkezőre, a szerzett jogok megtámadására, felforgatá
sára fogna kizsákmányoltatni. Azt pedig én. mint szigo
rúan alkotmányos ember, nem ismerhetem el. hogy a bí
ró mint nem a törvényhozó hatalom részese, hanem csak 
a végrehajtó hatalom közege, feljogosítva volna oly tör
vényeket ítélethozás által sanctionálni, a melyeknek ha
tályát, legalább a múltra nézve a nemzet nem 
érvényesíté. Ezt tehát, t. i. a visszahatlanság elvét, nem 
mondhatja ki más, mint maga az országgyűlés.”

Horvát Boldizsár úgy vélte, megtámadhatatlannak 
hitt érvelése, mely a közjog és magánjog viszonyát volt 
hivatva tisztázni, meggyőzte a javaslat ellenzőit. Vilá
gosan megfogalmazta: a közjog, amely a politika esz
köze „bukhatik a nélkül, hogy a magánjognak is buká
sát szükségkép maga után vonná.” Ezer esztendős tör
ténelmünk számos esetét hívta tanúnak. „Ellenben a hol 
a magánjog alapjai megrendülnek, a hol az enyém és ti
éd fölötti jogfogalmaknak zavara áll be: ott oly erkölcsi 
süllyedés veszélye fenyeget, mi ellen semmiféle közjog 
nem ad orvoslatot. És ebben igen nagy ok fekszik, nem 
arra: hogy a magánjog kedvéért a közjogot elhanyagol
juk. hanem arra. hogy közjogi aggályainknak a magán
jog életét áldozatul esni ne hagyjuk.”

Azonban csalódnia kellett, amikor arra számított, 
hogy az országgyűlésben lehet tiszta, praktikus jogászi

vitát folytatni; a polémia nyomban politikaivá fajult. 
Halász Boldizsár szerint a tárggyal szoros kapcsolatban 
áll a közjogi kérdés elintézetlensége. Amíg arra válasz 
nincsen, nem lehet elfogadni a magánjogi viszonyokra 
vonatkozó szabályozást. Szabó György pedig kifejezet
ten az osztrák pátensjog akceptálásának tekintené az 
Ideiglenes Törvénykezési Szabályok elfogadását.28 „A

megyék e mun
kálatot »magán« 
munkálatnak cí- 
mezék, s erre is 
kiterjeszték a le
galitás izgágáját. 
Az országgyűlés 
azonban mél- 
tánylá az anyagi 
érdekek pressio- 
ját, s maga részé
ről is »elfogadá- 
sul ajánlá« a 
munkálatot, mi
után az már 
előbb ő fölsége 
szentesítését nye- 
ré meg.”29 A 
közjogi meder
ben lefolytatott 
vitát végül is 

név szerinti szavazás zárta, ahol a felirati-határozati 
kérdés közötti arányoknál jóval erősebb többséget szer
vezett Horvát Boldizsár a kérdés mögé: 152 igen elle
nében csupán 70 nem voksot regisztráltak a jegyzők.30

Horvát Boldizsár még egyszer csatába indult a ja 
vaslat mellett. A főrendi ház által elfogadott felirati ja 
vaslatot a határozatiak javaslatára kiegészítették egy 
záradékkal, hogy ti. „fölküldése módjából a jövendőre 
az ország alkotmányára és parlamenti kormányzási jo 
gára semmi következtetés ne vonassék.”31 Horvát Bol
dizsár -  érzékelhetően nem politikai, hanem jogászi 
megfontolásból -  a felirati záradék mintájára az Ideig
lenes Törvénykezési Szabályok mellé is indítványozott 
egy jegykönyvi bejegyzést csatolni, hogy ti. „jegyző
könyvileg ki fejeztessék, hogy ezen országbírói tanács- 
kozmány javaslatát a ház elfogadta, egyúttal kijelentse, 
hogy a rendkívüli helyzet által szükségelt ezen eljárás
ból az ország törvényhozási függetlenségére semmi 
káros következtetés ne vonassék” . Ebben a fordulatban 
a jövendő kodifikációt szándékozta óvni Horvát. Nem 
annyira a politikai és alkotmányos függetlenség kérdé
sét féltette, mint a visszaállított ősi magánjog által, a 
pátensjogot övező általános ellenszenv hatására eset
leg visszaszoruló jogi modernizációt. Javaslatát megint 
nem jogi kérdésként értelmezték a képviselők: hatal
mas vita bontakozott ki, melynek csak úgy tudtak vé
get vetni, hogy Horvát Boldizsár visszavonta 
indítványát.32

Ezt követően nem vétette észre magát az országgyű
lés munkájában. Visszahúzódott a bizottsági munkák
ból, nem vállalt szerepet sem a Nemzeti Múzeum, sem

A főrendiház Mise a pesti kereskedelmi testület épületében. IKő I
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az Országház, sem a Ludoviceum ügyeivel foglalkozó 
bizottmányokban.33 jóllehet Lónyay Menyhért rábírta, 
hogy az egyik legfontosabb dokumentum fogalmazásá
ban vegyen részt. Lónyay naplójának bizonysága sze
rint Horvát Boldizsár tagja volt a  „jelen országgyűlés 
teendőiről hozandó határozat szerkesztésével megbízott 
bizottmánynak.”34 

Az ún. határo
zati kilenczes bi
zottmány elnöke 
Dessewffy Emil, 
előadója Lónyay 
Menyhért volt, 
tagjai pedig Bó- 
nis Sámuel, Szap- 
lonczay József.
Madáts Imre, Mi- 
sits János, Horvát 
Boldizsár, Kalauz 
Pál és Jámbor 
Pál.35 A határoza
ti javaslat szerint, 
amelyet a bizott
mány előterjesz
tett, a képviselő
ház határozati lag 
kimondta: „A l
kotmányos jogai 
és közjogi állásá
nak visszaszerzé
se után fő teendő
jének ismeri al
kotmányunk szel
lemében kifejteni 
azt. mit az 1848- 
diki országgyűlés 
bevégzetlenül ha
gyott. [...) Szük
ségesnek tartja 
továbbá az összes 
magyar törvény
kezés rendezését, 
s evégett a polgá
ri és büntető jog
nak törvényköny
vekbe foglalása 
iránti javaslatké
szítéssel egy országos választmányt bízni m eg...”36 A 
szövegben egyértelműen az Országbírói Értekezlet állás
pontja és Horváth Boldizsár törekvései jelentek meg. A 
jövőre vonatkozólag a rendi jog felé forduló szemlélet 
helyett a jogmodemizáció, a korszerű magyar jog megte
remtésének programját fogalmazta meg a bizottmány. A 
negyvennyolcas alapra helyezett koncepció nem tagad
ta a jogfolytonosságot, de annak kiindulópontjául az 
áprilisi törvényalkotást határozta meg. Ez elfogadható
vá tette a radikális negyvennyolcasoknak is a javaslat 
elfogadását, hiszen immáron nem az osztrák pátensjog 
életben tartásáról szólt a vita, hanem a magyar kodi-
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fikációról. S azt érzékelte mindenki, hogy a negyven- 
nyolcas törvények továbbépítésére nagyon nagy szük
ség van.

Az áprilisi törvényhozás, amely -  Ghiczy szavaival 
élve -  „vágtatva tárgyalt törvények” sorát alkotta meg, 
sem az idő szűke, sem pedig a mind fontosabbá váló 
politikai és alkotmányos szervezések okán nem volt ké

pes arra, hogy le
zárt törvényhozói 
munkát hagyjon 
hátra. A legendás 
április dekrétu
mok nagyobbik 
része ideiglenes 
vagy/és deklara
tív volt.

A fokozott tem
pójú jogalkotás 
érthetően provi
zórikussá tette a 
szabályozások szá
mos területét, mi
ként arról több 
törvénycikk is ren
delkezett. A me
gyei hatóság, a 
megyei tisztvá
lasztások, a sza
bad királyi váro
sok. a községi vá
lasztások. a Jász- 
Kun Kerület, a 
Hajdúkerület szer
vezése és műkö
dése ideiglenesen, 
addig lettek szabá
lyozva, amíg „a 
legközelebbi or
szággyűlésen le
endő intézkedé
sek” meg nem szü
letnek.37 A nemze
ti őrseregről csak 
addig intézkedtek 
a rendek, míg „a 
legközelebbi or
szággyűlés kime- 

rítőleg rendelkeznék” .38 Ennél is jelentősebb volt azon
ban azoknak a törvényeknek a köre és súlya, amelyek 
deklaratív jelleggel születtek. A törvények jelentős ré
sze kodifikationális szempontból csak erős túlzással 
volt valódi cikkelynek tekinthető. Az idő szorításában 
és az átgondolt javaslatok érezhető hiányában alkotmá
nyos szempontból deklaratív törvényeket fogadott el az 
országgyűlés, amelyek valódi realizálására, tartalmá
nak kibontására a későbbi országgyűléseket tették fele
lőssé negyvennyolc kodifikátorai. A földesúr-jobbágy 
viszonyból folyó megkülönböztetések felszámolása 
egyértelmű volt, hiszen pusztán eltörölni összehason-
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líthatatlanul egyszerűbb aktus, mint újat alkotni a he
lyébe. Az ősiséggel kapcsolatos, március 30-án felter
jesztett javaslatra például a diaetális bizottság megle
hetősen szűkszavúan, egyszerűen csak megjegyezte: 
ez csak elvi kijelentés. Nem véletlen, hogy a kancellá
ria és az államkonferencia együttesen egy napot sem 
szánt rá a tárgyalásokra. Április 3-án már elkészült a 
leirat is.

A korábbi gyökeres jogintézmények deklaratív fel
számolása számtalan rendezendő kérdést hagyott nyit
va, melyre kénytelen volt az országgyűlés halasztással 
reagálni. A Magyarország és Erdély egyesítéséről szó
ló törvénycikk az egyesült törvényhozás majdani fel
adataként jelölte meg az egyesülés részletes szabályai
nak kimunkálását.39 A közös teherviselésről rendelke
ző törvénycikk a közteherviselés konkrét formájának, 
az adórendszernek a kidolgozását a jövőre tette, és a 
feladatot az igazságügyi minisztériumra testálta.40 Az 
úrbéri terhek megszüntetésével kapcsolatos teendők
ről. a magánföldesurak kármentesítéséről ..a legköze
lebbi országgyűlésnek részletesen kidolgozandó tör
vényjavaslatot fog" a minisztérium előterjeszteni -  
ígéri a törvényszöveg,41 akárcsak a megszüntetett úr
béri magánúri javadalmak statusadóssággá leendő át
változtatásának részletes szabályairól.42 Az összesítés
ről. a legelőelknlönözésről és a faizásról rendelkezve 
az országgyűlés úgyszintén részletes törvényjavaslat 
előterjesztésére kötelezte a minisztériumot.43 A  papi ti
zed deklarációjának törvényszöveggé változtatása 
úgyszintén a jövő országgyűlésre halasztatott. és a mi
nisztérium feladatául adatott ki.44 A hitelintézet alap
szabályai. a működéséhez szükséges tőke megszerzése 
és kezelési szabályai további miniszteriális tevékeny
ség eredményeképpen születik majd meg.45 Az ősisé- 
get el törlő törvénycikk egyenesen a polgári törvény- 
könyv kidolgozásának kötelezettségét rótta a min
isztériumra.4'' A magyar egyetemre vonatkozó szabá
lyozást hasonlóképpen a következő országgyűlésre 
hárították.47 A magyar jogrendszerre ugyancsak ráfért 
a kodifikáció.

Az 1861. évi bizottmányi javaslat „az ország tör
vényszerű kormányzatának feladatához számítja, hogy

J  egvzetek------------------------------------------------------------

1 Kisvármegye. A Magyarország vármegyéi és városai ál
landó bizottsága felügyelete alatt írta a vasvármegyei he
lyi munkatársak bizottsága. Magyarország vármegyéi és 
városai (Magyarország Monographiája). A Magyarország 
vármegyéi és városai állandó bizottsága közreműködésé
vel szerkeszti Sziklay János és Borovszky Samu (Apollo 
Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 
MDCCCXCVIII. 244 p.: a továbbiakban: Borovszky 
-Sziklay: Vasvármegye).

2 Kecskeméthy Aurél: Vázlatok eg\’ év történetéből (nyomu
kon Emich Gusztáv Magyar Akadémiai Nyomdásznál, 
Pest. 1862. 130. p.)

3 Az 1861-ik évi Magyar Országgyűlés. I—III. kötet (Kiadja 
Osterlamm Károly, Pest, 1861; A képviselőház második 
ülése april 9-én: I. kötet. 40. p.; a továbbiakban: Ogv. 
1861. I.).

az mielőbb törvényjavaslatot terjesszen az országgyű
lés elébe a földesúri viszonyokból eredt -  és még fenn
á lló -jo g o k  és kötelezettségeknek a tulajdoni jog sérté
se nélkül és az érdekeltek által történendő megváltásá
nak. illetőleg kártalanításának szabályozása iránt, ezen 
tárggyal kapcsolatban javallva az államkormányzat ál
tal felállítandó vagy segélyezendő oly hitelezési módo
kat, melyek által a megváltás hosszabb idejű tőketör
lesztéssel összekötött, jutányos kamat melletti hitelezés 
által átaljában elősegíttessék48 [...]  az ország anyagi 
erejének kifejthetése céljából pedig az első teendők kö
zé sorozza: A pénzforgalmat képező értékjelek ingado
zásának, mely az összes nemzetgazdászatra, köz- és 
magánhitelre károsan hat, megszüntetését; jövőre nézve 
pedig egy magyarországi értékjegyforgalomnak szilárd 
alapokra fektetett megalapítását.”49 Ezek a sorok is ma
gukon viselik Horvát Boldizsár keze nyomát, bár tud
juk. a földhitelintézet gondolata visszament a reform
korra, tárgyalták 1848-ban is, s aktuálisan is több refor
mer dolgozott a terven, köztük Dessewffy Emil, 
Csengery Antal és Lónyay Menyhért, akik bevonták a 
munkába a mind ismertebbé váló jogászt, Horvát Bol
dizsárt is.

A továbbiakban a jegyzőkönyvek nem rögzítették 
Horvát Boldizsár aktív szereplését. De mindvégig ott 
állt Deák háta mögött, aki bizton számíthatott a szava
zatára. Csöndes, higgadt szakmaisága a későbbiekben 
jelentős szerepet érlelt a számára.

Az 1861. évi országgyűlés eloszlása után a Vas vár
megye által a Szarvas Vendéglő nagytermében, a volt 
főispáni helytartó. Festetics György tiszteletére rende
zett lakoma alkalmából Horvát Boldizsárt kérték fel. 
hogy pohárköszöntőket tartson. Az egyiket Festetics 
üdvözlésére tartotta, s ebben köszönt ő is el képviselői 
megbízatásától. A másikat „imádott jó  hazánk, a szép 
Magyarországra" mondta, melyet német doktorok pró
bálnak kezelni, s a „typhus constitutionalis" betegség
ből kigyógyítani. Azonban a szegény német orvoslók 
által doktorált „mondvacsinált beteg” csak nem akar 
jobban lenni. Pedig a beteget drasticus allopathicus sze
rekkel kísérelnék meg kezelni, nem mellőzve a home- 
opathius labdacsokat sem.50

4 VII. osztály: Sz.alay Sándor, Rakovszky Mór. Kovács 
Ferencz.. Békássy Lajos, Balogh János, Bodon Ábrahám, 
Branovácsky István. Lo-Presty Árpád báró, Fráter Pál. 
Sárközy Kázmér, Kurucz György, Ráday Gedeon gróf, 
Bethlen József gróf, Bakalovich Szilárd, Frideczky La
jos, Szalay László, Horváth Boldizsár, Keglevich Gyula 
gróf. Böszörményi László, Mácsay Lukács, Szabó József. 
Csáky Tivadar gróf, Zákó Sándor, Csanády Sándor, 
Szelestey László, Bika Simon. Dellimanics István, Bónis 
Sámuel, Kállay Ödön. Bernáth Zsigmond, Popovics Zsig- 
mond. Bartal János, Máriássy János (Az 1861. évi ápril 2- 
kán Pesten egybegyidt országgyűlés képviselőházának 
irományai. Pest, nyomatott Landerer és Heckenastnál. 4. 
sz. 17. p. [Országgyűlési Könyvtár. Magyar Parlamenti 
Gyűjtemény; a továbbiakban: MPGY Ogy. 1861 írom.]: 
továbbá: Az 1861. évi ápril 2-kán Pesten egybegyidt or-
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szággyűlés képviselőházának jegyzőkönyve. Pest, nyoma
tott Landerer és Heckenastnál. A képviselőház II. Orszá
gos ülése april 9-én. 24. sz., IV. p. [Országgyűlési 
Könyvtár. MPGy; a továbbiakban: MPGY Osy. 1861 
Jkv.j).

5 A Képviselőház XlX-ik ülése. 1861. április 30. (Oay 1861.
1., 157. p.)

6 A Képviselőhöz XIX. Országos ülése 1861. május hó 7- 
én. In: Az 1861. évi ápril 2-kán Pesten egybegyűlt ország- 
gyűlés képviselőházának naplója. 1-2. kötet. Hiteles ki
adás. Szerk. Hajnik Károly (Pest. Landerer és Heckenast. 
MDCCCLXI, I.. 99. p.: a továbbiakban: MPGY Ogy. 
1861 KN). Az áj I. osztály: Pethes József, Pillér Gedeon. 
Demjén István, Károlyi Ede gr.. Raczkovics Koznia. Cseh 
Sándor. Ács Károly, Eder István. Lukács György. Tisza 
Lajos. Branovácsky István. Boczkó Dániel, Latinovics 
Vincze. Zámory Kálmán. Horváth Boldizsár. Markovics 
Antal. Sárközy József. Békássy Lajos. Tolnay Károly. Né
meth Albert. Pópa György. Kupricz Imre. Bodon Ábra
hám. Horváth Döme. Hodossy Ede. Rónay Lajos. Bethlen 
József gr.. Nagy-Szabó Ignácz. Maróthy János, Kurcz 
György. Zákó Sándor. Illéssy János. Seregélyi Sándor. 
Szabó György, Korics Gáspár (MPGy Oey 1861. Jkv., 
134. sz. XXII. p.).

' A Képviselőház V-ik ülése. 1861 április 18. (1861. I.. 
58. p.)

s A Képviselőház III. Országos ülése. 1861. april 16-án 
(MPGY Ogy. 1861. KN. I.. 7. p.)

9 A Képviselőház XIV. Országos ülése. 1861. april 30-án 
(MPGY Ogv. 1861. KN. I.. 69. p.: MPGv Ouv 1861. Jkv..
91. sz. XVli. p.)

1,1 A Képviselőház XIV. Országos ülése. 1861. april 30-án 
(MPGY Ogy. 1861. KN. I . 71. p.: MPGv Ogv 1861. Jkv..
92. sz... XVII. p.)

11 A Képviselőház XIV. ülése. 1861. április 30. (Ogv 1861.
1.. 109. p.)

12 A Képviselőház XV. Országos ülése. 1861. május hó I -én 
(MPGY Ogy. 1861. KN. I..'82. p.: MPGv Ogy 1861. Jkv.. 
96. sz.. XVII. p.)

13 A Képviselőház XV. Országos ülése. 1861. május hó I -én 
(MPGY Oey. 1861. KN. I..82. p.: MPGy Oay 1861. Jkv.. 
98. sz... XVIII. p.)

u  A Képviselőház XXXVII. Országos ülése, június hó 5-én 
(MPGY Ogy. 1861. KN. II.. 53. p.)

1:1 A Képviselőház XLIII. ülése. 1861. június 12. (Oev. 1861. 
III. 98. p.)

16 A Képviselőház XIX. Országos ülése 1861. május hó 7-én 
(MPGY Ogy. 1861. KN. I.. 97. p.)

17 A Képviselőház XLIV. Országos ülése 1861. június 14-én 
(MPGY Ogy. 1861. KN, II.. 150. p.)

18 A Képviselőház XLVI. Országos ülése 1861. június 17-én 
(MPGY Ogy. 1861. KN. II..'158. p.: MPGy Ogy 1861. 
Jkv.. 297. sz.. L. p.)

19 Horvát Boldizsár: Az Országbírói Értekezlet javaslatáról 
(A képviselőház zárt ülésében 1861. június 18.). In: Toldy 
Ferenc: A magyar politikai szónoklat kézikönyve a legré
gibb időktől a jelenkorig vagyis a kitűnőbb politikai szóno
kok életrajzi adatokban és jellemző mutatványokban fel

tüntetve a magyar politikai szónoklat történeti vázlatával 
(Pest. Emich Gusztáv tulajdona. MDCCCLXV1. Második 
kötet. 269. p.; a továbbiakban: Horvát. 1861)

20 Horvát. 1861. 271. p.
21 Horvát. 1861. 271. p.
22 Horvát, 1861.272. p.
23 Horvát. 1861. 273. p.
24 Horvát. 1861. 273. p.
25 Horvát. 1861. 275. p.
26 Horvát. 1861. 276. p.
27 A Képviselőház XLVII. ülése. 1861. június 20. (Oey 1861.

111.. 127. p.)
28 A Képviselőház XLVII. ülése, 1861. június 20. (Oey

1861.. III.. 128. p.)
29 Kecskeméthy. 1862, 75. p.
311 A Képviselőház XLVII. ülése. 1861. június 20. (Ogy

1861.. III.. 128. p.: MPGy Oey 1861. KN. 2. kötet. 163.. 
167. p.)

31 A Képviselőház L. ülése. 1861. június 24. (Oey 1861.. III.. 
143. p.)

32 A Képviselőház L. ülése. 1861. június 24. (Oey 1861.. III.. 
143. p.)

33 A Képviselőház Lili. ülése. 1861. június 26.. 27. (Ogy
1861.. III.. 174. p.: MPGv Oey 1861. KN. II.. 223.. 
229. p.)

34 Lónyay Menyhért naplója 1860-1861. Szerk. Deák Ágnes, 
sajtó alá rendezte, a jegyzeteket írta: Berkes Hajnalka. 
Laszli Mariann. Nagy Anita (Századvég Kiadó. Budapest. 
2004. 271. p.: a továbbiakban: Lónyay. 2004) 
Megválasztanak: az I. osztály részéről: Horváth Boldizsár: 
a Il káról: Madách Imre: a lll-káról: Szaplonczay József: a 
IV-kéről: Bónis Sámuel: az V-kéről: Dessewffy Emil gróf. 
a VI-káról: Kalauz Pál: a Vll-kéről: Jámbor Pál: a VIII-
káról: Missits János: végre a IX-ik osztály részéről: Lónyai 
Menyhért (A Képviselőház XLVI. Országos ülése. 1861. 
június 17-én: MPGY Ogy. KN 1861. II.. 159 p.: MPGY 
Ogy. 1861. Jkv. 295. sz.' L. p.)
Lónyay. 2004. 273. p.

37 1848:16. te.. I. ij. 17. te., továbbá: 1848:23. te.. 3. S. 24. 
te.. I. $. 25. te.. 26. te.

38 1848:22. te.
w 1848:7. te.. M4(1 1848:8. te.. !•§
41 1848:9. te.. 2. §
42 1848:12. te.• 7.§
4.1 1848:10. te.,8 .§
44 1848:13. te., 2. és
4 5 1848:14. te., I. és
4 6 1848:15. te., I- §
4 7 1848:19. te.,3 .§
48 Lónyay, 2004, 274. p.
49 A végleges határozatszöveg olvasható: Az 1861-ik év 

april 2-án Pesten egvbegyült országgyűlés képviselőházá- 
nak jegyzőkönyveiben idézett irományok (Pest, 1861, 
97-98. p.)

5,1 A mi vármegyénk. Szerk. Huszár Pál. Kovács S. János 
(Budapest, kiadja a budapesti Vasmeayei Kör, 1891. 
3-5. p.)
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