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S chmidt Péter professzor ju 
bileumán öröm és megtisz
teltetés a laudálók között 

szerepelni. Különösen akkor, ha 
már a tisztelgő is jelentősen meg
haladta azt a kort, amit az ifjúi 
erények kialakulása idejének te
kintenek. Ámde őszinte az öröm, 
mivel közel fél évszázada, mint 
szemináriumi hallgató is csodál
hattam professzorom közjogi me
ditációit, precíz megfogalmazása
it. mindig kendőzetlen szakmai 
véleményét, s jogilag kifogástalan 
érveit.

Jelen írás a hazai közjogtudo
mány bölcsének. Deák Ferencnek 
és a korabeli osztrák jogtudósnak, 
Lustkandl Wenzelnek monografi
kus vitájából szemezget. Köztu
dott, hogy az osztrák közjogi ál
láspont olyan történelemhamisí
tást célzott, ami -  a többi között -  
a ’48-as törvények jogérvényének 
kétségbevonásával a magyar al
kotmányosság tagadásához veze
tett volna. Ezt kellett Deáknak 
Adalék a magyar közjoghoz (Pest, 
1865) című művében megcáfolni, 
s a tudatosan elferdített, illetve té
vedéseken alapuló nézetrendszert 
szétzúzni.

Deák Adaléka becses opus, hi
szen a mai közjogtudományi érté
kelések is egyértelműen kiemelik 
jelentőségét, s talán az sem vélet
len, hogy a Verwirkungstheorie 
vádját szétporlasztó érvelést tartal
mazó művet -  mint különösen je
lentős tudományos eredményeket 
tartalmazó munkát -  a Magyar Tu
dományos Akadémia Törvénytu
dományi Osztálya 1867. január 
17-ei ülésén akadémiai nagydíjban 
kívánta részesíteni, amit csak De
ák közbeavatkozása hiúsított meg.

Deák Ferenc (W. Biscombe Gardnerfametszete, 
The lllnslraled London News. 1867)
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Deák Ferenc Adalék a magyar közjoghoz című 
munkájának címlapja

Az osztrák közjogi kötet 1863-ban jelent meg Dos 
ungarisch -österreichische Staatsreclit. Zur Lösung dér 
Verfassungsfrage dargestellt von Wenzel Lustkandl 
Doktor dér Rechte címmel. Deák -  az argumentáció ad 
personam tagadásaként -  vitapartnerének állításait te
matikusán csoportosítva foglalta össze, majd ezeket jo
gi tények értékelő felvonultatásával cáfolta.

Az 1848. évi törvények jogérvényével, a Habsburg 
ház trónöröklési jogával, a Pragmatica Sanctióval, vala
mint az 1790/91. évi törvények értelmezésével foglal
kozó részek közül -  hic et nunc -  a magyar közjog 
1791. és 1848. évi alkotmányos alaptörvényeit kíván

juk vizsgálni.

Unió cum reliquis Regnis et
Provinciis haereditariis
Az osztrák szélsőséges közjogi 

álláspont az volt, hogy a magyar 
koronatartomány semmivel sem 
bír több jogot, mint az örökös or
szágokkal és tartományokkal 
fennálló, s a sanctio pragmaticá- 
val kapcsolatos egyesülés. Ebből 
következik -  így folytatódik az 
osztrák vitapartner állítása -  hogy 
a király eskü alatt ígérte, hogy 
minden alattvalót kényszeríteni 
fog arra, hogy a törvényeket, azaz 
az országok egyesülését megtart
sák. Ha tehát az uralkodó nem ír
hat alá semminemű törvényt, ami 
az egyesülés ellen szól (dér beg- 
ründeten unión mit den Lándem 
feindlich entgegen stellt), akkor a 
Magyarországgal egyesült orszá
gok hozzájárulása nélkül pl. az 
uralkodó (I. Ferenc József) hitle
véllel sem erősíthetné meg az 
1848. évi törvényjavaslatokat a 
többi örökös tartományok képvi
selőinek hozzájárulása nélkül.

Deák -  mivel Lustkandl pozitív 
adatok nélkül értelmezte, reáluni
ónak minősítve az „egyesülést” -  
argumentációjában egy viszont 
abszurd helyzetjellemzéssel egé
szítette ki az osztrák partner köz
jogi képtelenségét állító vélemé
nyét. Lustkandl a különböző tör
vényekből önkényesen kiragadott 
„confoederatio” és „bona vicini- 
tas” fogalmakból levezetett ab- 
normitást, miszerint a magyar ki
rály és a magyar nemzet törvény
hozási joga függővé tétetett 
Ausztriától, továbbá a nőágra ki
terjesztett öröklési rend, e trón
öröklésekre a többi örökös tartó-



Jog
mányokban ugyanúgy elfogadott elsőszülöttségi sor
rend. valamint Magyarország és az örökös tartomá
nyoknak az uralkodó általi együtt és viszonosan -  elvá
laszthatatlanul és feloszthatatlanul -  történő birtoklása 
a kormányzat teljes közösségével miért jelentené azt, 
hogy a „magyar királynak és a magyar nemzetnek soha 
teljes joga nem volt közjogi viszonyaira nézve?”

Avagy ezekből az állításokból logikusan következik-e 
az. hogy a magyar nemzet és a király egykor teljes tör
vényhozási joggal bírtak ugyan, de világosan és határo
zottan lemondottak eme jogról, s átruházták vagy meg
osztották e jogukat más országokkal, különösen az 
osztrák tartományokkal?

Közismert, hogy a pragmatica sanctióban a nemzet 
kikötötte jogainak sérthetetlenségét, s kiváltképp a tör
vényhozási jogban a szupremáciáját. hangsúlyozva, 
hogy „Magyarországon a fejedelem ne a többi tartomá
nyok módja szerint, hanem magának az országnak saját 
törvényei szerint uralkodjék és kormányozzon”.

Ebből pedig vitathatatlanul következik, hogy az or
szág szabadságának sérthetetlenségét, a saját törvényei 
szerinti kormányzást nem adta fel, s így alkotmányos 
önállóságát semmi más országnak nem engedte át. 
Ezért tehát Lustkandl úr tétele, nevezetesen az, hogy a 
császár az osztrák tartományok beleegyezése nélkül 
nem jogosított Magyarország törvényeinek elismerésé
re. olyan helytelenség, mintha a magyarok azt vitatnák, 
hogy a sanctio pragmatica szerint Magyarország kirá
lya az osztrák tartományokban addig abszolút hatalom
mal gyakorolt fejedelmi jogainak bármely részéről nem 
mondhatott volna le Maayarorszáa beleegyezése nél
kül.

Nulli alteri regno, aut populo obnoxium, 
séd propriam habens consistentiam et 
constitutionem
I. Az 1791:10. törvénycikkely deklarálta: Ő felsége 

elismeri, hogy az ausztriai ház nőágának, az 1723:1. és
2. törvénycikkek által Magyarországon és kapcsolt ré
szeiben megállapított örökösödése ugyanazt a fejedel
met illeti. Mindazonáltal Magyarország kapcsolt részei
vel együtt szabad ország, s kormányzatának rendszere 
(beleértve minden kormányszékét) független, azaz sem
milyen más országnak vagy népnek lekötve nincs (nulli 
altero regno, aut populo obnoxium). hanem tulajdon ön
állással és alkotmánnyal bíró ország (séd propriam 
habens consistentiam et constitutionem). Azaz Magyar- 
ország királyai által, saját törvényei és törvényes szoká
sai szerint, nem pedig más tartományok mintájára kor
mányzandó és igazgatandó entitás, mint azt egyébként 
az 1715:3., valamint az 1741:8. és 11. törvénycikkek el
rendelték.

Magyarország önálló alkotmányát Lustkandl úgy ér
telmezte. hogy a törvények szerint meg kell különböz
tetni a közös ügyeket a tisztán magyar ügyektől.

Deák replikái erre a fordulatra önmagukért beszél
nek. Elsőként azt veti fel, hogy a császár, mint magyar 
király, ha nem szentesíthette a ’48-as törvényeket, ak

kor hogyan képzelhető el a közös ügyeket tárgyaló re
álunió?

2. Izgalmasabb kérdés azonban, hogy mennyire ré
szei a magyar alkotmánynak az örökösödési rendre -  a 
regáliákra - , a kereskedelemre, a pénz- és a hadügyek
re vonatkozó rendeletek, úgyszintén a conföderációt 
megállapító törvény, valamint az a törvény, amely a po
litikai, katonai és közigazgatási rendszernek a kidolgo
zását szorgalmazta. Valóban nem tartoznak a magyar 
alkotmányhoz Magyarország és a többi örökös tarto
mány közötti kölcsönös egyetértést és uniót megállapí
tó törvények?

A kiindulópont az a magyar állítás, hogy a korona és 
jogai az uralkodóháznak kerültek átadásra, s nem az 
ausztriai tartományoknak. A pragmatica sanctio ugyan
is világosan fogalmaz. Az uralkodó örökös király és 
örökös tartományokban uralkodhat, de ez nem teszi a 
nemzetet „más ország vagy tartomány sajátjává”. Hi
szen a szent korona magyar királlyá emel, s így a feje
delem sem ismerné el a korona joghatóságának más or
szág alá rendelését.

Ebből következik, hogy a fentebb felhozott tárgyak
ban született egyes törvények nem képezhetik az alkot
mánynak lényegi részét -  állítja a haza bölcse.

Deák érvelése azonban kissé meggyengül, amikor 
különbséget tesz eseti tárgyú és általános kihatású lex 
között. Az utóbbit közjogi viszonyt alapozónak minősí
ti. s mint ilyet alkotmányhoz tartozónak deklarál, még
pedig azon az alapon, hogy e normák „maguknak a tör
vényeknek valóságos értelme szerintiek”.

Lustkandl pedig éppen az 1791:10 tc.-et. mint közjo
gi alaptörvényt vitatja, hiszen „az ideértve minden kor
mányszék" -  huc intellectis quibusvis Dicasteriis suis -  
szövegrészből kiemelte a suis szót, mondván: a tör
vényben kimondott függetlenség egyedül csak a ma
gyar dikasztériumokra értendő. Deák értelmezésében: 
az, hogy az országban minden kormányszék független, 
helyesen azt jelenti, hogy az ország egész törvényes 
„alakzatára" nézve független, azaz Magyarország önál
ló léte okán az ország kormányszékei nem függnek a 
többi tartománytól és természetesen azok kormányszé
keitől sem.

Deák következetessége példás, ám a dikasztériumok. 
a központi (uralkodói), a birodalmi kormányszervek és 
a tartományokban kiépített dikasztériumok lehetnek 
ugyan elkülönültek, de személyi és tárgyi értelemben a 
hierarchizáit viszonyokban nem kizárt az alárendelt 
helyzetük. Az viszont igaz, hogy az uralkodónak ki
épült kormányszervek, az abszolút monarchia jellemző
jeként, nem kérdőjelezték meg az uralkodás jogcímét.

Leges ferendi, abrogandi et interpretandi
Potestatem legitimé coronato Principi
et Statibus et Ordinibus Regni ad  comitia
confíuentibus communem esse
1. Az 1791:12. te. egy fordulata, a duális rendi kép

viseleti monarchia klasszikus tételét tartalmazza, mi
szerint: „a törvények hozásának, eltörlésének, magya-
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rázásának joga Magyarországban s kapcsolt részeiben 
közös a törvényesen koronázott fejedelemmel és az or
szággyűlésre törvényesen összesereglő karokkal és ren
dekkel.”

A vitázó felek között a még meg nem koronázott 
uralkodónak a törvényhozás és a kormányzás gyakorlá
sa terjedelme tekintetében alakult ki véleménykülönb
ség.

Lustkandl elfogadta, hogy a törvények hozatala két
pólusú hatalomgyakorlás, de az 1791:3. te. rendelkezé
sét -  minden jog megilleti a koronázatlan királyt is, ki
véve a privilégiumok adományozását -  kiterjesztően 
értelmezve azt állította, hogy az uralkodó megkoroná
zása előtt is gyakorolhatja az ország rendjeivel együtt a 
törvényhozás jogát.

Deák a királyi jog terjedelmét szűkebben értelmezi. 
A hivatkozott törvényhely ugyanis azt tartalmazza, 
hogy az örökös királyt a koronázás előtt az ország al
kotmány szerinti közkormányzatához tartozó minden 
jog megilleti. Szövegillusztrációként: „salvis tamen 
intermedio tempore omnibus furibus haereditarii Regis, 
quae ad publicam, constitutionique conformen Regni 
administrationem pertinent.” Tehát az általános szabály 
a „közkormányzást” tartalmazza, míg Lustkandl a kirá
lyi hatalom minden ágát, a törvényhozást is ideérti, no
ha a kivétel, a privilégiumadás tilalma nem ad alkalmat 
a kiterjesztő általánosításra.

2. Lustkandl pedig minden érvet megpróbál igaza bi
zonyítására felhozni. Szerinte a törvényhozási joggal 
analóg például a koronázási hitlevél kiadása. A diploma 
inaugurale a fejedelem és a rendek egyezkedésének 
eredménye, ami a koronázás előtt kerül nyilvánosságra, 
s azt, mint koronázatlan fő szentesíti az uralkodó.

Deák -  helyesen -  éles különbséget tesz a törvény 
és a hitlevél között. A hitlevél, mint előfeltétel a koro
názás attribútuma, más minőség, mint a törvényhozá
si eredmény. A hitlevél adása kötelezettség, amelyet 
az uralkodó, mint az ígért alkut szentesíti (...zu 
welcher Sanction er aber selbst wiederum verpflichtet 
ist). A hitlevél tartalma kötött, elemei a későbbi ural
kodókat is kötik. így a fejedelem az ország jogaira, 
törvényeire, szabadságára; a szent korona országban 
őriztetésére; a visszaszerzett, illetve visszaszerzendő 
területeknek az országhoz csatolására; a trónörökösö
désre jogosítottak magvaszakadtéval a szabad válasz
tás jogának feléledésére; s végül a trónt utódlóknak az 
ő hitlevele elfogadtatására az uralkodó esküt tesz. A 
törvényhozási jog pedig a koronázott királyt megille
tő jogosultság, amelynek során az eléterjesztett törvé
nyeket vagy elfogadja vagy elveti, s azokat nem köte
les szentesíteni.

A hitlevél és a törvény jogi különbsége így világos, 
szabatos kifejtést kapott Deák művében. Annál is in
kább fontos a koronázás és a törvényhozás collorári- 
umának tisztázása, mert az 1791:12. tc.-nek egy másik 
fordulata a pátensekkel történő kormányzás tilalmát 
taglalja. A vitázó felek nézetbeli különbségét az adta, 
hogy az uralkodó soha nem fog pátensekkel kormá
nyozni (Deák álláspontja), illetve csak azokra az or

szággyűlési törvényhozási tárgyakra vonatkozik ez a 
korlátozás, amelyek a törvényszékeknél in judiciis elő
fordulhatnak. Erre a szövegbeli disztinkcióra alapozta 
Lustkandl kétértelmű tézisét.

Köztudott, hogy a törvényszéki gyakorlat nem fo
gadta el az edictumokat. A cinikus értelmezést, hogy 
csupán csak a „törvényszéki tárgyakra” vonatkozik az 
országgyűlés törvényhozási részvétele, azzal utasította 
el Deák, hogy a „pátensekkel történő kormányzást a 
törvényszékeknél amúgy sem fogadhatnák el, az a tör
vényhozási jognak nem megszorítása, hanem következ
ménye”. Az általános tilalom kötelező, míg a részérte
lem adottság. Egyébiránt -  így Deák -  a nemzet tör
vényhozási joga nem 1790-ből való.

Mint hangsúlyozza, ez az ősi jog évszázados erede
tű. A Hármaskönyv II. rész 3. címében foglaltakat ma
ga Lustkandl is osztotta, miszerint a király valóságos 
törvényhozó, és az ország rendjei privilégiumaik őrei 
voltak. Ám arról nem kívánt tudomást venni, amire De
ák plasztikusan utalt, „hogy a fejedelem nem saját kor
látlan hatalmával alkotta meg a törvényeket, hanem 
összehívón a népet, megkérdezte, ha ily törvények tet- 
szenek-e vagy nem: és ha a nép azt felelte, hogy tetsze
nek. akkor lett csak a törvény szentesítve: valamint 
gyakran a nép is, amit a közjóra nézve szükségesnek 
tartott, közakarattal elhatározta, írásban a fejedelem elé 
terjesztette, s ha a fejedelem elfogadta, törvény lett be
lőle”. íme -  ahogy Deák nevezte -  a fejedelem és a 
nemzet közötti megosztott törvényhozó hatalom, mind
egyik része rendelkezett tehát kezdeményezési joggal. 
Több példa hozható fel az egyoldalú döntések testületi 
korrekciójára. így a 17. században -  II. Rudolf 1604- 
ben -  a rendek hozzájárulása nélkül, a vallás tárgyában 
iktatott egy cikkelyt az általa már szentesített törvény
be. Rövid időn belül, a bécsi békekötés (1606) első 
pontjában azonban el is törölték, mivel a rendek kon
szenzusa nélkül erőltették a törvénybe: cum is extra 
Diaetam et sine Regnicolarum assensu adjectus fuerit, 
et propterea etiam tollitur.

3. Az -1791. évi törvényhozást megelőző legislatio 
ékes példája továbbá a már hivatkozott 1715:3. te; ez is 
bizonyítja a dualisztikus hatalomgyakorlás egymásra
utaltságát, miszerint a fejedelem az addig hozott, s azt 
követő, országgyűlésileg elfogadott törvények szerint 
fog kormányozni. Az így született törvények pedig 
mindazon törvényhozási tárgyakat involválják, amik a 
kormányzás részei. Mi több, ezek témájuknál fogva 
gazdagabbak, mint a törvénykezési tárgyak -  az in 
judiciis -  értelmében. Noha a szatmári béke utáni lex 
idején a „mutua cointelligentia” és „unió” nem volt sza
batosan definiált, mint a sanctio pragmaticában, mégis 
fontos tudni, hogy az 1715. évi törvényt az 1723:2. te. 
ismételten megerősítette, s egyben hozzákötötte a nőági 
örökösödés elfogadásához.

4. A rendi hatalomgyakorlással -  az uralkodóházzal 
kapcsolatos polémia mellett -  kiemelt jelentőségű az a 
Lustkandl-tézis is, hogy Magyarország törvényhozása 
(kompetencia) sohasem terjedt ki a regaliákra, a katonai 
pénzügyekre és a külviszonyokra.



történeti szemle

A regaliák témája viszonylag egyszerűen volt elin
tézhető. mert csupán felsorolásszerűen is imponáló az a 
törvénymenynyiség. amivel a tényleges helyzetet jelle
mezte Deák. A bányák, a pénzverés, a só, a salétrom és 
a posta tárgyában -  1492-től 1843/44-ig -  közel félszáz 
törvényt hozott a magyar országgyűlés.

5. Izgalmasabb azonban az a nézetkülönbség, ami a 
klaszszikus három ügy: külügy. katonaság, pénzügy -  
az irodalomban közös érdekű, közösen intézendő és 
közös ügyek -  körül bontakozott ki. hiszen a terminus 
technikusoknak más és más volt a közjogi vonzata, ám 
mindhárom „elfért a perszonálunióként felfogott ál
lamkapcsolat keretei között” -  hangoztatta kiváló érté
kelő elemzésében Kovács István alkotmányjogász pro
fesszor.

A katonai ügyek vonatkozásában Lustkandl igen kri
tikus, mivel az insurrectiót sem kívánja betudni egye
düli nemesi elhatározásnak, hanem azt. I. István idejé
ből számítva, királyi jognak titulálja. Már az e tárgyú 
törvények száma (24) is cáfolatul hathat, de az igazi el
lenbizonyíték a 18. században megváltozott európai vé
delmi rendszerre adott magyar országgyűlési válasz. Az 
1715:8. tc.-ben az ország rendjei kimondták, hogy ban- 
deriális seregekkel és nemesi fölkeléssel az országot 
megvédeni már nem lehet, s ezért erős állandó katona
ságot kell tartani, amihez pedig adózni szükséges. De
ák felhívja partnere figyelmét, hogy az „e célra (hadi) 
szükséges adók és subsidiumok mindenkor országgyű
lésen. hová azok egyébként is tartoznak, tárgyaltassa
nak.'' Az állandó magyar katonaságnak, vagyis a ma
gyar ezredeknek a fenntartása részint toborzás 
(Werbung) által, részint pedig -  ha a helyzet úgy kíván
ta -  újoncozás által történt, ami pedig országgyűlési jó
váhagyást élvezett. A kivételes, királyi önhatalmú aka
rat-elhatározással történő újoncozást -  az emlékezetes 
1822. évit -  1825-ben az ország rendjei sérelmezték, s 
azt az uralkodó elismerve, újra nyomatékosította, hogy 
a közadó és mindennemű subsidiumok akár készpénz
ből vagy „termesztvényekből", akár újoncokból állja
nak. mindig országgyűlési egyezkedés alá (tractatus 
diaetalis) tartoznak.

A hadügyek és a pénzügyek szoros összetartozása, 
subsidiárius jellege értelemszerűvé tette, hogy a ma
gyar pénzügyek kettős természetűek voltak. Az állam 
bevételeinek egyik ágát képező korona- és kamarai jö 
vedelmek kezelése ugyanis ab ovo nem tartozott or
szággyűlési tárgyhoz. Igaz. hogy a koronajavak elide
genítéséhez a rendek hozzájárulása kellett, ám a kama
rajavakról az uralkodó önhatalmúlag döntött. Az állami 
közjövedelmek másik csoportjára, a regaliákra pedig 
már eddig is kimutattuk az együttes rendelkezési jogot.

A közjövedelmek harmadik csoportját az egyenes 
adók képviselték: ezek első alakzata az 1342-ben sza
bályozott lucrum camerae volt, amely portális alapon 
szerveződött, több évszázadon át fennmaradt, s nem ne
mesi adóteherként működött. Lustkandl felületes állítá
sát tehát a fentiek, az e tárgyban hozott, s Deák által ne
vesített húsz törvény, s különösen az 1825/27. évi or
szággyűlésen elfogadott 4. cikkely látványosan szét

zúzta. E törvény deklarálta, hogy a közadó megállapítá
sa csak az országgyűlés alá tartozik, azt onnan elvonni 
nem lehet, s az egyik országgyűléstől a másikig meg
ajánlott adót sem mennyiségére, sem nemére megvál
toztatni nem lehet.

Végezetül pedig az államviszonyok fejlődésének 
eredményeként 1848-ban. más országok példájára -  az 
ország alkotmányos jogaként -  elhatározást nyert: a 
részletes költségvetés előterjesztésének kötelessége, 
mégpedig az országgyűlési jóváhagyás céljából.

A külön uralkodói felségjogként deklarált külügyek- 
re, Lustkandl állítását nem tételesen cáfolva, csupán az 
1861. évi országgyűlési második felirat érvrendszeré
ből tudott csak meríteni Deák Ferenc: „Vannak hazánk
ban is oly fejedelmi jogok, amelyeket magára a király 
személyére ruházott az alkotmány. Ilyen fejedelmi jog 
a magyar királynak azon joga. miszerint a külhatalmak 
iránti viszonyokat, vagyis a külügyeket, legmagasabb 
királyi hatalmával intézi.”

De legislativae et executivae 
Potestatis Exercitio
1. A már többször hivatkozott alkotmányos érvényű 

törvény, az 1791:12. te. nemcsak, a törvényhozás, ha
nem a végrehajtás gyakorlatáról is rendelkezett.

A jogtörténészeknek communis opinio a pátensekkel 
történő kormányzás tilalma, ami azonban egyetlen eset
ben engedélyezett, midőn a közzététel sikeresen csakis 
e módon eszközölhető. A főként rendkívüli körülmé
nyekre hagyatkozás viszont csak akkor volt elfogadott, 
ha a pátens a törvénnyel egyező tárgyban született. 
„Ubi in rebus légi alioquin conformibus, Publicatio 
debito cum effectu hac unica Ratione obtineri valaret.” 
(Azaz egyszerűen: „publicatio debito cum effectu...”.)

Lustkandl és Deák között az értelmezésbeli különb
ség a mennyiségi és az eljárásjogi kondíciók eltérő 
megítélésében jelentkezett. Ebből is a processzuális 
megközelítés milyensége a lényeges. A tényhelyzet 
ugyanis Magyarországon az volt, hogy a törvény sze
rint, a legfőbb hatalom rendeletéi az országos kormány
székek útján a törvényhatóságokhoz küldettek, s ott ke
rültek kihirdetésre. Ez a rend biztosította, hogy mind a 
két fórumnak joga és módja volt a sérelmesnek vélt ren
delet ellen felterjesztést tenni. A királyi rendelet -  or
szágos kormányszék -  törvényhatóság modell minősült 
törvényes megoldásnak. Többször adódott, hogy nem 
így adtak ki rendeletet, s az ilyen normát nevezték pá
tensnek. Az 1791. évi törvények éppen ezt a rendhagyó 
modelltől eltérő kihirdetési eljárást tiltották, s ab ovo az 
általános tilalom dominált; a törvény minden kivétel 
nélkül deklarálta, hogy az ország pátensek által nem 
fog kormányoztami („...nunquam per Edicta, seu sic 
dictas Patentales Regnum et Partes annexas gubeman- 
das főre”). Ez egyébként azt is jelentette, hogy az ilyen 
rendhagyó módon született pátenst semmilyen törvény
szék sem fogadhatta el, tehát alakjuk miatt még azokat 
sem akceptálhatta, amelyeknek tárgya nem volt tör
vényellenes.



Luskandl viszont a rendkívüli esetre -  például láza
dás. járvány miatt működni nem tudó kormányszék, 
törvényhatóság -  vonatkozó pátenskiadást tekintette ál
talános lehetőségnek, s mindez a maga sajátos interpre
tációjában: ,.wo in den. dem Gesetze sonst angemesse- 
nen Angelegenheiten die Verkündigung eines Gesetzes 
mit dem schuldigen Erfolge nur auf diese einzige Weise 
erzielt werden kann...”

2. Az 1791:12. te. végszakasza tulajdonképpen az 
1869:4. te. előfutáraként értékelendő, azaz a főhata
lom a kormányzás és az ítélkezés elválasztásáról ren
delkezik.

Elsőként deklarálja, hogy a törvényes úton felállított 
bíróságokat a király önhatalmúan nem változtathatja 
meg; ugyanígy a törvényes ítéletek végrehajtását kirá
lyi parancsokkal nem akadályozhatják meg. A törvény
székek ítéleteit úgyszintén nem másíthatják meg. sem a 
király, sem pedig egy kormányszék, pl. kreált felülvizs
gálati okot kitalálva.

Lustkandl ezt az „időben korai”, kiemelkedő elvi je
lentőségű normát redukált kategóriának tekintette, je
lezvén: „alsó lauterjustiz-Sachen!” A szótani értelme
zés meggyőző erejét használta Deák. amikor is tartal
mas költői kérdésével válaszolt vitapartnere okoskodó 
kérdésére. Miként lehet a törvényi végsorokat -  „exe- 
cutiva autem potestas, nonnisi in sensu Legum per 
Regiam Majestatem exercebitur?” -  csupán törvényke
zési tárgyakra redukálni?

Lustkandl nem csupán a törvénykezési, de a tör
vényhozási tárgyak tekintetében is Magyarország de
valválásának legodaadóbb híveként mutatkozott meg. 
Abból a tévtanból indult ki, hogy Magyarország rend
jeinek soha nem volt valós törvényhozási joga a biro
dalom összérdekeire nézve. Azzal azonban, hogy a re
álunió tervbe vétetett, helyesnek mutatkozik, hogy a 
politikai, katonai és közgazdasági rendszer meghatá
rozásában a magyar rendek is részt vegyenek („nicht 
ohne einen gewissen Einfluss dér ungarischen 
standé”), mégpedig a mutua cointelligentia et unió 
cuin reliquis Regnis et Provinciis haereditariis értel
mében.

Deák tényeken alapuló szellemes replikája az ál
okoskodó, olvasásbani figyelem teljes hiányában szen
vedő, tájékozatlan vitapartner ellehetetlenítését szol
gálta. Lustkandl állításait az 1715:59. te.-re alapozta. 
Deák éppen e törvény teljes magyarázatával bizonyí
totta, hogy Magyarországnak mindig volt joga politi
kai, katonai és közgazdasági dolgokban nemcsak taná
csot, hanem konkrét javaslatokat is tenni.

Deák az 1715. évi törvény szakaszainak értelmezé
se során kimutatta, hogy a magyar országgyűlés által 
kiküldött biztosok, továbbá a király által felkért biz
tosok közös bizottsági munkája az egyik bizonyíték, 
illetve az itt született deputációs javaslat országgyű
lési megvitatása, majd király elé terjesztése a többi 
meggyőző érv Lustkandl állításának alaptalanságára. 
Azaz: egyértelmű, hogy a király és a nemzet e reál
uniós tárgyak felett is gyakorolta a törvényhozás jo-

__gát.
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„ Dass aber die oesterreichischen Lander 
mindestem siet dér pragmatischen 
Sanction eine einheitliche 
Gesammtmonarchie gebildet habén, 
wovon Ungam auch ein specieller Theil war." 
(Lustkandl!)

Deák Ferenc felkészültsége okán a rendkívül tanul
ságos szakmai vita végszakaszában elérkezett a partner 
előbb idézett „tromfjához”.

A szellem helyettesítéseként az erőfölényből támadó 
Lustkandl már nemes egyszerűséggel formulázta, hogy 
az osztrák tartományok, legalábbis a Pragmatica 
Sanctio óta, egységes összmonarchiát képeztek, amely
nek Magyarország csak egy speciális része volt. A bé
csi közjogász logikája zárt, a reáluniót is feladva össz- 
monarchiában gondolkodik. A Gesammtmonarchie 
speciális része tehát Magyarország is az osztrák örökös 
tartományokkal egyetemben; ergo, így Magyarország 
osztrák tartomány.

1. Deák gondolkodásának töretlen logikája a válto
zatlan premisszákkal a vitapartner egyoldalú állításai
nak ellehetetlenüléséhez vezetett. Deák zsenialitása 
mindvégig azon alapult, hogy az ausztriai tartományo
kat törvényes örökösödési joggal ugyanaz az uralkodó, 
mégpedig elválaszthatatlanul, s feloszthatatlanul birto
kolja. A fejedelem azonossága okán képeznek az adott 
országok/tartományok egy monarchiát, s így Magyaror
szág is -  de csakis ebben a korrelációban -  a közös 
monarcha birodalmának része. De nem osztrák tarto
mány. hanem jogilag független entitás, mind törvény- 
hozására, mind kormányzatára nézve. A sanctio prag- 
maticát nem az osztrák tartományokkal kötötte a ma
gyar nemzet, hanem a saját akarat-elhatározásából vá
lasztott uralkodójával, a magyar királlyal. Ám ez a 
megállapodás azonnal jogérvényét veszti, amint a per- 
sonális kapcsolat „végképeni magvaszakadtával" meg
szűnik.

2. Deák ellenérvei között az egész „Adalékában, de 
különösen e részében -  az ország közjogi entitásának 
osztrák tagadásában -  megkülönböztetett szerep jutott a 
törvényszövegekre történő hivatkozásoknak és azok 
etimológiai értelmezésének. így igen jellemző az 1805. 
évi és az 1807. évi törvények bevezetéséből adott vá
lasz a Lustkandl általi kiemelésekre. A vitapartner hely
telen idézeteiből világos a célzott ferdítés. Ugyanis a 
törvényhelyekben mind a Monarchia, mind Magyaror
szág külön-külön is megnevezésre került. Azaz: 
„Regnum Hungáriáé cum universa monarchia -  totius 
monarchiáé et perchari Hungáriáé Regni; és ismét 
Regni Hungáriáé et totius monarchiáé.”

Világos, ha csupán osztrák tartománynak tekintették 
volna Magyarországot, akkor erre felesleges lenne a 
külön megnevezés, mert a totius monarchiáé híven ki
fejezné a „vágyott” állapotot.

A „Regni Hungáriáé et totius monarchiáé” -  Ma
gyarországnak és az egész monarchiának -  törvényi 
formulájával nem azt kívánták magyar oldalról kifeje-



zésre juttatni, hogy az ország, „ő felsége uralkodása 
alatt álló örökös országok (haereditaria Regna) közé 
nem tartozik", hanem azt hangsúlyozták, hogy a közjo
gi tekintetben is önálló külön ország a törvényhozási 
tárgyakban, választott királyával együtt az osztrák né
pektől függetlenül, külön határoz.

3. Az örökös tartományok felfogással szemben kor
mányzati. dikasztériális szempontból is figyelemre tart
hat számot egy császári pátens kihirdetésének gyakor
lata is.

Lustkandl az 1804. augusztus I l-ei császári pátens
sel azt vélte igazoltnak, hogy mivel annak tartalmát, a 
Ferenc által felvett ausztriai császári címet 1805-ben a 
magyar országgyűlésen elfogadták, a császári pátenst 
egyben törvényi értékűnek is kell tekinteni.

Deák a császári pátens tartalmának és magyarorszá
gi kihirdetésének pontos felidézésével ellehetetlenítette 
a fenti állítást. A pátens ugyanis világosan utalt arra, 
hogy a császári cím felvétele nem érinti a királyságok, 
tartományok alkotmányát, előjogait, ezek továbbra is 
érvényben maradnak. ..Dass unsere sámmliche 
Königreiche, Fürstenthümer und Provinzen ihre bishe- 
rigen Titel. Verfassungen, Vorrechte und Verháltnisse 
fernerhin unverandert beibehalten sollen.”

Ami pedig a kihirdetést illette, nem a császári pátens 
került megküldésre, hanem egy külön királyi leiratban 
-  a magyar kormányszékek közvetítésével -  értesítették 
a köztörvényhatóságokat az ausztriai császári cím fel
vételéről. Deák kiváló érzékkel összekapcsolta a tény
helyzetet az 1791:12. te. tilalmi rendelkezésével, azzal, 
hogy Magyarhonban még a törvénnyel megegyező dol
gokban is csak akkor adhatnak ki pátenst, ha az egyéb
ként a hagyományos kihirdetéssel sikeresen nem bizto
sítható. Ez esetben pedig, akadály nem lévén, pátens 
nélkül is kihirdethető volt a császári cím felvétele.

4. Végül pedig a Lustkandl „alkotmányvesztés”- 
elméletének igazolására szánt tételt vesszük górcső alá. 
Az osztrák vitapartner provokatív kérdéssel vezeti fel 
állítását, nevezetesen, hogy szükséges-e új koronázási 
diploma (?), mivel az 1848. évi törvények jogilag nem 
érvényesek, miután az októberi diploma és a februári 
alkotmány (alias pátens) csak azon szabályok teljesíté
se, melyeket a magyar törvények 1715, 1723 és 1729 
óta felállítottak: ő felségére a császárra nézve nem 
szükséges új királyi hitlevél.

Deák tényszerű és egyben szellemes, ironikus vála
sza nem hagyott kétséget afelől, hogy a magyar alkot
mány szerint a király koronázása nem pusztán ünnepé
lyes szertartás, hanem, mint a teljes királyi hatalom 
alapja, közjogilag lényeges. Törvényeink szerint mint 
közjogi princípium szerepel, hogy a király koronázása 
előtt adjon ki hitlevelet, amelyben biztosítja az ország 
jogait, törvényeit, s ezt esküvel erősítse meg.

Az 1687:2. te., mint eredeti forrása alkotmányos elő
írásunknak, így rendelkezett: „et erga semper. 
totiesque, quoties ejusmodi Inauquratio instuaranda 
érit, praemittendam praeinsinuatorum articulorum 
diplomaticorum acceptationem, seu Regiam 
Assecurationem, deponendumque superinde juramen- 
tum.”

Deák válaszának ironikus fordulata pedig önma
gáért beszélt. Állította, hogy mind Ausztriában, mind 
Magyarországon azt hitte mindenki, hogy az 1861. 
február 29-i alkotmány új alkotmány (sic!), ámde azt 
állítani, hogy ez mégsem nóvum, hanem csak a ko
rábbi törvényeinkben felállított szabályok teljesítése, 
még dogmatikai torzónak sem tekinthető.

«**

Közjogtörténetünk egyedülálló vitájának tanulságai 
egyben Deák Ferenc szellemi arzenáljának, érvelési 
eleganciájának és meggyőző erejének fényes bizonyíté
kai. Olyannyira azok. hogy Deák kiegyezési remekmű
vében -  az 1867:2. tc.-kel és az 1867:12. te.-kel -  egy
értelműen visszaköszönnek.

A második cikkely -  a koronázási hitlevél és eskü -  
deklarálta, hogy az uralkodó Magyarország és társor
szágai törvényes kiváltságait, alkotmányát, Magyaror
szág koronázott királyai által szentesített törvényeit 
minden pontjában és záradékként biztosítja és betartja, 
s ezt királyi esküvel is megerősítette. A királyi eskü 
nemcsak a jogfolytonosságot, a személyek jogait és ki
váltságait, hanem a korona joghatósága alá tartozó te
rületek integritását is szavatolta: „Magyarország és 
társországai határát és ami ezen országokhoz bármi jog 
és címen tartozik, el nem idegenítjük, se meg nem 
csonkítjuk, sőt amennyire lehet, gyarapítjuk és kiter
jesztjük, s megtesszük mindazt, amit ezen országaink 
közjavára, dicsőségére és öregbítésére igazságosan 
megtehetünk."

A kiegyezési törvény pedig a fenti szellemben ren
dezte a magyar korona országai és Ő felsége uralkodá
sa alatti országok közös érdekű viszonyait. Mégpedig 
Magyarország önálló törvényhozási és kormányzati 
függetlenségével, s a közös érdekű viszonyok pontos 
meghatározásával. Úgy, hogy ezekre nézve „a két egy
mástól független alkotmányos képviselet jogszerűen in
tézkedhessen.”

Az írás a Festschriftből (Ünnepi kötet Schmidl Péter egyetemi 
tanár 80. születésnapjára. Szerk. Fűrész Klára. Kukorelli István. 
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék. Rejtjel 
Kiadó. Budapest. 2006) (különböző okok folytán -  leginkább a kés
lekedésem okán -  kimaradt. A köszöntés pedig szívügyem, s így kü
lönös öröm. hogy a folyóirat szerkesztőségének támogatásával meg
jelenhet a laudáció, egy olyan jubileum kapcsán, ami meghatározó 
közjogtörténeti relevanciával bír, hiszen az Osztrák-Magyar Mo
narchia 140 esztendeje született meg.
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