
történeti szemle

A tanulmány címe magyarázatot igényel. A törté
neti alkotmány időszakát lényegében I., Szent Ist
ván államalapításától az 1949-ben elfogadott írott 

alkományig lehel számítani.1 Csillag Gyula Deák Ferenc 
gondolatait idézte arról, hogy valójában mit is értetlek ak
koriban a történeti alkotmány fogalmán: „Alkotmányunk 
történelmi alkotmány, nem egyszerre készült, hanem a 
nemzet életéből fejlett ki s a nemzet szükségeihez s a kor 
igényeihez képest mind a nemzet jogait, mind a királyi jo
gokat illetőleg [...] változásokon ment keresztül.'" így le
hetséges, hogy „még a 19. század folyamán is kerültek elő 
újabb és újabb törvények, ami azt valószínűsíti, hogy ko
rántsem teljes az általunk ismert jogforrásanyag”.3 A köz
jogi irodalomban nem volt teljesen egyértelmű a történeti 
alkotmány fogalma.3 Fűinek szélesebb kritikáját adta F.ck- 
hart Ferenc,5 s Bibó István is fenntartásokkal nyilatkozott 
arról, hogy a magyar történeti alkotmány fogalma valójá
ban mit jelölt.6

Lélezett-e az alaptörvény fogalma? Mi volt az alaptör
vény és milyen ismérvek mentén minősülhetett egy tör
vény alaptörvénynek? Az alaptörvény kategóriája megfe
leltethető volt-e a sarkalatos törvény fogalmának?

A fenti kérdésekre akkor lehet választ adni. ha meg
vizsgáljuk a 19. század közjogi szabályanyagát, így a 
Corpus Juris Hungarici joganyagát és a 19. század elején 
kialakult, s a 20. század elején megszilárdult közjogi dog
matikát. Jelen tan ulmány ezek alapján kívánja meghatá
rozni, hogy a 19. században mit értett a jogalkotás és a 
jogtudomány alaptörvény és sarkalatos törvény fogalma 
alatt, s ezek között volt-e, és ha igen. milyen kapcsolat.

Miért aktuális a téma? 2012. január 1. napjától a ma
gyar jogrendszerben a jogforrási hierarchia csúcsán el
helyezkedő jogszabály az. Alaptörvény. A jogalkotó be
vezette az Alaptörvénytől elkülönülő sarkalatos törvények 
fogalmát. Az Alaptörvény deklaráltan elválik a sarkalatos 
törvényektől formailag és tartalmilag is. Az Alaptörvény 
a jogforrási hierarchia csúcsán elhelyezkedő jogszabály,7 
amelynek elfogadásához vagy módosításához „az or
szággyűlési képviselők kétharmadának szavazata szük
séges"^ amíg a sarkalatos törvények elfogadásához vagy 
módosításához „a jelen lévő országgyűlési képviselők 
kétharmadának szavazata szükséges”.9

I. A  19. század első felében született 
alaptörvényekről

1. A z  a la p tö rv é n y e k  a  C o rp u s  Ju ris  
H u n g a r ic ib e n

A Corpus Juris"1 Hungarici Kettős mutató'yábm " az 1000- 
töl 1914-ig terjedő időszakban az alaptörvény fogalmánál 
kizárólag egyetlen jogszabályt jelölt meg a gyűjtemény, 
az 1827. évi 3. törvénycikket az alaptörvényeknek érvény
ben való megtartásáról. Ezt a jogszabályt a Márkus Dezső 
által szerkesztett Magyar közjog a hatályban lévő tételes 
jogforrások alapján című, 1910-ben kiadott gyűjtemé
nyes mű is tartalmazza.17

Nacsa  M ónika

Az a laptörvényekről 
a tö rténeti a lkotm ány 
időszakában

Az 1827:3. törvénycikk szerint az „aggodalom meg
szüntetése végett, melyet a karok és rendek az alaptörvé
nyeknek a maguk érvényében való megtartására nézve 
[...] mentetlek”, arra a korabeli közpolitikái helyzetre 
utalt, amely a magyar rendek és a Habsburg udvar kö
zött alakult ki I. Ferenc uralkodásának idején, az 1825-ös 
országgyűlést megelőzőleg.13 Ez volt az egyetlen része a 
törvénycikknek, ahol tételesen szerepelt az alaptörvény. 
A király „a törvényeknek és az ország törvényes rend
szerének századok gyakorlata által megszilárdított struk
túráját tiszteletben tartva volt köteles kormányozni”. Az 
uralkodó „az országnak a fölavatási esküvel14 megerő
sített alkotmányát minden időben védelmezni és fönn
tartani” vállalta. Ezért vállalta az 1790:10., az. 1790:12. 
és az 1790:19. törvénycikkek megtartását és megtarta- 
tását.15

Az 1827:3. törvénycikk rendelkezései alapján megálla
pítható: (1) 1827 előtt ismert volt az alaptörvény fogalma 
a közjogi berendezkedésben, (2) nem kizárólag egyetlen 
jogforrást tekintettek alaptörvénynek, több jogszabályt is 
jelölt ez a kifejezés, (3) a konkrét törvénycikkben a ki
rály általánosan kötelezettséget vállalt a koronázási eskü
vel megerősített alkotmány védelmére,16 (4) a koronázási 
esküben vállalt kötelezettség teljesítése magában foglal
ta az 1790:10., az 1790:12. és az 1790:19. törvénycikkek 
megtartását. Az 1827:3. törvénycikk szövegéből követke
zik, hogy az alaptörvények közé sorolták az 1790:10., az 
1790:12. és az 1790:19. törvénycikkeket.

Az 1790:10. törvénycikk Magyarország és a hozzá
kapcsolt részek függetlenségéről rendelkezett.17 II. Lipót 
törvényi szinten18 elismerte, hogy „Magyarország 
királyaitól, tulajdon törvényei és szokásai szerint, nem 
pedig más tartományok módjára igazgatandó és kormány
zandó ország”, ami azt jelentette, „semmi más országnak 
vagy résznek alá nem vetett, hanem saját állami léttel és 
alkotmánnyal bíró" entitás volt a Magyar Királyság.10 Az 
1790:10. törvénycikk az önálló állami lét egyik alapvető 
ismérvének számító függetlenséget deklarálta. Ez a füg
getlenség a magyar rendeket illette, az állam és a rendek 
függetlensége így tehát fogalmilag törvényi szinten egy
beesett.70

Az 1827:3. törvénycikk ugyancsak alaptörvényként 
nevesítette az 1790:12. törvénycikket, amely a törvény
hozó és a végrehajtó hatalom gyakorlásáról szólt.71 Az. 
1790:12. törvénycikk értelmében a „törvények alkotásá
nak, eltörlésének s magyarázásának hatalma Magyaror
szágban és a hozzá kapcsolt részekben [...] a törvényesen 
megkoronázott fejedelmet és az országgyűlésre törvé-



nyesen egybegyült országos karokat és rendeket közösen 
illeti Mivel „ősidők óta a törvények értelmében 
Magyarországban a törvények a király és a nemzet köz
egyezésével hozattak'',23 ezért az uralkodó kötelezettsége
ként állapította meg az 1790:12. törvénycikk, hogy „soha 
nem fogja az országot és a kapcsolt részeket rendeletekkel 
vagy úgynevezett pátensekkel [...] kormányozni".33

Az 1827:3. törvénycikk által alaptörvényként nevesített 
utolsó norma az 1790:19. törvénycikk volt a segedelmek
ről és az adózásról, 34 A király „szabad tetszés szerint” és 
az „országgyűlésen kívül” hadi segedelmek adóként törté
nő beszedéséről nem dönthetett. A törvénycikk „épségben 
maradván az 1715. évi Vili. törvénycikknek az 1741. évi 
XXII. törvénycikkben bővebben magyarázott rendelke
zése" azt jelentette, hogy kivételes esetben35 azonban „a 
nádorispán, az ország prímása, a löpapok, a bárók, a ki
rályi ítélőtábla képviselői, a megyék követei és a szabad 
királyi városok képviselői a rendes országgyűlésen kívül 
összejöjjenek és kizárólag a területi függetlenséget fenye
gető helyzet kezelése érdekében a hadi költségeket fedező 
adókról „tanácskozhassanak és határozhassanak”.36 Fő
szabályként a király a hadi költségek fedezésére adót ön
kényesen nem állapíthatott meg, erre csak az országgyű
léssel együtt volt jogosult.37 Érdemes megemlíteni, hogy 
az 1827:4. törvénycikk külön rendelkezett az 1790:19. 
törvénycikk „mindenkor pontos megtartásáról”,38 és ki
mondta. hogy „a közadózás és bármilyen nevezetű, akár 
pénzben, akár terményekben, akár ujonezokban szolgál
tatandó segedelmek ügye az országgyűlés tárgyalása alól 
[...] semmiféle, még rendkívüli esetekben se legyen el
vonható [...]”. Az 1827:4. törvénycikk valójában kiter
jesztette az országgyűlés hatáskörét az adómegállapítási 
jog körében általánosan.39

Az 1827:3. törvénycikkben nevesített alaptörvények el
sődlegesen a lóhátaimat, a király és az országgyűlés jogait 
és kötelezettségeit érintettek. A Magyar közjog a hatály
ban lévő tételes jogforrások alapján (1910) című gyűjte
ményes műben az 1790:10., az 1790:12. és az 1790:19. 
törvénycikkek mint érvényes és hatályos normák szere
peltek. Érdekes szempont, hogy az 1790:10., az 1790:12. 
és az 1790:19. törvénycikkek az 1827:3. törvénycikk alap
ján alaptörvénynek minősültek, azonban az így minősí
tett alaptörvények önmagukat azok szövegezésében nem 
alaptörvényként határozták meg. 2

2. Az a la p tö rv é n y e k  a  jo g iro d a lo m b a n

Az 1827:3. törvénycikk a polgári átalakulás, tehát az 
1848-1849-es változások előtt született, amely korszak
ból fennmaradt Beöthy Zsigmond közjogász eredetileg 
1846-ból származó. Elemi magyar közjog című munkája, 
amelyben külön nevesítette a közjog kútfői között az alap
törvényeket.’0 A tudós szerint az. alaptörvények (legesfun- 
damentales) „a nemzet s fejedelme közt kötött azon szer
ződések. mellyekcn polgári alkotmányunk alapszik”.31 
Beöthy Zsigmond külön tárgyalta az írott és az ún. „szo- 
kásbeli" alaptörvényeket. írott alaptörvények alatt azon

__jogszabályokat értette, amelyek a „magyar alkotmány
42

kezdetét”33 jelentették. „Szokásbeli” alaptörvénynek te
kintette azon jogszabályokat, amelyek „hosszas és folyto
nos szokás által hagyattak helyben”.

A tudós használta a francia alkotmányos kultúrából 
ismert organikus törvény vagy ebből a korabeli magyar 
nyelvbe átültetett létszeres törvény fogalmát. Az organi
kus, avagy létszeres törvények „az alaptörvények termé
szetesen kifolyó eredményei, a polgári társaság fenállásá- 
nak biztosítékait bővebben megismerhetik s határozzák, 
s mellyck, minthogy egyedül Magyarország polgári álla- 
dalma végett alkottattak, a magyar fejedelem s alattvalók 
egymáshozi kölcsönös viszonyainak rajzát s szabályait 
foglalják magokban”.33

Beöthy Zsigmond sem az 1827:3. törvénycikket, sem 
az abban nevesített 1790:10., az 1790:12. és az 1790:19. 
törvénycikkeket nem sorolta az alaptörvények közé. A tu
dós kizárólag az 1790:12. törvénycikket tárgyalta orga
nikus törvényként.34 Széchenyi István reformkori közjogi 
munkáiból a Mag\’arország sarkalatos törvényei, s állam
jog fejlődése 1848-ig című kötet csak 1864-ben jelent 
meg. mégis releváns lenyomatát adta a kezdeti közjogi 
tipizálásnak. Széchenyi István rendszerében is létezett 
az alaptörvény fogalma, amelyhez ő az 1827:3. törvény
cikket és az. abban nevesített 1790:10., az 1790:12. és 
az 1790:19. törvénycikkeket sorolta.35 Hajnóczy József 
közjogi-politikai munkáiban azt írta: „ami az alaptörvé
nyeket illeti, kívánatos lenne, hogy azokat illetően sza
batosabban határozzák meg: I. melyek azok [...], 2. Az 
alaptörvényeknek meghatározása után egyúttal elrendel
nék, hogy azoknak megváltoztatásáról nem lehet más
ként határozni az országgyűlésen, csak ha a képviselők 
arra vonatkozóan megbízóiktól előbb utasítást kaptak”.36 
Hajnóczy József az eddig ismertetett törvények közül 
kizárólag az 1741:22. törvénycikket nevesítette alap
törvényként. Horváth János A magyar királyság közjoga 
című tankönyvében írta a fogalmi meghatározással kap
csolatban: „positive és hitelesen igen kevés esetben lett 
megállapítva valamely törvény alaptörvényi jellege”.37 
Ennek ellenére a tudós az 1827:3. törvénycikket és az 
1868:30. törvénycikket az alaptörvény példájaként hatá
rozta meg. Szintén a fogalmi meghatározás nehézségeire 
reagált Récsi Emil Magyaroiszág közjoga című munkájá
ban. s kritikai éllel állapította meg, hogy „szétágaznak az 
írók véleményei, kik hol többet, hol kevesebbet említenek 
löl alaptörvények gyanánt, nem lelve szilárd vezérelveket 
azok meghatározásában”.38 Korbuly Imre Mag)wország 
közjoga illetőleg a magyar államjog rendszere című tan
könyvében az alaptörvény és a sarkalatos törvény fogal
mát egymással megfeleltcthctőként használta39 és igyeke
zett egy, a Beöthy Zsigmondéhoz hasonló jegyzékét adni 
az általa alaptörvénynek minősített jogszabályokról. Eb
ben a jegyzékben az 1790:10., 12. és 19. törvénycikkeket 
az alaptörvények közé sorolta.

Az egyes közjogi tudományos munkákból megálla
pítható, hogy a 19. század közepére a jogtudomány ki
munkálta a törvény fogalma alapján azt az értékelési 
szempontrendszert, amelyben egy alaki és tartalmi szem
pontból megfelelő törvény elsősorban a szabályozási 
tárgyköre miatt alaptörvénynek minősülhetett.



Jog
II. A  19. század második felében  
született alaptörvényekről

1. A z  a la p tö rv é n y e k  a  jo g iro d a lo m b a n

„A forradalmi 19. század a törvényalkotás teljes győzel
mét hozta Az 1848 1849-es polgári forradalom
eredményeként a tradicionális jog helyét átvette egy jog
alkotási minőségében más közeg. Csillag Gyula 1871- 
ben megjelent, A régi magyar alkotmány és az 1848-ki és 
1867-ki évek közjogi alkotásai című munkájában a kiala
kult közjogi helyzetet így minősítette: „Csalódnak tehát 
azok, kik azt hiszik, hogy régi alkotmányunk ezen újítá
sok által gyökerében megscmmisíttetett, annyira, hogy 
annak még tanulmányozása is fölösleges a mai kor re
formált nemzedéke számára.”'" Valóban igaz, hogy a 19. 
század második felében fokozatosan egyértelművé vált 
az országgyűlés és a király hatásköre a jogalkotás terén, 
azonban az új jogalkotás eredményei nem helyezték hatá
lyon kívül az összes addigi, tehát akár az 1848 előtt meg
alkotott jogszabályokat.

Pauler Tivadar 1860-ban közzétett Egyetemes Magyar 
Encyclopaedia című munkája és a Márkus Dezső által 
szerkesztett, 1898-ban megjelent Magyar Jogi Lexikon 
a téma szempontjából megkerülhetetlen forrásnak minő
sül. Mindkét munka meghatározta, hogy mit ért az alap
törvény fogalmán. A Magy ar Jogi Lexikon azonban már 
csak átvette a Pauler-léle fogalmat az Egyetemes Magyar 
Eneyclopediából, azzal, hogy ahol szükség volt rá, kiegé
szítéseket tett. Az Eneyclopediá és a Magyar Jogi Lexi
kon definíciója szerint az alaptörvények olyan törvények, 
amelyeket „[...] I. A törvényhozás kifejezetten azoknak 
nevezett vagy tettei által olyanokul jellemzett, 2. Az al
kotmány alapelveit magukba foglalják.,”42 így „magyar 
alaptörvénynek azt a törvényt nevezik, mely az államélet 
valamely sarkalatos intézményét szabályozza.”43 Az alap
törvény fogalma megfeleltethető volt a sarkalatos törvény 
fogalmával az alábbiak szerint: „többen [...], hogy a ma
gyar alaptörvények és más államokban elfogadott rend
szeres alaptörvények között különbséget kiemeljék, az 
előbbiek megjelölésére a 'sarkalatos törvény’ kifejezést 
használják, minthogy ezeken alkotmányunk mintegy sar
kain fordul [...]. A köznyelvben, szakirodalomban, tör
vényhozás nyelvezetében (1867:X11. te., 1868:XXX. te.) 
az alaptörvény elnevezés maradt szokásos."44 A vizsgált 
korszakban a Pauler-féle alaptörvény-definíció a jogtu
dósok körében is általánosan elfogadottá és alkalmazottá 
vált.45

Az alaptörvények megalkotásának rendje külön vizs
gálat tárgyává vált. A Magyar Jogi Lexikon szerint „a 
magyar államban [...] külön jogi természettel bíró alap
törvények általában szólva, nincsenek, [...] az alaptörvé
nyek elszórtan találhatóak a többi törvény között, [...] a 
törvényhozás nálunk egészen szabadon működik, alap
törvény által megkötve nincsen: ugyanaz a szerv, mely a

közönséges törvényeket alkotja, ugyanazzal az eljárással 
hozza és változtatja az alaptörvényt is [...]”.46 A megál
lapítás több évtizeden át helytállónak minősült, hiszen az 
1910-ben megjelent, Magyar közjog a hatályban lévé) té
teles jogforrások alapján című gyűjteményes munkában 
sem tárgyalt a szerkesztő olyan jogszabályt, amelynek el
térő jogalkotási rendje miatt önálló forrásként kellett vol
na helyet kapnia. Jogalkotási szempontból tehát nem érvé
nyesült a modem közjogi berendezkedésben alkalmazott 
különbségtétel az alaptörvények és a nem alaptörvénynek 
minősülő törvények elfogadásában.47

Faluhelyi Ferenc 1926-ban megjelent, Magyarország 
közjoga című munkájában kijelentette, hogy „mai köz
jogunk [...] alaptörvényeket nem ismer”.48 Ugyanakkor 
Pauler Tivadar alaptörvény-koncepcióját ő is beemelte, 
amennyiben különbséget tett közönséges és alaptörvény 
között: „alaptörvények alatt értik azokat a törvényeket, 
amelyek az alkotmány legfőbb tételeit foglalják maguk
ban és emellett esetleg különös alakszerűségek között 
jönnek létre és változtathatóak meg. Az előbbi értelemben 
alaptörvény volt nálunk [...] az 1867:XII„ mindkét érte
lemben pedig az [...] 1868:XXX. törvénycikk”.49 Molnár 
Kálmán 1926-ban megjelent Magyar közjog című tudo
mányos gyűjteményében az alaptörvényi jelleget kizáró
lag a törvény „tartalma fontossága” alapján jelölte meg.50 
A kivételek körében említette az 1868:30. törvénycikket, 
továbbá az 1921:33. törvénycikket, amely a trianoni béke
szerződés becikkelyezéséről szólt. Ez utóbbi törvénnyel 
kapcsolatban az első világháború után valóban megindult 
egy tudományos polémia arról, hogy az abban foglaltak 
módosításának korlátozottsága értékelhetö-e alaptörvényi 
szintű alakiságnak.51 Az alaptörvény alaki és anyagi meg
különböztetését Csckcy István használta 1943-ban meg
jelent. Magyarország alkotmánya című müvében. Csekcy 
István szerint „a magyar alkotmány [...] nem ismeri az 
alaptörvény fogalmát. [...] Nem valódi alaptörvény az 
a két szórványos jelenség sem, amely alaki értelemben 
vett alaptörvény fogalmára emlékeztet alkotmányunk
ban. Az egyik az [...] 1868:XXX. te., a másik az [...] 
1921 :XXXIII. te. [...] Ismeri azonban a magyar alkot
mány az anyagi értelemben vett alaptörvények fogalmát. 
Ezek az alkotmány alaptételeit tartalmazzák.”52 Csekey 
István szintén az alaptörvény és a sarkalatos törvény fo
galmait egymás szinonimáiként használta pl. az 1869:4. 
törvénycikket vagy az 1848:3. törvénycikket anyagi érte
lemben vett alaptörvénynek minősítve.

A 19. század második felében és a 20. század első fe
lében született közjogi munkák alapján látható, hogy az 
alaptörvény megfelelt a sarkalatos törvény fogalmának, 
amelyet túlnyomó tudományos álláspont szerint ugyan
olyan eljárási szabályok között alkottak meg, mint a nem 
alaptörvénynek minősülő törvényeket föszabályként. Ér
demes azonban kiemelni a Magyar Jogi Lexikon definí
ciójából azt a két törvényt, amelyeket a jogalkotási rend
nél külön nevesített. Ezek az 1867:12. törvénycikk és az 
1868:30. törvénycikk.
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történeti sz e m le '— /

2. Az a la p tö rv é n y e k  a  C o rp u s  J u ris  
H u n g a r ic ib e n

Az 1868:30. törvénycikk preambulumábán akként ren
delkezett, hogy az „Magyarország s J lorvát-. Szlavón- és 
Daimátországok közös alaptörvénye”, melynek tárgya a 
fent megjelölt közjogi entitások közötti „közjogi kérdések 
kiegyenlítése". A törvény 4. §-a is rendelkezett az alap
törvényekről. A vonatkozó § értelmében „az 1867-ki ma
gyar országgyűlés Xll-ik törvénycikkét [...], valamint az 
e törvény alapján már létrejött egyezményeket, s különö
sen az 1867:X1V„ XV. és XVI. törvénycikkeket Morvát-, 
Szlavón- és Daimátországok is érvényeseknek és kötele
zőknek ismerik cl, azon határozott kikötéssel mindazáltal, 
hogy jövőre hasonló alaptörvények és egyezmények csak 
Morvát-, Szlavón- és Daimátországok törvényes hozzájá
rulásával hozathassanak”. Az 1868:30. törvénycikk, amely 
a prcanibuiumban önmagát is alaptörvénynek minősítette, 
egyúttal alaptörvényként hivatkozott az 1867:12., 14., 15. 
és 16. törvénycikkekre. Ez a jogtechnikai megoldás ha
sonlóságot mutatott az 1827:3. törvénycikk tartalmával.

Az 1868:30. törvénycikk záró szakaszai között is ren
delkezett az. alaptörvényekről. A 69. § értelmében „El
lenben mindazon alkotmányos jogok és alaptörvények, a 
melyeknek élvezete és ótalma a múltban Magyarországra 
és llorvát-Szlavonországokra egyaránt kiterjedt,53 s ez 
egyezménnyel nem ellenkeznek, továbbra is a magyar 
korona országai közös jogainak és alaptörvényeinek te
kintetnek." A fentek alapján több értékelési szempont is 
felmerült: ( I) Magyarország, Horvátország, Szlavónia és 
Dalmácia közjogi helyzetét nem kizárólag az 1868:30. 
törvénycikk rendezte, (2) a korábban született törvények 
más kötelező erejű jogi aktusokat is alaptörvénynek mi
nősítettek, (3) megjelent a törvényben az alkotmányos jog 
kategóriája, amely addig nem szerepelt a közjogi tudomá
nyos fogalmak között.

A „horvát kiegyezésnek" is nevezett 1868:30. törvény
cikket a jogalkotás minősítette alaptörvénynek, így meg
feleltethető volt a Pauier-féle definíció első fordulatának. 
Egyúttal ez az alaptörvény önmagán kívül az 1867:12., 
14., 15. és 16. törvénycikkeket is alaptörvényekként ha
tározta meg, ami ugyancsak megfeleltethető a Pauler-féle 
fogalom második fordulatának.

Az 1867:12. törvénycikk a magyar korona országai és 
az 0  Felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fen/óigó közös érdekű viszonyokról, s ezek elintézésének 
módjáról szólt.54 Az. egyezményt és az azt átültető tör
vényt tekinti a közjogtudomány a(z) (osztrák-magyar) 
kiegyezési törvénynek. A törvény nem határozta meg ön
magát alaptörvényként, azonban az 1723:1., 2. és 3. tör
vénycikkeket (tehát a Pragmatica Sanctiói) mint alapszer
ződéseket említette.55

Az 1867:14. törvénycikk azon arányról, amely sze
rint a magyar korona országai az 1867. évi XII. törvény
cikkben a sanctio pragmatica folytán közöseknek ismert 
államügyek terheit ezentúl viselik törvény erejénél fogva 
minősült alaptörvénynek. A törvény mindösszesen öl sza
kaszból állt. A „közöseknek ismert államügyek költségei” 

_  vonatkozásában pedig kimondta, hogy a kiegyezésben 
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meghatározott közös érdekű külügy, hadügy és pénzügy 
költségeit „a magyar korona országaira nézve 30, s O Fel
sége többi országaira nézve 70 százalékban"56 állapítják 
meg 10 éves időtartamra előre, úgy, hogy a törvény vala
mennyi rendelkezésének hatályba lépéséhez a kiegyezési 
törvény hatályba lépése volt szükséges.57

Az 1867:15. törvénycikk az államadósságok után a 
magyar korona országai által vállalandó évi járulékról 
szólt. Erről a tárgykörről érdemes megjegyezni, hogy vol
tak „egyes tárgyak, amelyek közössége nem foly ugyan 
a pragmatica sanctioból, de melyek részint a politikai te
kintetből, részint a két fél érdekeinek találkozásánál fog
va czélszerübben intézteinek el közös egyetértéssel, mint 
szorosan elkülönözve”.58 Csillag Gyula szerint „Magyar- 
ország [...] politikai és méltányossági okokból kész volt 
elfogadni”,59 hogy a kiegyezési törvényben meghatározott 
két állam adósságai után bizonyos járandóságokat meg
fizessen. Itt nem arányok kerültek megállapításra, mint a 
közös ügyek költségeinél, hanem tételes összeget rögzí
tett a törvény.60 Polner Ödön magyarázata értelmében a 
törvénycikk 5. §-a szerint „a magyar állam jótállást vállal 
az ausztriai államnak 312 millió függő államadósságáért 
és azon függő államadósságért, melyet Ausztria 312 mil
lión túl 400 millióig államjcgyek kibocsátása által magá
ra vállalt”.61 Bár ahogyan a jogtudós is fogalmazott, Ma
gyarország „politikai és méltányossági okokból” vállalta 
az államadósságok meghatározott részének törlesztését, a 
törvény nem eredményezett összességében kisebb fiskális 
mozgásteret. „Mind a magyar korona országainak, mind 
Ö Felsége többi országainak tetszésköre hagyatik, állam
adóssági kamatjárulékukat adóssági kötvények törlesztése 
vagy készpénzbeli töke visszafizetése által csökkenteni.”62

Az 1868:30. törvénycikk alaptörvényként jelölte meg 
az 1867:16. törvénycikket, amely a magyar korona orszá
gai és O Felsége többi királyságai és országai közt kötött 
vám- és kereskedelmi szövetségről rendelkezett. Ennek 
az egyezménynek az elfogadása és törvényben történő 
átültetése célszerűségi okokból történt.63 A vám- és ke
reskedelmi szövetségről szóló egyezmény megkötésére a 
felhatalmazást a kiegyezési törvény adta.64 Mint minden 
szerződés, ez a kereskedelmi egyezmény is újratárgyalha
tó és felmondható volt.65

3. Az a la p tö rv é n y e k  e lfo g a d á s i 
r e n d jé rő l  b ő v e b b e n

A Magvar Jogi Lexikonban az alaptörvény fogalmának 
tárgyalásakor a következő kitétel szerepelt főszabály
ként: „ugyanaz a szerv, mely a közönséges törvényeket 
alkotja, ugyanazzal az eljárással hozza és változtatja az 
alaptörvényt is".66A főszabály alól azonban létezett kivé- 
tel:„az újabb alkotmányos életünkben pedig egy törvény 
keletkezett a rendes törvényhozástól eltérő módon. Ez 
az 1868: XXX. t.cz., mely a horvát-szlavón társorszá
goknak a helyzetét szabályozza a magyar államban. E 
törvény tehát erősebb, mint a közönséges állami törvény, 
mely azt meg nem változtathatja, módosítása más szer
vek közreműködésével és a közönséges törvényalkotás-



tói eltérő szigorított eljárással jöhet létre; úgy hogy már 
a szorosabb értelemben vett alaptörvény természetével 
bír."07 A törvénycikk értelmében: „Ez egyezmény a leg
magasabb szentesítés után. mint Magyarország s Mor
vát-, Szlavón- és Dalmátországok közös alaptörvénye, 
a nevezett országok külön törvénykönyveibe igtattatik. 
Egyszersmind megállapittatik, hogy ez egyezmény az 
egyezkedő országok külön törvényhozásainak tárgya 
nem lehet, s változás rajta csak ugyanazon módon, a 
mint létrejött, mindazon tényezők hozzájárulásával té
tethetik, a melyek kötötték."68 A közjogtudomány a hor- 
vát-magyar kiegyezési törvényt alaki értelemben vett 
alaptörvényként minősítette.69

Ezt a formai alaptörvényi koncepciót a 19. századi köz
jogi átalakulás előtt már Hajnóczy József is sürgette, s a 
későbbi közjogi tudományos álláspontot Apponyi Albert 
ragadta meg igazán jól, amikor kifejtette, hogy „nem sza
bad lekicsinyelni elődeinknek a formai jog megóvása kö
rül kifejtett munkáját”.70

Az alaptörvénnyel átültetett rendelkezéseket kizárólag 
a magyar jogalkotás útján, annak önálló aktusával nem le

hetett módosítani. Felmerült a kérdés: mi a helyzet az oszt
rák-magyar kiegyezéssel? A Mag\’arJogi Lexikon szerint 
„Ausztriában az alaptörvények több oklevélbe, vagyis tör
vénybe foglalvák. Különösen fontosak az 1867. dec. 21. 
kelt alaptörvények a törvényhozásról, a bírói hatalomról, 
a bíróságokról, a kormányzatról, a polgári jogokról stb. Itt 
a módosítás akkor jöhet létre, ha a birodalmi tanács mind
egyik házában a tagoknak legalább kétharmada mellette 
szavaz. A Magyarországgal közös ügyekről ugyanekkor 
kelt törvényből ez a megszorítás hiányzik.”71 Az 1867:12. 
törvénycikk, a horvát kiegyezéssel ellentétben, nem tar
talmazott megszorító szabályt annak elfogadásával vagy 
módosításával kapcsolatban.

III. Következtetések

Az alábbiakban foglalhatók össze az 1827:3. törvénycikk 
és az 1868:30. törvénycikk, mint a kutatás eredményeként 
a Corpus Juris J/ungariciben fellelt, a jogalkotás által 
alaptörvényként nevesített normák:

.4- alaptanéin' megjelölése Az alaptörvény állal meghivatkozott 
(alap)töivények

A meghivatkozott (alap)lörvények tárgya

1827:3. törvénycikk
(az alaptörvényeknek érvényben való meg
tartásukról)

-  1790:10. törvénycikk
-  1790:12. törvénycikk
-  1790:19. törvénycikk

-  Magyarország és a hozzá kapcsolt részek független
sége

-  a törvényhozó és a végrehajtó hatalom gyakorlása
-  a segedelmek és az adózás

1868:30. törvénycikk 
(a Magyarország, s Morvát-. Szlavón és 
Dalmátországok közt lenforgott közjogi kér
dések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény 
bcczikkelyezéséről)
(Preambulum. 4. $•. 69. §)

1867:12. törvénycikk
-  1867:14. törvénycikk
-  1867:15. törvénycikk 
-1867:16. törvénycikk

-  az Osztrák-Magyar Monarchia közös ügyei (külügy, 
hadügy, közös ügyek pénzügye)

-  közös ügyek költségeinek viselése
-  a Magyarország állal vállalt államadósság-részek
-  az 1867:12. törvénycikkel létrejött közjogi entitás 

vám- és kereskedelmi szövetsége

A Corpus Juris Hungariciben a 19. századi jogalkotási 
eredmények áttekintését követően fellelt két alaptörvény
ről kijelenthető, hogy tartalmuk szerint és megnevezésük
ben is megfelelnek a kor közjogi tudománya által terem
tett sarkalatos törvény fogalmi ismérveinek.

Az alaptörvények/sarkalatos törvények által szabályo
zott tárgykörök között több az állami gazdálkodást, az álla
mi pénzügyek működését (1790:19. törvénycikk, 1867:14. 
és 15. törvénycikkek) érintő volt. Ez azt is mutatja, hogy 
a vizsgált korszakban a közpénzügyeken „alkotmányunk 
mintegy sarkain fordult”,72 és azok szabályozását a minden
kori jogalkotó kiemelt jelentőségűnek tartotta.

Főszabályként megállapítható, hogy az alaptörvények/ 
sarkalatos törvények megalkotására a jogrend sem 1848-

1849 előtt, sem azt követően nem állapított meg különle
ges eljárási rendet. Ez alól kivételt képezett az 1868:30. 
törvénycikk. A horvát-magyar kiegyezési törvény módo
sítására vonatkozó különleges eljárási rend azonban in
kább szimbolikus jelentőségű, mint valódi tartalmú ren
delkezés volt.

A két részletesebben vizsgált alaptörvény szabályozá
si technikája annyiban volt azonos, hogy lovábbutalással 
önmagukon kívül más törvényeket is alaptörvényként ne
vesítettek. Ebből az a közjogtudomány által is elismert 
következtetés vonható le, hogy a történeti alkotmány idő
szakában több alaptörvénynek nevetett normát ismert a 
jogrendszer.
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N a c s a ,  M ó n i k a

Über Grundgesetze in Zeiten dér historLschen Verfassung
(Zusammenfassung)

Dieser Aufsatz versucht anhand des öffentlich-rechtlichen 
Regelungsmateriais des 19. Jalirhunderts und dér Anfang 
des 20. Jahrhunderts gefestigten Dogmatik des öffenlii- 
chen Rechts zu bestimmcn, was die Gesetzgebung im 19. 
Jahrhundcrt unter den Begriffen Grundgesetz und Kar- 
dinalgesetz verstanden hat, und ob zwischen dcnen ein 
Zusammenhang, und wenn ja, weiche bestand. Dér Fra- 
ge verleiht das am I. Januar 2012 in Kralt getretene neue 
Gnmdgesetz Aktualitat, das dcklariert, sowohl formai als 
auch inhaltlich von den Kardinalgesetzen abgcgrcnzl ist. 
Über die zwei Grundgesetze im Corpus Juris liungarici 
(das Gesetz 3. von 1827, das Gesetz 30. Von 1868) kann 
festgestellt werden, dass sic inhaltlich und auch in dér 
Bezeichnung die durch die damalige Rechtswissenschaft

bestimmte Begriffsbcstimmung des Kardinalgesctzes 
entsprechcn, und die wurden den Verfahrensregeln ent- 
sprechend verabschiedet, wie die nicht ais Grundgesetz 
bezeichnete Gesetze. Die Regelungstechnik dér beiden 
detailliert untersuchten Gesetze war insofem gleich, dass 
sie auBer sich selbst weitere Gesetze als Grundgesetze 
bezcichneten (das Gesetz 30. von 1868 -  das sich in dér 
Praambel als Grundgesetz bezeichnete — verwies auf die 
Gesetze 12., 14., 15. und 16. von 1867 als Grundgeset
ze). Daraus kann die auch durch die Rechtswissenschaft 
ancrkannte Schlussfolgerung gezogen werden, dass in 
dér Zeitalter dér historischen Verfassung das Rechtsys- 
tcm mehrere als Gnmdgesetz bezeichnete Nőimen ge- 
kannt hat.
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Szemle. 1927,8. szám, október, I . p.)

17 Márkus 1910: i. m., I. p.
18 Récsi Emil: Magyarország közjoga (Pfeifer Kiadó, Buda-Pest, 1871, 

7. p.): „Törvény a magyar alkotmány szerint oly jogszabály, nielly 
a törvényesen megkoronázott király, s az országgyűlés közös meg
egyezésével mcgállapítatott s mint olyan a maga módja szerint ki- 
hirdettetett.” Szintén a törvény fogalmához lásd Tomcsányi Móric: 
Magyarország közjoga (Kir. M. Egyetemi Nyomda. Budapest, 1940, 
73. p.): „Törvény az országgyűlés mindkét házának és a koronás 
királynak az alkotmány megállapította formában nyilatkoztatott 
együttes legtöbb akarata: a király szentesíti, aláírja, pecsétjével el
látja és a miniszterelnök ellenjegyzésével az országos törvénytárban 
kihirdetted.”

19 A törvénycikk szövegét nem cikkelyezték be, az lényegében egyet
len mondatként szerkesztett normaszöveg.

20 Széchenyi István: Magyarország sarkalatos törvényei, s  államjog 
fejlődése 1848-ig (Eggenberger Ferdinánd Könyvkereskedése, Pest 
1864.56. p.)

21 Márkus 1910: i. m.. XV. p.
22 Suhayda János: Magyarország közjoga tekintettel annak közjogi ki

fejlődésére és az 1848-ki törvényekre (Emich Gusztáv. Magyar Aka
démia Kiadó. Budapest. 1861,95. p.)

23 Az 1790:10. törvénycikkhez hasonlóan az 1790:12. törvénycikk 
szövegét sem cikkelyezték be külön.
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:J Márkus 1910: i. m.. XV. p.: érdekessége az alaptörvénynek, hogy a 
gyűjteménybe a törvényhozói hatalomra vonatkozó hatályos jogsza
bályok közt került feltüntetésre.

27 „az ellenségnek Magyarországba való hirtelent' betörése, vagy egye
nesen az. országot fenyegető rögtöni háború körülményei”

26 1715:8. törvénycikk a felkelésről és adózásról. 2 3.§, ugyanerről a 
rendkívüli jogalkotásról az 1741:22. törvénycikk I .§-a úgy rendel
kezett. hogy I. § „semmi más esetben, mint csak akkor legyen helye 
az előbb emlitett czikkelyben írott összejövetelnek, midőn vagy az 
ellenségnek Magyarországba való hirteleni betörése, vagy egyene
sen az országot fenyegető rögtöni háború körülményei a rendes or
szággyűlést megakadályoznák."

27 Széchenyi 1864: i. m„ 54, p.: „Végre felhozandó itt még az 1790- 
1791: 19. törvénycikk, mely hivatkozva az ide vonatkozó és fennebb 
már idézett -  1715:8. és 1741: 22. törvénycikkekre, a  magyar alkot
mány egyik leglényegesebb alapjogát, az adó- és újonc megajánlási 
jogot, az országgyűlésnek a következő erőteljes kifejezésekben biz
tosítja." Az adózás mint kiemelt tárgykör szabályozásának jelentősé
géről in Cz.iz.madia Andor: Hajnóczy József közjogi-politikai munkái 
(Akadémiai Kiadó. Budapest, 1958. 238. p.; a továbbiakban: Csiz
madia 1958)

28 Márkus 1910: i. m„ 278. p.
20 Ezt a nézetet támasztja alá a törvény azon további rendelkezése is. 

amelynek értelmében „az. országgyűlésig meghatározott adó nemére 
és mennyiségére nézve országgyűlésen kívül semmiféle változtatás 
ne tétessék (...)." Volt ezzel ellentétes tudományos álláspont is, erről 
bővebben: Csillag 1871: i. m„ 148. p.: „A magyar alkotmány ugyan
is 1848 elölt a közjövedelmek körül roppant hatalomkört ruházott a 
királyra. Az adózásnak csak egy neme, a királyi vagy hadiadó (cont- 
ribulio) v olt az. melynek megajánlása az országos rendektől függött, 
de számadási adni erről sem kötelezteteti [...].”

111 Beöthy Zsigmond: Elemi magyar közjog (Magyar Közlöny Lap- és 
Könyv kiadó. Lajosmizse. 2008.5. p.: a továbbiakban: Beöthy 2008)

71 Beöthy 2008: i. m„ 5. p.
72 Beöthy ide sorolta az általa elismert vérszerződést, az 1222. évi 

Aranybullát, amelyre „minden királynak fel kell esküdnie". I. Szent 
István constitutioját, az 1723:1. törvénycikket, az 1723:2. törvény
eikkel, az 1790:3. törvénycikket, továbbá a Tripartitum 1. rész 9. cí
mében foglalt négy sarkalatos nemesi kiváltságot a vis inertiae nél
kül. az 1606:1. törvénycikket, az 1647:5. törvénycikket, továbbá az 
összes uralkodói hitlevet és királyi esküt.

77 Beöthy 2008: i. m„ 10. p.
71 Beöthy 200S: i. m„ 10. p.
75 Széchenyi 1864: i. m.. 56. p.
5<> Csizmadia 1958: i. m„ 239. p.
77 Horváth 1894: i. m„ 50. p.
18 Réesi 1871: i. m„ 116. p.
70 Korbuly Imre: Magyarország közjoga illetőleg a magyar államjog 

rendszerei F.ggengerger-félc könyvkereskedés. Budapest, 1884,45.p.)
40 Mezcy 2012/b: i. m„ 81. p.
41 Csillag 1871: i. m„ 6. p.
42 Márkus Dezső: Magyar Jogi Lexikon Öt Kötetben. I. kötet (Dallas. 

Budapest 1898. 183. p.; a továbbiakban Magyar Jogi Lexikon 1898)
47 Magyar Jogi Lexikon 1898. 180 p.; Kmety Károly: A magyar közjog 

tankönyve (Politzer. Budapest, 1905. 17. p.): „Nagy princípiumok 
valósitói ez alaptörvények, melyeket hosszú megszokás vagy kiküz
désük nehézsége stb. különösen becsessé tesz s melyekből kiindul az 
illető életviszonyokat érintő későbbi törvényhozás is."

44 Magyar Jogi Lexikon 1898. 182. p.: Mczey 2012/b: i. ni.. 81. p.: „a 
rendi mozgalmak során azonban kialakult a történeti alkotmány ke
reteit kijelölő, ún. sarkalatos törvények fogalma [...] A sarkalatos

_________ Jog
történeti sz e m le '— /

jogokra épülő alapvető törvények körét ugyan hivatalosan nem rög
zítették. de a közértelemezésben meglehetősen egyértelmű kép élt 
róluk."

47 Egyed István: Alaptörvények a magyar alkotmányban (Magyar Jogi 
Szemle, Budapest. 1927, 8. szám október, 3. p.); Horváth János:
A magyar királyság közjoga (Dobrovvsky&Frankc, Budapest 1894.
50. p.)

46 Magyar Jogi Lexikon 1898, 182 p.; Pomogyi 2008: i. m., 24. p.:
„19.. 20. századi közjogtudomány alaptörvénynek mondott néhány, 
honi alkotmányos élet szempontjából kiemelkedően fontos jogsza
bályi [...]. külön procedúra nélkül születtek."

47 Jakab András: Az új Alaptöivény keletkezése és gyakorlati követel
ményei (HVG-ORAC. Budapest, 2011, 172. p.); Zlinszky János: 
Történeti alkotmányunk fejlődése. 1 II. (Magyar Szemle. Új Fo
lyam. XI. 2., 3.; http://wvvw.magyarszemlc.hu/cikk/tortcneti_alkot- 
manyunk fejlodesc [letöltés időpontja: 2012. december 14.])

48 Faluhelyi Ferenc: Magyarország közjoga (Kari Könyvesbolt. Pécs. 
1926,6. p.)

49 Uo.
50 Molnár Kálmán: Magyar közjog. Első kötet (Danubia, Budapest, 

1926, 18. p.)
51 Egyed István: Alaptörvények a magyar alkotmányban (Magyar Jogi 

Szemle, 1927,8. szám -  október, 5. p.)
52 Csekey István: Magyarország alkotmánya (Renaissance Könyvki

adó. Budapest. 1943,68-69. p.)
57 Márkus 1910: i. m„ VII. p. 1741:50. te.. 1741:52. te.. 1765:30. te.. 

1765:31. te.. 1807:25. tc„ 1790:60. te.. 1807:13. tc„ 1635:31. te.. 
1790:58. tc„ 1790:59. le.

54 Csillag 1871: i. m„ 166- 167. p.: Közös külügyminiszter dirigálása 
alá tartozott a „külügyek vezetése, a diplomatikai és kereskedelmi 
képviselletése a külföld irányában, a nemzetköz szerződések tekin
tetében felmerülhető intézkedések", továbbá a hadügy. „végre kö
zösnek mondatott ki a pénzügy, a mennyiben közösek lesznek azon 
költségek, melyek a közöseknek elismert tárgyakra fordítandók." 
Polner Ödön: Magyarország és Ausztria közjogi viszonya történe
ti kifejlődésében és jelen alakjában (Singer és Wolfiier, Budapest, 
1891. 145. p ): „Ez a törvénycikk nem más, mint az alkotmánynak 
újból való szabályozása [...].”

55 1867:12. törvénycikk l„  2. §
76 1867:14. törvénycikk 1. §: Csillag 1871: i. m„ 167. p.
77 1867:14. törvénycikk 2. tj. 5. ij
58 Csillag 1871: i. m„ 169. p.
59 Csillag 1871: i. m„ 169. p.
60 1867:15. törvénycikk I . ij.
61 Polner 1891: i. m., 203. p.
62 1867:15. törvény cikk 6. ij.
67 Csillag 1871: i. m„ 170. p.; Polner 1891: i. m„ 207. p.
w 1867:12. törvény cikk 59-60. §
07 1867:16. törvénycikk XXII. czikk
66 Magyar Jogi Lexikon 1898, 182. p.
67 Magyar Jogi Lexikon 1898, 184. p.
68 1868:30. törvény cikk 70. §.
99 Csonkaréty Károly: A magyar történelem 1100 éve a jogforrások 

tükrében (Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Budapest, 1997,56. p.):
„így került be a magyar Országos Törvénytárba az első alaki érte
lemben vett alaptörvény, mert ez kimondta, hogy csak a felek egyet
értésével változtatható meg oly módon, ahogyan létrejött."

70 Kajlát István: Alkotmányfejlődésünk útjai (Bomes 2009. Pécs, 2011.
115. P.)

71 Magyar Jogi Lexikon 1898. 180. p.
72 Magyar Jogi Lexikon 1898. 182. p.

47

http://wvvw.magyarszemlc.hu/cikk/tortcneti_alkot-manyunk
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