
Bevezetés

Köztudott, hogy Magyarország az európai államok 
azon szűk köréhez tartozott, ahol a polgári átala
kulás egységes alkotmánylevél, ún. kartális alkot
mány kibocsátása nélkül valósult meg. A történeti alkot

mány sok évszázados fejlődését csak az 1940-es évek 
végén bekövetkezett politikai radikalizálódás szakította 
meg. A szocialista történelemszemlélet lényege a múlt fo
lyamatos kárhoztatása volt, amellyel az akkori jelen di
csőségét próbálták alátámasztani. Mindez nem lehetett 
másként az alkotmánytörténet területén sem; az 1945 előt
ti alkotmányos berendezkedés folyamatos kritika tárgya 
volt, s nemcsak tartalmában, hanem formáját tekintve is. 
A kartális alkotmány hiányát valamiféle fejlődésbeli elma
radottságként, a modern Európától való leszakadásként 
értelmezték, s tudjuk azt is, hogy ez a szemléletmód az 
1989/1990-es rendszerváltás után is megmaradt.

A hagyományokhoz való ragaszkodás mögött pedig 
kétségkívül ott áll Werbőczy hatása, hiszen az alkotmá
nyos berendezkedés gyökerei is sok ponton kapcsolódtak 
a Tripartitumhoz. A késő középkori, kora újkori szokás
jogi gyűjtemények között Werbőczy István Hármasköny
ve nem volt egyedülálló, a jogfejlődés e szakaszában sok 
más országban is megfogalmazódott az igény a szokásjog 
összefoglalására. Az adott állam későbbi jogfejlődésére 
gyakorolt hatásában azonban a Tripartitum már biztosan 
egyedi, a szokásjogi gyűjtemények ilyen mély gyökereket 
kevés országban eresztettek. Hogy ez előnyös vagy hát
rányos volt az ország számára? Mint már említettem, en
nek megítélése nem volt egységes. Werbőczy szobrának 
1945-ös ledöntése egy jelentős szemléletváltást vetített 
előre, az addigi megbecsülés után a szinte korlátlan kritika 
következett. A fő hangsúly a rendi előjogok konzerválásá
ra terelődött, a Hármaskönyvről nem lehetett mást hallani, 
csak azt, hogy a feudális viszonyok béklyóiba taszította 
Magyarországot. A történeti alkotmányról pedig ezzel tel
jesen megegyező képet próbáltak (próbálnak) közvetíteni.

Vajon történelmi hibát követett-e el 1848 tavaszán a 
Pozsonyban ülésező Országgyűlés, hogy az áprilisi tör
vényekkel ‘csak’ hozzáigazította az addigi alkotmányt a 
polgári állam elvárásaihoz? Hasonlóan hibázott-e Deák Fe
renc, hogy 1867-ben, amikor a Habsburg Birodalom má
sik államában, bár több részletben, de mégis kartális alkot
mányt bocsátanak ki, Magyarországon fenntartja a történeti 
alkotmányt? De ugyanez a kérdés feltehető az 1920-ban 
vagy 1945-ben összeült Nemzetgyűlés kapcsán is.

Szintén köztudott ugyanis, hogy Európa államainak 
nagy többségében a polgári átalakulás kartális alkotmány 
kibocsájtásával valósult meg. Márpedig, ha egy útelága
zásnál a döntő többség egy irányba halad, akkor nagy va
lószínűség szerint az a helyes út. Kérdés azonban, hogy 
valóban útelágazás előtt álltak-e? Európa államaiban a 
polgári átalakulás idején valós választási lehetőség volt-e 
a történeti alkotmány fenntartása és a kartális alkotmány 
bevezetése között? Ha a történeti alkotmány fenntartására 
mód volt, s így indultak el a kartális alkotmány útján, ak
kor valószínűleg az volt a jobb megoldás. Ha viszont az 
útelágazás egyik irányát (a történeti alkotmány fenntartá-
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sának útját) sorompó zárta el, akkor semmilyen következ
tetést nem vonhatunk le abból, hogy majdnem mindenki a 
másik irányba haladt tovább.

A történeti alkotmány fennmaradásának 
előfeltételei
Félig-meddig, legalábbis a közjoggal foglalkozók kö
rében, az is köztudomásúnak mondható, hogy a kartális 
alkotmányok nem valamiféle előre tervezett alkotmány
fejlődés eredményeként jöttek létre, hanem a politika
történet törésvonalain keletkeztek. Azért bocsátottak ki 
kartális alkotmányt, mert a fennálló államberendezkedés 
reformjával nem volt megvalósítható a polgári átalakulás. 
A történeti alkotmány fenntartásához ugyanis két tényező 
együttes fennállása volt szükséges, bármelyik hiányzott, 
csak kartális alkotmánnyal lehetett továbblépni.

Az első ilyen tényező a rendi hatalommegosztás fenn
maradása volt. Téves ugyanis az a felfogás, amely szerint 
a hatalommegosztás a polgári állam ‘találmánya’ lenne. 
Ennek nyomai már az államalapítás előtti idők törzsi köz
szervezetében megtalálhatók voltak, a nemzetgyűlés és 
a vezér (fejedelem) között. A középkori államalapítások 
azonban a vérségi köteléken nyugvó törzsi-nemzetségi 
szervezet felszámolása nélkül nem valósulhattak meg, 
amellyel a hozzájuk kapcsolódó közhatalmi szervek is 
megszűntek. A közhatalom (államhatalom) egyetlen for
rása a fejedelem (király) lett, vagyis az államalapítások 
szükségszerűen az egyeduralmi elvhez vezettek.1

A rendi gyűlések késő középkori kialakulásával azon
ban egy újabb hatalommegosztás jött létre, amely már a 
törvényhozó és végrehajtó hatalom szétválásának gyöke
reit is magában foglalta. Kialakult a törvény és a rendelet 
közötti hierarchia,2 vagyis a rendi gyűléssel konszenzus
ban hozott döntéseket a király egyoldalúan nem ronthatta 
le. Erre persze kísérletek bőven voltak, de elhárításukra az 
alkotmányvédelem intézménye is megjelent, már a rendi 
korban. Magyarországon elég csak a nemesi vármegyék 
16-18. századi küzdelmeire gondolni. A rendi alkotmány
védelem azonban Európa sok államában nem volt haté
kony, így az említett évszázadokban a rendi monarchia 
helyére az abszolút monarchia lépett, amely a hatalom-

* 2014. november 7-én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Karán, 500 éves Werbőczy Hármaskönyve címmel 
megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadás szerkesz
tett változata. A tanulmány megjelent A Hármaskönyv 500. évfordu
lóján. Szerk.: Csehi Zoltán, Szabó István, Schanda Balázs, Varga Zs. 
András (Pázmány Press. Budapest, 2015, 171-186. p.) című kötetben.
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megosztás intézményét újólag felszámolta. Míg a rendi 
monarchiában az alkotmánybiztosítékoknak elég széles 
tárháza alakult ki, az abszolút monarchiában az uralkodó 
döntéseit nem kötötték alkotmányos korlátok. Ha az ál
lam működésnek újra szabályozott keretet akartak adni, az 
másként nem volt meg valósítható, mint egy alkotmány
levél kibocsátásával.

A történeti alkotmány polgári kori továbbélésének első 
előfeltétele tehát a rendi hatalommegosztás fennmaradása 
volt. A második előfeltétel pedig az, hogy a rendek önként 
mondjanak le előjogaikról, vagyis a rendi gyűlés a saját 
alkotmányozási szabályainak betartásával szüntesse meg 
önmagát, s a rendi képviselet helyére engedje be a nép
képviseletet. Ha ezt nem teszi meg, a hatalomátvétel a régi 
alkotmány szabályai szerint illegális lesz. Az új államme
chanizmust nem lehet a régi alapjaira építeni, az egységes 
alkotmánylevél kibocsátása szükségszerű következmény.

Ha történelmi párhuzamokat vizsgálunk, azt tapasz
taljuk, hogy a kartális alkotmányok egyik őshazájának 
számító Franciaországban a rendi hatalommegosztás 
intézménye csak korlátozottan alakult ki. Az Általános 
Rendi Gyűlés adómegajánlási joggal ugyan rendelkezett, 
de a törvényhozás jogát sohasem tudta megszerezni.3 A ki
rály által neki küldött leiratok nem megtárgyalásra ajánlott 
törvényjavaslatok voltak, hanem tájékoztatás az uralkodó 
döntéséről, mai értelemben véve a törvény kihirdetése. 
Emellett a francia uralkodóknak ezt a hatáskörében korlá
tozott rendi gyűlést is sikerült elég jelentős mértékben kiik
tatni az államéletből. Kialakították az ún. Notable-gyűlést, 
amely nem a rendek által választott követekből állt, hanem 
tagjait az uralkodó saját belátása szerint hívta meg. Ezzel a 
híveiből álló testülettel sokkal könnyebben szót értett, mint 
a rendek általános képviseleti szervével. Hasonló kísérlet 
egyébként Magyarországon is volt. Mohács után a Habs
burg uralkodók Bécsben megszervezték az ún. magyar ta
nácsot, amelyet sok esetben az Országgyűlés helyettesíté
sére óhajtottak használni. Ez a törekvésük azonban nem 
vezetett eredményre, az Országgyűlést tartósan nem tud
ták kiiktatni az államéletből. Nem úgy, mint a francia kirá
lyoknak, akik évszázados periódusokon keresztül is mel
lőzték az általános rendi képviseleti szerv összehívását.

Emellett Franciaországban az 1789-ben végre újra ösz- 
szehívott Általános Rendi Gyűlés túl sok hajlandóságot 
nem mutatott az előjogok feladására. Az alkotmányozó 
nemzetgyűléssé átalakuló harmadik rend így nem tehetett 
mást, mint hogy szakított a régi államberendezkedéssel, 
amelynek egyenes következménye volt egy kartális alkot
mány kibocsájtása. S azt is tudjuk, hogy Európa államai
nak nagy részében a franciához hasonló történelmi helyzet 
alakult ki, az abszolutista kormányzat térhódítása ugyanis 
általánosnak mondható, s ha a rendek itt-ott korlátozottan 
szóhoz is jutottak, az előjogaikról való lemondásra ritkán 
mutattak hajlandóságot. Nyilvánvalóan Magyarországon 
sem maradhatott volna fenn a történeti alkotmány, ha az 
1847-1848-as pozsonyi Országgyűlés nem szavazza meg 
az áprilisi törvényeket (a jobbágyfelszabadítást, a közte
herviselést, a népképviseleti választójogot stb.).

Ezen okfejtés alapján megállapíthatjuk, hogy a történe
ti alkotmány fenntartásának előfeltételei Európa államai-
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nak nagy részében nem voltak adottak. Valój ában nem áll
tak útelágazás előtt, az egyik utat sorompó zárta el előttük. 
így hiába haladtak nagy többségben a kartális alkotmány 
útján, ebből nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a 
helyesebb utat választották.

Persze ez csak annyit bizonyít, hogy önmagában abból 
még nem következik a kartális alkotmány felsőbbrendűsé
ge, hogy Európa államai nagy számban kezdték „haszná
latba venni” azt. Meg kell vizsgálnunk, vajon a történeti al
kotmány tudta-e biztosítani azokat a garanciákat, amelyek 
nélkül a polgári állam nem létezhet?

írott, tételes szabályok (közjogi tárgyú törvények) a 
történeti alkotmány keretei között is léteztek. Ezek azon
ban sokszor több évszázados távlatok különböző szaka
szaiban születtek, így nem alkottak egy zárt rendszert. 
Vagyis voltak olyan közjogi problémák, sokszor nem is 
jelentéktelenek, amelyek megoldására törvényi szabály 
nem állt rendelkezésre. Kérdés, hogy itt milyen normákat 
alkalmaztak, kellően világosak voltak-e azok, s kellő sta
bilitással bírtak-e? Az utolsónak említett probléma az írott 
(törvényi) szabályok kapcsán is felmerül, hiszen ezek el
fogadása nem volt minősített szavazati többséghez kötve, 
az alkotmányhoz tartozó normákat megállapító törvények 
formálisan nem különültek el az egyszerű törvényektől.

A közjogi tárgyú törvények által hagyott 
hézagok kitöltése
Első lépésként tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy a tör
vények által nem szabályozott életviszonyokat rendez
ték-e valamilyen jogi normák, nem keletkezett-e -  mai 
terminológiával élve -  joghézag? A kódexek világában 
felnőtt jogász ugyanis minden probléma megoldásához 
valamilyen jogszabályi rendelkezést keres, s bizonytalan
ná válik, ha éppen odavágót nem talál. Ez a közjog terü
letén sincs másként, egy-egy vita megoldását általában az 
Alkotmány (Alaptörvény) valamelyik cikkelyéből igyek
szünk levezetni. S nyugodtan állíthatjuk, mindez magá
tól értetődő, hiszen a kodifikáció célja éppen az, hogy 
egy-egy jogterületen lehetőleg minden életviszonyra ki
terjedjen. Ha egy probléma megoldására a kódex nem tar
talmaz szabályt, az joghézag, amit pótolni kell. A kartális 
alkotmányt ebből a szempontból nyugodtan tekinthetjük 
az alkotmányjog kodifikációjának. Ahol kartális alkot
mány van, ott az államműködés vagy az alapjogok körül 
felmerülő viták megoldására az Alkotmánynak tartalmaz
nia kell valamilyen rendelkezést.

Mivel írott, tételes szabályok a történeti alkotmány
ban is voltak, ezt a gondolatmenetet alkotmánytörténeti 
problémák elemzésénél sem kell szükségszerűen feladni, 
vagyis a kartális alkotmányhoz szokott logika nem ütkö
zik azonnali akadályokba. A közjogi tárgyú törvényhozás
nak azonban nem volt célja egy zárt rendszer kialakítása, 
vagyis a minden életviszonyra kiterjedő szabályozás. S itt 
a kodifikációhoz szokott jogász gondolatmenete néha már 
megbicsaklik. Ha olyan közjogi problémával találkozik, 
amelynek megoldására nem talál törvényi szabályt, ott 
joghézagra kezd gyanakodni. A joghézag pedig bizonyta-
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lanságot idéz elő, a ma jogászának érthető módon az az 
érzése támad, hogy a jogalkalmazás önkényessé válhat.

A 20. század első felének jogásznemzedéke azonban 
még nem így gondolkodott, ők jól tudták kezelni a szo
kásjogot. A jogfejlődés kezdeteikor szinte minden élet
viszonyt a szokásjog szabályozott, a törvénynek csak 
másodlagos szerepe volt. Mindaddig, amíg kódexek nem 
jelentek meg, a jogászi gondolkodás számára természetes 
volt, hogy törvényi rendelkezés hiányában szokásjogi sza
bályt keressen. Tehát nem joghézagra gyanakodott, nem 
a törvényhozó azonnali intézkedését várta, hanem meg
kereste a vonatkozó szokásjogi normát.

A történeti alkotmányban sem voltak joghézagok, sőt 
inkább azt kell mondanunk, hogy a joghézag veszélye ki
sebb volt, mint egy kartális alkotmánynál. A szokásjogot 
tudniillik a felmerülő jogi problémák keletkeztetik, vagyis 
ha jogi probléma van, arra szükségszerűen megoldás is ki
alakul. A jogot ugyanis a jogalkalmazók keletkeztetik, így 
a jogalkotó és a jogalkalmazó személye még nem válik 
szét. A kódexek világában azonban a két funkció elválik 
egymástól, a joghézagot a jogalkalmazó észleli, kitölteni 
azonban csak a jogalkotó tudja. Ha utóbbi nem mozdul 
megfelelően, akkor tartósan joghézag keletkezhet.

A szokásjogi szabályok 
egyértelműsége
A következő kérdés az, hogy a szokásjog kellően világos 
volt-e? Azt már érintettük, hogy a joghézagok ritkábbak 
voltak, de a polgári kor fontos alapelvének, a jogállamiság 
megvalósulásának az is nélkülözhetetlen feltétele, hogy a 
szabályok világosak, érthetőek legyenek. Vajon ennek a 
feltételnek megfelelt-e a szokásjog? Ha a közjogi tárgyú 
törvényhozás motivációit vizsgáljuk, vagyis azt, vajon 
mikor érezte szükségét az Országgyűlés, hogy egy-egy 
tárgykörben törvényt alkosson, meglátásom szerint három 
fő  okot tudunk elkülöníteni.

Az első ilyen, törvényalkotásra motiváló tényező vala
milyen új közjogi intézmény bevezetése volt. Maga a polgári 
átalakulás sem tudott szokásjogi fejlődéssel megvalósulni. 
Például a miniszteriális kormányzat vagy a népképvisele
ti választójog új közjogi intézmények voltak, amelyet az 
Országgyűlésnek törvényhozási úton kellett bevezetnie. 
Az alapjogok terén ilyen volt a közteherviselés, ami a ne
mesi adómentesség megszüntetését jelentette. Ugyanakkor 
1848-ban az alapjogok érvényesülése sem kívánt minden 
területen országgyűlési intézkedést, hiszen a nemesi alap
jogoknak a sok száz év alatt kifejlődött rendszere -  mint az 
meg is történt -  kiterjeszthető volt minden állampolgárra.

A második törvényalkotásra motiváló tényező a szo
kásjog megerősítését célozta. Erre általában akkor került 
sor, ha az uralkodó vitatta egy-egy szokásjogi norma létét, 
s ezért nem volt hajlandó azt betartani. Mivel az alkot
mányvédelem eszközei jól érvényesültek, idővel a király 
és a rendek közötti feszültség feloldása érdekében ezeket 
törvénybe foglalták. Annak ugyanis, hogy valaminek a 
szabályozása szokásjogi keretek között maradhasson, a 
legfontosabb előfeltétele a szabályozás tárgyban kialakult

konszenzus volt. A  Tripartitum is így válhatott a magyar 
jogélet gerincévé, anélkül hogy a törvényhez hasonló, 
azonnali állami kényszer állt volna mögötte. Ha a konszen
zus megbomlott, akkor törvényben tisztázták a helyzetet, 
s ezekre is találunk példákat a magyar közjogtörténetben. 
1791-ben az Országgyűlés kimondta a törvényhozó és a 
végrehajtó hatalom megosztását.4 Tévedés lenne azonban 
azt hinni, hogy a magyar közjogban ekkor jelent meg eme 
két hatalmi ág szétválása. Mint korábban már említettem, 
a rendi hatalommegosztás már az Országgyűlés késő kö
zépkori kialakulásával megvalósult. II. József azonban a 
rendeleti kormányzáshoz legerősebben ragaszkodó ural
kodó volt, amivel rendszeresen megsértette ezt a hatalom
megosztási szabályt. Nem véletlen, hogy a kalapos király 
halála után az Országgyűlés ragaszkodott saját és a király 
kompetenciáinak törvénnyel megerősített elhatárolására. 
Azt talán még kevésbé kell interpretálni, hogy ezzel pár
huzamosan miért iktatták törvénybe a király koronázá
sának szabályait.5 Azt az állítást nem lehetne komolyan 
venni, hogy 1791-ig a királyi hatalom keletkezésében ne 
lett volna szerepe a koronázásnak, vagy nem lett volna 
kötelező a koronázás. 1791-ben mégis törvényben ren
dezték, nyilvánvalóan azért, mert II. József nem volt haj
landó magát megkoronáztatni. Kicsit későbbi időkre lép
ve, 1867-ben törvényben rögzítették azt a szokásjogban 
már évszázadok óta élő szabályt, hogy a király lemondása 
csak az Országgyűlés egyetértésével érvényes.6 Erre pe
dig Ferenc József 1848. decemberi trónra lépése az apro
pó, amelyet két lemondás is megelőzött, az így hivatalba 
lépő uralkodó azonban nem volt hajlandó elismerni, hogy 
az Országgyűlés lemondásokat elfogadó nyilatkozata nél
kül nem foglalhatja el hivatalát. így nem véletlenül lett 
a kiegyezés egyik fontos közjogi eleme eme szokásjogi 
szabály törvényben való megerősítése. S mindez IV Ká
roly 1918-ban történt lemondása szempontjából sem volt 
irreleváns előírás.

A harmadik ilyen törvényalkotásra motiváló tényező 
a szokásjog módosítása, pontosítása volt. Erre akkor ke
rült sor, amikor a szokásjog által kialakított szabály nem 
volt vitatott, de azt a jövőben nem pontosan úgy akarták 
használni, mint addig. Például az országgyűlés évenkén
ti üléseiről szóló törvény az alábbi passzust tartalmazta: 
„A hozandó törvények jövendőre O Felsége által az évi 
ülés folyama alatt is szentesíttethetnek. A törvényszen
tesítés joga szokásjogon nyugodott, azt korábban nem egy 
törvénnyel utalták a király hatáskörébe. A rendi korban 
azonban az Országgyűlés bezárását követően az összes 
határozatot együtt szentesítette az uralkodó, vagyis akár 
többévi tevékenység eredménye egy csomagban nyert ki
hirdetést. A polgári átalakulás után ez már igen lassú tör
vényhozási folyamat lett volna, ezért az idézett passzus 
lehetővé tette a király számára, hogy az Országgyűlés ha
tározatait egyenként is szentesítse.

De ilyen szokásjog pontosító szabályokat még a két vi
lágháború közötti időszakból is találunk. A Felsőház jog
körének újabb megállapításáról 1937-ben az alábbi ren
delkezést találjuk: „A felsőház jogköre, ha csak törvény 
eltérést nem állapít meg, ugyanaz, mint a főrendiházé 
volt. ”8 És hogy mi volt a Főrendiház hatásköre? A Fő-



rendiház reformját megvalósító 1885-ös törvény erről az 
alábbit mondta: „A főrendiházjogköre az, a mi volt, a kez
deményezésre is marad az eddigi gyakorlat... "9 Vagyis a 
két kamara alkotmányos viszonyáról törvény nem rendel
kezett, 1885-ben is csak a szokásjog által kialakított sza
bályokra utaltak vissza. Még azt sem mondhatjuk, hogy 
törvénybe foglalták a korábbi szokásjogot, hiszen a tételes 
szabályt nem írták le, csak utaltak rá, hogy minden úgy 
marad, ahogy eddig volt. S 1937-ben ehhez annyit fűztek 
hozzá, hogy ha törvény eltérést nem állapít meg, vagy
is, ha törvény nem módosítja a korábbi szokásjogot. Ezt 
egyébként az 1937-es törvény meg is tette, hiszen az álta
lános törvényhozási eljárásban, az 1918 előtti viszonyok
hoz hasonlóan, egyetértési jogot ad a második kamara 
részére, a költségvetést érintő törvényeknél azonban fenn
tartotta az 1926-ban, angol mintára megállapított hatás
köri korlátozást.10 Ez eltérés a Főrendiháznak a szokásjog 
szerint kialakult hatásköréhez képest, mert ott nem voltak 
az egyetértési jog alól kivett törvényhozási tárgyak.

De hasonló jogalkotási technikát alkalmaztak a kor
mányzó hatásköreinek megállapításakor is. Az alkotmá
nyosság helyreállításáról szóló törvény az alábbiak szerint 
rendelkezett: „A kormányzót a királyi hatalomban foglalt 
jogok alkotmányos gyakorlása az alábbiakban foglalt 
korlátozások között illeti meg. ”n Majd számos bekezdé
sen keresztül sorolja a korlátozásokat. A szabályozási rend 
logikus, a kormányzó a királyt helyettesíti, vagyis annak 
a jogköreit veszi át. Az viszont az Országgyűlés mérlege
lésétől függött, hogy minden királyi jogkört ráruház-e az 
ideiglenes államfőre, vagy bizonyos korlátozásokat állapít 
meg. Ha él az utóbbi lehetőséggel, ezt nyilvánvalóan tör
vény útján valósítja meg, mint ahogy 1920-ban meg is tet
te. A törvényszentesítés kapcsán azonban már érintettük, 
hogy a királyi jogköröknek alapvetően szokásjogi forrá
sai voltak. Ha az 1920:1. törvénycikk régebbi törvényben 
deklarált hatásköröket korlátoz, akkor ott kellett volna áll
nia, hogy a király e törvény e paragrafusában megjelölt 
jogköreit a kormányzó az alábbi korlátozásokkal gyako
rolhatja. A felsorolt példáknál viszont ilyenekkel nem ta
lálkozunk, mert nem korábbi törvényekkel megállapított, 
hanem a szokásjogból eredő hatáskörökről volt szó. S ez 
a szabályozási technika nemcsak a kormányzó jogállása 
kapcsán igaz, hanem a korábbi példáknál is.

A törvényeknek a szokásjogot kiegészítő, megerősí
tő és módosító (pontosító) szerepére azért hoztam ennyi 
példát, hogy szemléltessem, ez nem valamiféle ‘ad hoc’ 
jelenség volt, hanem egy tudatos, a szokásjog félreérthe- 
tőségét felszámoló jogalkotási tevékenység. Hiszen példa 
ennél még jóval több is hozható lenne.

így azt gondolom, hogy a jelen pont elején feltett kér
désre is megnyugtató választ adhatunk. A történeti al
kotmány körében fennmaradt szokásjog érthetősége, ér
telmezhetősége nem hagyott különösebb kétséget maga 
után. A közjogi tárgyú törvényhozásnak ugyanis az volt a 
funkciója, hogy a vitatott, zavaros pontokat kiküszöbölje 
benne. Ahol az Országgyűlés meghagyta a szokásjogi sza
bályokat, mint már korábban is említettem, ott nagyrészt 
konszenzus volt annak értelmezésében. Nem mondhatjuk, 
hogy egyáltalán nem volt értelmezési vita,12 de mértéke,

Jog________
löíténeti szemle'—/

intenzitása, lényegesen alacsonyabb volt, mint például az 
elmúlt negyedszázad Alkotmány- (Alaptörvény-) értelme
zésében. Ha megvizsgáljuk, hogy az Alkotmánybíróság 
határozataiban milyen számú különvélemény jelent meg, 
azt kell mondanunk, hogy a kartális alkotmány szövege 
feletti értelmezési vita nagyobb, mint régen a szokásjog 
felett volt.

Megállapítható-e az Alkotmányhoz 
tartozó rendelkezések pontos 
határvonala?
A szokásjogi szabályok egyértelműségével tehát nem volt 
különösebb gond, de a történeti alkotmányban problémát 
jelenthetett az alkotmányerővel bíró szabályok pontos el
határolása is. A kartális rendszerben az Alkotmány szö
vege világosan megállapítható, ami abban benne van, az 
a legmagasabb szintű norma. A történeti alkotmánynál a 
szokásjogban gyökerező alkotmányi alapintézmények (pl. 
Szent Korona-tan) szintén elhatárolhatóak voltak, a köz
jogi tárgyú törvényeknél azonban már nem volt ilyen egy
értelmű a helyzet. Ha a kartális alkotmányok szabályozá
si tárgyait vizsgáljuk, vagyis napjaink gondolatmenetét 
követjük, a közjogi tárgyú törvényekben az alkotmányos 
normák közé kívánkozó és az egyszerű törvénybe tartozó 
rendelkezések egyaránt megtalálhatóak voltak. Ha a füg
getlen és felelős magyar minisztérium alakításáról szóló 
1848:3. törvénycikket vesszük példának, a kormányalakí
tásra13 vagy a miniszterek parlamenti felelősségére14 vo
natkozó szabályok egy kartális alkotmánynál valószínűleg 
annak szövegébe kerültek volna. A minisztériumok felso
rolása azonban még egyszerű törvénybe sem kívánkozik, 
nemhogy az Alkotmány szövegébe, az 1848:3. törvény
cikkben azonban ezt is megtaláljuk.15

A példa nyomán azt kell mondanunk, hogy a történe
ti alkotmánynál az alkotmányhoz tartozó rendelkezések 
nem határolhatóak el olyan pontosan, mint a kartális rend
szerben. Az említett 1848:3. törvénycikket nem lehetett 
részekre bontani, s kijelölni belőle például a 11-12. §-t, 
valamint a 32-35. §-okat, amelyeket alkotmányerővel 
ruházunk fel, a törvény többi részét pedig egyszerű tör
vénnyé minősíteni, s netán az alkotmányerővel bíró pa
ragrafusokkal esetlegesen nem egyező más részeit alkot
mányellenes rendelkezésekké nyilvánítani. Azonos szintű 
jogforráson belül hierarchiát teremteni nem kis feladat, 
valójában lehetetlen.

Ha nagyon erősen ragaszkodunk a kartális alkotmá
nyok logikájához, és világos határvonalat akarunk az Al
kotmány és a törvények közé húzni, akkor a közjogi tár
gyú törvényeket az egyszerű törvények közé kell sorolnunk, 
s Alkotmányon csak az alapintézményeket (alapelveket) 
érthetjük, amelyek a szokásjog keretei között maradtak. 
Természetes persze, hogy a szokásjogot megerősítő tör
vények nem fosztották meg az érintett rendelkezést alkot
mányos erejüktől.16 Az új közjogi intézményeket bevezető 
vagy a szokásjogot módosító, pontosító törvények azon
ban elfogadásukkal és kihirdetésükkel nem váltak alkot
mányerejűvé. A történeti alkotmány keretei között ugyan-



is nem volt olyan alkotmányozé hatalom, mint a kartális 
rendszerekben. Egy előre meghatározott jogalkotási ak
tussal nem lehetett valamit az Alkotmány részévé tenni, 
az Országgyűlés ugyanis nem rendelkezett alkotmányozó 
hatalommal. Ennek részletesebb kifejtését azonban érde
mes külön pontban megtenni.

Előtte azonban meg kell adnunk a jelen pontban fel
tett kérdésre is a választ: miként állapítható meg az Al
kotmány rendelkezéseinek pontos határvonala? Mivel a 
történeti alkotmányban ez nem válik el szövegszerű jog
forrásra, az Alkotmány és a törvény között húzott határ
vonal csak alkotmányértelmezéssel volt megállapítható. 
S ez ismét visszakapcsol arra a gondolatra, hogy az Or
szággyűlésnek nem volt korlátlan alkotmányozé hatalma, 
vagyis jogalkotó tevékenységével nem tudott az egyszerű 
törvényeknél erősebb jogi normákat alkotni. Objektív el
határolás csak akkor lenne lehetséges, ha az Alkotmány is 
jogalkotói döntésekkel keletkezne, s amit annak a szöve
gébe írnak, az képzi az Alkotmányt, s amit nem oda írnak, 
az a törvény.

A minősített többség hiánya, az 
alkotmányozó hatalom hiánya
Hogyan keletkeztek tehát az alkotmányerejű normák a 
történeti alkotmány idején? Az alkotmányozé folyamat
nak nem volt valamiféle speciális jogalkotási eljárása, így 
a kartális alkotmányok szövegében fellelhető rendelke
zések is egyszerű törvényhozási úton születtek. A kartá
lis alkotmányhoz szokott gondolatmenet így azt sugallja, 
hogy itt Alkotmány és törvény között valójában nem volt 
érdemi különbség, vagyis a rendes törvényhozás egyben 
korlátlan alkotmányozó hatalmat is magában foglalt. Két
ségtelen, hogy törvénnyel a szokásjog is felülírható volt, 
vagyis rendes törvényhozási úton a teljes alkotmányos be
rendezkedést át lehetett alakítani. Ha a parlament a rendes 
törvényhozás során egy alkotmányos szabályba ütközött, 
vajon mi sarkallta arra, hogy azt betartsa, s inkább ne mó
dosítsa úgy, ahogy az számára a pillanatnyi helyzetben 
előnyös volt? Megalapozott-e a kartális alkotmányok vi
lágában felnőtt jogásznemzedék azon meglátása, hogy a 
történeti alkotmány a legrugalmasabb alkotmány?

A probléma feloldásához gondolatindítéként Teleki Pál 
alkotmányreform-tervének bevezetőjéből vennék egy idé
zetet, ahol az egykori miniszterelnök az alábbiakat írja: 
„[...] alkotmányunk íratlan -  azon törvények és jogszo
kások összessége, amelyek a nemzet vérébe mentek át -, 
amelyekből kitörölhet valamit az idő, de egyetlen ember in
tézkedése, az országgyűlés egyetlen intézkedése, sőt egyet
len nemzedék hangulata -  soha. ”11 Teleki gondolataiból az 
szűrhető le, hogy a történeti alkotmányt stabilabbnak érzi, 
mint annak kartális változatát. S mi lehet ennek az oka?

A 18. századtél induló kodifikáciék az egyes jogágak
ból egyre erőteljesebben kiszorították a szokásjogot. Té
vedés lenne azonban azt gondolni, hogy a kodifikáciéra 
csupán a jog átláthatóbb megismerése miatt volt szükség. 
A közjogi szokásjog kapcsán igyekeztem bizonyítani, 
hogy a hézagpétié, pontosító törvényhozással a szokásjog

körül is átlátható rendszer építhető ki. Szokásjogi gyűjte
ményben akár írásba is foglalható. Az alapvető probléma 
a ‘merevségével’ volt, a szokásjog egy megcsontosodott 
joganyag, igen nehezen, igen lassan változott. A gyorsu
ló világ pedig egyre inkább megkívánta, hogy a hatályos 
joganyag kellő iramban igazodjon a változásokhoz. A szo
kásjogot mindenhonnan ki kellett szorítani, a kodifikácié 
pedig ezt a célt megvalósította.

Ezzel összefüggésben gondoljunk csak arra, hogy 1945 
után Werbőczy Hármaskönyvével szemben a legkemé
nyebb kritika a régi (elmaradott?) viszonyok megcson- 
tosítása volt. Ha ez bűn, akkor sem Werbőczyé, hanem a 
szokásjogé. Az ugyanis jellegénél fogva ilyen. A szokásjog 
törvénnyel bárhol átírható volt, mégis, amíg kédex nem ké
szült, a szokásjogot törvényekkel alapvetően nem írták át. 
Vagyis a törvényekkel ‘csiszolgatott’ szokásjogról sok min
den elmondható, csak az nem, hogy instabil, márél holnap
ra folyamatosan átírt joganyag lenne. Merthogy a stabilitás 
és a merevség itt hasonló jelentéstartalmat foglal magában, 
hiába az egyik pozitív, a másik pedig negatív töltésű szé.

Teleki Pál gondolataiból is világosan levezethető: az 
Alkotmánynak a többi jogághoz képest nagyobb stabi
litással kell rendelkeznie. Amíg a teljes jogrendszer a 
stabilitást biztosító szokásjogon nyugodott, nem nagyon 
jutott senkinek eszébe, hogy az alkotmányos szabályokat 
megállapító jogforrásokat formailag elválassza például 
a magánjogot szabályozóktól. Amikor viszont a kodifi- 
káciékkal a joganyag változása magasabb sebességi fo
kozatra kapcsolt, ha az Alkotmányt is áthelyezzük ebbe 
a formába, vagyis a történeti alkotmány helyére kartális 
alkotmányt helyezünk, akkor erre valamilyen speciális 
fékező rendszert is „szerelni” kell, s ez lett a minősített 
többség.

Az Országgyűlés alkotmányozé hatalmára vonatko
zóan ebből az alábbi következtetés vonható le. Mint már 
az előző pontban is utaltunk rá, az egyszerű törvények fe
lett állé (az Alkotmányhoz tartozó) jogforrások keletkez- 
tetésére nem volt jogalkotási eljárás meghatározva. Ez azt 
jelentette, hogy az Országgyűlés egyetlen jogalkotási cse
lekménnyel nem volt képes alkotmányerővel bíró szabá
lyok megállapítására. Bármilyen közjogi rendelkezést is 
állapított meg, a következő Országgyűlés azt eltörölhette, 
megváltoztathatta. Nem élt az a görcsös szindróma, hogy 
ki milyen többséggel nyeri a választásokat, esetleg olyat 
tud alkotni, amit majd a másik nem tud eltörölni. Az Al
kotmányt a régi szokások alkották, az Országgyűlés ehhez 
csak úgy tudott valamit hozzátenni, ha az idősülté vált, 
egyetlen jogalkotási cselekménnyel nem.

Teleki Pál gondolatai érzésem szerint úgy magyaráz- 
hatéak, hogy szükség van a kodifikáciékra, de egyetlen
egy helyen, az Alkotmánynál, nem szabad ebbe az irányba 
mozdulni. Itt nagyon nagy értéke van a stabilitásnak, ezért 
ezt az egy jogterületet nem szabad a joganyag gyorsabb 
változását biztosító modellre átállítani. Vagyis az alkot
mányjogot nem szabad kodifikálni, hiba lenne a történeti 
alkotmányt kartális alkotmánnyal felváltani.

Az Aranybulla vagy a Pragmatica Sanctio is törvényi 
jog volt, az Országgyűlés elvileg 50% + 1 szavazattal bár
melyiket módosíthatta. Az Aranybullánál a történeti al-



kotmány idejében megélt több mint 700 éve alatt példa is 
van rá, hogy módosították.18 Mégis, ha valaki 1867 után 
az Országgyűlésben egy ilyen tárgyú törvényjavaslatot 
előterjeszt, valószínűleg a képviselők döntő többsége azt 
nem vette volna komolyan. Ez mutatta a stabilitását.

Ezek után érdemes visszatérni az előző pont végén 
felvetett másik lényeges problémára, miszerint a történe
ti alkotmány alapvetően alkotmányos alapelvekből állt, 
amelyeket alkotmányértelmezéssel lehetett megállapítani. 
Előfordulhatott, hogy ezek közjogi törvényekben le is let
tek írva, alkotmányos erejük azonban nem ebből, hanem 
az idősültségből eredt. Érdekes kérdés, hogy az alkotmá
nyos alapelvek és a közjogi rendszer összhangja miként 
tudott megvalósulni. Egy-egy jogág, s ez alól az ‘anyajog
nak’ számító alkotmányjog sem kivétel, csak akkor tudja 
megfelelően betölteni szerepét, ha tételes rendelkezései az 
adott jogág alapelveihez igazodnak.

Jog________
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Az Alkotmány alapelveinek rögzítése 
és az azonos szintű jogforráson 
belüli hierarchia megteremtésének 
problémája
A kartális alkotmányoknál az Alkotmány szövege vilá
gosan elválik a törvényektől. A legmagasabb jogforrási 
erővel azon rendelkezések bírnak, amelyek az Alkotmány 
szövegébe bekerülnek.

A 18. században megindult modern kodifikációk során 
hamar ráébredtek arra, hogy a jogági alapelveket célszerű 
az adott kódex jogforrási szintjénél magasabb fokon rögzí
teni. Ha a büntetőjog alapelveit csupán a Büntető Törvény
könyv bevezető rendelkezései között rögzítjük, s azzal a 
kódex egy tételes rendelkezése netán ütközik, az csupán a 
törvény belső ellentmondása lesz. Ha a jogalkotó nem lép, 
nincs alkotmányos eszköz arra, hogy az alapelv és az egyéb 
rendelkezés közötti összhangot megteremtsük. Ha viszont 
az alapelveket magasabb jogforrási szintre soroljuk, akkor a 
jogforrási hierarchia sérelme áll elő. A kartális alkotmányo
kat meghonosító államokban ezért vált ‘divatossá ’ a jogági 
alapelveknek az Alkotmányba történő beemelése. Szinte 
minden kartális alkotmányban megtaláljuk a magánjog te
rületéről a tulajdon védelmét, vagy a büntetőjog területéről 
a „nullum crimen sine lege” elvét, s még lehetne sorolni 
a példákat. így, ha valamelyik kódex rendelkezése jogági 
alapelvet sért, akkor az már alkotmányellenes lesz, s így tö
rölni kell az oda nem illő rendelkezést.

Alapelvei azonban az alkotmányoknak is vannak. A kar- 
tális rendszerekben azonban ezeket már nem tudják egy 
még magasabb jogforrási szintre emelni, így az alapelvek 
és a tételes rendelkezések esetleges ütközése nehezen felold
ható problémához vezet. A 2010 után elinduló alkotmányo- 
zó folyamattal összefüggésben ez a dilemma hazánkban is 
eléggé felerősödött, s kísérletet tapasztalhattunk arra, hogy 
az Alaptörvény (Alkotmány) rendelkezésein belül valami
féle hierarchiát teremtsenek. Az Alkotmánybíróság határo
zataiban is megjelenik egy fogalom, az Alkotmány „lénye
ges magja”, amellyel az Alkotmány többi rendelkezésének 
összhangban kell állnia.19

A kartális alkotmány azonban ezt a lehetőséget nem adja 
meg. Az Alkotmány a legmagasabb szintű jogforrás, s hogy 
mi tartozik ebbe a körbe, az alkotmányozó határozza meg. 
Ez alkotmányértelmezéssel nem választható ketté, már csak 
azért sem, mert ha a ‘lényeges mag’ és az Alkotmány többi 
rendelkezése között hierarchikus viszonyt állítunk fel, ak
kor az Alkotmányt megfosztjuk a nevéből eredő jogforrá
si státuszától. Ebben az esetben az Alkotmány a ‘lényeges 
mag’ lesz, hiszen ha ehhez valaminek igazodnia kell, az 
már nem a legmagasabb szintű jogforrás, vagyis nem Al
kotmány. Kartális keretek között az Alkotmány ‘lényeges 
magját’ csak úgy lehet elkülöníteni, ha az alkotmányozó 
magát az Alkotmányt is szétbontja, s a ‘lényeges maghoz’ 
tartozó rendelkezéseket külön foglalja össze. Ha a ‘lénye
ges magot’ hierarchikus viszonyba állítja a többi rendelke
zéssel, akkor csak az lesz az Alkotmány. Ha nem, akkor a 
többi rendelkezés is az Alkotmány része lesz.20 Ezen utóbbi 
esetben azonban a kettő közötti ellentét alkotmánybírásko
dási eszközökkel nem lesz feloldható.

A történeti alkotmánnyal összefüggésben mindez azért 
érdekes, mert ott valójában ez a ‘lényeges mag ’ volt az 
Alkotmány. Ezt alkotmányértelmezéssel lehetett meghatá
rozni, az Országgyűlésnek pedig nem volt olyan alkotmá
nyozó hatalma, amellyel ezt egyik pillanatról a másikra 
átírhatta volna.

Epilógus
Ha újra feltesszük a Bevezetésben megfogalmazott kér
dést, miszerint Magyarország elmaradt-e az európai fej
lődéstől amiatt, mert a polgári korban is fenntartotta a 
történeti alkotmányt, azt gondolom, megnyugtató nem
mel válaszolhatunk. A polgári állam elvárásait a történeti 
alkotmány is teljesíteni tudta. Sőt nagyobb stabilitást je
lentett, mint egy kartális alkotmány. Ezt a kijelentésünket 
pedig, a korábban leírtak mellett, a két alkotmánytípus ge
nezisének sajátosságaival még inkább alá tudjuk támasz
tani.

A szokásjog és a törvényi jog létrejötte között ugyan
is lényegi különbség van, az első keletkezik, a másodikat 
pedig alkotják (jogkeletkezés és jogalkotás). Mindez a két 
alkotmánytípus létrejöttére is igaz. A kartális alkotmányt, 
a törvényi joghoz hasonlóan, valamilyen jogalkotói cse
lekmény hozza létre. Amit viszont ember hoz létre, azt 
el is törölheti. A történeti alkotmány anélkül tudott létre
jönni, hogy ehhez bárkit alkotmányozó hatalommal kellett 
volna felruházni. Tehát úgy létezett Alkotmány, hogy nem 
állt felette Damoklész kardjaként az alkotmányozó hata
lom, aki bármikor átírhatja azt.

A történeti és a kartális alkotmány között a gyökerek
ben is lényegi különbséget találunk. Az első alapjait a ha
gyomány jelentette, utóbbi azonban jogfilozófiai elvekben 
gyökerezik. A filozófiának pedig évezredes sajátossága, 
hogy nincs benne konszenzus. Ha valami mellett érvelni 
akarunk, a legtöbb esetben pro és kontra találunk jelesebb 
gondolkodókat. A vitánál pedig értelemszerűen mindenki a 
saját érveit alátámasztó álláspontokat gyűjti csokorba. Érin
tettük, hogy az Alaptörvény (Alkotmány) szövege feletti



értelmezési viták napjainkban nagyobbak, mint 80-90 éve 
a szokásjog felett voltak. így az Alkotmány kartába fogla
lásával rendelkezései egyáltalán nem váltak egyértelműbbé

vagy világosabbá. A történeti alkotmány megszüntetésé
nek valódi oka a hagyományokkal való szakítás volt. Nem 
‘szakmai’, hanem ‘politikai’ probléma volt vele.
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A kodifikáeió, azaz a jógi normák egységes szerke
zetbe foglalása nem az újkor sajátja. Ha a kodifi- 
káeió korának csak a 18. század végével kezdődő, 
s a 19. századdal folytatódó korszakot tekintjük, akkor 

történelmietlenül járunk el: csupán saját kórunk elvárásait 
kívánjuk a múlttal legitimáltatni.1 Az európai kodifikáeiók 
történetében külön helyet foglal el a 15. századdal, annak 
többnyire második felével kezdődő korszak, amelynek 
nagy alkotásai túlnyomórészt a 16. században születtek.2 
Ennek a folyamatnak volt része a Hármaskönyv elkészí
tése is.

A kora újkori kodifikáeió nagyobb részben a jogszo
kások, ha úgy tetszik, a szokásjog egységes szerkezetbe 
foglalását jelentette.3 A művek címei, tartalmuk, műfajuk, 
megalkotásuk körülményei jelentősen különböztek egy
mástól, mégis el lehet különíteni a túlnyomórészt magán
joggal foglalkozó munkákat a büntető és közigazgatási
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jógi szokásokat, esetleg új határozatokat tartalmazó alko
tásoktól. Ahhoz, hogy Werbőczy István helyét megtaláljuk 
kortársai között, elsősorban a Hármaskönyv előtt egy-két *

* 2014. március 25-26-án, a Magyar Tudományos Akadémián, A ma
gyar jog  fejlődésének fé l évezrede címmel megrendezett tudományos 
emlékülésen elhangzott előadás. Szerkesztett változata megjelent 
A magyar jog  fejlődésének fé l évezrede. Werbőczy és a Hármaskönyv 
500 esztendő múltán. Szerk.: Máthé Gábor (Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem. Budapest, 2014, 59-89. p.) című kötetben.
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