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Szentgáli-Tóth Boldizsár

A norvég Alkotmány 
hatása Magyarországon 

a hosszú XIX. század 
folyamán

Bevezetés

Norvégia és Magyarország egyaránt Európa legré
gibb országai közé tartoznak, ennek ellenére az 
őket elválasztó nagy földrajzi távolságból adó
dóan a két ország közti kapcsolatok nem voltak túl inten

zívek a megelőző évszázadokban.1 Azonban a két ország 
fejlődése kétségtelenül hatott egymásra politikai, gazda
sági, kulturális és alkotmányjogi vonatkozásban egyaránt. 
Jelen tanulmány az alkotmányos eszmék Norvégiából 
Magyarországra való áramlását vizsgálja a hosszú XIX. 
század időszakában.2

A magyar történelem számos bizonyítékot szolgáltat 
arra, hogy a hazai politikusok és más elméleti szakembe
rek tisztában voltak a norvégiai folyamatokkal a hosszú 
XIX. század idejében. A korabeli közélet alapos vizsgálata 
tükrében a norvég Alkotmány legalább négy vonatkozás
ban befolyásolta a magyarországi eseményeket.

1) Számos magyar politikus és más közéleti személyi
ség utazta be Európát a hosszú XIX. század folya
mán, majd hazaérkezésüket követően élményeikről 
könyvek, cikkek, emlékiratok formájában számoltak 
be.3 Néhányan az utazók közül Norvégiába is elju
tottak, majd megosztották a hazai olvasóközönség
gel tapasztalataikat.

2) Az 1848-as forradalom idején a magyar liberálisok 
külföldi példákat és szövetségeseket kerestek, egye
bek mellett Norvégia is fontos hivatkozási pont volt 
ezen mozgalmak szemében. A kiegyezést követően 
Norvégia azok számára volt követendő példa, akik a 
választójog kiterjesztéséért küzdöttek.

3) Az osztrák-magyar dualizmus olyan sajátos alkot
mányjogi berendezkedés volt, melynek megalkotói 
alig hivatkozhattak külföldi mintákra. A korabeli 
szerzők szerint a norvég-svéd unió mutatta a leg
több párhuzamot az osztrák-magyar dualizmussal.

4) Ugyancsak felmerült Norvégia a magyar szakiroda
lomban az alkotmányok időtállóságáról szóló vita 
kapcsán. Egyes szerzők a kodifikálatlan történeti 
alkotmány megtartása mellett érveltek, míg mások 
arra hívták fel a figyelmet, hogy egy kartális alkot
mány is lehet stabil, mint azt a norvég példa is mu
tatja.

A következő alfejezetekben röviden bemutatom a nor
vég Alkotmány magyarországi hatásának e négy vonat
kozását.
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1. Magyar utazók Norvégiában
Az 1848-at megelőző két évtizedet a magyar szakiro
dalomban és közbeszédben egyaránt a reformkor néven 
szokás emlegetni. Ebben az időszakban nemesek és értel
miségiek egy szűk köre csatlakozott a felvilágosodás esz
méihez, és elkötelezett volt e gondolatok hazai terjesztése 
iránt. Fő céljuk a feudális keretek lebontása, valamint a 
nemzeti függetlenség kivívása, de legalábbis az ország 
autonómiájának bővítése volt a Habsburg Birodalmon 
belül. E liberális csoportok számára Nyugat-Európa volt 
elsősorban a követendő példa, ezért is utaztak annyian 
különböző európai és észak-amerikai országokba. Ezen 
utazások elsődleges célja nem a turizmus vagy külföldi 
tájak megismerése volt, hanem olyan megoldások kere
sése, melyek sikerrel alkalmazhatóak lennének a hazai 
társadalmi és gazdasági fejlődés előmozdítására. Hazaér
kezésüket követően az utazók könyvek és cikkek formá
jában ismertették meg az érdeklődőkkel útjaik közérdekű 
vonatkozásait.4

Széchenyi István, a „legnagyobb magyar” Wesselé
nyi Miklós társaságában Angliát látogatta meg, ahon
nan hidak, vasutak és gyárak építésének szándékával 
tért haza.5

Bölöni Farkas Sándor az Amerikai Egyesült Államok
ban járt, ahol az emberi jogok és alapvető szabadságok 
érvényesülését vizsgálta.6 Wesselényi Polixéna volt az 
első híres női utazó, aki itáliai élményeit hozta nyilvános- 
ságra.7

Norvégia nem volt elsődleges célpont e fiatal politi
kusok számára, Skandinávia mégis felkeltette néhányuk 
érdeklődését. Trefort Ágoston olyan országokat keresett 
fel, ahová társai nem jutottak el. Oroszországot elhagy
va Skandináviába távozott, és rövid ideig Norvégiában is 
tartózkodott.8 Útjáról kiadott emlékiratai nem váltottak ki 
érdemi hatást Magyarországon.

Irinyi József tevékenysége szintén számottevő e vo
natkozásban. Annak ellenére, hogy sosem járt Norvégiá
ban, Németországban írott források és szóbeli beszámo
lók alapján tájékozódott az északi országról. Ez rávilágít 
a norvég-magyar kapcsolatok egyik jellegzetességére: 
a két ország német közvetítéssel érintkezett egymással.9 
Visszatérve Irinyire,10 ő elsősorban a francia forradalom 
elveiben és vívmányaiban hitt, így a francia modell tel
jes vagy legalább részleges átvételét szorgalmazta. Német 
kútfői alapján Norvégiát olyan demokratikus országként 
írta le, mely megvalósította a francia forradalom legfon
tosabb célkitűzéseit.

A személyes tapasztalatok jelentősége később sem 
csökkent: a dualizmus időszakában Norvégia státusza szá
mos hasonlóságot mutatott Magyarország alkotmányos 
helyzetével, mint arra a 3. alfejezetben még részleteseb
ben kitérek. Hermann Ottó ornitológus az 1890-es évek
ben utazott Norvégiába, fő célja egyes helyi állatfajok tu
dományos vizsgálata volt. Útjáról megjelent beszámolója 
jórészt e vonatkozásokat taglalja, erőteljes politikai és al
kotmányjogi érdeklődése miatt azonban ilyen utalásokat 
is találunk a szövegben.



Kossuth Lajos és az 1848-as eszmék lelkes híveként 
üdvözölte a norvég alkotmányos berendezkedés demok
ratikus jellegét.11 Széchenyi Dénes az Osztrák-Magyar 
Monarchia norvégiai és dániai nagyköveteként dolgozott 
az XX. század első éveiben és e minőségében komoly erő
feszítéseket tett a skandináv országok magyarországi jó 
hírnevének terjesztéséért.12

Szász Zsombor jogász és politikus szintén élt Christia- 
niában (ma Oszló), ahol felismerte a két dualista rendszer 
hasonlóságait.

verse. Az utolsó bekezdés azt sugallja, hogy Magyaror
szág és egész Európa sokat meríthet a magyar történelem 
e rendkívüli időszakából.

Mindnyájan átkelnek a Rajnán, Elbán és Visztulán, 
akik vérüket ontották a zsarnokság vérpadán. És ha a 
jövő újra támad és egy fal meginog 
talpazatok megrendülnek és ledűlnek zsarnokok, 
dicső név lesz a magyar név, szívet megdobogtató, 
úgy száll a seregek előtt majd mint büszke induló!17

2. Az 1848-49-es magyar forradalom 
és szabadságharc; Norvégia mint 
hivatkozási pont a liberális ellenzék 
számára

A norvég alkotmány a korban szokatlan módon, a nép
szuverenitás talaján állt, ezért a demokratikus ellenzéki
csoportok gyakran hivatkoztak ___________ ________
rá a politikai vitákban.

Az első olyan pillanat, ami
kor a norvég fej lemények hatása 
nyilvánvaló, 1848. március 15., 
amikor a liberális ellenzék tün
tetést szervezett a konzervatív 
osztrák kormánnyal szemben.
Irinyi József jelentős szerepet 
játszott az aznapi események- 
ben,13 azt javasolta, hogy ké
szítsék el a forradalmi köve
telések listáját. Természetesen 
főként ekkor is a francia min
tát tartotta szem előtt, gyakran 
az „utolsó francia-magyar” 
néven emlegették.14 A francia 
mellett azonban más európai 
és észak-amerikai országok 
demokratikus vívmányaira is 
utalt. Többek között Norvégi
át is megemlítette, mint olyan 
országot, mely megvalósította 
a francia forradalmi eszmék 
jelentős részét. A norvég Nem
zetgyűlés 11 tagú követelés lis
tát fogadott el 1814-ben, ami
kor tárgyalásba bocsátkozott a 
svéd királlyal az unióról.15

Irinyi érvei jelentősen hoz
zájárultak ahhoz, hogy meggyőzze társait a 12 pont meg
fogalmazásának szükségességéről a liberális program ösz- 
szegzése érdekében. Ez a dokumentum mindmáig fontos 
része a magyar nemzettudatnak.

Megjegyzendő, hogy az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc volt az egyik olyan momentuma a magyar 
történelemnek, mely felkeltette a norvég közvélemény 
érdeklődését.16 Jól példázza a magyarországi események 
norvégiai visszhangj át Henrik Ibsen A Magyarokhoz című
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Norvégia demokratikus példaként nemcsak a szabad
ságharc idején volt jelentős, hanem a kiegyezést köve
tően, még a XX. század kezdetén is.18 Hermann Ottó 
utazását kell ismét megemlítenünk, de Szász Zsombor, 
aki egy évig élt Norvégiában, ugyancsak több cikket je
lentetett meg ottani tapasztalatairól.19 Munkáiban a nor
vég alkotmányos berendezkedés demokratikus jellegét, 
a választójog kiterjesztését, valamint a hatalommegosz
tást hangsúlyozta. Norvégiát „democratiaként” jellemez

te, amely nem egyenértékű e 
szó mai jelentésével, mégis 
jól mutatja, hogy Szász ideális 
alkotmányának alapja a széles 
körű és aktív társadalmi rész
vétel volt a politikai vitákban. 
Szász a svéd-norvég unió tör
ténetéről is készített tanulmá- 
nyokat,20 melyek a következő 
fejezetben kapnak nagyobb 
hangsúlyt, de jól mutatják 
Szász elkötelezettségét a nor
vég alkotmányos berendezke
dés vizsgálata iránt.

Szász motivációjának meg
értéséhez a korabeli magyar 
alkotmányos rendszer néhány 
sajátosságára kell utalnunk. 
A kiegyezéssel Magyarorszá
gon alkotmányos monarchia 
jött létre, mely a felnőtt lakosság 
mintegy 5%-ának biztosított 
politikai jogokat. A XIX. száza
di Európában ez az arány meg
lehetősen magasnak számított, 
azonban valamennyi európai 
országban folyamatosan kiter
jesztették a választójogot, leg
alább a férfi lakosság körében. 
A választási rendszer mo- 
Magyarországon maradt el, 

a választójogra vonatkozó szabályok gyakorlati
lag ugyanazok voltak az I. világháború idején, mint
1867-ben.21 1902-ben, amikor Szász a norvég megköze
lítést vizsgálta, a magyar választási rendszer elavultnak 
és kirekesztőnek számított, módosításának szükségessége 
nyilvánvaló volt.22

E háttér tükrében érthető, miért is érdeklődött a magyar 
ellenzék élénken Norvégia iránt.

Herman Ottó (1835. június 26.-december 27.)

dernizációja egyedül

6 7



Jog
történeti szemle'*— ^

3. A svéd-norvég unió mint az osztrák
magyar dualizmus előképe
1867-ben a Habsburg uralkodó, a magyar vezetők, va
lamint az osztrák elit megállapodásával létrejött a ki
egyezés, mely két önálló alkotmányos monarchia szoros 
együttműködésén alapult. Mivel hasonló alkotmányos 
berendezkedést alig találunk, az új rendszer létrehozói 
nem támaszkodhattak külföldi 
mintákra. Mégsem állíthatjuk, 
hogy az osztrák-magyar konst
rukció teljesen idegen lett vol
na az európai alkotmányos ha
gyománytól. Annak ellenére, 
hogy e hasonlóságot csak ke
vesen ismerték fel a kortársak 
közül, a svéd-norvég unió és 
az osztrák-magyar dualizmus 
számos rokon vonást mutatott 
egymással. E jelenséggel a ma
gyar közjogi irodalom először 
az 1880-as években foglal
kozott. Beksics Gusztáv23 így 
fogalmazott: „Svédország és 
Norvégia alkotmány kapcsola
tai szolgáltatják a legjobb pél
dát két független állam hosszú 
távú szövetségére; ez a modell 
áll a legközelebb a mi dualiz
musunkhoz.” Schwartz Gyula24 
egy nemzetközileg is elismert 
jogtudós, valamint Szász Zsom
bor25 szintén azt hangsúlyozták, 
hogy a svéd-norvég unió hatást 
gyakorolt az osztrák-magyar dualizmusra. Sulyok Vin
ce, aki 1956-ban távozott Magyarországról és az Oslói 
Egyetem könyvtárosaként dolgozott, számos bizonyítékot 
gyűjtött arra vonatkozóan, hogy Norvégia és Magyaror
szág között élénk kapcsolat állt fenn a XIX. században, 
alkotmányos téren is.26

A szakirodalom megerősítette e hatás tényét, az újabb 
publikációk szintén elismerik a svéd-norvég minta jelen
tőségét az osztrák és magyar vezetők számára.27

A svéd-norvég struktúra rendszeres vizsgálatát Szász 
Zsombor végezte el.28 Szász felismerte, hogy a hason
ló alkotmányjogi státuszból eredően az alkotmányos vi
ták hasonló jellegűek Norvégiában és Magyarországon, 
Mindkét állam szoros együttműködésben élt egy másik 
országgal. Történelmi, gazdasági és társadalmi okoknál 
fogva Norvégia és Magyarország pozícióját a partner or
szág folyamatosan veszélyeztette. A norvég és magyar 
vezetők szemében e dualista rendszerek két független, 
egyenlő és szuverén állam szövetségét jelentették, melye
ket csak a király személye kapcsolt össze. A közös ügyek 
körét szűken kell értelmezni, a tagállamok függetlenségét 
az uralkodónak és környezetének tiszteletben kell tartania. 
Svéd és osztrák szemszögből nézve a dualista államok 
egységes és oszthatatlan birodalmat alkottak egy uralko
dó jogara alatt, a birodalom két fele csak bizonyos fokú
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autonómiával rendelkezik. A norvég és magyar értelme
zés alapján tehát a nemzeti érdekek és az unió érdekeinek 
ütközése esetén a nemzeti szempontok az elsődlegesek, 
vagy legalábbis egyensúlyt kell találni a kétféle megköze
lítés között. Ezzel szemben a svéd és osztrák politikusok 
számára az unió fenntartása volt a fő cél, emellett Norvé
gia vagy Magyarország érdeke csak másodlagos megfon
tolásként jöhetett számításba.29 Szász felvázolta ezeket a 

feszültségeket, melyek a nem
zeti autonómia kiterjesztéséért 
vagy szuverenitás teljességéért 
indított mozgalmak hátteréül 
szolgáltak a dualista rendsze
rekben. Szász rámutatott arra 
is, hogy a dualista struktúra 
számottevően torzította a po
litikai vitákat Norvégiában és 
Magyarországon. Európa leg
több országában a politikai élet 
gazdasági és társadalmi problé
mák mentén szerveződött. Ez
zel szemben a norvég és ma
gyar pártok közti törésvonal az 
ország közjogi helyzete mentén 
húzódott: milyen legyen az al
kotmányos viszony a dualista 
partnerrel és a királlyal, aki ide
jének jelentős részét az ország 
határain kívül tölti?30

Szász egy további érve arra 
vonatkozott, hogy a skandináv 
dualista struktúra egyes módo
sításai mintául szolgálhatnak az 
osztrák-magyar berendezkedés 

modernizációja szempontjából is.31 Ezt a lehetőséget más 
szerzők is felvetették.32

E gondolat arra reflektált, hogy a kiegyezés rendszere 
túlságosan merevnek bizonyult, az érdemi reformtörekvé
sek minden esetben kudarcba fulladtak.

Itt ismét rövid kitérőt kell tennünk, hogy megvilágítsuk, 
miért keltette fel a norvég modell Szász Zsombornak, egy 
magyar parlamenti képviselőnek a figyelmét a XX. század 
első éveiben. Norvégia nemcsak egy lehetséges modellt 
jelentett a dualizmus számára, hanem azt is megmutatta, 
lehetséges a dualista berendezkedés felszámolása békés 
eszközökkel. A magyar Parlamentben tapssal üdvözöl
ték a svéd-norvég unió megszüntetésének hírét. E reak
ció történelmi hátterét az 1905-ös választások jelentették, 
melynek során a kiegyezést támogató pártok vereséget 
szenvedtek a 48-as alapokon álló ellenzéki szövetségtől.33 
1905 júniusa és 1906 áprilisa között a parlamenti többség 
célja a kiegyezés újratárgyalása volt önálló nemzeti had
sereggel, nemzeti bankkal és diplomáciai képviselettel. 
Ferenc József természetesen nem fogadhatta el e törekvé
seket, ezért a parlamenti többség helyett katonatisztekből 
és szakértőkből álló kormányt nevezett ki. Fél év sikerte
len tárgyalásait követően a király új választásokat írt ki, 
melyet 1906 tavaszán tartottak meg. A kiegyezést ellen
ző erők ismét megszerezték a parlamenti helyek abszolút

Beksics Gusztáv (1847. február 9.-1906. május 7.)



többségét, az uralkodó azonban továbbra sem volt hajlan
dó a kiegyezéssel szembehelyezkedő kormányt kinevezni. 
A helyzetet végül a király és az ellenzék közötti titkos 
megállapodás oldotta fel: a magyar vezetők ígéretet tettek 
a kiegyezés rendszerének tiszteletben tartására, a király 
pedig kinevezte a dualizmust ellenző pártok képviselőiből 
álló kormányt.

Ezekből az eseményekből látható, hogy a norvég-svéd 
unió felbomlásával egy időben Magyarországon is ki
bontakozott egy kísérlet a dualista struktúra lebontásá
ra. Nincs bizonyíték arra, hogy a két eseménysor között 
közvetlen kapcsolat lett volna, az azonban a korabeli 
magyar újságcikkekből is kitűnik, hogy az adott körül
mények között a Skandináviából érkező hírek komoly 
visszhangot váltottak ki Magyarországon. Szász munkái 
azt is jelzik, hogy e hatás a tudományos szakirodalomban 
is tetten érhető.

A norvég és magyar függetlenségi törekvések eltérő 
sikeressége mögött a két dualista rendszer belső hatalmi 
viszonyai közti különbségek húzódhatnak meg. Norvé
giában a Parlament pozíciója megerősödött az uralkodó 
és svéd környezete elleni alkotmányos küzdelmek so- 
rán.34

Ezzel szemben Magyarországon a dualista rendszer 
hívei 1905-ig stabil többséggel rendelkeztek a Parla
mentben, a változtatást követelők mindvégig ellenzékben 
maradtak. Az Országgyűlés munkáját tehát a királyt tá
mogatók irányították, így az íratlan alkotmányos korlátok 
ellenére az uralkodó helyzete jóval erősebb volt az oszt
rák-magyar, mint a svéd-norvég dualizmusban.

4. Norvégia mint a stabil kartális 
alkotmány példája

Végezetül a norvég fejlemények a magyar tudományos 
párbeszédre is hatást gyakoroltak. Az alkotmányok időt
állóságával sokat foglalkozott a korabeli magyar közjogi 
irodalom. Ez abból eredt, hogy a korabeli kodifikálatlan 
magyar alkotmányt egy ezeréves alkotmány fejlődési fo
lyamat eredményének tekintették.35 Ezen elmélet képvise
lői azt hangsúlyozták, hogy a magyar alkotmányfejlődés 
közel áll az angolhoz, és annak ellenére, hogy a szerves 
fejlődést a külső fegyveres beavatkozás számos esetben 
megszakította, a strukturális és elvi alapok változatlanok 
maradtak.36 A szerves fejlődést megtörő időszakok rövid 
fejezetei a magyar történelemnek, a kodifikálatlan alkot-

mány azonban időt álló értékek rendszerét jelenti. A jelen
legi tudományos közvélemény nem tartja megalapozott
nak a magyar alkotmánytörténet ilyen olvasatát,37 a XIX. 
században azonban ez a nézet uralkodó volt. A történel
mi megközelítés túlsúlya ellenére egyes szakemberek a 
kartális alkotmány szükségessége mellett érveltek. Egyik 
fontos érvük az évszázados norvég alkotmányfejlődés 
volt: egy kartális alkotmány lehet egyszerre stabil és ru
galmas is, ha kellően erős alkotmányos kultúra kapcsoló
dik az írott alkotmányos normákhoz.38

Következtetések
Jelen tanulmány arra világított rá, hogyan ért el szá
mottevő hatást a norvég alkotmány egy távoli, kö
zép-európai országban. Ez a befolyás elsősorban két 
tényezőnek volt köszönhető. Egyrészt Norvégia fon
tos példakép volt a liberális ellenzék számára. Az 
északi ország az egyik legdemokratikusabb és legfel
világosultabb alkotmányos rendszernek számított a 
XIX. században. Magyarországon viszont a liberális erő
feszítések ellenére az alkotmányos berendezkedés mo
dernizációja jóval lassabb folyamat volt, és a társadalom 
jelentős része még a XX. század elején sem rendelkezett 
politikai jogokkal. Másrészt a norvég és a magyar alkot
mányos viták sok tekintetben közel álltak egymáshoz a 
XIX. században. E két ok magyarázza, miért érhető tetten 
a norvég hatás Magyarországon.

Ismét ki kell emelnünk az 1905-1906-os magyarorszá
gi politikai válság jelentőségét, amikor a norvégiai ese
ményeket napi szinten megvitatták és felidézték Magyar
országon. Természetesen a Norvégia által gyakorolt hatás 
nem mérhető a francia, az angol és a német alkotmányos 
rendszerek magyarországi befolyásához. A sajátos törté
nelmi körülményeknek köszönhetően azonban a norvég 
fejlemények bizonyos vonatkozásai időnként relevánsak
ká váltak a magyar politika számára is.

Henrik Ibsen sorai jól jelzik, hogy a két ország közti 
kapcsolat nem csupán szimbolikus jellegű volt:

„Meghalt Magyarország, leütve hever ott, barátom!”
A hősöket most barbár bitangok tépik s a tábor 
fölött lapulva áll a garázda, gyilkos diktátor.
Ujjonganak a vérben zsarnokok; „mi győztünk”

-  mondják -
„erőnkkel levettük e földről a szabadság gondját”. 
Szerencsétlen ország, elhullott mindörökre véred, 
s a vértanúknak glóriáját mindhiába kéred.39

________ Jog
történeti szemle'*— ^

Bo l d i z s á r , SZENTGÁLI-TÓTH
Wirkung der norwegischen Verfassung in Ungarn im Laufe des langen 19. Jahrhunderts (Zusammenfassung)

Norwegen und Ungarn záhlen zu den áltesten Lándern 
Europas, trotzdem waren die Beziehungen zwischen den 
beiden Lándern wegen der grohen geografischen Entfer- 
nung in den früheren Jahrhunderten nicht besonders in- 
tensiv. Zweifellos hatten aber die Entwicklungen in bei
den Lándern eine gegenseitige Auswirkung auf einander,

vor allem im politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
verfassungsrechtlichen Bereich. Der Einfluss der norwe
gischen Verfassung war vor allem zwei Faktoren zu ver- 
danken. Einerseits war Norwegen ein wichtiges Beispiel 
für die liberale Opposition. Das Land im Norden záhlte 
im 19. Jh. zu den demokratischsten und aufgeklártesten

6 9



Jog_________
történeti szem le'*— ^

Landern mit emer verfassungsmaBigen Ordnung. In Un- 
gam war aber die Modernisierung der verfassungsmaBi
gen Ordnung trotz Anstrengungen der Liberalen ein viel 
langsamerer Prozess, und ein erheblicher Teil der Gesell- 
schaft verfügte sogar noch Anfang des 20. Jahrhunderts 
über keine politischen Rechte. Andererseits standen die

Verfassungsdiskussionen in Norwegen und in Ungarn in 
vieler Hinsicht sehr nahe zu einander. Diese zwei Gründe 
erklaren, warum ein norwegischer Einfluss in Ungarn an- 
zutreffen ist. Die vorliegende Studie untersucht das Strö- 
men von Verfassungsideen aus Norwegen nach Ungarn 
im Laufe des langen 19. Jahrhunderts.
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