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36 Lásd az ülésről készült feljegyzéshez csatolt mellékletet: Javaslatok
a magyar és csehszlovák köztársaságok között kötendő egyezmény
hez.

37 3. cikk (1) c). Non-faciendo típusú szolgalom.
38 3. cikk (1) b). Mivel a karbantartási munkálatok elvégzésénél a ma
gyar fél kívánságait figyelembe kellett venni, faciendo típusú szol
galmat lehet megállapítani.
39 3. cikk (2). T: 5. cikk (1).
40 Kártalanításról van szó, hiszen a károkozás a békeszerződés alapján
jogos volt. A korabeli iratanyagban keveredik a két kifejezés haszná
lata.
41 VA, jan. 10. és a 2. cikk csehszlovák ellentervezete: VA, jan. 13.
Melléklet. Az ellentervezet szerint a felértékelést az 1914 előtti ára
kon kellett volna elvégezni. A megállapított értékből a társulat vagyonán a csehszlovák érdekeltség részesedési értékét és a magyar
területet védő 3 km-nyi töltés költségét le kellett volna vonni.
42 Csak erre az egy napra, a csehszlovák delegáció elnöke a további
üléseken Ruzicka maradt.
43 VA, jan. 13.
44 VA, jan. 14.
45 Jk. máj. 11.
46 Jk. máj. 11.
47 Jk. máj 12. I. Melléklet.
48 Jk. máj. 13.
49 Jk. jún. 23. I. Melléklet.
50 Jk. jún. 24.
51 1885. évi XXIII. törvénycikk, 102. § és 139. §. Lásd még Szilágyi
János Ede: Vízjog: a vizek tulajdonának és használatánakfőbb ma
gyar előírásai a nemzetközi tendenciák tükrében. Sectio Juridica
et Politica, Miskolc, Tomus XXIX, 2011, 2 (pp. 609-613.) Babák
Krisztina: A magyar vízügyi törvények a kezdetektől napjainkig.

http://www.geography.hu/mfk2004/mfk2004/phd_cikkek/babak_
krisztina.pdf (Letöltve: 2016. augusztus 7.)
52 Jk. jún. 23. és 30.
53 Jk. jún. 30. Melléklet.
54 Jk. júl. 1. I. Melléklet.
55 Jk. júl. 1. II. Melléklet.
56 Jk. júl. 2. Melléklet.
57Jelentés a záró ülésszakról (a továbbiakban: JZ), dátum nélkül.
MNL OL XIX-J-1-k, 71. d. Ajúl. 2-i jegyzőkönyv szerint az ülése
ket Bujnajavasolta megszakítani.

KÖNYVEKRŐL

58A csehszlovák „Rajk”. Vladimír Clementis 1945-től külügyminisztériumi államtitkár, 1948-ban Jan Masaryk helyett lett külügymi
niszter. Burzsoá nacionalizmus vádjával 1952-ben felakasztották.
59 Jk. okt. 5. és okt. 9. Melléklet.
60 1. cikk.
61 Jk. máj. 12. II. Melléklet.
62 Jk. máj. 11. II. Melléklet.
63 Jk. máj. 13. Melléklet.
64 Jk. jún. 23. II. Melléklet. A Kormánybizottsági jelentés szerint ez
Szondy Viktor ötlete volt, de a május 11-i ülésen már Kiss Roland is
felvetette, hogy felmondás ne legyen, de a későbbi változtatásokra
lehetőség biztosítható.
65 6. cikk.
66 Vö. Nagy Károly: i. m. (p. 158.)
67Kiss Roland honvédelmi államtitkárnak, a Magyar-Csehszlovák
Határrendező Bizottság elnökének és dr Szondy Viktor rendkívüli
követ és meghatalmazott miniszter, aláírási megbízottnak jelentése
a Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság 1948. évi harmadik
ülésszakáról, 1948. nov. 1. MNL OL XIX-J-1-k, 71. d.

68 VA, jan. 10.
69 „Általában a nemzetközi tárgyalások gyakorlatában szokatlan, hogy
már egyszer elfogadott szövegben lényegbeli változtatások eszkö
zöltessenek parafálás után, mégis készséggel tettünk eleget a cseh
szlovák kívánságnak.” Jk. júl. 1. I. Melléklet. A csehszlovák állás
pont szerint a cikkek csak akkor lennének véglegesek, ha minden
kérdésben megegyezés jött volna létre. Uo. II. Melléklet.
70 Cumae-i Szibülla a jóslatait kilenc könyvbe gyűjtötte össze, és azo
kat Tarquinius római királyának hatalmas áron ajánlotta fel. Amikor
a király az ajánlatát elutasította, három könyvet elégetett, és a meg
maradt hatot ugyanazon az áron újra felkínálta. Mivel Tarquinius
ekkor sem vette meg a könyveket, a jósnő hármat ismét elégetett.
Végül az eredeti áron az utolsó hármat is felajánlotta, a király ezeket
megvásárolta.
71 KJ, aug. 15.
72 Lásd Kormánybizottsági jelentés a Magyar Köztársaság és a Cseh
szlovák Köztársaság között a párisi békeszerződés 1. cikk 4. pont
„c ” alpontja értelmében foganatosított területátengedéssel kapcso
latos vízügyi kérdések tárgyalásában Bratislavában 1948. évi októ
ber hó 9. napján aláírt egyezményfrancia szövegének megállapítása
iránt Prágában folytatott tárgyalásokról, 1949. márc. 1. MNL OL

XIX-J-1-k, 29/h. t. 70. d.

véssé valószínű, hogy a kötet elfoglalhatja helyét a mai
magyar jog-, illetve történettudományban. Ami mégis az
elmélkedés jogossága mellett szól, az egyrészt az említett
történész születésének évfordulója, másrészt az a szemlé
let, amit a munkája képvisel.
Kiindulópontként érdemes néhány szót ejtenünk az
íróról. Révész László 1916-ban, Kecskeméten szüle
tett. Azt is mondhatjuk, sorsszerűen fordult a jogtudo
mány felé, hiszen édesapja, (idősebb) Révész László
maga is jogász volt, kisgazdapárti politikus, 1946-47
folyamán a Nemzetgyűlés háznagya. Nem meglepő te
hát, hogy a fia is jogászdoktor lett, s 1949-től kezdve
Révész, László: Die Anfánge des ungarischen Parlamentarismus.
tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. HoszOldenbourg, München, 1968. 220 l. (Südosteuropáische Arbeiten 68.)
szabb-rövidebb cikkei az 1950-es évek elején jelentek
meg a Jogtudományi Közlönyben} Életében az 1956-os
forradalom hozott gyökeres változást, amikor az egye
lső pillantásra értelmetlennek tűnhet egy majdnem
temi forradalmi bizottmány elnöke lett. A letartóztatás
fél évszázada keletkezett könyvről írni, hiszen nyil
elől Svájcba menekült,2 ottani egyetemek előadója lett,
vánvaló, hogy eredményei részben már túlhaladot
s közben több kiadványa is megjelent Kelet-Európa II.
tak, s korabeli magyar nyelvű fordítása nem lévén, ke-

Egy száz éve született
történész-jogász a
reformkori magyar
diétákról
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világháború utáni történetével kapcsolatban. Bemben
hunyt el, 1999-ben.
A fentiek alapján evidensnek mondható, hogy Révész
László mint emigráns jogász és történész munkássága
meglehetősen kevés figyelmet
kapott a magyarországi tudo
mányos életben. A reformkori
rendi országgyűlésekről szóló
monográfiája sem vált a szakmai
diskurzus szerves részévé, noha
fel-felbukkan egyes művek hi
vatkozásaiban, irodalomjegyzé
kében. A kötet sorsa egyébként
is hányatottnak tartható, hiszen
Révész előszava szerint 16 évig
feküdt az íróasztalban, megje
lenésre várva.3 Érdekes módon
a kiadás után viszonylag rövid
időn belül, tíz év múlva a mun
ka már szerepel az egyébként
marxista alapokon nyugvó „tíz
kötetes” Magyarország-történet
korszakra vonatkozó kötetének
bibliográfiai esszéjében, jólle
het bármiféle értékelő gesztus
nélkül.4 A magyar vonatkozá
sú nyugati szakirodalom több
terméke5 is felvette irodalom
jegyzékébe a szóban forgó mo
nográfiát, de érdemben nem
reflektáltak annak erős jogtörténeti szemléletére. Nap
jainkban is támaszkodnak a történészek Révész László
könyvének egyes megállapításaira, ahogyan azt például
Dombovári Ádám is tette.6Ennek ellenére mégsem mond
hatjuk, hogy a kötet a magyar (jog)történeti irodalomban
jelentős figyelmet kapna.
Miről is szól Révész monográfiája? Széles levéltári for
rásbázison alapulva elsősorban jogászi szemmel vizsgálja
a magyar rendek és a bécsi kormányzat egyre élesedő küz
delmeit, ám ennél sokkal többet is nyújt. Adatokat hoz a
követválasztásokra, a diétai munkafolyamatra, a követek
elszállásolásának problémáira, hogy csak néhány témát
említsünk. A vékony kötet az országgyűlés működésének
jelentős területét lefedi (még ha nem is az egészet, és ép
pen a sérelmi politizálás lényege vész el), s igazi értékét
megjelenésének időpontjában az jelentette, hogy koráb
ban nem foglalkoztak ennyire behatóan a diéta mint jog
intézmény működésével.
A szerzőnek a bevezetőben előadott koncepciója szerint
a reformkori országgyűlések elsősorban abban különböz
tek a korábbiaktól, hogy ekkoriban már jóval több volt a
súrlódás a központi hatóságok és a rendek között.7Ám túl
ságosan is nagy szerepet tulajdonít a diéta intézményének
a „feudális parlamentarizmus” kereteinek lebontásában - s
ugyanez a prekoncepció tükröződik abban a célkitűzésében
is, hogy „a magyarországi rendi törvényhozási tevékenysé
get ábrázolja”,8 hiszen ezzel kimondva is a törvényalkotást
tekinti ezen orgánum elsődleges feladatának, nem pedig a
sérelmi politizálás terepeként értelmezi. Révész rendszeré-

ben a különböző „válsághelyzeteknek” jut nagy nyomaték,
a rendi dualizmus két alkotóeleme közötti folyamatos küz
delem adja a könyv tartalmának fő vázát. Ezzel pedig mint
egy azt is sugallhatja, hogy ez az időszak egyrészt a két pó
lus legnagyobb erőpróbája volt,
másrészt pedig az „igazi” parla
mentarizmus előjátéka, tehát a
polgári kor törvényhozásának és
országgyűlési életének szerves
előzménye. A szerző számára az
elemzéshez az alapanyagot az
egykori Országgyűlési Levéltár
fondjaiban található követutasí
tások és titkosrendőri jelentések
szolgáltatták.
A kötet tartalomjegyzékét át
tekintve megállapítható, hogy az
ott elmondottak mintegy kéthar
mada valamilyen jogi kategóriát
jár körül (választójog, választási
eljárás, a követek helyzete). Az
első fejezet általános körkép a
reformkori Magyarország politi
kai életéről. (Révész egyébként
1825-től számítja a reformkor
kezdetét, ebben tehát lényegé
ben a Horváth Mihály-i elő
képre megy vissza, ám néhány
mondattal később - részben ön
magának is ellentmondva - az
1832-36-os diétát nevezi mérföldkőnek.9) Az 1825 előtti
megyéket egyértelműen a polgári haladás felé vezető út
eltorlaszolóinak minősíti, ám ezt historizálásnak tarthat
juk, hiszen az „alkotmányvédő, állagőrző” sérelmi po
litikának fontos megtartó ereje is volt - minden negatív
vonása ellenére is -, és a kapitalista fejlődés elősegítését
vagy hátráltatását sem célszerű számon kérni egy alap
vetően más történeti szituációban. A révészi koncepció
ban (amely tehát az országgyűlést a polgári fejlődés jogi
megalapozójaként szemléli) mindez éles váltást feltételez
a reformkor és az azt megelőző időszak mentalitásában,
jogszemléletében stb., vagyis a szerző nem számol a foly
tonosság lehetőségével.
A második fejezet magával a diétával foglalkozik ál
talánosságban. Révész a káoszt tartja jellemzőnek ezen
„átmeneti korszak” országgyűléseire, s ezért az ellenzé
ket teszi felelőssé, amely a hallgatóság, a kerületi ülések
stb. bevonásával pontosan a konstruktív törvényhozás fo
lyamatát gátolta.10 Itt is jól kidomborodik az a szemlélet,
amely a jogrendre alapoz, és amely a rendi diéta és a ké
sőbbi országgyűlések funkcióját azonosnak tartja. Azon
ban a szerző - valószínűleg tudatosan - figyelmen kívül
hagyja azt, hogy a diétai „hangoskodás”, „rendzavarás”
voltaképpen a sérelmi politizálás megnyilvánulása, illet
ve a reformkorban összeköthető a szólásszabadság elvé
nek gyakorlati megvalósításával, valamint a jogok csor
bítása elleni tiltakozással. Tehát nem a törvényhozást
akarva-akaratlanul gátló célja volt mindennek, hanem az
abszolutizmussal szembeni fellépés, illetve a jogok meg-

91

Jog
történetiszemle'*—^

védése és hirdetése, s az országgyűlés a különböző igé
nyek benyújtásának színhelye és az erők összemérésének
írott és íratlan szabályok által kontrollált terepe is volt.
A rendi diétát elsősorban törvényhozó feladattal bíró
orgánumként szemlélő Révész László gondolatmeneté
ben viszont mindez törvényszerűen a jogalkotást meg
akadályozó „kuruckodás”, s ha nem ebből a kiinduló
pontból tekintene a „rendzavarásra”, az ő logikája szerint
beilleszthetetlen lenne a törvényhozás kontra jogalkotást
gátló nemesség koncepciójába. A szerző az elégedetlen
ség legfőbb eszközét az országgyűlési ifjúságban látja.
Az üléseket sokszor megzavaró viselkedésük tagadha
tatlanul ellenérzéseket keltett az ellenzékiek jelentős ré
szében is, viszont Révész - ismét csak az előfeltevését
megerősítendő - túlságosan is nagy befolyást tulajdonít
nekik az ülések lezajlásával kapcsolatban, s tevékenysé
güket igyekszik felhasználni annak bizonyítására, hogy
már csak miattuk sem működött olyan jól az állítólagos
törvényhozási mechanizmus, ahogyan annak az ő hipo
tézise szerint működnie kellett volna. Szintén árulkodó a
kötet egyik alfejezetének címe („A törvényhozási eljárás
és nehézségei”), ebben többek között a belső rend biztosí
tásáról, a követek elszállásolásáról, a szólásszabadságról,
a szavazatszámlálásról esik szó.
A következő két fejezet a választásokat járja körül. Itt
olvashatunk az aktív és a passzív választójogról, annak
megvonásáról, az országgyűlésen két minőségben törté
nő megjelenésről, de arról is, hogy a választások során a
szomszédos megyék küldöttségei miként befolyásolhatták
az eredményeket. Révész elemzi a választási eljárást ma
gát is, de mindennél terjedelmesebben ír a visszaélésekről,
botrányokról, verekedésekről, sőt egy önálló fejezetet is
szentel az emlékezetes választásoknak. Ezzel újfent csak
a reformkorról mint átmeneti és zűrzavaros korszakról,
illetve a törvényhozást gátló nemességről vallott tézisét
próbálja igazolni. A könyvet a megyék és a követek vi

szonyának, illetve a küldöttek jogi helyzetének ábrázolása
zárja. A nemességnek a diétán gyakorolt tagadhatatlanul
döntő befolyása ellenére a kötet e szakaszában elsikkad
nak más résztvevők és kérdések, holott nyilvánvaló, hogy
éppen ebben az időszakban válik akuttá többek között a
városi kérdés, a Horvátországgal kapcsolatos közjogi
probléma vagy a nemzetiségek „ébredése”.
Révész monográfiája tehát időnként tendenciózus ál
lításaival és jogi szemléletű koncepciójával szemben áll
a jelenkori történetírás azon véleményével, amely a rendi
diétákban elsősorban a sérelmi politizálás és az abszolu
tista központi hatalommal szembeni alkotmányvédelem
terepét látja. Így tehát eleve szinte kizárólag károsnak
tarthatja a szerző a nemesség korabeli országgyűlési te
vékenységét, s súlyos bírálatot fogalmaz meg a törvények
meghozatalának állítólagos akadályozása miatt. Eszmény
képe az 1848-as (s talán a polgári kori) törvényhozás, historizáló momentumokkal kritizál egy feladatait és külső
körülményeit (a központosító hatalom nyomása, nem nép
képviseleti alapon szerveződő országgyűlés) tekintve ettől
teljesen eltérő diétát, illetve nemességet. Ennek következ
tében túlságosan is sötét képet rajzol egy olyan korszakról,
amelyben a kétségtelenül meglévő negatívumok ellenére
mégiscsak sikerült megőrizni az ország függetlenségét, s
bár az országos jelentőségű sérelmek többségét nem orvo
solták, a diéta egyes időszakokban a bécsi politika méltó
ellenfelévé tudott válni, nem mellesleg pedig az elfogadott
törvények révén fontos jogelveket tudott kimondani. Ré
vész elbeszélése a saját logikája szerint koherens ugyan,
de a sarkítottan jogi szemlélet és a kizárólag a törvényho
zó funkciókra történő összpontosítás téves kiindulópont
ra alapozva helytelen következtetésekre ad okot a szerző
számára. Mindezek ellenére is érdekes olvasmány lehet a
fent elemzett munka, főként a különös alapkoncepciója,
illetve a feldolgozott anyag okán is.
Bodnár Krisztián
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