
Jog
lirféoeli szemle' — f

re; kegyelmezések; felügyelés a polgári törvénykezésre, ideértve a 
szentszéki, bányászati, váltói bíróságokat; felügyelés a hiteles he
lyekre, a közvádlókra, az ügyvédi kar viszonyaira, a korengedély, a 
protestánsoknak a házassági akadályoktóli fölmentése; rövid vissza- 
helyheztetési bíráskodás, törvénykezési formahibák miatti folyam
odások, az eddig az udvari kanczellária által kiadott bírói parancsok, 
bírói delegátiók, bírói zár iránti kérdések; a büntető és polgári ítélő
székek rendezése, a törvénykezési eljárás, az ügyvédi kar elrendezé
se, büntető polgári és bányászati törvénykönyv kidolgozása.”

31 „A belügyminisztériumhoz: az Országgyűlés rendezése, úgy a ta
nácskozás menetelére, mint a két tábla közti viszonyra nézve; 
követválasztási ügy; megyei, kerületi, községi rendszer és nép
képviseleti rendszer kidolgozása; Részek visszakapcsolása; Unió 
Erdéllyel; határvidéki polgári viszonyok rendezése; az ország ha
tárkérdései; népgyűlés; közigazgatási ügy; tisztújítások; megyei, 
kerületi, községi gyűlések; árvaügy; névváltoztatás; honosítás; 
levéltárak; megyei határkérdések; ki- és beköltözkedések; polgári 
alapítványok; zálogház; zsidók ügye; polgári és büntető rendőrség; 
nyomda; színház; termés és ínségügy; útlevelek; vándorkönyv; 
mérték; dolog és lelenczház; süketnéma, vakintézet; tűz, víz, jég
kártérítő intézetek; kormányi hivatalos lap; statistical hivatal; or
szágos levéltár; nemzetőrség.”

32 „A földművelés, ipar- és kereskedési minisztériumhoz: földművelés; 
gazdasági intézetek; az úrbéri tartozások megbecseltetése; iparügy 
és az iparűzők összes állapota és viszonyai, iparintézetek; bel- és 
külkereskedés; harminczad; vám; magán-bankok és takaréktárak; 
kereskedői intézetek; postaügy; az egészségi ügy általánosan és a 
kórházak.”

33 „A közmunka- és közlekedési minisztériumhoz: kőutak és hidak; 
vaspálya; vizek szabályozása; középítések és középületek.”

34 „A pénzügyi minisztériumhoz: ürült papi javak; erez és sóbánya; 
mindenféle közadóügy; minden státusjövedelmek és kiadások és 
azok feletti ellenőrködés; állodalmi költségvetés elkészítése; pénz
intézetek.”

35 „A vallás és közoktatási minisztériumhoz: egyházügy; egyházi k. és 
tanulmányi alapítványok; iskolák s minden nevelő és tudományos 
közintézetek; könyvtárak, múzeumok; nemzeti régiségek és emlé
kek összegyűjtése és fenntartása.”

36 „A honvédelmi minisztériumhoz: sorkatonaság; az országos biztosi 
hivatal; fegyvertárak; várak és erősségek; Ludoviceum.”
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1. Bevezetés

B ár másfél évszázada a kortárs Horváth Mihály el
ismerően írt a rendszeres bizottsági munkálatokról, 
mint a társadalmi és politikai átalakulás első lépése
iről,1 végül e munkálatoknak a magyar reformmozgalom

ban való jelentőségét Barta István 1964-es nagydoktori 
disszertációja2 és publikációs munkája tárta fel és vezette 
be a magyar történetírás 1790 és 1848 közötti éveire vo
natkozó alapdiskurzusába. Barta elemzésében a nemzeti 
önrendelkezés és a polgári intézményrendszer megala
pozásában elengedhetetlennek tekintett javaslatokra kon
centrált.

Az 1790/91. évi országgyűlés a függőben maradt kér
dések megvitatására kilenc bizottság felállításáról döntött 
(1791:67. tc.). Ezeknek a rendszeres országos bizottsá
goknak a feladata volt a hatáskörükbe rendelt ügyekben

Heil Kristóf Mihály

A jogügyi rendszeres 
bizottsági munkálat 
szerkezeti vázlata

törvényjavaslatok előkészítése az elkövetkezendő diéták 
számára. Végül, bár a tervezetek elkészültek, a kül- és bel
politikai status quo változásának köszönhetően nem ke
rültek a törvényhozás napirendjére egészen az 1825/27. 
évi országgyűlésig, ahol a rendek a javaslatok korszerűsí
tése mellett döntöttek. Újabb országos bizottságokat állí-
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tottak fel, amelyek feladata a bő három évtizeddel koráb
bi javaslatok korszerűsítése volt (1827:8. tc.). Az újabb 
rendszeres országos bizottságok konzervatívak marad
tak. Majd a vármegyék eredményesen kezdeményezték 
az operátumok kinyomtatását és törvényhatósági vitára 
bocsátását.

Az 1791:67. tc. és az 1827:8. tc. által kiküldött bizott
ságok törvényjavaslatai, valamint mindezek 1831-32. 
évi vármegyei megvitatásainak teljes körű vizsgálatá
val mind a mai napig adós a történetírói és jogtörténész 
társadalom. A nagy historikus összefoglalók különböző 
terjedelmű és szemléletű áttekintései mellett számos -  
elsősorban történeti -  résztanulmány, és csekély számú 
monográfia jelent meg a témában.3 Ezek egyértelműen 
a reformkor alapnarratívájának részévé emelték a rend
szeres bizottságok által elkészített munkálatokat, azaz az 
operátumokat.

Az 1791:67. tc. értelmében 1792 és 1795, valamint az 
1827:8. tc. szerint 1828 és 1830 között dolgozó bizott
ságok elvégezték feladatukat, számos törvényjavaslatot 
fogalmaztak meg az elkövetkezendő diéták számára. 
Majd a vármegyék sürgetésére azokat kinyomtatták, és 
a törvényhatóságok -  a munkabizottsági előkészületeket 
követően -  vitára bocsátották 1831 eleje és 1832 ősze 
között. A feltörekvő politizáló nemesi nemzedéknek e 
vármegyei törvényjavaslatok vitái szolgáltak felkészü
lésül az eljövendő reform országgyűlési vitákat meg
előzően, illetve e tanácskozások során tudták magukat 
párttá szervezni.

A magyar jogtörténeti irodalom ez idáig nem vállal
kozott egy szisztematikus, átfogó jellegű műre az adott 
témában, talán az egyetlen kivétel Homoki-Nagy Má
ria monográfiája az 1795. évi magánjogi tervezetekről,4 
megjegyezve, hogy e mű sem tárgyalja -  nem felróha
tóan -  a bizottsági munkálatok egészét és a XIX. századi 
országos és a megyei javaslatokat sem. Kutatásommal e 
munkához szeretnék hozzájárulni. Írásomban az operá- 
tumok kilenc ügye közül egyet, a jogügyet tekintem át. 
Vizsgálódásom célja a javaslatok szerkezeti ismertetése 
mellett a lehetséges kulcskérdések megjelölése.

2. Az országos jogügyi munkálat

E helyütt az 1827:8. tc. által kiküldött országos javasla
tok és az ezekre adott megyei vélemények szerkezetére 
koncentrálok.5 Célom elsősorban a javaslatok vizsgálati 
tárgyának vázolása, s ezáltal a további kutatási irányok 
megtalálása.

A munkafolyamatot tekintve az országos deputáció és 
a megyei törvényhatóságok is külön albizottságokat hoz
tak létre az egyes tárgyaknak, melyek szakértői minden 
esetben további ún. fiók- vagy szakaszbizottságokban 
folytatták a munkát, majd az albizottságok előterjesz
téseiről az országos összbizottság előtt, illetve megyei 
szinten a közgyűlésen hozták meg a végleges döntéseket.

Az országos jogügyi -  másképpen igazságügyi -  al
bizottság is eljutott a feudális szisztéma tárgyalásához, 
ám a deputáció munkája annak természeténél fogva kor- 
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látok közé volt szorítva. A javaslatok a fennálló keretek 
tiszteletben tartását vették alapvetésnek. Így az országos 
albizottság és összbizottság munkája elsősorban ugyan
csak részletkérdésekre terjedhetett ki. A legfontosabb kér
désben, az úriszék hatáskörének és illetékességének kér
désében nem született reformjavaslat, bár az albizottság 
javasolta a sedria illetékességét jobbágy és földesúr pere 
esetén is fenntartani, de az országos bizottság felülbírál
ta albizottságát. A fiókbizottság tanácsolta a kerületi táb
lák megszüntetését, amivel az uralkodó befolyását akarta 
korlátozni. Javaslat hangzott el a hétszemélyes tábla bírái 
személyi összetételének kérdésében is: amennyiben a vál
tó- és kereskedelmi ügyekben ül össze a bíróság, két ke
reskedő tagot is vonjanak be. Elvi jelentőségű hozzászólás 
volt ez, ami lehetővé tette volna a nem nemeseknek a ne
mesek feletti bíráskodását. A polgári törvénykönyv restau
rációjáról szóló kezdeményezés visszalépést jelentett az 
1791-es munkálathoz képest, amely már megkérdőjelezte 
az ősiséget és az örökösödési rend megváltoztatására, il
letve a nemesi javak szabad adásvételére tett indítványt. 
A legmesszebb a váltótörvényekkel foglalkozó javasla
tok jutottak, amelyek tárgyalása közben a más bizottsá
gok előtt nem említett kulcsfontosságú kérdések -  mint 
az ősiség -  is vitára kerültek. Nem lépett viszont előre 
a büntető törvénykönyv javaslata. Bár a pallosjog (ius 
gladii) megszüntetését szorgalmazta, de a jobbágy és a 
zsellér testi fenyítésének lehetőségét fenntartotta volna. 
Tárgyalt az albizottság a börtönügy korszerűsítéséről is. 
Lenhossék Mihály orvosegyetemi professzor tanulmányt 
nyújtott be a büntető törvénykönyv egészségügyi vonat
kozásairól. Perrendtartási modernizációs javaslatok is 
születtek, melyek célja a peres ügyek lefolytatásának fel
gyorsítása volt.6

Az országos összbizottság a vita lefolytatása után 
fenntartotta javaslatát, miszerint a városok bírósági fel
lebbezési fóruma továbbra is a tárnoki székeken legyen. 
Ellenben megyei vonatkozásban korlátozták volna a 
szolgabírák igazságszolgáltató tevékenységét. Az orszá
gos összbizottságon elutasították a hétszemélyes tábla 
kereskedő tagjaira tett albizottsági javaslatot. A polgá
ri törvénykönyv kapcsán a hitbizomány létesítése ellen 
foglaltak állást, de a gyakorlatban -  az albizottsággal 
egyetértve -  azt hangsúlyozták, hogy ötszáz telken alu
li birtokból ne lehessen hitbizományt létesíteni, tehát a 
birtok méretéhez kötötték. Elfogadták a perrendtartásra 
vonatkozó módosításokat. A büntető törvénykönyvi ja 
vaslat a botbüntetést ötven ütésben maximálta. A nem 
nemes háromévi szabadságvesztésnél csekélyebb bünte
tés esetén nem fellebbezhetett, míg a nemes fellebbezési 
jogosultsága fennmaradt.7

3. A megyei jogügyi munkálatok 
szerkezete

Bár önmagukban az 1828-1830. évi országos munká
latok a közvélemény elvárásaihoz képest visszalépést 
jelentettek, de e vonatkozású operátumokról készült
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megyei vélemények nyújtották a legjobb lehetőséget a 
rendi kiváltságokon alapuló rendszer bírálatához. A me
gyei közgyűlések nem bíztak benne, hogy háborítatlanul 
fejezhetik be munkájukat. Elővigyázatosságból számos 
kérdést már az úrbéri vita kapcsán -  az urbárium tárgyá
ban folytatott bizottság előtt -  felvetettek, mert nem bíz
tak abban, hogy az ügyrendben később következő jog
ügy alá tartozó öt hatalmas fejezettel időben végeznek.

Az országos jogügyi munkálatok véleményezése fel
színre hozta az egyenlőtlenségen alapuló rendi társada
lom elavultságának problémáit, ezt kihasználva a haladó 
szellemiségű nemesség nyilvánosságot tudott teremteni 
az érdekegyesítés, a polgári értelemben vett nemzet és a 
formális jogegyenlőség számára.8

A paraszt -  ahogy a nógrádi munkacsoportok több 
tárgykörben is hangsúlyozták -  adót fizet, katonáskodik, 
eteti és felszereli a katonaságot, közmunkát végez, eltart
ja  a megyei apparátust és a földesurát, tehát személyével 
és vagyonával egyaránt áldoz a hazának. Megérdemelné 
tehát a jobbágy, hogy a személyét törvény védje, szólt a 
megyei okfejtés. Nógrád javaslata tartalmazta a neme
si szabadságjogok széles körű kibővítését: terjedjenek 
ki tehát Werbőczy nemesi jogosítványai minden lakos
ra.9 Ennek a jogkiterjesztésnek a leglényegesebb pont
jai a következők voltak: biztosítsák törvénnyel a paraszt 
személyét és vagyonát,10 létesítsenek népképviseletet, a 
közterheket viseljék a nemesek is, mindenki szabadon 
szerezhessen és bírhasson tulajdont, a törvény előtt min
denki egyenlő legyen, a vallásfelekezeteket egyenlő jo 
gok illessék meg, mindenki művelhesse magát szabadon 
és tehetségéhez mérten vállalhasson hivatalt, a paraszt 
hivatalviselésének lehetősége a jogkiterjesztés alapja.11

A jogügyi operátumok vizsgálatának eredményekép
pen az egyenlőtlenségre alapított rendi társadalom kor
szerűtlenségének gondolata vitathatatlanul előtérbe ke
rült a közvéleményben.

A vármegyei közgyűlések és szakaszbizottságaik 
egységes szerkezetben igazodtak az országos munkála
tok felépítéséhez. Általánosan megállapítható, hogy a 
törvényhatóságok az országos javaslatokat paragrafu
sonként megvitatták, majd vagy elfogadták, vagy mó
dosítást fűztek hozzá, és reflektáltak a szakaszra. (Meg
szokott munkamódszer volt, hogy ha egyetértettek az 
országos véleménnyel, akkor csupán az adott fejezet, 
rész és paragrafus elfogadását jelölték az azonos rendel
kezés megismétlése nélkül.) A jogügyet öt hatalmas feje
zetben tárgyalták: 1. a bírósági szervezetrendszer átala
kítása; 2. a perrendtartás; 3. a polgári törvénykönyv; 4. 
a büntető törvénykönyv és 5. a váltótörvények kérdései.

Sréter János megjegyzi, hogy az igazságszolgáltatást 
értékelő megyei „munkálatra nézve [...] semmi megha
tározott nézetet kivenni nem lehet, amely az egész vizs
gálódás folytában következetességgel keresztülvitetett 
volna.”12 Ennek okát a munkálat terjedelmében, az el
húzódó tárgyalásokban és a változó összetételű közgyű
lésben látja Sréter.

Az öt nagy jogügyi munkálat közül az első, a bírósá
gi szervezetrendszer átalakítását átölelő fejezet szignifi
káns elemeinek tekinthető az úriszék kérdése, az uradal

mak pallosjogának eltörlése és az egyházi törvényszékek 
hatásköri korlátozása. A nógrádi választmány támogatta 
az úriszékék eltörlését. Javasolta továbbá a kisebb ke
resetekre (10 ezüst forintig) egy helybeli elöljárókból 
alakított bíróság illetékességének fenntartását, amely 
fellebbviteli szervének a megyei törvényszéket állapí
totta meg.13 A nógrádi igazságügyi javaslatokra jellem
ző, hogy „törvényszékek rendezésénél az ősalkotmányi 
nézetek munkáltak legnagyobb hatalommal.”14 Amit jól 
mutat a megyei küldöttség azon szándéka is, hogy meg
tartotta a szolgabírák és az alispánok önálló bíráskodási 
jogosítványait.15

Az országos bizottság át kívánta szervezni a bírósá
gi szervezetrendszert: a négy kerületi tábla helyett egy 
Pesten felállítandó tiszai, illetve dunai ítélőtábla létre
hozását javasolta.16 A tervezet szerint az úriszék, a pri
vilegizált mezővárosok és a szabad királyi városok általi 
bűnperek, illetve a per tárgya szerint több törvényható
ság szerinti illetékességnek megfelelő esetek másod- és 
harmadfokon tartoztak volna a hatáskörükbe. A megyék 
többsége elfogadta a négy kerületi tábla felszámolását, 
de nem támogatták a két új ítélőtábla felállítását, mivel 
ezzel a sedriának mint elsőfokú fórumnak a feladatköre 
és ügyszáma megnőtt volna. A nógrádi választmány sze
rint a több törvényhatóság területén fekvő javak esetében 
a kerületi táblák megszűnésével abban a vármegyében 
kellett volna a pert megindítani, amelyikben az „érintett 
jószág feje van, vagy amelyet a felperes választ magá
nak.”17 Tehát a per tárgya határozta volna meg elsődle
gesen az illetékességet. Nógrád meg akarta szüntetni a 
tárnoki széket és a báni táblát is, az országbeliek közt 
húzott válaszfalak lerombolása céljából.18

Győr az úriszék illetékességét kívánta korlátozni 
végzésében. A földesúr ne lehessen saját ügye bírája, 
mely ügyekben a vármegyei törvényszék kizárólagos il
letékességét írta elő. Győr -  az országos javaslatokkal 
egyetértve -  az alispáni és a szolgabírói tábla eltörlését 
és a hétszemélyes tábla szervezetrendszerének teljes re
formját javasolta.19 Esztergom támogatta a bírósági szer
vezetrendszerre vonatkozóan az országos javaslatokat.20 
Az érsekségi székhely közgyűlése követeinek utasításba 
adta, hogy szorgalmazzák a békebíróságok felállítását 
mediációs céllal. „Senki a peres útra kifakadni ne en
gedtessen, minek előtte ellenkező felével a barátságos 
egyezségnek próbatételről érdemes tagoknak bizonyság
levelét ki nem mutatja.” A hétszemélyes tábla hatásköré
ben javasolt még változtatásokat a megye.21

A perrendtartásra tett javaslatokat magában foglaló 
második fejezet lényegi szegmensei a paraszt perkezde
ményezési kereseti és fellebbezési lehetősége, illetőleg 
a törvénykezés nyilvánossága volt.23 Nógrád közgyűlé
se szerint az elsőfokú bíróságok számának csökkentése, 
egységesebb ítélkezés és pervezetés egy gyorsabb és át
láthatóbb igazságszolgáltatáshoz vezetett volna, de nyil
vánvaló, hogy az egységesítés ekkor még csak néhány 
vármegye előtt fogalmazódott meg, hiszen a reformokat 
is csak a már fennálló rendi kereteken belül maradva kép
zelték el a törvényhatóságok.24 Győr és Nógrád a peres út 
részletes eljárási szabályait kívánta meghatározni.25

7 7



Győr látképe a XIX. században22

A harmadik fejezetet alkotó polgári törvénykönyv te
remtette meg a legtöbb lehetőséget a jogegyenlőség követ
kezményeinek előtérbe helyezésére. „Igyekezett Nógrád 
ezen egyenlőségre vágyó természeti ösztönöknek, ahol 
csak lehetett eleget tenni [...] a megyei rendek egyenlő 
részrehajlótlansággal munkálódtak a természeti, s polgári 
jogok visszaállításán” -  emlékezett vissza Sréter.26 A rendi 
szisztémán való továbblépés szempontjából a legjelentő
sebb javaslatok voltak: a jobbágy birtokbírhatási joga, az 
ősiség eltörlése, a tized kárpótlás nélküli megszüntetése, 
a majorság eltörlése, a paraszt végrendelkezési szabadsá
ga és hivatalviselési képessége, vagyonának és személyé
nek törvényes biztosítása és a vallások egyenjogúsága.27 
A megyék ezeket a kérdéseket a legváltozatosabb ered
ményekkel és környezetben tárgyalták. Számos esetben 
az országos javaslatoktól eltérve más ügyeknél tűzték a 
megyei közgyűlés napirendjére, ennek oka általában a re
formgondolatok sürgetése, a reformok utáni szomj volt.28

A negyedik, a büntető törvénykönyvvel foglalkozó 
fejezetből Nógrád a nemest és nem nemest egyenlően 
büntető törvényességet,29 a halálbüntetést és a testi fe
nyítés eltörlését, valamint a jobbágy szabadlábon való 
védekezését emelte ki. A reformpárti választmány nem 
értett egyet az országos javaslattal abban, hogy a pri
vilégiummal rendelkező uradalmak és oppidumok ún. 
főbenjáró hatalma megmaradna. A megyei vélemény 
hangsúlyozta, hogy bár a jobbágy meghatározott mun
kájával és adójával a földesúr kétségtelenül bírhatott, 
de a személyével nem rendelkezhetett.30 Győr az örö
kös jobbágyság intézményének megszűnésére alapozva 
és látva a jövő nagy feladatát, miszerint a jobbágynak 
tulajdonszerzési lehetőséget kell biztosítani -  más vár
megyékkel egyetemben -  jutott el szintén oda, hogy fel
hívta a figyelmet a jobbágy személyének védelmére: az 
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lehetséges, hogy a földműves meghatározott munkája és 
adója az urát illette, de személyével nem rendelkezhe
tett. Megfigyelhető ebben a hozzászólásban a jobbágy 
személyéről való gondolkodás paradigmaváltása, misze
rint a jobbágy ugyancsak ember, mint a nemes, így jogai 
lehetnek. El kívánták választani az urbáriumból fakadó 
dologi és vagyoni, illetve egyéb kötelezettségeket, va
lamint a jobbágy személyi státuszát. Azt elképzelhetet
lenek tartották, hogy egy ember életéről és haláláról ne 
törvényes és állandó törvényhatóság döntsön.31 Továbbá 
Győr büntető törvénykönyvi javaslataiban dologházak 
felállítását kezdeményezte, a „hosszabb rabságra ítélt 
gonosztevők” számára.32

Végezetül az ötödik fejezet a váltótörvényekkel fog
lalkozott, benne a hitel problematikájának summázásá- 
val. Az országos bizottság számos megyével ellentétben 
sokkal szigorúbb feltételeket szabott a váltó- és a hitel
képesség feltételéül.34 Nógrád is azon megyék közé tar
tozott, amelyek enyhébb kikötések mellett emeltek han
got.35 Szabályozni rendelték a váltólevél (cambiales) 
követelményeit, és kiállítójának (trassans), valamint a 
váltó kifizetőjének (trassatus) jogviszonyát.36

A megyei vélemények ugyan felvetettek néhány fi
gyelemre méltó reformjavaslatot, a törvény előtti egyen
lőség és a polgári jogegyenlőség csírái ekkor még nem 
álltak össze egy következetesen átgondolt és felépített 
rendszerré. Nagy előrelépés volt azonban, és számot
tevő politikai üzenetet hordozott a hitbizományok és 
az egyházi tized eltörlésének terve. Az ítélőszékek re
formjával kapcsolatos elvárások kérdéseire az igazság
szolgáltatás egyszerűsítése és egységesítésének igényé
re a megyék nem adtak kielégítő válaszokat. Nem is 
felelhettek meg maradéktalanul az elvárásoknak, amíg 
nem határoztak a feudális keretrendszer elhagyásáról.
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S '- 'V - i -

. \ J V '  K o s  i í \ v

Nógrád vármegye térképe (1910)3
7 9



tervezetekben is a főispán jogkörének csorbítása mellett 
kívánták a rendi befolyást erősíteni. Állást foglaltak to
vábbá a városi törvényszékek hatáskörének kiterjesztése 
mellett a nemesi jogokkal szemben. Ezeken a javaslato
kon is jól érzékelhető az egységes rendszer hiánya.

Nem voltak számottevő támogatói a megyei admi
nisztráció és igazságszolgáltatás elválasztásának, tehát a 
hatalmi ágak teljes elválasztása még nem történt meg a 
közigazgatás helyi középső szintjén sem. A megyei javas
latok -  a közjogi munkálathoz hasonlatosan -  a jogügyi
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