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KÖNYVEKRŐL1 2019 júniusában került bemutatásra Dobszay Ta
más A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790- 
•  1848) című új kötete. A monográfia a magyar rendi 

országgyűlés utolsó évtizedeit mutatja be. A szerző elsőd
leges célja nem a korszak esemény-, illetve politikatörté
netének elmesélése volt, sokkal inkább a diéták alkotmá
nyos hátterének alapvetéseit, valamint az országgyűlések 
szervezeti összetételét és működési szabályait kívánta 
bemutatni. Ismerteti továbbá a diéta és más alkotmányos 
szereplők közötti viszonyok és mechanizmusok alapveté
seit. A kötet felhívj a a figyelmet a diéták évszázados örök
letes formáiban és ezzel együtt a korszakban bekövetke
zett, a modern parlamentarizmus előfutárainak tekinthető 
változásokra.

2. Dobszay Tamás történész, az ELTE Bölcsészettudo
mányi Kar Új - és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének 
habilitált egyetemi docense és a Történeti Intézet oktatója. 
Fő kutatási területe a XIX. századi magyar társadalom és 
politika története. Számos írás, könyvfejezet, tanulmány, 
szakcikk szerzője. Dobszay Tamás -  amellett, hogy remek 
előadó -  alapos kutató és jó tollú író, mely erényeiről jelen 
kötet olvasásakor is megbizonyosodhat az olvasó.

Dobszay Tamás már számos, a XIX. századi magyar 
társadalom,- esemény- és politikatörténeti témában pub
likált. Ehelyütt a kötet szempont
jából jelentősebbekre hívom fel a 
figyelmet, természetesen a teljes
ség igénye nélkül. Több írásában 
foglalkozott a magyar későrendi 
társadalommal. A Gergely András 
szerkesztette egyetemi tankönyv 
vonatkozó fejezetein túl1 jelentős 
szaktanulmányokat szignált a köz
nemesség igazságszolgáltatásban 
és közigazgatásban betöltött sze- 
repéről2, illetve a parasztság tár
sadalmi betagozódásáról és a job
bágyfelszabadítás eredményeiről.3 
Dobszay országgyűlés-történeti 
összefoglalója előtt több, a rendi 
diétával kapcsolatos „előtanul
mányt” jegyzett. Kutatta a rendi 
országgyűlés személyi összetételét 
és felépítését,4 illetve a követkül
dés és képviselet reformkori for- 
máit.5 Publikált a diétai jegyzők
ről.6 A későrendi országgyűlésről 
szóló monográfiáját megelőzően 
több diétai részkérdésről értekezett.7 Említésre méltó to
vábbá a kerületi naplókról írt munkája.8

3. A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790-1848) 
című nagymonográfia A magyar országgyűlések története 
című sorozat köteteként jelent meg az Országház Könyv
kiadó gondozásában. A sorozat célja a magyar ország
gyűlések történetének bemutatása. Dobszay monográfiája 
mellett az alábbi munkák jelentek meg korábban a soro
zatban: Oborni Teréz: Erdélyi országgyűlések a 16-17. 
században,9 Szíjártó M. István: A 18. századi Magyaror
szág rendi országgyűlése,10 Püski Levente: A Horthy-kor-

Heil Kristóf Mihály

A rendi diéta utolsó 
évtizedei (1790-1848) 
Dobszay Tamás könyvéről
Dobszay Tamás: A rendi országgyűlés utolsó évtizedei (1790-1848) 
Budapest, 2019. Országház Könyvkiadó, 508 p.
ISBN 978-615-5948-06-0

szak parlamentje11 és Palasik Mária: Parlamentarizmus
tól a diktatúráig (1944-1949)12, valamint Feitl István Az 
államszocialista korszak álparlamentje című műve.13

4. Dobszay jelen írásában -  a sorozat már megjelent 
köteteivel összhangban -  nem vállalkozik a korszakot 
és annak országgyűléseit meghatározó eseménytörté

net és politikai folyamatok teljes 
körű ismertetésére, hanem a dié
ta szervezetét és működését teszi 
vizsgálódása elsődleges tárgyává. 
Csupán -  ahogy a Bevezetőben is 
ígéri -  egy, a kötet végén találha
tó fejezetben tekinti át „a politikai 
viták tárgyát képző kérdéseket és 
a róluk zajló küzdelmeket, azokat 
is inkább a változási tendenciák 
megmutatása érdekében. ” Saját 
megelőző tanulmányain túl ter
mészetesen épít a rendiség utolsó 
évtizedeit feldolgozó politikatör
téneti, közjogi intézményrendszeri 
és a magyar országgyűlés történe
tének már megjelent szinte könyv
tárnyi szakirodalmára és bőséges 
forrásanyagára. Dobszay Tamás a 
magyar államiság történetének bár 
viszonylag rövid, de annál jelentő
sebb időszakát vizsgálja. A szerző 
felhasználja az ismert forrásanyag 
mellett a történeti és alkotmány

történeti szakirodalmat, amelyeket egységes egészbe fog
lal, szintetizál. Teszi mindezt úgy, hogy kötetében felis
merhetően megjelennek évtizedes kutatói eredményei és 
tapasztalatai egyaránt.

5. Dobszay a rendelkezésre álló szakirodalmon túl az 
elérhető primer forrásbázisra épít, feldolgozva többek 
között az országgyűlési naplókat és irományokat. Az or
szággyűlés működése, azaz a tárgyalások és a döntések 
nyomán keletkezett iratok (acta) csoportjának több alfaja 
létezett. Ilyenek voltak az alsó- és a felsőtábla közötti üze
netváltások (nuncium, renuncium), az alsótábla által ké-
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szített cikkelytervezetek (projectum articuli), a királynak 
szóló feliratok (repraesentatio), az uralkodó válaszai és 
határozatai (benigna resolutio), illetve az egységes okle
vélbe (decretum) foglalt törvényszövegek. Végül az egyes 
üléseken született iratokat időrendben kötetbe foglalták, 
és kiadták az adott diéta „írásai” vagy „irományai” (Acta 
Comitiorum) címen. (A kerületi ülés jegyzőkönyveit 
1847-ig nem foglalták a diéta irományai közé.) A nyom
tatott iratok és a dictatura mellett nélkülözhetetlen azok 
kontrollforrásainak, az országgyűlés jegyzőkönyveinek a 
használata. A korban szokásos második dokumentumtípus 
feladata volt igazolni, hogy a határozat megfelelő körül
mények között, szabályszerűen került kibocsátásra. Bár 
az elhangzott felszólalásokat részletesen nem közölte, de 
számos, a kutató számára hasznos információval szolgál
hat (úgymint az ülés sorszáma, típusa, dátuma, a levezető 
elnök és a jegyző személye, a tanácskozás tárgya, a hatá
rozat és az esetleges érvek, ellenérvek). A harmadik doku
mentumtípus a napló, amely részletesebben tartalmazza a 
tárgyalást s annak menetét, esetleg a szónokok megjelölé
sével, és akár a beszéd teljes szövegével. E jegyzőkönyv
változatot a reformkortól kezdték naplónak (diarium) 
nevezni. Naplót kezdetben csupán az alsótáblán, majd az 
1840. évi országgyűléstől, a főrendi napló kései létrejöt
tétől vezettek. A korszak végéig hivatalos elismertséggel 
nem bíró kerületi ülések naplójának megvalósítása hosz- 
szas viták eredménye volt. Végül az 1843-44. évi diétán 
történt előrelépés, azelőtti kerületi vitákról a fennmaradt 
kivonatos magánfeljegyzésekből tájékozódhat a kutató.

Dobszay a fent ismertetett országgyűlési naplókon és 
iratokon kívül felhasználta a kor képviselőinek, főrendjei
nek, kormánytagjainak visszaemlékezéseit, naplóit, leve
lezését, beszámolóit, beszédeit, politikai programirodal
mát, folyóirat-irodalmát, az országgyűlési tudósításokat, 
továbbá a magyar szokás- és jogszabálytárakat, oklevél
gyűjteményeket, a vármegyei követutasításokat, a Kan
celláriai Levéltár irattárát (különböző országos, megyei és 
szakbizottságok feljegyzéseit).14

6. A kötet támaszkodik az országgyűlések által ki
adott hivatalos forrásanyagra és az egykorú statisztikai 
és közjogi irodalomra is, úgymint Fényes Elek és Magda 
Pál Magyarországot statisztikailag és geográfiailag leíró 
összegzéseire. A kortárs Horváth Mihály tudása nélkü
lözhetetlen egy ilyen mű megírásánál mind a mai napig. 
Ugyancsak jelentősek az egykorú Pauler Tivadar diétáról 
írt művei, Récsi Emil és Virozsil Antal XIX. században 
megjelent közjogi összefoglalói és Ladányi Gedeon ma
gyar alkotmánytörténeti összegzése. Az egykorú kézi
könyveken és sorozatokon túl a vizsgált kötet többször 
idézett alapirodalmát jelentik egyes általános államtu
dományi szakmunkák: Csizmadia Andor -  Kovács Kál
mán -  Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet, 
Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet vagy 
a Mezey Barna által szerkesztett Magyar jogtörténet és 
Magyar alkotmánytörténet, továbbá a magyar és nemzet
közi parlamentizmustörténeti munkák, különösen: Jean 
Bérenger -  Kecskeméti Károly: Országgyűlés és parla
menti élet Magyarországon 1608-1918, Kecskeméti Ká
roly: Magyar liberalizmus 1790-1848, illetve Pálmány 
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Béla a korszakra vonatkozó monumentális almanachjai. 
A jog-, az alkotmány- és a parlamenttörténeti összegzé
sek mellett a köztörténeti összefoglalók használata is elen
gedhetetlen. Dobszay Tamás elsősorban Marczali Henrik, 
Ballagi Géza, Hóman Bálint és Szekfű Gyula ismeretére 
támaszkodott, azonban nem elégedett meg az összefog
lalók nyújtotta keretrendszerek vizsgálatával, a levéltári 
munkán túlmenően felhasználta a korszakra vonatkozó 
történeti szakirodalom szinte egészét. Az összefoglalók 
adta kereteket az elmúlt két évszázad -  e korszakkal és 
témával foglalkozó -  legkiválóbb historikusainak művei
vel töltötte ki. Bár a szakirodalomban a történetírói túlsúly 
egyértelműen megfigyelhető, Dobszaynál számos jogtör
téneti munka hatása is fellelhető.

7. E helyütt felrajzolom a kötet tartalmi vázát, illetve 
a teljesség igénye nélkül ismertetem egyes részek ered
ményeit, kérdésfelvetéseit. Dobszay Tamás művét hat 
nagy fejezetre osztotta. A rövid Bevezetésben Wesselé
nyi szavain keresztül tárta fel a kései rendi országgyűlés 
„kétarcú jellegét”. A korszak jellemzője egyfelől, hogy a 
rendiség ekkorra tudta kiépíteni legkifejlettebb országos 
képviseleti formáját, másrészt a modern parlamentizmust 
megteremtő szabadságmozgalom csíráit is elvetette már 
a rendszer.

A szerző az első fejezetben a rendi társadalom és a rendi 
alkotmány alapvetései mentén mutatja be az országgyűlés 
közjogi és társadalmi környezetét. Ismerteti a rendi kor
szak constitutio-elméletének megfelelően az alkotmány 
alatt értett államrendszernek, azaz a közjogi rendszernek 
és a társadalomnak a jogszabályok és szokások által meg
határozott rendjét, illetve a közjogi értelemben vett nép, 
azaz a rendek szerveződéseit, valamint a rendek reálpoli
tikai lehetőségeinek korlátait a Habsburg-birodalomban. 
Dobszay a kvázi bevezető fejezetben a rendiségkutatás két 
hagyományát követte (a társadalom testületi szerveződése 
és az országgyűlési intézmények). E vizsgálatát bevallot
tan is elsősorban a meglévő szakirodalomra alapozta.

A mű második, A megjelenített rendi ország -  A dié
ta résztvevői, képviselet, választások című fejezetében 
elsősorban az országgyűlés összetételének jellemvonásait 
taglalja, kiemelve a korabeli szabályozás hiányos és kép
lékeny voltát. Egyrészt a magyar közjog -  ha voltak is rög
zített törvényi keretek -  nem egységesen szerkesztett jog
szabályokon, hanem különböző sarkalatos törvényeken és 
szokásokon alapult. Másrészt a törvények is gyakran adott 
helyzet megoldására születtek, így nem feltétlenül hatá
roztak meg általánosan követendő jogszerű magatartást. 
Nem véletlen tehát, hogy a rendiség utolsó évtizedeiben 
nem beszélhetünk egy maihoz hasonló strict országgyű
lési szervezeti és működési rendről. A bizonytalan közjo
gi alapokon álló rendszerben számos vadhajtást és eltérő 
megoldási kísérletet fedezhet fel a kutató. Ilyen bizonyta
lanságra adott okot többek között a döntési mechanizmus 
sokfélesége. Dobszay felhívja a figyelmet a korszak dié
táin működő háromféle döntéshozatali eljárásra. A szava- 
zatszámlálásos eljáráson túl jellemző volt a mérlegeléses 
eljárás (ponderatio) és a közfelkiáltás (acclamatio vagy 
conclamatio) intézménye is. Kiemelésre méltóak a diéta 
résztvevőiről, a képviselet formáiról és a követválasztás
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hátteréről szóló afejezetek. Ezek kifejtése különösen fon
tos, hiszen más, az országgyűlésről írt, több korszakot 
átfogó korábbi összefoglalók adottságaiknál fogva nem 
térhettek ki minden egyes részletkérdésre. A szerzőnek e 
helyütt volt lehetősége aprólékos munkát végezni. Részle
tesen ismerteti a diéta résztvevőit státuszuk szerint. Nem 
csupán szintetizálja a korábbi szerzők eredményeit saját 
kutatói tudásával, hanem elemezi és értékeli is azt.

Szeretném kiemelni a kötet Választási rendszer című 
fejezetét, melyben Dobszay részletesen ismerteti az alsó
táblai követküldés szokásrendjeit. A felsőtáblán egyedül 
Horvátországot képviselte választott követ, a további ta
gokat kinevezésük, felszentelésük vagy tisztségük, illetve 
társadalmi rangjuk juttatta a főrendek közé. Ugyancsak 
helyesen hívj a fel a figyelmet a szerző, hogy a követküldés 
nem egyszerűen jog, hanem kötelezettség is volt. A távol
maradókat az országgyűlés megintette. A diétát elhagyni 
kívánóknak pedig az országgyűlés elnökének engedélyére 
volt szükségük. A követválasztásokat nem törvények, ha
nem régi szokások szabályozták, így a kutató elsősorban 
annak gyakorlatára támaszkodhat. Nem tehetett mást a 
szerző sem, mikor az egyházi testületek választási maga
tartását vizsgálta. Elismeri, hogy keveset tudunk róluk, de 
az megfigyelhető, hogy a kisebb szerzetesi konventeket 
jellemzően rendi elöljárójuk képviselte. Kevés adattal ren
delkezünk ezzel kapcsolatban, mivel számos esetben hiá
nyoztak az ülésekről, így nehéz az általános gyakorlatot 
meghatározni. A fontosabb káptalanoknál sem ismerjük a 
választási mechanizmusokat, de valószínűsíthető, hogy a 
szigorú egyházi hierarchiának megfelelően érvényesült a 
püspökök befolyása. Dobszay további adalékokkal is szol
gál, rávilágít, hogy adott személy kiválasztását két kérdés 
döntötte el: a felkészültség a világi kérdésekben és a jog
ban való jártasság, valamint a politikai beszéd képessége. 
A történész vázolja a szabad királyi városok változatos 
szokásrendjét és annak reformkori változásait. A korábbi 
külső és belső tanácsok által dominált zárt rendszert egy, 
a kormányzat által megszabott minta váltotta, melynek lé
nyege a közvetett -  elektori -  választási rendszer volt.

Kiemelném a vármegyei választások nőkre vonatkozó 
megállapításait, miszerint „a nőknek személyesen sehol, 
de megbízottak útján is csak akkor járt megyegyűlési sza
vazat, ha mint özvegyek, felnőtt férfi híján maguk gyako
rolták a családfői jogokat.”15 A nők (közvetett) voksolási 
jogának jelentőségét mutatja Pulszky Ferenc esete, akit 
1839-ben 120 asszony segítségével választottak meg. 
Azonban e szokás valós jelentősége a későbbi polgári át
alakulás vívmánya, „az áprilisi törvények” ismeretében 
állapítható meg. Az országgyűlési követeknek népkép
viselet alapján választásáról szóló 1848. évi V tc. 1. §-a

fenntartotta minden korábban szavazati joggal bíró sze
mély jogát, tehát e nők is megtarthatták volna szavazati 
jogukat, azonban a törvény 2. §-ának kógens rendelkezése 
kizárta a nőket a választójog gyakorlásából, azaz a férfiak
ra „szűkítette” az aktív (és a passzív) választói jogosultak 
körét. Tehát a nők tekintetében megállapíthatjuk, hogy a 
népképviseletről szóló 1848. évi V tc. nem jogkiterjesztő, 
hanem bizonyos értelemben jogfosztó volt. E logika men
tén érdemes lenne megvizsgálni a nemesi javak nem ne
mes bérlőit, akik a bérlet ideje alatt ugyancsak rendelkez
tek szavazattal. Kérdés, hogy e bérlők milyen vagyonnal 
és jövedelemmel rendelkeztek, megfeleltek-e a törvény 
által előírt vagyoni -  vagy más -  cenzusának? Bár a kötet 
az eddigi összefoglalóknál nagyobb részletességgel tár
gyalja a követek és képviselők választási eljárását, de nem 
rekonstruálhatja minden egyes konvent vagy törvényha
tóság választási rendjét, mivel azok különböző helyi szo
kásokra épültek. Ennek megfelelően további helyi szintű 
vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy felrajzolhassuk 
az egész ország választási eljárási térképét.

A harmadik fejezet a diéta és más alkotmányos sze
replők viszonyát mutatja be. E fejezetben több lehetséges 
út közül a szerző azt választotta, hogy csupán az ország
gyűlés és a törvényhozás folyamatában közvetlenül érin
tettek kapcsolatát vizsgálja. Az ország közjogi tényezői 
közül áttekinti a diétának a királyhoz mint a végrehajtó 
hatalom fejéhez és az igazságszolgáltatás, azaz a bíró
sági szervezetrendszerhez fűződő kapcsolatát. Vizsgálja 
továbbá a törvényhatóságok jogosítványait és a követek 
jogállását.

A negyedik fej ezet tárgyalj a a diéta szervezeti és műkö
dési szabályait, így hatáskörét, munkarendjét, üléstípusait, 
a tanácskozási, a véleménynyilvánítási és a határozathoza
tali eljárásokat. Külön alfejezetet szentel az országgyűlés 
hivatalos dokumentumainak és iratainak, illetve a diétán 
beszélt nyelvezetnek és az országgyűlés helyszíneinek.

Az ötödik nagy fejezetében Dobszay ígérete szerint vá
zolja a korszak országgyűléseinek politikai folyamatait. 
Hogyan jut el a diéta a „kiváltságvédelemtől a reformko
rig”? Végül összegzi a kései rendi országgyűlések tartalmi 
eredményeit és a korszak diétai változásait.

8. Összességében megállapítható, hogy Dobszay Ta
más teljesítette vállalását. Monográfiája nem csupán egy
-  az alkotmánytörténészekre jellemzőbb -  intézménytör
téneti áttekintés, hanem az átalakuló rendi diéta karakte
risztikájára érzékeny portré. S bár a szerzőnek nem volt
-  elsődleges -  célja az eseménytörténet ismertetése, még
sem a diéta egy megmerevített pillanatának statikus tabló
ját adja, hanem közel hatvan év országgyűléseinek belső 
és külső dinamikáját, változásait is felvillantja.
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Gondolat Kiadó gondozásában jelent meg Me
zey Barna kiemelkedő munkája, mely a XVII- 
XIX. századi Európa börtönügyének történeté

ről nyújt átfogó képet. A szerző munkásságát ismerve 
kijelenthető, hogy mind a büntetés-végrehajtás, mind 
pedig a jogtörténet terén maradandót alkotott, e nagy
monográfiája pedig több évtizedes kutatómunkájának 
megkoronázásaképp is értékelhető. A kötet felépítése és 
gondolatmenete logikus, Mezey Barna érezhetően egé
szen mélyrehatóan, rendkívüli alapossággal járta körül a 
feldolgozott témát.

A mű mintegy 600 oldalon keresztül vezeti végig az ol
vasót az európai büntetés-végrehajtás elmúlt századain, ne 
higgyük azonban, hogy kizárólag a börtönügy vonatkozá
sában nyújt ismereteket az olvasónak. Hiszen, mielőtt rá
térne a mű alappillérét képező témára, részletes áttekintést 
ad a bűn és a büntetés mibenlétéről, lényegéről, továbbá 
a börtönüggyel kapcsolatos lényeges alapvetésekről is (a 
börtön helye a büntető praxisban, a börtön meghatározá
sa, a börtön terminológiája, a börtön funkciója, a börtön 
mint eljárás, illetve a börtön mint technika). Ezt követően 
a szabadságvesztés korai történetével ismerteti meg olva- 
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sóját, így a börtön ókori és középkori megjelenéséről is 
képet kapunk. A monográfia ilyen értelemben tehát mesz- 
sze túllép a címben megjelölt XVII-XIX. századi történeti 
összegzésen.

Az alapvetések tisztázását követően tér rá a szerző a 
XVII-XIX. századi börtönügy kifejtéséhez. Egy-egy fe
jezet egy-egy századot mutat be, a rendkívül jól és logi
kusan felépített alfejezetek a börtönügy évszázadokon 
átívelő fejlődésének megértését még inkább elősegítik. 
Naivitás lenne tehát azt hinni, hogy a monográfia kizáró
lag magáról a börtönről szól. Ennél sokkal többet kapunk: 
a jogtörténeti kitekintés jóval tágabb, nem korlátozódik 
szigorúan a börtönügyre. A szerző a börtönügy fejlődésé
vel párhuzamosan többek között a humanizmus térhódítá
sát is bemutatja.

Mezey Barna a könyv első két nagy egységével -  Elő
szó. Bűn, büntetés, börtön, illetve Kezdetek. Adalékok a 
szabadságvesztés korai történetéhez -  vezeti fel a vizsgá
lódása középpontjában álló XVII-XIX. századi európai 
büntetés-végrehajtás történetét, és az európai szabályozás 
tükrében taglalja a magyar, némiképp megkésett fejlődés 
és fejlesztések históriáját.

A XVII. század különösen meghatározó időszak volt 
társadalomformáló mozgalmai okán. A reformáció az élet 
jóformán minden területén hatalmas változásokat, újításo
kat hozott, s ez az „átalakulás”, az új, humanitárius meg
oldások keresése természetesen a büntetési rendszert, a 
büntetés-végrehajtást is elérte. A XVII. századi börtönügy 
históriáját összefoglaló, Előzmények alcímet viselő fejezet 
részleteiben tárja elénk a fejlődéstörténet leginkább rele
váns csomópontjait. A korszak lesújtó valósága tárul az 
olvasó elé, képet kaphatunk többek között a jogvesztett 
rab helyzetéről, a tömlöcbörtönök sajátosságairól, a fogva 
tartás körülményeiről, a kényszermunkáról és a rabszolga-
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