
Die laut den früher durch die Monarchie gültig abge- 
schlossenen und wirksamen Abkommen ausgeübten 
Berechtigungen und Begünstigungen wurden nicht des- 
halbeingestellt, weil sie grundsatzlich eine ungerechte, 
unvorteilhafte oder mit der damaligen intemationalen 
Rechtspraxis auf irgendwelche Weise unvereinbare Ver- 
tragspraxis oder rechtswidriges Ergebnis gespiegelt hat- 
ten. Für die Rechtsnachfolger der Monarchie waren die 
geerbten Berechtigungen und Begünstigungen sowohl bei 
den beiden nordafrikanischen, als auch bei den beiden asi- 
atischen Staaten nachhaltig und durchsetzbar geblieben, 
wenn Ungarn den Friedensvertrag nicht als ein Verlierer 
des Weltkriegs unterzeichnet hatte.
Laut der Analyse kann man feststellen, dass die Aufhe- 
bung der die mögliche internationale rechtliche Erbschaft
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von dem die vollstandige selbststandige Rechtspersön- 
lichkeit nach internationalem Recht zurück gewonnenen 
Ungarn darstellenden und „auberhalb von Europa liegen- 
den Interesse” sichernden Berechtigungen und Begüns
tigungen mit dem Ziel der möglichst vollstandigen Ein- 
schrankung des internationalen Spielraums des Staates als 
Erganzung der anderen repressiven und beschrankenden 
Bestimmungen des Friedensvertrags durchgeführt wurde. 
Zwecks des Ausschlusses der in den zukünftigen Auben- 
beziehungen durchsetzbaren möglichen Ansprüche des 
als Rechtsnachfolger der Monarchie erscheinenden Kö- 
nigreichs Ungarn wurden die zu Gunsten der viel Staaten 
erfolgenden Rechtsverzicht und Kündigungen festgeleg- 
ten Bestimmungen zu den Vorschriften des Friedensver- 
trags aufgenommen.
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1 2019 május idusán került(ek) ünnepélyes bemuta
tásra Pálmány Béla A magyar rendi országgyűlé- 
• sek történeti almanachja 1790-1812 című kötete- 

(i), melyek a szerző monumentális sorozatának harmadik 
része(i). A többes számot indokolja a mű kétkötetes (közel 
kétezer oldalas) volta. Pálmány Béla tekintélyes sorozatá
nak korábban megjelent részei az 1848/49. évi első nép
képviseleti országgyűlés1 és a reformkori diéták (1825- 
1848)2 történeti adattárai. Az 1848/49. évi népképviseleti 
országgyűlés történeti almanachjának összeállítása közel 
ötven magyar történész kooperációjának és Pálmány szer
kesztői munkájának volt az eredménye, amelyben az első 
népképviseleti diéta képviselőinek és felsőházi tagjainak 
életét és parlamenti tevékenységét elbeszélő, életrajzi for
mában dolgozták fel. A következő munka a reformkor 
(1825-1848) bő két évtizede alatt tartott hat rendi diéta 
résztvevőinek életútját ismerteti. S az idén megjelent har
madik résszel, mintegy trilógiává bővülve a sorozat teljes 
egészében lefedi a magyar újkor nyitányától számítandó 
felvilágosult, majd liberális eszmék hatása alá kerülő re
formtervezetek évtizedeit, azaz a korszak diétáinak sze
mélyi összetételét.

2. Pálmány Béla kivételes munkabírású tudományosan
felvértezett levéltáros, akinek tömérdek forrást kellett 
felkutatnia és áttanulmányoznia, hogy teljesíthesse válla
lását. Missziója a magyar rendi országgyűlés utolsó év-
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Budapest, 2019. Országház Könyvkiadó, 1972 p.
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tizedei (1790-1848) politikai osztályának prozopográfiai 
feltérképezése és közététele. Pálmány Béla az almanach- 
irodalmon túl is számos publikáció jegyzője. Ugyancsak 
az archontológia mint történeti segédtudomány hatása 
figyelhető meg a reformkori pozsonyi követekről írt ta- 
nulmányában.3 Bár Pálmány nevét látva elsősorban az 
országgyűlési almanachok végtelennek tűnő jegyzeteire 
asszociál a (jog)történész, de említésre méltóak Pálmány 
16-19. század közti Nógrád megyéről írt tanulmányai.
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E közlések elsősorban a nógrádi mezővárosok (például 
Szécsény) iparosodásával foglalkoznak.4 További írásai, 
forrásközlései jelentek meg a magyar közlekedés 19-20. 
századi történetéről.5 Pálmány sokoldalúságáról tanúsko
dik a történeti (segéd)tudományokkal kapcsolatos tudo
mányelméleti munkássága.6

3. A magyar rendi országgyűlések történeti almanachja so
rozat egységes szerkezetben, azonos tárgykörökre kiterjedő 
névcikket tartalmaz valamennyi személyről, aki a törvé
nyek és szokások szerint össze
hívott diétára uralkodói meghívót 
vagy választott mandátumot kap
va részvételre jogosultnak bizo
nyult. Pálmány új monumentális 
archontológiai művét a bevezetést 
követően három nagy főfejezet
re tagolta: A felsőtábla tagjai; Az 
alsótábla követei, képviselői és Az 
országgyűlése tagjainak, küldött
ségeinek és bizottságainak név
jegyzéke. Az első két fejezetben 
a felsőtábla tagjai és az alsótáblai 
követek, képviselők névcikkei ta
lálhatóak. A tabulák tagjait tagsá
guk jogcíme szerint csoportosítja 
(például az első alfejezet a „Ma
gyar királyok és nádorok -  királyi 
helytartók”, a második a „Római 
katolikus érsekek és megyés püs
pökök, görögkeleti püspökök” és 
így tovább). Itt a jogcímek kate
góriáján belüli sorrendiséget a 
vezetéknevek betűrendje adja.
A névcikkeknél jelöli a szerző, 
hogy a korszak nyolc diétája közül melyik(ek)en vett 
részt. A harmadik fejezetben a korszak nyolc diétájának 
kronológiai sorához rendeli az egyes országgyűlési ciklu
sok tagjait -  kezdve az uralkodóval, majd folytatva főren
dektől a hierarchizált felsorolást. Csoportosítja a tagokat 
az általuk elfoglalt hely és rang szerint. Rendező elve a 
két táblán, illetve bizottságokban elfoglalt helyek. E helyütt 
csupán a nevek és a részvétre jogosító jogcím taxatív meg
adása volt indokolt.

4. A mű természete szerint elsősorban az elsődleges forrá
sokra támaszkodik. Az országgyűlési részvétel szabályait 
az uralkodó alkotmányossá szigorította, mely szabályok
betartását a diéták is szigorúan ellenőrizték. Tehát a meg
jelent kapott-e királyi meghívót, törvényhatósági meg
bízást, valamint nem áll-e fenn összeférhetetlenség vele 
szemben. Az országgyűlések hivatalos dokumentumai és 
irományai között mindig megtalálhatóak voltak a Karok 
és Rendek Magyarország és a kapcsolt részeiből szemé
lyesen megjelent tagjai, illetve a távollétükben megbízott
képviselőik teljes névsora. Pálmány felhívja a figyelmet,
hogy e források gyakran pontatlanok, hiányosak, így 
szűkséges a kritikai vizsgálat, a kontrollforrások haszná
lata. Hasonlóan jelentős forrása az országgyűlési almana-
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choknak az üléseken tárgyalt kérdések összefoglaló naplói 
(Diaria) és a tárgyalások alá vett iratok (Acta). Ezek meg
találhatóak az Országgyűlési Könyvtár Magyar Parlamen
ti Gyűjteményében.

5. A szerző adatai alapján a kétkötetes mű összesen 2756 
országgyűlési tag, követ, képviselő névcikkét tartalmazza. 
E cikkek szerkezeti felépítése követi korábbi munkákat, 
miszerint a főúri rang és előnév mellett a család- és sze
mélyneveket nem magyarok esetében az illető anyanyel

vén is megadja, illetve a forrá
sokban esetlegesen rosszul jelölt 
névalakokat is jelöli. Majd követ
keznek az életadatok (a születés és 
halálozás pontos vagy év körüli, 
illetve megállapíthatatlan kérdője
les dátumai), utána az illető diétai 
részvételeinek vagy a képviseleté
nek, valamint az „absentium ab- 
legatus” esetén azon távol lévő 
főrendek neve, akiket képviselt. 
A névcikk tartalmi részének első 
alkotóeleme a család nemesi, fő
nemesi kiváltságainak, illetve a 
polgári rendhez való tartozásának 
megadása és vallása megjelölése. 
Pálmány törekedett három nemze
dékre kiterjedő genealógiai adatok 
megadására. A szerző -  már előző 
kötetben is alkalmazott -  újítása 
az almanachirodalomban, hogy 
kitekintést ad az illető tágabb csa
ládjára, ezzel is segítve a beazo
nosítást és a kontextust. A szerző 
a kötet genealógiai alapforrásai a 

családtörténeti irodalom könyvei és tanulmányai voltak,7 
továbbá a 18-19. századi egyházi anyakönyvek a mormon 
egyház digitalizált genealógiai adatbázisain is elérhetőek. 
További származástani adatokra talált a szerző a Budapest 
Főváros Levéltára mikrofilmtárában, a Dunamelléki Refor
mátus Egyházmegye Ráday Gyűjteményének mikrofilm
jein és Darlóczy Zoltán családtörténeti gyűjteményében.

A szerző bevallása szerint is e családtörténeti kutatások 
nehézségét jelentette, hogy a városi polgárcsaládok genea
lógiáját még alig dolgozták fel, illetve a távol lévő főren
deket képviselő „absentum ablegatusok” tekintetében egy 
puszta névből kellett kiindulni. Ez esetekben az országos 
egyházi anyakönyvi kutatásnál is használhatóbbak voltak a 
jogi akadémiák, líceumok anyakönyvei, illetve a Magyar 
Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának (MNL OL) Sze- 
mélynöki Levéltárának jurátusokat, ügyvédi vizsgákat és 
új ügyvédeket kimutató iratai. A kötet további hasznos iro
dalma volt Fónagy Zoltán új történeti statisztikai adattári 
műve, amely a Mária Terézia-féle úrbérrendezés családokra 
összesített birtokait ismerteti.8 Pálmány -  Fónagy adattára 
alapján -  hivatkozik az illető családi birtoktesteire (még ak
kor is, ha az előző nemzedékre vonatkozik).

A névcikkek „tanulmányi rovatának” kitöltésében se
gítséget nyújtott, hogy a diétán -elsősorban az alsótáblán
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-  csupa jogvégzett ember ült. Hasznos forrásnak bizo
nyult, az iskolák tanulói névjegyzékei, mivel a 19. század
ra gyakorlattá vált azok kinyomtatása. Pálmány kiemel
te a gimnáziumok közül az országos vonzásúkörű pesti 
piaristákat, akik anyakönyvei 1780-tól megtalálhatóak a 
rendtartományi levéltárban. A korabeli királyi akadémi
ák, egyházi líceumok, kollégiumok iskolai anyakönyveit 
Szögi László kutatócsoportjával dolgozta fel és tette ku
tathatóvá. Pálmánynak további kutatásokat kellett végez
nie a sárospataki református kollégium anyagai, a zágrábi 
királyi jogakadémiai anyakönyvek és a győri (egy időben 
pécsi) jogakadémiai iratok között.9

A névcikkek hivatali karrierre vonatkozó adatai „az 
életrajzok legfontosabb részét képzik” -  értékelt Pál
mány.10 Ennek megfelelően a szerző célja a közpályák 
lehető legrészletesebb bemutatása volt. Ehhez primer for
rásokon túl a történészszakma archontológiai eredményei 
szolgáltattak biztos alapul. E művek az országos hivatalok, 
vármegyék, városok vezetőinek és beosztott tisztségvise
lőinek az állományi idejét közlik. További jól használható 
az egyházi vezetők történeti lexikonjai, illetve az iskolák 
tanári karjainak sematizmusai vagy a katonai vezetők élet
rajzai és visszaemlékezései. Nehézséget jelentett a városi 
tisztviselői kar részben feltáratlan volta, így a szerző át
kutatta a Helytartótanács Városi ügyosztálya 1790-1815. 
évi iratanyagát.11 A kötetek összeállításában -  a különböző 
levéltári forrásokon és a szakirodalmon túl -  a korabeli 
sajtó ismeretét kell kiemelni. E forrástípus számos esetben 
tudhat olyan életrajzi adatokról (például: születések, ki
nevezések, lemondások stb.), amelyekről már forrás akár 
nem is tanúskodik.

Pálmány a névcikkek végén a bécsi titkosrendőrség fi
zetett ügynökei által készített -  nem minden esetben meg

bízható, így kontrollt igénylő -  jelentések tömör kivonatát 
közölte. (E forrástípussal kapcsolatos problémákról lásd 
Deák Ágnes és Pajkossy Gábor munkásságát.)

6. Pálmány bevezetője nem tekinthető klasszikus beve
zető tanulmánynak. Elsősorban egy, a használatot segítő 
kezelési útmutatóval segíti kézikönyvet használó kuta
tót, illetve másodsorban kiemeli a korszak legfontosabb 
országgyűlési bizottságait és a felsőtáblai, valamint alsó
táblai követek és képviselők rendi tagozódása és családi 
összetételét rendszerező táblázatos áttekintések formá
jában. Ugyancsak röviden összefoglalta a korszakban a 
részvételi jogosultak körében beállt változásokat.12

7. Pálmány Béla monumentális műve nem monográfia, 
műfajánál fogva egy olyan kézikönyv, ami az ezután szü
lető szakdolgozatok, tanulmányok, monográfiák és egyéb 
kutatások szerzőinek nyújt majd pótolhatatlan segítséget. 
Pálmány almanachjaival a jövő kutatói kezébe adja a kor
szak politikai elitjének tablóját. Nem véletlen, hogy Kecs
keméti Károly, a késő rendi diéta és a magyar 19. századi 
liberalizmus elismert kutatója is kitörő örömmel fogadta 
Pálmány munkásságát. „[...] én örülök a legjobban ennek 
a könyvnek” -  lelkesedett Kecskeméti a trilógia korábbi 
kötetbemutatój án.13

Összességében megállapíthatjuk, hogy Pálmány Béla 
munkássága ténylegesen hiánypótló a 18-19. századdal 
foglalkozó magyar társadalomtudományok számos disz
ciplínája számára. Hiszen e köteteket nem csupán a törté
netírók fogják haszonnal forgatni. Ugyancsak profitálhat
nak belőle -  a teljesség igénye nélkül -  az alkotmány- és 
jogtörténészek, az irodalomtörténészek, levéltárosok vagy 
a politikatudomány, illetve a delfinológia kutatói.
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