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STIPTA ISTVAN

Deak Ferenc allambirosagi koncepcioja

Reformkori elozmenyek

A vegrehajto hatalom torvenyi korlatozasanak gondolata mar a
reformkori kozjogi kiizdelmek soran felmeriilt. Deak Ferenc
egyike volt azon reformereknek, akik harcosan kialltak a kor-
szerii alkotmanyos elvekert, az abszolutizmust korlatozo jogi
rendert. Harca nem csupan elvi jellegu es irodalmi termeszetii
volt, a helyi es orszagos kozeletben napi csatat vivott a rendi
hagyomanyokat vedelmezok ellen. A korabeli hatalommal is
eles osszeiitkozesbe keriilt. Baro Wesselenyi Miklos hiitlensegi
pere soran a vadlott vedelmeben nyilvanos szerepet es komoly
szemelyi kockazatot vallalt, hiszen 6 szolgaltatta a legfontosabb
jogi erveket a vedelem szamara. Tevekenysegere felfigyelt a
becsi udvar is, elokelo helyen szerepelt az elfogando, engedet-
len hazafiak listajan. A per jogtortenetileg is rendkiviil erdekes
vonatkozasait itt mellozve, meg kell jegyezniink, hogy a biroi
fiiggetlenseget vivott reformkori kiizdelem Deak alkotmany-
koncepciojara, az abszolutizmus elleni elvi allasfoglalasara
donto hatassal \ rolt. A kormany torvenytelen eljarasa, es a ka-
marilla hazai koreinek a torvenykezes befolyasolasara valo
torekvese osztonozte Zala bolcset az artikularis birosag terve-
zetenek 6sszeallftasara.~

' Jakab Elek: B. \Vesselen\i Miklos hiitlensegi biinperc. Kolozsvar, 1876. II.
resz. 52. 55-60. p.: Balogh Jeno: Deak Ferenc/ emlekezete. Jogdllam. Jog- es
Allamtudomanyi Szcnile. 1903. nov. 1. 2. evf. 9. fiiz. 525-528. p.: Erdmann
Gyula: Wesselenyi Miklos politikai pere es az 1839-40. evi orszaggyiiles. In:
Wesselenyi emle'kiiles. (Szerk.: Takacs Peter) Fehergyannat. 1996? 120-128.
p.: Gergely Andras: Deak Ferenc allamjogi nezetei a reformkorban. Szdzadok.
2003, 137.6vf. S.sz. 1070. p.

Reformkori artikularis bfrosag javaslatarol: Varga Janos: Deak Ferenc es
az el.so magyar polgdri biintetorendszer tewezetc. Zalai Gyujtemeny 15.
Szerk.: Degre Alajos. Zalaegerszeg. 1980. 149-153. p; Molnar Andras: Deak
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Stipta Istvan

A jogi reformot elokeszfto Orszagos Valasztmdny 1842.
december 17-i, 35. iilesen vettek targyalas aid a biinteto eljarasi
torvenytervezet 58.§-at. Az eloterjesztes rendkiviil mersekelt,
csaknem kormanypdrti volt, hiszen a felsegsertes es hiitlenseg
gyaniija eseten a kirdlyi tabla tagjai vegeznek a nyomozast,
korabeli kifejezessel a bunvizsgalatot. Az elabordtum szinten az
udvar fotorvenyszekenek iilnokei koziil tervezte kikiildeni a
vadat megfogalmazo perbefogo szek tagjait. Az albizottsag
elkepzelese szerint az fteletet is a Kirdlyi Tabla. tehat a kozponti
hatalom altal kinevezett b fro sag hozta volna. Deak ezt. mint
,,veszelyes" koncepciot es ..alkalmatlan" gyakorlati megoldast
nem fogadta el. Rendkiviil erdekes. es csak ra jellemzo a javas-
lattal szembeni ervelese. Abbol a tetelbol indult ki. hogy a fiig-
getlen es partatlan bfraskodas a kormdn\' elemi erdeke. A met-
ternichi kurzus nem tartotta tiszteletben az igazsagszolgaltatas
onallosagat, fgy ez - az b'nmagaban evidens - megallapftas ko-
moly kritikanak szamftott. Deak szerint a politikai biincselek-
menyek egyes eseteiben az elkovetot nem a megvetes, hanem
reszvet ovezi. Ilyen iigyekben a birosagi ftelet hatalom dontese-
kent jelenik meg es a kozvelemenyben ellenszenvet valt ki. Az
esktidtszeki bfraskodas elvetese utan ktilonosen fontosnak tarta-
nd, hogy az emlftett ket bimcselekmeny eseteben a jogszolgal-
tatast az orszaggyules altal valasztott ..szamos tagbol allo" biro-
sag latna el. A testiilet tagjaibol alakulhatna a perbefogo biro-
sag, masik resze lenne az iteloszek, amely -mint az ftelo zsiirik
altalaban - a tenyek megfteleserol dontene. A vadlott es a vadlo
lehetoseget kapnanak arra, hogy a biro sag tagjai koziil indoko-
las nelkiil kizarjdk az elfogultnak velt bfrakat. A biro sag tagjait
orszaggyiilesi ciklusonkent ujra kellene valasztani. Ha az fgy
valasztott birosag biinosseget allapitana meg, a konkret biintetes

Ferenc. Uj Mandatum Konyvkiado. Budapest, 1998. 25. p.: Kovacs Kalman:
Az eskiidtszek es az ,,articularis bfrosag'' iigye az 1843-44. evi buntetoeljarasi
torvenyjavaslatok elokesxftesenek vitaiban. Jogtudomdnyi Kozlony XXIX. 5.
sz. (Tovabbiakban: Kovacs) 220-224. p.; Deak Ferenc: Vdlogatott politikai
irdsok es bcszedck. I. 1825-1849. Valogatta, sajto ala rendezte es a jegyzeteket
frta Molnar Andras. Osiris Kiado. Budapest, 2001. (Tovabbiakban: Deak
frasok es beszedek I.) 366-379. p.; Kovacs Kalman: A magyar dllam es jog
fejlodese. (Vdlogatott tanulmanyok) Budapest. 1981. 218. p.
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Deak Ferenc allambfrosagi koncepcioja

kiszabasa mar a kiraly ctltal kinevezett rendes birosag hatasko-
rebe tartozna.

Az alsotabla konzervativ kovetei nem fogadtak el Deak al-
laspontjat. Azzal erveltek, hogy a hatalmi agakat egymastol el
kell valasztani. es az ftelkezesnek nem csupan feliilrol, hanem a
neptol, annak politikai hangulatatol is fiiggetlennek kell lennie.
Deak modosftotta allaspontjat. Eszerint a politikai iigyekben
hataskorrel rendelkezo birosag tagjainak fele articularis, tehat
az orszaggyules altal valasztott lenne, masik felet a kiraly ne-
vezne ki. Javaslatat azonban leszavaztak. Ekkor jelentette be,
hogy elni kfvan a kiilonvelemeny lehetosegevel. Az udvar meg-
oszto politikaja sikeres volt. Az orszaggyules albizottsaga nem
tartotta alkotmanysertonek a kiralyi kuria politikai iigyekben
megtartott hataskoret. Annak ellenere, hogy a testulet korabban
elite he a legfelsobb birosag 1835 es 1840 kozotti felsegsertesi
es hiitlensegi perekben folytatott torvenyellenes gyakorlatat.

A deaki kozremukodessel keszftett teriedelmes kiilonvele-
menyt 1843. marcius 11-en nyujtottak be. A velemeny Deak
eredeti elkepzelesere epiilt. de mar reszletezte a megalakitando
birosag letrehozatalanak modjat, szervezeti es eljarasjogi rend-
jet . A kiilonvelemeny jogelvi altalanossagban tiikrozi Deak
Ferenc reformkori biintetojogi koncepciqjat. Hatarozottan ervel
a bfrak valasztasanak elve mellett, de nem volt igazuk azoknak,
akik kesobb, amikor a bfrak kinevezeset tartotta indokoltnak,
kovetkezetlenseggel vadoltak. A kiilonvelemenyt fogalmazo
Deak ugyanis hangsulyozta, hogy ,,oly alkotmanyos orszagban,
hoi a kormany is mindenkor a nemzet akaratanak kifolyasa",
nelkiilozni lehet a bfrak valasztasat. A politikai biintettek esete-
ben azonban a ,.bfrosasok valasztas altali alakftasa mulhatatla-

3 ..Az 1840. evi V. tdn'enyczikkely altal a biinteto torvenykonyvvel valha-
tatlan kapcsolatban levo hiintetci s javfto rendszer behozasa irant ki merit 6
velemenyadas vegett kikUldott Orszagos Valasztmany iileseinek jegyzokony-
ve." In: Payer Laszlo: Az 1843-iki biintetojogi javaslatok anyaggyujtemenye.
(.Tovabbiakban: Fayeri I I . kot. Budapest. 1896. 453. p.: Orszagos Bizottsag
jegyzokonyvei. Finer 1\". kot. 328-329. p.

4 Kiilonvelemeny a felss§gsertesnek. hiitlensegnek es a kiraly szemelye elle-
ni szobeli serteseknek bfrosaga irant. Fa\er I. kot. 340-356. p.: Deak frasok es
beszedekl. 366-379. p.
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nul sziikseges", azert. hogy a torvenykezes szervet a ..nep a
kormany eszkozenek soha ne tekinthesse, mar alakitasanal fog-
va meg legyen gyozodve annak fiiggetlensegerol.""

A kiilonvelemeny szerint minden tb'rvenyhozasi ciklus kez-
deten a ket haz egyiittesen valasztana egy negyven tagbol allo
onallo ,,articularis" (torvenyben meghatarozott, orszaggyiiles
altal valasztott) bfrosagot, amely a legfontosabb politikai jellegu
iigyekben, a felsegsertes, hutlenseg es a kiraly szemelye elleni
szobeli sertesek eseteiben jarna el. A birosag csak az orszag-
gyiilesi ciklus idejen miikodne, az esetlegesen kieso tagokat az
elore megvalasztott helyettes birak potolnak. A biroi testiilet az
eskiidtbfrosagi eljarast idezo modon szervezodne. A megva-
lasztott negyven biro koziil az orszaggyiiles jelolne ki kilenc
tagot, akik a perbefogas nehez kerdeseben dontenenek. Ha az
eljaras a kiralyi fiscus (jogiigyi igazgato) feljelentesere megin-
dul, a biroi testiilet tovabbi tagjai koziil az uralkodo dontese
szerinti harom tag felhatalmazast kapna a buncselekmeny ki-
vizsgalasara. Az eljaras ezen szakasza vizsgalati jellegu, amely-
ben a tagok egyiittesen vesznek reszt, es kollektfv dontest hoz-
nak. Ezt kovetoen jut szerephez a perbefogasi birosag, amely az
orszag termeszetes kozpontjaban, Pesten hatarozna a perbefogas
kerdeseben. A testiilet a kormanyzat reszerol nem
majorizalhato, hiszen elnoket maguk koziil valasztanak, tagjait
pedig - a fent emlitett modon - kovetei koziil az orszaggyiiles
valasztana. A bfrosag dontese ellen nem lenne helve fellebbe-
zesnek, a pervitelre az altalanos szabalyok vonatkoznanak.

A perbefogas elrendelese eseten az eddig funkcio nelkiil
maradt 28 biro vegezne az itelkezesi tevekenyseget. Az itelobf-
rosag elnoket es jegyzojet maga valasztja, b'sszegyujti a vad
iratait, azt atadja a vadlottnak, lehetoseget es elegseges idot
adva a vedelemre valo felkesziilesre. A vadlo (kiralyi fiscus) es
a vedo a birosag tagjai koziil indokolas nelkiil hat-hat tagot
kizarhatnak a birosagi testiiletbol. Ezt kovetoen sorshiizassal
dontik el, hogy ki lesz az a 12 biro, aki a tenykerdesben kizaro-
lagos dontesi jogkorrel bir.

^ Deak frasok es beszedek I. 370. p.; Balogh Jeno: Deak Ferencz mint biin-
tctojogasz. Akadciniai ErtesitoXV. kot. 6-7. t'iizet, 1904. junius 16. 275. p.
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Az eljarasra vonatkozo javaslat szerint a birosag elott nyil-
vanos es szobeli eljaras folyik. A kozelmult keserii tapasztalata-
ra alapozva a birosag egyik tagja ,,hiven es pontosan" vezetne a
targyalasi jegyzokonyvet, amelybe mindket fel tanuinak hitele-
sftett vallomasat is rogzitenek. A targyalason lefolytatott bizo-
nyftas utan a bfrosag titkos szavazassal hozza meg - jogeros -
donteset arrol, hogy a vadlott biinos-e a vadban megfogalmazott
cselekmenyben. A biinosseg kimondasahoz nyolc tag egybe-
hangzo szavazata kellene. Marasztalas eseten a Kiralyi Tabla
dont arrol, hogy a vadlott milyen nemii es mertekii biintetest
kapjon. A tabla nyilvanosan targyal, a felek szoban es irasban is
eloterjeszthetik nyilatkozataikat. A Kiralyi Tabla dontesehez
elegendo az egyszerii tobbseg, iteletet mindket fel megtamad-
hatna a Hetszemelyes Tablanal.

Deak szerint a torvenyhozas altal alakftando birosag alkot-
manyunk alapelveivel, a torteneti hagyomannyal egyezo lenne.
Szamos korabbi torvenyiink dontott a valasztott biraskodas,
vagy a politikai perek orszaggyiilesi elbiralasa mellett. A ja-
vaslat indokolasaban mindb'ssze egyszer tortent utalas kiilfoldi
gyakorlatra. A kiilonvelemenyben fontos ervnek szantak, hogy
,.a hatalmas angol nemzet, mely a monarchikus elvekhez hfven
ragaszkodik, s mely a kiralyi hatalom meltosagat a legmelyebb
hodolattal tiszteli. nem ketelkedett a felsegsertes feletti birasko-
dast is a kormanytol fiiggetlen eskiidtszekekre bizni."

Az ..igazsag es meltanyossag elvein alapulo" deaki elkep-
zeles az 1843-as orszaggyulesen nem valosult meg. Az 1844.
januar 27-i keriileti tablai megallapodas es az 1844. augusztus
28-an tartott alsotablai dontes elfogadta az eskiidtszeki sziszte-
mat. azonban a Forendi Haz meghiusftotta a leghaladobb re-
formkori gondolatot. A kozjogi hare megsem volt hiabavalo;
1848-ban ket uj intezmeny is megtartotta a Deak Ferenc altal
mesformalt alkotmanvos reformgondolatokat.

1464:1.tc: 1486:46.tc.: 1492:13. tc.:1601:33.tc.: 1493:3.tc.; 1715:7.tc.;
1790:56.tc.
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Kozjogi birdskodds goudolata 1848-ban

A fiiggetlen felelos miniszterium megalakftasat elrendelo
1848:3. tc. - a miniszteri felelossegre vonas teren - torvenybe
iktatta a torvenyhozas biraskodasi jogkoret. A torveny 33. §-a
szerint a miniszterek vad ala helyezteteset ,.az also tabla szava-
zatainak altalanos tobbsegevel rendeli el". A megoldas emle-
keztet a deaki vadalahelyezesi eljarasra, azzal a kulonbseggel,
hogy ebben az esetben nem egy kiilon valasztott testiilet, hanem
a torvenyhozas b'nallo szervezeti egysege kepviselhette a vadat.
A valasztott megoldas nem csupan az angol parlamenti birasko-
das egyszeru masolata, hanem a vegrehajto hatalom korlatoza-
sanak, torvenyhozasi ellenorzesenek reformkori sziiksegletebol,
a korabeli keserii tapasztalatokbol szerkesztett alkotmanyvedo
eljaras is.

A torveny szerint a ,,biraskodast a felso tabla altal, sajat
tagjai koziil titkos szavazassal valasztando birosag" gyakorolja.
A torvenyhozas tehat - kovetve a deaki gondolatot - elfogadta
az iigydonto birosag es a vadrol dbnto testiilet elkiilonftesenek
elvet. A testtiletalakftasi konstrukcio a korabeli eskiidtszeki
rendszer szokasos ,,visszavetesi" gyakorlatara epiil. A felsohaz
osszesen 36 tagot vitlaszt, akik koziil tizenkettot az alsotabla
altal a ,,vadpor elevitelere kikiildott biztosok", tizenkettot pedig
a vad ala vont miniszterek vethetnek vissza.

A donteshozatali mechanizmus nyilt , hiszen a kilatasba he-
lyezett felelossegre vonasi eljaras a torveny szava szerint ,,nyil-
vanos." A biintetes kiszabasa teren csak az aranyossag kovetel-
menyet rogzftettek, hiszen a torveny pontos tenyallast hataro-
zott meg, igy ezen a teren jogertelmezesi kerdes nem vetodhe-
tett fel. A torveny 35. §-a szerint az ,,elmarasztalt ministerre
nezve a kiralyi kegyelmezesi jog csak altalanos kozbocsanat
eseteben gyakorolhato". A rendelkezes egyensulyt igyekezett
teremteni a hatalmi tenyezok kozott, kizarva, hogy az uralkodo
korlatozza, vagy megsemmisitse a torvenyhozas erdemi felelos-
segre vonasi jogosultsagat.
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A jogi forradalom idoszakaban volt meg egy - kevesse is-
mert - kiserlet a kozjogi bfraskodas ervenyesltesere. Az 1848:3.
tc. 19. §-a az ,,orszag koziigyei felett [...] tartando ertekezes
vegett" Buda-Pesten egy ,,alladalmi tanacs" felallitasat irta elo.
A torveny a testiilet osszetetelerol csak annyi eligazftast adott,
hogy a ,,magyar kir. udv. kancellaria eloado tanacsosai ebben a
testiiletben kapnak helyet". (1848:3.tc. 22. §). A reformelkep-
zeles erdemi jelentoseget vitato szerzok ugy velik, hogy e ta-
nacs - megalakulasa eseten - csupan egy orszagunkba telepitett
uj kamarilla lett volna. Az atszervezesben erintett kancellariai
fotisztviselok egykoru ertelmezese szerint azonban e forumnak
a korabban hataskoriikbe tartozo semmissegi iigyek elbfralasa-
kor kozjogi birosagi funkciot is szantak. A kortarsak masik
csoportja szerint a torveny szovegezoi mar 1848-ban arra gon-
doltak. hogy a testiilet az allami szervek kozotti feladatiitkozes
eseten iigydonto hataskort gyakorolt volna.

A Buda-Pesten felallftando alladalmi tanacsrol szolo tor-
venytervezet eredeti szovege a kovetkezo volt: ,,A magyar kir.
udv. Cancellariai tobbi eloado tanacsosai a nador kiralyi hely-
tarto vagy minister elnok szemelye koriil az alabb nevezendo
tanacstagoknak hozzajarulasaval kozallomanyi tanacsot kepez-
nek. melly az orszag koziigyei felett sziikseg eseteben O Felse-
ge. a nador kiralyi helytarto vagy minister elnok elnoklete alatt
tartando ertekezes vegett allittatik fel."

Az 1848:3. tc. javaslatanak keriileti iilesi vitajan Madarasz
Laszlo elesen kifogasolta azt a rendelkezest, hogy a korabbi
kormanytisztviselok a felallftando allamtanacsba keiiilnenek.
Ezek - mondta - eppen azaltal keriiltek hivatalba, mert a nem-
zeti haladas iigyet elarultak, s alkalmazasuk nem volna egyeb,
mint az ellenforradalom legalizalasa. Kossuth valasza a kovet-
kezo volt:

..Maskep all a dolog. ha mas alapra tetetik. A cancellariai ta-
nacsosok nem a ministeriumba tetettek at, s a vegrehajto hata-

Gergely Andras: Az 184S-as magyar polgari allamszervezet. In: A ma-
gyarorszdgi polgari dllamrends:erek. (Szerk.: Poloskei Ferenc es Ranki
Gyorgy) Budapest. 1981. 56. p.
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lomban reszt nem vesznek; a statustanacs velemenyet a
ministerium kihallgatja ugyan. ha sziiksegesnek latja. de altala
nem koteleztetik, s vele csak addig el. mig felelossegevel 6'ssze-
fer. Ez tehat nem bureaucratia. Angliaban is a lelepett
ministerek belepnek a statustanacsba, s ott iilnek az ellenkezo
elemekbol allo ministerium alatt is. kiveven egyes egyeneket.
kik ellen valamelly torvenyes kifogas van. Illy statustanacs
nelkiil el lehetne ugyan az orszag. azert nines is az a torvenyja-
vaslatban allandosftva; de szolo a forradalom becsuletet szereti,
s nem akarja megkarositani azokat. kik oily bizodalommal val-
laltak hivatalt, hogy abban holtukig megmaradnak. Hasonlo
okoskodas szerint a foldesurakat is karpotlas nelkiil lehetne
hagyni az elvesztett javadalmakert. Az ellenkezo eljaras ingerlo
volna, s nines rea ok. hogy azok. kiket hasznalni lehet. ne hasz-
naltassanak."

A javaslatot a kovetek az alsotablai vita utan is valtoztatas
nelkiil fogadtak el.' Az allamtanacsot Magyaroszagon megsem
szerveztek meg. Pedig a dualizmus elso eveiben. az aprilisi
torvenyekben kozjogi bazist kereso politikusok egy csoportja
ezt a forumot meg a polgarok allammal szembeni jogvedelmere
is alkalmasnak tartotta. Az 1870-es onkormanyzati vitaban
Pulszky Ferenc kijelentette. hogy a hatekony kozigazgatasi es
kozjogi jogvedelem erdekeben csak az 1848:3. tc. allamtanacs-
rol szolo rendelkezeset kellene vegrehajtani. Ez a testiilet kello
alkotmanyos garanciat nyujtana a vegrehajtassal szemben, es
felhasznalhato lenne a kormany parlament ele terjesztett javas-
latainak velemenyezesere is.

s Ruszoly Jozsef: ,,Egy uj alkotmany Magyarorszagnak". Az 1848:111. tc.
letrejottc. In: Ujabb magyar alkotmanytortenet 1848-1849. Valogatott tanul-
manyok. Puski. Budapest. 2002. 20-21. p.; Kossuth Lajos Ossies Munkdi XL
kot. Kossuth Lajos 1848-49-ben I. Kossuth Lajos az utolso rendi orszaggyiile-
sen 1847/48. IV. A marciusi torvenyek megalkotasa 1848 marcius 18-aprilis
1 1 . 146-148.p.

y Karolyi Arpad: Az 1848-diki pozsonyi tdrvenycikkek az udvar clott. Buda-
pest, 1936 (tovabbiakban: Karolyi) 230. p. Az 1848:3. tc. ezen szakaszat a
korabbi irodalom Ghyczy Kalmannak tulajdonftotta. V6.: Dr. Sandorffy Ka-
mill: Toi'venyalkotdsunk hoskora. Az 1825-1848. evi refonnkorszak torvenyei-
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A dualizmus-kori dllambirosdgi tervezet

V

Az alkotmanyos elet 1867-es ujjaszervezesekor az Allamtanacs
letrehozatala koriili vitaban Deak Ferenc elvi engedmenyt tett.
A monarchia osztrak felen mar megalakult a Birodalmi Birosag,
amely mintakent szolgalhatott volna a magyar vegrehajto szer-
vezet torvenyek ala rendelesere. Pedig Lonyay Menyhert nap-
Iqjabol tudjuk, hogy Deak mar 1867-ben rendkiviil fontosnak
tartotta a torvenyhozo szerv altal valasztott alkotmanyvedo
testiilet megalakltasat. A reformerek egy csoportja hangsulyoz-
ta, hogy az uj szerv egyik elokepe az 1848-as Alladalmi Tanacs
lehetetne, amely - Kemeny Zsigmond 1869. augusztus elejen, a
Pesti Naploban megfogalmazott elkepzelese szerint - a tor-
venyjavaslatok velemenyezeseben es a kormanyzati tevekeny-
seg altalanos ertekeleseben is fontos szerepet tolthetne be. A
Deak-part es vezetoje azonban az allamhatalmi agak hagyoma-
nyos megosztasat latta indokoltnak, inert tartott a kormanyzati
hatalom gyengiilesetol.

A magyar allam dualizmust koveto lassu modernizacioja
soran, 1869-ben a birosdgi s-ervezeti torveny vitajakor, a koz-
jogi bfraskodas egy szerenyebb formajanak bevezetesere ado-
dott lehetoseg. A kormanypart a torveny elokeszitese soran
hatarozottan kiallt a korszeru, vegrehajtastol fiiggetlen bfrosagi
rendszer mellett. es a bfrak kinevezeset tamogatta. A kozjogi
kerdeseket eloterbe helyezo ellenzek ezzel szemben a bfrak
valasztasat kovetelte. Csupan masodlagosnak tartottak a keve-
sebb politikumot tartalmazo hataskori vitak eldontesenek torve-
nyi rendezeset. valamint a polgari jogok vedelmet biztosito
allambfrosag felallitasat. A kormannyal szembenallo kepviselok

nek tortenete. Budapest. 1935. 203-205. p. Ruszoly Jozsef igazolta Szemere
Bertalan kozremiikodeset is. Gergely Andras ertelmezese szerint az allamtan-
acs a fokegyuri jogok gyakorlasavaL a nemesseg es rendadomanyozassal
kapcsolatos kerdeseket targyalt volna. Im.: 56. p.; Pulszky Ferenc telszolalasa:
Az 1869-dik evi april 20-dikara hirdetett Orszaggyiiles Kepviselohazanak
Naploja. Pest. 1870. (tovabbiakban: Naplo 1870) X. kot. 245. p.

'" Deak Agnes- Molnar Andras: Deak Ferenc. Vince Kiado. Budapest,
2003. 158-159. p. (A hivatkozott rcszt Deak Agnes irta).
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ezen utobbi allaspontja nem allt tavol Horvat Boldizsar iga-
zsagiigy-miniszter eredeti elkepzelesetoK aki mar korabban
javasolta ,,illetosegi osszeiitkozesek" iigyeben egy allambfrosag
felallftasat. A biroi hatalomrol szolo torvenyjavaslat bizottsagi
vitajaban is felmeriilt ennek sziiksegessege. Egy bizottsagi ni-
di tvany erejeig megjelent a kozigazgatasi bfraskodas eszmeje is
abban a - tamogatas nelkiil maradt - elkepzelesben, amely a
rendes bfroi hataskort a kozigazgatasi intezkedesek elleni jog-
vedelemre is kiterjesztette volna.

Deak Ferenc a birosagi torvenyjavaslat kepviselohazi vita-
jaban vetette fel ujra az allambfrosag gondolatat. Az altalanos
vitaban 1869. Julius 1-en a kovetkezoket mondta:

,,Bunvadi esetekben, ugy hiszem, hogy jovore hazankban is
eskiidtszekek fognak itelni. A miniszter tehat, ha szandeka vol-
na is valakit bosszubol vagy parterdekbol iildozobe venni, ezt
biinvadi liton nem tehetne. Egyebirant ily iildozesek leg-
konnyebben fordulhatnak elo politikai buntettek eseteinel, de
ezekre nezve biztosan remenylem, hogy a miniszterium mie-
lobb torvenyjavaslatot fog elenk terjeszteni egy allambfrosag
alakftasarol, melynek fele reszet az orszaggyiiles valassza meg,
masik fele reszet pedig ofelsege nevezze ki, s minden politikai
buntett es vetseg felett ez a birosag legyen hivatva fteletet mon-
dani. Igy azutan sem a politikai, sem egyeb biinvadi esetekben
nines mit tartani a tobbi bfrosagoknak ofelsege altal leendo
kinevezesetol.

A szoban eloterjesztett koncepcio azonos volt a reformkori
vitaban tett modosfto javaslattal. A megoldas ismert volt a ko-
rabeli alkotmanyos allamokban, a javasolt testiilet leginkabb a
francia Conseil d'Etat hataskorere emlekeztet. Az osztrak al-
kotmanyos fejlodes elso dokumentuma, az 1848-as alkotmany
is eloiranyozta a Birodalmi Bfrosagot, amely lenyegeben ha-
sonlo feladatkort latott el, mint amit Deak szant az lij testiilet-
nek rogtonzott eloterjeszteseben. A kremsieri alkotmanyterve-

" Deak Ferenc: Vdlogatott politikai irdsok es beszedek. II. 1850-1873. Va-
logatta, sajto ala rendeztc es a jegyzcteket frta Deak Agnes. Osiris Kiado.
Budapest, 2001. 581. p.
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zet alkotmanybfrosagi hataskorrel eloiranyozta a Legfelsobb
Birodalmi Birosagot. Az 1849. marcius 4-i birodalmi alkotmany
atvette azt a koncepciot, az allami szervek alkotmanyserto ren-
delkezeseit biroi testiilet elott lehet megtamadni. A kiegyezes
utan a Monarchia osztrak feleben differencial! kozjogi bfrosagi
rendszer jb'tt letre. Az 1869-ben letrehozott Birodalmi Birosag
dontott az alkotmanyban rogzitett alapjogok vedelmeben, es a
fontosabb allami szervek kozotti hataskori vitakban. Az 1867-es
allami alaptorvenyben deklaralt Kb'zigazgatasi Birosag (1876-os
letrehozatala ota) a kozigazgatasi hatosagok torvenyserto donte-
seinek reviziqjat latta el. Az Allambfrosag 1867-tol politikai
jellegli vadakrol, mindenek elott a miniszterek felelossegre vo-

i ̂nasanak iigyeiben dontott.
A deaki javaslat tehat nem volt radikalisabb annal, mint

amit az allami mukodes torvenyessege erdekeben az uralkodo
Ausztriaban jovahagyott. Nem volt uj a testiilet alakftasara vo-
natkozo javaslat sem. A testiiletet fele reszben az orszaggyiiles
valasztotta volna, masik felet az uralkodo nevezne ki. Elnoku-
ket maguk koziil valasztanak. "" A javaslat nyoman megis ko-
moly zavar tamadt a magyar kormanyparti kepviselok kozott. A
parthivekkel korabban nem egyeztetett, az uralkodo eloszente-
sftesi jogaba \'dgo alkotmanyos alapkerdest erinto javaslattal
ebben a formaban a kepviselok tobbsege nem ertett egyet.

1 Wilhelm Brauneder: Osztrak alkotmdnytortenet napjainkig. Friedrich
Lachmayer grafikaival. Fordl'totta: Kajtar Istvan. JPTE Allain- es Jogtudoma-
nyi Kar. P6cs, 1994. 202-203. p.: Ernst C. Hellbling: Osterreichische
Vcrfassungs- itiul Venvaltiingsgeschichte. Zweite, verbesserte und erganzte
Autlage. Wien-Ncw York. 1974. S. 346. 393-395.

• Az 1869-dik evi april 20-dikara hirdetett Orszaggyiiles Nyomtatvanyai.
Kepviselohazi Naplo II. kot. Pest. 1869. ftovabbiakban: Naplo 1869) 381,
442. p.: Dcdk Ferenc bc'szedci. 1868-1873. VI. kot. Osszegyiijtotte: Konyi
Mano. Budapest. 1903. II. kiad. (Tovabbiakban: Konyi) 219-222. p.; Csizma-
dia Andor: A polgari allamepftes Deak Ferenc politikai nezeteiben. In: Jogi
emlckck es hagyomdnyok. Budapest. 1981. 345-346. p.: Sarlos Bela: Kozigaz-
gatds cs hatalompolitika a dualizmus rendszereben. Budapest, 1976. 23-24.
p.: Mathe Gabor: A inagvar burzsod igazsdgszolgdltatdsi sz.crve~.et kialakuld-
sa 1867-1575. Budapest." 1982. 41. p.
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Vukovics Sebo meg azt is megkockaztatta, hogy ilyen testiiletek
,,alkotmanyos allamokban nem leteznek''.

Deak szovegszeru alkotmanybirosagi javaslatat a kepvise-
lohaz 44. orszagos ulesenek 1869. Julius 6-i tanacskozasan ter-
jesztette elo. Ekkor mar till voltak a bfrosagi szervezeti torveny
altalanos vitajan, eldolt. hogy a kormanyparti tobbseg, (maga
Deak is) a bfrak kinevezese mellett foglalt allast. A bfrosagi
torvenyjavaslat reszletes vitajaban a kovetkezo indftvannyal elt:

,,A torvenyjavaslat 3.§. mely igy szol: «Az itelo birakat az
igazsagugy-miniszter ellenjegyzese mellett a kiraly nevezi ki»
en egesz terjedelmeben az utolso szoig, minden valtoztatas nel-
kiil elfogadom. Okaimat elmondtam az altalanos targyalasnal. s
a 14 napi vita alatt azon indokok, melyek e § mellett szoltak,
igen boven ki vannak merftve; en azert csak idot vesztegetnek,
ha azokat eloadasommal ismetelnem. De ezen 3-ik § utan egy uj
szakaszt szeretnek igtattatni, mely igy szolna: «A kinevezes
elott a biroi allomasra palyazok vagy jeloltek folott az allambi-
rosag lesz hivatva az igazsagiigy-miniszternek velemenyt adni.»
Oly egyszerii es vilagos dolog ez, hogy azt indokolni sem tar-
tom sziiksegesnek. Van szerencsem ezen modosftvanyt, vagyis
toldalekot a T. Haz asztalara letenni."1 '

A betegsegevel bajlodo Deak ekkorra mar tobb alkalommal
keriilt szembe hfveivel. Megis bfzott tekintelyeben, remelte,
hogy egyeztetes nelkiili javaslatat parttarsai elfogadjak. Nem
indokolta eloterjeszteset, bfzott abban, hogy tekintelye elegendo
javaslata elfogadtatasahoz. Bfzott abban is, hogy hfvei emle-
keznek nevezetes reformkori javaslatara.

Deak rogtonzott javaslatanak van meg egy - a szakirodalom
altal nem erintett - alkotmanyjogi vonatkozasa. A ,,haza bolcse"
nyilvanvaloan tudott az 1867. marcius 17-i, a kiraly elnoklete-
vel tartott minisztertanacson elfogadott 1867/64. M.E. szamu
titkos bizalmas hatarozatrol, amely a fontosabb torvenyi elqter-
jeszteseket az uralkodo eloszentesftesi jogahoz kototte. ^ A

uNaplo 1869. 381. p.
15 Sarlos Bela: Kozigazgatds es hatalompolitika a clualizmus rendszcreben.

Akademiai Kiado, Budapest, 1976. 38-39. p.; Ivanyi Emma: Magyar ininisz-
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letesftendo allambfrosag terve ilyen kerdes volt. Igaz ugyan,
hogy az eloszentesftesi jog csak a miniszterium altal eloterjesz-
tett javaslatokra vonatkozott, Deak pedig nem volt kormanytag.
Benyujtott szobeli javaslata - allaspontom szerint - tudatosan
provokatfv, csaknem kormanyellenes fellepes volt. Igy kivanta
figyelmeztetni regi elveit sorra felado, a virilizmust fontolgato,
a foispani hatalmat kiterjeszto kormanyzatot es a tole egyre
tavolodo paitbeli hiveit, az ,,uj sereg"-et.

A kepviselohazban azonban Deak javaslata nagy visszatet-
szest keltett. Parthivei nem kesziilhettek fel a koncepcio eloze-
tes megtargyalasara, hiszen a javaslat korabban nem meriilt sem
a bizottsagi iileseken. sem a kormanyparti egyezteteseken, kon-
ferenciakon. Az alkalmi elvbaratok koziil elsokent Eitel Frigyes
ocsudott. es - a rendi kor szokasait idezo modon - egy athidalo
javaslatot tett: targyaljak meg kiilon torvenyben az itelo bfrak
kinevezeset, es ennek kereteben vitassak meg Deak javaslatat.
Ez a lehetoseg iigyrendi sfkra terelte volna a kerdest, idot adva a
javaslat megfontolasara, es a sztikseges kiralyi beleegyezes
megszerzesere. A felszolalasra bejegyzett kormanyparti felszo-
lalok is bizonytalanok voltak, mivel senki sem tudta, mi a teen-
do a szoban eloterjesztett indltvanyok bizottsagi targyalasaval,
zavarodott iigyrendi vita alakult ki. Az ujraeledt alkotmanyos-
sag ket eve alatt meg nem volt pelda arra, hogy egy kepviseloi
indftvany szobeli formaban keriiljon a Haz ele. Az elnok bere-
kesztette az iilest.

A masnapi \ itaban ZHnszky Gyorgy vette elsokent a bator-
sagot. es ..legnagyobb tisztelete ellenere" sem tamogatta Deak
javaslatat. A javaslat valoban alkalmas volt arra, hogy ujra ge-
neralja a bfrak valasztasanak tobbsegi szavazassal eldontott
kerdeset. Ezen a ponton Deak szemelyeben is tamadhato volt,
hiszen a reformkorban szenvedelyesen kiallt az itelkezo testii-
letek valasztasa mellett. Az ellenzeki kepviselo a javaslatot
elutasftotta. inert a bfrak \'alasztasat partolta, inert ,,azon
consessiot. melv azon indf t \ an \ban adatik azaltal, miszerint az

tertandcsi jegyzokonyvek a: clso vildghdborii kordban. Budapest. 1960. 531-
542. P.
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allambirosag lesz hivatva a folyamodok folott a miniszterium-
nak velemenyt adni. a szabad valasztas gyenge szurrogatuma-
nak" tartotta. Kifogasolta. hog) a modositvanyban ..meg arrol
sines intezkedes teve, vajon a miniszterium ezen velemenyt
tartozik-e respektalni, vagy sem." Ezen a napon a mersekelt
szabadelvii, negyedik kepviseloi ciklusat szolgalo roman Wldd
Alajos is szolt a deaki javaslatrol. A ket honap miilva ftelotablai
allasat elfoglalo. es a politikatol visszavonulo jogasz celszerCi-
segi kifogast talalt Deak javaslataban. ..Hiszen azt. hogy az
illeto torvenyhatosagokat vagy foispanokat. \ragy torvenyszeki
elnokoket, vagy barkit az allamtanacs megkerdezzen \alaki
irant, azt a miniszter is megteheti; tehat nines sziikseg egy koz-
vetfto testiiletre. Az allamtanacs tagjai kiilonben sem ismerik
azon ezer meg ezer folyamodot. akik biroi allomasra folyamod-
nak: tehat nekik magoknak is masok informacioi szerint kellene
az igazsagiigy-miniszterhez nezeteiket eloterjeszteni." Nem
tagadta a testiilet letjogosultsagat, ,.de csak a felso es legfelsobb
torvenyszeki birakra nezve lehetne azt kiterjeszteni." A politi-
kaba felig vakon visszatero, minden inditvannyal szemben kri-
tikus Tdncsics Mihdly a javaslatot ..foltozasnak. felszeg intez-
kedesnek" tartotta. Henszlmann Imre menteni igyekezve Deak
indftvanyat, kompromisszumos jellegii javaslatot tett. Szerinte
az itelo bfrakat az elso folyamodasu birosagoknal titkos szava-
zassal, ugyanazoknak kell valasztaniuk. mint ,,akik az orszag-
gyulesi kepviseloket, szakkepesftesi eskiidtszek altal, orszagos
palyazat alapjan jeloltek koziil. A masod, harmad es negyedfo-
ku birosagoknal szolgalo bfrakat a szinten valasztasi alapon
szervezendo Allamtanacs kijelolese folytan, az ugyancsak va-
lasztasi alapon szervezett felsohaz (senatus) valaszthatna titkos
szavazassal." Dietrich Igndc- a kiemelkedo kepessegii ellenzeki
szonok es jogi szakiro szinten elesen biralta a deaki inditvanyt.
,,Nagyon furcsanak tiinik fel, hogy mar most hivatkozik a tor-
veny az allambfrosagra, mikor meg nem is latjuk a torvenyt,
mely az allambirosagrol intezkedett volna, sot midon azt sem
tudjuk, hogy az allambirosag valasztatni fog-e, vagy kinevez-
tetni. Ha kineveztetni fog, akkor nines semmi hasznunk abban,
hogy ez kandiditlja az illeto egyeneket: mert az is a kormanytol
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nyerven kinevezteteset a kormany erdeket tartja szem elott; ha
pedig, az allambfrosag valasztatik, akkor magaban a biroi al-
kalmazas elveben van ellentmondas: mert a valasztast, mfg az
also fokon mindeniitt elvetik, eppen a legfobb birosagnal akar-
jak megtartani." Ezutan kb'vetkeztek a szavazasok. Mivel Deak
indftvanya nem a korabban targyalt Tisza Kalman-fele javaslat
kiegeszftesere, hanem kiilon § felvetelere iranyult, azt nem tar-
gyaltak ,,tiizetesen". Az elnok szavazast rendelt el, erre Irdnyi
Daniel reklamalt, hogy talan megis taglalni kellene Deak otle-
tet. Deak is szolt, hogy ilyen esetben meg kellene kerdezni a
kepviseloket, hogy akarnak-e szavazni az eloterjesztesrol, vagy
kerik a reszletes targyalast. A meltatlan vitat masnapra, 1869.
Julius 8-ra halasztottak.

A kovetkezo vitanapon eloszor Deak Ferenc indokolta elo-
terjeszteset az alakitando allambirosaggal kapcsolatban. Olyan
allambfrosagot ohajtott, ,,ainelynek fele res~et az orszdggyi'des
valas-.tj(i, nidsik fele reszet qfelsege nevezi ki, s ezek egyiitt vd-
lasz.TJdk az elnokot. Ez.en birosdg hivatva lenne killdnosen poli-
tikai biinteltek es vetsegekfelett itelni, de nemely mds tdrgyak is
azon birosdg aid lennenek sorozandok." Ezek az alapelvek, a
reszletek kimunkalasat a minisztertol varja. Javaslatanak lenye-
ge. hogy az allambirosagi torveny gondolata ne vesszen el, es
ezt a torvenyt egyiitt hajtsak vegre a birosagi torvennyel, a tes-
tiilet felallftasat ne halasszak kesobbre. A javaslat birak alkal-
mazcisaval osszefiiggo reszetol, amit itt szoba hozott, azt varta,
hogy ez a kinevezest ellenzok egy reszet megnyugtatja. Szerinte
a rossz biroi kine\rezesek tevedesbol. vagy a miniszter rosszaka-
ratabol erednek. A rosszakaratot a javaslat nem zarja, egyetlen
szabalyozas sem zarhatja ki. O ugyanis nem akarja, hogy a ki-
ne\-ezo a bfrosag ..velemenyehez szorosan kotve legyen". A
tevedesek ellen viszont a testiiletet ajanlatosnak hiszi. Szerinte a
miniszterek biroi kinevezesre vonatkozo elozetes informacioi
tevesek. bizonytalanok lehetnek. Sokkal megalapozottabb az a
velemeny. amit valakinek egy tekintelyes testiilet elott, ex
officio kell tennie. Csak ennvit akart elerni. Ezzel a miniszter

!'' Naplo 1869. 405-435: Deak Fcrencz heszetlei 1868-1873. Osszegyiijtottc
Konyi Mano. Masodik kiadas. Budapest. 1903. 218-222. p.
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felelossege nem csokken. mert ha a testiilet velemenye ellen
nevez ki valakit, csak a moralis felelossege nagyobb.

Ezutan Tisza Kdlmdn kovetkezett. ' Reagalva Deak szavai-
ra eloszor azt emlftette. hogy most olyan testiiletrol beszelnek.
amelyre vonatkozoan meg nines miniszteri eloterjesztes. Er-
demben azert nem tamogatja, mert - Deak allftasaval szemben
- ebben az eljarasban jelentosen csokkenne a miniszter moralis
felelossege. A miniszter befolvast gyakorolna a kinevezes felett,
hiszen a testiilet felet 6 nevezi ki. masik felet a kepviselohaz
valasztja, ami ugyanaz. A testiilet - a Deak altal korvonalazott
hataskorrel - nem nyujtana garanciat. ez csak akkor kepzelheto
el, ha a testiilet jelolne, es a miniszter koteles lenne ezek koziil
valasztani. Egyebkent sem tud tamogatni olyan ..mellekesen
megnevezett" testiiletet, amelyben nem kit erdemi garanciat.
Nydty Pal Deakkal szemben annak ked\'enc szerzojet. John
Stuart Mill-t idezte. A nagy allamtudos szerint a hivatalnokokat
nem szabad valasztani, de a kiszemelt jeloltet kinevezese elott
egy alapos szakmai vizsga letetelere kell kotelezni. Angliaban
ez a politikai hivatalnokokra nezve most is fgy van. O ezt latja
helyesnek, ezert nem tamogatja Deak javaslatat. Hoffman Pal
szerint az indftvany a kinevezesi rendszer elonyeit korlatozna.
A miniszter esetleg a testiiletre hivatkozna, ennek elozetes ve-
lemenyevel takarozna egy rossz kinevezes eseten. Babes Vincze
szerint Deak javaslatat a kepviselok koziil eddig senki sem ta-
mogatta. Meresz parhuzamot vonva a javaslat. es az elnyomas
idoszakanak allapotai kozott, megemlftette, hogy az allamvet-
segek a Bach - rendszer alatt is kiilonbfrosagok ele tartoztak.
Durvan tamadta Deakot, mert azt tapasztalta, hogy ha 6 ,,nehez.
fontos kerdesekben valami kozvetito intezkedest ajanl, annak
mindig rosszabb kovetkezmenye volt, mint az eredetinek." Utalt
a gorogkeleti egyhaz rendezesere, amelynek kovetkezteben
,,60.000 roman meg most is a szerb hierarchia alatt van.7' Be-
szedet a kepviselo nem hallgattak vegig. Z/'c/iv Ndndor, Deak
regi bizalmasa arrol szolt, hogy a reformkorban volt ido egy
alkotmanyos kerdes alapos megtargyalasara, most nines. A
miniszteri felelosseget hangsiilyozta, kiilonosen ennek politikai

1 7 Napl6 1869. 442-443. p.
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valtozatat feltette a javaslattol. Megis, egyediil 6 tamogatta va-
lamelyest a haza bolcsenek javaslatat, mert jobban szeretne, ha
a miniszter az alkalmazasoknal inkabb tekintelyes testiiletre,
mint ismeretlen maganszemelyekre hallgatna. Szildgyi Virgil
azert kiizdott a kinevezes ellen, inert a miniszteri felelossegben
nem latott elegendo garanciat. A masik ok, hogy nalunk nines
eskiidtszeki rendszer, ,,nem letezik azon intezmeny, mely kiilo-
nosen a politikai vadakat illetoleg legfobb, talan egyediili bizto-
sitekot kepez a polgari szabadsagra nezve. Erre Deak ezt a
megoldast valasztja, tehat - velekedett Szilagyi - nem lesz es-
kiidtszek. Az Allambfrosag protekciot is novelne, hiszen igy
tobb ember befolyasat kell megszerezni, es csak a nagy befo-
lyasuak nyernenek allasokat. Si may Gergely a javaslatban -
kulonos modon - a kiralyi kinevezes elvet fedezte fel, mond-
van, hogy az allambirosag tagjai a korona tanacsosai lennenek.
S'alay Scindor eh'i alapon kozelftve, mivel a miniszteri felelos-
seget tamogatta. nem fogadhatta el Deak javaslatat. O az otletet
meg koltsegvetesi szempontbol is alkalmatlannak tartotta, hi-
szen egy ,,ilyen testiilet miikodtetese sokba kertilne". Hrabdr
Memo kormanyparti kepviselo is az ellenzekkel szavazott. Sza-
vai szerint a kine\'ezesi rendszert tamogatta ugyan, de a mi-
niszteri felelosseg eszmejet rendkiviil fontosnak tartja, es ez a
javaslat azzal ellentetben all.

Simonyi Lajos ellenzeki kepviselo egyszeriien lovagiatlan-
nak ftelte. hogy egy olyan javaslatot tamadjon, amely nem volt
vedve. Deak javaslatat nem tartja alkalmasnak, es nem meri
feltetelezni. hogy Deak fgy akarja karpotolni a haza kozvele-
menyet a tegnapi. birovalasztast elveto szavazataert.

A kepviselohazi sza\ azas Deak jelenleteben tortent es nev
szerinti volt . A parlamenti jegyzokonyv szerinti eredmeny:
..401 igazolt kepviselo koziil igen: 110. nem 126, tavol volt 164,
az elno'k nem szavazott". Ellene foglalt allast Pulszky Ferenc, a
hiiseges eszmetars. aki pedig Deakkal egyiitt irta ala az 1843.
marcius 1 1 - i kiilonvelemenyt a fiiggetlen. artikularis biro sag
megalakftasarol. Nem tamogatta az elterjesztest a hii barat, az
ellenzeket valaszto Ghyczy Kdlmdn sem. Ez volt 1861 ota a
masodik eset. amikor Deak Ferenc javaslata az orszaggylilesen
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kisebbsegben maradt. Ferenczi Zoltan. maig leghitelesebb elet-
rajzfrqja szerint a dontes Deakban ..nagy kedvetlenseget" valtott
ki. Betegsege mellett parthfvei hiitlensegenek tudja be. hogy ezt
kovetoen egyre ritkabban vett reszt az orszasgviilesi tanacsko-

- 1 8zasokon, es ritkultak felszolalasai is.
A deakihoz hasonlo sorsra jutott az 1869. Julius 6-an

Gyorffy Gyula altal benyujtott inditvany is. amely a bfrosag es
kozigazgatasi szervek kozotti hataskori osszeiitkozesek u'gyet
egy semmitoszekre kfvanta bizni. Pedig ezen javaslat mellett
harcosan ervelt Ghyczy Kcilmdn is. aki azt \-etette a kormany
szemere, hogy ilyen kerdesek 1864 ota mar Oroszorszagban is
bfrosag ele tartoznak. Tisza Kalman ezt a megoldast mar elfo-
gadhatonak tartotta, a kormanypart ellenallasaban az adminiszt-
rativ abszolutizmus gyozelmet latta a szabadsag felett.

A dedki gondolat ntoelete

Deak Ferencnek tehat nagy szerepe volt abban, hogy a kiepiilo
alkotmanyos rendszerben helyet kapott a kozjogi biraskodas
gondolata. Ezt az eszmet az alkotmanyos municipalistak is ta-
madtak, hiszen allaspontjuk szerint a varmegyeknek tovabbra is
meg kell tartaniuk a vegrehajto hatalommal osszefiiggo alkot-
manyvedelmi hataskoriiket. Igy nem veletlen, hogy az alkotma-
nyos allamrendszeriink sorsat hosszu tavon meghatarozo, koz-
torvenyhatosdgokrol szolo 1870:42. tc. parlamenti vitajaban
nagy hangsullyal szerepelt a vegrehajto hatalom alkotmanyos
korlatozasanak iigye. A kormany ekkor szoritotta hatterbe a
megyei autonomiat, a foispani jogkor kiterjesztese reven tovabb
erosftette poziciojat. Tisza Kalman - Deakhoz hasonloan -
onallo indftvanyban vetette fel egy ,,fiiggetlen, semmi elolepte-
test barmely partkormanytol nem varhato, parton foliili biroi
hatosag" letrehozatalanak sziiksegesseget. Ez a testiilet dontott
volna a miniszteri rendeletek torvenyessegerol, es a kormany

1S Dcdk clctc. Irta: Ferenczi Zoltan. I I I . kot. Budapest, 1904. 374. p.: Naplo
1869444-448. p.

Konyi 222. p.; Dr. Concha Gyozo: A kozigazgatasi biraskodas az alkot-
manyossag es az egyeni joghoz valo viszonyaban. Budapest, 1877. 15-16. p.:
Naplo 1869. 375,430. p.
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valamint a torvenyhatosagok kozott felmertilt vitakban. Az
eloterjeszto indoklasa szerint a rendeletek torvenyessegerol nem
donthet a parlament, hiszen a tobbsegi partnak nem erdeke a
kormany megbuktatasa. A birosag bevezetese ellen felhozott
ervekre reagalva cafolta, hogy ezen testiilet parlament fole he-
lyezesevel a miniszteri felelosseg csorbulna. ,,Nem kovetkezett
ez be Amerikaban. es Angliaban, ujabban Ausztriaban sem,
ahol fobfrosagok dontenek az adott kerdesben". A parlament
torvenymagyarazati joga sem seriilne, hiszen az nem egyedi
iigyek. hanem a torveny altalanos ertelmenek magyarazatat
jelenti. Az eloterjesztes, amely a hatalmon kiviili erok szemle-
letvaltozasat tiikrozte, mar abbol indult ki, hogy a parlamenta-
rizmus mellett sziikseg van a kormany tulhatalmi torekveseit
korlatozo onkormanyzati rendszerre, es az egyeni jogokat ga-
rantalo allambirosagra.

Az allamhatalmi agak megosztasarol - mintegy mellekesen
- kialakult vitaban az ellenzek ugy velte: a vegrehajto hatalom
folott nem a parlamentnek, hanem a fiiggetlen birosagnak kell
dontenie. E testiilet, amely ,,hivatasanal, rendeltetesenel, es
helyzetenel fogva parttusak folott allna," nem rendelkezne
olyan eszkozokkel, amelyek tulhatalmat biztositana. Az uj itel-
kezo szerv hataskorerol eltertek nezeteik. Ghyczy Kalman ek-
kor mar az allambfrosag ele tartozonak velte a megyei bizott-
manyok es tisztviselok altal okozott karok feletti itelkezes es a
felelosseg megallapftasanak kerdeset. Simonyi Erno szerint a
megalkotando bi'rosag a kormany rendeleteinek torvenyessege-
rol dontve a varmesvek regi alkotmanvbiztosfto szerepkoret

, ,. 20 &J " J 'venne at.
A kormanyparti tobbseg azonban meg mindig ellenezte egy

kozponti jogvedo forum letesfteset. Rajner Pal beliigyminiszter
ugyan elvben elismerte. hogy ..bizonyos allambfrosagok" felal-
litasa sziikseges lenne. de azonnali bevezeteset veszelyesnek

"" Naplo 1870. X. kdt. 33.. 36-37. p. Ezt az allaspontot val lot ta Iranyi Dani-
el is: Naplo 1870 X. kot. ~2. p. Ellenzeki felszolalasok: Ghyczy Kalman
Naplo 1870 X. kot. 178. p.: Simonyi Erno Naplo X. kot. 230. p. Tisza Kalman
a rcszletes vitaban modosfto indftvanyt tett. Eszerint addig, mfg a torvenyho-
zas nem alkotja meg az allambfrosagrol szolo torvenyt, a vitatott kormanyren-
deletek torvenyessegnek iigyeben a semmftoszek hivatalban legidosebb ot
tagjabol allo szenatus hatarozna. Naplo XI. kot. 135-136. p.
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tartotta. A parlamenti kormany legnagyobb ereje ugyanis -
velte-, hogy ,.neha a haza megmentese czeljabol tul teheti ma-
gat a tb'rvenyen". Az allambirosag ebben az esetben a kormany
eljarasat igazolo parlamenttel keriilne osszeiitkbzesbe. Toth
Vilmos azon aggalyat hangsulyozta, hogy ha az egyik torveny-
hatosag vegrehajtana a kiadott rendeletet. a masik allambfro-
saghoz fordulna. megszunne az egyseges igazgatas. Kerkapolyi
Karoly is ovott a biro sag behozatalatol, mert ..az allambirosag
elott sok pb'r, es az orszagban kevesebb kozigazgatas lenne", Az
modern viszonyok kozott egyebkent is elkepzelhetetlen, hogy
az allamnak ne legyen organuma a kozigazgatas kozvetftesere.
Tandrky Gedeon sajatos ervelese szerint nemzeti jellemvona-
sunk a negacio es az iigyvediesseg. A kozjogi biraskodas mind-
ket elonytelen tulajdonsagunkat erosftene. Bevezetese eseten a
,,megye minden egyes esetben perbe keveredne a kormannyal.
fgy nem jogallam. hanem iigyvedeskedo allam lennenk."
Trefort Agoston elvben szinten fontosnak tartja a biroi jogve-
delmet, de csak akkor, ha az adminisztracio torvenyekben biz-
tositott allampolgari jogot sert meg. Ha viszont a vegrehajto
testiilet kap ilyen jogot, a kozigazgatas lehetetlenne valik. Ma-
gyarorszag megyei - ervelt a kiilfoldi peldakat felsorakoztato
ellenzekkel szemben - nem hasonlfthatoak a svajci kantonok-
hoz, es az amerikai tagallamokhoz. hiszen az allambirosag elfo-
gadasa eseten ,.Magyarorszag megszunnek egyseges allam len-
ni, a megyek foderaciqjava valnek. A gyakorlati kozigazgatas
szempontjabol Nehrebeczky Sdndor utasftotta el az allambiro-
sag eszmejet. Utah arra, hogy a kozigazgatasi szervek ele tarto-
zo iigyek nagy reszeben meg nem sziiletett torvenyi szabalyo-
zas. Ezekben az esetekben beliigyminiszterium rendeleteket.
egyedi utasftasokat kenytelen kiadni. Ilyen koriilmenyek kozott
a birosag nem tudna torvenyessegi alapon ftelni. kenyszeriien
jogot kellene alkotnia.

A kozigazgatasi birosagrol mellesleg lefolyt vitaban is szo-
ba keriilt a leendo testiilet hataskorenek kerdese. Nehrebeczky
Sandor a valamikor felallftando birosag ele tartozonak velte az
egyes felek es a kormany kozegei kozott keletkezett
contentiosus iigyeket, valamint a politikai es bfroi hatosag ko-
zott felmeriilt hataskori vitakat. ,,De, hogy az administrationalis
panaszok folott hozott hatarozatok ahhoz legyenek feltilvizsga-
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lat vegett folterjeszthetok, a gyakorlatban, nezetem szerint, ki-
vihetetlen."~

Az 1871-es kozsegi torvenyjavaslat altalanos vitajaban
folytatodott a korabban megkezdett vita. Schwarz Gyula vetette
fel elsokent a kozjogi alkotmanyvedelem es a kozigazgatasi
bfraskodas sziiksegesseget. Rendkfviil veszelyesnek itelte
ugyanis azt a helyzetet, hogy vegso fokon a beliigyminiszter
dont kozigazgatasi iigyekben. Nem tartotta helyesnek azt sem,
hogy a kozigazgatasi judikatura a rendes birosagok hataskorebe
keriiljon. Ezeknek a szerveknek ,,mar amugy is tulhalmozott
teendoik vannak, a kozigazgatasi perek elrabolnak idejiiket."
Nehrebeczky Sandor ezuttal arra utalt, hogy az 1869:4. tc. el-
valasztotta egymastol a kozigazgatast es a blrosagokat. ,,Ha az
adminisztratfv torvenyek ertelmeben hozott egyedi hatarozatok
bfrosagi feliilvizsgalat ala keriilnenek, akkor az illeto torvenyt a
birosagok hajtanak vegre." Toth Vilmos beliigyminiszter hata-
sosabb ellenervvel szolgalt: ,.Vannak-e az orszagnak kozigaz-
gatasi torvenyei? Nincsenek. Szabad-e egy senkinek sem felelos
bfrora bfzni a torvenykezest. belejonni a biroi dontvenyek kor-
szakaba, inert hiszen dontvenyek szerint kell itelnie a bironak,
miutan kozigazgatasi torvenyeink nincsenek." A vitanapon
Tisza Kalman nyujtott be kozjogok biroi vedelmerol szolo,
figyelemre melto indftvanyt. Az 1871. marcius 21-i kepviselo-
hazi vitaban meggyozoen fejtette ki a kozigazgatasi jog biroi
vedelmenek sziiksegesseget es lehetoseget. ,,Csakis ott van va-
losagos egyeni szabadsag, jogi allam, hoi az allamnak minden
egyes polgara biztos az irant, hogy minden. barmely kozigaz-
gatasi kozegtol szenvedett serelmeiert az orszag torvenyszekei
elott orvoslast nyer." Elkepzelese szerint nines sziikseg kiilon
kozisazgatasi birosagra, a vitas kozisaz2;atasi iigvekben a ren-o e .. 22
des bfrosagok donthetnenek."" A kepviselohaz a javaslatot

" A kormanyparti felszolalasok: Rajner Pal Naplo X. kot. 48. p.; Toth Vil-
mos Naplo X. kot 63-64. p.: Kerkapoly Karoly Naplo X. kot. 132. p.; Tanarky
Gedeon Naplo X. kot. 156. p.: Trefort Agoston Naplo X. kot. 166. p.; Ronay
Jacint Naplo X. kot. 183-184. p.: Nehrebeczky Sandor Naplo X. kot. 330. p.;
Tisza Kalman Naplo XI. kot. 140. p.

" Az 1869-dik evi april 20-dikara hirdetett Orszaggyiiles Nyomtatvanyai.
Kepviselohazi Naplo XV. kot. 116..121..148-151.J6L p.: Gruber Lajos: A
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119:116 aranyban vetette el. A szoros eredmeny is jelezte: a
kepviselok nagy resze visszasnak tartotta azt a gyakorlatot.
hogy a kozigazgatas sajat iigyeiben ftelkezik.

A polgari kori kozigazgatas ket alaptorvenye (1870:42. es
1871:18. tc.) a kormany szamara szeles cselekvesi lehetoseget
biztosftott. A helyi testiiletek miikodesi kore sziikiilt. a teriileti
szintii onkormanyzatok torvenyes mozgastere minimalism
csokkent. A kormanyt kepviselo foispanok ettol kezdve torve-
nyes befolyast nyertek a helyi iigyekre. A tisztviseloket csak
akkor lehetett felelossegre vonni. ha mulasztasuk vagy intezke-
desiik egyben buncselekmeny is volt. Ebben a kozjogi konst-
rukcioban kiilonosen fontos lett volna az eljaro hatosag minden
torvenyellenes intezkedesevel vagy mulasztasaval szemben
vedelmet nyujto alkotmanyvedo testiilet. vagy kozigazgatasi
b fro sag letesftese. A kiegyezes torekeny egyensulyat orzo, a
nemzetisegi es ellenzeki mozgalmaktol tarto kormanyzo elit
azonban feltette hatalmat a nemzeti hagyomanyainktol idegen
kozjogi bfraskodastol.

1867 utan a kormanyzo partok rendkiviili ellenallast tanusftot-
tak az intezmenyesftett alkotmanyvedelemmel szemben. A ko-
rai dualizmus idejen egyetlen fontos intezkedes tortent a kozjo-
gi vedelem teren: az 1874:33. tc. 50. §-a a valasztoi jogok meg-
sertese eseten lehetove tette a Kuriahoz valo fellebbezest.~" A
penziigyi kozigazgatasi birosag megalkotasa a kepviselohaz
kezdemenyezesere tortent, majd ugyanezen testiilet hatarozta el
1886. marcius 16-an, hogy a kormany nyujtson be egy altalanos
kozigazgatasi bfrosagrol szolo torvenyjavaslatot. A birosag
1896-ban alakult meg. Egy emberoltovel kesobb, es szukebb
hataskorrel, mint Deak Ferenc javasolta.

kozigdzgdtdsi birdskodds eszmeje, kcllekci, es alakzcnai Europdban. Budapest.
1877. 464., 471. p.
" Ruszoly Jozsef: A vdlasztdsi birdskodds szcibdlyozdsdnak tortenete ha-

zdnkban a reformkortol az 1945. evi VIII. tc. megalkotdsdig. Acta Jur. et Pol.
Tom. XXVI. Fasc. 7. Szeged. 1979. 57. p.; Kovacs 223. p.
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