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Bevezetés.

I.

Jog tárgyilag s alanyilag véve.

Jog, tárgyilag véve az emberek társadalmi szabadságkörét

meghatározó szabályok összegét ; alanyilag pedig az azoknak meg

felelő cselekvési szabadságot jelenti.

Alapjára nézve ész vagy természeti és tételes jogra oszta

tik, a mint a társadalmi szabadság szabályai az ész általános el

vein vagy történeti tényekben gyökereznek .

Tárgyát tekintve a jog magán (jus privatum ) és köz vagy

nyilván (publicum) jogra szakad, amaz az emberek egymás iránti

társas viszonyaira, emez az álladalomra, mint testületre vonatkozó

jogelveket tartalmazza.

L. Pauler : Bevezetés az észjogtanba 3 , 4. lap .

II.

Magyar köz és magánjog.

Állam (ország) alatt emberek társulatát értjük, kik saját terü

letükön, közös föhatalom (imperium ) alatt élnek . Minden állam al

kotó részeit a terület , lakosai s főhatalma (kormánya) képe

zik. Az államra vonatkozólag pedig jog alatt azon törvények ösz

szegét értjük, melyek valamely állam sajátját képezik ; akár magán

akár közjog legyen.

1
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III.

Az államjog alatt tágabb értelemben , valamely országnak

mind magán, mind közjogát értjük ; szorosabb értelemben azonban

csak az utóbbit. A köz (állam vagy nyilván) jog ismét bel- vagy

küljog , a mint azon viszonyokra vonatkozik , melyek az állam te

rületén belül, - vagy azokra, melyek azon kivül keletkeznek .

IV.

A közjog tárgyai.

Magyarországot illetőleg ide tartozik mindaz, mi a király , az

ország , egyes rendek s az alattvalók törvény és szokás által

szentesített jogaira s kötelességeire vonatkozik . Miért is azon tör

vények, melyek az uralkodás alakját és gyakorlatát meghatároz

zák s az egész jogéletnek alapjául szolgálnak alaptörvények

nek (leges fundamentales) , az ország közigazgatására vonatkozók

pedig köztörvényeknek (leges publicae) neveztetnek.

V.

Magyarország mindenkor saját törvényeivel élt.

Bármily szoros légyen is azon kapocs, mely Magyarországot a

birodalom egyéb országaihoz füzi, minden időben saját törvényei

vel és szokásaival élt ; külön intézetekkel, biróságokkal, s külön

közigazgatással birt. A törvény szavai szerint : -Est illa una cum

partibus adnexis Regnum liberum et relate ad totam legalem Regi

minis formam --- huc intellectis quibusdam dicasteriis suis -- in

dependens, id est nulli alteri Regno obnoxium, sed propriam habens

consistentiam et constitutionem ."

Lásd az 1791 : 10 t.cz.
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VI.

Az ország alkotmánya.

Mit kelljen alkotmány (constitutio) alatt érteni, az iránt a

jogtudósok véleményei különböznek, némelyek ez alatt a kormány

alakot, mások az első alávetési (hódolási) szerződést , vagy az or

szág alaprendszerét, mások ismét ezeket együttvéve értik. Helye

sebben alkotmány alatt értendő mindaz, mi által a legfelsőbb ha

talom (suprema potestas, souverainité) módja, hatalma és ennek ha

tárai szabályoztatnak , melyek szerint az uralkodás különböző

irányban gyakoroltatik.

VII.

Kormányalak.

Kormányalak (forma gubernationis) azon eszközök összege ,

melyek által a főhatalom főrészeiben gyakoroltatik . Ide számítandók

a gyülések, kormányszékek, főbb biróságok s egyéb törvényes tiszt

ségek intézete. Ide az országnak megyékrei fölosztása, a főispánok

tekintélye s hatásköre , a közjövedelmek meghatározása , kivetése

és beszedése ; ide a hadügy, melyek együttvéve a kormányformát

képezik s az alkotmánynyal ugyan a legszorosabban ősszefüggnek ,

mindazáltal mint mód a lényegtől különböznek.

VIII.

Magyarország keletkezése.

A magyar állam keletkezése s eleje kétségtelenül azon ősi frigy

ben keresendő, melyben eleink Ásia fensíkjairól az igért hazábai

bevándorlásuk előtt magukat egy közös hatalom alá vetvén , egy

nemzettesté egyesültek ; mint ezt régi irók nevezetesen bíborban

született Constantin császár s Béla király névtelen jegyzője el

beszélik . Ezek szerint a laza szövetségben álló magyar törzsek

1 *
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(gentes) hét hadat alakítván, őshazájukbóli kiköltözésük előtt tár

sadalmi szerződést (contract social) kötöttek s Álmosban majd fia

Árpádban fővezért (fejedelmet) választván , hatalmának magukat

alávetették .

IX .

Az alkotmány eleje.

Azon föltételek, melyek alatt a hét vezér egyesült s Álmosnak,

mint fejedelemnek s fővezérnek hódolt, Béla király névtelen jegy

zője szerint a következő öt pontba foglaltattak :

1. Hogy míg élend ő , halála után pedig Álmos iva

dékából legyen a vezér .

2. Hogy abból , mit közös erővel szerzendenek , senki

közülök ki ne zárassék .

3. Hogy azon előkelő személyek, kik Álmost fej

delmökül és urokúl szabadon választották s az ő utó

daik a fejedelem tanácsából s a haza kormányából

soha ki ne rekesztessenek.

4. Ha utódaik közül valaki a fejedelem iránti hű

séget megszegné, vagy közte s a törzsfejek között

meghasonlást támasztana , annak vére ontassék , vala

mint a szerződők vére ontatott az eskünél, melyel

magukat Álmos iránt lekötötték .

5. Ha valaki a fejedelem vagy a törzsfejek utódai

közül ezen esküt megszegné, örökre átkozott légyen.

Mely öt pontban az uralkodási alak monarchikus jelleme,

kormánynak szabad szelleinű néphez illő böles mérséklése, az ural

kodónak tartozó tisztelet , hűség és engedelmesség megállapítatván,

meglőn vetve azon alkotmány alapja s vázolata , mely idővel bö

vebben kifejlődvén , a nemzeti léttel egy ezredév folytán összeforrt.

a
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X.

Alkotmányunk kétségtelenül még Árpád s a honalapitás korá

ból származik , bárminő volt légyen is ; okosan u . i . senki sem te

heti föl , hogy egy nagy számu s harczi tetteiről hires nép , mely

nek fegyveres kézzel sikerült oly terjedt országot elfoglalni , min

denütt ellenségektől környezve, egy egész századon túl , minden tör

vény nélkül, vadcsoportként bolyongott volna, s Europa ellenséges

népei között Sz. István koráig, képes lett volna minden kormány

zati mód nélkül oly nagy országot, mint Magyar és Erdélyország

hatalmában tartani.

De világos ez - Béla király névtelen jegyzőjének következő

helyéből is: „ Árpád vezér pedig , u . m . , s vitézei győzelmük után

jövének egy tócsához, melynek neve Kurtueltou (körtvélytó)

s ott a vezér s nemesei szabályozták az ország szokásos

törvényeit , s annak minden jogát ; mint szolgáljanak a fejedelem

nek s előbbkelőiknek , vagy minő büntetést szabjanak minden el

követett büntettre, s a hely , hol mind ezek lőnek szabályozva , a

Magyarok saját nyelvükön szer - nek nevezték , mely rendet jelent

azért mert ott rendeztetett az ország összes dolga ").

XI.

A magyar alkotmány a királyságnál régiebb.

Kétségtelenül tévednek , kik Sz. Istvánt, mint az ország első ki

rályát, egyszersmind alkotmánya szerzőjének tekintik , állítván,

hogy ő az országot egészben a Frankok birodalmi szervezetének

módjára rendezé ; ámbár tagadni nem lehet, hogy a törvények nem

csekély része, névszerint a rendőrségre vonatkozók , onnan kölcsö

nöztettek, a mennyiben ezt az uj vallás s a nép akkori erkölcsei

* ) Lásd Anon . Cap . 40 .
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szükségessé tették . Örökös kegyelettel tartozunk azonban viseltetni

honunk első apostoli királyának, hogy ősi alkotmányunkhoz, mely

addig csak szokásban élt, az ország egyházi s világi nagyjainak

közbejárásával, azon korhoz alkalmazott egyházi, világi s katonai

törvényeket adott s királyi tekintélyével a nemességnek s az ország

egyéb lakosainak szabadságait és jogait gyarapította s biztosította.

Majdnem kétségtelenné válik ez azon szabadságokra való szakadat

lan hivatkozás által, melyet őseink, apáról fiúra származó kegyele

tes hagyomány szerint, Sz. Istvánnak tulajdonitottak.

XII.

A magyar közjog saját és közös forrásai.

A magyar közjog, mint önálló tudománynak részint saját, ré

szint közös forrásai vannak. Saját forrásaihoz számitandók, az or

szág alaptörvényei, saját és külföldi népekkel kötött szerződések

és egyezségek. Majd a közpolgári törvények, helyhatósági rendel

vények (statuta) kiváltságok (privilegia) vagy egyes honpolgárok

nak vagy azok egész rendjeinek adott jogok és előjogok ; királyi

rendelvények s rendszabályok ; s az ország szokása .

XIII.

A ) Alaptörvények.

Vannak némelyek, kik az ország alaptörvényeihez azon szövet

ségi öt pontot is számitják, melyeket a névtelen jegyző szerint őseink

Pannoniába lett bevándorlásuk elött alkottak ; még pedig helyesen,

a mennyiben annak tartalma kétségtelenül az ország alapszerződé

sét foglalja magában , de alig , ha valamely államtörvény kellékeit

s lényeges megkivántatóságait vesszük tekintetbe; minthogy ezek

nem egyes magániró bármily történeti hiteleségén , hanem egyedül

valamely törvényhozó hatalom köztekintélyén alapúlhatnak.
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XIV .

a) Az arany bulla.

Ősi alkotmányunk ezen első s az angol „Magna chartával“

majdnem egykorú palladiuma, II. András királynak 1222-ben kelt

31 czikket magában foglaló s függő arany pecsétjétől arany bulla

nak nevezett törvény czikkelye . Tartalmaz a közjogra vonatkozó

különböző rendelkezéseket, melyek a király s az ország közmeg

egyezésével hozattak, s melyeknek megtartását ez időtől fogva a

koronázás alkalmával a királyok hitükkel fogadják “).

XV.

Az arany bulla országgyülési törvény.

Országgyülési törvény (Decretum comitiale) alatt , hazai alkot

mányunk szerint oly határozat értetik, melyet a királyok az ország

gyülésre egybegyült rendek kérelmére s előterjesztésére alkotnak .

*) II . András, szerencsétlen hadviselései s még szerencsétlenebb, gazdálko

dása folytán keletkezett zavaroknak véget vetendő adta ki 1222 -ben az ugy

nevezett arany bullát , hét példányban , melyek közül egyik a római pápa,

másik a király , harmadik az esztergami , negyedik a kalocsai érsek , ötödik

a vránai sz. János vitézek, hatodik a magyar templomosok és a hetedik a nádor

levéltárába tétetett le, s azon példány, mely a királyé volt a koronával együtt

őriztetett . De ezek közül egyetlen sem jutott reánk ; hiteles másolatban azon

ban birjuk I. Lajos , I. Mária és Mátyás király megerősitő leveleiben . Ily

másolat alapján vétetett föl hazai törvénykönyvünkbe is . Habár az arany

bullát ép ugy , mint a földnélküli János angol király által 1215 junius

15-kén Runingmedi mezőn ( Windsor mellett) kiadott Magna chartát (the

great charter) azon kornak , melyben keletkeztek hűbéries szelleme lengi át ,

mindazáltal mindketten egy nyolcz százados történet zivatarai között fenáll

ván , a magyar s angol nemzet europaszerte hires, sokszor ócsárlott, de még

többször irigylett alkotmányainak alapjaivá váltak . Az arany bulla magyar

forditásban jegyzetekkel kisérve olvasható Török : Hazánk 1858 foly. 94 s

köv . lapjain .
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Már ha a későbbi , névszerint I. Lajos és I. Máriának az arany

bullát megerősitő törvényeknek hasonlatosságát, annak bevezetését

és befejezését vesszük tekintetbe, nem lehet okszerün annak ország

gyülési törvényczikk voltát tagadni, miért is Werbőczy azt Decre

tumnak nevezni nem is átallotta.

XVI.

Tanusítja ezt továbbá annak világos tartalma; névszerint à

bulla adományozójának II. András királynak következő szavai :

„ Mi tehát, tartozásunkhoz képest az ő kérelmöknek mindenben

eleget tenni akarván , kivált mivel közöttünk és közöttük ez alka

lommal (hac occasione) már többször nem csekély keserüségek tá

madtak
megadjuk mind nekik , mind országunk egyéb

embereinek a szent királytól megadatott szabadságot; és országunk

állapotának javítására tartozó egyéb dolgokat is üdvösen rendelünk

eképen “ ). Világos, hogy csak az országgyülésre egybesereglett

rendek terjeszthették elő kérelmeiket a királynál olyképen, hogy ez

alkalommal közöttük s a király között nem csekély keserü

ségek keletkeztek .

XVII.

C

Némelyek azt állítják , hogy az arany bulla jogtalan erőszak

által lévén kicsikarva , a fejdelmet eredetileg sem kötelezé ; ezek azon

ban feledni látszanak , hogy az alattvalóknak szabadon s önkényt

adott hit , minden körülmény között megtartandó, feledik végre,

hogy azon kérelmek és könyörgések, melyeket András király maga

fölemlit, jogtalan erőszaknak nem tekinthetők. Azok , kik az arany

bullát azért, mert hazai törvénykönyvünkben álló szövege egyes

* ) Az arany bulla bevezetésének magyar forditását id . helyen .
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szavakban későbbi hiteles másolatoktól (transumtis) eltér, hamisitott

nak állitják, hasonlag tévednek s állitásukat kellőleg szinte nem bizo

nyithatják, miután egy részt az ily eltérések a leirók gondatlansága

vagy sajtóhibák által könnyen keletkezhettek, másrészt pedig szá

mos hiteles másolat (csak 1. Lajos idejéből is tizenkettő ) maradt

fen , melyekben száz huszonhat év mulva általa II. András Urnak

arany bullájával erősitett, minden kifogás nélküli - s

e szerint eredetében is felmutatott oklevelei, megerősitetnek.

XVIII.

Némelyek, nevezetesen Gustermann az arany bulla erejét meg

támadják azon oknál fogva , mert több oly pontot foglal magában,

melyeket megtartani a királynak lehetetlen ; hogy tehát az arany

bullára megesküvő király lehetlenségekre hittel köteleztetik . -- E ki

fogás azonban magától megdől, ha tekintetbe vesszük, miszerint né

melyek ugyan is az idő folytában vagy későbbi határozat által

világosan megváltoztattak , mások ismét gyakorlatból kijöttek,

melyek hasonló esetekben ujra fölélednének . Ily korlátozással véte

ték föl a királyi eskü ; s kétséget nem szenved , hogy azon pontok,

mik jelenleg ugyan használaton kivül vannak , de oly határozot

tan meg sem szüntettek , mint az arany bullának az ellentállási

jogról (de facultate resistendi) szóló hirhedett 31 -ik czikke,

mindörökre erejüket vesztetteknek nem mondhatók. *)

* ) Az ellenállási jógra vonatkozó s hazánkban számtalan belháborúra

alkalmat s ürügyet szolgáló záradéka az aranybullának , mely külföldi irók

által mint minden törvényes uralkodást lehetlenitő intézkedés , a magyar alkot

mány ócsárlására felhasználtatott , nem áll egyedül a történetben , sőt az

angol Magna chártán kivűl, még számos középkori szabadság levelekben , s

a Wesztfahli béke Stés 17. cz . 6 $ -ban is foglaltatik . an az 1787. 4 ,

t . cz . által megszüntetett.
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XIX.

b) A koronázási oklevél.

Magyarország kormányalakjának ismertetésére szolgál

ronázási oklevél (Diploma inaugurale ), mely által királyaink

magukat a kormánynak bizonyos módoni gyakorlatára esküvel kö

telezik s mely pecsétjükkel ellátva, az ország karainak s rendeinek,

az eskű formával együtt a törvénykönyvbei beczikkelyezés végett

átadatik .

XX .

c) A bécsi és linzi békekötések s az 1791 : 26 és 27. t.

czikk ek .

Az ország alaptörvényeihez számítandók a bécsi és linzi béke

kötések, melyek kötött szerződésekként az 1608 : 1 s az 1647 : 5

t. czikkekbe iktatvák , s más országos törvényeken kivűl, mindkét

felekezetű evangelikusok szabad vallásgyakorlatát biztositják ; ezek

együtt véve képezik az 1791 : 26 t. cz. alapját, mely által a szabad

vallás gyakorlat Magyarországban ujra biztosittatott és bővebben

értelmeztetett.

XXI.

d ) Az 1723 : 1 , 2 és 3 t. cz.

Az ország alaptörvényeihez sorolandók az 1723-évi ország

gyülésen hozott , 1., 2., és 3 -ik törvényczikk , mely által Magyar

országnak a felséges uralkodóház egyéb tartományaihoz való

viszonya , az uralkodó háznak Magyarország s kapcsolt részeire

vonatkozó örökösödési joga, névszerint a fiág kihaltával a nőági

örökösödés szabályoztatik ; az ország minden felosztását eltiltó örö

kösödési rend megállapittatik ; fentartván mindazonáltal az ország

nak szabad választási jogát mindkét ág kihalta esetére ; az ünne

pélyes felavatás s a koronázási eskű letételének szüksége kimonda
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tik ; végre az ország és a kapcsolt részek karainak és rendeinek min

den jogai , szabadságai s kiváltságai, az utódokra átszármazó köte

lezettséggel ujra fentartatnak s biztósitatnak.

XXII.

e ) Az 1791 -iki országgyülés némely törvényczikkei.

Nem csak czéljukat tekintve, de a törvényhozó világos nyilat

kozata szerint is az 179 % országgyülés, 10., 12. , 13. és 19. tör

vényezíkkelyei alaptörvényeket képeznek. Ezek elseje az ország füg

getlenségét határozza meg ; a második és harmadik a törvényhozó

és végrehajtó hatalom gyakorlatáról, az országgyülés tartásának

módjá és ideje iránt rendelkezik ; az utolsó végre az adó és sege

delmi ügyet az országgyülési tárgyalásoknak tartja fön .

XXIII.

A hármas könyv I. Részének 9. czíme alap törvénynek

tekintendő - e ?

Hazai jogtudósaink közül némelyek , névszerint Schwartner,

Werbőczy hármas könyve I. részének a nemesség sarkalatos kivált

ságait tartalmazó 9-ik czimet (a hires primae nonust) az 1723 - ik

évi 8-ik t. cz . tekintélyére hivatkozva, az ország alaptörvényei közé

sorolják, mert abban az ország lakosainak személy és vagyon biz

tonsága , önkényes cselekvények ellen legvilágosabben kimondatik .

Mások (nevezetesen Cziráky) más nézetben vannak s az idézett tör

vényt inkább a nemesség sarkalatos szabadságainak kivánnák ne

vezni, általa ugyanis a létező gyökeres jogok inkább elő számitat

nak , mintsem hogy megállapittatnának ; mely felszámitás alaptör

vénynek jellegével kevésbé látszik birni .
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XXIV.

B) Közpolgári törvények.

A magyar közjog másik forrását képezik a közpolgári törvé

nyek ( leges publicae civiles) , melyek mind nemre , mind gyakor

latra, felette különközők . Elő fordulnak egyháziak s világiak, nyil

ván és magánjogiak, büntetők s polgáriak, sőt olyanok is, melyek

inkább a közigazgatás, mint a jog körébe vágnak.

kély számmal van közöttük ideiglenes erejű , mások gyakorlatból

kijöttek, mások ismét későbbi törvények által megváltoztattak s meg

is szüntettek.

Nem cse

XXV .

C) Werbőczy István hármaskönyve.

Werbőczy István hármas törvénykönyve (opus tripartitum )

szinte a magyar közjog forrásául tekintendő. Vannak ugyan , kik

törvényes érvényének, a királyi megerősités bizonytalanságát s az

ünnepélyes kihírdetés elmaradását vetik ellene; de bárminő súly

tulajdoníttassék is ezen körülményeknek , Werbőczy hármasköny

vének szakadatlan birósági használata s azon hivatkozás, mely reá

három század törvényhozása által tétetett , néki kétségtelenül hal

gatagon törvényerőt szerzett ).
1

* ) Werbőczy Kerepecz István korának s kivált honunknak egyik

legjelesebb jogásza , mint itélő inester 1507 - ben a rendek által, az akkor

életben forgó törvények és törvényesszokások alapján készitendő nyilván és

magánjogi törvénykönyv irásával bizatván meg, azt a parasztzendülés után

1514ben tartott országgyülésen nyujtotta be . „ Decretum Tripartitum juris con

svetudinarii inclyti regni Hungariae" czim alatt legelőször Bécsben 1517- ben

került sajtó alá, később németre s magyarra is leforditatván, számtalan kiadást

ért. - L. Horváth Magy. tört. II . köt . , 322. lap.
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XXVI.

D) Helyhatósági törvények s kiváltságok .

Az országos törvényekhez számítandók a kapcsolt részek, egyes

megyék, szabad kerületek , királyi városok, káptalanoknak királyi

jóváhagyás által megerősitett helyhatósági törvényei (statutumai) is .

Ezeken kivül a magyar közjog bő forrását képezik a különbféle

tárgyban kelt oklevelek (diplomák ) mint alapitványlevelek, méltó

ságokat, kiváltságokat osztogató okmányok. Ezek gyakran a kétsé

ges törvényczikkek értelmezésére felette használhatok , melyekkel

azonban nagy elővigyázattal kell élni , nehogy félreértésekre alka

lom adassék .

XXVII .

E) Békekötések és államszerződvények.

Közszerződvények, külhatalmakkal kötött szövetségek ; az egy

háziak korüli jog iránt a római sz . székkel kötött egyezmények, az

ország határszéleit szabályzó egyezségek , kereskedelmi s egyéb

közokmányok, hasonlag a közjog forrását képezik.

XXVIII.

F) Egyes tárgyakban kelt királyi rendelvények.

Azon ügyekben , melyek a királyi hatalomnak különösen fen

tartvák , azon királyi rendelvények szolgálnak zsinormértékül,

melyek ez ügyek szabályozása iránt kibocsátatnak ; milyenek

bánya, pénz, só , harminczad, pósta ügyben kiadott rend

tartások , az ugy nevezett Regulamentum militare, a poli

tikai s pénzügyi kormányszékekuek s a biróságok nem különben a

föispányoknak kiadott utasítások , a nevelési rend, (Ratio

educationis publicae) stb ., melyek mindegyikéből közjogi ismerete

ket merithetni.
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XXIX .

G) Az országos szokás.

Eleinktől hagyományozott s egyedül folytonos gyakorlat által

reánk leszármazott szabályt szokásnak nevezzük, mely a törvény

hozó vélelmezett akaratjában gyökerezvén , nekünk jogforrásul

szolgál. Legfontosabb hazai ügyeinkre, mint a király s a királynő

koronázását , - az országgyülés egybehivását , az országgyülési

határozványok s egyéb oklevelek kiadmányozását illetőleg irott tör

vények hiányában , többrendü intézkedés egyedül a régi hagyo

mányban gyökerezik. Minthogy pedig ennek érvénye a törvényhozó

hallgatag bár , de folytonos jóváhagyásán alapul , oly egymáshoz

hasonló cselekvények , melyekből a király s a nemzet beleegyezése

nyilván kiderül, az irott törvényekkel egyereüeknek tekintendők, s

azon régi jó és jóváhagyott szokások közé sorolandók, me

lyekre nemcsak irott törvényeink gyakran hivatkoznak, de melyek

nek megtartását a király a koronázási oklevélben esküvel is fogadja.

XXX .

Hasonlagosság.

Hasonlagosságnak (analogia) jogi értelemben azt nevezzük, midőn

sem törvény sem szokás által meg nem határozott kétes eset hasonló

vagy ellenkező esetből, a hasonlatból vagy ellenkezésből következte

tést vonva, döntetik el . A közjog terén gyakran használtatik, mind

azáltal éles értelem s kimivelt itélő tehetség szükséges , nehogy

könyelmű okoskodások folytán téves következmények vonassanak .

XXXI.

A közjog közös forrásai.

a) Az általános közjog.

Hazai közjogunk átalános forrásai közé sorolandók : az átalá

nos közjog ( jus publicum universale) , a nemzetközi jog ( jus

gentium) s az egyházi jog ( jus canonicum) .
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Az átalános közjog, mely minden tételes jognak alapja , ha

zai közjogunk átalános forrásai között első sorban emlitendő. Má

sok a segéd tudományok közé sorolják, még pedig nem ok nélkül,

minthogy több rendű ismereteinket, melyeket semmiképen sem nél

külözhetünk, innen kell hogy meritsük, s a tételes jog által el nem

döntött kérdéseket nem másból, mint a természeti (általános) közjog

ból lehet felderiteni, mely minden nemzeteknél egyformán öriztetik

s mintegy Istentől rendelve, állandó és változhatlan .

Mindamellett az átalános közjogban ép oly jártasnak, mint an

nak alkalmazásában óvatosnak kell annak lennie , ki a tételes jogok

tanulmányozásával vagy gyakorlatával foglalkozik ; mert valamint

átalános közjognak mérsékelt és ildomos alkalmazása kitünő ha

szonnaljár : ugy ha az országnak tételes törvények által megállapitott

alkotmánya s közigazgatási módja ellenében , azt kivánjuk , hogy

mindenek ezen eszményi jog kivánalmaihoz képest szabályoztassa

nak, oly visszaéléseknek nyittatik tág kapu , melyek nem csak a

tudomány kárára, de az ország romlására s veszedelmére is válhatnak.

XXXII.

b) A nemzetközi jog

A nemzetközi jog ( jus gentium , droit international , des gens)

akár természeti, akár tételes, szabad nemzetek között nyilt vagy

hallgatag egyezményeken alapuló legyen, - a magyar közjognak

is, annyiban forrása , a mennyiben a magyar s más nemzetek

közt jogviszonyokat szabályozza ; de az ország belviszonyaira nem

alkalmaztathatik .

XXXII.

c) Az egyházi jog.

Az egyházi jog ( jus ecclesiasticun , canonicum ), mely névsze

rint a katholikus egyházi törvényszékek (sz. székek) előtt érvényes,
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főleg a középkorban nem csekély befolyást gyakorolt hazai jogunk

alakulására s jogéletünk kifejlődésére. Az ország szabadságai azon

ban általa nem sértethetnek , a mennyiben tudni illik , hazai törvé

nyeinkkel, a király, az ország, nem különben az országba törvénye

sen bevett vallásfelekezetek jogaival ellenkeznie nem szabad .

XXXIV.

Segédtudományok.

A magyar közjog helyesebb s behatóbb ismeretére szolgáló se

gédtudományok közé sorolandó a történelem segédtanaival, föld

irat, kortan, oklevéltan, czimertan, pecséttan és nemzetségtan.

Mindezek között első helyen áll magyarország egyházi s világi ok

nyomozó története. Végre a közjog magyarázatánál kiváló . ha

szonnal jár a régiségtan , különösen a mi a középkorbeli intéz

ményeket illeti .

XXXV.

Ezeken kivül segédeszközül szolgálnak a magyar magán és

büntető jog , továbbá az országgyülési naplók (Diariumok)

s az országgyülési irományok (Acta Comitiorum ), valamint a

régiebb időben tartott országgyüléseknek hazai törvénykönyvünkbe

fel nem vett, s ezért törvényerővel sem biró végzeményei.

XXXVI.

A hüberjog

A magyar közjoggal foglalkozónak nem csekély hasznot hajt

a középkornak, melyből államintézeteink származnak, uralkodó jo

gát a hűbérjogot (jus feudale) ismerni, mely habár nem terjedt el

s nem is fejlődött ki annyira hazánkban , mint nyugati Europa
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egyéb államaiban , befolyásának hatása azonban a magyar köz

szintúgy mint magánjogban észrevehető.

XXXVII.

A jog és jogirodalom története.

A jogtörténelmi alapon az idők folytában fokról fokra kifejlő

dött magyar közjog tanulmányozását hathatósan előmozdítja a

.jogtörténelem , v . i . a különböző korszakokban hatályos törvé

nyek, jogszokások, gyakorlatoknak keletkezését, változását s egész

ben vagy részben megszüntét tárgyazó események oknyomozó elő

adása, mely tudomány leginkább némethonban kiváló szorgalom

mal s nem csekély sikerrel miveltetett. Ennek társát képezi a jog

irodalom története, mely a törvények s szokásokról irt szak

munkákat korszakonként ismerteti.

XXXVIII.

Nyelvismeret.

Hazai jogunk kellő ismeretére nem csak hasznos, de ugy szóll

ván nélkülözhetlen a nyelvek ismerete . A magyar nyelven kivül,

mely főleg ujabb időben országos használatát vissza nyerte,

leginkább a latin (deák) nyelv, a középkor diplomaticus nyelve,

tanulmányozandó; ebben lévén nem csak történeti s jogforrásaink

s az országos állapotok eredetére világot vető okleveleink, s a kül

földdeli majdnem minden szerződvények, de történetünk is megirva.

Ezeken kivül a német nyelv, mint a mely több középkori jog

emlékeink, minő a budai városi törvény, a szászok helyhatósági

törvényei, az iglói bánya rendtartás stb ., nyelve. Végre nem cse

kély haszonnal jár a szláv, különösen a délszláv (horvát és szerb)

nyelvek s az olasznak is ismerete, a horvát és dalmát viszonyokat

illetőleg

2
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XXXIX .

Bölcsészet.

A jog és történelem a tudomány méltóságára ugy szolván csak

az által emeltetnek , ha azokat, egészséges itészet és józan böl

csészet üdítő s éltető szelleme lengi át. Mindazáltal, valamint ezen

segéd tanok helyes alkalmazása a tudományt kellőleg előmozdítja,

ugy az azokkali visszaélés , azon szerencsétlen elméletek (theoriák)

valósításának megkisérlésére vezet, melyek a kormányoknak ép ugy

mint a nemzetek békéjének s boldogságának veszedelmére válnak ;

mint ezt a közelmult történelem gyászos eseményei hazánkban fáj

dalom igen is érezhetőleg tanusiták .

XL.

Módszer és felosztás.

Hazai közjogunk jogtörténelmi alapon fejlődvén ki , annak is

meretére kétségtelenül legczélszerűbb a történelmi dogmatikus mód

szer, mely nem csak az egyes jogintézetek , hanem azok keletkezését

is – a munka szűk teréhez képest röviden elősorolja. Jelen

dolgozat öt könyvre oszlik, melyek közül az I-ső a területről ,

II. az uralkodó személyéről , a III. az ország lakosairól , a

IV. felségi jogokról és az V-ik a közigazgatásról szóland.

a

-



I. Könyv.

A magyar terület r ő l .

I. Fejezet.

Az anyaország területéről.

1. S.

Ország vagy államterület alatt a földnek egy közös föhata

lom alatt álló részét értjük; magyar terület alatt különösen mind

azon tartományokat, melyek habár tettleg a magyar sz . koronától

elszakadtak jogilag még is alája tartoznak . Az ország területét fő

és mellék területre v . i . az anyaország s annak tartományaira szo

kás különböztetni. Első alatt a szorosabban vett Magyarországot,

az utóbbi alatt pedig azon tartományokat értjük , melyek Magyar

országhoz különböző czimeknél fogva tartoznak .

Magyarország határai különböző időkben nem egyenlők va

lának . Korunkban Magyarország határait képezi nyugatra Steyer

ország, Ausztria s Morvaország, éjszakra Slézia s Galiczia , délre

Servia, Tót- és Horvátország, keletre Erdély s Oláhország.

Idő folytában Magyarország terjedelme növekedvén , tarto

mányaiként Horvát- és Tótország , Dalmathon , Ráma

vagy Bosnyákország, Servia , Bolgárország, Galiczia s

Ladomeria , Havasalföld- és Oláhország , melyek együtt véve

Cumánianak neveztettek , részint hóditás részint szerződések foly

tán csatlakoztak .

2 *
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II . Fejezet

A magyar terület tartozékai.

2. S.

Tótország

Vitás kérdés valjon keleti Tótország, melyben jelenleg Szerémség

is foglaltatik s most alsó Tótországnak is neveztetik , már Sz.

László magyar király előtt is Magyarországhoz tartozott - e vagy

sem ? Mindazáltal ha Constantinus tanúskodásának hitelt adhatunk,

az utóbbi felette valószinű . Támogatja ezt a pécsi püspökségnek

sz . István korabeli alapítvány levele is , melyben a püspöki megye

határai a Dunátol a Száváig kitüzettek ; nemkülönben Radó nádor

ugyan ezen egyház jávára kibocsátott levelei , melyben Sz. Dömö

tör Száva folyó fölötti zárdáját ( a jelenlegi Mitrovitznál) az egész

tartománnyal egyetemben, a szent koronához általa visszaszerzettnek

állítja.

Mások III. András egyik oklevelére hivatkozva ellenkező véle

ményben vannak ; bármint legyen is a dolog, korunkban ez már a

korona jogain nem változtathat. Megjegyzendő mind az által, hogy

Tótországot a királyok rokonai herczegség czíme alatt birták gyak

ran , majd Bánok által kormányoztatott; I. Mátyás elött azonban a

diplomák bevezetésében a többi országok czimeivel sehol elő nem

fordul.

3. S.

Horvátország

Horvátország, melyhez jelenleg az egykor felső Tótország

( Sclavonia superior) név alatti rész is tartozik, a hegyes vidéket s

a tengerpartokat kivéve Sz. László csatolta legelőször Magyar

országhoz.

A benszülött királyok családja Zvojnimirrel kihalván , bel
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zavarok támadtak, melyek folytán a fő urak egy része által Sz .

László az országba hivatott; ki is hatalmas sereggel Horvátorszá

got megszállván a csendet helyreállította s királynak ki is kiáltatott;

helytartójáúl öcsét Álmos herczeget rendelvén.

Belzavarok és a kunok beütése folytán, László hadait Horvát

országból visszavezetni kényszerülvén, ezen uj birtok csak utódja

Kálmán király által lőn biztositva , ki részint fegyveres erejének

kifejtése , részint szelidsége s bőkezűsége által , mindkét részről fel

állított föltételek mellett , Horvátországot a sz . koronához örökidőre

kapcsolta .

Tamás spalatroi fő -diakon elbeszélése szerint a horvátok bizo

nyos évi adó fizetésére s hadsereg kiállításra kötelezték magukat.

Közelebbi adatokkal nem bírunk. Egyébiránt Horvátország oly

szoros jogi közösségben élt századokon át Magyarországgal, misze

rint lehetlen volt, azt kapcsolt területnek nem tekinteni. Helyható

sági jogának kivételével , Magyarországgal közös törvényekkel birt,

melyek hozatalára a magyar országgyülésen befolyást is gyako

rolt ; a törvénykezési alakok s a törvényszékek ugyanazok valá

nak ; ugyanazok voltak tisztviselőik , hasonló joggal birva s ha

sonló czimmel feldíszittetvén ; az adó nemek majdnem ugyanazok.

Mindez áll Tótországról is, kivéve azon részeit, melyek a határőr

vidéket képezvén katonai igazgatás alatt állanak .

4. S.

Dalmát ho n .

A fentemlitett események folytában Kálmán király Nándor

Fejérvártt magát nem csak Horvát- de Dalmátország királyává

is koronáztatta s több dalmát várost meg is hódoltatott. Utódjai

nak azonban sokat kellett Dalmátországért különösen a velenczeiek

kel, váltózó szerencsével küzdeni, kik Dalmatiat Komnenos Elek
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byzanczi császár állítólagos adománya alapján igénybe vették s

igényüket minden kedvező alkalommal fegyverrel foganatositani tö

rekedtek , mig végre I. Lajos korában 1357 azt szigetestől hatal

mukból kibocsátani s minden jogigényükről lemondani kény- ·

szerültek *) .

5. S.

R á m a.

Ráma, mely nevét hasonnevü folyótól vette Bosnyákországtól,

néha megkülönböztetett; a Magyarok azonban rendszerint Bosnyák

és Ráma nevet felváltva használták . Fejedelmeink pedig nem Bosnya

de Ráma királyainak czimével éltek .

* ) A lemondási okmány kivonatban igy hangzik : Nos Communitas

Venetiarum et in nostris personis et vice et nomine nostro Ambasciatores

Nuncii et Sindici praelibati habentes ad infrascripta plenam et liberam potesta

tem vigore instrumenti praedicti contenti fuimus renunciare et effectualiter re

nunciamus de facto in manibus suprascripti Regis , suo et suorum successorum

Regum nomine toti Dalmatiae, a medietate scilicet Goarnarii , usque ad confi

nes Duracii, omnibus Civitatibus terris, castris , insulis , portubus et juribus,

quae habuissemus et tenuissemus, habebamus et tenebamus in eisdem quoquo '

modo et specialiter Civitatibus Nonae , Jadrae, Scardonae, Sibenici , Tragurii ,

Arbó, Pago, Brachiae, Lesinae, Cursulae, cum insulis earundem cum omni

bus pertinentiis et utilitatibus earundem ac titulis Dalmatiae, Croatiae, quibus

uti consveveramus et totum ipsorum jus et dominium et proprietatem si quas

habuissemus, in ipsum Dominum Regem et successores suos sponte deliberate

et cum maturitate transferentes renunciantes insuper omni actioni et omni ju

ris et legis beneficio, quibus ullo unquam tempore possemus contra praedicta

vel praedictorum aliquod nos juvare et promittentes solenniter sub vinculo sa

cramenti pro nobis et Communitate veneta corporaliter praestiti , de ipsa Dal

matia, Civitatibus, terris , castris , locis , insulis juribus et titulis ac ipsorum

possessione seu dominio nullo unquam tempore per nos vel alios nos intromit

tere vel aliqualiter impedire usque ad confines antedictos etc. etc.

Lásd Lucius Lib . 4. Cap 17 .
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Mely alkalommal s mely időtájban került Ráma a sz. korona

hatalma alá bizonytalan. Oklevelekben Ráma királya czím leg

először Kálmán alatt fordul elő , ki azt ugy látszik Dalmáthon

meghóditása után vette fel. Némelyek szerint Bosnyaország Uros

szerb király által Ilona leányának Vak Béla nejének hozományul

adatván, ily czimen jutott a magyar királyok birtokába, mi azon

ban nem igen valószinű. A mi aA mi a Magyarország s Ráma közötti

államjogi viszonyt illeti , ez függetegségi (clientelaris) volt, a mennyi

ben Ráma saját törvényeivel élt, fejedelmei azonban (akár királyok

nak, bánok vagy herczegeknek neveztettek ) a magyar királynak

hűséget fogadni, s évenként meghatározott adón (tributum ) kivül

háború esetén bizonyos hadjutalékot kiállítani tartoztak . Kiveendő

Ráma két felsőbb kerülete, mely Orbác és Zrebernik megyék neve

alatt hajdan Magyarország kiegészitő részét képezė.

6. S.

Szerbhon.

Hasonló függetegségi visszonyban álltak Magyarországhoz

Szerbhon (Servia) Bolgárország (Bulgária) Oláhország (Va

lachia) és IIavasalföld (Moldavia) ; ezen tartományok ugyan honi

a magyartól különböző joggal éltek , fejdelmeik (királyaik) azonban

a Magyar királytól függöttek , kit a körülményekhez képest segéd

haddal támogatni kötelesek valának . Kiveendő itt Szerbhon nyugati

Macsov nevű része, mely a fentebb emlitett két bosnya megyével

együtt a Macsói bánságot képezé.

Szerbhon, mely gyakran Ráczországnak Rascia is neveztetik,

II. Geyza alatt , (kinek apósa Belus szerb fejdelem , rokonit reá

birta hogy a görög császároktól elszakadván a magyar királynak

hódoljanak) csatlakozott Magyarországhoz. Ezen a görög csá

szárok által sokszor megtámadott birtokot Imre király biztositotta
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meg leginkább. Később István szerb fejdelem III. Ince pápától ki

rályi czimet kapott, István azonban a tróntól eltávolítatván, Imre

király István utódjáúl ennek testvérjét Vulkot rendelé. Mely időtől

fogva mint több rendű államszerzödvények s oklevelekből kivehető

a magyar királyok Szerbia fölött védhatalmat ( souzeraenitast) gya

korolni meg nem szűntek “).

*) Kiderül ez világosan azon barátsági szerzödvényből , melyet 1426 -ban

Zsigmond király Lazarevits István rácz despotával kötött ; ezen nevezetes

szerződvényből elég legyen ide jegyezni a következőket : Nos Sigismundus etc.

memoriae commendamus : etc. Quod quia fidelis noster illustris Stephanus

Despotus Rasciae prudenter attendens et in acie considerationis diligenter re

volvens, ipsum Regnum Rasciae cum omnibus juribus et pertinentiis suis no

bis ac sacro nostro diademati , ac dicto Regno Nostro Hungariae semper et ab

antiquo subjectum fuisse , ac ad jus et proprietatem nostrae Majestatis .. ac

dicti Regni nostri Hungariae semper et ab antiquo et Regum nostrorum

praecessorum nullo medio spectasse et pertinuisse, ac spectare et pertinere

etiam de praesenti ; ac cupiens ut ipsum Regnum Rasciae temporum in

processu ` ad manus non deveniat alienas per universos , et quoslibet suos

Barones Majestati Nostrae , nec non Praelatis , Baronibus et Proceribus

ipsius Regni nostri Hungariae de fidelitate et obedientia Nobis et Sacrae

Nostrac Coronae, Successoribusque nostris Regibus Hungariae nec non Praela

tis , Baronibus et Proceribus Regni nostri praedictis , et eidem Regno nostro per

ipsos in perpetuum observandum juramentum praestare ſecit fidelitatis, et in

super fidelem nostrum Magnificum Georgium filium Vuk , filii Brank nepo

tem utpote suum , in coetum et consortium dictorum baronum ejusdem Regni

nostri Hungariae aggregari , instanti prece a nostra obtinuit Majestate, pro

volentes ex singulari Majestatis nostrae benevolentia , eidem

Stephano Despoto in ipso Regno Rasciae de suo sangvine facere successorem ,

animo deliberato , et ex certa Majestatis nostrae scientia , Praelatorumque , et

Baronum nostrorum ad id accedente consilio praematuro. Eundem Georgium

filium Vuk et suos masculos haeredes legitimos per eum procreatos vel procre

andos dictum Regnum Rasciae in veros , et legitimos eiusdem Stephani Despoti

instituimus successores et praefecimus in haeredes etc. etc.

Lásd Engel Gesch . d . Ung. R. III. k ., 370. lap .

eo Nos
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7. S.

Bolgárország

Bolgárország egyes részeit már Imre király birta , ki is Bolgár

király (Rex Bulgariae) czimével élt ; de valjon nem üres czim volt- e

ez, bizonytalan. V. István korában azonban már ugy látszik állan

dóan a magyar sz . koronához tartozott, mint ez nevezetesen V.

István és Ottokár között 1271 -ben kötött békeszerződésből “ ) nem

különben az azonkorú kronikások irataiból kiderül. Kún László

alatt a sz. koronának Bolgárhonrai joga sokszor sértetett , mig

végre Nagy Lajos Bolgárországot elfoglalván, azt bizonyos föltételek

alatt Strascimir bolgár ſejdelemre mint hűbéresére bizta .

8. S.

Oláhország és Havasalföld.

Oláhországnak az Olton tul fekvő egyes részeit Kúnság (Cu

mania és Comania ) nevezete alatt már II. András birta, de fia

IV . Béla közokiratokban s pecsétein már rendesen Kunság ki

rályának nevezte magát, mely szokást utódái is követték .

De, hogy ez nem puszta czim volt s hogy a magyar királyok

hatalmukat ez országokra is kiterjesztették , kiderül azon oklevélből,

melyben IV. Béla az Olton túli kunság egyes részéből folyó jövedel

meket a János vitézeknek adományozza, továbbá, V. Istvánnak

Ottokárrali fentidézett békekötéséből, melyben István magát kuma

nia királyának nevezi s végre azon eseményekből, melyek egy részt

Robert Károly s Nagy Lajos, más részt pedig Bazarad Oláh s Ha

vasalföldi vajda között történtek. A két királynő (Ersébet és Má

ria) korábani zavarok folytán Vlad havasalföldi s beszarabiai

° ) Raynaldus Annales accels . ad annum 1271 , p . 330 .
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vajda a magyar sz . koronától függetlenné tette magát, de a Hunya

diak korában ismét meghódolni kénytelenült. A magyar koroná

nak ezen tartományokrai jogát még II. Ulászló is fenntartani igye

kezett, mig az végre a mohácsi csata után tettleg végkép elveszett.

9. S.

Halics és Ladomér.

Lengyelhon és Volchinia azon nem csekély részeit, melyeket

Galiczia és Ladoméria név alatt Lengyelhon első felosztása alkal

mával 1772 -ben , Mária Terezia , a XVI. szepesi várossal együtt

visszakövetelt , állítólag már Sz . László foglalta volna el . II. Béla

ezen felette bizonytalan birtokot ujra meghóditván, kormányzatát

András fiára bizta ; ki azonban azt Wlodimir elüzött, de Kázmér

lengyel király által támogatott fejdelem ellen négy évre reá ismét

elvesztette; majd királyságra jutván fegyveres kézzel ismét elfog

lalta s Igorevicz Románnak mint herczegséget hűbérbe adta . Ez

azonban megöletvén András Kálmán fiát rendelte Halics királyavá.

A magyar királyok ez időktől fogva Halics királyának czime

vel kezdtek élni, s fölötte hübéri hatalmat gyakorolni. Néha Ha

lics helytartók (bánok ) által is kormányoztatott; de a magyar tör

vények ott erővel nem birván, sem annak, hogy Halics követek ál

tal a magyar törvényhozásban részt vett volna, nyoma nem leven ,

alig kételkedhetni, hogy Halics hajdan Magyarország hübéres tar

tományát, de nem kiegészitő részét is képezte .

10. S.

Erdély.

Erdélyt , melynek keleti szélein már a magyarok bevándor

lása előtt a székelyek megtelepedtek, Béla király névtelen jegyzője

szerint Tuhutum vezér ( törzsfejdelem ) szállta meg hadával,
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Vlad és Gyula oláh fejdelmeknek legyőzése után. Sz. István ko

ráig Erdély a törzsrendszer folytán csak laza kapcsolatban állt

Magyarországhoz, de midőn István a keresztényvallás s a keletkező

királyi főhatalom ellen feltámadott Gyula erdélyi fejdelmet legyőzte s

Bua és Bukna fiaival fogságba vetette, Erdélyt is szorosabban csa

tolta Magyarországhoz, azt Zoltán vajda igazgatására bizván *). Ez

időtől fogva Erdély Magyarország kiegészitő részét képezé, ugyan

azon törvényekkel s törvénykezéssel élt s a magyar országgyülésen

vajdája s bár ritkábban, követek által is megjelent, nemessége pedig

napjainkig a magyar nemességgel ugyanazon jogokkal, szabad

ságokkal s kiváltságokkal birt.

11. S.

Ezen szoros kapcsolatban, mely különösen a Hunyadiak korá

ban élénk volt, megmaradt a Mohácsi vészig. De az ez után bekö

vetkezett belzavarok közben először tettleg , majd a Ferdinand és

János királyok között 1538-ban kelt nagyváradi békekötés foly

tán , mint annak 7-dik pontjából kiderül , Magyarország tetemes

részével együtt, János királynak átengedtetvén, jogilag is elszakadt .

János halála után Izabella , majd II . János s utánna több külön

böző családból származó nemzeti fejedelmek által kormányoztatott,

kik azonban kisebb nagyobb mértékben a magyar sz. korona sou

zerenitási jogát elismerni kénytelenültek, melynek birtokosai Erdély

visszacsatolása iránti jogaikat maguknak mindenkor fentartották **).

* ) Horváth Magy , orsz . tör . I. köt . 9 , 44 , s . k . l.

** ) Kiderül ez többek között az Erdély iránt Bocskayval kötött szerző

désből , melyben fentartatott: 1. „Hogy Erdély Magyarországba bekeblezve

maradjon . 2. Hogy Bocskay a magyar király felsőségi jogának elismerése fejé

ben évenként némely hivatalokat ő Felségének s utódjainak betöltésvégett

felajánljon. 3. Hogy a magyar országgyülésekre, követeket küldjön. 4. Hogy

az élők közül kimulván , Erdély a magyar részekkel együtt , melyek néki
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Magyarország a török iga alól felszabadulván Erdély is Apafy

Mihály lemondása után, az ugynevezett Diploma Leopoldinum

ban foglalt szabadságainak biztositása mellett, I. Leopoldnak meg

hódolt s így a szent koronára vissza is szállt ; külön közigazgatása

és törvényhozása azonban épségben fenhagyatott, mig végre az

1841/8 : 7. tcz. Erdélynek az anyaországgali teljes egyesülését vég

kép kimondotta.

Hogy pedig Erdély már I. Leopold korában a sz.korona jogán

csatoltathatott s csatoltatott is vissza Magyarországhoz öt száza

dos békekötések, szerződvények és törvények tanusítják, de I. Leo

pold által világosan el is ismertetik “ ).

12. S.

Zaránd, K. - Szolnok és Kraszna megyék és Kő vár

vidéke.

A fentebbi jogczímek alapján Magyarország egybegyűlt rendei

ezen Erdélyhez kapcsolt, szoros értelemben magyar vármegyéknek,

u . m. Közép - Szolnoknak , Krasznának és Zarándnak , nem

különben Kővár vidékének, melyek tettleg Magyarországhoz még

( Bocskaynak ) rendelvék , azonnal minden jövedelmeivel s tartozékaival egész

ben s minden kifogás és akadály nélkül az Országra s a királyra visszaszáll

jon s jóga legyen azokról a királynak szabadon rendelkezni. 5. Mely vég

ből és esetre Bocskay valamint annak vérrokonai és sógorai aláirásukkal és pe

csétjükkel megerősített irattal kijelentik , hogy ezen engedmény folytán a feje

delemséghez vagy Erdélyhez soha semmi jogot sem fognak támasztani.“ (Lásd

Katona 28. köt. 502. lap .)

*) ,,Supremi Regii nostri muneris - így szóll I. Leopold császár 1691

ben kelt diplomájában - esse dignovimus carissimam hanc Transylvaniae

Regionem , jam a saeculis inclyto nostro Hungariae Regno assertam

velut animam nostram amplecti“ s másutt „ Transylvaniam antiquissimum

Hungariae membrum, olim per injuriam temporum ab eadem avulsum est. “
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nem csatoltattak , az anyaországgali teljes egyesülését több ízben

sürgették, s ebbeli kivánságok jogos és törvényesnek is találtatván ,

az 1836 évi országgyülésen minden közügyekre nézve Magyar

országgal teljesen és tökéletesen egyesülteknek nyilvánítattak, mely

végzésnek foganatosítása végett a legközelebbi országgyülésre kö

vetek küldésére föl is szóllíttattak.

L. az 1836 : 1. tcz.

13. $.

Magyar tengerpart.

Dicső emlékezetü Mária Terezia a magyar kereskedésnek elő

mozdítása tekintetéből, tengeri Horvátországhoz tartozó, mintegy

harmincz helységből 1776 -ban külön kerületet alakított ; melyhez

a szabad kikötőkké nyilvánított Fiume és Buccari városokat csatol

ván , ezeket együttvéve külön kormányzóság alá helyezé. Az egy

kori vinodoli kerületből pedig Szörény vármegyét alkotván, főispán

jává a fiumei kormányszék elnökét Majláth Józsefet rendelé. Azon

ellenkezés azonban, mely Fiume és Szörény vármegye iránt Hor

vátország rendeinél keletkezett, 1779 -ben arra birták Mária Tere

ziát , hogy Fiumét és kerületét , ujabb ünnepélyes okirattal köz

vetlen Magyarországhoz csatolja .

L. Horváth A. Magyar tört. III. k . 447 lap.

III . Fejezet

A határjogról s az ország fenálló igényeiről.

14. S.

Hazai történelmünk tanusítja , hogy részint az idők viszontag

ságai , részint belpártoskodások folytán egyes tartományok a szent

koronától elszakadtak. Igy került Dalmáthon Durazzói László párt

király alatt a Velenczeiek, igy Halics s a szepesi városok Zsig

mond király alatt a Lengyelek kezére ; igy végre vált el Erdély a
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mohácsi vész után. Kérdés tehát valjon s minő jog illeti ezen tarto

mányokra nézve a magyar szent koronát ?

Ezen kérdés eldöntésenél a következő elvek szolgálnak zsinor

mértékül :

1. A mi valaha az ország hatalma alá és területéhez jogosan

tartozott , az nála mindaddig megmarad, míg eziránt később vala

mely jogos cselekvény által változás nem történik .

2. Törvényesnek csak azon változtatás tekintendő, mely az

érdekelt felek kölcsönös, nyilván vagy hallgatagon kifejezett bele

egyezésén alapul.

3. Az idősülésnek, bármily hosszu időn alapuljon is , helye

nem lehet ott, hol ellenkező tettleges cselekvények az ellenkezőt ta

núsítják.

4. Az ország határai csak is a nemzet beleegyezése mellett ide

genítethetnek el , ha ezen beleegyezés az alapszerződésben foglaltatik ;

habár a végső szükség néha ellenkezőt javasol vagy az ellenkezőre

kényszerít.

15. S.

Az országnak a tőle egykor elszakadt tartományokra való igé

nyéről királyaink nem is mondottak le tettleg, sőt ellenkezőleg ezen

igények érvényben tartását ünnepélyes cselekedetek , mint az el

szakadt tartományok czímei s czimereivel való élés, az országok

zászlóinak a koronázáshozi hordoztatása a birodalom elszakadt tarto

mányaiban püspökségek betöltése s névszerint a koronázási eskü

által tanúsítják , melyben fogadják, miszerint az országtól semmit

mi az országé volna, el nem idegenítenek , sőt a melyeket már

visszaszereztek vagy visszaszerezniök idővel lehetend az országhoz

visszacsatolandják.

Ezen hittelfogadás azonban se nem kötelezi se nem jogosítja

fel fejdelmeinket arra , hogy a jogos szerződvényeket, békekötése
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ket kényük szerint megszeghessék , csak annyit jelent, hogy

azon esetre , ha az említett igények érvényesítéséhez jogszerü alka

lom nyilik , ez el ne mulasztassék, s az elszakadt tartományok az

anyaországhoz visszacsatoltassanak .

IV . Fejezet.

Magyarország felosztása.

16. S.

Magyarország többfélekép osztatott fel, felső és alsó Ma

gyarországra, a felsőhöz a dunáninneni rész s az országéjszaki

része számítatott, a többi alsó Magyarországnak neveztetett. Ké

sőbb négy kerületre, Dunán innen és túl , Tiszán innen és túl

osztatott fel, mely szerint a kerületi táblák voltak rendelve s a ne

mes fölkelő sereg is négy dandárra osztatott .

Legfontosabb mindazáltal az országnak vármegyékre (comi

tatus , mega, parochia) való fölosztása , mely némelyek szerint Sz.

Istvántól származik , mások szerint még régiebbº) . A megyék

száma különböző időben különböző volt , Freisingeni Otto hetvenen

fölül, Tubero és Roger 72 -tőt, mások többet, kevesebbet számítnak

föl. Werbőczy a jelenleg fenálló megyéken kivül Kövi, Haran,

Szörény és Walkó megyéket is emlit. Ujabb időben a megyék

száma – a törvényesen egyesülteket egyeseknek véve Magyar

országban , Horvát- és Tótországgal együtt, ötvenötre rúgott ; ide

nem számítva azon , részint polgári részint katonai kormány alatt

* ) Horváth (magyar tört. I. köt. 36. lap) szerint az országnak megyékre

fölosztása tisztán közigazgatási volt , s lényegesen különbözött a honvédelmi

vármegye beosztástól . Az elsők élén a megyei bírák (judices megales) ,

az utóbbiakon a váris pánok (comites castri) szolgáltatták az igazságot.

A két különböző intézet azonban idővel egybeolvadt.
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álló kerületeket, melyek semmi megyéhez sem tartoztak “). Hor

vát- és Tótország a polgári (provinciale) és katonai (militare)

részre különböztetik ; az első megyékre, az utóbbi végőrezre

dekre osztatván.

II . Könyv.

Az uralkodóról.

1. Fejezet.

Az uralkodásnak szerzési módja hazánkban.

1. S.

Az Árpádok alatt.

Azon öt pontban, melyet Ázsiábóli kivándorlásuk előtt eleink

kötöttek, Álmost választván fővezérül, megállapították ugyan, hogy

azontúl a fővezér mindenkor csak is Álmos nemzetségéből, utódai

ból legyen, de minő renddel következzenek a nemzetség tagjai a fe

* ) Magyarország vármegyéi 1848 -ban voltak a következők : Dunán

innen : Poson , Nyitra, Trencsén , Thurócz , Árva , Liptó , Zólyom , Bars ,

Hont, Nógrád, Esztergam , Pest ( Pilis és Solt) s Bács-Bodrog . Dunán- túl :

Sopron , Moson , Győr , Komárom , Fejérvár, Veszprém , Vas, Szala, Tolna,

Somogy és Baranya. Tiszán innen : Heves (és Külső -Szolnok ), Borsod,

Torna , Gömör , Abaujvár , Szepes , Sáros , Zemplén , Ungh , Beregh , Cson

grád . Tiszán - túl : Marmaros, Ugocsa, Szatmár, Szabolcs , Bihar, Békes ,

Arad , Csanád , Torontál, Temes , Krassó . Ehez járulnak az Erdélytől visz

szacsatolt , Középszolnok , Kraszna és Zaránd megyék ; a Jászok , Hajduk

kerülete , a Kis- és Nagy-Kúnság és Kővárvidéke ; végre három tótországi

( Szerém , Verőcze és Pozsega) és három horváthországi (Varasd , Körös és Zá

gráb) vármegye s a fiumei (magyar) tengerpartvidék. Összesen 46 magyar,

3 Erdélytől visszacsatolt, 6 horváth- tót megye s hat szabad kerület.
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jedelmiszékre az iránt semmi határozat nem történt. Tekintve eleink

büszke, harczias és szabadságszerető jellemét , nem kételkedhetni,

miszerint fentarták maguknak azon jogot Árpád nemzetségének

azon tagját választhatni fejedelmökül, melyet hadvezéri s egyéb tu

lajdonságainál fogva e magas polczra legméltóbbnak véltek ; hogy

tehát az uralkodásra kettő szükségeltetett, u . m . az Árpádvérbőli

származás s a nemzet választása . -- Kiderül ez egy részt minden

örökösödést szabályzó törvény hiányából, de leginkább azon gya

kori villongások történetéből, melyek az uralkodó család tagjai kö

zött, majdnem mindannyiszor keletkeztek, ha az előd választás és

koronázás által utódjainak a trónt biztosítani elmulasztotta .

2. S.

A vegyes házakból való királyok korszakában.

Árpád utódjai III. András halálával fiágban kihalván , minden

örökösödési rend hiányában a nemzet által addig is feltételesen sya

korolt szabad választási jog a nemzetre teljesen visszaszállott.

Ezen szabadválasztási jog alapján lőn az Anjoui családból

Robert Károly Rákos mezején tartott országgyülésen királynak ki

kiáltva ; tanusítja ezt két ugyan egy helyen , de különböző időben

tartott országgyülésen kelt oklevél , melyben a történt szabad

választásra hivatkozás tétetik, s melyből látható , miszerint az ural

kodás nemcsak Károly személyére , de családjára is ruháztatott, a

nélkül azonban , hogy ismét bárminő örökösödési rend lett volna

megállapítva.

Az anjoui törzs kihalta után Zsigmond és Albert király,

hasonlókép I. Ulászló , Corvin Mátyás , II. Ulászló , majd

II. Lajos szerencsétlen eleste után I. Ferdinand is mindannyian a nem

zet szabad választása által jutottak a királyi székbe.

3
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3. S.

A habsburg - lothringeni királyok korszakában.

Hazai történetiróink s tudósaink kimutatása szerint, kétséget

alig szenved, hogy a jelenleg dicsőn kormányzó fenséges habsburg

lothringeni uralkodói család , nő-ágon Árpád véréből , névszerint

Taksony fejedelemnek, Árpád unokájának véréből származik. Hogy

az uralkodó család Magyarországra uralmát kiterjessze, arra alkal

mul szolgáltak a Frigyes császár és Mátyás király, nem különben

Miksa császár és II . Ulászló között kötött örökösödési szerződések .

Az utóbbi az 1515 -ben Miksa császár unokái s Ulászló gyerme

keinek egybekelésekor köttetvén , ez irányban leginkább szolgált al

kalmul, mert habár ezen örökszerződések érvényességét vitatni

akarnók is, kétségtelen az, hogy a nemzetnek abbeli joga az

uralkodó család egyik vagy másik tagját a királyi trónra meg

hívni korlátozva nem volt, s a leányági örökösödésről pedig szó

sem lehetett.

4. S :

A mondottakból önkényt folyik , miszerint I. Ferdinánd nem

hitvesi jogon, hanem az 1526-iki pozsoni országgyülés választása

alapján nyerte el a koronát ; fenmaradván egyébiránt az ország

nak azon joga az uralkodó család több férfi tagjai közől szabad

tetszés szerint királyt választani, mely jog tettleges gyakorlását

hazai történetünk is egyes példákban tanúsitja. Az ily választással

járó alkalmatlanságok , nevezetesen a trónüresedéskor keletkezhető

villongások elháritása tekintetéből, melyek alatt hazánk eleget szen

vedett, királyaink I. Ferdinandtól kezdve I. Józsefig első-szülött

fiaikat avagy legközelebbi rokonjaikat még éltükben megkoronáz

tatni igyekeztek ; megelőzvén ezt az országgyülésnek , mintegy a

választás egy nemét képező beleegyezése, mint ez évkönyveinkből

s törvényeinkből is kiderül.
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Ezen nehézségek megszüntetése végett 1. Leopold Magyarország

nak 1687-ben a török iga alól lett felszabadítása folytán reábirta

az ország rendeit, hogy az addig gyakorolt, bár az uralkodó csa

ládra szorított szabad választási jogokról végkép lemondván, ki

jelentsék, miszerint jövőben senkit mást, mint a császár törvé

nyes fi- utódját, még pedig az első - szülöttet, fogják

uruk és királyokul elismerni, ha pedig fiágon magva szakadna,

ugyanezen örökösödési jog a Habsburgi családnak, akkor Spanyol

országban uralkodott ágának első-szülöttjére szálljon.

Akkor lőn, még pedig a fiutódokra szoritkozva s a nőág ki

rekesztésével az örökösödési rend, (egyenes ágban s elsőszülöttségi

jogon) legelőször megállapítva .

5. S.

A pragmatica sanctio .

Mindazáltal nem sokára, ezen egyedül a fiágra szoritkozó örö

kösödési jogot, az ország karai és rendei 1722 -ben a VI. Károly

római császár Magyarországon e néven Vl-ik királynak Pragma

tica sanctio neve alatt ismeretes oklevelét elfogadván, a felséges

uralkodó ház nő -ágára is kiterjeszték. Még pedig olyképen , hogy

Károlynak fiágbani kiholta esetére I. József nő -ágoni utódai, s ha

ezek is kihalnának , I-ső Leopold utódai következzenek a törvény

szavai szerint: eorundemque legitimos Romano Catholicos

successores utriusque sexus Austriae Archiduces , juxta

stabilitum per Sacratissimam Caesaream ac Regiam reg

nantem Majestatem in aliis quoque suis regnis et pro

vinciis haereditariis , in et extra Germaniam sitis , pri

mogeniturae ordinem jure , et ordine praemisso indi

visibiliter ac inseparabiliter invicem et in simul ac

una cum Regno Hungariae et Partibus Regni et pro

3 *
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vinciis , eidem adnexis haereditarie possidendis , re

gendam et gubernandam (1723 : 2. t. cz. ) .

6. S.

A jelenleg hatályos örökösödési rend.

Ebből következik először, hogy az örökösödési rendMagyar

országban ágak szerinti vegyes (linealis mixta ), melynél fogva

a korona a nőket s azok törvényes örököseit csak akkor illeti, ha

bármily távol lévő fiutódok nincsenek ; hogy továbbá mindkét

nemre nézve az elsőszülöttségi s az abból folyó képviselési

jog (jus primogeniturae et repraesentationis) van megállapítva,

melynek erejével az elhunyt családtagnak fia atyját képviselvén,

kizárja a másod szülöttet s igy tovább ; 2 -or hogy az uralkodó

királynak római - katholikusnak kell lennie; 3 -or hogy a

magyar nemzet királyválasztási
, ősi szabadságáról le

mondott , mig a felséges uralkodó ház mindhárom fent kijelölt

ágában ki nem hal. Ez ugyan a dolog természetéből önkényt kö

vetkezik, mindazáltal a törvényben is világosan kimondatott.

Kétséget sem szenvedhet e szerint , hogy az , kit születésénél

fogva a trón illet , a király halálával - ipso facto -- előd

jének minden felség -jogaiba , s azoknak a törvények

s az uralkodásra nézve fenálló föltételek szerinti gya

korlatába tettleg lép ; 4 -er hogy a Magyarország s a sz.

koronához tartozó minden országok, valamint a dicsőn országló

uralkodó ház – s általa a többi örökös tartományok közötti egye

sülés felbonthatlan , az országnak a többi tartományoktóli függet

lensége azonban sértetlen maradván .

7. S.

A Magyarország s a többi örökös tartományok közötti egye

sülést némelyek, nevezetesen Jordan , dologinak (unio realis)mond
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ják, minthogy az uralkodó mindkettőjükre nézve csak egy lehet,

az örökösödési rend a pragmatica sanctio szerint ugyanaz, s a tar

tományok ezáltal kölcsönösen , elválaszthatlanul és oszthatlanul

egyesítetnek. Mások ellenben ezen egyesülést inkább személyi

nek (personalisnak) kivánják nevezni, mert oly egyesülés , mely a

felséges uralkodó háznak virágzásától és létezésétől, mint mulhat

lan föltéttől függ s mely egyesülés folytán, a mint ezt az ország

alaptörvényei világosan kifejezik, az országnak a többi tartomá

nyoktóli függetlensége nem érintetik, dologinak sem mondható.

Bár minő legyen is a viszony a magyar s a többi örökös tarto

mányok között, a pragmatika sanctio folytán keletkezett egyesü

lés hatása a következőkben nyilvánul, u . m . hogy az ausztriai bi

rodalombai uralkodási jog közös s a dicsőn országló uralkodó csa

lád sajátja; hogy az uralkodás s az uralkodói jogok gyakorlata

másoknak kizárásával csak egy személyt illethet, ki a törvény

által az uralkodásra hivattatott. Továbbá hogy az, ki ezen örök

jognál fogva az ausztriai birodalom ura Magyarországot ép ugy

valamint az örökös tartományokat is elválaszthatlanul birja és

kormányozza ; hogy továbbá egyik részt a másiknak hátrá

nyára kedvezményekben részesíteni nem szabad, hanem mindnyá

jan belső állapotaiknak sértetlen hagyása mellett közös

hasznuk és jólétük tekintetéből kormányozandó, hogy tehát a

mennyiben ezen elválhatlanul egybekapcsolt részek egyikét vagy

másikat ellenséges megtámadás veszélye fenyegetné, egyik a

másikat egyesült erővel oltalmazni köteles. Szóval, mig a dicsőn

országló uralkodó család utódaiban élend, Magyarország s tar

tozékaival együtt a birodalom kiegészítő, mindazáltal saját tör

vényei szerint kormányzandó részét képezendi ; mert vala

hányszor a magyar sz. korona örökjogoni átszállása kimondatott,

- mindannyiszor ünnepélyesen ki is köttetett : hogy az országbani

minden utód a felavatási hitlevél föltételeit , s az ország jogait és



38

szabadságait szentül megtartani s megtartatni is fogja s ezt a koroná

zás alkalmával ünnepélyes oklevélben s esküjével is megerősíteni

tartozand *) .

II . Fejezet.

A király koronázásáról.

8. S.

Midőn öseink még csatadöntő vezérek parancsainak hódoltak,

vezéreiket paizsra felemelve szokták fejdelmekké avatni . Felavatás

vagy beiktatás alatt ugyanis valamely méltóságnak s hatalomnak

bizonyos ünnepélyes szertartások közötti elfoglalását értjük. Midőn

később a keresztény hitre tértek , a pajzsra emelést mint felava

tási szertartást, a koronázás váltá fel, melyet először Sz . István

apostoli király hozott be , ki Hartvik krónikájának s a nyolczszá

zados hagyománynak tanusága szerint az ur születésének 1000-ik

évének aug. 15 - én Esztergamban magát az országnagyok s az

egybe sereglett nép jelenlétében ünnepélyesen megkoronáztatta.

Hogy már Sz. István utódait a koronáztatásra kötelezte légyen

valószinü , mert e korban europaszerte császárok és királyoknál,

melyeket a szent király követni igyekezett, a koronázás az ural

kodásnak mintegy szükségképeni kezdeteül tekintetett; de javallta

ezt különösen a keresztényhit megszilárditására irányzott buzgalma

s a római anyaszentegyház s annak feje a pápa iránt táplált ki

tünő tisztelete is, melyeket a koronázandó királynak,

koronázás szertartásait is tekintve, nyilván tanusitania kelletett.

De akár hozatott ez iránt Sz. István alatt valamely határozott

törvény akár sem, az, hogy utódai dicső elődjük példáját követve,

mielött Sz . István trónjára léptek volna , magukat mindannyian

megkoronáztatták, történetünk számos lapja tanusítja.

már a

* ) L. 1723 : 1. 2. 3. s az abban idézett 1687 : 2. és 3. s az 1715 : 2. és

3. tt. czcz .
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9. S.

A koronázás a legrégiebb időktől fogva az ország régi jó és

helybenhagyott szokásai közé tartozott , melyek , a szabad

népek erkölcsei által , a fejedelem beleegyezése sőt hozzájárulása

mellett keletkezvén , átalános jogelvek szerint nem kevesbé, mint ha

zánk világos törvényei értelmében, az irott törvényekkel egyerejüek .

Irott törvény által a koronázás szükségessége akkor lön kimondva

midőn az örökösödés legelőször szabályoztatott, vagyis az 1687 -iki

2 -ik törvényczik által, még pedig oly világosan , hogy többé két

ségnek helye sem lehet . Ezen törvényczikkben ugyan is az ország

rendei kijelentik : miszerint mostantól fogva jövőre senkit mást mint

ő császári királyi felségének ágyékaiból származó elsőszülött fiörö

kösét fogják mindörökké törvényes urok és királyokul tekinteni, s

oly föltétel alatt , – hogy minden koronázás alkalmával (a megkoro

názandó utód ) az előbb említett törvényczikkelyeket magában foglaló

oklevelet kibocsátván, vagy is azokat királyilag megerősítvén, azokra

esküjét az őseitől leszármazott minta szerint leteendi, Magyar

országban, annak rendje szerint országgyülésileg meg is koronázni.

10. S.

Hasonló értelemben szólnak a későbbi felavatási oklevelek . A

III. Károly alatt hozott alaptörvény (az 1723 : 1. tcz . 4. §-sa) is vilá

gosan rendeli: „ miszerint a felséges ausztriai uralkodóház örököse

- a jelen s minden jövendő örökösödési esetben, örök jogon

Magyarországnak s kapcsolt részeinek, országainak s tartományai

nak kétségtelen királyának tartassék s annak megkoro

náztassék.“ Hogy tehát a koronázás mióta a nöági örökösö

dés megállapítatott , merőben a király szabad akaratára nem ha

gyatott az eddigiekből is világos ; minthogy azonban eziránt két

ségek mégis támadtak , II. Leopold és Ferencz király ezen kétségeket
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végkép eloszlatandók az időszakot is, mely alatt , a kormány más

kezekre jutván, a koronázásnak ünnepélyesen meg kell történnie, az

elhunyt király halála napjától számitandó hat hónapban megha

tározták . ( 1791 : 3. és 1792 : 2. tcz.)

11. S.

A koronázás az uralkodás szerzésének alapját nem

képezi.

Habár a koronázás alaptörvényeink által szükségkép meg is

kivántatik , mindazáltal a trónörökösödési jognak megállapitása

után többé az uralkodásnak szerzési módjáúl hazánkban azért nem

tekintetheték, mert az örökösödési renddel biró monarchikus álla

mokban trónüresedés és interregnum nem is képzelhető; az ural

kodó halálával ugyanis utódja tettleg uralkodóvá lesz, azon hires

mondat szerint , le roi est mort, vive le roi! Őseink is a trón

öröklési törvényt leginkább a trónüresedési villongások kikerülése

tekintetéből fogadták el . Kitetszik ez továbbá abból, miszerint a koro

náztatási határidőnek meghatározása alkalmával beleegyeztek, hogy

az örökös király az országnak alkotmányszerü közigazgatásához tar

tozó minden jogait, a koronázásig terjedő időszakban is gyakorol

hassa, s alattvalóitól jobbágyi hűséget s engedelmességet követelhessen .

12. S.

A koronázás hatása.

Az örökös király ugyan örökjogánál fogva foglalván el a

trónt , a közigazgatásra vonatkozólag felségi hatalmát koronázás

nélkül időközben is gyakorolja , uralkodói hatalmának teljessé

gét mindazáltal csak a koronázás folytán nyeri el . Törvényeket hozni,

megszüntetni s értelmezni az ország rendeinek közreműködése mel

lett egyedül a törvényesen megkoronázott királynak áll hatalmá

ban, nem különben kiváltságokat is csak a törvényesen megkoro
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názott fejdelem osztogathat érvényesen ; a koronázás ugyanis nem

az uralkodás megkezdése, hanem annak a fenálló törvények és

szerződések értelmébeni gyakorlásának biztosítására van rendelve.

13. S.

A törvényes koronázáshoz szükséges a magyar

szent korona.

Hazai törvényeink valahányszor koronázásról szóllanak, majd

soha sem mulasztják el azt törvényes (legitime) jelzővel ellátni.

Ez értelemben szükségkép azt kell megkoronázni, ki a megálla

pitott örökösödési rend által a királyi kormányra köz

vetlenül meghivatott, mert ezen föltétel hiányában, bár minden,

mit a törvények s az ősi szokás a koronázáshoz igényel, meg

is tartatott volna : a koronázás törvényessé soha sem vál

hatnék. A törvényes koronázásra megkivántatik továbbá, hogy

az ország határain belül, országgyülésen s Szent István

első apostoli királyunk szent koronájával s a törvényes

szertartásokkal menjen végbe.

A koronázáshoz mindenek előtt feltétlenül szükséges Szent

István koronája, mint ezt nem csak az ősi szokás, de többrendü

oklevelek , névszerint III. András és I. Károly idejéből tanusítják;

még pedig oly annyira , hogy törvényesen koronázott királynak

csak is az tekintetett, ki Sz. István koronájával meg volt koro

názva.

Őseink
ugyan is országos szabadságuk biztositására alkalmasb

eszközt nem találtak , mintha a király trónralépte előtt megko

ronáztatván, azt eskiivel megerősíté ; mely cselekvényt, hogy ha

tálya annál biztosabb legyen, a különösen kijelelt és gondosan őr

zött koronához kötötték . Ez törvény által lévén megállapítva azon

korban midőn a királyok szabadon választattak , - a megválasz

tott király csak megkoronáztatása után gyakorolhatta hatalmát,
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mi ismét csak az ország szabadságainak, kiváltságainak s jogai

nak megerősítése után eszközöltethetett.

14. S.

A koronázás alkatrészei.

A koronázás mint alkotmányos cselekvény három részből áll.

Ezek a felavatási vagy ( koronázási) oklevél kiadása, - a tulaj

donképi koronázási szertartás – s a nép szine előtt tett ki

rályi eskü .

15. S.

I. A felavatási oklevél.

A felavatási oklevél (diploma inaugurale) alatt azon királyi

okmányt értjük, melyel a trónra lépő király koronáztatása előtt

az ország alkotmányának megtartását igéri s biztosítja.

Eredete hazai tudósaink nyomozásai szerint Sz. István koráig vissza

vezethető , a mint ez Hartvík Sz. István kronikásának elbeszélésé

ből , valamint magából II. András aranybullájából is következtet

hető. Ily oklevelet a középkorban királyaink néha ismételve is adtak ki

a rendeknek ; a mint ez többek között I. Ferdinand 1537-iki utolsó

törvényczikkelyéből is kiderül.

A legrégibb koronázási levél , mit tudósaink napfényre hozni

birtak, I. Ulászlóé, a későbbi királyoktól származók többnyire

hazai törvénykönyvünkbe beiktatvák. Keltek pedig vagy közvetle

nül a választás után, mint Ulászlóé, Szilágyi Mihályé, Mátyás ne

vében, vagy midőn a királyok a kormányt átveendők az országba

jöttek . II. Mátyás korától fogva szokássá vált a felavatási okleve

let közvetlenül a koronázás előtt a királynak benyujtani, s miután

aláirásával s pecsétjével megerősíttetett, törvényczikkelybe foglalni .



43

16. S.

A felavatási oklevél részei.

Korunkban s névszerint II. Károly idejétől fogva a felavatási

oklevél öt pontból áll. A koronáztatandó király u . i . hitére fogadja

1 -ör hogy koronáztatását, valamint az ország minden szabadsá

gait, jogait, szokásait és törvényeit, melyek eddig hozattak vagy

jövőre hozattatni fognak, kivéve II. András bullájának az el

lentállásról szólló záradékát, megtartandja s másokkal is

mindenben sértetlenül megtartatni fogja ;

2-or. hogy az ország koronáját a rendek kebeléből vallás

különbség nélkül szabadon választott személyek (koronaőrök) által

az ország határain belül fogja őriztetni ;

3 -or . hogy Magyarország vagy a kapcsolt részeknek vissza

szerzett vagy visszaszerzendő tartozékait , egészben visszacsato

landja s bekeblezendi ;

4-er. hogy azon esetre, ha a dicsőn országló uralkodói ház

mitől Isten mentsen - az alaptörvények által meghatározott

ágaiban teljesen kihalna, a királyválasztási jog a nemzetre vissza

szálland ; végre

5-ör. hogy a trónörökösök a törvény által meghatározott határ

idő alatt magukat megkoronáztatván , jelen okleveles biztositást el

fogadni s esküjökkel megerősíteni tartozandnak.

A koronázási oklevél tartalma a királyválasztások korában

a körülményekhez képest változott; a trónöröklési jog megállapi

tása után azonban az ország alaptörvényeit foglalván magában,

királyról királyra ugyanaz maradt. Habár uj oklevél szerkesztésé

ről szó alig lehet, mindazáltal a király s az ország közmeg

egyezése mellett, azon változtatásokat tenni, vagy értelmező határzą

tokat abba fölvenni nem tiltatik, mint ez névszerint III. Károly és

Mária - Therezia felavatási okleveleiknek egybehasonlitásából kiderül.
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17. S.

A koronázási szertartások.

A koronázásra kitüzött napon a király nemzeti ruhába öltözve

s egyházi és világi nagyok fényes kiséretében a koronázási egy

házba vonul. Az érkező királyt az egyházon kivül az ország ál

dornagyja az egész papsággal fogadja s ennek előlépte mellett

a királyi székhez vezeti . Az ünnepélyes nagy mise közben a

király két főpaptól kisérve a főoltárhoz előlép, majd térdre borul

ván, a keresztény katholika hitvallást a római pontificaleban foglalt

minta szerint az esztergami érsek előtt elmondja , azon fogadással

hogy békességet és igazságot szolgáltatand, az Isten anyaszentegy

házát s annak szolgáit tisztelni s fentartani fogja. Kevéssel ezután

az áldornagy által szentelt olajjal jobb karján, vállán és mellén

megkenetyén , Sz . István köpenyébe s egyéb ruháiba öltöztetik ,

majd Sz. István kardjával övedzetvén, ezzel a levegőbe három ke

resztet vág, annak jeléül, hogy a vallást s az országot bármi ellen

ség ellenében is védni kész.

A sz . mise további folyama alatt az epistola s az evangéliom

között megy véghez a tulajdonképi koronázás. A király e végre

az oltár legfelsőbb lépcsőzetére lépvén , az ország áldornagyja

nádor által a korona fejére tétetik , jobb kezébe a királyi pálcza ,

baljába az arany alma adatik . A királyi hatalom ezen jelvé

nyeivel felékesitve s a szent koronához tartozó tiz országnak zász

lói által kisérve az áldornagy által a királyi trónra ültettetik , ezen

szavakkal : „ Sta et retine a modo locum quem hucusque paterna

successione tenuisti , haereditario jure tibi a Deo delatum per aucto

ritatem omnipotentis Dei.“ Erre a nádor által adott jelekre meg

dördülnek az ágyuk, s a harangok zúgása s a nép örömriadásai kö

zött a mise folytattatik . Bevégzése után a király ünnepélyes menet

ben a piros-fehér- zöld posztóval betakart uton gyalog a szomszéd
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nép közé.

szentegyházba indul s ott hívei közül nehányat a nádor felhivására

Sz. István kardjával arany sarkantyús vitézekké avatja. Miközben

a tárnok lóháton arany és ezüst koronázási emlékpénzeket szór a

Az aranysarkantyús vitézek felavatása után a király

lóra ül s az ország zászlósaitól s rendeitől lóháton követve emel

kedett helyre felnyargal, hol a királyi esküt az esztergami érsek

által felolvasott minta szerint elmondja; innen a király a halomra

felnyargalván, kivonja kardját s azzal a világ négy tája felé négy

keresztet vág a levegőbe annak jeléül, hogy az országot s nemze

tet, bárhonnan tornyosuljon is reá vész, vitézül megvédeni fogja .

Mindez megtörténvén , diadalmas menetben a királyi palotába visz

szatér a koronázási lakomához, melynél az ország főméltóságai s

a külföldi követek végzik a szolgálatot.

18. S.

Kit illet a koronázási jog ?

A királyt megkoronázni az esztergami érsek , mint az ország

primásának jogához tartozik . Kitetszik ez , az esztergami érseki

széknek a XIV. században történt egyházi látogatásától (visitatio ca

nonica) eltekintve, III. Coelestin és Incze pápáknak leirataiból , nem

különben IV . Béla , V. István és I. Károly okleveleiből is, legvilágo

sabban pedig Zsigmond királynak leveléből *) . Különös okoknál

fogva azonban a koronázást más egyháznagyok is teljesíték , így

* ) „ A plurimis - úgymond Zsigmond -- retroactis temporibus, in quo

rum memoria humana mortalitas non novit recordari, ex approbatissima re

gni consvetudine , hactenus illibate observata , eorundem illustrissimorum

regum veri successores per manus Domini Archiepiscopi almae Stri

goniensis Ecclesiae pro tempore constituti sacro regio diade

mate juridice debent sublimari.“ L. Pray Spec . Hier . hung. T. 1. ,

103 --- 127. lap .
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II . Bélát a kalocsai érsek, Zsigmondot a veszprémi, Ferdinandot és

Zápolyát a nyitrai püspök koronázák .

19. S.

III. A királyi eskü.

Mint a fentebb említett koronázási szertartásokból látható, ki

rályaink felavatásuk alkalmával kettős esküt tesznek, egyet átalá

nosat, mielőtt megkoronáztatnak, a másikat különöset, a koronáz

tatás után, az ország szabadságai iránt már korábban elfogadott

királyi oklevélre, az egybegyűlt nép színe előtt.

Hogy az első rendü eskü a koronázással egyidejű légyen kétsé

get sem szenved ; az utóbbit némelyek Werbőczinek azon állitása

daczára, hogy II. András törvényeire koráig a királyok megkoro

náztatásuk előtt mindannyian megesküdtek , ujabbkori intéz

ménynek tartják ; azonban helytelenül, a mennyiben Honorius pá

pának III. Bélához intézett oklevelének következő helyéből : „ Cum

teneatur u . m . ' – et in coronatione sua juraverit

(II . András) jura Regni sui, et honorem Coronae illibatae servare,“

továbbá Pray által napvilágra hozott V. István oklevelének követ

kező szavaiból : Nos igitur in die Coronationis nostra e Ba

ronibus et universis Regni Nostri Nobilibus juramen

tum praestitum infallibiliter volentes observare“ nem

különben más oklevelekből is, az ellenkező derül ki . Valamint kira

lyaink az ország jogainak, szabadságainak s kiváltságainak szen

tül megtartását esküvel igérik, ugyviszont a rendek is néha hűséget

és engedelmességet esküvel fogadni, szóval hódolati esküt is

szoktak tenni. Ujabbi időben azonban ezen hódolati eskü, mint örö

kös királyságnál magából értendő s felesleges elhagyatott.
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20. S.

Koronázási hely.

A koronázás helyét, mindazáltal az ország határain belülmeg

határozni, a király szabadságától függ. Hajdan Székes-Fejérvárott

szokott a koronázás végbemenni, miután azonban a törökök Fejér

várt elfoglalták rendszerint Pozsonyban történt. Csak III. Ferdinand

koronáztatott Sopronban, I. Ferencz pedig Budán .

21. S.

A királynő felavatása.

A magyarnak a hölgyek iránt minden időben tanúsított lova

gias tisztelete s azon jelentékeny befolyás , mit a magyar királynök

az ország s nemzetre, különösen a középkorban gyakoroltak,

hozta magával, hogy a királynők is gyakran királyi férjükkel egy

szerre vagy néha később szinte inegkoronáztattak. Hajdan a ki

rálynök felavatása hihetőleg ugyanazon szertartásokkal ment végbe,

mint a királyoké, később azonban változások csúsztak be . Korunk

ban a királynőnek sz. István koronája nem fejére, hanem csak vál

lára tétetik, - kezébe az alma és a királyi pálcza, de a kard nem

adatik s több eféle. Még Beatrix Mátyás második nejének fejére

sz . István koronája tétetett, korunkban azonban ugynevezett házi

koronával diszítetik fel a királynő.

Ki legyen a királynő koronázására hivatva , az egyház

nagyaink között hajdan nem csekély versenygésre szolgáltatott

okot, míg végre a vita olykép intéztetett el , hogy az ország pri

mása a királynőt felkenvén vállát a szent koronával érinti, mig a

házi koronával felséges homlokát a veszprémi püspök, mint a ki

rálynő örökös kanczellárja, megkoronázza.
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22. S,

Koronázási tisztelet-ajándék.

A koronázás alkalmával úgy a királynak, valamint a király

nénak pénzbeli ajándékkal szokás kedveskedni, mi tisztelet -aján

déknak (honorariumnak) neveztetik. Ezen szokás első nyoma Miksa

király koronázásának idejéből maradt fön s azóta minden király és

királynő megkoronáztatásakor előfordul ; bár a felajánlott összeg vál

tozó . V. Ferdinand király Ő Felségének ( 1830 sept. 28 -kán) tör

tént koronázásakor ötvenezer magyar aranyt szavaztak tisztelet

dijúl a rendek ; melyeket azonban a nagylelkű fejedelem részint a

szűkölködő adózó nép felsegélésére, részint a magyar akadémia pénz

alapjának gyarapitására visszaajándékozott .

L. Garády Hazánk czímű folyó-irat 1858. évfoly, 615 lap.

III . Fejezet

A koronajelvények.

A koronázásnak törvényes módoni véghez vitelére a királyi

diszjelvények (Clenodia Regni) szükségesek. Ezek a sz. koronán

kivül, a királyi pálcza, -- alma, sz . István kardja, palástja

és sarúi .

23. S.

A szent korona.

Magyarország királyi jelvényei között első helyen áll a királyi

korona, mely szent, angyali és apostoli koronának is neveztetik

s oly nagy tiszteletben részesül , mint semmi hasonló királyi jel

vény e földön. A korona két részből áll ; a felső - ( zárt) rész,

mely latin felirataitól latin koronának is neveztetik, az eredeti

sz. Istvánféle korona; az alsó nyilt karikaszerű , görög felirataitól

görög koronának is neveztetik s az elsőnél ujabb s hihetőleg Dukas

Mihály keleti római ( görög) császárnak adománya. Az egygyé forrt
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koronák , képezik a magyar alkotmánynak mint egy látható pal

ladiumát“).

2. S.

A többi jelvények.

A királyi jelvényekhez tartoznak továbbá :

1. A királyi pálcza (vagy buzogány); ez aranyból van s

jegecz-golyóban végződik , mely nyolcz arany abroncsba van foglalva.

Alsó végén szivalaku gomb, nyelén virágok láthatók ; mikor ké

szült bizonytalan. 2. A királyi alma , arany lemezből ké

szült , belől üres , tetején kettős kereszt, melynek felső szárai az

*) A magyar szent korona felső részét két , egymást keresztülvágó iv

vagy abroncs alkotja, az alsó rész egy arany karima, mely diademként téte

tik az uralkodó fejére , a két részt vékony gyöngyökkel kirakott csík köti

össze. A latin koronát Sz . Istvánnak II . Sylvester római pápa 1000 évi már

czius 27 -én kelt bullájával, Astrikus kalocsai érsek (vagy pannonhegyi apát)

által küldötte , mely koronával Sz. István magát ugyanazon évi aug. 15 -kén

Esztergamban , számos nagyok s töméntelen népség jelenlétében ünnepélyesen

megis koronáztatta. Nagyobb véleménykülönbség uralkodik történetiróink

között az alsó, ugy nevezett görög korona iránt. Katona és Koller szerint

Dukas Mihály római császár ajándékozta I. Geyzának, hála emlékül a Belgrad

ostrománál elfogott görögök iránt tanúsított kegyes bánásmódja miatt ; má

sok viszont azt tartják , hogy e koronát III. Béla kapta Manuel görög csá

szártól . Mikor egyesíttetett a két korona arról hallgat a történelem , melly kii

lönben viszontagságos történeteit híven feljegyezte. Többször, kisebb nagyobb

időn át az ország határain túl is tartóztatott, de mindannyiszor az ország

nagy örömére szerencsésen visszakerült . Az 1848 -iki viharok után a korona

eltünt ; csak annyit tudott a kormány, hogy az ország határait nem lépte át .

Többrendü nyomozások Orsova tájára mutattak , mig végre Karger Titus által

az Allion nevü szigeten 1853 september 8 -án reggel föl is találtatván , Budára

felhozatott, hol jelenleg is őriztetik .

L. Garády : A magyar sz . korona története Hazánk 1858 , foly. 439. s

köv. lapokon s az ott idézett forrásokat.

4
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alsóbbaknál rövidebbek. Az alma oldalán az Anjouk czimerével,

liliommal ékesített vért látható, mely a magyar czimerrel van egye

sítve , miből valószinü hogy az Anjouk korában csatoltatott a ko

rona jelvényekhez. 3. Sz. István kardja , mely Thuróczy és

Bonfin szerint akkor köttetett Sz. István oldalára , midőn ez a pár

tos Kupa ellen hadba szállt. Hosszú egyenes kétélü pallos. 4. Sz.

István palástja ; kerek égszinü köpeny, de az idők viszontag

sága folytán zöldesbe átjátszó selyem atlaszból készülve, a rajta

látható ábrák és képek aranyal, az ajándékozó nevét és az ajándé

kozás évét mutató felirat pedig zöld szálakkal vannak rajta kivarrva.

Bizonyos, hogy e palástot Sz. István megkoronáztatásakor nem vi

selte , máskor sem használta ; hanem azt neje Gizella királynő

1031 -ben a székesfehérvári Boldog Asszony templomnak ajándé

kozta . Ezen jelvényeken kivül vannak még keztyük , saruk,

harisnyák, öv , melyek a hagyomány szerint Sz. István korából

származóknak mondatnak, s az előbbiekhez valószinüleg csak ké

sőbb járultak ; több rendü keresztek stb. mely utóbbiak azonban

tulajdonképen az ország királyi jelvényeihez nem tartoznak.

IV. Fejezet.

A magyar királynőkről.

3. S.

Mindaz, mik a fentebbiekben a királyok jogai, kiváltságai, czi

mei , hatalmáról elősoroltattak, csak ugy illetik az uralkodó ki

rálynőket mint magukat az uralkodó királyokat, miért is törvé

nyeink az uralkodó királynőket, minő I. Mária Nagy Lajos leánya

és Mária Therezia valának, inkább királyoknak tekintették, ne

vezék . Az uralkodó királyok feleségei házasságuk folytán az uralko

dásban nem részesíttetnek, ellenben a királyi felség minden kitün
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tetéseiben, a király czímében azonnal tettleg részesülnek, rangjukra

nézve a király után elsők lévén az országban.

Habár világos törvényeink a királynőnek az ország ügyeire

nézve rendes és közvetlen behatást nem engednek is , azon nagy

tisztelet, melyet a magyar a hölgyek iránt minden időben tanúsi

tott, történetünk számos lapjaival kapcsolatban kétségtelenné

teszi , hogy befolyásuk , részint mint felséges férjeik tanácsadói s

helyettesei, részint mint gyermekeik gyámjai, gyakran tetemes, sőt

néha elhatározó is volt .

4. S.

A királynök a legrégiebb időktől fogva külön udvart tartot

tak s mint régi oklevelekből világos, külön udvarbiráik (judices

curiae regiae) , tárnok, lovász , udvar mestereik , főpohár

nokuk , sőt kanczellárjaik is voltak ; mely méltóságok közül

mindazáltal korunkig csak az utóbbi maradt fenn, a mennyiben a

veszprémi püspök maiglan a királynő kanczellárjának czi

mével él s a királynőt ő koronázza.

A királynőknek méltóságukhoz illő kitartására hajdan nagy

szerü urodalmak, jószágok, várak, várasok, bányajövedelmek

voltak rendelve, melyeket különbféle czimeken birtak ; némelyek a

királynőséghez Reginatushoz -- tartoztak , némelyek nászaján

dék, mások királyi adomány, mások végre magán jogczimen, adás

vevés , csere stb . által jutottak a királynők kezeihez. – Hitbér czi

mén szinte számos javakat birtak , melyeket szabadon használhat

tak, sőt a király beleegyezése mellett el is adományozhattak.

5. S.

Az idők viszontagságai folytán a királynői méltósághoz tartozó

javak elvesztek , ugy hogy napjainkban ily javakat többé kijelelni

képesek nem vagyunk. Királynőink hitbére s özvegyi tartása a

4 *
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házassági egyezmények által határoztatik még. Ha a régi udvari

méltóságok kijöttek is a szokásból, királynőink azért szinte külön

udvarral birnak , mely főudvarmester s főudvarmesternő vezérlete

alatt, csillagkeresztes, – kisebb s nagyobb beléptü palota-hölgyek

böl , – udvar hölgyekből s egyéb személyzetből áll .

V. Fejezet

A királyi gyermekekről.

6. S.

Mindkét nembeli királyi szülöttek, fenséges magyar királyi

örökös herczegek és herczegnök (serenissimi regii hereditarii

Hungariae principes) czimével élnek ; rangjuk közvetlen a királyné után

következik a nélkül azonban, hogy a közigazgatásban részük volna .

A középkorban királyfiak , királynők , királyoknak is neveztettek,

mely elnevezés később divatból kijött.

A közép korban főleg az Árpádok alatt az uralkodó család

egyes a királysághoz születésöknél fogva közelebb álló tagjai kö

zül egyik vagy másik kiválólag herczeg vagy vezér (dux) czímet

nyervén , az országnak valamely , többnyire harmad részét mint

egy hűbér gyanánt, kapta . Az ország ily része vagy tartománya

fölött ugyan nagy hatalommal birtak , mindazáltal a királynak alá

rendelve maradtak . Igy kapta Geyza, Salamon királytól, Álmos Kál

mántól az ország egy bizonyos részét herczegségül; mely szokás

azonban az országot duló belháborukra okúl szolgálván az Árpádok

kihalta után megszünt.

7. S.

Az ifjabb királyról.

II. András valamint IV. Béla apáik által még azok életében ki

rályokká koronáztatván s az ország majdnem felét birtokúl kapván
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azt saját királyi hatalommal kormányozták s ezért ifjabb (kis)

királyoknak (Reges junioreseknek) neveztettek . Mint hazai tör

ténetünk lapjai tanusítják ezen szerencsétlen szokás csak is a mon

dott zavaros s hazánk egyik legszomorubb korszakában kezdett di

vatozni , de az országot végveszélyel fenyegetvén , divatból kijött.

Történt ugyan később, sőt napjainkban is, hogy az uralkodó király

még éltében trónörökösét megkoronáztatta, ki azután szinte ifjabb

királynak neveztetett, a nélkül azonban, hogy az országnak bár

mely részét vette volna kormánya alá .

VI . Fejezet.

Az ország igazgatásáról a király kiskorúsága alatt.

8. S.

A trónra hivatott de koránál fogva a kormányt tettleg még

nem gyakorolható király helyett a gyám vagy kormányzó

szokta az ország dolgainak gondját viselni . Ki legyen a kiskorú ki

rály gyámja, az iránt régente semmi törvényes intézkedés nem tör

tént. Rendszerint a kiskorú királyok anyái, avagy legközelebbi

firokonai gyakorlák a gyámságot; igy Imre király kiskorú László

fia részére testvérjét II. Andrást végakaratával gyámúl rendelé;

igy V. István gyermekeinek gyámjul azok anyját Erzsébetet hagyá ;

igy Albert fia V. László helyett eleinte anyja Erzsébet, majd Hu

nyady János, Mátyás királynak távollétében s kiskorúsága alatt

pedig bátyja Szilágyi Mihály gyámhatalommal kormányozta az

országot.

Mátyás király a gyámság körüli zavaroknak eléjét veendő

1485 : 2. tcz . által a kiskorú király gyámjává a nádort rendelé ;

ez azonban a II. Lajos gyámsága körül történteket tekintve való

szinüleg olyképen értendő, miszerint a gyámság a nádort csak azon

esetre illeti, ha a kiskorú király részére sem elődjének végrende
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lete által sem más módon gyám nem rendeltetett. A nádori gyám

ság azonban még eddig gyakorlatba soha sem jött.

9. S.

A királyi gyámság korunkban.

A pragmatica sanctio értelmében a magyar és nem magyar

tartományok egy elválhatlan osztatlan egészet képezvén, a neve

zett közokmány, valamint az örökösödésre ugy a gyámi rendre

is zsinórmértékül szolgál. Ez alaptörvény értelmében kiskorúság

esetében a legközelebbi firokonok (agnatok) legidősbjét illeti a gyám

ság a nem magyar tartományokra nézve. Ezek szerint az uralkodó

kiskorúsága esetére a gyámi jogon és hatalommal Magyarország

fölött ugyanaz uralkodnék, ki a többi örökös tartományok fölötti

uralkodásra van hivatva, sértetlen maradván az ország saját

törvényhozása s alkotmánya.

Vannak , kik ennek ellenébe a nádor gyámhatalmáról szóló

1485 : 2-ik tcz. tartalmára hivatkoznak, mely későbbi törvény ál

tal világosan soha meg nem szüntetett, hogy tehát ezzel ellenkező

intézkedést az ország beleegyezése nélkül, törvényes erővel tenni

nem lehet. Hivatkoznak továbbá az ország kormányzati független

ségét biztosító törvényekre , melyek sem I. Ferdinand végrendelete,

sem utódjainak a kiskorú uralkodó gyámsága s nagykorúválta

iránt hozott házi és családi rendelvényei által nem korlátoztathat

nak ; az ezen véleményen lévők azonban alig lesznek képesek véle

ményüket azon alaptörvény tartalmával kiegyeztetni, mely szerint

Magyarország a többi örökös tartományokkal oszthatlanúl és el

választhatlanul kormányozandó.

Mikor váljék a gyámság megszüntével nagykorúvá a ki

rály , az iránt hazai törvényeink világosan nem rendelkeznek ; a

történetben nyilatkozó szokás pedig annyira változó , miszerint ab

ból biztos következtetést vonni nem lehet. A pragmatica sanctio s a
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felséges uralkodó család házi törvényei értelmében a kiskorú trón

örökös tizenhatodik évében válik nagykorúvá, mi, tekintve

az uralkodó személyének egységét, ellenkező országos törvény

nem létében , Magyarországra nézve is jogosan szolgálhat zsinor

mértékül “).

VII . Fejezet

A kormánytársról.

10. S.

A fejedelmet kormányában társulsegitő kormánytársnak

(corregensnek) neveztetik. Az Árpádok alatt történeti emlékeink sze

rint gyakran a királynők férjeikkel az országlás terhes gondjait

megosztván (mint Sarolta Geyza fejedelem , Gizela Sz. István és

Ilona vak Béla neje) kormánytársi hatalommal birtak , a nélkül

azonban, hogy ez különös méltóságot képezett volna . A kormány

társ, mint országosan elismert méltóság legelőször Zsigmond király

idejében fordul elő ; midőn Mária királynő fogsága alatt az ország

Zsigmondot királyul választván addig is , mig megkoronáztatott a

királynő kormánytársának nyilváníttatott, mint azt több oklevél

bizonyítja, melyeket Zsigmond bocsátván ki , szeretett nejével annak

idején jóváhagyatni s megerősíttetni igéré.

11. $ .

Ujabb időben Mária Terezia alatt fordult elő a kormány

társság esete, midőn Magyarország rendei férjét Ferenczet e

*) Hazai történetünk tanúsága szerint Salamon , II . István , II . Lajos

15 -ik ; I. Lajos, V. László és 1. Leopold 16 -ik évükben nyilváníttattak nagy

koruakká , Mátyás 19- ik évében ragadta meg önállólag az ország kormányát;

III . László pedig 22 éves évében kezdett volna uralkodni gyám nélkül. Az

ausztriai császár nagykorusága -iránt 1. Hormayer : „ Über Minderjährigkeit,

Vormundschaft und Grossjährigkeit der östr. Regenten “ czímű munkáját.
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néven I-ső római császárt kormánytársáúl szabadon és önkényt

megválaszták, fentartván azonban a nádorságnak teljes hatalmát,

s ugy, hogy ezen kormánytárssá választásából jövőre a király

nők férjére következtetést vonni ne lehessen. Ezen méltóság azon

ban csak bizonyos feltételek alatt ruháztatott reá, u. m. 1 -ör hogy a

birodalmat alkotó országok oszthatlanságát tárgyazó s az örökö

södési rendet szabályzó 1723 : 2. tcz. épségben maradjon ; 2-or.

hogy ezen kormánytársi hatalom csak addig tartson, meddig a ki

rálynőnek tetszik ; 3 -or ha a királynő meghalván kiskorú trónörö

köst hagyna maga után , a kormánytárs veendi át a gyámságot;

4-er hogy megszakadás esetére a közvetlen trónörökösödés azokra,

kiket törvényesen illet , szálland ; 5 -ör. hogy ezen kormánytársi

hivatal egyedül az ország törvényeinek értelmében gyakoroltassék,

a kiváltságok osztogatásárai jog mindazáltal ő felsége a királynő

nél maradjon ; 6-or. hogy az ország ősi szokásaiban és szabadsá

gaiban biztosítassék, mi végre a kormánytárs esküjét egy eléje

terjesztett eskü minta szerint letenni tartozand.

12. § .

Vitás közjogi kérdés valjon királyi kormánytárs rendelése or

szággyűlési tárgyat képez - e vagy sem ? Az első véleményt

vitatók I. Ferencz császár , kormánytárssá tételére támaszkodnak,

mig az utóbbi nézethez szitók II. Józsefnek anyja Mária Terezia ál

tal, az ország rendeinek meghallgatása nélkül kormánytársúl lett

megválasztására hivatkoznak . Különbséget kell e részben tenni ;

valjon a kormánytárs csak mint az uralkodó megbizásából, annak

meghatalmazottjaként foly be a kormányzásba, vagy pedig a kor

mánytársaság a királyi legfelsőbb hatalomnak átruházását s a fel

ség-jogoknak gyakorlatát, netalán rendkivüli gyámság rendelésével

is foglalja magában. Első esetben országgyülési befolyás aligha
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szükséges , mely az utóbbi esetben , alaptörvényeink értelmében

méltan megkivántatik.

VIII . Fejezet.

Az uralkodói hatalom megszűnéséről s annak módjáról.

13. $ .

Hogy az uralkodás az uralkodó természetes halálával végét

érje, kétséget nem szenved ; más kérdés valjon s minő módon

szünhetik meg az uralkodó éltében ? Hazai törvényeink e részben

hallgatnak ; történetünkben azonban részint önkénytes, részint kény

szerített lemondásnak példáira akadank.

Az önkénytes lemondást illetőleg nincs ok, miért ne mond

hatna le felségi hatalmáról a király, ha a korona gondjait reá

nézve elviselhetlenekké találja, csak alkalmas időben s a közjó ve

szedelme nélkül történhessék.

Kényszerített lemondás, akár csel által alattomosan ki

csalattatott, akár nyilt erőszak által kicsikartatott, nem csak su

lyos büntetésre méltó cselekvény, de mint alapjára nézve téve

dés vagy erőszaknál fogva hibás, minden erő nélküli; ha azon

ban a kényszerített lemondáshoz idöfolytában az akaratának sza

badságát visszanyert király utólagos jóváhagyása hozzá járul,

utólag érvényre emelkedhetik, mint ezt Rudolfkirály lemondásának

példája tanusítja.

A fejedelemnek bármi hosszan tartó betegsége , mely által a

kormányzás gyakorlatára képtelenné válik , az uralkodásnak meg

szüntét távol sem vonja maga után, hanem egyedül azon jogot és

kötelességet, gondoskodni, ne hogy az ország ennek kárát vallja.



58

II. Könyv.

Az ország lakosairól.

I. Fejezet.

Az országos karok és rendekról általában.

1. S.

Országlakosoknak tágabb értelemben közjogilag tekintve

mindazok mondatnak, kik az ország határain belül léteznek, akár

bel- akár külföldiek legyenek ; szorosabb értelemben pedig csak

azok , kik honfiak , hon polgárok ; – az elsők csak az országban

létük tartama alatt, az utóbbiak pedig folytonosan az ország tör

vényeinek s törvényes kormányának alávetvék. Az idegenek , a

belföldiekkel nem voltak egyenjogúak. Névszerint ki voltak zárva,

ingatlan javak birtok képességéből, városokban a polgárság

tól , - nem különben minden világi s egyházi méltóságok viselé

sétől. A benszülöttek pedig ismét nemes és nemnemesekre osztattak .

2. S.

Mindazok kik vagy fejenként vagy testületileg nemesi jogokkal

éltek s vagy maguk vagy képviselőik által az országgyülésenmeg

jelenvén 1848-ig egyedül szavazattal birtak I. Ferdinand korától

fogva Magyarország karai és rendei (status et ordines Regni

Hungariae) elnevezéssel illettek. Ezek közé számíttattak az egy

háznagyok ( főpapok, praelati), az ország bárói és nagyjai

(barones regni et magnates) , a nemesek s a szabad királyi

városok

Ezen rendek eredetükre nézve mindannyian régiek, bár kü

lönböző időből eredők . Őseink eredetileg mindnyájan szabad har
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czosok valának s a törzsfők s azok rokonságáu kivül semminemü

előbbkelő osztályt (aristokratiát) nem ismertek . Ez állapot azonban,

melyben minden magyar szabad, egyenlő és nemes volt, a király

ság behozatalakor nagy változáson ment keresztül, a mennyiben a

megszállt föld felosztása után annak lakói részint jobbágyságra

jutottak, részint fegyverviselési kötelesség mellett ugyan szabadok

maradtak, a nélkül azonban hogy teljesjogú honpolgárságot, ne

mességet élveztek volna. Azok kik sem szolgák sem teljesjogú sza

badok nem voltak s földjeiket bizonyos kötelezettségek , föltételek

alatt haszonélvezetül birták, nemteleneknek, ( jobbágyoknak, udvar

nokoknak, conditionarii) neveztettek .

Igy keletkezett hazánkban az országnagyok s a nemesek

rendje ; az elsők a hétvezér s egyéb törzsfejek utódaitól, az utób

biak a szabad magyar vitézektől s azon előbbkelőktől származtak,

kik részint a benszülöttek, részint a bevándorlók köréből gazdag

ságuk, vitézségük miatt a nemesek sorába fölvétettek .

3. S.

A főpapok (egyháznagyok, praelatusok) rendjének eredete a

kereszténybitnek magyarhonbani terjedésével egykorú. Az apostol

kodás szent buzgalmától ihletve, Sz. István különböző világi s szer

zetes papokat az országba hiván , azokat a keresztény hitnek ter

jesztése végett az országban szétosztá ; s hogy szent feladatukat

annál sikeresben megoldhassák, püspökségeket, apátságokat és zár

dákat alapított s azokat terjedelmes földbirtokkal bőkezüleg meg

ajándékozta. Ennek folytán, korának az országlásról uralkodó esz

méinek hódolván , a mind tudomány mind földbirtok által kitűnő

egyházi fő -előljárókat, a világi ügyek elintézéséhez is meghiván,

bennük a pogánysághoz szitó törzsfejek ellenében, a királyságnak

hatalmas oszlopát alkotá. Ez időtől fogva a főpapok az ország

rendjei közé fölvétetvén, a közgyülésekbe rendesen meghivattak s
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azokban az ország ügyeinek elintézésére tetemes befolyást gyako

roltak , mint ez Hartvik krónikáiból s a későbbi törvényekből

látható).

4. S.

A főpapok, országnagyok és nemesek rendeihez járult később

a negyedik , a szabad királyi városok (liberae regiae civi

tates) rendje. Már Geyza fejdelemsége, de leginkább Sz. István óta

idegen müvészek, kézmívesek, iparosok és kereskedők vándoroltak

be s a királyi földeken a várak közelében letelepedvén, a városok

alapítóivá lettek s mint ilyenek , nehogy valakinek jobbágyaivá

váljanak, szabadságukat biztosító királyi leveleket igyekeztek ki

nyerni, melyek alapján (némely jogoknak mint előljáróik szabad

választása, önkeblükből választott biróság, egyházi véduraság ado

mányozása mellett) a várispán törvényhatósága alól fölmentettek s

ezért szabad várasoknak (villae liberae) neveztettek . Ezen sza

bad várasokból keletkeztek idővel a királyi vára sok , melyek

azonban az ország rendei közé sokkal későbben vétettek föl, a

mennyiben az országgyülésekre legelőször Zsigmond király ide

jében hivattak meg .

Habár a rendek előjogokban egymástól különböztek is , mind

annyian Werbőczy szerint egy és ugyanazon nemességgel birtak “ ).

5. S.

Az ország rendei közé való fölvételnek módjáról.

A mondottak szerint a nemesség a magyar rendek lényeges

tulajdonságai közé tartozott. A főpapok szent hivatásuknál

fogva az ország rendjei közé vétettek föl, nem ugyan mintha az

*) L. I. Istv. 1 k . 3. fej. Werbőczy I. R. : 2. cz . Sz . László 1. k.

* ) Werbőczy Hárm . k . I. R. 2. czím .
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egyházi felszentelés vagy felavatás ezen méltóságrai emelésnek okát

képezné , hanem mert mint ilyenek a törvények értelmében neme

seknek tekintettek s az országgyüléseken az ország többi rendeivel

szavazattal birtak . Ezeket kivéve , minden más egyes személyre

ezen rendi tulajdonság fejedelmi kiváltság által ruháztaték ; nem

különben a jogászi személyeket képező községekre is . — Mindezt te

kintetbe vévén kétséget nem szenvedhet, mi szerint a rendiesség

egyedül a király által osztogattatik s hatalmának kifolyása. Kide

rül ez azon körülményből , miszerint az egyházi méltóságok ünne

pélyes királyi oklevelek által , melyek collationalisoknak neveztet

nek, – az idegenek a király jóváhagyása mellett beczikkelyeztet

vén, honfiusító törvény által ; a nemesek adomány és czimeres leve

lek által, szabad királyi városok és szabad kerületek pedig egye

dül ugy nevezett fölszabaditási levelek (litterae elibertationis) alap

ján vétettek a rendek közé föl. – Miért is az ország rendei kivétel

nélkül a királynak hűséggel tartoznak, mit a honfiusitottak külön

esküvel fogadni is köteleztetnek .

II . Fejezet.

A nemesi jogokról s kiváltságokról.

6. S.

A nemesség sarkalatos jogairól.

Mindazon jogok , szabadságok és kiváltságok összege , melyek

az 1848-ki országgyülés világhirü törvényczikkeinek hozataláig

az ország rendeit egyenlőkép illették, egy szóval nemesi előjogok

nak (praerogativa nobilitaria) neveztettek, s közülök azok, melyek

a többieknek is mintegy alapjául szolgáltak, sarkalatos (cardi

nalis) jogoknak hivattak. Ilyenek azok , melyeket Werbőczy

hármas könyve I. részének 9-ik czímében felsorol, s melyek szerint

1 -ör a nemesek, hacsak törvénybe nem idéztettek s rendes törvény
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utján el nem itéltettek, személyükben bárkinek folyamodása, pana

sza avagy kérelme folytán sehol és senki által le nem tartóztat

hattak. – 2-or. Hogy a nemesek a törvényesen megkoronázott

királyét kivéve senki hatalmának sem vetvék alá ; s hogy még a

fejdelem is senkit közülök bárkinek egyszerü panaszára vagy vád

jára, a törvényes uton kivül s az ellenfél meghallgatása nélkül sze

mélyében avagy javaiban ne korlátozhasson . 3-or. Hogy minden

föltételes (udvarnoki) szolgálattól , minden nemü várnok , adók, har

minczadok s egyéb fizetésektől mindnyájan mentesek és szabadok.

4-er. Hogy ha a fejdelem a nemesség ezen jogait sértené , akkor

minden hűtlenség bűne nélkül néki ellentállhatnak és ellentmondhatnak .

17. S.

A mi az első helyen felsorolt két sarkalatos jogot illeti , azoknak

értelme abból áll , hogy a nemes csak az ország rendes biróságai

előtt tartozott megjelenni s személyére nézve minden magános tör

vényhatóság alól föl volt mentve; hogy továbbá, habár valamely

büntett elkövetésének gyanujába esett s bár teljes bünjelek által

terheltetett is , a nemest törvényes idéztetés nélkül sem elfogni , sem

addig mig a törvény rendes utján bünösnek nem találtatott, bör

tönbe vetni szabad nem volt. Mely kiváltságok minden rendezett

állam természetes kifolyásai lévén, azoknak külön törvénybe fogla

lása csekélyebb fontosságúnak látszhatik, azonban, ha a régi törté

netet s azon csapásokat vesszük tekintetbe, melyek főleg a közép

korban mint másutt ugy hazánkban is , az alsóbb nemességet az

olygarchia részéről fenyegették, azonnal világos lesz előttünk ,

mért lőn ezen sarkalatos joga a nemességnek annyi kegyelettel, annyi

alaptörvény által megszilárdítva's biztosítva “).

*) Ezen már az arany bullában kimondott nemesi előjog , mely az egyéni

s vele az állami szabadság legszilárdabb biztosítékát képezi ; nagy hasonla
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8. S.

Kivételek.

Ezen törvényes szabályok azonban némely kivételeket szenved

nek, a mennyiben a törvényhozó gondoskodni akart arról, nehogy

ezen a szabadság biztosítására rendelt jogok visszaélés folytán ,

a közrend s az ország veszedelmére váljanak. A fentebb emlí

tett személyes kiváltságnak nincsen helye büntető ügyekben :

1 -ör. Felségsértés ( crimen laesae majestatis) esetében. — 2-or.

Minden más fő benjáró büntettnél , ha a bünös tetten éretik .

3 -or. Katonáknál azon büntettre nézve, melyek a hadi fegyelem

alá tartoznak , névszerint a szökés (desertio) büntettre nézve. 4 -er.

E kiváltságból kizárattak elszökött vagy szökés gyanujában álló

vádlottak . 5-ör. A köz vagy magánosok jövedelmeinek kezelői :

mint a hadsegedelem beszedői ( 1554 : 20. tcz.), megyei pénztárno

kok ( 1471 : 2., 1492 : 24., 1622 : 65 . tcz. ) , urodalmi számtartók

és tisztek ha nem adhatnak számot, vagy hiány találtatik ná

luk ; mi azon cselédekre is alkalmazandó, kik szolgálati idejük le

járta előtt megszöknek. 6-or. Világos bünösök , kóbor

lók és nyilvános gonosztevők ( 1546 : 25. , 1655 : 38. ,

1687 : 14.), kiket kelljen pedig ezen kifejezés alatt érteni, törvény

gossággal bir az angol magna charta hasonló intézkedésén alapuló H a beas

Corpus actával. Már a Magna charta rendelé , hogy szabad embert

nem szabad letartóztatni avagy börtönbe vetni , egyenlőinek ( aequalium ) ité

lete vagy országos törvény nélkül. Mely törvényes intézkedés azonban az idők

folytában sokszor megsértetvén , végre az 1679-ben kelt Habeas corpus acta

által , az esetek , melyekben habeas corpust (elfogatási parancsot) kieszközöl

hetni oly világosan meghatároztattak , mi szerint angol alattvaló csak a tör

vény szabta esetekben tartóztathatik börtönbe, az ez ellen vétő birák, börtön

őrök s egyéb hivatalnokok ellen kemény büntetések lévén szabva, melyek ellen

semmi felsőbb rendelet , még a királyé sem segít . Államveszély idején azonban

felfüggesztethetik.
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könyvünkben szétszórva található törvények ( I. R. 9.cz. 1625 : 13 .

tez. 4. S. s köv . SS . , 1723 : 5. tcz. ) világosan meghatározzák.

A mi a nemességnek adómentességi kiváltságait illeti, ez az

1848 : 8. tcz . azon intézkedése által, mely szerint „Magyarország

s a kapcsolt részek minden lakosai , minden közterheknek különb

ség nélkül egyenlően és aránylagosan viselésére köteleztettek “, meg

szüntetett. A nemesek továbbá az 1848 : 23. és 27. tcz . értelmé

ben az ott kijelelt biróságok törvényhatóságát elismerni, nem kü

lönben kereskedelmi áruktól a harminczadot megfizetni tartoztak.

9. S.

A nemesi jogoknak személyes és dologi jogokra

felosztása.

A nemességnek számos ősi jogait és kiváltságait részint szemé

lyiekre (personalia), részint dologiakra (realia) szokás felosztani.

Hogy a nemesek a törvény szava szerint a szent korona tag

jai s a megyékben , hol laknak , vagy melyekben birtokuk van,

együtt véve az ország törvényes törvényhatóságát képezik ; hogy

egyenkint csak ennek s az általuk törvényesen választott tisztvise

lőknek rendelvék alá ( 1723 : 56. tcz. 3. S.), hogy részint személye

sen részint képviselőik által a törvényhozásba az országgyülésben

részt vesznek ; hogy saját nemzetségi czimerekkel s pecsétekkel él

nek ; hogy házuk és udvaruk (curia), mint valamely polgári szen

tély, a törvény által kijelelt eseteket kivéve, sérthetlen, melybe

betörni tilos s melybe katona beszállásolást sem tartoznak elfo

gadni ( 1486 : 62. , 1567 : 39, 1635 : 46., 1662 : 13. tcz .);

végre az adók és vámoktóli mentesség ( 1498 : 35., 1618 : 59.,

1625 : 36., 1715 : 15., 1723 : 15. stb .), meg annyi szemé

lyes kiváltságot képezett. Viszont azon birtokjog , melynél

fogva a nemesek az országos terület egyes részeit birták s az ebből
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folyó jogok és kiváltságok a nemesség dologi előjogait képezé .

Ezen kiváltságok azonban részint mint korunk szellemével meg nem

férők elavultak, részint a többi nem nemes honlakosokra kiterjesz

tetvén, s így közös joggá válván, előjogok lenni megszüntek.

10. S.

Birtokjog

A nemességnek azon eredeti és föjoga, mely által minden adó

zási s egyéb tehertől ment nemesi telkeinek teljes és közvetlen tulaj

donosává vált , birtokjognak ( jus possessionarium ); pusztának

(praedium ) ellenben oly terület neveztetett, melyen jobbágyok nem

laktak. -Hogy pedig a nemességet nemesi birtokaiban minden idő

ben teljes tulajdonjoggal ( dominium plenum ) illetett , a következők

ből kiderülend.

11. S.

Az eredeti foglalás s a királyi adomány tulajdon

jogot ád.

Hazai évkönyveink, valamint a honalapítási szerződés máso

dik pontjának tanusága szerint őseink az általuk elfoglalt földet fegy

veres kézzel közös erővel szerzették ; mely eredeti szerzésimódhoz az

ország első felosztásához, nemsokára egy második járult a királyi

adományozásokban (donationes regiae ) , melyek mindegyike a

tulajdon és teljes birtokjogot oly világosan foglalja magában, mi

szerint ha csak a foglalás vagy adományozás közönséges értelmé

böli kivétel más honnan ki nem derül , azt vélelmezni egyátalán

nem szabad.

Kétséget nem szenvedvén , miszerint azon földet , melyet ha

zánkuak nevezünk, Árpád, ki csak bizonyos föltételek alatt vá

lasztatott fejdelemmé, nem pusztán ön erejével avagy zsoldjá

5
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ban lévő hadakkal, hanem öseink , a magyar nemzetségek közös

erővel, vérrel és fáradsággal szerezték légyen , - ép oly bizonyos

s kétségbe sem vonható, miszerint az így szerzett föld része azok

nak , kik abból részesültek , teljes tulajdonává vált és válnia

kelletett.

Hasonló jogot adtak később a fejdelmek, vagy a királyok ado

mányai. Minthogy az adományozás (ajándékozás, donatio) által

annak eredeti s természetes értelme szerint, azon dologi jog, mely

az adományozót, az adományozott jószágbanilleti, az adományosra

átszáll , világos, hogy a királynak, -- az ország területére nézve öt

illető s alattvalóra át sem ruházható kitünő jogán kivül semmi más

joga nem marad fen ; ha csak ily jog világosan fen nem tartatott.

Mi volt légyen az adományozó fejdelmek valódi szándéka minden

időben , az az adománylevelek szerkezetéből ") , az ide vonatkozó

szerves törvényeinkből s minden korbeli adománylevelek számos

példáiból látható.

11. S.

Kiderül ez névszerint régi törvenyeinkből, igy Sz . István (Dec. L.

2. C. 5.) : „ Rendeltük u . m . királyi hatalmunknál fogva, hogy

mindegyiknek joga legyen sajátját felosztani s feleségének , fiainak

és leányainak, rokoninak avagy az egyháznak hagyni s halála után

senki se merje ezt (a rendelést) megrontani;“ továbbá ,,bele

egyeztünk a tanács kérelme folytán , hogy mindenki szabadon birja

a magáét ugy, mint a király adományokat is , mig él meg

halván pedig , fiai hasonló joggal örökösödjenek. Sz. István külön

emlékezik e helyen azon jószágokról, melyek az ország első felosz

*) „ Damus, donamus conferimus így szól a király az adományleve

lekben - habendum , tenendum et possidendum : nihil juris nihilque proprie

tatis nobis reservantes.“
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hal meg,

tásából származtak s azokról, melyek később királyi adomány által

jutottak birtokosaik kezére, hogy annál világosabban lássék , mi

szerint mindkettőben egyenlő, az az teljes tulajdonjog lett a tulaj

donosra átruházva. Megerősíti ezen törvényes intézkedést az arany

bulla mondván : „ Ha valamely vitéz ( serviens, nemes) fiu nélkül

birtokának negyedrészét (a quartalitiumot = leány

negyedet) kapja leánya, a többiről a hogy néki tetszik ugy rendel

kezzék s ha a haláltól megelőzve végrendelkezést nem tehetett volna,

rokonai, kik hozzá legközelebb vannak kapják ; s ha semmi utód

jai sem volnának, legyen a királyé.“ ( 1222 : 4.) Igy Zsigmond és

Róbert Károly törvényei is , valahányszor nemesi javakról emlékez

nek, oly kifejezésekkel élnek, melyekből a teljes tulajdon fogalma

nyilván következik . Nem csodálhatni tehát, hogy Werbőczy (I. R.

27. cz .) a nemesek jószágait proprietásoknak (tulajdonoknak)

nevezni merte.

12. S.

A nemesi birtok nem volt hűbér.

azok vagy

Azok, kik a magyar nemesi birtokot eredeténél s ősi intézeteink

nél fogva hűbérnek vagy is oly javaknak lenni vitatják, melyek

nél valamely dolog haszonvétele , az egyenes ( fő) tulaj

donosnak hittel fogadandó hűség és személyes enge

delmesség terhe mellett adományoztatott

a fötulajdon (dominium directum ) fogalmát a fejedelmet illető

kitünőjog ( jus eminens) eszméjével téveszték össze, vagy pedig

a nemességnek az adományos jószagokkal egybekapcsolt hadako

zásrai kötelezettségéből s mert az adományok többnyire vitéztet

tekért osztogttattak, a nemesi javak hűbéres természetét hibásan

következteték . Végre mások mindazt, a mi a magyar adomány s

a hűbéri rendszerben közös összehalmozván, abból a nemesi birtok

hűbéres természetét törekedtek , bár sikeretlen bebizonyitani.

5 *
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13. § .

A királyi adományok némely sajátságai a hűbéreknél előfordu

lókkal közösek ugyan, mint 1 -ör a fejdelemnek tartozó hűség ;

2-or adó mentesség, hadviselés terhe alatt ; 3 -or hogy

az adományos jószág , az adományos magszakadása

vagy hűtelenségének esetére, az adományozóra vissza

száll. Ezek mindazáltal a hűbéreknek nem kizárólagos sajátságaik,

se nem alapulnak egyenlő okokon. Azon hűség, melyet a hűbérnök

urának a hűbér minden uj átruházása alkalmával hittel fogadni

tartozik, függetegségi (clientelaris) s merőben különbözék attól,

melyel minden alattvaló, tehát a nemes is, akár adományos s

akár czimer - leveles (armalista) legyen, örökösföldi fejedelmének az

uralkodás eszméjénél fogva , minden előleges hitletétel nélkül is

tartozik. Alig fogja végre bárki is állitani , miszerint a hűbérnök

hűbérura iránt a hűbér adománya folytán más kötelezettségekkel

nem tartozik, mint a melyek, a fejdelem s a jobbágy közötti köl

csönös viszonyból, erednek . Az adómentesség hazánkban a nemes

ségnek (akár adomány akár czimer - leveleken alapult) sajátságos

kiváltsága volt, s a tulajdonképen vett nemesi javakra nézve köz

vetlen kiváltságot képezett ugyan, a paraszttelkekre mindazáltal ki

nem terjedett.

14. S.

De a magyar nemesi birtoknak a királyi koronára való vissza

szállásából sem lehet azoknak hűbéri természetére következtetni;

mert mint fentebb láttuk , volt idő, midőn nemesi javairól a nemes

még halála esetére is szabadon rendelkezhetett, mely rendelkezési

szabadság legelőször I. Lajos korában szorittatott meg , ki az or

szág rendeinek beleegyezése mellett elhatározá, miszerint: „ a mag

szakadt nemeseknek ősi jószágaikat , sem az egyházaknak ,

más vérből származóknak elajándékozni, vagy eladni innentul sza

sem
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bad nem leend.“ A szent koronának ezen joga a királyság fel

állitása után háromszász évvel később keletkezvén , sa tör

vények világos rendelete ellenére a szokás által megerősitetvén ,

a hűbériség kifolyásának nem tekintethetik .

Ép oly kevéssé lehet azért, mert a nemesi jószágok hűtlenség

(nota infidelitatis) folytán a koronára visszaszálltak, azokat hűbérek

nek mondani; különben minden ingó és ingatlan jószág hazánkban

hűbér természetű lett volna, minthogy hűtlenség esetében akár

nemes, akár nemtelen volt, a koronára visszaszállt. Hasonló bünte

tések, már a római császárok alatt s más nemzeteknél is divatoz

tak, melyeknél a hűbérek legkisebb nyomai sem találhatók.

15. S.

A hűbérek nyomai hazánkban.

Habár az említett királyi adományok hűbérekül nem tekintethet

nek, mindazáltal másrészt kétséget nem szenved, miszerint hazánk

ban is voltak hűbérek. Ilyenek leginkább a régiebb megyerend

szerben fordultak elő , melyben a várnépek (populi castrenses),

különös hadi vagy egyéb szolgálatok föltétele alatt , a várja

vakból földeket kaptak örökbe ; ezen földek haszonvétele ugyan a

várnépet illette , főtulajdona azonban a királynál maradt. Az

ily várjavakra vonatkozó adomány levelekben , teljes jog , teljes .

tulajdon, semmi tulajdonjognak fentartatása iránti szo

kott kitételek ugyan nem találhatók , ellenben alku , szerződ

vény s javadalom (beneficium , mely a feudum szóval egyér

telmű) kitételek, gyakran fordulnak elő . Hajdan tehát nagy különb

ség volt a királyi szolgák (servientes regii, országos nemesek)

s a várnépek (várjobbágyok, milites , vagy jobbagyiones castri)

között , kik ugyan személyüket illetőleg teljesen szabadok voltak,

telkeiket azonban csak bizonyos, hűbéries föltételek alatt birván,
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a szoros értelemben vett országos nemeseknél, kik földjeik

nek teljes és föltétlen tulajdonosai voltak, alsóbb ranguak valának ").

Tanusítja ezt azon körülmény is, miszerint okleveles nyomai

vannak, hogy ily várnépekből származók, királyi oklevek alapján

az országos nemesek sorába fölvétettek .

IJI . Fejezet.

Az ország rendeiről különösen .

A) A föpapokról.

16. S.

A főpapokhoz nem csak a püspökök számitandók.

A magyar egyházi rend mint mindenütt, ugy hazánkban is

felsőbb és alsóbbra (clerus major et minor) különböztetik .

A felsőbb egyházi rendhez tartoznak az érsekek , a megyés,

valamint a választott püspökök, az apátok , prépostok,

akár a világi akár a szerzetes papsághoz tartozzanak. Werbőczy

II . R. 49 czimének szavai szerint : „ Per praelatos enim intellige non

solum Dominos Archiepiscopos, Episcopos , sed etiam Abbates atque

Praepositos, tam saeculares, quam regulares.“

Hogy a megyés püspökök az egyháznagyok közé tartoznak

kétséget nem szenvedhet, ellenben kérdés támad, valjon a czímzetes

püspökök, kik a magyar király által azon tartományokban lévő

püspöki megyék számára neveztetnek ki , melyek a magyar sz. ko

ronától elszakadtak, szinte a főpapi rendhez számitandók - e ? még

pedig az 1608 évi koronázás utáni első t . cz . folytán nem minden

alap nélkül. Ezen tagadó vélemény ellenében felhozzák, miszerint

* ) „ Jobbagyones castri , - ugy mond Kézay Simon , - sunt pauperes

Nobiles qui ad Regem venientes , terram ab eo , accipiunt de castri terris ut

feuda Castri , ut Castrum gverrae tempore custodiant.“
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ezen törvény soha foganatba nem ment, azonnal s folytonos ellen

kező szokás által megszüntetett; nem különben, hogy ezen püspökök

hazai törvényeink szellemében merőben czímzeteseknek nem is

tekintethetnek .

17. S.

A főpapok jogai.

Felesleges volna e helyen a főpapok azon jogait elősorolni, melyek

őket akár a köz, akár a magyar külön egyházi jog alapján illetik.

– A mennyiben föpapjaink az 1848 -ik év előtt az ország többi

rendeivel ugyanazon nemesi szabadsággal birtak, átalában a ne

mességgel ugyan azon jogokat élvezték , jószágaikat is hasonlókép

királyi adomány folytán birták, - s ezen világi javakra nézve a

nemesekkel ugyanazon törvényhatóságnak voltak alávetve (I. R.

12 czím . ) .

Különös jogaikhoz tartozott : miszerint az érsekek, püspökök,

a zágrábi nagyprépost, (mint az auraniai perjel utódja) az or

szággyülésén megjelenvén, a tanácskozásban személyesen részt ve

hettek . Ehhez számítandó a perhalasztás (prorogatio) jogkedvezmé

nye , mely szerint, javadalmuk elnyerésétől számitandó egy egész

esztendőn keresztül ezen javakat illetőleg perbe állni nem tartoztak ;

továbbá miszerint káptalani hites személyek minőségében formasze

rinti esküt nem tettek, hanem egyedül lelkiismeretük tisztaságára

(ad puritatem conscientiae) hivatkoztak, mely kiváltság ámbár tör

vényesen egyedül a főpapokat illeté, szokás által azonban valamen

nyi áldozárra kiterjesztetett , végre miszerint a felsőbb rendü főpa

pok tulajdon pecséteik alatt rendelhettek ügyvédeket s több más

kiváltság, melyek azonban inkább a magánjoghoz tartozók .

. ) Az aurániai perjelség (prioratus auranae) hajdan nagy nevű és

hatalmu méltóság volt , mert ki ezon perjelséget viselte ugy a világi mint egy
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18. S.

A papi tizedről .

A tized (decima) szedésének a honvédelmi kötelezettséggel ösz

szefüggő javadalma a királyok bőkezüségéből eredett, mint ezt nem

csak a püspököknek, hanem más egyházi és világi személyeknek

kiadott adománylevelek minden kétségen fölül tanúsítják. A tized a

legújabb időkig fenállott, míg végre az utólsó országgyülésen a ma

gyar egyházi rendnek nagylelkű áldozatkészsége folytán az 1848

13. t. cz. által eltöröltetett, s ez időtől fogva márcsak történelmi

jelentőséggel bir.

19. § .

Az esztergami érsekről .

Az esztergami érsek nem csak az ország primása de egy

szersmind az apostoli szentszék született követje (legatus natus

sedis apostolicae) . Tisztéhez tartozik a királyt megkoronázni s a

királynő koronázásánál közreműködni; ő viseli a legfőbb és tit

kos korlátnoki (summus ac secretarius cancelarius) méltóságot

s hajdan ő volt a királyi személynök , miért is az ország rendes

bíráinak egyike . Az ország primási méltóságával egybe van kap

csolva az Esztergam megyei örökös főispánság s a her

czegségi czím és rang. Az esztergami érsek ezen felül az 1723-iki

házi előjogokban részesült ; a királyok s az ország rendeinek határzata folytán

az ország bárói között foglalt helyet. Nevezését a Jádra és Sebenico Dalmát

városok között fekvő A urána- nevű vártól kapta . Az auránai perjel hatósága

a jános -vitézeknek magyar-, horvát- és tótországban lévő minden conventjére

kiterjedett. Ezen méltóság a mohácsi vészig virágozott , majd hanyatlásnak indul

ván , a zágrábi nagyprépostsághoz csatoltatott , a mennyiben a zágrábi nagy

prépostok a király kegyelméből eleinte auranai kormányzók, majd később perje

leknek neveztettek.
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törvény czikk által felállitott magyar királyi helytartótanácsnak

tanácsosa s a királyi hétszemélyes (septemviralis) itélőtábla

közbirája , végre királyi főpénzverőmester (pisetarius) és fő

káplán (archi-capellanus ).

IV. Fejezet

B) Az ország bárói s az országnagyokról.

20. S.

A mohácsi vészig ország bárói és nagyok ( barones et

magnates Regni) kifejezések fölváltva használtattak , mint ezt azon

idők történelméből, valamint Werbőczy hármas könyvéből is lát

hatni. Ezen nevezettel a tehetösb s hatalmasb föurak minden kü

lönböztetés nélkül illettek , valamint gyakran jobbagiones, job

bak (aristak) nevezete alatt is előfordulnak . Napjainkban az ország

nagyok (mágnások) alatt tágabb értelemben mindazon világi előke

löket értjük, kik 1848-ig a felső táblán szavazattal birtak, t . i . az

országbárókat s a szorosabb értelemben vett mágnásokat.

21. $ .

Az ország bárói.

Az ország bárói közé tulajdonképen azon főhivatalnokok szá

mitandók , kik eredettől fogva részint a királyi udvar fényének

gyarapitása, részint az országlás s a köz igazság kiszolgáltatása

tekintetéből már Sz. István által rendeltettek, idővel pedig szapori

tattak ; miért is számuk koronként változott. Eredetileg hazánkban

az országbárók a német -római birodalomban s a középkor egyéb

államaiban is létezett birodalmi főhivatalokkal (Reichs-Erz

Ämter, Archiofficiales) majdnem azonosok valának .

Korunkban országbárói czimmel tiszteltetnek meg a nádor

( regni palatinus), az országbiró ( judex curiae regiae) , Dalmát
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Horvát- és Tótország bánja , a főtárnokmester (magister

tavernicorum regalium ), továbbá a főlovászmester (agazonum ),

fő ajtónálló (janitorum), főasztalnok ( dapiferorum ), főpohár

nok (pincernarum ), főkamarás (cubiculariorum), s a főudvari

mester (curiae regiae magister), a pozsonyi gróf s a magyar

nemes testőrsereg főkapitánya (nobilis turmae praetorianae

capitaneus).

22. S.

Rangsorozatuk.

A négy első (u. in. a nádor, országbiró, a horvátbán s a tárnok)

rangra nézve a többieket megelőzik s azért nagyobb ország

báróknak (barones regni majores), a többiek kisebb báróknak

neveztetnek s rangjukat kineveztetésük idősorozata állapitja meg ;

rangra nézve utolsó a pozsonyi gróf, ki is egyedül örökös ország

báró (haereditarius regni baro).

Vannak, kik tagadják, hogy a pozsonyi gróf az országbá

rói közé tartozzék , azonban Werbőczynek (I. R. 94 cz.) százados

szokás és törvények ( 1687 : 10 t. cz.) által támogatott véleménye

helyesebbnek látszik , annál inkább , minthogy a pozsonyi gróf az

országgyülési törvényczikkek befejezésében mindenkor fölemlíttetett .

Az országbáróihoz Werbőczy tanusága szerint számíttattak haj

dan a temesi gróf s más végvárak parancsnokai, az erdélyi

vajda s más főméltóságok viselői is .

23. S.

A Nádorság

A nádor ( diákul palatinus regni , comes palatii , palota

biró) diák elnevezését minden kétségen kivül hivatalától kapta, mely

szerint a királyok udvarában azok törvényhatóságához tartozó pe

reket s egyéb ügyeket elintézni köteles volt. Ily czimen ugyanis
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hasonló hivatalt találunk a rómaiaknál, később a frankoknál, ba

jorok és angoloknál s a német birodalomban (Pfalzgraf), honnan

valószinüleg az ország uj szervezése alkalmával hazánkba átszár

mazott.

24. S.

Sz. Istvántóli eredete.

A nádori méltóságnak ősi eredetét , Sz. László törvénye (III. k .

3. fej.) kétségtelenné teszi ; valjon azonban Sz. Istvántól magától

származik -e, az iránt a vélemények különbözők. Némelyeknek az,

hogy a nádori méltóság valóban Sz. István által állittatott légyen

fel, nem látszik eléggé igazolva , mindazáltal a hazai hagyomány

s tudósaink egybehangzó véleménye szerint a Nádorság is Sz . Ist

vánféle intézmény; támogatja ezt a krónika, nem különben két

alapítványlevél, melyek szerint ezen méltóság már I. András király

korában gyakorlatban és virágzásban volt. Minthogy pedig I. An

drás csak nyolcz évvel Sz. István után lépett a királyi székre,

a közben uralkodott Péter és Aba királyoktól pedig ,

kadatlan háborúságok s zendülések közben, mely alatt kormány éveik

lezajlottak , ily méltóság felállitását s megalapitását joggal föl

nem tételezhetni, - a Nádorság eredetét annál biztosabban tulajdonit

hatni Sz. Istvánnak , mennél inkább tudjuk, miszerint első apostoli

királyunk az ország s kormánya szervezésénél a régi s hasonkori

birodalmak szervezetét utánozni igyekezett, mint azt maga nyilván

be is vallja. - *)

azon sza

° ) Krónikáink s a nemzeti hagyomány szerint Aba Sámuel sz. István só

gora volt az első nádor ; mint ez sz . Gellért csanádi érseknek gróf Batyányi er

délyi püspök által legelőször közzétett régi legendájának következő helyéből

kitetszik : „ Aba, Comes Palatii , dejecto Petro , regalem Coronam et Aulam

regiam sibi usurpavit.“ ( 1. Scripta et acta S. Gerhardi p . 343) melyel a többi

krónikások előadásai összehangzók.
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25. S.

A nádori méltóság, mely jelenleg a király s az ország egybe

hangzó akaratával adományoztatik és élethossziglan tart , hajdan

egyedül a király kinevezésétől függött s hatalma s előjogai, valamint

hivataloskodásának ideje, sem volt ugyanaz. III. András idejében a

nádor ugyan a király által, de régi szokás szerint a nemesek előle

ges tanácsával neveztetett ki , mint ezt a nevezett királynak 1291

évben kelt, de hazai törvénykönyvünkbe nem iktatott törvényczikke

tanusítja. Annak első példáját, hogy a király a rendek ta

nácsa folytán nevezte ki a nádort I. Lajos király idejéből birjuk

Siklósy Miklós nádor saját leveléből, melyben mondja : „ engem

kit a király kegyelme, a főpapok , bárók s országos nemeseinek

egyhangú tanácsára isten kedvező kegyelméből a nádori méltóságra

emelt.“ Ezen szokást Albert király ( 1439 : 2 t . cz .-ben) világos

törvény által is megerősitette, mondván : „ Insuper quod Regia Ma

jestas Palatinum Regni, antiqua constitutione Regni ipsius re

quirente ex consilio Praelatorum et Baronum ac Regni

nobilium pari voluntate eligat.“ Hogy a Nádor országgyülésen

lett volna megválasztva , annak Mátyás király előtt nincs nyoma ;

nem is tudunk régiebb törvényt II. Lajos végzeményénél, mely a

nádorságot életfogytiglanos hivatalnak nyilvánitja

s azt nem máskép mint törvény útján s oly büntettért elvenni engedi ,

melyre nemcsak hivatal-, de fejvesztés bűntetése is szabatott. Men

nyi idő alatt kelljen üresedés esetén a nádori méltóságot ujra betöl

teni, arról hazai törvényeink II. Mátyás király ( 1608 : 3 t. cz .)

uralkodásaig nem rendelkeztek , csak így történhetett, hogy a ná

dori méltóság Nádasdy Tamás halálától fogva negyvenhat éven túl

betöltetlenül maradt; · az idézett törvény által azonban megállapíta

tott , miszerint a nádorság megüresedése esetére egy év lefolyta

alatt nádorválasztó országgyülés hirdettessék.

.
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26. S.

A nádorválasztás korunkban.

II. Mátyás korától kezdve , a király négy jelöltet tűz ki , kik

közül kettőnek római katholikusnak, kettőnek pedig evangelika hit

vallásunak kell lenni ( 1608 : 3 . t.cz. ) . A választás maga rendszerint

következő módon szokott végbevenni. A király által a választásra

kitüzött napon a két királyi küldött (vagy biztos ) fényes ünne

pélyességgel az országgyülésen megjelenvén, s a felség szándo

kát kijelentvén , azon zárt levelet, melybe a király a jelöltek ne

vét sajátkezüleg beirta , a primásnak kezei közé leteszik , mire

ugyanazon pompával, melyel jöttek, ismét eltávoznak . A levél, távo

zásuk után, a rendek jelenlétében felbontatván, a jelöltek nevei felol

vastatnak s azok közül egy, többnyire fölkiáltással nádorrá válasz

tatik, s a királynak megerősités végett fölterjesztetik.

történvén, a király s az országgyülés jelenlétében mint ez már II .

Ulászló törvénye által rendeltetett, eskü letételre bocsáttatik ,

mely eskü , mint ez Zsigmond és Mátyás törvényeiből kiderül ere

detileg az igazság kellő kiszolgáltatására vonatkozott s azon eskü

mintától, mely szerint az ország többi rendes birai hitüket letették

nem különbözött, idővel mindazáltal a királynak fogadandó hűségre,

s az ország s lakói szabadságainak és jogainak fentartására s vé

delmére is kiterjesztetett. Eskületétel után számára tiszti rendel

vény adatott ki , mint ez Zsigmond idejében Héderváry Lőrincznél,

I. Ferdinand alatt pedig Nádasdy Tamás részére történt; ez időtől

fogva azonban kijött a divatból.

Ez meg

27. S.

A nádori hivatal.

A nádori hivatal teendőit és méltóságát , mely Magyarország

ban még a herczegeket is , az uralkodó házból nem származókat
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kivéve , megelőzte, legnagyobb részben Hunyady Mátyás irta kö

rül s foglalta törvénybe ( 1485 de off.pal .) , mások későbben járul

tak hozzá. A nádori méltósággal a királyi helytartóság, még pedig

olyképen van egybekapcsolva, miszerint a király az országból eltá

vozván , a nádor hivatalból a királynak mindenkori helyettese az

országban.

28. S.

A királyi helytartóról.

A királyi helytartónak eredete a történet homályába vész ; van

nak némelyek, kik ezen méltóságot nem csak az aranybullában elő

fordulónak , hanem ennél is még régebbnek mondják. Ezen vitás

kérdéstől eltekintve, kétséget nem szenved , hogy már a tizenhar

madik században ha nem is ezen név alatt, de lényegében előfordul.

A királyok, midőn hadi vagy egyéb ügyek miatt az országból eltá

voztak , vagy más módon a kormányozásban akadályoztattak , az

ország közigazgatását u . 1. Vicariusokra (helyettesekre) bizták,

kik később helytartóknak neveztettek . Igy midőn II. András a szent

földre indult Magyarország kormányát János esztergami érsekre

bizta . I. Mátyás az országbóli távolléte alatt Dóczy Orbán egri ér

seket rendelte helytartójává. Ujabb időben a nádori szék gyakoriabb

üresedése közben, a király által kinevezett helytartók, kormáyozták

az országot, az ország kapitányi tisztet kivéve, majdnem nádori

hatalommal, ugyan azon előjogokkal és törvényhatósággal. Meg

jegyzendő, miszerint az egyházi rendből származó helytartók mellé,

a törvényhatóság gyakorlása tekintetéből al -nádorok (propala

tini) szoktak kineveztetni.

29. S.

A helytartóság következmény ei .

A nádor a királynak rendes helytartója lévén, ebből reá nézve

következő jogok származnak u . m . : 1. Király választás esetére
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a nádor hirdeti ki az országgyűlést, s övé az első szavazat ; mely

kiváltsága azonban csak a felavatási oklevélben foglalt esetben jö

hetne immár alkalmazásba. 2. A király távollétében a külföldi

követeket kihallgatni, mely jogát azonbon a megváltozott

viszonyok között többé nem gyakorolja. 3. Mint fentebb láttuk a

nádor a kiskorú királynak gyámja , -- s ujabb időtől fogva a

helytartó tanácsnak, valamint a hétszemélyes táblának

elnöke.

30. S.

A nádor közbenjárói tiszte .

A nádort illető királyi helytartóság után, mind tekintélyre mind

horderejére nézve legfontosabb azon tisztje, miszerint a törvények

különösen a nádori czikkek hatodika által a király s az ország kö

zött közbenjáróként eljárni köteles. Habár némelyek ez ellen töb

beket ellenvetettek, mindazáltal, ha ezen közbenjárói tiszt eredeti szel

lemében, melyre vissza vezetendő s melyben azt a nemzet józanabb

része minden időben értelmeztetni kivánta, vétetik föl , hogy

t. i. minden sulyos sérelmet mintegy tövében elhárítson; az ország

lakosainak panaszait a királynak előterjesztvén, az ország kivána

tait , hitéhez és nagyszerű méltóságához illő tisztasággal előadja

s kérelmével , alapos okoskodásával támogassa ; rendkivüli, a ve

szély közelségét tekintve haladékot nem szenvedő körülmények

között , avagy midőn a király némely szándékai avagy a r'en

dek kivánatai forognak fön, a felmerülő kétségeket eloszlatni, s

előrelátó mérsékléssel az ellentéteket kiegyeztetni törekedjék ; szó

val a király s a nemzet közötti kölcsönös bizalom szent s a trón

és haza boldogulásának legbiztosabb alapját képező kötelékeit még

szorosbakra fűzni igyekezzék, ezen közbenjárói szerep nem

csak veszélyel nem járhat , sőt a trón és nemzetnek csak üdvére

válhatik.
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31. S.

A nádor hatalma politikai s hadügyekben.

A nádornak törvényeink és ősi szokásunk által megállapitott

hatásköre politikai , hadi és birbira szakad .

Az elsőhöz tartozott 1. az országgyülésen, még pedig a felső

táblán nem különben a helytartó tanácsban elnökölni. 2. Az orszá

gos pénz- és levéltárra , melyből hites znásolatok adattak ki, fel

ügyelni ( 1622 : 31 . t. cz. ) 3. Gyámokat rendelni (1659: 30 .

1715 : 68. t . cz .). 4. Az ország fontosabb ügyeiben a királynak

tanácsot adni ( 1741 : 11 . - 1790 : 17. t. cz. ).

A hadügyet tekintve, a nádor az ország hadügyének főigazga

tója, s a nemes fölkelő hadnak (insurrectionak) főkapitánya ( 1715 :

21 , 1790 : 3 , 1808 : 2. t.cz.) . A nádor jogaihoz tartozott a

nemzetőrség főparancsnokának kinevezése ( 1848 XXII. t . cz. 9. S.),

s a ludoviceum katona növelde főigazgatása ( 1808 : 7. t. cz .) .

32. S.

A mi a nádor biráskodási hatalmát illeti , az hajdan terjed

tebb volt mint napjainkban, mindazáltal 1848-ig törvényható

sági jogai a következőkből álltak : 1. Egyike volt az ország rendes

biráinak, mely czímen saját pecsétje alatt birói parancsokat adott

ki, - s azok között az első hely öt illeté . - 2. A nádor a legfőbb

törvényszék , a hétszemélyes táblának elnökes a királyi itélő táblához

két birát nevezett ki , az al - Nádort (Vice - Palatinust) , ki a régi

Nádori helyettes (Pro -Palatinustól) megkülönböztetendő, s a nádori

it élő mestert (Protonotarius palatinalis ). 3. A megyék határ

villongásait ő intézte el, valamint a Jász-Kunok pöreit fölülvizsgálat

utján . Ez utóbbiaknak nem csak igazságügyi, de közigazgatási dol

gaik is, mint a fölkelés és egyéb politikai ügyek, a nádornak, mint

a Jász-Kunok főkapitányának és birájának hatásköréhez tartoztak.
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33. $.

A most felsorolt méltóságok és előjogokon kivül a nádori hiva

tallal járt a Pest - Pilis és Solt törvényesen egyesült

megyék örökös főispánsága ( 1659 : 76 t. cz .) s azon jog a

sz. koronára visszaszállt javakat a törvény által körülirt korlátok

között ( 1609 : 66, 1659 : 30, 1715 : 33. tcz .) adományozhatni.

A mi az említett örökös főispánságot illeti, megjegyzendő, mi

szerint roppant teendői miatt, helyette a megyei ügyek fő vezérlete

egy a király által nevezett helyettesre (administrator) ruháztatott,

ki ideiglenesen ( 1848 : 28 t. cz. ) a többi főispánságokra nézve

törvényesitett kinevezési viszonyba helyeztetett s hivatala a többi

főispánokkal egyenlő rangra emeltetvén , neki az országgyülésen a

förendi táblán ülési és szavazati jog adatott.

34. S.

A nádori adományról.

A nádori adományok eredetét közönségesen Hunyady János

kormányzóságának idejéből s az abból fennmaradt s törvény

könyvünkbe töredékesen beiktatott törvényczikkéből származtatják,

azonban ennél sokkal régiebb nádori adományok példái is maradtak

fenn, a nélkül hogy a királyi ügyészt közvetlen illető javakra vo

natkoznának avagy az adományozandó telkek bizonyos számhoz let

tek volna kötve. Midőn az 1446 : 10. tcz. a kormányzónak jogot

adott ügyészi javakat (bona fiscalia) még pedig harminczkét jobb

ágyteleknél nem többet érdemes embereknek adományozni, egy

kevés időre reá következő másik törvény ( 1485 : 10. tez. ) a koro

nára visszaszállt jogoknak adományozását nyilván tiltja. Werbő

czy az érvényes és érvénytelen kiváltságlevelek felsorolásánál a ná

dor ezen előjogát hallgatással mellőzi.

Valószinübh Pray és Kelemen véleménye, kik a nádor ezen

6
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adományozási jogát a hajdan tartott, de ujabb időben divatból ki

jött nádori törvényszékektől származtatják. Ezen törvényszékek

(judicia palatinalia) , melyeket a nádor az országot bejárván

évente szabad ég alatt tartott , többnyire birtok perek és büntető

ügyeket tárgyaztak ; ha azokban valaki valamely büntett miatt

jószágvesztésre itéltetett, az elkobzott jószág egy negyedrésze

(quotta palatinalis) a nádort illette, ki az ily jószágrészt elajándé

kozta vagy néha el is adta, mint ez különböző régi oklevélből ki

derül.

35. S.

nem

Ujabb időben a nádori adományok alakja is megváltozott.

Törvényeink értelmében tilos volt a királyi ügyészre már tettleg

szállt jószágokat (1623 : 4. tez .) vagy pedig harminczkét jobbágy

telken túl ( 1709 : 66, 1715 : 33. tcz.) adományozni ;

volt szabad továbbá valamely nagyobb jószágot e végből földara

bolni , sem egy és ugyanazon személyt többször ily adományban

részesíteni. - A nádorok ezen hatalmukat tulajdonképen mint a

királyok helytartói gyakorolták , mit a sz. koronának azon főjoga,

mely szerint a magszakadás vagy hűtlenség czímén a koronára

visszaszállt jószágok , kizárólag a királyi felség által adományoz

tathattak kétségtelenné tesz ; még az esetre is, ha ezt a történet s

számos okirat tanúsága nem támogatná.

Hasonló adományozási hatalmat I. Ferdinand alatt először Thur

zó Elek országbíró és királyi helytartó gyakorolt, mely joggal

később Várday Pál esztergami érsek és Ujlaki Imre győri

püspök , mint királyi helytartók, a nékiök kiadott levelek sze

rint szinte felruháztattak . Midőn pedig Nádasdy Tamás nádor, a

Mátyás király által hozott nádori czikkek értelmében királyi hely

tartóúl rendeltetett, ezen adományozhatási jog, I. Ferdinand király

nak Nádasdy részére kiadott felavató levelében nyilván beiktatta
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tott, ki is valahányszor ily nádori adományt adott szakadatlanul

a következő kifejezéssel élt : „ helytartósági (nem nádori) ha

talmunknál fogva , melyet ő Felsége távollétében az ő

kegyes engedelméből gyakorlunk.“

36. S.

Az országbíróról.

A nádor után azonnal következik az országbíró (judex cu

riae regiae), ki hajdan comes curialisnak (udvarbirónak) is ne

veztetett, valószinüleg rendes teendői folytán, melyek őt a király

udvarához kötötték, miért is a királyi udvart bárhova követni tar

tozott. Nagy és kiterjedt hatalma miatt, melyet nem csak az ud

varban, de az egész országban , főleg törvénykezési ügyekre nézve

gyakorolt, későbbi időben ezen méltóság ország birói czimmel

ruháztatott föl. Már II. Andrásnak törvénye szerint az udvarhoz

került minden perek, majd Zsigmond ( 1435 : 17. tcz . ) óta minden

magszakadás s egyéb a királyi jogra (jus regium ) vonatkozó pe

reknek elintézése az országbiróhoz tartoztak. Kiderül ezekből, mi

szerint ezen országos méltóság a királysággal hazánkban vagy

egykorú vagy pedig hozzá közeljáró.

Az idők különbözősége szerint az országbiró , különbféle oly

jogokkal is ruháztatott fel, melyek részint elévültek , részint gya

korlatba soha sem jöttek . Igy az erdélyi perekben a fölülvizsgálat

hajdan az országbirót illette ( Werb. III. R. 3. cz . ) , a végvárakat

megvizsgálni (1498 : 43. tez . ) , s ha a király egy év lefolyta után

nádorválasztási országgyülést hirdetni elmulasztaná, ezt saját ha

talmából kiirni tartozott ( 1608 : 3. tcz .) , mely törvény azonban

soha foganatba nem jött. Az országgyüléseken s a helytartó ta

nácsban a nádor után a második hely őt illette, a hétszemélyes

táblának közbirája volt s a nádor távollétében elnökölt; a hétsze

6 *
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mélyes táblán alországbirót és itélőmestert (protonotarius) nevezett,

pecsétje alatt birói parancsokat (mandata) adott ki s hites helyet

képezett.

37. S.

A horvát bán.

Magyarország bárói között harmadik helyen áll, s az ország

gyülésen is rangjához illő helyet foglal el Dalmát-, Horvát- és

Tótország bánja (regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae

banus). A báni méltóság igen régi s már azon időben virágzott,

midőn még Horvátország Magyarországgal egyesülve nem volt,

mint ez Crescimir horvát királynak 1063-ban kelt okleveléből

kiderül. A horvát bánokon kivül hajdan más bánok is voltak minő

a machói és szörényi bánok, kik azonban mindnyájan a határ

grófok (Markgrafen) módjára ugyanazon tisztet teljesítették, az or

szág széleit ellenséges beütések ellen megvédeni s az ország kül

biztonságára ügyelni tartozván.

A horvát bánok hatalma s tekintélye hajdan ( főleg az Anjouk

idejében) igen nagy volt, a bekövetkezett viszontagságos idők alatt

azonban késöbb annyira sülyedt, miszerint még nevük sem fordul

igen elő. Később (1608 kor. e : 11. tcz . által) a báni méltóság

ujra felállíttatván , korunkig fenmaradt, a nélkül azonban, hogy azon

hatalmat nyerte volna vissza , melylyel föleg 1. Ferdinand előtt

birt.

38. S.

Ha a bán hivatáskörét, a mint az 1848-ig fenállott, vizsgálgat

juk, látandjuk, miszerint törvényeink értelmében még most is ép

oly terjedelmes, mint sokoldalú .. Igy a király által az ezen orszá

gok ügyei s biztossága tárgyában tartott titkos tanácsokon meg

jelenni ( 1741: 11, 1791 : 65. tcz.) , szükség esetében a király
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tudtával országgyülést hirdetni ( 1791 : 58. tcz . ) tartozott. Az

országgyülésen, valamint a báni táblán elnökölt s az al- bánt is ő

nevezte ki . Ezenkivül a bán Horvát- és Tótország rendes birája

( 1659 : 45. tcz . ) s mint ilyen birói parancsokat osztogatott az al

sóbb biróságok számára. – Ezek folytán a bán a királynak hűsé

get esküdni s rendesen a kormányára bizott országokban lakni, ha

pedig azokat ügyei miatt elhagyni kénytelenült, helyettest rendelni

tartozott.

Hadi tekintetben a bán hatalma - mely eredetileg is katonai

volt, leginkább az úgynevezett báni kerületre s a báni végör

ezredekre terjedt ki , melyeknek ő tulajdonos ezredes kapitánya s

melyekben az alsóbb tiszti állomásokat is ő tölti be ( 1609 : 27. és

28. tcz.). A bán végre fölkeléskor a nevezett országok főkapitánya

s a fölkelő seregek fővezére volt.

39. S.

A tárnok.

Mióta Erdély Magyarországtól elvált , az ország bárói között

a negyedik hely a királyi főtárnok -mestert (tavernicorum re

galium magister) illette. Czime valószinüleg az ős magyar tár

gyökszóból származik , mely oly helyet jelent, melyben javak el

téve őriztetnek . Igy azon épület, melyben a királyi kincstár hajdan

őriztetett, tárháznak, a királyi jövedelmeket kezelők pedig tárno

koknak (tavernici) neveztetettek, mindezeknek főnöke volt régeb

ben néha, később pedig rendesen királyi tárnok -mesternek

czimeztetett , mely czim azonban II. András előtt sehol elő nem

fordul.

40. S.

Mindezekből valószinü , miszerint a királyi kincstárnok s a

főtárnok -mester hivatala hajdan egy és ugyan az volt. Hozzá
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tartozott a szabad királyi városok, mint a sz . korona javadalmai

fölötti törvényhatóság, a királyi kincstár s a pénzverdérei fölügye

let ; később azon várasokbeli perekben, melyek alája voltak ren

delve, másod biróságilag itélt, s a városi törvényszékekhez, mint

az ország rendes bíráinak egyike, bírói parancsokat bocsátott ( 1486 :

73.).Ehez járult, hogy az országgyülésen, a nádor s az országbíró

akadályoztatva lévén, – nem a bán , ki rangra nézve előtte volt ,

hanem a tárnok elnökölt ; korunkban a tárnok a helytartó -tanács

nak, valamint a hétszemélyes táblának is tagja.

41. $.

Az ország egyéb bárói.

Minő országbárói méltóságok léteztek hajdan a mondottakon

kivül, azoknak nevéből könnyen látható, jelenlegi szerkezetükben

azonban az országgyülésen kivül semmi hatáskörrel sem bírtak s

a nemes testőrsereg kapitányát kivéve, egyedül koronázás alkal

mával szerepeltek. A főlo vász- és fő ajtónálló - mestereknek

mindazáltal az országgyülésen többrendü teendő jutott. Igy az első

a királyi udvar s az ország rendeinek elszállásolásáról, az élelem

szerek kellő mennyiségbeni szállításáról gondoskodni s ezek árát

jog és méltányosság szerint megszabni; a rend zavartalan fentar

tására ügyelni; az utóbbi pedig a nyilvános menetek rendjéről

gondoskodni tartozott . Hajdan a főrendüeknél a rend fentartá

sára ügyelt s a rendek tábláján az alajtónállók által arra ügyelte

tett ; ő parancsolt csendet, ha szükség volt s a főrendi táblán a

szavazatokat ő szedte össze. Végül megjegyzendő, miszerint az

országgyülési törvényczikkelyek s egyéb ünnepélyes királyi okleve

lek befejezésében a főpapok után az országbárók nevei is föl

soroltattak .
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42. S.

A korona ő rök.

A sz. korona örei ugyan az ország bárói közé tulajdonképen

nem tartoznak , a királyi oklevelek s a törvényezikkelyek végén

neveik elő sem fordulnak, de rangra nézve az országbárók után

nyomban következnek . II. Ulászló alatt határoztatott, miszerint a ko

rona őrizete a világi rendből választott és annak rendje szerint

meghitelt két férfiura bizassék ( 1492 : 3 , 1500 : 23. tcz .), mely tör

vény később II. Mátyás ( 1608 : kor. e . 4. tcz .) által is megerősít

tetett. A törvény értelmében megkivántatik, hogy a koronaőrök

országgyülésileg azok közül , kiket a király e méltóságra kijelöl,

s kiknek született magyaroknak kell lenniök, választassanak s az

országgyülés szine előtt meghiteltessenek. A koronaőrök közbejövő

üresedés esetében a legközelebbi országgyülésig ideiglenesen a ki

rály által neveztetnek ki , s esküjöket letévén , ugyanott, hol a

királyi jelvények őriztetnek szoktak ünnepélyesen beiktattatni. A

kamarai elnökséget a koronaőri méltósággal egyesiteni tilos volt,

mig ezen intézkedés III. Károly uralkodása alatt ( 1715 : 38. tcz.)

meg nem szüntetett. Hogy a koronaőrök közül egyiknek állandóan

ott kell tartózkodni, hol a sz. korona őriztetik, ezen hivatal termé

szetéből, de a koronaőrök esküjéből is világos .

43. S.

A főura k .

Azok , kik hazai törvényeink szerint föuraknak , ország

nagyoknak (mágnások , magnates) neveztetnek , ebbeli nevezet

jüket , részint hivataluknak köszönik , részint a királyok ado

mányának, kik a trón és ország körül szerzett érdemekért egyes

honfiakat föuri (herczegi, grófi vagy bárói ) rangra emeltek, részint

származásuknak. Azok hivatalbeli , ezek czimzetes főuraknak



88

mondatnak. Az elsőrendüekhez tartoznak a megyék főispánjai, ezek

közül némelyek örökösök, melyeknél t. i . a főispáni méltóság egy

családnál lévén, apáról fiúra száll.

44. S.

A főuri méltóság eredete.

Már a rómaiaknál későbbi időben divatos volt a tartományok

kormányzására egyes hivatalnokokat kirendelni, kik comites pro

vincialeseknek neveztettek . A római birodalom legalább alak

zataiban Nagy Károly által helyreállíttatván, a frankbirodalom

egyes részei, a german tartományi felosztás alapján megyékre (co

mitatus, gaue) osztatott , mely részeknek kormányzása egy hadi és

politikai főnökre, mint a király helyettesére bizatott. Ezen királyi

helytartók comites (graven) név alatt fordulnak elő s tisztjükben

állott a király nevében igazságot szolgáltatni, -- a közigazgatás,

rendőrség rendes viteléről gondoskodni s a megye hadviselésre

köteles népét, a szabadokat háború idején táborba vezetni, minek

fejében tetemes királyi jószágok jövedelmeit húzták. Nagy Károly

gyenge utódjai alatt a megyei főtisztek, a középkor uralkodó hű

béries szellemétől vitetve , ezen eredetileg némelyükhöz kötött hiva

talt, az azzal járó jószágokkal együtt családjukban megörökíteni s

azokat lassanként hűbérekké átalakítani igyekeztek , mi nékik ré

szint a királyok beleegyezése mellett, részint ezek tehetlensége foly

tán sikerült is . Igy lettek a hivatalbóli grófokból lassanként szüle

tett grófok s országnagyok.

45. S.

Hazánkba n .

Midőn Sz. István a régi törzsrendszer megszüntetése mellett az

országot megyékre osztá, mindegyik élére egy királyi tisztviselőt ,
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megyei grófot ( ispánt, birót ), ki régi okleveleinkben comes pa

rochianusnak neveztetik, bizonyos területi főhatalommal rendelt;

kik pedig bizonyos várt azzal járó földekkel a királytól adományba

kaptak, az azzal járó grófi czimet nem ritkán utódaikra örökiték.

Míg a német birodalomban a királyi méltóság s hatalom ha

nyatlásával ezen tisztségek mindinkább megörökösültek s tulajdonná

váltak, addig őseink , az ily elfajulásnak elejét veendők , már az

aranybullában ( 1222 : 2 , 5 , 14 és 29) több törvényes intézkedé

seken fölül, mely által a megyei gróf hatalmát megszorítani igye

keztek , kikötötték, miszerint egész megyék örökbe ne ado

mányoztassanak. II . Ulászló alatt pedig nyilván tiltatott a me

gyei méltóságokat, mik alatt a megyei főispánságok értettek örökbe

bárkinek is adományozni, még a püspököket sem véve ki, habár

elődjeik ezen méltóságot birták volna is, kivéve ha a szent vagy

az első királyoktól eziránt kiváltságleveleket tudnának előmutatni..

( 1489 : 57, 1504 : 3. tcz . )

46. S.

A született grófok.

Hajdan a született országnagyok közé, főleg az úgynevezett

szabad grófok ( liberi comites) , fő urak , született bárók (ba

rones naturales) s a zászlósok (banderiati), kik seregeiket

saját zászlójuk alatt vezették a király táborába , soroltattak.

Ezek valamely vár vagy szabad grófságra emelt földterület

nek birtokos urai valának ; minökül a 13-ik század kezdetétől

fogva a körmendi , fraknói , oklichi, zrinyi , vodichai

urodalmak birtokosai emlitetnek, kik grófi czimüket utódaikra át

ruházták.

Őseink gondos előrelátásának köszönhetjük, hogy a vármegyei

főispánok lassanként minden területi jogot elvesztvén, a III-ik kor
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szak elején már csak megyei elöljárókká s a megyei nemességnek

fölkelés esetén vezéreivé váltak. Ámbár az örökös grófok és bárók

törvényhatósága sem volt más földesurakénál nagyobb, mindaz

által kitünő fényes érdemekért egyes családoknak ugy az örökös

grófi s bárói méltóságok , valamint az örökös főispánságok is a

legujabb korig adományoztattak.

47. S.

Azok , kik korunkban nemzetségüknél fogva az országnagyok

hoz (mágnásokhoz) számíttatnak, legnagyobb részben grófok és

bárók (comites et liberi barones) czimmel élnek, mely őket nem is

valamely vár vagy földterület birtoka, hanem ezen czímet adomá

nyozó ünnepélyes királyi oklevél folytán illeti. Bizonytalan még

mikor és mimódon léptek a régi örökös bárók és főurak közé las

sanként az ujabb nagyok a régiek számát szaporítván. Erede

tüket bizonyossággal annál nehezebb kinyomozni, minthogy az or

szágbárók régente részben legalább szabad és nagyobb grófok vol

tak, vagy a bárói czím elhagyása mellett nagyságosok vagy

urak czime által különböztették magukat a többi nemességtől, mi

ért is azoknak, kik báróságra emeltetnek, az ezen rang adományo

zását tárgyazó levelekben a nagyságos czim különösen megada

tik, mint ez nem csak az udvari kanczellária tiszti irásmódjából

de azon czimezésből is látható, melyel ő felsége őket a hozzájuk in

tézett kiadmányokban illeti.

Kétséget nem szenved, miszerint főleg az ausztriai házból szár

mazó királyok alatt neveztettek ki gyakrabban grófok és bárók,-

mindazáltal, ha tekintetbe vesszük, miszerint már Werbőczy is em

lit oly országos nagyokat , kik ezen méltóságoknak csak czimét

viselék, azon számos grófi s bárói nemzetségek , me

lyek Mátyás és II. Ulászló korában fölemlítetnek, s melyek közül

a losonczi Bánffyak maiglan báróknak irják magukat, végre azon

ez S
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oklevél, mely által Drágfy György és János II . Ulászló alatt a

bárók sorába fölvétettek , alig kételkedhetni, miszerint a báró és

grófi méltóság az ausztriai korszaknál régiebb.

48. S.

Némelyek szerint vár- és megyei grófokon ( comites castri et

parochianos) kivül I. Lajos sőt Zsigmond király idejeig, más gró

fok és nagyok nem léteztek , a gróf czim pedig határozottan csak

tisztséget, de soha valamely puszta czimet vagy rangot jelentett.

Annak nyoma, hogy valamely családban a grófi czim örökös légyen

legelőször a Pálffy nemzetségnél fordul elő . Ha azonban a névtelen

jegyzőnek hitelt adunk, az örökös országnagyok eredete az első

honalkotó szerződésre visszavihető. Kézay Simon , Thuróczy

s számos más történetiróinkból tudjuk, miszerint a királyság kez

detétől fogva külföldi fönemesek költöztek az országba s ennél fogva

már a legrégiebb oklevelekben vezérek (duces) , herczegek (prin

cipes) és grófok (comites) említetnek . Azon országnagyok te

hát, kik grófoknak neveztettek, mint ilyenek már a legrégiebb idők

től fogva korunkig léteztek . Hazai törvényeink szellemétől eltér

nek tehát azok , kik tagadják hogy minden időben kétrendbeli or

szágnagyok léteztek volna, olyanok t . i . kik hivatalaik és méltósá

gaik folytán s mások, kik nemzetségüknél fogva számíttattak az

ország nagyai közé ; s hogy méltóságukhoz mért előbbkelőbb rang

jukon kivül, melyről senki sem kételkedett a törvényhozásban s a

köztanácsban nem csekély részt vettek légyen. Nem kevesbé hibás

volna azonban azok véleménye is , kik a főurak' s országnagyok

nak ezért a többi nemességnél nagyobb jogokat akarnának tulaj

donítani; a nemesség ugyanis I. Lajos 11. tcz . s Werb . Hárm . tk.

I : 9. cz . szerint egy és ugyan az : „nec enim propterea - u . m .

Werbőczy habet Dominorum aliquis majus , nec Nobi

lis quispiam minus de libertate.“
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V. Fejezet.

A nemesi rendről.

49. S.

Mig az országgyűlés hazánkban rendi alapon gyűlt össze,

mindenki, ki a nemesség közös előjogaiban részesült , a nélkül

hogy az egyházi vagy világi nagyokhoz tartozott volna, a nemesi

rendhez soroltatott, mely az ország harmadik rendjét képezé s kü

lönböztetésül vitézlőnek mondatott. A nemességnek hajdan számos

osztályai voltak, melyek nem egyenlő jogokkal birtak.

A keleti nemzetek módjára a magyarok is törzsekre és nem

zetségre voltak felosztva, s az azokból származó szabad emberek

vitézeknek (milites ) majd vitézlőknek ( exercitantes), s mert a

király seregeiben hadi szolgálatot teljesítettek , a tizenharmadik

század óta királyi szolgáknak (servientes regii), később Kún

László idejétől pedig nemeseknek (nobiles) neveztettek . A mint

a nemesi osztályok különböző nevezettel, ugy sokáig, bár rokon,

mindazáltal egymástól nem csekély részben különböző jogokkal

birtak ; Nagy Lajos idejében azonban ez osztályok lassanként

egybeolvadván, jogaik is egyenlőkké váltak.

50. S.

A nemesség szerzése. a) a domány.

Azon kivül, hogy a nemes apától bár nem nemes anyjától

származók születésük által nemességet nyernek, —korunkban a ne

messég eredetileg háromféleképen szereztetik : királyi adomány

(donatio regia), czimeres levél (litterae armales) és honosítás

(indigenatus) által.

Az első századoktól fogva a nemesség szerzésének azon módja,

midőn valamely honpolgárnak a trón és haza körül szerzett érde
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mek fejében a törvényesen megkoronázott király által nemesi jó

szágok örökjogon birtokba adattak , adománynak neveztetett.

Ezen nemesítési módhoz megkivántatik , először hogy az ado

mánylevelek törvényes alakban és módon legyenek kibo

csátva ( 1608 : k. e. 9. tcz. ) , másodszor hogy benszülötteknek

( 1630 : 30, 1715 : 23. tcz . ) , harmadszor hogy nemesi javak

örök czimen (I. R. 4, 24 , 13. cz.) adományoztassanak. A tör

vényes alakra nézve névszerint inegkivántatik, hogy az adomány

levelek a magyar királyi kanczelláriától s a magyar királyi kan

czellár aláirásával adassanak ki .

Az adomány- levelek érvényére nézve megjegyzendő, miszerint

adományokat oly emberek részére, kik a király s az ország iránt

semmi érdemeket sem szereztek , továbbá más javakból , mint a

melyek a királyi ügyészre szálltak ( I. R. 13. cz. 1715 : 9, 1723 :

9 és 13 , 1791 : 56.) adományozni tilos ; nem szabad az ado

mánylevélbe szokatlan záradékot iktatni ( 1647 : 122, 1655 : 78.

tez .), végre kell hogy az adomány, másnak törvényes jogainak

sérelme nélkül (I. R. 13. cz.) tétessék s egy év lefolyása alatt kellő

módon kihirdetvén ünnepélyes beiktatással (statutióval) meg .

erősítessék.

51. S.

A régiebb időkből fenmaradt adománylevelekben valahányszor

az adomány nem nemes részére történt, az adományosnak a va

lódi nemesek közé való fölvétele rendszerint világosan kitétetett.

Később azonban ezen nemesítési záradék az adománylevelekből ki

hagyatott, minthogy nemesi javak, minők várak, várasok, falvak

s más ingatlan javak birtokára a nem nemesek a fenállott törvé

nyek értelmében a legutóbbi időkig képtelenek voltak ; a mint te

hát a király valakinek ily jószágot adományoz, őt annak birtokára

tettleg képesíttette, ubi „ Princeps noster , ugymond Werbőczyوو
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quempiam jure possessionario condonaverit, mox

ille , statutione legitime subsequente, in verum nobi

lem creatur.“

52. S.

örökbe fogadás és fiusítás.

Az örökbe fogadás (adoptio) és fiusítás (praefectio) az

adományozás bizonyos nemeit képezik, melyek ugyan nem maguk

ba véve, de a reájuk következő királyi kiváltságlevél által nemes

séget ad . Nem szükséges tehát ezekbe a nemesítés megtörténttét

világos szavakkal különösen kitenni. Ugyanennek van helye, midőn

nemesi javak királyi jóváhagyás mellett ruháztatnak át, minthogy

ezen királyi jóváhagyás (consensus regius) királyi adomány erejé

vel bír ( I. R. 7. 8. tcz .) .

Fiusit ás (praefectio) oly királyi szabadalom , mely által vala

mely leányörökös, ki az egyedül fiágra szólló javakban törvénye

sen nem örökösödhetnék , fiúnak nyilvánítatik , hogy ezen javak

birtokára képesítessék, a nélkül hogy ezért a javak fiágbeliek lenni

megszünnének. Hogy ez , valamint az örökbe fogadás (adoptio)

csak törvényes örökösök nem létében bír erővel, a törvények

szelleméből következik.

* ) Ha a beiktatásnak ellenmondatott , s az ellenmondás alapja igazolta

tott, az adomány minden erejét veszti, kétséges azonban valjon ez által

a nemesség is elveszett légyen ? Némelyek tagadják ez utóbbit , mivel a neme

sítési jogot kizárólag a fejedelemnek fentartottnak állítják, ki szándokát az

adománylevél kiadása által eléggé nyilvánitá, magánosok ellenmondása te

hát, kiknek jogai ez által nem sértetnek, ezen királyi intézkedést nem gá

tolhatja, annál kevésbé érvénytelenítheti . Mások ellenben a fejdelem akaratját

mintegy az adománynyal járó föltételűl tekintik, kinek egyébiránt szabad aka

ratában marad , a fölkérőt az adománylevélben, ha ezt különösen kérné, való

ságos nemessé világos szavakkal tenni .
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53. S.

Czimeres levelek.

Kit a király , adomány nélkül nemesi ranggal felruházni akar,

annak e végre bizonyos ünnepélyes levelet ad ki, mely az azon

látható czimerrről czimeres levélnek (armalisnak) nevezte

tik . Ezen nemesítési mód hazánkban Zsigmond király előtt di

vatban nem volt, ez időtől fogva azonban mint olcsó jutalmazási

mód gyakrabban kezdett előfordulni.

Ervényükre, különbeni semmiségük terhe alatt ( 1630 : 30 ,

1655 : 36.) a kiváltságlevelek rendes kellékein kivül, még megki

vántatott, hogy bennük a nemesség adományozása nyilván

kitétessék, hogy érdemes hazafiukuak, s a törvény szabta elégsé

ges ajánlat folytán adassanak ki . E végre egy egész megyének

vagy három királyi tanácsosnak, városi polgárnál, két királyi ta

nácsos s a városi tanácsnak ajánlása kivántatott meg – jobbágynál

ezen fölül földes uraságának beleegyezése is ; mi azonban a jobb

ágyi viszony megszüntevel ujabb törvényeink értelmében fölös

legessé vált.

Az adomány, valamint a czimeres levél csak belföldinek ,

honfiunak ad nemességét, mely azonban személyi erejére nézve

egy és ugyanazon. A kettő közötti különbség abból áll, hogy az

adománylevél nemesi birtokot s ez által nemesi birtokképessé

get s nemességet ad, mig a czimeres levél által az illető csak

birtokképességet s világos szavakkal nemességet, nemesi birtok

nélkül kap.

54. S.

A honosítás.

Hazai törvényeink szerint idegenek sem adomány sem czíme

res levél által nem válhatnak magyar nemesekké, e végre szük
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séges, hogy előbb a magyar honfiak sorába fölvétessenek v. i . hogy

honfiuságot (indigenatust) nyerjenek. Átalán véve a honositás

vagy közvetlen vagy közvetett. Ez utóbbi ugyan nem nemesít, de

magyarít, s ez által a honositottat vagy utódit arra képesíti, hogy

más nem nemes magyarként nemességet nyerhessen. Ki hazánk

ban állandó megmaradási szándékkal letelepedve tíz éven át lakik,

az nem annyira a törvény világos rendelete, mint inkább szokásunk

szerint honosultnak tekintendő. Az 1630 : 30. tcz . a nem honosí

tott idegeneket országos nemeseknek tekinteni s az idegeneket habár

tettleg az országban laknának is , czimeres levelek által a honfiak

sorába felvenni tiltja.

Az ünnepélyes honosítás ellenben, mint más nemzeteknél ugy a

magyarnál is, a nemesítés külön módját képezé, s ki abban része

sült, azonnal országos nemessé lett. Hajdan főleg első királyaink

alatt ezen nemesítési mód történelmünk tanusága szerint fejedel

meink által korlátlanul gyakoroltatott; midőn azonban ezen kegyet,

mely kellő mérséklettel adományozva minden országnak hasznára

van , oly nagy bökezüséggel kezdék osztogatni, mi szerint a hon

fiak irigységét felköltötték, ezek a honfiusitási jogot megszorítani

igyekeztek s a honosítást bizonyos föltételekhez kötötték .

55. S.

Eltekintve számos törvényeinktől, melyek idegeneket egyházi

s világi méltóságokra emelni tiltanak, megjegyzendő, miszerint a

legujabb időkig I. Mátyás király törvénye ( 1486 : 32. tcz.) ér

telmében a velenczeiek és lengyelek az országban semminemü

fekvő tulajdont sem birhattak az országban ; mely törvény csak

nem rég lön megszüntetve.

A mi a honosítás körüli eljárást napjainkban illeti ez I. Ferdi

nand ( 1542 : 20. tcz. ) óta törvényesen meg van állapítva. Ez sze

rint a királynak azon joga idegeneket országgyülés esetén az or
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szág rendeinek , különben pedig a magyar országbárók és tanácso

soknak tudtával és közreműködésével honositani fenhagyatott;

ezen honosítandók azonban mindkét esetben, honositásuk előtt a

királynak hűséget, az ország törvényeinek megtartását esküvel fo

gadni s igérni tartoznak miszerint az ország szabadságait tehetsé

gükhöz képest megvédendik , s mindazt teljesítendik , mivel a hon

polgárok az országnak tartoznak . Ezen eskü a királyi könyvekbe

szórúl szóra beiktatandó s a honfiusitás a honositási díj előleges le

fizetése után ( 1830 : 17. tez.) beczikkelyezendő.

56. S.

A törvényesités.

A nemesség egyedül a törvényes utódokra szállván át , a tör

vénytelen ágyból , bár nemes szülőktől származók nem nemesek, ha

csak utólagos törvényesítés (legitimatio) által a törvényes

gyermekek jogaiba nem helyeztetnek.

Hazai törvényeink a törvényesitésnek csak két módját ismerik ,

u. m. későbbi házasság és a király kegyelme által. A kö

vetkező házasság által törvényesítettek minden tekintetben valósá

gos, igaz és törvényes gyermekeknek tekintendők, s mindazon jo

gokban és kiváltságokban részesülnek , melyek a „törvényes örö

kösöket illetik s igy a nemességben is. Ugyan ez áll a királyi

kegyelem általi törvényesítésről , mely a törvényesítettnek teljes

családjogot ad, de nem a törvényes örökösök, hanem , a mint ez

a kiváltság természetéből folyik, egyedül a királyi ügyész ellen .

57. S.

A nemesség bizonyítása
.

Azon háborús és viszontagságos időkben , minőket hazánk főleg

a török világ alatt ért, sok családi oklevél elveszett , még több el

7
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tévedt, ugy hogy sokan nemesijoguk használatából is kiestek, mások

nak pedig nemessége kétessé vált. A kétségbe vont nemességet,

kellő helyen s annak rendje szerint alkalmas bizonyitékokkal kell

igazolni; mely eljárás nemesitési pernek neveztetik ; s III. Károly

rendelvényei s a lassanként megszilárduló szokás által szabályoz

tatik .

58. S.

A nemesség elvesztése.

Vitás kérdés , valjon a nemesség a családnak kihalta előtt,

lemondás avagy valamely büntett folytán megszünhetik - e? Némely

lyek állitása szerint, a már született gyermekek sérelme nélkül,

a nemességről, mint egyéb jogról lemondhatni, mások , névszerint

hazai jogászaink ellenkezőleg vélekednek . A nemesség ugyanis

személyes kiváltságot ad, nem csak a fölkérőnek , de minden utód

jának is , kiket az apa hazai törvényeink értelmében még ősi javaik

tól sem foszthat meg örökre, mennél kevesbé tehát személyes

joguktól. Helyesebb azon vélemény miszerint a nemesség

kivándorlás, a hazának szándokos és végképeni elhagyása

által elvész . Ha az apa oly sulyos büntettet követ el, melyre fej és

jószág vesztés van szabva , a törvény az ártatlan gyer

mekek sorsa iránt világosan rendelkezik. Az 1790 : 56. tcz .

ugyanis ily esetben a vagyon vesztést egyedül a vétkes osztályré

szére szoritja, a gyermekek nemesi joga s kiváltságaik , az ősi

javakból őket illető résszel együtt érintetlen maradván . Ki pedig a

király vagy haza ellen főbenjáró büntettet követ el , azért életének

s vagyonának vesztésével lakol , ha csak fejedelmi kegyelemben

nem részesül.
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VI. Fejezet.

A szabad királyi városokról.

59. S.

A vára sok eredete.

Hazánk azon részeiben, melyeket a rómaiak elfoglaltak, a ró

mai rendszer folytán gyarmati várasok keletkeztek . Ezek a nagy

vándorlás alatt, részint végkép elpusztultak , részint megváltozott

név alatt maiglan is fenállanak . A népvándorlás emberhullámai

végre lecsendesülvén , a határszélek védelmére, majd kereskedelmi

tekintetekből várak s ezek körül várasok építettek. Különösen a

püspökök s a királyok székhelyein lassanként tetemesb iparos nép

ség kezdett letelepülni, ez által ujabb várasokat alapítván. Ez a

várasok eredetéről átalában. A mi a királyi várasok eredetét

s azoknak az ország rendei közé való fölvételét illeti, arról fentebb

szólottunk. Ily királyi várasok alatt hazai törvényeink csak azo

kat értették , melyek királyi kiváltságok folytán külön törvény

hatósággal birtak , mindennemü földesuri szolgálattól már 1848

előtt is mentek valának s a királyon kivül, kinek földjein letele

pedtek, más urat nem ismertek.

60. S.

Az ily községeket együttlegesen az átalános nemesi kiváltságok

illették, ingatlan javakra nézve földesuri hatalommal birtak s e rész

ben a nemesekkel egyenlő jogvédelmekkel élvén, ugyanazon biró

ságok hatósága alá tartoztak . Ezen fényes kiváltságok fejében azon

ban ők is nemesek módjára hadviselésre voltak kötelezve, miért is

a szabad királyi várasok egyegy nemes ember gyanánt tekintet

tek ; nehogy azonban tetemesb földbirtok holt kézre jusson, a vá

rasoknak ingatlan jószágokat szerezni régi törvény (1542:33. tcz.)

által tiltatott .

7 *
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A közös nemesi jogokon kivül , gyakran még külön kivált

ságokkal is birtak. A királyi felszabadító levelekben különféle sza

badalmak fordulnak elő , melyek öket mint bizonyos testületet illet

ték . Ezekhez tartozott, hogy együttvéve az ország negyedik rendet

képezték , mint ilyenek az országgyüléseken megjelentek s külön

külön saját törvényhatóságot képeztek . -- A királyi városok népes

sége túlnyomólag bevándorlott jövevényekből alakulván s mivel a

királyok földjén letelepedett, a királyoktól napjainkig különös függe

tegségben lévén, nehogy „ a negyedik rend számával és szavazatai

val a többieket fölül haladja“, az 1687 : 17. tcz. által megállapít

tatott „ miszerint a szabad királyi városok száma ezentúl ne szapo

rítassék , sem azon várasok, melyek a királyi várasok rendébe még

föl nem vétettek , abba föl ne vétessenek ; ha pedig ezen törvény

ellenében valamely helység a királyi várasok sorába fölvétetett

volna , az ily helyek föl nemvetteknek tekintessenek ; hacsak Ő

Felsége nagy érdemek , vagy a közhaszon által indíttatva egyik

vagy másik helynek ily kegyelmet törvény által adományozni nem

méltóztatandik “ . Mely időtől fogva , a várasok beczikkelyezésük

előtt az országgyülésen meg nem jelenhettek.

Ezen kiváltságokon fölül a királyi várasok vámszedési , vá

sári , partijogokkal, kisebb királyi haszonvételekkel

birtak ; a pallosjogot ( jus gladii) s az egyházi kegyuraságot

(patronatus) királyi szabadalmaknál fogva gyakorolták s örökösök

nélkül elhunyt polgártársaik vagyona is , hütlenség vagy fölség

sértés esetét kivéve , nem a királyi, hanem a városi ügyészre szállt.

61. S.

A várasi polgárokról.

Várasi polgároknak azok neveztetnek , kik az ország fejedel

mének különös hűséget s a köz , valamint a város helyhatósági
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törvényeinek szoros megtartását esküvel igérvén, bizonyos megha

tározott mód szerint a váras tagjaiúl ünnepélyesen fölfogadtatnak.

A várasi polgárok , eredettől fogva , minden idegen biróság

alól föl voltak mentve, az országgyülésre szabadságleveleik értel

mében követeket , nem különben belügyeik igazgatására s jogaik

védelmére tisztviselőket és tanácsot választhattak , s hazai törvé

nyeink által megállapított egyéb jogokat is gyakoroltak ; igy a

vám és harminczadtól mentve voltak , mi azonban az 1848-iki tör

vények folytán megszünt.

62. $ .

A bányavárasok.

A szabad királyi várasokhoz számítandók azon várasok is ,

melyek túlnyomólag bányamiveléssel foglalkozván, bányavára -

soknak (civitates montanae) neveztetnek . A kiváltságos vá

rasok (oppida privilegiata) ellenben habár kisebb nagyobb szaba

dalmakkal voltak is fölruházva a királyi várasok rendéhez nem

tartoztak . ( 1790 : 25, 1630 : 21 s . t. tcz .)

A bányavárasok inkább helyzetük s keresetmódjuk, a bánya

mivelés által különböztek a többi szab. kir. várasoktól, mint jo

gaikra nézve, csakhogy a katona beszállásolástól mentek voltak,

partjoggal (jus stapulae) és egyéb régi kiváltságokkal birtak , főleg

a régi hét bányaváros. ( 1553 : 29, 1635 : 53 , 1723 : 3 stb . tcz . )

Ezek külön közös törvényhatósággal is birtak azon szövetségi

viszony folytán , mely őket egybeköté s melynek feje Körmöczbá

nya volt.

63. S.

Az 1848 : XXIII. tcz. által, habár ideiglenes volt is, a szabad

kir. várasok megkapták azon függetlenséget, mely minden egészsé

ges községi életnek alapföltétele. Ezen törvény által kimonda
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tott, miszerint a várasok, mint köztörvényhatóságok, közdolgaikat

törvényes felsőbb felügyelet alatt , minden más törvényhatóságtól

függetlenül a köztörvény szerint igazgathatják. A várasok egyúttal,

lakosságukhoz képest kis, közép és nagyokra osztattak. Azon vá

rasok , melyekben 12000nél kevesebb lakos van a kis , – melyek

ben 12000 lakosnál több, de 30000nél kevesebb van a középvára

sok s melyekben 30000 lakosnál több van a nagy várasok közé

soroltattak . Az idézett tez, értelmében a sz. kir. városok lakosai

mérsékelt census szerint titkos szavazat utján , de közvetlenül vá

lasztják a (polgármester, főbiró , főkapitány, alkapitányok, tanács

beliek, jegyzők, tiszti ügyészek stből álló) tisztikart s a képviselő

testületet, melynek kisvárasokban legalább 30, középvárasokban leg

alább 82, nagyvárasokban legalább 157 tagból kell állania ; s az

országgyülési követeket.

VII . Fejezet

A nemesi kiváltságokkal biró egyéb közönségekről.

64. S.

A Jászok és Kunok.

A nemesi szabadalmakkal biró közönségek között első helyen

emlitendők a Jászok s a Kunok kerületei, kiknek Bessenyök neve

alatt ismeretes öseik , a tizennegyedik században Salamontól Sz.

László ellenében hivattak be az országba. László ugyan a harczias

nemzetségeket több csatában keményen megverte , de végre őket,

mint a magyarral testvértörzset hazánkban letelepité . Ezeket

követték II. István alatt a Bolgárországban Komnenos byzanczi

császár által szorongatott kuntörzsek, mig végre ezen bevándorlást

a IV. Béla korában Kuthen király vezérlete alatt a tatárok elől me

nekülő krimiai s bessarabiai kunok berekeszték . A jászok és kunok
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jelenleg három külön kerületet u . m . a jászságot, kis- és nagy

kunságot képezik.

65. S.

Viszontagságaik.

Ezen virágzó és harczias gyarmatok királyaink nevezetesen

IV . László által fényes kiváltságokban részesítettek, oly annyira,

hogy Magyarország többi lakosainál irigységet költöttek. – De

szabadságuk idővel hanyatlott s már II. Ulászló korában a korona

jószágok között soroltatnak fel. A mohácsi vész után következett

nehéz időkben sorsuk mindinkább hanyatlott, ugy, hogy előbb a

német lovagrendnek elzálogosítatván, majd III. Károly alatt a pesti

hadastyánok pénzalapjának ajándékoztattak ; mig végre Mária

Therézia uralkodása alatt 1745-ben magukat a félmillió forintnyi

beiratási dij lefizetése mellett örökre megváltván, ősi szabadságu

kat visszanyerték. Szabadalmaik megerősítetvén , közigazgatá

suk , a mennyire lehetett a régi alakra visszavezettetett s az uj

viszonyokhoz mért szabályok és utasitások által rendeztetett. Ezen

szabályozás , az ország rendeinek közbejárása folytán többször ki

igazítatván , a későbbi királyi oklevelek a rendelvényekkel együtt

a nevezett kerületek szabadságának s közigazgatási módjának alap

ját képezé ; s az 1848 : 25. tez . által bővebb magyarázatát nyer

vén , ujra biztosíttatott.

66. S.

Megváltásuk idejétől fogva a Jászok és Kunok a megyék tör

vényhatósága alól kivétetvén , grófjuk s főbirájokul a nádort tisz

telék, kinek felügyelete alatt a nádori főkapitány s annak helyet

tese, az alkapitány , a melléje rendelt négy nádori táblabiró s

a közgyülésen választott egyéb tisztviselők közremüködésével,

intézé el a kerületek közigazgatási, gazdászati s törvénykezési
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ügyeit. Minden kerületnek van külön kapitánya s tisztviselőkara,

mely a főkapitány elnöklete alatt tanácskozván, úgy a polgári vala

mint a büntető igazságot kiszolgáltatja.

Szabadalmaikat illetőleg megjegyzendő, miszerint több királyi

haszonvételekkel (regaliakkal) birtak s a katholikus biten lévők az

egyházi kegyurságot is gyakorolták. Jövevényeket kényük szerint

felfogadtak, avagy kizártak. A jász -kunok, 1848 előtt a közön

séges szabadalmak alapján az ország határain belül , minden vám

és tized, nem különben a királyi adó (census regius) fizetésétől is

felmentve voltak, s az 1791 : 29. tcz. folytán , az országgyülésen

üléssel és szavazattal is birtak.

Ezen kétségtelenül fényes kiváltságok fejében nemcsak, a haza

védelmére szükség esetén nemesek módjára fölkelni, de saját földjeik

től adót s a nádornak évente három ezer arany tiszteletdijt is fizetni

tartoztak.

67. S.

A hajdúvárasok.

A Jász -kunokhoz hasonló szabadságokkal birnak a Szabolcs

vármegyébe beszögellett, de annak törvényhatóságától független

hajdúvárasok. Ezek számra hatan u . m . Böszörmény, Nánás,

Szoboszló, Dorog, Hatház és Vámos-Pires, eredetüket Bocskay Ist

ván erdélyi fejdelemtől veszik, ki az alatta küzdött szabad hajdúkat

1605 Deczember 10 -kén kelt adomány levelével fejenként nemes

ségre emelte . Ezen adománylevél legelőször Rudolf (Bécsi békekötés

14. pont) majd utódjai által megerősíttetett , sőt némely felavatási

oklevélbe is felvétetett. Az 1791 tcz. által a hajdúvárasok is az

országgyülésen szavazatot kaptak.

Napjainkban a hajdúk a megye törvényhatóságától teljesen föl

mentve régi birtokaikat teljes tulajdoni joggal birják , mint ilyenek

azonban új birtokok szerzésétől eltiltattak . A hajdú várasok élén
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áll a főkapitány, ennek elnöklete alatt tartatnak a gyülések, melye

ken a közigazgatási , birói és gazdászati ügyek elintéztetnek . Vol

tak alkapitányaik, táblabiráik , ügyészeik , kik a többi szokott

tisztséggel együtt az 1848 : 26 tcz. által is korábbi szerkezetük

ben meghagyattak . Régiebb törvényeink értelmében vámot nem

fizettek s maguk is katonák lévén , katona beszállásolástól mentek

voltak ; ellenben nem csak a többi nemességgel együtt szükség ese

tén fölkelni, de béke idején is a rendes katonasághoz ujonczokat

adni tartoztak .

68. S.

A lándzsások szék e .

A most elősoroltakon kivül még két kerület létezett , mely

habár azon megyétől függött is, melybe beékelve volt, mindazáltal

külön szabadalmakkal birt. Egyikük a tiz szepesi lándzsá

sok várasainak széke (sedes lanceatorum ) volt Szepes megyében,

másikuk a túrmezei nemesek kerülete (Campus Turopolyensis)

Zágráb megyében. Az első szék nevezetét onnan vette , mert

hajdan a magyar királynak testőrségül tiz lándzsást kiállitani tarto

zott. Ügyeiket néha külön tisztviselők kezelték ( 1596 : 10. tez .)

mig végre századunk elején ( 1802 : 10. tcz .) teljesen Szepes me

gyébe bekebleztettek.

69. $ .

A túrmezei kerület.

A túrmezei (turopolyai) nemes kerület Zágráb megyében , egy

testbe egyesített huszonnégy nemes községből áll , melynek lakói,

túrmezei nemeseknek ( nobiles campi turopolya) neveztetnek . Ezek

ősei hajdan a zágrábi várnak jobbágyai (várnépe) valának , kik

hűséges és vitéz szolgálatjaik miatt IV . Béla, ennek unokája László

és Hunyady Mátyás királyok, nem különben Rudolf és Károly Csá



106

szárok kegyelméből azon kiváltságot kapták , miszerint maguknak

önálló tisztikart szabadon választhattak ( 1723. 92. 1741 : 60

tcz.). A túrmezeiek személyenként nemesek lévén , jogaik a ne

meseket átalában illető személyi és dologi kiváltságokon kivül hi

tes pecsét és közös levéltár birtokában, valamint saját törvényható

ságban pontosultak össze, mint ezt az 1582-ik évi mártius 8-kán

kiadott rudolfi oklevél elősorolja. Háború esetén hadjutalékjuk

nem Zágráb megyének fölkeléséhez csatlakozott, hanem saját zász

lója alatt szállt táborba.

VIII . Fejezet.

A papnemesek és szabadosokról.

70. S.

Valamint a nemesek hajdan különbféle osztályokból álltak ,

úgy nem nemesek is igen különböző rendekre szakadtak . Voltak

névszerint a királyi várasokban királyi jövevények (hospites re

gii) , várnépek (populi castrenses) s egyházi hadi népek, kik

bizonyos földeket minden más adózás és úri szolgálattól menten oly

föltétel alatt birtak , hogy a várt vagy egyházat , melyhez tartoz

tak védelmezzék s háború idején táborba szálljanak. Ezeken kivül

voltak hajdan rabszolgák (servi), jobbágyok ( coloni) s a vár

környék falvaiban élő különbnél különböző állapotu udvarnokok

(conditionarii).

71. S.

A papnemesek.

Az egyházi vagy papnemesek (Nobiles Praediales) , kiket az

aranybulla a királyi szolgákkal ellentétben egyházi szolgáknak (ser

vientes ecclesiarum ) nevezett , papnemeseknek azért neveztettek,

mert az erre jogosított főpapoktól adományul bizonyos telkeket kap

tak, mikkel a nemesiekhez hasonlagos szabadalmak jártak . Hogy
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a praedialisták a kereszténységgel s a királyi méltósággal hazánk

ban egykorúak, többek között legvilágosabban kiderül Sz. István

nak által a sz . Mária és sz . Benedeknek vashegyi zárdája számára

1015 évben kiadott s gf. Battyányi erdélyi püspök által közlött

adomány leveléből : „ dotavimus idem monasterium ,

az idézett oklevél ide vonatkozó helye, populis tam liberis

quam servis, liberis , scilicet ducentis militibus, quos sub

talem redegimus militiam , ut si forte in regno suborietur seditio,

ad monasterii armata manu concurrant custodiam “ *).

ugy szól

72. S.

Ezen intézet czélja világos . Sz . István ugyanis nem elégedett

meg azzal , hogy a püspökségeket és zárdákat adományokkal

gazdagon ellássa , de a bekövetkezendő zavargásokat előre látván

az egyházak védelmére várakat s hadinépeket is rendelt, kik min

den egyéb szolgálattól, adózástól menten, béke idején az illető fő

papok s zárdák őrizetére legyenek , háború idején pedig nemesekként

fölkelvén , az illető főpapokat zászlójuk alatt a hadba kövessék. Az

egyházak védelmezése béke idején idővel feleslegessé vált, a fölkelés

idején azonban a papnemesek legujabb időkig táborba szállni tartoztak.

Hajdan több egyházi söt világi nagyok is birtak ily fegyveres

néppel, ebbeli joguk azonban idő folytában elenyészett. Korunkig

fenmaradtak az esztergami érseknek praedialistái , Vajk , Érseklél

és Verebély székekben, - a győri püspöknek a vecsei , a győri

káptalannak a bácsi székben. A sz. Mártoni apát s a Zágrábi püs

pök szinte praediálistákkal bírt.

73. S.

Kiváltságaik.

Kiváltságaik közé tartozott, miszerint telkeiktől adót nem fizet

tek , vám és katonatartástól mentek voltak s hogy saját tisztvise

* ) Leg . eccl . Tom . I. , p . 375 .
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lőkkel birtak, kiknek elseje az esztergami érsekséghez tartozó székek

ben palatinusi czimmel élt. Közügyeiket saját közgyüléseiken vég

zették s praedialista telkeik és jogaik tárgyában egyedül saját

biráiknak voltak alávetve.

Habár ezen kiváltságok az országos nemesek szabadalmaira

emlékeztetnek , a praedialisták mind az által helytelenül nevez

tetnek nemeseknek még azok is, kik az adományozó főpapnak ható

sága alatt nem álltak ; miért is ezen egyházi nemesek az országos

nemesek közé hazánkban nem soroltathatnak *). Megjegyzendő,

miszerint ezen nemesek közé más módon, mint ily telek adományo

zása által senki föl nem vétethetik , s hogy más egyházi telket,

mint a mely ősidőktől fogva a czélra rendeltetett, az illető főpapnak

adományoznia szabad nem volt ; mely telkek , magszakadás vagy

hűtlenség esetére nem a királyi ügyészre, hanem az adományzó

egyházra szálltak vissza .

74. S.

A XVI. szepesi váras .

A kiváltságos kerületek közé számítandók még a XVI. szepesi

várasok kerülete , mely Zsigmond király által a lengyeleknek elzálo

* ) Az országos nemesek s az úgy nevezett praedialisták közötti különbséget

világosan tünteti fel Mátyás királynak 1467 - ről kelt oklevelének következő

helye : „ Pro parte fidelium Nostrorum Praedialium Episcopatus Zagrabiensis

Nostrae expositum est' Majestati eo modo , qualiter videlicet ipsi ex antiqua

eorum consvetudine ac indultis et concessionibus divorum Regum Hugariae,

Nostrorum videlicet antecessorum , semper in medio eorum laudabiliter observatis,

quomodolibet omnibus illis libertatibus et Nobilium praerogativis , quibus caeteri

Nobiles utuntur et gaudent dumtaxat excepto in quantum videlicet Ju

risdictione Ecclesia e Zagrabiensis et Episcopo in eadem Ecclesia ,

pro tempore constituto , cum debitis et consvetis servitiis et

obedientia subjecti haberentur usi fuerunt et gavisi. “ (L. Ker

chelich . Hist. Ecl . Zagr . P. I. C. 8 , p . 48. )
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gosítatván , dicső emlékezetü Mária Therézia által 1772 -ben, a magyar

sz. koronához visszacsatoltatott. Polgáraik azon régi szász beván

dorlók utódai , kik még az Árpádok alatt a Szepességben letelepedvén

fényes kiváltságokkal felruháztattak . Visszacsatolásuk óta külön

tartományt képeztek, mely Mária Therézia szabadalmas levele sze

rint külön közigazgatással , törvénykezéssel és főnökkel bírt , ki

Grófnak neveztetett, s általuk szabadon választatott “ ) .

75. S.

A szabadosokról.

A régi oklevelek irásmódjában a szabademberek (liberi ho

mines) a szabadosoktól (libertini) megkülönböztetnek ; szabadok

nak azok neveztettek , kik külországokból bevándoroltak , valamint

azon szolgák , kik teljes szabadsággal megajándékoztattak. Szabado

soknak ellenben azok , kik ugyan a szolgaságból kibocsáttattak

mindazáltal uraik irányában bizonyos függetegségben maradtak .

Valamint tehát röghöz kötött örök jobbágyok léteztek , ugy nem

hiányoztak ezektől különböző szabadosok osztályai sem , söt maga

a törvény ( 1723 : 69 tcz.) a görög katholikus papok fiait szaba

dosoknak nyilvánitotta.

76. $ .

Tisztesbosztály uak s félnemesek.

A tisztesbosztályuak (honoratiórok) közé azok számitat

tak, kik állásuk vagy foglalkozásuk folytán a többi néptől külön

böztek , a nélkül, hogy akár a nemesek akár a polgárok közé tar

toztak volna. Ilyenekül tekintettek , a köz és magán tisztviselők,

* ) A tizenhat szepesi város a következő : Béla , Leibitz, Menhard , Dur

rand, Rusnikócz, Matheócz, Felka, Poprád , Szepes , Szombath, Strázsa, Igló,

Váralja, Olaszi , Gnezda , Lubló és Podolin .
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lelkészek , tanárok , orvosok , ügyvédek, tudorok, gyógyszerészek

s több e félék . Félnemesek (Agiles) név alatt azok értetnek, kik ne

mes anyától, de nemnemes apától származván, az anyjukról örök

lött nemesi birtokot nemesi joggal birták , a nélkül azonban , hogy

ezért személyükre nézve nemesek lettek volna.

IX. Fejezet.

A jobbágyok állapotáról.

77. S.

A jobbágyság eredete hazánkban ép ugy, mint a középkor egyéb

államaiban homályos és hihetőleg különböző körülmények
követ

kezménye. Első eredete valószinűleg azon történeti tényen alapult,

miszerint a népvándorlás
idején a győzedelmes nemzet a meghódí

tott ország területének egy részét tulajdonul megtartván , nagyobb

részét bizonyos adózások és szolgálatok föltétele alatt a régi lako

sok kezén meghagyta ; ehez járult, hogy később az olygarchia

hatalma növekedvén , kisebb birtoku szabadok országnagyoktól

földeket örök bér mellett vévén át, az előbbeniekhez
hasonló füg

getegségi viszonyba kerültek . A jobbágyok sorsa eleinte igen

nehéz volt , később azonban a magyarok a kereszténységre
térvén

javult, főleg mivel a sz . királyok törvényei ezen a rabsághoz közel

álló állapotnak megszüntetésére
törekedtek, büntetést szabván azok

ellen, kik a felszabadított
szolgákat ujra rabságba hajtani merészel

nék . (Sz. István D. 2. k . 26 fej.)

78. $ .

A jobbágyok különböző osztályai.

Már a vezérek korában , de főleg első királyaik alatt szabad

jövevények (hospites liberi) emlitetnek, kik mások földjeit mivelik .

A szabad szolgáknak osztályai a bevándorló idegenek által szapo

rodtak, melyek között megemlitésre méltok névszerint az ugy nevezett
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soltészok . Még az árpádvérből származó királyok alatt a szolgák

nevezete lassanként kijött a divatból s a jobbágy czimmel cseréltet

vén fel, a jobbágyoknak szabad költözködési joga törvényesen

megállapítatott ( 1405. 1. d. 6 tcz . , 1435 : 7 , 1458 : 15 , 1471 :

16, 1492 : 93 és 94 tcz.) . A királyi hatalomnak a Jagellók idejé

ben hanyatlása s az olygarchia féktelenségének növekedése idejében

a parasztság sorsa is tettleg mind nyomasztóbbá vált, mig végre a

törökök ellen 1514 -ben hirdetett keresztháború az elnyomott jobb

ágyságnak alkalmul szolgált az alsó nemesség egy részével szövet

kezve, az urak ellen nyiltan fellázadni. Dózsa György vezérlete

alatt a fölzendűlt parasztok iszonyú dúlásokat követtek el, mig

végre Temesvár mellett megveretvén a demokratikus mozgalom

vérben fojtatott el . A kegyetlen büntetéseken fölül, melyekkel a láza

dás vezetői s részesei sujtattak , az egész jobbágyság, a szabad

költözési jogtól megfosztatván az 1514 : 25. tez . által örökös szol

gaságra kárhoztattatott. Később a királyok politikai okoktól vezé

reltetve a jobbágyok sorsát különböző törvények által enyhiteni

igyekeztek ugyan, de csekély eredménynyel, ugy hogy a jobbágyok

röghöz kötöttsége nem egy vármegyében II. József császár idejéig

fenmaradt, ki valódi emberbaráti szeretet szellemétől vezéreltetve

1785 aug. 22 -kén kelt rendeletével az örökös jobbágyságot végkép

eltörölte és a jobbágyoknak költözködési s végrendelkezési szabad

ságát ujra biztosította .

“ ) A soltészok (sculteti) idegen bevándorlók voltak , kik schultei

szoknak czimezett vezéreiktől kapták soltész nevüket. Ezen jövevények a

földesuraktól bizonyos szerződés mellett földeket örökbérbe vévén , kiváltsá

gokkal ruháztattak fel, melyek között különösen felemlítendő, miszerint pol

gári ügyekben egyedüli birájuk, vezetőjük a soltész vala . Minden szolgai

munkától mentesek, a királyoknak, mint véduraiknak bizonyos évi bért fizetni

tartoztak .
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79. S.

Az urbéri rendezés.

A jobbágyság állapotja a rendes katonaság behozatala óta,

nem csak jogilag, de tettleg is javulni kezdett. Ez időtől fogva, ugy

a királyok, valamint később a rendek politikai s nemzetgaszdázati

tekintetek által vezettetve az adózó népnek bizonyos örökösödési jo

got kezdtek biztosítani s az uri szolgálatokat és adózásokat bizo

nyos szabály által egyre mindenkorra meghatározni, mely szabály

akár a magyar urbér, akár a latin urbo, urburo szótól , urbárium

nak (urbérnek) neveztetett. Ily urbéri szabály legelőször III. Ká

roly alatt 1737-ben hozatott be a tótországi megyékbe. Dicső em

lékezetü ivadéka Mária Therézia az 1764-ki országgyülésen ha

sonló rendelésnek kidolgozására szólította föl a rendeket, de ezek

ebbe , nemesi kiváltságaikat féltvén , be nem bocsátkoztak, mire a

királyné ezen rendezést a kormányszékek által kidolgoztatta és az

országgyülés felosztása után következő két év alatt végre is haj

tatta ; mely szabályzatot az 1791 -ik évi országgyülés ideiglenes

törvény gyanánt el is fogadott. (L. Horváth Magy. Tört. III. k .

468 s. k . lap.)

80. S.

Csekély módositásokkal a jobbágyok sorsa Mária Therézia és

József czászár korától ugyanaz maradt egészen 1836 -ig, midőn a

földesurak és jobbágyaik között fenálló viszony ujra a kor kivánal

maihoz illő módon szabályoztatott, a kétségek eloszlattak, az urbéri

szolgálatok és adózások leszolgálási módja könnyitetett, az urasá

gok és urasági tisztek önkényének korlátok vettettek, s javaik

fölötti rendelkezhetési tehetségük tágitatott. Az 1836 : 4 . tcz. által

a jobbágytelkek szabad adása-vevése, mely addig csak bizonyos

megyékben divatozott, az egész országra kiterjesztetett, a földesur



113

nak egyenes tulajdona fönmaradván; kinek azonban sem jobbágy

telket venni, sem annak vételétől mást eltiltani szabad nem volt ;

kivéve, ha a vevő közbirtokos , vagy jobbágy létére az uri szolgála

tok teljesitésére nyilván képtelen volt, vagy ha sulyos és nyilvános

kihágásokról avagy földesura elleni ismételt ellenszegüléséről isme

retes ; vagy végre, ha az ujonnan szerzendő telek , azon számot

meghaladná, melyen tul valamely községben jobbágytelkeket birni

tilos volt , ne hogy a telkek összehalmozása a közjóra veszedel

messé váljék.

81. S.

Ehez járult, hogy a jobbágyok kik hajdan ősi fekvő javaikról

épen nem , szerzeményeikről pedig csak törvényes utódok nem

létében rendelkezhettek , - később minden ingó és ingatlan javaikat

szabadon elidegeníthették s halál esetére bár kinek hagyhatták ;

a földesur örökösödési joga egyedül a végrendelet nélkül magtalan

elhunyt jobbágyok vagyonára szoríttatván. ( 1836 : 9. tez. 9. 9. )

82. S.

A mi a jobbágyoknak állapotját a jobbágyság eltörlését meg

előző években illeti, az a következőkben pontosult össze. 1. Tarto

zásaik teljes lerovása után szabadon költözködhettek. – 2. Joguk

volt egy hold belső s meghatározott külső telekre, mely vármegyék

szerint kiterjedésre nézve különbözött ugyan, de aránylagos mennyi

ségü szántó földekből, rétekből és legelőből , szőlőkből és erdőből

állott ; 3. az erdei termelékek használatához, továbbá faizásban

(mind tűzi mind épület fára nézve) még azon erdőkből is , melyek

az uraşág birtokában voltak . 4. Korcsmáltatási, makkoltatási jog is

illette helyenkint a jobbágyokat egyéb haszonvételekkel együtt.

Ezek fejében tartoztak a jobbágyok az uraságnak 1. füstpénz

czim alatt évente bizonyos csekély összeget fizetni ; 2. földeiken ter

8
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mett minden gyümölcsökből kilenczedet (nonat) adni s meghatáro

zott munkát (robotot) teljesiteni, melyet azonban sem fölemelni sem

a jobbágy kárával s nagyobb terheltetésével haszonbérbe adni,

sem a jobbágy akarata ellenére s belegyezése nélkül más adózási

nemre változtatni, szabad nem volt. 3. Az idézett személyes szolgál

tatásokon s adózásokon kivül a jobbágytól semmi egyebet követelni

nem volt szabad. Habár a jobbágyok által bírt földek 1848-ig a

földesur tulajdonát képezék s a jobbágynak földében semmi tulaj

donjoga nem volt , azok a jobbágyoktól a törvény által világosan

megállapított egyetlen esetet kivéve el nem vétethettek, akkor is

egyedül a biróság közbenjötte és teljes kártalanitás mellett. Szol

gálatjaik és tartozásaik iránt uraságukkal szerződéseket akár ideig

lenesen akár örök időre köthettek, csak hogy azok föltételei a jobbá

gyokra nézve kedvezőbbek legyenek ; az addigiaknál terhesebb föl

tételek alatt uj szerződéseket kötni tiltatott .

82. S.

Az örök váltság kimondatván, megengedtetett a jobbágyoknak

magukat az urbéri szolgálatok terhe alól megváltani s ez által ma

gukat teljesen felszabadítni ; mig végre az 1848 : 9. tcz . által „ az

urbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyarkorlatban volt

minden szolgálatok (robot) dézma és pénzbeli fizetések e törvény ki

hirdetésétől ( vagy is 1848 apriltől fogva , a földesuraságoknak

adandó kárpotlás mellett , örökösen megszüntettek. Az urbéri

javadalmak megbecsültetése s azok fejében kárpotlásúl államkötvé

nyek kiadása rendeltetett el, melyek biztosítására a kincstári fekvő

javak s ezek netalán elégtelensége esetére a kincstári s egyéb or

szágos jövedelmek leköttettek .

Ezen nevezetes törvényczikkek által továbbá az uri törvény

hatóság is eltöröltetett s a jobbágyok is a többi lakosokkal együtt

az alkotmány sánczaiba fölvétetvén , – mind a helyhatósági jogok
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mind pegyakorlatába léptek, a megyei választmányokban,

dig a törvényhozásra, az országgyülési követek választása ál

tal befolyást nyertek, s igy az országnak mind jogi mind politikai

tekintetben teljes polgáraivá váltak.

IV . Könyv.

A felségi jogokról.

1. Fejezet

A felségi jogokról átalá ba n.

1. S.

A felségi jogok fogalma.

Azon jogok összege, melyek az uralkodó hatalomnak , mintegy

kiegészitő, förészeit képezik, uralkodói felségnek (Majestas) ; ezen

jogok pedig felségi jogoknak (jura majestatica) neveztetnek .

Minthogy pedig az uralkodásnak czélja az állam czéljával, mely az

igazságon alapuló közbiztonság és közjólét, egy
és azonos ; a

főhatalomnak részei, valamint azon mód, melyen befolyásukat az

egyes tárgyakra gyakorolják , nem máshonan, mint az uralkodás

természetéből és végezéljából következtethetők.

2. $.

Beosztása.

A felségi jogok beosztására nézve a jog és államtudósok véle

ményei különböznek. Sokan az uralkodásban három részt, ugymint

a törvényhozó , birói és végrehajtó hatalmat (potestas

legislativa, judiciaria et executiva) különböztetnek ; mások ellenben

8 *
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a birói hatalmat a felügyelői hatalom része gyanánt tekintvén,

annak rendelik alá, mint oly eszközt, mely a törvényhozó s végre

hajtó hatalomból folyván, azoknak foganatosítására szolgál. Mások

a főhatalmat csak két részre u . m. a törvényhozó és végre

hajtóra osztják ; mig mások a hármas beosztással sem elégedvén

meg még több részre kivánják a felségi hatalmat osztani.

3. S.

Hazai intézvényeinket tekintve, a felségi jogokat legalkalmasban

szorosan vett személyi (jura stricte personalia) és kormány

jogokra (jura regiminis) oszthatni. Az elsőkhöz számítandók mind

azon jogok, melyek a királyi felség szent és sérthetlen személyének

méltóságához s tiszteletéhez tartoznak ; mig az ország igazgatására,

kormányzására vonatkozók, az utóbbiakhoz sorolandók.

A kormányjogok továbbá bel- és kül-kormányjogokra

(jura regiminis interna et externa) különböztetnek, az elsőkhöz

a törvényhozó s végrehajtó, a mennyire belügyekre vonatkozik,,

nem különben a biróſ hatalom sorolandók. Vannak, kik a végre

hajtó hatalom helyett főigazgatási hatalmat (potestas rectoriat)

állítanak föl, minek megvan ugyan a maga jogosultsága , hazai

törvényeinkben azonban elő nem fordulván, mint idegen fogalom ,

mellőzendő.

A külkormányzathoz tartozik a béke és had joga, mely

szerint a fejdelem hadat izen és békét köt ; - a hadseregre fö fel

ügyeletet gyakorol; szövetségeket köt s azoktól ismét eláll ; kül

földre követségeket küld stb . e félék.

4. S.

Jogtudósaink a felségi jogokat fentartottakra (reservata) és

közösekre ( communicata ) vagy is országgyülésiekre különbözte

tik . – Ezen beosztás elméletileg helyes , de a gyakorlatban ki nem
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elégitő, mert nem ritkán nehéz gyakorlatilag meghatározni valjon

egyik vagy másik jog a fentartott vagy pedig a közös kormány

jogokhoz sorolandó- e. Nálunk ez annál nehezebb , minthogy hazai

alkotmányunk nem egyetlen törvényhozási cselekvény , egy alkotó

országgyülés müve, hanem nyolczszázados törvényhozásunk , sok

viszontagságon keresztül ment gyümölcse. A korona , a király s

az országlakosainak jogai különösen sehol fel nem soroltatnak ;

némelyek régi gyakorlaton alapulnak, mások a királyi hatalom tel

jéből és természetéből önkényt folynak. Vannak vitás avagy két

értelmű jogok is , melyekre nézve a király s az ország közötti

közmegállapodáson alapuló hiteles magyarázat nem létezik .

5. S.

lly vitás jogokhoz némely fontartott jog is sorolandó; a ki

rálynak azonban ezeket is a törvény értelmében és szellemében kell

gyakorolnia. Néha a rendeknek a törvények megsértése, valamely

cselekvény állítólagos törvénytelensége miatt vagy más oknál fogva

előterjesztett kérelmeire vagy mint mondani szokás sérelmekre

(gravamina) leérkezett királyi válaszok (responsa), alkalmul szolgál

nak arra, hogy oly tárgyakra vonatkozólag is közakarattal hozassék

törvény, melyek eredetileg a király hatalmának voltak fentartva. Alig

helyes azok véleménye, kik valamely ügyet csak azért, mert egyik

másik alkalommal országgyülésileg tárgyaltatott s róla törvény is

hozatott, a közös jogok közé számitani kivánnák ; viszont téved

nek azok is , kik ama kérelmi szólamok folytán , melyekkel a tör

vényjavaslatok a király elé terjesztetnek , az azokban elő forduló

érdemleges határozatot is fentartott jogok közé sorolni s a király

puszta kegyelmének tekinteni akarnák .
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II . Fejezet

A királynak személyes jogairól.

6. § .

A király s ország függetlensége.

Voltak , kik hazánk függetlenségét tagadva, azt hol a Német

birodalom , hol a római szent szék függeteg tartományának

lenni állitották , mint Goldast II. Henrik német császár életirója,

Ludvig Péter s többen . Fényesen megczáfolta ezek koholmányait

Benczur Jósef, „Hungaria semper libera , suique juris“ czimű érteke

zésében bebizonyitván, miszerint Magyarország soha semmi külső

fejedelemtől vagy néptől nem függött, hanem királyával együtt

független volt , melynek önállóságát , az azt kormányzó dicső

fejedelmek minden időben sértetlen megőrzék, mig végre az

1791 : 10. tcz. nyilván ki is mondotta , hogy „ Regnum hoc libe

rum, nullique alteri Regno at Populo obnoxium . “

7. S.

fa.A királyi felség méltósága

Az ország ezen függetlensége folytán a magyar királyt, az ál

tala különben bírt tartományoktól eltekintve, királyi felség czime

s méltósága illeti . A király ezen fölül szentségesnek (sacratissima

Majestas) is czimeztetik jeléül annak , hogy személye szent és

sérthetetlen, hogy tehát azt sulyos büntetés terhe alatt sem szóval

sem tettel megbántani nem szabad ; még pedig annál kevésbé,

minthogy a felségsértő tettével egyszersmind a király által képviselt

haza ellen is vétkezik. Királyunk az országban nem ismer nálánál

fölebbvalót, sem olyat, kinek joga volna hatalmának ellenszegülni.

A királyi felség ezen méltósága külső fény által is nyilvánul,

melyhez a fentebb említett királyi jelvényeken kivül még a követ
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kezők tartoznak . I. A király czime . II. Az országok czime. III. A

királyi pecsétek. IV. A király székhelye. V. Udvara. VI. A többi

uralkodók közötti rangja. VII. A köztiszteletnek egyéb jelei.

8. $.

I. A magyar király czime.

A magyar királyok czime kezdetben egyszerű volt, királyaink

magukat Magyarország (Hungariae) Magyarok (Ungaro

rum) néha Pannonia királyainak nevezék. Idő folytában azonban

a különböző jogczimen bírt országok és tartományok neveit is czi

meik közé félvevék, ugy hogy már az utósó Árpádok majdnem

ugyan azon czimmel éltek , mint királyaink jelenleg. Tótországot

s Erdélyt kivéve, melyek már Sz. István korában a Magyar anya

ország területéhez tartozván, Magyarország nevezete alatt értettek ,

a többiek sokkal később jöttek hozzá *) .

9. S.

Az apostoli czim .

Valamint a franczia király hajdan legkeresztényebb (chris

tianissimus ), a spanyol király katholikus, a portugall király a

leghűségesebb (fidelissimus) mellék czimmel élt , úgy a magyar

királyok , Sz . Istvánnak a keresztény hit terjesztése körül szerzett

érdemei emlékére apostoli (apostolicus) mellék névvel diszitettek

föl, – bár régi okmányokban ezen czim megadásának semmi nyoma

sem található . Nehogy azonban az „ apostoli“ czim bizonytalan

eredete kétségre alkalmul szolgáljon XIII. Clemens római pápa 1758

*) L. Pray Scutagm . de Sigill . p . 52. Pálma Dissert . de Tit . et Insign .

Mar. Theresia S. 1 .
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augustus 19 -kén kelt brevejével azt ujra megerősitette * ) ; mely idő

től fogva királyaink ezen czimmel királyi leirataikban nevezetesen

a Magyarországra vonatkozókban szakadatlan élnek , s a külföld

által is ezen czimmel megtiszteltetnek. Az oklevelek bevezetésében

előforduló „ Mi Isten kegyelméből“ (Nos dei gratia) vagy „ Mi

Isten kedvező kegyelméből“ (Nos divina favente clementia)

féle szólamok már a kereszténység s a királyság eredetétől

fogva divatoznak s a többi fejedelmek hasonló szokásival azonosok.

10. S.

A király mostani czime.

Az ausztriai Császár mint Magyar király következő czimmel

él : Isten kedvező kegyelméből Magyar-, Dalmát-, Horvát

és Tótország , Halics és Lodomér , Ráma , Szervia , Kun

és Bolgároszág apostoli királya , Erdély nagy fejedelme.

Ezen czimekkel királyaink főleg azért élnek , hogy némely eredeti

* ) Az apostoli czimet tárgyazó brevet legelőször Kollár közlé Hist . dipl .

Juris Patron . 65. lap . Magyar fordításban olvasható Török „ Kelet népess

czimü folyóirat II . köt . 81. lapon . „ A magyar királyoknak , ugy szól a

breve, az is sajátjuk, hogy ők mindenektől az apostoli király valóban ma

gasztos és dicső megszóllitásával üdvözöltetni és neveztetni szoktak. Mely szo

kásnak vagy kiváltságnak kútfeje s alapja ugyan nem tudatik . Mi azonban -

- nem véljük méltóbban beavathatni pápaságunk kezdetét , mintha gondun

kat legottan apostoli Felséged méltóságának s Magyarország dicsőségének

öregbitésére fordítjuk. Ennél fogva önszántunkból és biztos tudo

másunk és érett elhatározásunkból és a pápai tekintély teljéből, apostoli felsé

gedet, mint Magyarország királynőjét és azon országbani utódjait az

Apostoli király szimével, jelen breve alaku levelünk erejénél fogva ékesít

jük , megtiszteljük , feldiszitjük s kitüntetjük és parancsoljuk , hogy te ugyan

apostoli királynőnek , Magyarországbani utódaid pedig a postoli

királyoknak mindenektől neveztessenek , hivassanak , irassanak, üdvözöl

tessenek és tiszteltessenek “ stb .
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leg a magyar sz . koronához tartozott, de idő folytában attól elszakadt .

tartományokrai jogokat fentartsák . Ezen szokás más fejdelmek

nél is divatozik, nehogy ugy tekintessenek, mintha az ország időköz

ben nem érvényesíthető igényeiről hallgatagon végkép lemondtak

volna; hazánkban pedig az elveszett tartományok czimeinek fölem

litése nem csak közjogunk szellemében, de alaptörvényeink értelmé

ben is történik .

11. S.

II . Az ország czimerei.

Az országok czimerei , országos jelvényekül insignia) tekintve

az egykor birt, de elszakadt tartományok fölötti uralom s váromá

nyos jogok bizonyitására megannyi hites adatokul szolgálnak. A

czimerek eredetét, nem különben az általuk szenvedett változásokat

tüzetesen tárgyalni, a czimertan (heraldica) feladata , mindazáltal

nem leend felesleges Magyarország s egykori tartományainak czi

mereit, – mint azok a legutóbbi időben divatoztak e helyütt és

bár röviden leirni.

12. S.

Magyar-, Horvát-, Dalmát- és Tótország.

Magyarország czimere egy felülről lefelé két egyenlő részre

osztott paizs , mely balján veres mezőben négy vizirányos ezüst

csíkot, jobbjában szinte veres mezőben hármas zöld halmon arany

koronából kiemelkedő kettős ezüst keresztet mutat. Horvátországé

egy veres és ezüstre koczkázott paizs . Dalmáthon czimerét kék

mezőben három arany párducz fő , koronázva képezi . Tótország

czimere egy kettős folyam által vizszintesen három részre osztott

vért az alsó s felső mező kék , a felsőben arany csillag ragyog,

a középső , zöld mezőben pedig egy futó nyest ábrája látható .

*) A veres inezőben látható négy ezüst csík vagy szalag a közönséges

magyarázat szerint Magyarország négy fő folyamát u . m . Dunát , Tiszát,
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13. S.

Halics s a többi tartományok czimerei .

Halics czimere csucsokban végződő hármas korona kék mező

ben ; Ladoméré szinte kék paizs , melyet két veres és fehér sza

lag keresztbe hasít ; Ráma czimerében , skarlát mezőben ezüst pán

czélos kar , kezében kivont szablyát tartva látható ; Szervia czi

merét egy veres nyillal átlőtt erdei vadkan feje képezi , ezüst me

zőben ; Kunság czimere egy felálló fekete oroszlán arany mezőben

felálló farkkal s kiöltött veres nyelvvel; egyik felén a fogyó hold a

másikon hatszögű veres csillag. Bolgárhon czimerében három egy

más fölé helyezett agár látható, veres mezőben.

Erdélyhon czimere egy vizszintesen kettősre hasított paizs,

melynek felső részében kék mezőben , a Magyarok egyfejű fekete

sasa , a székelyek kelő holdja és napjával; az alsó ezüst mezőben

pedig, hét vár, melyek közül három fent, alatta négy, a szászok

jelvénye, látható .

14. S.

III . A királyi pecsétek.

Törvényeink ( 1471 ; 8 tcz . ) öt különböző pecsétet említenek

u . m. az arany bullát (bulla aurea ), a kettős (duplex), titkos

(secretum) , birói (judiciale) és gyűrűs pecsétet (annulare sigillum ).

Ezek közül ünnepélyes kiadmányoknál melyiket kelljen használni,

részletesen előadá Istvánffy Miklós, Pázmán Péter esztergami ér

sekhez írt levelében , melyből az érdekesb helyeket Pray a magyar

királyok pecséteiről irt munkájába is fölvevé.

Szávát s Drávát , a hármas halom Tátra , Mátra , Fátra , karpáthi csu

csokat , (vagy pannon halmát) végre az apostoli kettős kereszt a magyar ki

rálynak az egyházi ügyek körüli jogát ( jus circa sacra) jelképezi .
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15. S.

Az arany bulla.

A arany pecsét vagy bulla legrégibb nyomát II . Geyza korából

birjuk . Áll pedig vagy tömör aranyból,vagy pedig két belülről üres

arany lemezből; ezen pecsét mindég csak a legfontosabb királyi

kiadmányokra használtatott; igy a II. András féle országos szabad

ságlevélen kivül, ily aranypecsétes levelekkel tette I. Lajos Ist

ván testvérjét Erdély herczegévé, Mátyás király pedig Ujlaky Ist

vánt Bosnya királylyá . Az ausztriai felséges uralkodó család trónra

lépte óta az arany pecsét használata végkép kijött a divatból .

16. S.

A kettős pecsét.

A második királyi pecsét kettősnek azért neveztetik , mert a

pecsét mindkét oldalán alul fölül képek kinyomatja látszik ; az elő

lapon, a királyi palástba öltözött fejdelem alakja szemléltetik , a

királyi méltóság egyéb jelvényeivel ékesítve, mig a hát-lapon Ma

gyarország s a hozzá tartozó országok czimerei láthatók .

Ezen kettős pecsét, – melylyel I. Ferdinand kora előtt a királyi

adományok szoktak kibocsátatni, világos rendelet szerint az ország

Primásánál őrzendő, ki azt a magyar királyi udvari kanczellár je

lenlétében a király kezeiből vévén , az illető kiadmányokat a neki

kézbesített utasitás szerint ezen pecséttel megerősiteni tartozott, mi

ért is legfőbb és titkos kanczellár minőségében az ő javaslatára ki

adott czímeres és egyéb kiváltság leveleket sajátkezű aláirásával is

meg szokta erősiteni .

17. S.

A titkos , birói s gyűrűs pecsét.

A titkos , birói és gyűrűs pecsétek egyszerűek valának.

A titkos eredeti alakjában a magyar kir. udvari kanczelláriánál
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őriztetvén , nagyobb (majus) és kisebb (minus) alakjában a tör

vényhatóságokhoz bocsátott kiadınányok, s rendelvényekre hasz

náltatik . – A birói a királyi személynöknél öriztetvén, a király

nevében kibocsátott birói okiratok s nevezetesen a birói parancsok

megerősitésére használtatott. A birói pecsét hajdan a rendes királyi

pecséttől nem különbözött, mint ez Sz. Lászlónak törvényéből (L. 3 .

C. 3.) kiderül , melyben mondatik „ ha pedig a nádor néha haza

menne , annak ki helyette ott marad a király s a Curia pecsétjét,

adja át , hogy valamint a királynak Curiája egy , ugy a pecsét

is egy maradjon .“

18. S.

A királyi pecsétek anyag a.

A királyi pecsétek , azon eseteket kivéve, midőn arany pecsét

használtatott, Magyarhonban hajdan fehér , később főleg

Zsigmond és Albert királyok óta veres viaszból (melynek hasz

nálatát a német császárok maguknak fentarták) állottak s király

lyaink a veres viaszszali élést eleinte annyira fentarták maguknak,

miszerint különös engedély vagy kiváltság nélkül, annak használa

tától mindenkit eltiltottak ; mely tilalom azonban később elavulván

erejét veszté.

19. §.

IV. A királyi székhely.

Mint régen Europa egyéb fejdelmeinek ugy királyainknak is

hajdan semmi állandó székhelyük sem volt. Az Árpádok alatt Esz

tergamban , az Anjouk idejében pedig Visegrádon volt a királyi

udvar közönséges tartózkodása ; voltak ezen kivül az országban kü

lönböző királyi várak és paloták, melyekben majd az ország szélei

nek védelme, majd a közügyek elintézése avagy igazság szolgáltatás

végett koronként tartózkodni szoktak; igy törvényszolgáltatás tekin

tetéből többek között évenkint Sz. István napján Székes -Fejérvárt
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megjelenni nem egy törvény által köteleztettek . Zsigmond király

székhelyét Budára tette át , melyet Mátyás olasz müvészek által

soha nem látott fényre emelt, mig végre a török uralom s a bekö

vetkezett gyakori ostromok folytán rommá lön.

A felséges ausztriai házból származó királyok alatt Bécs lőn a

királyi udvar székhelye, az ország rendei azóta gyakrabban sürge

ték a királyi székhelynek Magyarországbai áttételét ( 1536 : 57,

1546 : 18 , 1548 : 22 , 1608 : 18 tcz.) , majd kivánságukat

arra szoritva , hogy a mennyiben ezt az europai ügyek engednék,

a királyi udvar körükben tartózkodjék ; ( 1723 : 8 , 1741 : 7 ,

1751 : 1 , 1790 : 9 tcz.) anélkül azonban , hogy forró vágyaik

teljesedésbe mentek volna . A magyar nemzet ebbeli vágyainak

némi megnyugtatására Mária Therezia a romba dölt királyi

várt Budán 1749 -ben ujra fölépitette, még pedig azon a helyen, hol

az előtt Mátyás király vára állott.

20. S.

A királyi udvar.

A székhelylyel hasonló sors érte a királyi udvart, mely midőn

királyaink egyszersmind német, majd ausztriai császárok lettek a

császári udvarral egyé olvadott. A magyar udvarhoz tartozott a

magyar királyi nemes testőrsereg, melyet Mária Therezia 1760

ban a Magyar s a társországok nemes ifjúságából alkotott s mely

a királyi család örizetére állandón Bécsben állomásozott ; -- nem

különben a magyar aranykulcsos hivek (Aulae familiares)

kik szinte Mária Therezia által ujra életbe léptetve a királyi udvar

fényének emelésére szolgáltak s néha asztalnokok teendőit is végezék .

21. .

A magyar király rangja.

A szabad nemzetek fejedelmeinek rangja ugyan nem annyira

államjogi elvek , mint inkább szokás és kölcsönös szerződések által
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állapítatik meg ; a történelem tanusága szerint mindazáltal a ma

gyar királyok az Europai fejedelem között mindenkor előkelő ran

got foglaltak el . Igy Aeneas Silvius , mint római pápa a magyar

királynak a római udvarnál a negyedik, II. Gyula pápa a tizedik ;

a bizanczi udvar hajdan a harinadik helyet jelelé ki. Korunkban a

magyar királyság az ausztriai császársággal egyé forrván, a magyar

király képviselője mindenütt, mint az europai öt nagyhatalmasság

egyikének képviselője kiváló tiszteletben részesül a nélkül, hogy

ezek közötti rangja külön meghatározva volna.

22. S.

A királyi méltóság némely egyéb jelei.

A királyi méltóságból származó különös tiszteletjelek közé szá

mitandó a királyi trón ; a hódolati s hűségi fogadványok szá

mos neme , igy p. 0. a kulcsoknak átnyujtása , midőn a király

valamely város vagy várba érkezik. Ide számitandó a király jó

léte s üdvös kormányzata iránti könyörgésnek az egyházi imákba

foglalása , mely már Kálmán törvénye által (2. k. 6. fej.) rendelte

tett. A közgyász az elhunyt fejdelemért; - a királyok külön temetke

zési helye mely a fejérvári székesegyháznak a törökök általi

feldulásaig Székes-Fejérvárt volt, s több e féle.

III . Fejezet

A kormányzási jogokról átalában.

23. S.

A legfőbb hatalommal egybekapcsolt kormányjogok ( jura regi

minis) alatt mindazon jogok értendők , melyek nem a király sze

mélyiségére, hanem az ország ügyeinek igazgatására, kormányzá

sára vonatkoznak s melyek a legfőbb hatalomhoz elválaszthatla

núl lévén csatolva együttvéve az uralkodói felség teljességét képezik .
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Ezek közül némelyek ugy szólván a magyar királyok sajátjai s

más nemzetek hasonló intézményeitől eltérők , minők többek között

a kiváltságok (privilegia) adományozása, melyek mind alakra,

mind hatásra a másutt előforduló kiváltságoktól különböznek , s a

királyi ügyész nagy jogai, melyek az adományozások bő for

rását képezék .

24. S.

A kiváltság a dási joga.

A kiváltságok adásárai jogot némelyek a végrehajtó hatalom

ból származtatják, a mennyiben ily kiváltságok részint jeles tettek

jutalmául, részint azokrai buzditás végett adatnak ; mások ellenben

a törvényhozói hatalom kifolyásaúl tekintik, mint a melynek egye

dül jogában áll igazságos oknál fogva a közönséges törvény alól

kivételt engedni. Nálunk a kiváltságadásárai jog a kormányzásból

származik s a király személyes jogát képezi, melyet azonban érvé

nyesen csak a törvényesen koronázott király gyakorolhat. Ezen

joggal nem ellenkezék , hogy a nádor s némely egyháznagyok , ki

váltság alakú levelekben ingatlan javakat adományozhattak,

minthogy ezen – eredetileg a királytól származó különös jog,

a királyi kiváltságokkal nem egyforma eredményt szülvén, inkább

a szabályt megerősitő kivételül tekintendő.

25. S.

Kellékeik.

A kiváltságok engedélyezése tárgyában megkivántatik, hogy

se isteni se emberi jogokkal , se természeti se tételes , névszerint

hazai törvényeinkkel s az ország ősi szabadságával ne ellenkezze

nek (Werb. Előb 9. czim II. R. 10 tcz.) . Nehogy pedig magánosok

jogaira nézve sérelmesekké váljanak a kiváltságlevelek „ salvo

jure alieno “ záradékkal szoktak kiadatni, s kellőleg kihirdetni ;
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nem különben vásári vám vagy réveket tárgyazó kiváltságokat

az érdeklettek meghallgatása nélkül, kiadmányozni nem szokás.

Magától értetik , hogy ily kiváltság felkérésénél semmi rosz szán

déknak avagy hibának nem szabad fönforognia, különben akár

hamis előadáson akár valamely tény elhallgatásán alapult, - meg

támadás esetében erőtlenné válik .

A fentebbi záradék „ más jogának sérelme nélkül,“ minden ki

váltságlevélbe beiktatandó ; de ha ez esetleg kimaradt volna is a

kiváltságlevél e miatt semmisé nem válik ugyan, de annak keresetére

ki az ily kiváltságlevél által jogaiban sértetett érvénytelennek nyil

vánitathatik , minthogy ezen záradék hallgaton benfoglaltnak

vélelmeztetik, másnak kárával gazdagodni senkinek sem lévén szabad.

A kiváltság leveleket ősi szokás és törvényeink (1630 : 30 tez.

- II. R. 12. cz. ) szellemében , keltüktől számitandó egy esz

tendő alatt ki kell hirdetni. Ezen szokásos határidő egyrészt azért szük

séges, mert törvényeink a régi, elavult kiváltságokat erőnélkülieknek

tekintik, más részt pedig, hogy a kik az uj kiváltság által magukat

sértve érezik, annak idején jogaik védelméről gondoskodhassanak.

26. S.

Külkellékeiket tekintve, a kiváltságlevelek érvényességéhez

mint minden más közhitelű okiratnál megkivántatott : hogy szokásos

irásmódon legyenek szerkesztve; hogy a kelet (t. i . a kiadás

helye éve , hava és napja) pontosan kitétessék , s a szavakban és

számokban , főleg a lényegre vonatkozókban, semmi igazitás,

törlés vagy vakarás ne találtassék . Ezen fölül szükséges, hogy

a magyar kir. kanczelláriától, a király kanczellár aláirásával el

látva s a nagyobb titkos pecsét alatt legyenek kibocsátva. ( 1563 :

35, 1608 : k . e. 9. tcz.) Némelyekben régi szokás szerint az ország

fő -papjainak és nagyainak nevei is felsoroltatnak ; a nélkül azon

ban, hogy ez nélkülözhetlen volna.
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27. S

A kiváltságok ereje s megszünése.

A törvényesen fölkért, adományzott és kihirdetett kiváltságok

feljogosítják az adományost, miszerint a nyert kegyelemmel szaba

don élhessen s azt kedve szerint élvezhesse.

A kiváltságokat az adományozó egyoldalúlag vissza nem von

hatja , minthogy a fejdelem senkit jogától önkényesen meg nem

foszthat. Megszünhet valamely kiváltság későbbi köztörvény ál

tal , vagy pedig, az igazság ugy hozván magával, valamely belső ,

a szabadalom czéljával ellenkező hiba folytán. Ki a törvényesen

adományozott kiváltságokat elismerni vonakodik , vagy azok ellen

cselekednék , az a királyi tekintély ellen vétkezik. A kiváltságok

ennél fogva az ország minden tagját különbség nélkül kötelezik oly

képen , hogy a kiváltságost kiváltságának gyakorlatában hábor

gatni nem szabad, a király tisztje lévén öt annak élvezetében

biztosítani.

Néha a legszilárdabb alapú kiváltság természete vagy birtoko

sának cselekedete folytán megszünik. Igy a dologi kiváltságok,

mint a melyek a jószághoz tartoznak, egyik birtokosról a másikra

szállnak át; a merőben személyesek pedig az örökösökre nem ma

-radnak. A birtokos a kiváltság által nyert jogát elvesztheti vissza

élés, vagy azzali nem élés által, továbbá ha hűtlenség avagy

felségsértés bünébe esik (Werb. II. R. 12. cz .) .

28. S.

A kiváltságok megerősitéséről.

Királyaink, mint számos példák tanusítják elődeik kiváltságait

gyakran ujra megerősítették, ámbár ez rendszerint a kiváltság

hatályára nézve nem szükséges ; mindazáltal kétséget nem szenved ,

hogy ily utólagos megerősités által a kiváltság megszilárdul,

9
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valamint hogy van eset , midőn ily megerősités szükségessé is vá

lik, a kiváltságok szinte többféle viszontagságoknak lévén alávetve,

ugy hogy nem ritkán, bár gyakorlatba hozatva , ódonságuk vagy

más közbenjövő akadályok folytán erejüket vesztik .

29. S.

A méltóságok körüli királyi jogról.

A kiváltsági joggal rokon a nyilvános kitüntetések osztogatá

sának joga , mely szerint a király , a közjó körül szerzett érdeme

ket különböző egyházi és világi méltóságok, rangok, czimek, czi

merek , vagy vitézrendek adományozása által jutalmazza. Ezek

mindannyian a királyi hatalomnak kizárolagos sajátjai, minthogy

ezen hatalmat egyedül ő maga, vagy a ki azt tőle engedélykép

nyerte, gyakorolhatja.

A királyt ugyan ily méltóságok és kitüntetések osztogatásában

a törvény nem korlátozza, mindazáltal ebbeli hatalma önkényesnek

még sem mondható a mennyiben ügyelnie kell, nehogy ezek ado

mányozása által mások jogai sértessenek s ily kitüntetéseknek értéke

érdemetlenekre való pazarlás által a közvélemény előtt ne csökkenjék.

30. S.

A sárkányrend.

Azon eszközök között , melyekkel a fejedelmek kitünő érdeme

ket jutalmazni szoktak , első helyen a rendjelek említendők .

Hazánkban az első vitézrendet Zsigmond király, felesége Cillei

Borbálával együtt alapitá. Ez volt a hires sárkányrend (equest

ris ordo draconis). A 1408 -ban kelt alapitvány levél eredetije az

országos levéltárban őriztetik, nevét a rend jelétől vette, mely egy

keresztül szúrt sárkányt abrázolt. A rend vitézi két osztálybeliek

voltak , belföldiek , számra 24 -en , kik egy hosszabb részén „ ,0 quam
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misericors est Deus ,“ kereszt részén pedig „ pius et justus“

felirattal ékesitett veres keresztről függve viselték a sárkányt; a

határozatlan számú másod rendüek , kik külföldiek is lehettek a

rendjelét képező sárkányt, a nyakról függve kereszt nélkül viselték .

Ezen vitézrend fenmaradását biztositandó Zsigmond utódjait arra

kötelezte , hogy alapszabályait a koronázás alkalmával , az or

szág egyéb kiváltságaival együtt , hittel megerősítsék ; - mindaz

által alapitójának halálával csakhamar megszünt * ) .

31. $.

Sz. György vitézek.

A hazai vitézrendek között a zöld csillagról nevezett bol

dogasszony (Beatae Mariae Virginis, de Stella viridi) homályos

eredetű rendje , továbbá a Nagy Lajos által alapított barátság

rendje, említetnek , a nélkül azonban, hogy róluk nevüknél egyebet

tudnánk. Sokkal több s határozottabb tudomásunk van sz . György

vitézeinek testvéri társulatáról (Societas fraternalis Militiae

S. Georgii) melynek tagjai rendjelül fehér mezőben veres keresztet

viseltek. Ezen társulat azonban , mint ez a rend közzétett alapsza

bályaiból kiderül , korán sem volt ritka és nevezetes érdemek jutal

mazására rendelt intézmény, mint inkább a király s jogainak vé

delmére czélzó titkos szövetség.

32. S.

Az aranysarkantyús vitézek.

Az aranysarkantyus vitézek (Equites Aurati) semmi külö

nös rendjellel vagy más kitüntetéssel nem birván, különös magyar

hol az ala
*) L. Acta lett . Musaei Nat. hung . 1. köt . 167. és 184. l . ,

pitványlevél egész terjedelemben közöltetik .

9 *



132

vitézrendet nem is képeznek . Ősi gyakorlat szerint a koronázás

alkalmával az uj király szokott sz . István kardjával ily vitéze

ket fölavatni (I. k . 17. S. ) , mely szokás a német császárok és

cseh királyok koranázásánál is divatozott. Hazai történetünk szerint

nevezetesen Zsigmond király 1387-ben történt koronázása alkal

mával Pantaleone Barbo velenczei követet aranysarkantyús vitézzé

avatta s I. Ferdinand is, midőn Fehérvárt megkoronáztatott, többe

ket aranysarkantyús vitézekké emelt .

33. S.

Szent István rendje.

II. József császárnak római királylyá lett koronáztatása alkalmá

val s a néhány évvel ez előtt XIII. Kelemen pápa által ujra meg

erősitett apostoli czímnek megörökitésére dicső emlékezetű Mária

Therezia 1764 május 6-kán kelt oklevelével egy uj, a polgári ér

demek elismerésére s jutalmazására szánt rendet alapított, melyet

Sz. István apostoli király rendjének (ordo sancti Stephani

Regis Apostolici) nevezett. Ennek Nagymestere a magyar ki

rály , kanczellárja az időszerinti magyar udvari kanczellár.

A rend vitézeinek száma, az egyháziakat, kik szinte a rend tagjai

lehetnek , ide nem értve, százra van megállapítva ; kik között

husz nagykeresztes , harmincz középkeresztes ( commendator) és

ötven kiskeresztes .

34. S.

A rend jeléül a vitézek nyolcz szögletü , zöld zománczos, szé

lein arany csikkal szegélyzett keresztet viselnek, melynek közepében

bibor veres paizson a hármas zöld halmon aranykoronából kiemel

kedő kettős kereszt, s attól jobbra balra M. T. (az alapitó királyné

nevének kezdő betűi) láthatók, ily folirattal „ Publicorum meri

torum Praemium ;“ a kereszt hátulsó lapjára fehér zománczos
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paizson pedig tölgylomb koszorúval befoglalt felirás „ Sancto Ste

phano Regi Apostolico “ olvasható.

A kiskeresztesek a rend jelét zöld szegélyü veres szalagon öl

tönyükre erösítve viselik ; a középkeresztesek szélesebb szalagról

nyakukon, a nagy keresztesek pedig jobb vállukról baloldaluk felé

lefolyó tenyérnyi szélességi szalagon viselik . A nagy keresztesek

ezen felül ünnepélyes alkalmakkal balmellükre himzett csillagot s

S. S. ( Sanctus Stephanus) és M. T. (Mária Therezia) betűkből s a

magyar kir. sz. korona ábrájából alakitott s végén sas által „strin

git amore" felirattal összetartott arany nyaklánczot, mindnyájan

pedig aranynyal himzett magyaros szabású rendi öltönyt viselnek,

mely veres bársony köntösből hermelinnel prémzett setét zöld bár

sony palástból és kócsagtollas hermelin kalpagból , bakancs és

kardból áll .

A rendnek külön tisztviselői vannak minők a kaczelláron

fölül a rend főpapja (praelatus), titoknoka (graphiarus), kincs

tárnoka ( thesaurarius), hirnöke (heroldus) s irnoka, kik a rend

ügyeinek elintézésére rendelvékº).

35. S.

A király ügy észről.

A magyar királyi udvari kamara igazgatása alatt álló minden

javak és jogok összesége, melyek védelmére a királyi ügyek igaz

gatója s a szent korona ügyésze (Causarum regalium director et

sacrae regni coronae fiscalis) van rendelve , röviden királyi fis

cusnak nevezete alatt fordul elő. – A királyi ügyész , részint a

korona jogaira felügyelt , részint némely büntettek tárgyában köz

*) L. „ Constitutiones insignis ordinis sancti Stephani regis apostolici Bécs

Magyar forditásban a rend alapszabályai közöltetnek Hazánk I. foly.

281. lap .

1764.36
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vádlóúl szerepelt, mi azonban inkább tisztjéhez, mint jogához tarto

zott. Igényei azonban egyrészt az örökjogon másrészt közbüntette

ken alapultak.

Magyarország jogelvek szerint a törvényes avagy végrendeleti

örökösök nélkül elhunytak után, a király nevében, annak ügyésze

örökösödik . Névszerint az adományos javakban, ha tulajdonosuk

magtalanul s oly oldal örökösök nélkül , kik a javak természe

téhez képest azok birtokára hivatvák , a király örö

kösödött. Még nagyobb volt a királyi ügyész joga a szerzemé

nyes javakra nézve, melyekben végrendelet nem létében még a test

vérek sem örökösödtek , s ha özvegy , gyermekek vagy osztatlan

testvérek nem maradtak hátra, a vagyon szinte a királyi ügyészre

szállt. (L. I. R. 10. cz. 1715 : 25, 26. tcz .)

hal el,

IV. Fejezet.

A törvényhozó hatalomról.

36. S.

A törvényhozó hatalmat királyaink gyakorolják.

A kormány hatalom egyes alkatrészei között első helyen áll a

törvényhozási hatalom v. i . azon jog az országra s annak minden

egyes tagjára átalánosan kötelező szabályokat felállitani, melyek

szerint valamit cselekedni vagy elhagyni kell. A törvényhozási jog

nálunk a királyi felségnek lényeges és kiegészitő részét képezik ,

mely a királytól az alkotmány sérelme nélkül el sem vétethetik .

Tanusítják ezt világos törvényeink (II . R. 3. cz.— 1791 : 12 tcz.)

a folytonos és szakadatlan gyakorlat, végre a törvényczikkek irás

módja, a mint az a legrégiebb időktől fogva divatozott.
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37. S.

A nemzet közreműködése.

Törvényhozói hatalmukat királyaink az országkezdetétől fogva

nem máskép, mint a nemzet vagy a nemzetet képviselő rendek közre

működésével gyakorolták; vagy ugy hogy a király a hozandó tör

vényeket a nemzet elé terjesztette, – vagy pedig hogy a nemzet az

általa inditványzott törvényeket helybenhagyás végett , a király

elé terjeszti. Hogy tehát valami rendelvény törvény erővel birjon

arra nem csak a fejdelem , hanem mulhatlan föltételképen (conditio

sine qua non ) az országgyülésre törvényesen egybegyült nemzet

beleegyezése is megkivántatott. Alkotmányunk ezen sarkalatos

elvét számtalan törvényeink névszerint Werb . II. R. 3. czim 2 és

3 g-a s az 1791 : 12 tcz , nyilván kifejezik mondván : „ Hogy azon

jog törvényeket hozni, megszüntetni s értelmezni Magyarországban

s kapcsolt részeiben , 1741 : 8. tcz. rendeletének épségben ha

gyása mellett, - a törvényesen megkoronázott fejedelmet, s az

országgyülésre törvényesen egybegyült karokat és rendeket közösen

illeti s azokon kivül nem gyakoroltathatik, ő szent felsége to

vábbra s önkényt elismeri s kegyesen kinyilatkoztatta, miszerint

a rendek ezen jogait csorbitatlanul felfogja tartani s a mint ő azt

dicsőült őseitől nyerte ugy azt felséges utódaira ép oly sértetlenül

átfogja bocsátani. “

38. S.

Némelyek szerint királyaink, az ország föbbjeinek meghallga

tása nélkül önhatalmilag is hoztak törvényeket; se részben a

törvények ezen kitételére „ királyi hatalmunknál fogva rendeltük “

(,,decrevimus regali nostra patentia “) mint érvre hivatkoznak. Eb

beli alaptalan véleményüket megczáfolja a hazai történelem , mely

a nemzetnek a törvényhozásbai folytonos és szakadatlan részvétét
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tanusítja, s azon törvények , melyek Sz. István idejétől korunkig

hozattak . Hogy azon rendelvények hozatalába, miket Sz. Ist

ván „ a királyi tanács határozata szerint “ – a királyi gyülés vég

zése folytán, a királyi gyülekezetben, - a gyülés közös meg

állapodása szerint hozattaknak nyilvánit, miket Sz. László alatt

Magyarország minden előkelői megállapítottnak és végzetteknek álli

tanak, miket Kálmán király alatt, az egész ország tanácsbeli vég

zéseiként kihirdettettek , vagy melyek a királynak s az egész köz

gyülésnek tetszettek , - az ország előbbkelőbbjei s rendei nem csak

tanácsadólag , de döntő szavazattal is befolytak légyen , ki

merné tagadni. - A fentebb idézett szólásmód a király kizárólagos

törvényhozási jogát a fentebbiek ellenében igazolni nem képes s belőle

csak annyi következik, hogy a magyar király valóságos törvény

hozó, a nélkül azonban, hogy a nemzetnek hasonló joga az által

csorbulást szenvedhetne.

39. S.

A törvények megváltoztatása s értelmezése.

A mik a törvények hozásáról mondattak, az azoknak megvál

toztatása , megszüntetése s hiteles értelmezésére nézve is áll. Mindez

azonban csak a szoros értelemben vett törvényekről értendő , mert

habár törvényeink ( 1790 : 12 tcz . ) értelmében az országot rendele

tek által kormányozni mindenkorra tiltatott , mindazáltal tagadni

nem lehet, hogy a király, fejdelmi tekintélyénél fogva a végrehajtó

hatalmához tartozókban rendeleteket kibocsátani, a mi ezekben két

séges , vagy homályos volna, értelmezni, a fölöslegeseket vagy jö

vőre haszonnélkülieket megszüntetni, kijavitani vagy értelmezni

fel van jogosítva.
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40. S.

A törvények fölélesztés érő l.

Ugyanez áll a régi törvényeknek a gyakorlatban föléleszté

séről , a mennyiben azok sem későbbi törvény , sem ezzel egyenlő

ereű szokás által meg nem szüntettek. Midőn fejedelmeink valamely

régi törvényt ujra hatályba léptetnek, ez által uj törvényt nem

hoznak , hanem legfőbb tisztüknél fogva oda hatnak , hogy a már

korábban létező a közjó kárára ne sértessék avagy szokásból ki ne

menjen.

41. S.

A törvények felfüggesztése.

Vitás kérdés valjon a királynak joga van - e a törvény hatályát

egy időre felfüggeszteni vagy sem ? Rendszerint ily felfüggesztésre

a király nincsen jogosítva, rendkivüli esetekben azonban, mint zen

dülés , ellenséges benyomás, ragályos vészek idején ,
midőn a

salus publica legfőbb törvénynyé válik, alig lehet a fejdelemtől az

ebbeli felfüggesztés jogát megtagadni; magától értetődvén , hogy

ily intézkedés mindenkor csak ideiglenes a legszorosabb szükség

idejére szoritott lehet; melynek nélkülözhetlensége megszünvén,

a törvények is ujra fölélednek .

V. Fejezet.

Az országgyülésről.

42. S.

Az országgyülés eredete.

Hazánkban a törvényhozási jog a király és nemzettel közös

lévén s a törvények egyedül a király s az ország kölcsönös meg

állapodásából nyervén ereüket és hatályukat, az országgyülés,
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melyben a nemzet ezen sarkalatos jogát gyakorolja, közjogunk

egyik legfontosabb részét képezi .

Az országgyülések eredete hazánkban a történelem tanusága

szerint nemzeti életünkkel azonos s a pusztaszeri országgyüléstől

fogva alig van fejdelem , ki egyszer másszor országgyülést nem

tartott s azon törvényeket nem hozott volna. Minő volt légyen ala

kuk a régi századokban a vezérek s első királyaink idejében, minő

tárgyak tartoztak hozzá, s kik birtak azon szavazattal ? kideri

teni ma már nehéz .

Az országgyülések (comitia) a középkori latin nyelven, mely

ben régi törvényeink legnagyobb része alkottatott, különböző néven

fordulnak elő. Hol concilium (gyülekezet), conventus (összejö

vetel) vagy conventio ; majd Sz. László és Kálmán korában sy

nodus sancta- (szent zsinat)-nak, gyakrabban congregatio

generalis közgyülésnek, közönséges magyar-latin nyelven pedig

diaetanak neveztetett. Ujabb korban ünnepélyes okiratokban

„ Magyarország s a kapcsolt részek Főpapjainak, Zászlósainak, Fő

urainak , Nemeseinek s az ország egyéb karainak és rendjeinek,

közönséges gyülekezetének " neveztetik .

43. $ .

A főpapok és országnagy ok.

A főpapok s az országnagyainak, kiknek nevei már az első

korszakbeli országos végzeményekben felsoroltatnak, valamint a

főispánok tekintélye s hatalma őseinknél oly nagy volt, miszerint

valahányszor törvénynek hozatala szükségessé vált, – mindannyi

szor azoknak részvéte és befolyása föltétlenül megkivántatott a

mint ezt százados okmányok bizonyitják. Nem kevesbbé tanusítják ,

hogy valamint a régi törzsfejek (dinastak) s azok kik ország

bárói méltósággal már régebben birtak vagy később azok rendébe
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fölvétettek, ugy mindazok is , kik később grófi vagy bárói rangra

emeltettek, - az országgyülésre külön meghivattak s annak tör

vényesen kiegészítő részét képezék, mit valamely ellenkező gyakorlat

nem gyengít, sőt az ország többi rendeinek beleegyezése s maguk

a törvények is megerősítenek.

Többeket mellőzve az ország rendei 1619-ben nyilván panasz

kodtak, miszerint nem minden országnagyok s azok özvegyei szok

tak országgyülésére meghivatni, hanem többen ugy a főispánok

valamint a többi országnagyok közül kihagyatnak, egyszersmind kér

vén a királyt „ hogy jövőre minden országnagyok, s főurak az or

szággyülésre egyenként meghivassanak.“ Nem hiányzanak ujabb

törvények is , melyek még a honfiusított idegen föuraknak is az

országgyülésen ülést és szavazatot biztosítanak ( 1715 : 130 ;

1723 : 23. 24. stb . tcz.) .

44. S.

A köznemességnek országgyülési részvéte.

Hogy a köznemesség már az Árpádok alatt az országgyülésen

megjelent történetünkön kivül több rendű oklevelek , minden kétségen

fölül helyezik. Igy IV. Bélának az országos levéltárban örzött

1267-ki okmánya, melyben meghagyatott, hogy az évenként Fehér

várt megtartandó gyülésekre, minden megyéből két vagy három ne

mes jelenjékmeg. Tanusítják ezt továbbá III.Andrásnak Kovachich által

közzétett kétrendbeli 1291-ben és 1298-ban kelt oklevelei, melyek

mindegyikében a nemesség országgyüléseni megjelenése említtetik .

45. S.

A vegyes házakból származó királyok korszakában a szabad

királyi várasok is az országgyülésre meghivattak. Az egyházi s

világi nagyok személyesen, a többi rendek a nemesség s a királyi

várasok képviselők által folytak be a törvényhozásba . Tanusítja

1
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ezt I. Mária Therezia és II. Lajos korában hozott több rendű törvény

( 1435. 1439. 1464. - 1474. - 1486. - 1498. tcz. ).

Megtörtént, hogy az összes nemesség az országgyülésen személye

sen is megjelent , sőt II. Ulászlónak 1495 : 26. tcz. által nyilván,

rendeltetett miszerint „valahányszor Ő Felsége a király országgyü

lést hirdetni akar, ne követeket a megyékből, hanem az országos

nemeseket személyenként meghíni kegyeskedjék ; mely törvény

azonban már három évre rea, az 1498 : 1. tcz. által , megszüntet

vén, a nemességnek személyes megjelenése kijött a szokásból.

46. S.

A fentebbiekből látható, miszerint az országgyülésen való meg

jelenés a karok és rendeknek kiváltsága volt. Az országnak , fő

papok, országnagyok, nemesek és királyi városokból, – s néhány

szabad köségből álló rendei az országgyülésen részint személyesen,

részint követeik által jelenvén meg , üléssel s szavazattal birtak .

Ezeken s az ország köztisztviselőin kivül (minők a királyi tanácso

sok , az ország rendes birai, azok itélő mesterei, s a királyi tábla

hites ülnökei valának), másokat is meghíni az 1608 : 1 tcz.

által tiltva volt, mely végzemény megis határozta, kik tartozzanak

az ország négy rendeihez s közülök, kik foglaljanak a felső , kik

pedig az alsó táblán helyet.

47. S.

Az országgyülés kihirdetése s feloszlatása.

Országgyülést hirdetni, azt fontos okokból elhalasztani, vagy

felosztatni a király kizárolagos jogához tartozik. Vannak esetek

midőn országgyülések királynők , özvegy királynék , – kormány

zók s az országnádora által is hirdettettek ; de ez érvényesen

egyedül a király megbizásából s nevében történhetik ; különben a

mely országgyülések a király akarta nélkül, vagy épen annak elle
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nére egybegyültek, azok nyilván érvényteleneknek nyilvánitattak * ) .

A mi az országbirónak, illetőleg a tárnoknak az országgyülés egy

behivására adott jogot illeti (1608 : k . e. 3. tez. ) , még eddig gya

korlatba nem jött.

48. S.

Az országgy ülés helye.

Az országgyülés helyét és idejét kitüzni szinte a király jogához

tartozott ; ámbár némely régiebb törvényczik Posonyt, majd Bu

dát tüzte ki országgyülési helyül. Mindazáltal az országgyülés

hirdetésénék és tartamának ideje törvényesen meg volt állapítva .

Mátyás király alatt (1471 : 1. tcz.) évente, II. Ulászló alatt ( 1498 :

1. tcz . ) pedig minden három évben tartatni rendeltetett ; mely határ

idő I. Leopold ( 1659 : 1. tcz.) , II. Károly ( 1715 : 14. tcz.) és Leo

pold ( 1791 : 13. tcz . ) által ujra megerősittetett. Az 1848 : 4 .

tcz. 1. §-a által az országgyülésnek évenkénti tartása lőn elrendelve.

III. Ferdinand ( 1649 : 44. tcz.) értelmében az országgyülés két hó

napnál tovább nem tarthat, ha csak a király fontos okoknál

fogva azt továbbra folytatni nem akarja.

49. S.

A királyi levelek általi meghivás.

Az országgyülés tagjai a király, a magyar kir. udvari korlát

nok , illetőleg minister s egy udvari tanácsos aláirásával ellátott

ünnepélyes okiratok által , miket királyi leveleknek (Regales)

nevezünk , hivatnak egybe. Az 1635 : 79. tez. értelmében az or

szággyülést, egybe jövetele előtt hat héttel kell hirdetni. A királyi

Litt . Procer . I. R. 65 .
*) L. Revay Pit. Comment d . Sac. Reg. Cor.

105. 106. sz . II . R. 2. III . R. 94. sz .
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18 .

levelekben az országgyülés megnyitásának napja és helye, gyakran

oka is kitétetik, különösen midőn nádorválasztásról van szó ( 1548 :

- 1608 : 3. tcz.).

A királyi levelek folytán hivatalosak, a kitűzött helyen s időben

vagy személyesen, vagy követeik által megjelenni tartoznak ; ha

pedig elégséges ok nélkül kimaradtak, törvény szabta büntetés

alá estek ( 149 : 81 . , 1723 : 7. stb .tcz.). Országgyülés alatt, az azon

követekül megjelentek javaiban , semmi nemű bevezetést s beikta

tást különbeni érvénytelenség terhe mellett eszközölni tilos s minden

ily cselekvény érvénytelen volt. Az országgyülés alatt átalános

törvényszünet volt, mely azonban ujabb időben sok kivételt szenvedett.

Igy az 1792 : 16 tcz. által végeztetett, miszerint az abban érintett perek

a megyék s a szab . kir. várasok előtt megindítathassanak s folytathas

sanak. Később az 1830 : 6. tcz. értelmében országgyülés folyama alatt

is minden bárminemű perek másod biróságilag is folytattak s eldön

tethettek ; sőt a házasságválási, büntető s a tiszti ügyész által

indított egyéb perek is felsőbb s legfelsőbb biróságilag is elintéz

tethetnek, mely határozat később (az 1836 : 45. tez . által) minden

törvényszékre kiterjesztetett.

50. S.

A követek választásáról.

Az országgyülésének kihirdetésétől egybejöveteleig tartó idő a

sérelmek s kivánalmak előkészitésére s a követek választására szol

gál. Hány követet küldjön egy egy megye, királyi város avagy

káptalan, világos törvény által hajdan megállapítva nem volt. Oly

kor több megye négy , más három , mások viszont csak egy egy

követet küldöttek. Későbbi szokás szerint megyénként két követ

(ablegatus), a káptalanok s a kisebb királyi várasok részéről pedig

gyakran csak egy egy követ jelent meg az országgyülésen.

A követek már a legrégibb időktől fogva szabadan választattak,
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mindazáltal bennük bizonyos kellékek megkivántattak. A követnek

ugyan is birtokos nemes embernek ( 1625 : 62. - 1655 : 61. ---

1723 : 7. tcz .) sőt még a távollevő föurak követjeinek (Absentium

ablegati) is nemeseknek kellett lenniök s két távollévőnél többet

egyszerre nem képviselhettek ( 1681 : 51 . tcz .). A távollévők képvi

seletétől néha eltiltattak az ügyvédek, nem különben a vámosok és

harminczadosok ( 1649 : 44. tcz.), mely tilalom azonban , idővel

( 1655 : 61. és 1715 : 50. tcz.) megszünt. A követek általában

hivatalukra alkalmas békeszerető, a közjóért buzgó emberek legye

nek , miért is a királyi meghivólevelekben ily kellékekkel biró kö

vetek választása hagyatik meg .

51. S.

A követ választás jogának kiterjesztése.

Mig 1848-ig az országot egyedül a karok és rendek képviselék ,

az 1848 : 5. tcz .- ben foglalt választó törvény által a nem ki

váltságos osztályok is követválasztási jogot nyertek.

Az idézett tcz. értelmében azokon fölül, kik a megyékben és

szabad kerületekben az országgyülési követek választásában addig

is szavazattal birtak, az országnak s a kapcsolt részeknek mind

azon benszülött vagy honosított, legalább husz éves és sem atyai

sem gyámi sem gazdai hatalom , sem pedig elkövetett hütlenség,

csempészkedés, rablás, gyilkosság és gyujtogatás miatt fenyiték

alatt nem lévő lakosai, a nőket kivéve , törvényesen bevett vallás

külömbség nélkül választók :

a) Kik szabad kir. várasokban, vagy rendezett tanácsal ellátott

községekben 300 e. ft. értékű házat vagy földet, egyéb községek

ben pedig eddigi urbéri értelemben vett 1/4 telket, vagy ezzel ha

sonló kiterjedésü birtokot , kizáró tulajdonul vagy hitveseikkel s

illetőleg kiskorú gyermekeikkel közösen birnak.
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d)

b) Kik mint kézmüvesek, kereskedők , gyárosok telepedve van

nak, ha tulajdon műhelyel vagy kereskedési teleppel vagy gyárral

birnak s ha kézmüvesek , folytonosan legalább egy segékkel dol

goznak .

c) Kik , habár a fentebbi osztályba nem esnek is, saját földbir

tokukból vagy tökéjükből eredő 100 ezüst forint évenkénti állandó

és biztos jövedelmet kimutatni képesek.

Jövedelmükre való tekintet nélkül a tudorok, sebészek, ügy

védek, mérnökök, akademiai müvészek, tanárok, a magyar tudós

társaság tagjai, gyógyszerészek, lelkészek, segédlelkészek, községi

jegyzők és iskolatanitók, azon választó kerületben , melyben állandó

lakásuk van .

e) Kik eddig városi polgárok voltak, ha a fentebbi pontokban

leirt képességgel nem birnak is .

Választási joggal nem birnak , kik várasokban 300 ft. értékű,

falun 14 telek ingatlan birtokkal sem birnak (p. o. a zsellérek ) , a

segéd nélkül munkálódó mester emberek, s azok, kik még száz fo

rint biztos jövedelmet sem birnak kimutatni; s a zsidók, minthogy

vallásuk a törvényesen bevettekhez nem számítható.

Választható pedig minden választó , ha életének 24-ik évét

betöltötte s magyarul tud.

52. S.

A követválasztás eszközlése végett a megyék annyi választó

kerületre osztandók, a hány követet küldenek , mely felosztást a

megyékben a középponti bizottmány, a kiváltságos kerületekben a

közgyülés, a szab. kir . várasokban a külső s belső tanács , a vá

lasztás helyének kitüzése mellett eszközli. Minden választó kerület

egy egy követet küld. A választók összeirása az összeiró küldött

ség által megtörténvén s az országgyülés megnyitásának napja

kihirdettetvén , a középponti választmányok a követválasztás
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határnapja iránt ugy intézkednek , hogy bekövetkezése előtt 15

nappal az illető törvényhatóságban közhirré tétethessék s az ország

gyülés megnyitását 4 héttel megelőzze. A középponti választmány,

minden választó kerülethe egy elnököt és jegyzőt küld, kik a válasz

tást vezérlik. Minden választónak joga van egy követet kijelelni.

A követ fölkiáltással vagy ha legalább tiz választó szavazást

kér, szavazat utján választatik. A szavazás a szavazatszedő

bizottmány előtt , a szavazó nevének a küldöttség általi följegy

zésével s valamint a szavazatok összeszámitása is , nyilván

történik . Átalános szótöbbség határoz. – Ha azok közül, kik

követségre ajánltattak, átalános szótöbbséget egyik sem nyerne, azon

két egyén között , kik aránylag legtöbb szavazatot nyertek, ujabb

szavazás történik . Kiki csak személyesen szavazhat s az össze

irásnál vagy választásnál fegyveresen senkinek sem szabad meg

jellennie. Azon választások iránt, melyeknek törvényessége bár

mily tekintetből kérdésbe vétetnék, a képviselő tábla határoz .

53. $ .

Az ország y üléseni elnöklés.

Az országgyülés vezérlete a királyt illeti , ki vagy maga sze

mélyesen vagy pedig meghatalmazottjai által , kiket törvényeink

királyi biztosoknak neveznek, vezeti a gyülést; mely előljárósag

azonban az országgyűlés elnökségét magába nem foglalja.

Az országgyüléseni elnöklet, emlékezetet meghaladó időktől fogva

egyátalában, de különösen a főrendek tábláján a nádort, annak

távollétében az országbirót, s ha ez is akadályoztatnék

horvátbán mellőzésével, a tárnokot illeti.

A rendi táblán a királyi személynök (Personalis prae

sentiae regiae in judiciis locumtenens) annak akadályozása esetében

pedig , az alnádor vagy az alországbiró elnökölt. Az 1848 -ki

a

10
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törvények értelmében a főrendi tábla elnökét a király nevezi ki,

mig a képviselő ház elnökét s két alelnökétti tkos szavazással maga

választja ; még pedig három egy másra következő évekre ; a köz

beeső idő alatt a ház legidősb tagja elnökölvén .

54. S.

Az országgyülés megnyitása.

Az országgyülés megnyitásának napja megérkezvén , szokás

szerint az alsó tábla tagjai üdvözlik a felső táblát, – majd ünne

pélyes isteni tisztelet s nehány előleges tanácskozmány után,

az országgyülési tárgyalások megkezdetnek.

Az előleges tanácskozmányokhoz sorolandók a király meghivá

sára s üdvözlésére rendelt küldöttségek választása , a királynak

ünnepélyes fogadása s több e féle ünnepélyes cselekvények .

55. S.

A felső tábla tagjai.

Az országgyülés régi időktől, nevezetesen a soproni ország

gyüléstől fogva, két külön helyiségben ülésezett. Rendkivüli ese

tekben azonban az alsó s felső tábla ugynevezett vegyes ülések

ben együtt tanácskozott. Névszerint a királyi leiratok s a rendek

föliratai (repraesentationes) vegyes ülésekben tárgyaltatnak. Ily

ülésekben választatik meg a nádor • a koronaőrök s történnek az

országos bizottmányok előterjesztései , gyakran azonban egyéb

ügyek is vegyes ülésekben intéztettek el .

56. S.

A felső tábla tagjai.

A felső táblán a nádortól jobbra első helyen ül az ország

primása , s ha a nádor nem volna királyi herczeg a nádor
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mellett ; utána következnek a kalocsai és egri érsek s a

római és görög katholikus megyés püspökök felszentelésük idő

rendje szerint; a magyar választott püspökök, a pannonhalmi apát,

a zágrábi főprépost mint auránai perjel s a prémontréi kanonokok

váradhegyéről czimzett prépostja . A felső tábla bal oldalán az ország

bárói s nagyjai törvényszabta rendben , u . m . az országbiró , a

horvátországi bán, a tárnokmester s a többi országbáró kinevezé

sük sora szerint, a pozsonyi gróf s a koronaőrök. Ezeket követik

a főispánok , elöl az örökösök , utánuk a kinevezettek kinevezésük

rendje szerint; a magyar tengerpart kormányzója, az egyik horvát

követ , két görög nem egyesült püspök, s a többi föurak vegyesen.

A főtáblán a királyi tanácsosok s a helytartótanács fenállása óta ,

annak tanácsosai is , mint a királyi tanácsosok utódjai foglaltak

helyet .

57. S.

Az alsó tábla .

Az alsó tábla , vagy mint most nevezzük képviselők háza a

förendü táblától különböző látványt nyujtott. Korlátokkal elválasz

tott emelkedett helyen, a királyi személynök elnöklete alatt, oldalá

nál jobbra balra az alnádor s az al - országbiró, négy magyar

s egy horvátországi itélő mester s a királyi tábla ülnökei ( 1608

k. n . 1. tcz., 1647 : 104 . 1662 : 52. tcz. ) s dalmát-, hor

vát- és tótország gyüléséből küldött két követ ült ; ezek száma

azonban törvényesen nem volt megszabva. A tótországi megyék

követei a magyar megyékéivel közösen ültek . A korlátokon innen

lévő asztalok mellett a jobb oldalon a káptalanok s azon prépostok

és apátok, kik a káptalanoktól külön, vagy ha káptalanhoz nem

tartoztak, a király által adományzott javakkal birtak ; a benedekiek,

cisterciták és prémontréiek apátjai, ezek után a turmezei gróf, s a

távollevő főurak követei , a középső asztal mellett a dunai, attól

10 *
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balra a tiszai megyék , ezek után a várasok s a szabad kerületek

követei foglaltak helyet; mely rend azonban nem törvény, hanem

egyedül a szokás által volt megállapítva .

58. S.

A képviselőház ujabb időben.

Az 1848-ik tez. folytán , a királyi tábla a képviselőház kiegé

szitő része lenni megszünt. A képviselőházzá átalakult követi tábla,

magyarország s kapcsolt részeiből küldött három száz hetven

hét, - s a hatvankilencz erdélyi képviselőt hozzászámitva összesen

négyszázhat tagból állott. Ehhez tartoznak a ministerek , kik

azonban mint ilyenek , hacsak nem képviselők vagy a förendek

tagjai, szavazattal nem birnak. Mindazáltal meghallgatandók s

kérdésekre nem csak felvilágositásokat adni, de körükbe vágó ok

mányokat is a ház elé terjeszteni tartoznak ( 1848 : 3.tez. 28–3288. ) .

59. S.

Az országgyülési
tárgyakról.

Országgyülési tárgyak a törvények értelmében a következők :

1. A király megválasztása, azon esetre , ha a felséges

uralkodó család végkép kihalna ; s megkoronázása ( 1715,

1741 stb . koron. hitl. ) .

2. A nádor s a koronaőrök választása ( 1550 : 77.

1791 : 69. tcz .) .

3. Idegeneknek honosítása , ha országgyülésen történik,

ha pedig azon kivül történt volna , azoknak beczikkelyezése

( 1608 : 6. k . e . - 1687 : 17. tcz.).

4. Az uj szabad királyi várasoknak szavazatadása

( 1439 : 17 . 1557 : 17. tcz.) .

5. Biztosoknak választása , az ország s a kapcsolt részek

határainak igazitására ( 1791 : 12.) .
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6. Az urbér rendezés, miről illető helyen emlékeztünk.

7. A törvényszékek szervezése s a birói eljárásnak ugy

polgári, mint büntető ügyekbeni szabályozása ( 1715 : 8. -- 1791 :

19., 1827 : 4 tcz.) .

8. Az adó ügy , kivéve a törvény által meghatározott külö

nös eseteket ( 1715 : 8., 1641 : 22 és 1723 : 67. tcz .).

9. A kapuk (porták) megállapitása, melyek az adó kiveté

sénél kulcsul szolgálnak ( 1791 : 33. és 182 : 2. tcz .) .

10. A lakosság összeirásának (conscriptio) elrendelése

( 1791 : 19., 1827 : 4. tcz.) .

11. Minden nemű segélynek (subsidiumnak ),ujonczoknak vagy

terményeknek megajánlása ( 1635 : 38. tcz.) .

12. Átalános fölkelésnek (insurrectionak) elrendelése ( 1723 :

7. tcz .).

60. S.

Királyi előterjesztések s a rendek kivánságai.

Az országgyülési tárgyalások anyagát a királyi előterjesztések

(propositiok) s a rendek kivánságai képezik ; mely utóbbiak , ha

valamely jogsértés szolgált alkalmul sérelmeknek (gravamina)

neveztetnek . – Ujabb és régiebb törvényeink ( 1791 : 13. , 1563 :

33., 1495 : 25 tez.) értelmében mindenek előtt a királyi előterjesz

tések tárgyalandók, – melyeknek kellő megvitatása után , minden

igazságos sérelmek a törvények világos rendelete szerint meghallga

tandók és tettleg is orvoslandók .

61. S.

Az országgyülési ügyekét előbb az ugynevezett kerületi ülé

sekben szokás szönyegre hozni s megvitatni , mielőtt az összes

gyülés elé kerülnének. A királyi tábla, elnökével együtt eltávozván,

a tiszai kerületek követei a dunai kerületek követeitől elinte külön ,
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majd együttvéve szokták a tárgyakat minden oldalról előlegesen

megvitatni; a nélkül, hogy a kerületi ülésben érdemleges határoza

tot hoztak volna. Később a kerületi ülések oly czélból folytattak,

hogy ezek által a fontosabb ügyeknek országos küldöttségekhez

való utasitása kikerültessék .

Az ügyek tárgyalása közben az országgyülés mindegyik tagja

véleményét szabadon , de tisztességesen s másnak sérelme nélkül

nyilvánithatja . Mindkét táblán a túlnyomó vélemény dönt ;

csak ha vélemények igen szétágaznának s azokat kiegyeztetni nem

lehetne, határoz a szavazat utján nyilvánuló szótöbbség. A sza

vazatokat a felső táblán a királyi főajtónálló -mester; az alsón an

nak elnöke szedi , s a szerint mondja ki a határozatot.

Országgyülési végzésül csak az lévén tekintendő , mibe a két

tábla megegyezett ; mindkét tábla a miben szótöbbséggel megálla

podott egymással üzenet által közleni szokta s ha megegyezés más

kép létre nemjöhetne, annak eszközlését vegyes ülésben kell megkisér

teni . Ekkor azonban sem curiat szavazatok, sem egyhangúság nem

kivántatik meg. Az országgyülés által közakarattal megállapított

határozat , mit felterjesztésnek (repraesentationak) neveznek, az

országgyűlés elnöke s az ország primása, mint az ország legfőbb

és titkos kanczellárja által aláiratván , a felség elé terjesztetik.

62. S.

Egyes rendnek ellenmond á sáról.

Három országos rendnek királyi szentesitéssel ellátott határo

zata ellen egyes rendnek óvása vagy ellenmondása törvényeinknél

fogva hatástalan . Igy az egyházi rend a protestansok ügyében

hozott törvények ellen ovással élt és ellentmondott, de minden kö

vetkezmény nélkül (1647 : 5. , 1681 : 26. , 1687 : 21. , 1791 :

26. tcz.) ; ugyanaz történt a szab . kir. várasok részéről ( 1649:14.tcz.)

hasonló eredménytelenséggel.
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63. $ .

Országgyülési végzemény.

A királyi válaszok (responsa regia) rendszerint a magyar

királyi udvari kanczellária által a király nevében adattak ki, néha

leirat (rescriptum ) alakjában. Első esetben a királyi felség paran

csára egyedül az udvari kanczelláriának egyik tanácsosa irta alá ;

az utóbbiak a király, a kanczellár és egy udvari tanácsos az 1848 :

4. tcz. értelmében pedig a király és egy felelős minister által irat

nak alá. Az igy közakarattal megállapított végzések bizonyos czik

kelyekbe foglaltatván , a király elé azon kérelemmel terjesztettek,

hogy azokat hozzájárulásával és tekintélyével helybenhagyni, s

mind maga megtartani, mind mások által is megtartatni méltóztas

sék . Az országgyülésnek királyi szentesitéssel ellátott határozata

országgyülési végzeménynek (decretum comitialénak) nevez

tetik s törvényerővel bír.

64. S.

A törvények kihirdetés éről.

Mielőtt az 1848 : 4. tcz . 2. S-a által meg nem állapíttatott,

hogy a hozandó törvények Ő Felsége által az évi ülés folyama

alatt is szentesítethetnek , az összes törvényczikkelyek az ország

gyülés végén egy végzeménybe foglalva egyszerre emeltettek tör- -

vény erőre, s a király aláirásával és pecsétjével s a főpapok és az

ország báróinak névszerinti felsorolásával ellátva , majdnem ugyan

azon szertartásokkal, melyekkel az országgyülés megnyittatott az

egybegyült országgyülési testületnek adattak át ; majd kihirdetés

és megtartás végett az ország minden törvényhatóságaival közöl

tettek . Hajdan szokás volt a törvényczikkelyeket mindazoknak, kik

az országgyülésen személyesen jelen voltak megküldeni, mi később

azonban kijött a divatból. Hogy az annak rendje szerint közzé tett
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törvények nem csak az egyes állampolgárokat, hanem azok össze

gét is kötelezik, magától értetődik .

65. S.

Léteznek e változhatlan törvény ek ?

A tételes törvényeket (ide nem értve a szerződvényeket, béke

kötéseket s a királyi uralkodó család örökös rendjét megállapitó

határozatokat) ugyanazon hatalom , mely által hozattak , annak

törvényes rendje szerint megváltoztathatja s megszüntetheti, s nem

lehet oly örökké változhatlan törvényt hozni, mely a jövő törvény

hozásokat minden időre nézve megkösse. Vannak kik az 1486 :

78. tcz , megerősitésének szavaira : „ ut nullo unquam tempore, neque

scilicet in novorum regum electione vel coronatione , sed

diaetis seu congregationibus generalibus quidquam ex illis ( articulis)

variare vel iminutare liceat “ hivatkozva, a törvények változhatlan

ságát vitatják. Ezen véleményt azonban tények czáfolják meg, név

szerint a legközelebb reá következő országgyülés intézkedései, melyek

által az említett törvényczikkelyek , névszerint annak nyolczadika,

változást szenvedtek ( 1492 : 43. tcz .) .

neque in

66. S.

A királynak az országgyülésre vonatkozó jogai.

Az országgyülésre vonatkozólag a király jogai a következőkben

foglaltatnak. A király hivja egybe, halasztja el, vagy oszlatja föl az

országgyülést , ő tűzi ki annak helyét s egybejövetelének időponját.

A király jelöli ki a tárgyalás alá veendő ügyeket. Ő hagyja helybe

vagy visszautasítja a rendek határozatait ; őt illeti a törvények szen

tesitése (sanctiója ) és kihirdetése; valamennyi országgyülési végze

mények tanúsága szerint a törvények mindenkor a király nevében

és tekintélye mellett hirdettettek ki. Az előtt az alsó tábla elnökét a
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királyi személyököt a fejdelem nevezé, az 1848 : 4.tcz, értelmé

ben azonban az alsó tábla maga választja elnökét.

67. S.

Az országgyülés jogai.

Viszont a törvényesen egybegyült országgyülés jogához tarto

zik a királyi előterjesztéseket elfogadni vagy azokat visszautasitani,

- az ország sérelmeit és kivánalmait előadni s a királyi fölséggel

együtt tárgyalui. A megyei követeknek , (hacsak a nemesség az

országgyülési költséget, mint már egy fél század óta szokás, magára

nem vállalá) valamint a várasi követeknek is , illető házi pénztáraik

ból , a káptalanok s a távollévők követeinek pedig küldőik magán

pénztárából napdijak (diurnumok ) jártak. Az országgyülés minden

tagjai szabad menetel (salvus conductus) jogával birtak s azokat

akár szóval akár tettel sérteni, büntetés terhe alatt tilos volt. Az

1507 : 12. tcz . értelmében , kik az országgyülés szabadságát há

borítani, az országgyülési joggal birókat vagy hozzájuk tartozói

kat megverni, megsebesíteni avagy megölni merészelnék, hűtlenség

bünébe estek s az szerint meg is büntetettek ; későbbi szabály szerint

a királyi ügyek igazgatójának felperessége alatt a királyi itélő tábla

által a rágalmazók kétszáz forint birság, a megverök vagy sebesi

tők nagyobb hatalmaskodási, az emberölők pedig, halálos büntetés

alá estek ( 1723 : 7. , 1625 : 62. tcz .) . Hasonló szabad menetet

élveznek az összeirók, valamint a választásoknál kirendelt küldött

ségek tagjai is ; s kik azokat bármikép bántani nem átallanák a

fentebbiek szerint megbüntetendők.

68. 8 .

A törvényhatóságoknak országgyülési jogaik.

Az ország egyes törvényhatóságainak az országgyülésre vonat

kozólag jogaihoz tartozott, nemcsak saját, de az egész ország sérel
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meit és kivánságait följegyezni, ezeket az általuk választott követek

által sürgettetni s követeiket utasitásokkal ellátni, melyek együtt

véve s az összes országgyülési testület által minden irányban meg

vitatva az ország közkivánalmainak nyilvánitására s érvényesité

sére legbiztosabb közegül szolgáltak.

69. S.

A követek utasitása i.

Valjon a követeknek küldőik által adott utasitások csak tanács

adó (consultativ) avagy kötelező erővel is birnak , hazai tör

vényeink által világosan el nem határozott vitás kérdés. Az alap

törvények s azokkal hasonló végzeményekre nézve, nem különben

küldőik külön ügyeire nézve, minthogy ezeket illetőleg a követek

egyszersmind meghatalmazottak gyanánt jártak el , három szá

zad tanusága szerint a követek utasitásaikhoz kötve valának. Kik

azonban ezeken kivül is minden egyebekben , a követeket utasitá

saikhoz kötötteknek lenni állitják , ősi alkotmányunkkal homlok

egyenest ellenkező tételt vitatnak , miután alkotmányunk értelmében

az ország szükségei fölött tanácskozni s a királylyal együtt határozni

az országgyülési testület jogához tartozik .

Az 1848 törvények értelmében a követek táblája népképviselet

alapján alakulván, s a választott követek nem csak közvetlenül kül

dőiket, de közvetve az egész országot is képviselvén, utasitásokhoz

kötve nincsenek.

70. S.

A törvényhozás nyelve.

Első királyaink alatt a törvényhozás nyelve magyar és latin

volt. Igy Kálmán királynak törvényczikke is eredetileg magyar nyelven

alkottatván , Alberik nevű egyén által latinra fordittatott “ ). Később

°) L. Horváth Magy. tör. I. k . 85. I
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a deák , mint a középkor diplomatikus nyelve, tulsulyra vergődött s

századunkig majdnem kizárólag uralkodott. Az 1832/6 t. czikkek

már latin és magyar nyelven hozattak, ki lévén kötve, hogy a két

szöveg közti különbség esetére , a magyar mint hiteles határozzon.

Az 1840 :6 . tcz. értelmében a felterjesztések magyar nyelven történ

tek ; majd a rendek sürgető kérelmére, minden leiratok, a királytól eredő

okiratok magyar nyelveni szerkesztése elrendeltetvén, a deák nyelv

használata minden kormányszékek és biróságoknál a divatból kiment.

71. S.

Az ország részletes gyülései .

Hajdan részletes gyülések is tartattak , főleg oly alkalmakkal,

midőn a szavazatjoggal birók nem mind, csak a könnyebben egy

begyűjthetők hivathattak össze . Ily részletes gyülések tarthatása

törvény által meg van szorítva, csak akkor lévén szabad kiirni,

ha váratlan ellenséges beütés, avagy előre nem látott háború kitö

rése miatt országgyülést hirdetni nem lehet ( 1715 : 8. , 1741 : 22 .

tez .), a hadiadó kivetése iránt pedig szükségkép tanácskozni kell

Mely alkalommal a nádor, a primás s az országbáróin kivül a ki

rályi tábla s a várasok és megyék követei , ezen különös tárgy

fölött tanácskozni , és szükségét látván , határozni is szoktak .

Ezen részletes gyülésekhez hasonlók, Horvátország tartományi

gyülései , melyek a bán elnöklete alatt ezen királyságok követeinek

adandó utasitások kidolgozása , valamint ezen követek megválasz

tása végett tartattak . Az országgyülés végeztével ezek fogadták a kö

vetek jelentését s az országgyülési czikkek kihirdetése iránt intézked

tek . A tartományi gyülés jogaihoz tartozott továbbá az ország itélő

mesterét megválasztani, a hadi adót kivetni; a fölkelésnek, ha elren

deltetett foganatosításáról gondoskodni, végre helyhatósági szabá

lyokat (statuta) alkotni.
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VI . Fejezet.

A végrehajtó hatalomról.

72. S.

A végrehajtó hatalom a király é.

A hatalom , melynél fogva a törvények foganatosítására s a

közügyek kormányára szükséges vagy hasznos eszközök alkalmaz

tathatnak, nálunk végrehajtó hatalomnak (potestas executivá

nak ) neveztetik. Ezen az államélet egészséges fejlődésére nézve oly fon

tos hatalom , mely nélkül a legjobb törvények erőnélküliek volná

nak, Magyarországban a királyt függetlenül s kizárólag illeti , ki

mindazáltal azt a törvények értelmében gyakorolni tartozik. Kide

rül ez az országgyülési végzemények záradékából is , melyben a

király „ a törvényeket megtartani s megtartatni“ igéri.

Hogy a végrehajtó hatalom a királyt illesse alkotmányunk ter

mészetéből, szelleméből folyik ; de egyes országgyülési végzemények

által is kétségen fölül helyeztetik , névszerint az 1548 : 14 tcz .

következő szavai által: „ Quod ad obedientiam attinet quam Regia

Majestas sibi per suos subditos praestari cupit , agnoscunt Status

et ordines Regni, Domino eorum clementissimo debitam ab omni

bus obedientiam praestari debere ; quod si qui inobedientes fuerint

majestas regia, tamquam verus Rex Hungariae, ordinaria auctori

tate sua, potest in eos animadvertere pro merito cuiusque.“

73. §.

Ellenvetések.

A fejdelem kizárólagos végrehajtási hatalmának, mintegy kor

látozásáúl némelyek kettőt szoktak ellentvetni. 1. Az ország tör

vényhatóságait illető kétségtelen jog, oly kormányszéki, sőt felségi

rendelvények ellen , melyek a törvényekben nem gyökerezők, sőt
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azokkal ellenkeznek felterjesztéseket (repraesentatiókat) tenni. 2. Mi

szerint a törvényhatóságok maguk választják tisztviselőiket, habár

ezek a legfelsőbb végrehajtó hatalom kezelőiként szerepelnek is.

Ezek azonban bárminő fontosságuak legyenek is , a királyt végre

hajtó jogának gyakorlatában nem korlátozzák ; a kérelmek , tekin

tetek és indokok előterjesztésérei jog , mely absolut hatalmú ural

kodóknál is fennáll, sem az alattvalóknak engedelmességrei köteles

ségét, sem a királynak jogát, engedelmességet sürgetni, ki nem zárja.

A tisztviselők megválasztásárai jog, mely különben is csak azok né

mely nemeire szoritkozik, szinte a fejdelem képviselőjének befolyása

alatt eszközöltetvén, a király végrehajtó jogát tulajdonképen szinte

nem korlátozza .

74. S.

A végrehajtó hatalom tárgya i.

Határtalan, ugy szólva, azon tárgyak mennyisége és változatos

sága, melyek mind annyian a végrehajtó hatalom körébe esnek,

mind azáltal a következő csoportokra vissza vihetők . Ide tartozik

az igazságszolgáltatás, a legfelsőbb fölügyeleti jog , a fejdelemnek

a vallás ügyei, az ifjúság nevelése s a közoktatás körüli joga ;

a hivatalok és méltóságok osztogatása iránti jog ; a fegyverjog, az

adók s közjövedelmek szedése s a kitünő jog.

VII . Fejezet.

A birói hatalomról.

75. S.

A birói hatalom a király é.

A birói hatalom , melynél fogva az egyes polgárok között

keletkező jogkérdések elintéztetnek s igazság szolgáltatik , a végre

hajtó hatalomnak kiegészitő részét képezi . Mint ilyen ősi alkot
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mányunk szellemében illeti a királyt , ki Werbőczy szerint (II. R.

3. cz.) minden polgári s bünperek legfőbb birája , kire a nemzet

az uralkodás és kormányhatalommal együtt, minden birói hatal

mat is átruházott. Ezen legfőbb birói hatalmat királyaink, régi

oklevelek tanúsága szerint nem ritkán személyesen gyakorolták,

jelenleg pedig a törvényesen fenálló s a királynak alá rendelt tör

vényszékek által gyakorolják, ügyelvén, hogy az igazság minden

kinek különbség nélkül , a törvény rendje szerint s a megállapított

szabályokhoz képest gyorsan, de elhamarkodás és részrehajlás nél

kül kiszolgáltassék.

76. S.

Vannak, kik a birói hatalomnak a királyitól való teljes független

ségét vitatják, a király itélő hatalmának ellenvetvén, miszerint hajdan

nem csak a polgári , de a büntető ügyekben is az igazságszolgáltatás

némely testületeket , sőt magán személyeket (a földes urakat) is

illeté , s hogy a királynak a létező törvények sérelme nélkül nem

szabad az igazságszolgáltatás folyamát önbatalmu intézkedések által

háborítani. - Az elsőre nézve megjegyzendő , miszerint azon tes

tületek és magánosok , kik törvényhatósággal birtak , azt egyedül

királyi kiváltságul nyerték s azt a király meghatalmazottjaiként

gyakorolták . A másik ellenvetést illetőleg , abban az a mi az igaz

ság ügyi törvényhozásra vonatkozik , azzal a mi törvénykezést

illeti összezavartatik . Midőn a birák a szoros értelemben vett igaz

ságszolgáltatás hármas teendőit teljesítik, u . m . megismerik a vitás

tényt, a fölött a törvények értelmében itélnek s itéletüket végre

hajtják ; a király itélő szent tisztében járnak el, mit magának sze

mélyesen teljesítenie lehetlen s ha lehetne is, tanácsos sem volna.
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77. $

A biróságok szervezése törvényhozási ügy.

Habár az országban fennálló törvényszékek törvényhatósága

a fejdelemtől ered , mindazáltal azok rendes sajátját képezi. Miért is

a biróságoknak törvény által megállapított alakját és rendjét önha

talmulag megváltoztatni ( 1791 : 12.) egyes ügyeket vagy sze

mélyeket, mint hajdan gyakran történt, a rendes törvényhatóság alól

kivonni ( 1486 : 21.) a törvények által szabályzott jogfolyamot

avocatiók vagy birói parancsok által háborítani ( 1655 : 53 .

1659 : 45. tcz.), a törvény rendes menetén kivül az illetőket aka

ratok ellenére kiküldött bizottmányok által terhelni ( 1649 : 42. —

1805 : 5. tcz . ) tilos.

78. S.

A királyi Kuria.

A király hatalmából s nevében az igazságot szolgáltatják a

magyar királyi főtörvényszékek, a királyi itélő s a hét sze

mélyes tábla , melyek együttvéve , királyi Kuriának nevez

tetnek . Ezekben régente a magyar király személyesen elnökölt,

miért is a királyi Kuria itéletei a király nevében s a királyi birói

pecsét ( sigillum judiciale) alatt adatnak ki .

79. S.

A királynak az igazságügyre vonatkozó különös jogai.

A királynak az igazságügyre vonatkozó külön jogaihoz tarto

zik , miszerint a birákat vagy maga nevezi, vagy a nevezetteket

megerősíti , avagy azokat meghatalmazottjai által kijelölteti; a bi

róságok tekintélyére őrködik s azokat senki által megsértetni nem

engedi, sem nem tűri, hogy valaki a törvények ellenére az országon

kivül törvény előtt megjelenésre kényszeritessék . Ezen kivül jogaihoz
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tartozik továbbá minden polgári és bünügyi perek jegyzékét min

den törvényszéktől, kivétel nélkül inaga eléterjesztetni, s ha valamely

ügynek birája törvény által kijelelve nem volna , vagy az ügynek

különböző szempontból tekintve más birája is lehetne, birót

rendelni ( delegalui). Végre a különböző birói parancsok (mandata)

osztogatása .

80. S.

A mi eddig a polgári törvényhozásról mondatott, a büntető

törvényhozásra is alkalmazandó. A büntető törvények ugyan az

országgyülésen hozatnak , mely a büntető biróságok szabályozását

is eszközli ; mi által a királynak abbeli joga és tiszte alkalınas mó

don oda hatni, hogy a büntettek egy részt fenyitetlenek ne maradja

nak, másrészt pedig hogy tulszigor vagy elhamarkodás által az

igazság ne szenvedjen, legkevésbé sem érintetik. Ennél fogva

jogában áll a királynak oly bünügyeket, melyekben a per rendes

folyama meg nem tartatott megszüntetni, s azoknak , kik bünte

lenségüket utólag igazolni kivánják, perüknek megujitását megen

gedni, s körülményekhez képest minden nemü büntetések végrehaj

tását fölfüggeszteni.

81. S.

A rögtönbiráskodás engedélyezése.

A birói hatalomból folyó királyi jogokhoz tartozik hazánkban

régi szokásnál fogva a rögtönbiráskodás (statarium) engedélye

zése , valahányszor az egész országban, vagy némely vidéken bizo

nyos büntettek annyira elharapóznak, miszerint szükségessé válik

azoktól gyorsan végrehajtott sulyos büntetés által elrettenteni.

Rögtönitélő hiróságok fölállitását engedélyezni, azok kihirdetése

iránt intézkedni, tartásuk módját s az annál követendő eljárást

szabályozni a királyt illeti kizárólag , valamint egyuttal, kijelelni
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azon büntettek nemeit is, melyek a rögtön biróság alá esnek, végre

azokat a szükség megszüntével, melyen kivül soha sem alkalmaz

hatók, megszüntetni.

82. S.

A kegyelmezési jog.

Vitás kérdés, valjon jogosítva van-e a fejdelem , a halálra itél

teknek kegyelmet adni vagy sem ? Hazánkban a koronának ezen

legszebb kiváltsága tételes törvények ( többek között 1715 : 45 . tcz .)

által kétségen fölül van helyezve. Ezen fejedelmi jog azonban nem

önkényesen , hanem a fenforgó körülmények megfontolása s tekin

tetbe vételével gyakoroltatik. – Nem gátolják ezen jogot azon szó

ratosan előforduló egyes törvények sem ( 1492 : 82. , 1563 : 63.,

1655 : 26. tcz . ) , melyek által bizonyos büntetteknél a visszaesők

nek , vagy a bűnök sulyossága miatt kegyelmet adni tiltatik ; az

ily ideiglenes hatályú törvények , - a fejdelem vitatlan és sehol

kétségbe nem vont átalános kegyelmezési jogát nem csorbíthatják.

VIII . Fejezet.

A legfőbb felügyeleti jogról.

83. S.

Nem elég hasznos s a körülményekhez alkalmazott törvényeket

hozni, de szükséges hogy kellő erélylyel foganatosítassanak is. E

végre szükséges, hogy a fejdelem a közállapotokra vonatkozó min

den nevezetes körülnények ismeretével birjon, mely joga legfőbb

felügyeleti jognak neveztetik, ki azt az egyes ügyek természeté

hez képest, részint országgyülésen részint azon kivül gyakorolja s

annak gyakorolatában más határokat nem ismer, mint a melyek az

uralkodás természete, czélja s hazai tételes törvényeink által kije

leltettek.

11
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84. S.

a) A közigazgatásra nézve.

Közigazgatási szempontból minden nemű a közügyekre vonat

kozó politikai , birói, közgazdászati jegyzőkönyvek azok részéről,

kikhez királyi rendelvény által utasítatvák, fölülvizsgáltatnak ;

a rabok számáról , s büntetteik nemének kijelelésével jegyzékek

felterjesztetnek, a közjövedelmek, az éventei gabnatermés, valamint

a ki és bevitt áruk mennyiségének kimutatása készittetik,

körülmények szorosabb megvizsgálása végett néha biztosok külde

tése is elrendeltetik , kiknek ellenszegülni s öket működésükben aka

dályozni keményen tiltatik .

sa

85. S.

b) A társulatok és közintézetekre nézve.

A király főfelügyeleti joga különösen az ország területén létező

jogászi , erkölcsi személyekre , testületekre , s minden nemű köz

intézetekre terjed ki, melyeket megvizsgálni, a fenálló törvényekkel

nem ellenkező és ártalmatlan társulatok alakulását megengedni,

alapszabályaikat megerősiteni, vagy ha netán veszélyeseknek mu

tatkoznának visszautasítani, uj találmányokat vagy müveket külön

böző kedvezésekben részesíteni jogában áll .

86. S.

c) A rendészetre nézve.

A legfőbb felügyeleti jogból, mint közös forrásból folynak mind

azon intézkedések , melyek a köz és magánbiztonságnak az ország

ban fentartására, az állampolgárok haszna és kényelmének előmoz

ditására vonatkoznak . Ide tartozik a legfőbb gyámi hatalom , mely

szerint a király a törvényes vagy végrendeleti gyámot nélkülöző
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árváknak jogaik védelmére gyámot rendel (I. R. 115 és 125 S. ) ;

továbbá a népességre való gondoskodás; a földmivelés, marha

tenyésztés, ipar és kereskedés gyarapitása s a közgazdászat minden

ágainak emelése, az ezeket gátló akadályok eltávolitása s minden

közcsapásoknak lehetőleg elháritása . Miért is a király fel van jogo

sítva szükség esetére a gabna kivitelét eltiltani, tűzrendtartást ki

bocsátani, az áradások és ragadós nyavalyák terjedése ellen intéz

kedni; a közmértékeket meghatározni s azok megtartására ügyelni

s az élet szükségeihez tartozó tárgyaknál az illető árszabályt meg

állapítani. Rendészeti szempontból a gyógyszertárak megvizsgálta

tását elrendelni, a méreganyagok árulását ellenőriztetni, a gyó

gyászat gyakorlatára fölügyelni; kór-, lelencz- és árvaházak , sze

gény és zálog intézetek fölállitásáról s a fenállóknak jó karbani tar

tásáról gondoskodni, megannyi különböző ágait képezik a közrendé

szetnek .

87. S.

d ) Az állami erők felismerésére
nézve.

Minden rendezett államban a közigazgatás nélkülözhetlen köze

gét képezi az állami erőknek minél pontosabb és kimeritőbb isme

rete. A végrehajtó hatalom feladatának csak is akkor felelhet meg

kellőleg és mindenki iránt igazságosan, ha ezen ismeretekkel bir;

mi végre jogában áll mindazon adatokat egybegyüjteni, melyekből

a lakosság , a hasznos házi állatok , lakások stb . mennyisége és

állapota kitudható . A mi tüzetesen az országos összeirást illeti ,

annak elrendelése, mint fentebb láttuk, az országgyülés teendőihez

tartozik .

88. S.

e ) Az utakra nézve.

A közutak készitése , iránya és fentartása hasonlag a köz

rendészet tárgyait képezik . Innen van , hogy valahányszor köz

11 *
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szükség vagy hasznosság tekintetéből utak, hidak, révek fölállitásá

ról van szó ; ha a kereskedés előmozditása tekintetéből csatornák,

vaspályák terveztetnek, ehez királyi helybehagyás kivántatik meg,

mely megadatván, a magánosok, kiknek földjein az illető csatorna

vagy vaspálya keresztül vonul, földeiket kisajátitás utján illő kár

pótlás mellett átengedni tartoznak ( 1836 : 25. 26. – 1840 : 40.

1848 : 30. tcz.).

A közutaktól azonban meg kell különböztetni a magánutakat,

miket a tulajdonos saját földjén kénye szerint csináltathat, melyek

csak is annyiban esnek a köz felügyelet alá, hogy senkinek sérel

mére ne legyenek ; miért is uti vám czim alatt az utasoktól külön

kiváltság nélkül vámot szedni tilos volt; a megyék pedig ügyelni

tartoztak hogy a kiváltságlevelekben foglalt föltételek megtartassa

nak ( 1681 : 20. 44. 1715 : 15. - 1723 : 15. tcz .) . A kü

lönös fölvigyázat alatt álló közutak országutaknak neveztet

nek akár postai czélokra akár a kereskedésre szánvák.

89. S.

f) A postákra nézve.

Posták fölállitása s azok iránti szabad rendelkezés I. Miksa ki

rálynak 1525-ik évben kelt rendelvényének tanusága szerint régi

időktől fogva a királyt illeté. Ezen a közjóban gyökerező jogot a

rendek is nem egy alkalommal elismerték, megállapitván, miszerint

a posták menete iránt ő Felsége a közszükséghez képest intézkedni

méltóztassék ( 1715 : 22. — 1723 : 114 . 1741 : 31. tcz .).

A posta körüli jognál fogva a királyt illeti a posta igazgatók

és postamesterek kinevezése, a levél és vitelbér meghatározása;

postabér mentességnek engedélyezése; posta állomások fölállitása s

régieknek más alkalmasb helyekre áttétele stb. Régi törvények

szerint a postamestereknek jóbirtokú nemeseknek kellene lemiök
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( 1715 : 22. és 1741 : 31. tcz.) , mely azonban szokás által meg

szüntetett.

90. S.

g) A folyókat s a hajózást illetőleg.

A patakok és folyók annak tulajdonát képezik , kinek földjein

keresztül vonulnak, sőt a folyamok is az azokból vonható haszonra

nézve magánosoknak adományoztathatnak, ez azonban a fő felügyele

tet ki nem zárja. Köztekintetek ugyanis is igénylik, hogy a folyamok

hajózhatók lévén, a kereskedés előmozditására szolgáljanak s kiön

tések által kárt ne okozzanak ; e végre a mennyiben szükséges töl

tésekkel s gátakkal szegélyezendők s bennük oly a hajózást aka

dályozó müvek fel ne állitassanak . Innen minden vízmüvek vezetése

magasabb fölügyelet alatt áll s kivitele előtt királyi jóváhagyást

igényel. ( 1723 : 122. – 1751 : 14. – 1836 : 25. 26. tcz .)

Végre megjegyzendő , miszerint a folyókoni hajózás szabad s a

rajtuk járó hajók törvény értelmében adó mentesek sat. ( 1751 :

14. tcz.) .

91. S.

h) A közerkölcsiségre való fölügyelet.

Az elősoroltak által a főfelügyeleti hatalom teendői még nincse

nek kimerítve ; a fejdelem fő felvigyázata a közerkölcsiségre is ter

jed. Mint ilyen felügyel a titkos társulatokra, melyek mind czéljukat,

mind azon eszközöket, melyekkel azt elérni akarják, elrejteni igye

keznek ; a színházakra, tánczvigalmakra és egyéb közmulatsá

gokra, a könyvnyomdákra, könyvkereskedésekre és kölcsön könyv

tárakra, melyek kellő felvigyázat és szabályzás nélkül a nemzeti

erkölcsnek könnyen romlására válhatnak . Ezen a köztársadalom

javára a bel béke és biztonság fentartására irányzott hatalom ki

rályainkat , a mennyiben tételes törvények hiányoznának, az állam



166

természetéből illeti ; mit tőlük az állam veszélyeztetése nélkül

sem eltagadni sem illő határain tul korlátozni nem szabad .

92. S.

A könyvvizsgálat.

Az 1848-iki év előtt hazánkban minden nemű elmemüvek

közlésük előtt előleges vizsgálatnak (censura praeventiva) vol

tak alávetve , mely azonban az 1848 : 18. tcz. által örökre eltö

röltetett s a sajtó szabadság visszaállitatván , elvül kimonda

tott , miszerint „ gondolatait sajtó utján mindenki szabadon közöl

heti és terjesztheti.“ Nehogy azonban a sajtó visszaélés által a köz

jóra veszélyessé váljék, bizonyos sajtó utján elkövetett büntetésre

méltó cselekvények sajtóvétségekül jeleltettek ki , s megbünteté

sük elrendeltetett. Ilyenek voltak a következők : 1. Ki valamely

bűn vagy vétség elkövetésére egyenes és határozott felhivást tesz

a sajtó utján ; 2. ki a nyilvános köz és vallásos erkölcsiségből csu

fot üz ; 3. ki a magyar sz . korona alá helyhezett terület tökéletes

álladalmi egységének, ki a sanctio pragmatikánál fogva megállapí

tott s az uralkodóház közösségében létező birodalmi kapcsolatnak

tettleges fölbontására izgat , ki az alkotmány erőszakos megváltoz

tatására s a törvényes felsőség elleni engedetlenségre lázit, s bűnök

elkövetésére hiv fel és buzdít ; 4. ki a fejdelem személyének sérthet

lensége , a királyi székbeli örökösödésnek megállapított rende ellen

kikel, avagy a királynak legmagasb személyes az uralkodó ház tag

jai ellen sértést követ el ; 5. ki a közbéke és csend erőszakos meg

zavarására lázit ; 6. ki törvény által alkotott valamely hatóságot

vagy testületet , valamely köztisztviselőt vagy közmegbizatásban

eljárót, hivatalos tetteire vonatkozólag, vagy végre valamely ma

gán személyt rágalmakkal illet , a körülményekhez mért (hat év és

3000 pftig terjedhető) fogság és pénzbüntetéssel, esküdtszéki itélet

folytán sujtathatik.
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93. S.

Az időszaki lapokról.

Az ideiglenes sajtótörvény értelmében az időszaki lapok , a

mennyiben, habár csak részben is, politikai tárgyak körül forognak

s hetenként legaláb kétszer jelennek meg, csak ugy adathatnak ki

a) ha azon hatóságban, melyben a lap megjelenend annak alispánjá

hoz , főkapitányához, grófjához, polgármesteréhez egy nyilatkozat

nyujtatik be, melyben a tulajdonos vagy felelős kiadó, vagy fele

lős szerkesztő neve, laka és a nyomda, melyben a lap nyomatni fog,

kitétetett ; b ) ha biztosíték nyujtatott, mely naponkénti megjelenés

nél 10,000 különben 5,000 pftra szabatott. Sajtóvétség esetén

a pénzbüntetés a biztositékból vonandó le . A hírlapokban megjelenő

czikkekért, ha a szerző felelőségre nem vonathatnék, a nyilatkozat

ban kijelölt személyek is felelet terhével tartoznak.

94. S.

A nyomdákról és köny várusokról.

Nyomdát és könyomdát felállíthat, ki az 1840 : 16. tcz. 1. és

2. fejezetében foglalt rendeleteknek eleget tevén szándokát azon

törvényhatóság elnökének, melyben lakik bejelenti s a fővárosban

4000, egyébütt 2000 ft. biztositékot letesz. Zugnyomdász műsze

reinek elkobzásán túl 1-évi fogsággal és 2000 ftig terjedő bünte

téssel büntettetett.

A könyváruság semmi különös engedelemtől nem függ, ha

nem azt a kereskedőkre nézve fennálló törvényes szabályok meg

tartása mellett mindenki gyakorolhatja ; mindazáltal, ki oly elme

művet árúl, melyen a nyomdatulajdonos neve és laka kitéve nincs,

a nála találtató példányok elkoboztatásán kivül, ötven forintig terjedő

büntetéssel büntetendő ( 1843 : 18. tcz. 37., 42., 44. SS. ) .
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IX. Fejezet.

A vallási ügyekre vonatkozó királyi jogokról.

95. S.

Az egy háziak körüli jog.

Hogy az uralkodót a vallás ügyek iránt bizonyos jogok illetik

kétségbe vonni nem lehet. A fejdelmi hatalom sajátságaihoz tarto

zik mindent tudni, mi területén belül, akár egyes személyek, akár

testületek részéről, mely utóbbiakhoz egy és azon vallást követők

összege is számitandó , történik. A fő felügyeleti hatalomból folyó

ezen jogánál fogva a király arra ügyel, nehogy a vallás színe alatt

oly valami csempésztessék be, mi egyesek sérelmére vagy a köztár

sadalom veszedelmére válthatnék . Királyainknak tételes törvényeink

értelmében gyakorlandó ebbeli joga az országban létező minden

vallás felekezetre kiterjed, bár nem mindegyikre egyenlő hatálylyal.

96. S.

A külső fegyelemre nézve.

Hazánkban , valamint másutt is némely ügyek a király fő fel

ügyeletének tartvák fön, kinek tudta és akarata nélkül, bármely

vallást követőknek sem szabad , gyülekezeteket és zsinatokat tar

tani, melyekre a fejdelem képviselőjét felügyelet tekintetéből elküld

heti . Az ily gyülekezeteken hozott szabályzatok azonban , mielőtt

királyi jóváhagyást nyernének erőnélküliek , mi a nem katholikus

vallásuakra nézve világos törvény által megállapíttatott. ( 1790 :

26. tcz.) Átalán véve a király minden vallás felekezetnek szabad

ságát s egyházi törvényhatóságát , törvényes határai között fön

tartja ; felügyel, nehogy vallásügyi sérelmek keletkezzenek, s a netán

mégis keletkezteket törvények értelmében orvosolni igyekszik.
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97. S.

A kegyes alapitványok.

A kegyes alapitványok ugy a szoros igazság, valamint tételes

törvényeink ( 1790 : 23. tcz .) értelmében az alapitók szándokához

képest kezelendők ; minek biztositására szokássá vált a nagyobb

szerüebbeket az alapitó nevének felemlitésével , beczikkelyezni.

( 1723 : 70., 1729 : 17., 1751 : 21. stb . tcz .) . Hogy az ily ala

pitványok a király különös védelme alatt állnak III. Károly tör

vénye ( 1723 : 70. tcz .) nyilván kimondja. Közigazgatási hatósá

gok utján a fejdelem ügyel föl arra , hogy az alapítványok rendel

tetésükre forditassanak, el ne idegenítessenek, el ne zálogosítassanak

vagy más terhekkel ne terheltessenek .

98. S.

Amortisatio.

Nehogy az egyes állampolgárok , valamint a közjó s a korona

jogainak sérelmével és hátrányára ingatlan javak kelletén túl egy

házi testületek s egyházak birtokába, ugy nevezett holt kezekre, jus

sanak s a közforgalomból kivétessenek, a szerzéstiltó - amorti

sationalis – törvények, névszerint II. Ulászló 1498 : 55. t. czikke

által a püspököknek s egyéb föpapoknak világi javakat királyi ado

mány vagy bármi más jog czimen egyházaik számára felkérni meg

tiltatott. III. Károly törvénye értelmében pedig, a szerzetbe lépőknek

ősi örökségüknek csak egy tized részét szabad magukkal vinni még

pedig csak kész pénzben; mely tizedrész azonban ötezer pengő forin

tot semmi esetben meg nem haladhat.
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99. S.

A különböző vallások , névszerint a róm . katholika

hitvallás szabadságáról.

Már fentebb láttuk , miszerint a királynak joga , de egyszers

mind kötelessége az országban létező különböző vallások jogait és

szabadságait hazai törvényeink rendeleteihez képest megvédeni;

következik ez a végrehajtó hatalom természetéből, valamint nálunk

a koronázási eskü tartalmából is, melyben a király Isten anyaszent

egyházainak és az országlakosainak jogait és szabadságait fentar

tani igéri . Áll ez névszerint a római katholika vallásra nézve,

melyet Sz. István (D. L. I. C. 1. ) törvénye, nem különben az ural

kodó ház örökösödési rendjét szabályzó 1723 : 2. tcz . értelmében

is, az uralkodó király követni tartozik . A róm. katholika hitvallás

ezért nem csak uralkodó vallás ( religio dominans) hazánkban,

de az ország eleivel egykorú számos jogokkal van felruházva s

különös viszonyban áll a szent koronához, mi leginkább a királyi

tetszvény és főpártfogói jog által nyilvánul.

100. S.

A királyi tetszvény.

Királyi tetszvény (placetum regiam ) alatt a király azon jogát

értjük, melynél fogva a római pápa semmi rendelvényét vagy intéz

kedéset, mielőtt királyi jóváhagyást nyert volna, kihirdetni s foga

natosítani nem szabad. A királyi tetszvénynek régi időktől való szaka

datlan használatát Kollár és Benczuron®) kivül többen bebizonyitani

igyekeztek. Királyaink ezen tetszvényi jogukat különösen akkor

használták egész szigorral, midőn a római szent szék intézkedései

*) Kollár : de orig . et usu perp. pot. Legisl . Benczur : Was hat der Regent

für ein Recht über päpstl. Bullen ?
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egyházi férfiaknak különbség nélkül fejvesztés büntetése alatt meg

tiltotta , a római pápa vagy a pápai követek avagy a római kuria

hivatalainak leveleit különös királyi engedélye nélkül elfogadni, ki

hirdetni és végrehajtani, - az ez ellen cselekedőket felségsértőknek

nyilvánitván ). A pápai bullák , brévek , s hasonló levelek , mielőtt

foganatosítatnak hátiratilag ily záradékkal : „ In quantum eius (t . i .

a leiratnak) tenores juribus et ordinationibus regiis non adversan

tur benignum Placetum tribui“ – szoktak elláttatni.

101. $ .

A király fő pártfogói joga s annak alapja.

A királynak a római katholika vallásra vonatkozó másik s leg

fontosabb joga a királyi főpártfogóságban (patronatus re

gius) pontosul össze , mely a királyi szent koronával elválhatlanul

van egybekapcsolva. Ezen főpártfogói jog átalán véve magában

az uralkodás természetében gyökerezik ugyan, hazánkban azonban

Sz. István vallási buzgóságából ered, melylyel valódi apostoli lelke

sedéssel a keresztény hitet pogány őseink között terjeszteni igye

kezvén, püspökségeket, zárdákat alapított s azokat gazdag javadal

makkal ellátta .

Werbőczy (I. R. 11. cz.) szerint ezen jog királyainkat illeti

1 -ör az alapitás folytán ; 2 -or Sz.-István első királyunk apostol

kodása miatt ; 3-or törvényes idősülés ; 4-er hitteli megerősités

alapján, mely a Kostnitzi egyházi zsinaton hozzájárult.

102. S.

A püspökök és javadalmasok kinevezése.

Főpártfogói jogánál fogva a király a sz . koronához tar

tozó egyházakban nem kérelmezi vagy bemutatja , de kinevezi az

*) Prag Spec . Hier. Hung. 1 R. 92 s k. lap.
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érsekeket, püspököket, apátokat, prépostokat és kanonokokat és telj

hatalmával az egyházi javadalmakat ( beneficia ecclesiastica) adja,

adományozza és tulajdonítja. Ugyanez áll egy javadalomról má

sikra áttétel tárgyában. A mennyiben pedig némely családok bizo

nyos javadalmat adományoznak, ezt csak királyi kiváltság alapján

s annak meghatalmazása folytán teszik .

Ámbár az egyházi javadalmakat s névszerint a püspökségeket

régi időktől fogva a király adományozza, a római pápának meg

erősitési joga mindazáltal a maga épségben szakadatlanul fenál

lott ; ugy azonban , hogy a mint az illető püspöknek kineveztetett,

a püspökség jövedelmeit azonnal huzza , püspöki öltönyt visel,

mindenki által választott püspöknek czimeztetik ; s ugy az ország

gyülésen valamint egyéb gyülekezeteken is az őt a többi főpapok

között illető helyet elfoglalja , szóval ugyanazon jogokban és kitün

tetésekben részesül, melyek a valóságos püspököket illetik , kivévén

az egyházi rendre vonatkozó cselekvényeket, melyek időközben

más erre alkalmas helyettes által végeztetnek. Ugyanez áll a való

ságos és czimzetes apátságok adományozása körül. Azon püs

pökök, kik a magyarországtól elszakadt tartományokban lévő püs

pöki székek számára neveztetnek ki , ha csak az egyházi rend kér

dése nem merül föl, pápai jóváhagyásra nem szorulnak.

103. S.

Püpöki megyék alakitás a.

Valamint Sz. István püspökségeket alapított , ugy utódai is

mindenkor vitatlanul gyakorlák abbeli jogukat, melyszerint más

létező püspöki megyéket felosztván, azokból vagy a szent korona

visszaszerzett tartományaiból, uj püspökségeket alakitának. Igy a

történelem tanúsága szerint a nyitrai nagyprépostság az esztergami

érseki megyéből kihasitatván , különös püspökségre emeltetett ; igy

Mária Therezia nyolcz uj , részint római részint görög katholikus
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püspökséget alapitott s I. Ferencz az egri érseki megyéből a kassai

és szatmári püspöki megyéket kihasita ; igy végre az eperjesi görög

katholikus püspökség a munkácsiból vette eredetét , mely uj alaki

tásokra mindazáltal a római szent szék jóváhagyását ki szokás kérni.

104. S.

Az
egy házakra való felügyelés.

A fenálló egyházaknak s a hozzájuk tartozó javadalmak jó

karban tartására őrködni a királyt illeti , ki felügyel arra , hogy

a javadalmasok a szent kánonok s a hazai törvények rendeleteinek

eleget tegyenek ; hogy egy javadalmas több javadalmat egyszerre

ne birjon ( 1471 : 13., 1498 : 56. stb. tcz. ) , hogy a javadalmasok

javadalmaikat ne terheljék vagy épen elidegenítsék ( 1647 : 17.

1715 : 16. tcz .) s hogy javadalmaik székhelyén tartózkodjanak

( 1723 : 55 . 1741 : 16. tcz . ) . Mint minden javadalmak

legfőbb kegyurja a magyar apostoli király azon javadalmasok jö

vedelmeit, kik egyházaikat vagy javadalmaikat elhanyagolva rom

lásnak indulni engedik , zár alá vétetheti s III. Károly törvénye

( 1723 : 71. tcz . ) értelmében a hanyatló egyházak vagy javadal

mak kijavitására fordithatja.

105. S.

A király a főpapok örököse .

Többen más nemzetek példájára a fejdelem azon jogát , mely

szerint az üresedésbe jött püspökségek és egyéb javadalmak jöve

delmeit huzza, a főpártfogói jogból származtatják . Minthogy azon

ban hazánkban a főpapok jószágai s javadalmai királyi adomány

ból származnak s a javadalomlevelek az adománylevelekkel majd

nem ugyanazon tartalmúak s birtokosaik azokat ugyanazon jog

czimen birják, az örökösök nélküli világi egyházi birtokosok javai,
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mint a szent koronához tartozók, arra visszaszállnak : világos mi

szerint a magyar király a korona ezen közös jogánál fogva, huzza

a megürült javadalmak jövedelmeit is (I. R. 3. 10. 13. cz. ) .

106. S.

Az egyházi javak -világiasítás a.

Vannak, kik azt állitják, miszerint az államnak joga van az

egyházi rend tagjainak az állampénztárból bizonyos évi jövedelme

ket rendelvén, az egyházi javakat minden jogsérelem nélkül elvenni

s államjavakká változtatni vagy is azokat világiasitani (secula

risalni) . Nem szabad azonban szem elől téveszteni, miszerint az

állam kitünő tulajdonjogának határait mások birtokának elvételére

mulhatlan szükség esetén kivül kiterjeszteni nem szabad. Magyar

országban az egyházak javai örök és visszavonhatlan joggal ado

mányoztattak , a mint ezt az adományok világos tartalma Werbő

czyn (I. R. 10. cz .) kivül számos törvényeink (névszerint 1791 :

23. tcz. ) s a szakadatlan hagyomány tanusítják .

107. S.

A király joga a szerzetes rendekre vonatkozólag.

A végrehajtó hatalom természetéből következik , miszerint a

királynak jogában áll a szerzetes rendek alapszabályait megvizs

gálni, a visszaéléseknek elejét venni, a fogadványok tételére

megkivántató kort meghatározni, a szerzeteknek külföldi főnökeik

töli függését körülírni vagy végleg eltiltani. Az ausztriai házból

származó királyok korszakában szokássá vált az országba bocsá

tott szerzetes rendeket , azoknak ingatlan javakrai birtokképességét

vagy képetelenségét , valamint követküldési jogukat beczikkelyezni

( 1687 tcz.) . Végre megjegyzendő, miszerint törvényeink értelmében

országos szükség s a király jóváhagyása nélkül bárminemű szer

zetes társulatokat és zárdákat alapítani nem szabad .
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108. S.

A bevett vallások szab a dsága i.

a

A római s görög katholika valláson kivül legujabb időkig há

rom országgyülésileg bevett vallást (religiones receptae) ismer

tünk u . m . az ágostai és helvét hitvallást s a nem egyesült

görögöt. Az elsőbbeknek szabadságai , mint fentebb láttuk ,

bécsi és linczi békekötések által törvényesen biztosítattak ; ( 1608 :

1. és 1647 : 14.) a görögök pedig különbféle régibb és ujabb ki

rályi kiváltságok által nyerték jogaikat. A protestansok II. Leopold

törvényénél ( 1791 : 26. és 27. tcz.) fogva Magyarországban vallá

sukat teljes szabadsággal gyakorolják , Horvát- Tót- és Dalmát

országban pedig , helyhatósági jognál fogva, minden nemű tisztsé

gektől és ingatlan javak birtokából is kizárattak. Kraszna , Közép

Szolnok és Zaránd megyéknek, valamint Kővár vidékének bekeble

zése után a törvényesen bevett vallásokhoz negyedikként az uni

tariusok hitvallása is járult ( 1848 : 20. tcz .) .

Ezen törvényesen bevett vallások szabad isteni tisztelettel bir

nak , egyházakat, tornyokat és harangokat használhatnak s külön

lelkipásztort tarthatnak . Egyházi ügyekben saját előljáróságaiktól,

egyházi tanácsaik ( consistoriumok) és gyülekezeteiktől (synodes)

függenek. Minden hitvallásbeli szertartásokbani részvéttől és más

egyházak szolgáinak teendő fizetések és szolgálatoktól mentek . Az

evangyélmi hitvallásuak házassági ügyei, ha egyik házastárs sem

katholikus, saját egyházi biróságaik előtt s mennyiben ezek még

szervezve nem volnának, a világi biróságok által intéztetnek el. A

házassági tilalmaktóli fölmentést a király adja, ki egyszersmind

ügyel, nehogy a katholikus vallástól a protestans hitvallásrai átté

rések önkényileg történjenek. Vegyes házasságoknál , ha az apa

katholikus, minden gyermek atyja vállását követi ; ha pedig az apa

nem katholikus , leányai anyjuk hitvallásában nevelendők.
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109. S.

Egyik vallásról a másikrai áttérések .

Egyik vallásról a másikra áttérés tekintetében megjegyzendő

miszerint a fiúk 18-ik évüket elérvén , a leányok pedig habár ezen

kort el sem érték , férjhez menetelük után atyjuk vallásától más

hitre térhetnek . Római katholikus protestans hitre térhet saját lel

készénél két tanú jelenlétében négy heti időközzel tett kétszeri beje

lentés után. A protestans vőlegény és katholika menyasszony kö

zött a protestans lelkész elött az 1844 : 3 t . cz . kelte után kötött

házasságok törvényeseknek nyilvánitatnak.

110. S.

A görög nem egyesültek .

Majdnem ugyanazon szabadságokkal birnak a görög nem egye

sültek részint régi kiváltságaik, majd legujabb törvényeink ( 1848 :

20. tcz.) alapján. Ezekhez járult sajátságos hyerarchikus egyházi

szerkezetük. Egyházuk fejét az érseket vagy mint nevezik a patri

archát s hét püspökjüket a görögországban a tizedik században

divatozott módon választják, mely választás Mária Therezia rende

lete folytán az arra küldendő királyi biztos jelenlétében, ki azonban

a választásba be nem folyik, megy végbe. A nem egyesült görögök

püspökeiről megjegyzendő, miszerint vagyonuk feléről szabadon

végrendelkezhetnek , hagyatékuk második fele azonban egyházi,

vagy mint mondani szokták, nemzeti pénzalapjukra száll .

X. Fejezet

A királynak nevelési és közoktatási ügyekrei joga.

111. S.

Azon nevezetes befolyás, mit az ifjúság nevelése az államéletre

gyakorol, oka , hogy királyaink legrégiebb idők óta a közoktatás
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ról gondoskodtak. Már Sz. István Székes -Fehérvárt Sz . Gellért csa

nádi püspök által köziskolákat nyittatott, s az utána következő

századokban a zárdák és káptalanok is iskolákat tartottak . Nagy

Lajos Pécsett 1382-ben ugy nevezett Studium generalet (egyetemet)

alapitott , kiket követve Zsigmond Budán akadémiát szervezett;

melyet Hunyady Mátyás, korához méltón nagyobbitott, ezen fölül

Pozsonyban ugy nevezett istropolitana akademiát is állitott ; mind

ezen intézetek azonban a mohácsi vész után elpusztultak . 1559-ben

Oláh Miklós primás Nagyszombatban felsőbb tanodát állitott

melyet utódai Pázmán , Lippay és Lozsy érsekek nagy alapit

ványokkal gazdagítottak . Az igy keletkezett egyetemet dicső emlé

kezetű Mária Therezia a megszüntetett zárdák jószágaival gyarapit

ván s ujjáalakitása után Budára tevé át ; sőt ezzel be' nem eléged

vén Magyarország számára öt akadémiát s több különböző rendű

gymnasiumot s egyéb tanintézeteket is alapitott.

112. S.

Az országgyülések befolyása.

Első nyomát annak, hogy az ország figyelmét a tanügyre for

dította az 1548-ki országgyülésen találjuk, melyben a főpapoknak

iskolák felállitása meghagyatott s a király felkéretett , hogy a

tanuló ifjuság ellátásáról gondoskodjék, e czélra az elpusztult zár

dák javainak fele, alapitványul forditassék, s az ez ellen cselekvök

ezen végzemény teljesitésére a király által szorittassanak ( 1548 : 6

7 és 12 tcz .); mely határozat teljesitését a rendek két év mulva ajra

sürgették (1550 : 19 tcz .) . III. Károly alatt elhatároztatott, hogy

a külföldi polgári és katonai tanintézetekben előadott tudományok

a hazaiakban is tanitassanak ( 1723 : 70 tcz . ) . II. Leopold alatt a

közoktatási ügy szabályozására külön küldöttség lön kinevezve s a

magyar nyelvnek tanitása elrendelve ( 1791 : 15 és 67 tcz . ) .

12
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A királynak tanügybeni rendelkezési szabadsága az 1848-ik évi

törvények által megszoritást szenvedett, amennyiben az egyetemen a

tantárgyaknak s tanároknak választása a tanuló ifjúságra bizatott .

113. S.

A király joga a katholikus tanodákra.

Bármi nemű tanodákat és nevelő intézeteket alapitani és fölálli

tani átalában a királyi jogokhoz tartozik ; és kinek sem szabad

királyi engedély nélkül nyilvános tanintézeteket, ugy mint gymna

siumokat, akademiákat, egyetemet alapitani. A fejdelem állapitja

meg a tanrendet, nevezi ki a tanárokat s azok viseletére felügyeltet.

A katholikus iskolákat illetőleg mindez a legfelsőbb felügyeleti

és főpártfogói jognak kifolyása , miért is a tanintézetek , a magán

alapitványiakat kevéve , királyiaknak neveztetnek. Mi ép

ugy a világi , mint a szerzetesi, papi tanintézetekre nézve is áll .

114. S.

b ) A protestans tanodákra vonatkozólag.

A most elősoroltak nagy részt a mindkét hitvallásu evangyél

miak iskoláira is vonatkozik. A protestantismusnak hazánkbani

elterjedésével ugyanis alsóbb és felsőbb rendű protestans tanodák

alapitattak ; ezek elinte mint magánintézetek működtek, később azon

ban , (névszerint az 1791 : 26. tez. által) a hazai törvények véd

szárnya alá vétetvén, nyilvánosságra emelkedtek .

Ezen törvény erejénél fogva a protestansok elemi és alsóbb

gymnasiumi tanodáikat megtarthatják , sőt a hol szükségét látják,

ujakat is alapíthatnak ; felsőbb osztálynak felállitása mindazáltal

királyi jóváhagyást igényel. Az igazgatói és tanári állomásokat

saját vallásukbeli egyénekkel betölthetik s a tanulmányi rendet és

szabályt is , a fejdelem fö felügyeleti jogának fenhagyása mel

lett, meghatározhatják.
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115. S.

A tanárok és tanulók törvényes kiváltsága i.

Hazai törvényhozásunk a tudományok iránti tiszteletét a taná

roknak és diákoknak adott különböző kiváltságok által tanusitani

igyekezett. Igy már Mátyás ( 1458 : 10. tcz.) idejében a diákok a

vám és tizedtől ősi szokás szerint menteseknek nyilvánittattak .

Fölkelés vagy ujonczozás alkalmával ugy a tanitók, valamint a

tanuló ifjúság a személyes fegyverviselés alól fölītientettek ( 1808 :

2. tcz . 7. 9.) . Az iskola épületek adótól s katona beszállástól fel

voltak szabaditva, s az ez ellen vétkezők kemény büntetésekkel suj

tatnak ; különös tekintet volt arra nézve is, hogy a tudományosan

miveltek nemességre ajánltassanak .

XI. Fejezet

A hivatalok és méltóságok körüli jogról.

116. S.

A végrehajtó hatalom , mint fentebb láttuk a királyt illeti ;

minthogy azonban annak teendői annyiak és annyifélék , miszerint

azokat magának teljesítenie lehetlen, azokat megbizott tisztviselők

által végeztetni kénytelen. A tisztviselők nemei igen különbözők ;

némelyek szoros értelemben királyiak , még pedig polgári , gazdá

szati, pénzügyiek stb.; mások viszont, miket a törvényhatóságok

választanak, megyei, városi , kerületi s helyi tisztviselőknek nevez

tetnek.

117. S.

A közhivatalokat
a király a dományozza

.

A közhivatalok hazánkban , mint minden rendezett egyedural

kodási államban a király által töltetnek be , részint közvetlenül

12 *
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részint közvetve kijelölés útján ( 1439 : 15. és 26. – 1526 : 2 .

1741 : 15. tcz . ) . Igy a nádor s a koronaőrök hivatala szabad

választás útján ugyan , de királyi kijelöltek közül töltetik be. A

városi és megyei tisztviselők is azok közül választatnak , kiket

a király meghatalmazottjai által kijelöltet. A törvényhatóságok,

nem különben az ország rendes birái s az ezredek tulajdonosai bi

zonyos helyeket adományoznak , de csak a király meghatalmazása

folytán .

Ezen joggal királyaink a legrégibb időktől fogva éltek , gyakor

latában mindazáltal bizonyos föltételekhez kötvék . Igy hazai tör

vényeink értelmében az ország báróknak , az udvari kanczellárnak,

a királyi kincstárnoknak, a király kuria tagjainak, a királyi taná

csosok és titkároknak, honfiaknak és nemeseknek ; a tartományi fö

biztosnak , a főúri, a többi tartoınányi biztosoknak pedig a nemesi

rendből valónak kellett lennie, valamint a királyi személynöknek is .

Igy a kamara grófok s királyi jövedelmek kezelőinek nemeseknek,

harminczadosoknak pedig, ha lehet birtokos benszülötteknek kellene

lenniök. Igy a főispánnak megkivántatott, hogy az illető megyében

jó birtoku föur vagy nemes legyen .

118. S.

teti s

A királynak ez ügyre vonatkozó egyéb jogai.

A királynak e részbeni joga nem egyedül a hivatalok betölté

sére szoritkozik . A király fölügyeleti jogánál fogva a szükséghez

képest uj hivatalokat állit, a feleslegekké vált régiebbeket meg szün

a fenlévőknek egymás közötti kölcsönös visszonyát; azok

nak illetékességét és ügy kezelését , rendtartások által szabályozza ;

a tisztviselőket hivatalaik rendes viselésére s a törvények meg

tartására esküvel kötelezi ; a becsuszódó visszaéléseknek elejét veszi

s a hivatalaikra érdemetlenekké váltakat a körülmények szerint

hivatalaiktól elmozdítja .
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Mindezen tág hatalma daczára a fenálló kormányszékeket ön

kényesen meg nem szüntetheti, sem idegen alakba nem öntheti;

törvényes hatóságukat meg nem szoríthatja, sem a törvények ér

telmében egyik hatósághoz tartozó ügyeket más hatósághoz utasi

tania , névszerint jogügyeket politikai kormányszékekhez áttennie

( 1791 : 12. tcz .) nem lehet. Tilos továbbá a kormányszékek ha

talmát oly mértékben növelni s gyarapítani, hogy ez által a tör

vényhatóságok jogai a törvény ellenében megszorítassanak ( 1791 :

14. tcz .) ; valamint a tisztviselőket egyszerü feladásra hivatalaik

tól megfosztani ( 1791 : 18. tcz . ) . A birák elmozdíthatlanságát az

1848 : 29. tez . pedig nyilván kimondotta .

119. S.

Az országbárók szaporítása.

A nemes testőrseregnek 1764 -beni felállításakor, kapitányának

az ország bárói közé felvételéről lévén szó , vita támadt, valjon

van e a fejedelemnek joga a rendek beleegyezése nélkül uj országos

bárói méltóságokat alapitani? A vitás kérdés azonban nem any

nyira elhatározva , mint inkább a rendek ildomossága által elhá

rítva lőn; mindazáltal, ha tekintetbe vesszük miszerint az ország

bárók száma idő folytában hol nagyobb hol kisebb volt, sőt néha

két erdélyi vajda s több horvát és tótországi is bán volt egyidő

ben, nem lehet tagadni, miszerint az ország báróit szaporítani a

királynak belátásától függött, legalább ellenkező törvénynek nyoma

nem létezik .

120. .

A nem nemeseknek hivatalképessége.

Hajdan a hivatalok nagy része nemes származásuak által töl

tetett be , mind az által a királyi tanácsosok és titkárok állomásain

kivül, minden egyéb kormányszéki tisztségekre , nem különben a
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sz , kir. várasok tiszti karában nemnemesek is alkalmaztattak ; a

hadi és papi pályán bármi méltóságra emeltethettek s egyedül a

püspökségtől , rég elavult törvény ( 1514 : 24. tcz .) értelmében, til

tattak el a paraszt vérből származók . — Végre az 1848 : 5.tcz . által

a hivatalképesség különbség nélkül minden benszülött lakosra kiter

jesztetett ; a magyar nyelvnek ismerete mindazáltal megkivántatván.

XII. Fejezet.

A fegyverjogról s a rendes hadseregről.

121. $.

A fegyver jog.

Az országnak kül és bel ellenségtőli megvédésére nem ritkán

anyagi erő , fegyveres nép s egyéb hadi eszközök szükségesek ; ezek

együttvéve a hadi hatalmat képezik s a királynak azon joga hadi

eszközöket szerezni, várakat épiteni, hadakat szedni s fölfegyverezni

fegyverjognak (jus armorum ) neveztetik .

A fegyverjog ereje s hatalma a hadseregben fekszik. Eredetileg

minden magyar fegyverviselő volt , s vándor nemzetek módjára

a magyar hadak szerkezete inkább támadásra mint védelemre volt

irányozva ; mi azonban , őseink a keresztény hitre térvén , meg

változott s a hadi szervezet inkább honvédelmi rendszerré alakult.

Ennek folytában keletkezett a rendes és rendkivüli had

sereg közötti különbség, mely eredetileg ismeretlen volt. Az ország

védelméről gondoskodni a király különös tisztéhez tartozott ; ki is

a történelem tanusága szerint már régi időtől fogva a nemzeti derék

hadon kivül fegyveres néppel bírt.

122. S.

A rendes hadsereg

A rendes királyi hadsereg hajdan a várnépekből, várjobbágyok

ból állott, kik bizonyos földeket hadi szolgálat terhe alatt birtak ;
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ezekhez járultak a király pénzén fogadott zsoldosok, a királyi s né

mely királyi főtisztviselők zászlóaljai (banderiumai); végre némely

családok , egyes közönségek s a hűbéries tartományok által állitott

hadjutalékok. Igy II. Andrásnak 1224 - ben kelt oklevele szerint

Rados család, valahányszor a király hadba szállt , táborába tizenöt

fegyverest ( loricatos) és tiz gyalogot küldeni s igy az erdélyi szá

szok az ország határain belül ötszáz vitézt , ha pedig a hadjárat

azon kivül történt, a szerint a mint a király személyesen szállt

táborba vagy sem , 100 illetőleg 50 vitézt állitani tartoztak . Az

igy részint hadjutalékokból részint zsoldosokból alakult királyi had

rendes katonaságnak nem tekintethetett s idővel mind inkább hanyat

lott , mig végre a mohácsi vész után a magyar hadak majdnem

kizárólag zsoldosokból álltak .

123. S.

Az állandó katonaságról.

Állandó hadsereget hazánkban legelőször llunyady Mátyás

állitott föl, kinek fekete serege európai hírre emelkedett; halála

után azonban nem sokára, mint a nagy király egyéb teremtései

elpusztult.

A török világ alatt állandó katonaságunk nem volt, még csak

III .Károly alatt az 1715 : 8. tcz. által lőn rendes és állandó magyar

hadseregnek fölállitása elrendelve; mely ugyan rendszerint to

borzás útján önkénytesek által volt alakitandó , mely azonban

később a mennyiben a toborzás által elég ujonczokat kapni nem

lehetne, katona állitás által pótoltatott. A szolgálati idő , mely

1830-ig élethosziglan tartott az azon évi 7-ik tez, által tiz évre álla

pitatott meg
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124. S.

A határőrsereg

A magyar állandó katonaságnak másik nemét az országszélek

védelmére rendelt határőrsereg képezi . Már a legrégiebb idők

óta a magyar a határgrófok , bánok tisztjéhez tartozott hadi

fölügyeletet azon lakosok fölött gyakorolni, kik a határszélek

ellenséges beütések elleni védelmének föltétele alatt földeket kaptak .

A törökök hatalmának növekedése folytán a déli határszélek a

szomszéd török tartományokból kivándorló népségek által gyarma

tosítatván , ujabb szervezetjüket II. Ferdinand alatt 1630 -ban, to

vábbá III. Károly és Mária Therezia kiváltságai s rendeletei által

nyerték. Ezen kiváltságok alapján a beköltözködők adó mentes

földeket kaptak , oly föltétel alatt, miszerint azok fejében béke ide

jén a határszéleket megvédeni s magukat fegyverben gyakorolni,

háború esetén pedig rendes zsold mellett táborba szállani tartozzanak .

125. S.

A nemzeti őrsereg

A személyes és vagyonbátorság, a közcsend és belbéke biztosi

tása tekintetéből az 1848 : 22. tez , által nemzeti örsereg álli

tatott föl . Ezen őrseregben mindazon lakosok kik várasokban vagy

rendezett tanácsal ellátott községekben, 200 pft. értékü házat, vagy

földet, egyéb községekben féltelket vagy ahoz hasonló kiterjedésü

birtokot kizáró tulajdonul birnak vagy ha ily birtokot nem birnak

is de 100 pft. évenkénti tiszta jövedelmük van, —
húsz éves ko

ruktól ötven éves korukig ha gazdai hatalom alatt nincsenek

beirandók és fegyveres szolgálatot tenni tartoznak . Rablás , lopás,

csalás, hitszegés, gyujtogatás vagy gyilkosság miatt büntetve volt

egyének a nemzetörségből kirekesztendők. Tisztjeit a kapitányig

maga választja; - főparancsnokát és törzstisztjeit Magyarországon
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a nádor, Horvátországban a bán nevezi ki . Horvátországban pedig

a fő parancsnokság a bánt illeti . A nemzetőrsereg, mig csak hely

beli szolgálatot tesz dijt nem huz, külső szolgálat idejére dija a

rendes katonaságéhoz hasonló .

126. S.

A király haduri joga .

A fegyverjognál fogva a király minden magyar hadak főura s

parancsnoka. Haduri jogánál fogva hadesapatok fölállitása és

elbocsátása , régi hadak szét osztása , várak s egyéb erőditvények

épitése , a határszélek szervezése s igazgatása, a hadak kiegészitése

s tisztjeinek kinevezése , a tüzérség s az egész hadi fölszerelés elő

állitása a hadi fegyelemnek szabályozása stb . a királyt illeti . A

mennyiben azonban uj szolgáltatások kivántatnának, ezek adó ter

mészetüek levén országgyülési beleegyezést igényelnek.

A király ezen jogának következménye, miszerint az ország

határán belül idegen fejdelemnek vagy magánosnak, de a honfiaknak

sem szabad a király engedelme nélkül hadakat szedni vagy vezetni;

katonákat tartani vagy erődítményeket fölállitani; még a megyék

nek sem ( 1514 : 37 . tcz . ) , melyek, ámbár a haza védelmére min

denkor készeknek kell lenniök , hadakat mindazáltal különös enge

dély nélkül nem fogadhatnak ( 1498 : 18. tcz .) .

XIII . Fejezet.

A rendkivüli haderőről vagyis a fölkelésről.

127. S.

A fölk elés,

Őseink a honfoglalás idejében megannyian szabadok és harczo

sok lévén, a honvédelmi személyes kötelezettség átalános volt ; mely
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kötelesség a nemzeti létnek a középkor szellemébeni átalakulása foly

tán a nemességre háramlott , elinte hadakozásnak (exercituatio)

később fölkelésnek ( insurrectionak) neveztetett. Már Sz. István a

nemesség ebbeli kötelességéről emlékezett (Dec. L. 1. C. 4.), II. An

drás pedig az arany bullában arra nyilván hivatkozik s a nemesség

szabadságait kiválólag e végből erősiti is meg ( 1222 : 7.) . Ezen s

más egyéb alapokon Werbőczy a nemeseket minden adók s adózá

soktól menteknek nyilvánitá, kötelesek lévén mindazáltal az ország

védelmére katonáskodni (I. R. 9. cz. ) .

A nemesi fölkelésnek több nemei léteztek . Midőn az egész or

szág fegyverre szólitatott átalános fölkelésnek (generalis insur

rectionak ), ha ellenben csak az országnak vagy a hadköteleseknek bizo

nyos része szólitatott a zászlók alá, részletes fölkelésnek (par

tialis insurrectionak ) neveztetett. A fölkelés a körülményekhez képest

zászlós (banderialis), személyes (personalis) és kapu szerinti

nek (portalis) nevezteték. Az első a zászlós urak fegyveres népeiből,

a másik a nemesi jogokkal birók által alakitott hadakból, – a har

madik pedig a jobbágyi telkek szerint szedett úgy nevezett telek

katonaságból állott .

128. S.

A zászlós fölkelés vagy is a banderiumokról.

A banderiumok (zászlós seregek) nevezetüket a banderia

(zászló) olasz szótól vették s átalában közös zászló alatt harczoló

hadcsapatokat jelentettek . Hazánkban hajdan a király, a királyné,

az ország legfőbb tisztviselői, az egyháznagyok s a főurak külön

seregeket tartottak, melyek háború idején uraik zászlói alatt

szálltak táborba ; miért is azok , kik hivataluk vagy birtokuk után

annyi fegyverest állitottak , mi egy zászlóaljat képezett, zász

lós uraknak neveztettek .
!
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129. S :

A királyi banderium .

Hogy királyaink bizonyos számu katonaságnak tartására köte

leztettek, többrendü törvényeinkből ( 1454 : 2., 1498 : 21., 1526 :

5. és 8.) derül ki . Ezekben nyilván megállapítatott, miszerint a ki

rály saját hadát (a királyi banderiumot), mely ezer lovasból állott,

mindig készen tartsa s a királyi jövedelmekből fizesse, sőt a fentebb

idézett s egyéb törvény czikkelyekből világos, miszerint néha egy

időben több királyi banderium is tartatott. Tanusítja ezt V. László

azon rendelkezése, miszerint „ Tudassék ki , hány királyi ha

dat lehessen a királyi jövedelmekből felállita ni“ , nem

különben Zsigmond királynak hadakozási szabályzata.

Állott pedig ezen királyi zászlós had , a királyi várnépeken

kivül, tulnyomólag a királyi javak jövedelmeiből fizetett zsoldos

katonaságból.

130. S.

A királyné s a királyi főtisztviselők had a i.

A királyné a királyitól külön zászlóshadat, királynéi s hozo

mányos javaiból felállitani tartozott ( 1537 : 20 . 1545 : 16.).

Ehez járultak az ország legfőbb tisztviselőinek zászlóaljai, neveze

tesen II . Ulászlónak 1498 : 21. tcz . szerint, az erdélyi vajda , a

székely gróf, a horvát bán s a temesi gróf seregei , melyek a ha

társzélek védelmére lévén rendelve a királyi jövedelmekből fizettettek

( 1454 : 2. tcz . ) és ezért átalánosan a királyi hadak nevezete alatt

értetnek. A király, a királyné s a főtisztviselők hadainak mindenkor

készen kellett lenni, hogy első fölszólitásra táborba szállhassanak.

131. S.

A magánosok zászlós hadai.

A mi a magánosok zászlós hadait illeti – ezek eredete bizony

talan ; mindazáltal, tekintve ezen hadak elnevezésének olasz erede
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tét s azt , hogy Zsigmond ( 1403 : 3. cz. és 1435 : 1. tcz . ) előtt

törvénykönyvünkben nem emlitetnek, igen valószinűvé válik , misze

rint a magánosok zászlóshadainak eredete vagy legalább tovább

fejlődése Robert Károly és Nagy Lajos korából való .

Alkalmul szolgált erre a várnépek számának, valamint a tar

tásukra rendelt várjavaknak gyérülése. Az igy támadt hiány pót

lásá tekintetéből legalkalmasb módnak látszott , a nagybirtokú föl

desurakat a jobbágyházak vagy kapuk számát kulcsul véve föl,

a többieknél nagyobb számú fegyveres népek kiállítására köte

lezni. Ez volt a zászlós hadak , valamint a telekkatonaság fölálli

tásának oka, ez az egyedüli különbség, mi hadviselési szempontból

tekintve , a zászlós urak s a jobbágyokkal biró többi nemesek

között létezett.

132. S.

A zászlós urak jogai s kötelességei.

A zászlós urak hadaikat, a mennyiben a királyi hadak az

ellenség visszaverésére elégtelenek valának a többi nemesek

hadai előtt táborba vezetni köteleztettek , - s ezért azon kiváltság

gal birtak, miszerint csapatjaikat saját zászlójuk alatt vezérelhették,

mig a többi nemesek az általuk jobbágyaik számához aránylag

állitott fegyvereseket az illető megyék zászlóaljaihoz küldeni tartoz

tak. Ezekhez később mindazok soroztattak, kik sem javaiktól ötven

lovast tartani nem birtak , sem a bárói rendhez nem tartoztak.

Törvényeink értelmében egy teljes zászlós csapat, ( banderium) négy

száz , fél zászlóalj 200 , félig nehéz fegyverzetű (pánczélos), félig

pedig könnyű lovasból (huszárokból) állott ; miből világos, hogy

ki saját családi zászlaja alatt akart hadakozni , az legalább egy

zászlóalj nyolczad részét tartozott kiállitani.
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133. S.

A főpapok zászlóaljai.

A főpapok javaikat szinte nemesi jogon , s ugyanazon köteles

séggel birvan , kétséget nem szenved, miszerint a kereszténységnek

hazánkbai behozatalától fogva az egyháziak épúgy mint a világiak

az ország védelmére hadakat gyüjteni tartoztak . A mi a szoros

értelemben vett banderialis katonaságot illeti , ez az egyházi s világi

főuraknál egy ideű s eredetü .

Ezen zászlós hadak az egyházi nemesek hadaitól különböztek .

Kiderül ez, — eltekintve V. László II-dik végzeményétől, melyben az

egyháznagyok hadakozási tartozása az egyházi jövedelmek csökke

nése foytán leszállitani rendeltetik ( 1454 : 3. tcz .) , mi , ha az

egyházi nemesek zászlóaljain kivül a főpapok más hadakat tartani

nem kötelesek felesleges volt , eltekintve azon másik törvénytől

( 1498 : 17. tcz .) mely szerint a főpapok jobbágyaik közül,

hova a papnemesek nem sorolandók, — zsoldosokat tartani

kötelesek, Mátyás 1459 : 1. tcz.-ből, melyben a főpapok zász

lai alatt hadakozó jobbágyaik, az egyházi nemesektől nyilván

megkülönböztetnek.

A felsőbb egyházi rend jövedelmeit részint adományos javakból ,

részint a tizedből huzván , a honvédelmi seregekhez vagy önálló

zászlóaljakkal, vagy pedig az 1498 : 15. tcz. értelmében bizonyos

mennyiségü telekkatonasággal járulni tartozott.

134. S.

A telek katonaság.

A kapuk szerinti fölkelés vagy telekkatonaság (militia portalis)

a zászlós hadaktól annyiban különbözött, hogy nem az állító föl

desurak, hanem a megyék zászlai alá gyült ; nevezetét pedig



190

azon kulcstól vette, mely szerint a nemesség jobbágyai közülaz

ország hadseregéhez katonákat állítani s azokat a szükségesekkel

ellátni tartozott . Ily kulcsul nem a földterület, hanem a helységek

népessége szolgált, oly formán, hogy minden ház népével egységül

vétetett, s az igy a kapúk száma szerint felállított hadi nép

portalis fölkelésnek neveztetett.

Az országgyülés ily katonaságnak fölállítását szükségesnek

találván, mindannyiszor ugyanazon mértéket állandón megtartá,

az egyes kapuk után járó hadjutalékot s az annak tartására szük

séges költségek összegét azonban a körülmények szerint változó

mennyiségben állapította meg.

135. S.

A személyes fölk elés.

Valahányszor a nemesség maga a haza védelmére fegyverre

szólítatott , ez szoros értelemben fölkelésnek neveztetett. A nemesi

személyes fölkelés (insurrectio) a magyar nemzet első társadalmi

szerződéséből vette eredetét, mely szerint mindazok, kik nemesi sza

badságokkal bírtak, egyszersmind a hon védelmére fegyvert fogni

tartoztak . Ennél fogva a főpapok, az ország bárói , föurak és ne

mesek átalában ( 1715 : 8. tcz . ) az ország védelmére hadakozni

vagyis személyenként fölkelni köteleztettek, még akkor is, ha földe

ket nem bírtak. Némelykor azonban azok , kiknek jószágaikat a

törökök bírták a személyes fölkeléstől menttek valának ( 1548 :

18. tcz. ), míg különben azok, kik személyes honvédelmi tartozásu

kat pénzzel megváltani akarnák , fejvesztés büntetésével sujtatnak

(1454 : 12. tcz .). Ezen személyes fölkelési kötelesség mindazáltal

a gyakorlatban, nem szószerinti értelemben vétetett s a körülmé

nyekhez képest helyettesítéseknek söt kivételeknek is volt helye.
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136. S.

Tartozott - e a nemesség az ország határain kivül

ha dakozni ?

Valjon a nemesség az ország határán kivül is táborozni tarto

zik-e s mily föltételek alatt ? vitás kérdés volt ; mert hogy az or

szághatárain belül hadakozni köteles volt, nem csak a folytonos

gyakorlatból és hagyományból, de magából az arany bullából de

rül ki, melyben rendeltetik : „ Ha pedig a király sereget akar

vinni az országon kivül, a nemesek ne tartozzanak vele

menni , hanem az ő pénzeért ; ellen ben pedig , ha

sereg jönne az országra , mindnyájan tartozzanak

menni“ ( 1222 : 7.tcz.), de ezen szavak : „ hanem ha az ő pén

zeért“ (nisi pro pecunia ipsius) azon kétségre szolgált alkalmul,

valjon a király költségén az ország határain kivül , akaratuk elle

nére nem köteleztethetnek - e hadakozni. Vannak egyébiránt több

rendü törvényeink , melyek világos tartalma szerint a nemesség az

ország határán kivül táborba szállni rendszerint nem tartozott

( 1439 : 3. , 1492 : 18. tcz . stb . ) . Rendkivüli esetekben azonban a

határon kivül is hadakozni köteles , mint ez az 1498 : 17. tczből

kiderül.

137. S.

A fölkelést kivánni a király jogához tartozott.

Valahányszor a királyi hadak az országra törő ellenségnek

feltartóztatására elégteleneknek mutatkoztak , a király jogosítva

volt a nemesség fölkelését kivánni; a nemesség viszont tartozott, a

mennyiben a vagyonából kiállított hadak elégtelenek volnának,

személyesen is fegyvert fogni s a veszélyezett határok védelmére

sietni. – Az elsó rendü fölkeléshez tartoztak az egyházi s világi

zászlós urak seregei, a papnemesek s a telekkatonaság ; a má
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sodik nemü folkelésnél a személyesen fölkelt nemesek a királyi

zászlók alatt harczoltak . A fölkelés fővezérei valának Magyar

országban a nádor, a tartományokban pedig a vajdák és bánok.

A fölkelési kötelesség a nemesi szabadalmakkal elválhatlan

lévén a fölkelés módja , a hadak száma, a fentartásukra szükséges

segélyek (subsidiumok) összege, a körülmények mivoltához képest

országgyülésileg határoztattak meg .

138. S.

A fölkelés a rendes katonaság felállítása után.

Az 1750 : 8. tcz. állandó katonaságnak tartását rendelé ugyan,

a nemesi fölkelést mindazáltal végkép el nem törölte, a király fen

tartván magának azon jogot, miszerint a nemességet, valahányszor

az ország védelme megkivánná, ezentúl is fegyverre szólíthassa.

A fölkelés azonban ennek folytán többrendű változáson ment

keresztül. Míg a zászlós és kapu -szerinti fölkelés divatozott, a föl

desur a többnyire röghöz kötött jobbágya fölött teljesúri hatalmat

bírt ; miért is a földesúr jobbágyát tetszése szerint katonaságra

kényszerítette. Többrendű országgyülési végzeményből látható, mi

szerint a megyei katonaság a nem zászlós föurak és nemesek jobb

ágyaitól szedett adóból a zászlósok hadai saját jobbágyaiktól sze

dett adóból, a királyi zsoldosok pedig a királyi jövedelmekből tar

tattak . Később azonban azon jószágok és népes helyek, melyek

böl a banderiumok s a telekkatonaság kiállítattak , lassanként az

teljesúri hatalomból kiváltak , ellenben saját telkeiktől az állandó

katonaság számára hadi adót fizetni tartoztak ; minek folytán a

rendes katonaság ugyanazon néposztálytól állíttatván és tartatván,

melyből hajdan a banderiumok s a telekkatonaság kikerült, világos

hogy ezen tartozás a nemességet egész korábbi kiterjedésében többé

nem terhelhette.
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139. S.

Es innen van , hogy a nemesi fölkelést szabályzó 1715 :8 .tcz .

a kapuszerinti fölkelést hallgatagon mellőzi s egyedül a személyes

fölkelésről s az illető banderiumok kiállításáról rendelkezik ;

mely utóbbiak alatt a szabad királyi várasok, a kiváltságos kerü

letek által állítandó hadijutalékok s a papnemesek zászlóaljai érten

dők. Ezen magába véve nem épen világos törvényt a gyakorlat is

ez értelemben magyarázta, a mennyiben, valahányszor fölkelésről

volt szó , egyedül a nemesek személyes fölkelése, a többi kiváltsá

gos osztályokra nézve pedig aránylagos hadjutaléknak kiállítása

értetett.

140. S.

A papság várdíjairól.

Már Róbert Károly és Mátyás király idejében a magyar pap

ság az általa élvezett tizedjog fejében a haza védelmére bizonyos

díjakat fizetett, melyek azonban később eltöröltettek ( 1349 : 19,

1471 : 24. tcz.) . A török az ország szivébe megtelepedvén, az egy

háznagyok régi zászlóshadai végkép eltüntek s egyedül emlékük

maradt fen ; midőn azonban I. Leopold győzelmes hadaival vissza

foglalt egyházi jószágokat a tizeddel együtt a papságnak vissza

adá, a magyar egyház akkori feje Kollonich primás az összes pap

ság nevében a tizedjövedelem tizedrészét hadi segélyül ajánlá föl .

Ezen segély a várak jókarbani tartására fordítatván, várerősi

tési díjnak (taxa cleri pro fortalitiis) neveztetett. Eleinte csak öt

évre ajánltatott föl, 1773 -tól kezdve azonban állandóvá vált .

13
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XIV. Fejezet

A közjövedelmek forrásairól s a királyi javakról

különösen .

141. S.

A közjövedelmek forrása i.

Az államnak, hogy nagyszerü feladatát, a bel- és külbiztonság

s a közjólét eszközlését, megoldhassa , pénzre van szüksége.

Hazánk alkotmánya szerint a közszükségletek fedezésére jövedelem

forrásul szolgáltattak : 1. a közjavak , koronajószágok (do

mainák); 2. bizonyos kamarai jövedelmek , miket nagyobb

királyi haszonvételeknek (regáliaknak) neveznek ; végre 3. az

állampolgárok által a közszükségek fedezésére szánt adózásai ,

az adó vagy contributio.

142. S.

A királyi jövedelmek hajda n .

Hajdan a magyar királyok a közszükségletek fedezése és saját

udvaruk fényének fentartására tekintetéből tetemes fekvő javakkal

és egyéb jövedelmekkel birtak , melyek azonban daczára annak,

hogy a koronajavak már Sz. István alatt elidegeníthetleneknek

nyilvánítattak , részint egyes királyok bőkezüsége által, melylyel

kegyeletes alapítványokat tenni s hűséges szolgálatokat adományo

zások által jutalmazni igyekeztek, részint némely királyok pazar

lásai s hűtelen kezelés folytán felette megcsökkentek. Mely sajnos

állapotnak elháritása tekintetéből Albert király megigérte, miszerint

a királyi javak és jövedelmek jövőre sem örökjogon eladatni, sem

elzálogositatni többé nem fognak ( 1439 : 16. tcz . ) , minthogy pedig

nem sokára reá az ország rendei azt tapasztalnák, hogy a királyi

kincstár végelszegényedésre jutott, 1514-ben elhatározák , misze
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rint a magánosok által zálogczímen bírt minden királyi javak a

koronának azonnal visszaadassanak s jövőre, bármi sürgető szük

ség daczára a királyi tanács beleegyezése nélkül el ne idegenitet

hessenek ( 1514 : 1 , 2 , 3 , - 1608 : 22. k . e . és 1791 : 7.tcz.).

143. S.

A kamarai javak korona és ügyészi javakra

oszlanak.

Azon jószágok, melyeknek jövedelme közszükségletek fedezé

sére fordítatik , átalában államjavaknak (domaináknak ), hazánk

ban pedig kamarai jószágoknak (bona cameralia) neveztetnek ;

ezektől különböznek a király s a királyi család magánjava i

(bona patrimonialia), melyek jövedelme nem az államkincstárba,

hanem a fejdelem magánpénztárába folynak s ezért habár a fejde

lem nagylelküsége által esetleg közczélokra (udvartartásra , magán

kegyelmi ajándokokra) fordíttatnak is , természetüknél fogva a köz

jövedelmek közé nem számítathatnak . – A kamarai javak ko

rona és ügyészi (bona coronae et fiscalia ) neveztetnek .

A koronajavak természetüknél fogva kizárólag a királyi ház

illő és méltó fentartására rendelteknek tekintetnek, miért is azokat

sem részben , sem egészben az ország beleegyezése nélkül elidegení

teni nem szabad ; az elidegenítettek pedig bármikor a korona ré

szére visszakövetelendők ; mint ez törvényeink egybevetése s több

ször ismétlődött példákból látható ( 1439 : 16. , 1514 : 2. s 3. ,

1608 : 22. , 1715 : 34. és 1791 : 7. tcz .) . A koronajavakhoz a

jászkún kerületeken kivül a királyi és bányavárasok is számítat

nak , melyeknek földesura a király, kinek is földesuri jogának el

ismerése fejében évenkénti királyi bérrel ( census regius) adóztak.

Az ügyészi javak jövedelmei ép úgy mint a korona jószá

goké a közjövedelmekhez tartoznak, természetükre nézve mindaz

13 *
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által különbözők, a mennyiben oly javakból állanak, melyek ma

gánosok birtokából magszakadás, vagy hűtlenség folytán a koro

nára visszaszálltak , melyeket tehát a király kénye szerint elado

mányozott, vagy magánál megtartott .

144. S.

A megürült egy házi jav a dalmak jövedelme.

A közjövedelmek időleges forrását a megürült egyházi javadal

maknak a közbeeső időre járó jövedelmei is képezik, melyek a ko

ronát illetik ; valamint az elhúnyt főpapok hagyatékának a kincs

tárra szálló része . Felemlítendők még e helyen a közintézetek fen

tartására rendelt közalapítványi javak (bona politica funda

tionalia ), melyek habár külön természetüek és határozott czélokra

rendelvék , közjövedelmekül méltán tekintethetnek , melyekre nézve

a fölügyelet a főpártfogói jognál fogva a királynak van fontartva .

XV. Fejezet.

A királyi harminczad jogró l.

145. S.

A harminc za d behozatala .

A nagyobb királyi haszonvételekhez hazánkban a harmin

czad , a só- és bánya regale s a posta tartozik , melyek

jövedelme szinte a kincstárba folyik.

A harminczad szerzőjéül hazánkban Zsigmond király tartatik,

első lévén , ki magáról mondja, miszerint az országba és abból ki

viendő minden jószágoktól értéküknek egy harminczad részét lefizetni

rendelé ( 1405 : 17. tcz.) . Miért is ezen adózás, mely másutt királyi

vámok alatt létezik , nálunk harminczadnak (tricesimae) neveztetik.

Hogy azonban már korábban is létezett ily nemű adózás, történelmi
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adataink alapján kétséget nem szenved, sőt maga a harminczad szó

már régiebb okmányokban is előfordul; igy Róbert Károly végze

ményében is ( 1342 45. S.). említetik s Mátyás is I. Lajos idejé

ben fizetett harminczadról emlékezik . Ugy látszik , hogy Zsigmond

inkább az elavult adózási nemet felelevenitvén, azt ujra elrendelte leg

inkább azért, hogy a kereskedők annál nagyobb vámmal ne terhel

tessenek .

146. §.

A harminczad fizetés e .

A harminczad fizetésére rendszerint még 1848 előtt is mindenki

köteleztetett , ámbár nem hiányoztak egyes kiváltságok , törvény

vagy nemzetközi szerződvények által megállapítatott kivételek . Igy

külföldi követek kiséretükkel együtt a harminczadtól fölmentve va

lának. Harminczadot nem fizettek a nemesek , a világi s szerzetes

papok, saját birtokaikon termesztett vagy a saját szükségletre más

honnan beszerzett javaktól ( 1553 : 18., 1557 : 16., 1559 : 44.,

1630 : 17. , 1659 : 61. és 62. , 1662 : 40 ., 1723 : 14. és 1807 :

19. tcz. ) . Ha azonban azokat kereskedelmi tekintetből vásárlák vagy

ily czélból kivinni akarák harminczadot fizetni tartoztak ( 1559 :

44. , 1638 : 49. s köv. ); tilos áruk pedig elkoboztattak ( 1405 :

15., 1599 : 34 s köv .). Mind a mellett a saját használatukra vett

javakat is a harminczad előtt bevallaniok és ez utóbbi körülményt

annak rendje szerint igazolniok kelletett . Ugyanez áll azokra

nézve is , kik ámbár nemesi szabadsággal nem birtak törvény értel

mében hasonló kedvezményben részesültek, mint a bécsujhelyi , brucki

és haimburgi polgárok saját terményeikre nézve ( 1649 : 13. tcz. ),

továbbá a várak számára eleséget szállitók (1801: 1.tcz . 29. g . stb .) ,

a sószállitók , az ország határán kivül eladott nyolcz igás ökörre

nézve ( 1622 : 68. 1655 : 109. tcz.) , végre minden nemü ja

vakra nézve, a mennyiben egy forint értékét meg nem haladják.
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147. S.

Országgyüléseink a harminczaddal gyakran foglalkoztak ; meg

állapittatott, miszerint az árukat a harminczadon arrai külön föl

szólitás nélkül is be kell vallani , különben , a vámsikkasztás nyil

ván lévén s az illető tetten kapatván, az árúk elkobzandók. Ha azon

ban a csempészkedés kétes, róla felsőbb hatóság határoz, ha pedig

a csempészkedésnek jelenségei csak később mutatkoznának, az ügyész

a kihágót saját birósága előtt perlendi be . — Megállapitatott továbbá,

hogy a harminczadosok tisztjüket lélekisméretesen teljesítsék, a be

csuszott visszaélések megvizsgáltassanak s a kihágók megbüntessenek.

Tilos volt továbbá a harminczad jövedelmeket idegeneknek vagy

zsidóknak bérbe adni ( 1439 : 6. , 1630 : 15. , 1647 : 91. tcz. ) .

Az országban lévő harminczad állomások meghatározva lévén, ujab

baknak felállitása eltiltatott s az azon fölül létezők megszüntetése

elrendeltetett ( 1723 : 13. s több régiebb tcz .) .

148. S.

A vámok szabályozás a.

A harminczadosok által elkövetett zaklatások megszüntetése

tekintetéből az országgyülésekből több izben bizottmányok küldet

tek ki ( 1655 : 100. - 1659 : 61. tcz . ) ; majd III. Károly alatt a

jogos és méltányos vámszabályzatnak kidolgozása a királyi kama

rától kiküldendő biztosok segélyével a királyi táblára, később pedig

az időközben szervezett helytartótanácsra bizatott, az igy készitendő

terv királyi jóváhagyás alá lévén terjesztendő . E szabályzás azon

tárgyak közé tartozott, melyek kidolgozása II . Leopold előterjeszté

sei értelmében külön alakított országos küldöttségekhez utasítatott

( 1791 : 67. tcz .) .
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XVI . Fejezet.

A só körüli jogról.

149. S.

A sóaknák királyi haszonvétele
s ennek eredete .

A sóaknák (salinae) hazánkban az elidegenithetlen királyi haszon

vételekhez tartoztak oly képen , hogy a magánosok sós tartalmú

földei, illő kárpótlás mellett a koronához voltak váltandók ( 1486 :

49. 1492 : 30. - 1514 : 1. és 3. tcz . ) s a kincstárnak joga

van sóraktárakat magánosok javain is fölállitani ( 1548 : 29.). A

királyi kincstáron kivül senkinek sem szabad sót ásni avagy főzni

sem pedig kivülről behozni; kivévén azon vidék lakosainak, kiknek

ez különös kiváltság által meg van engedve; igy a kapcsolt

részekben a tengeri, – Árva, Thurócz és Liptó megyéknek

pedig a lengyel sónak használata kivételesen megengedtetett ( 1548 :

29 . 1635 : 43 . 1715 : 13. és 122. tcz .).

Nem lehet ugyan egész bizonyossággal meghatározni azon idő

pontot, melyben eredetileg a só a királyi jövedelmek forrásává vált,

homályos nyomai azonban már a tizenkettedik század derekán ki

adott királyi kiváltság levelekben is előfordulnak ; a tizenharmadik

század elején pedig az aranybulla tanusága szerint II. András

( 1222 : 24. és 25. czik.) a sóegyedárúságot tettleg gyakorolta .

Ez időtől fogva oly kizárólagos királyi haszonvétellé alakult, hogy

habár Ulászló alatt az ásványok nyerése bizonyos föltételek mellett

szabadon bocsáttatott, a sóaknák mindazáltal a királyi kincstárnak

fentartva maradtak.

150. S.

A só árának fölem elése.

A só a királyi haszonvételek közé tartozván , árát hajdan a

királyok minden megszoritás nélkül szabad tetszésök szerint szab
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ták meg. III . Károly ( 1729 : 5.) és Mária Therézia ( 1741 : 34.)

törvényei tanúsitják ugyan, hogy a só ára országgyülésen leszálli

tatott ; azonban, hogy ez nem a fejdelem jószántából történt s hogy

a só árának meghatárzására, az ország rendeinek beleegyezése szük

séges lett volna, ezen törvényekből nem lehet következtetni .

Igy volt ez II. Leopold koráig ; midőn az ország rendei sürge

tőleg követelték, hogy a só árát ne máskép, mint az országgyülésen

lehessen fölemelni ; leginkább azon okoskodásból indulván ki ,

miszerint a só nélkülözhetlen czikk s azt a királyi raktárakon

kivül szerezni nem lehetvén , ezen királyi jövedelem , ha csak tör

vény utján eleje nem vétetnék , könnyen rejtett adóztatássá válnék,

melynek magasságát megállapitani a király önkényétől függene.

Hosszas és ismételt alkudozások után végre elhatároztatott, miszerint

a só árának fölemelése az országgyülésileg egybegyült karok és

rendekkel tárgyaltassék , s ha csak végletes sürgető körül

mények nem igényelnék , a só ára országgyülésen kivül , föl

ne emeltessék ( 1791 : 20 tcz. ). A későbbi országgyüléseken az

ország rendei ezen záradéknak olyképeni magyarázatát kérték szen

tesitetni, miszerint azon okok, melyek a hadi adónak országgyülé

sen kivüli megajánlását ( 1715 : 8 . 1741 : 22.) a só árának

fölemelésére is alkalmaztassanak ; mely értelmezésre azonban a ki

rály reá nem állt, - s a törvény szószerinti tartalmához ragasz

kodván, annak megbirálását, valjon végső szükség esete fen forog -e

vagy sem , magának fentartotta.

151. S.

A só árának egy része közmunkákra forditandó.

Mária Therézia a só minden mázsájára egy garas pótlékot vet

vén , az ebből befolyó pénzalapot, a pestis elnyomására forditani

rendelé; II . József pedig közmunkálati költségek fedezése tekintetéből



201

a só minden mázsájára nyolcz krajczár pótadót vetett , mi később

törvénynyé vált (1792: 14. tcz.); hogy pedig a kitüzött czélra fordi

tassék , meghagyatott a helytartó tanácsnak ez iránt ő Felségénék

alkalmas javaslatokat felterjeszteni . E végre a kamarai valamint

a politikai kormányszékeknek ügyelni kell, nehogy ezen királyi

jövedelem bármi módon csorbulást szenvedjen, viszont, hogy ezen

oly nélkülözhetlen szükségletnek megszerzése, az ország egyik részé

ben se nehezitessék ; e tekintetből a só szállitóknak illő fuvarbér fize

tendő ; - a lakosokat mindazáltal erőhatalommal só szállitásra

szoritani törvényeink által tiltatik .

XVII . Fejezet

A bányák iránti királyi haszonvételről.

152. S.

A bányaregale.

Hazánk vidékein Tacitus tanusága szerint a Quadok már a

rómaiak előtti időkben bányákkal birtak. Sz. István az ásvány

kincseknek kiaknázásáról gondoskodván, e végre Braczlav morva

fejdelemtől bánya miveléshez értő hadifoglyokat vásárolt. A szent

király halálával bekövetkezett zavarokban, a bányaiparról törté

nelmi adataink hiányzanak; mindazáltal Árpád vérbeli királyaink

fenmaradt, névszerint a bányavárasoknak adott kiváltságleveleikből

kiderül, miszerint a földben lévő fémeket, különösen a nemeseket, a

korona kizárólagos tulajdonáúl tekintették, melyeknek nyerése egye

seknek különös királyi szabadalomképen s csak bizonyos föltételek

mellett engedtetett meg.

153. S.

A bány a regalenak különböző határ a i .

A koronának azon joga, mely szerint a földben rejlő ásványok

tulajdona, a felszintől elkülönitve a királyt illeti , ki azok nyerését
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vagy maga eszközli vagy magánosoknak különös engedélylyel meg

engedi, bányai királyi jognak (bányaregalénak) nevez

tetik. Különböző időben terjedelme is változott. I. Lajos ( 1351 : 13 .

tcz.) rendelé, miszerint az asványtartalmú jószágok a földesuraktól

illő csere nélkül el ne vétessenek, hanem ha a király ezeket magá

évá tennni akarja , azok fejében hasonértékü jószágot adni tartozzék,

ha pedig ezt nem akarná, a bányáktól királyi haszonélvezetet huzzon .

Zsigmond király ily jószágokat csere mellett is csak az esetben

engedé elvétetni , ha a földesur abba beleegyezik , különben azokat

megtarthatják , tartozván azonban a királynak a bányajövedelem

felét bányabérül kiszolgáltatni s a saját használatukra nem fordi

tott ásványokat a királynak eladni ( 1405 : 13.) . Mátyás király

I. Lajos határozatát ujra felelevenité ( 1486 : 49 tcz. ) , mig végre

II . Lajos a bányamivelést szabadnak nyilvánitá ( 1523 : 39 tcz. )

rendelvén : hogy pedig az arany és ezüst bőségben legyen, ő Felsége

az arany, ezüst , réz és egyéb ércz bányák mivelését mindenkinek

szabadon meg engedi. Megerősiti e határzatot Miksa császárnak

1573 : febr. 16 -kán kelt bánya rendtartása , mely a törvény

könyvbeni hivatkozás által törvényerőre is emeltetett, valamint az

1854 május 23 -kán kelt átalános bányatörvény 3. §-a is ).

154. S.

A királynak a bányaiparra vonatkozó különös jogai .

A királyt mint legfőbb bányaurat az összes bányászat fölötti

főfelügyelet illeti ; e végre bányaszabályzatokat bocsát ki, s a bányá

szati ügyeket, országos törvényeink és ezzel egyereü szokásainkkal

nem ellenkező rendelvények által igazgatja; a bánya hivatalok és

bányabiróságok törvényhatóságát meghatározza, a bánya birto

* ) L. Gränzenstein : Das allgemeine österreichische Bergrecht . Bús 1854 .

79. lap .



203

kosoknak s bányászoknak kiváltságokat osztogat stb. Innen van hogy

II. Leopold is a bányatörvények reformját, a bányabíróságok fel

állitását és rendezését az ország rendeivel tárgyalandónak nyilvánitá ;

a bányászat gazdászati ügyeinek szabályozását mindazáltal magá

nak különösen fentartván (1791 : 22 tcz . ) .

XVIII. Fejezet.

A pénzverési királyi jogról.

155. S,

A pénzverés a király sajátja.

A bánya regaléval szoros kapcsolatban áll a pénzverési királyi

jog (jus regis circa rem monetariam ), mely számos törvényeink s

az ország állandó szokása szerint, a legrégibb időktől fogva a király

sajátja volt. Már Sz.· István s utódjai Péter és Sámuel pénzt veret

tek , - mint ezt azon időből fenmaradt érmeik nyilván tanusitják.

I. Béla volt az első, ki a keleti római birodalomban divatozó pénzek

nek, az ugy nevezett byzantinusoknak
, Magyarországbani sza

bad folyamát megengedte, maga is nehezebb nemű pénzeket veretett,

s e részben pénzszabályzatot is bocsátott ki , melyet Zsigmond király

is megtartatni rendelt. Róbert Károlynak a pénzverés dolgában tett

intézkedései 1342-ik évi törvényéből láthatók .

Régebben a királyok pénzverési jogukat nem mindég maguk

gyakorlák, sőt gyakorlását bizonyos föltételek között másoknak is

átengedék ; igy I. András Béla öccsének, II . András a német vitézek

nek, Mátyás király pedig Kassa városának pénzverési jogot adott.

156. S.

A rendek befolyása a pénzverési ügyre.

Királyaink eredetileg e fontos ügyben bölcs belátásuk szerint

szabadon rendelkeztek. Lassanként azonban az országrendei is kezd
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tek a pénzverési ügybe avatkozni, leginkább az ezen jog gyakor

latából a közönségre keletkezhető károknak elháritása tekintetéből.

Igy Albert ( 1439 : 10.) és II. Ulászló ( 1490) törvényeiben meg

állapítva találjuk, hogy a pénzek folyama és értéke, a rendek taná

csa s meghallgatása nélkül, meg ne változtassék . Törvénykönyvünk

ben számos törvény foglaltatik a pénznek jó és igaz értékben verése

és jóságában való megtartása (1559 : 46. stb . tcz . ) ; ily kellékekkel

nem biró idegen pénzeknek az országban el nem fogadása ( 1548 :

51. tez.) iránt; hogy az arany és ezüst az országból ki ne vites

sék ( 1405 : 15 . 1492 : 32 . 1659 : 46 . tcz .) ; hogy az izmae

litak és zsidókra a pénzverés ne bizattassék ( 1222 : 24. tcz.) s több

hasonló irányú intézkedések .

157. S.

A régi pisetariusi tisztről.

Hasonló czélja volt a régi pisetariusi ( pénzverde fölügyelői)

tisztségnek, melyről már Róbert Károly törvénye emlékezik. Köte

les volt ugyanis az ezen tisztséggel felruházott esztergami érsek , a

tárnok mesterrel együtt arra ügyelni, hogy a pénz igaz suly és ve

gyiték szerint verettessék s embereik által , kiket a törvény piseta

riusoknak nevez, az ujból verendő denárok jóságát hetenként megvizs

gáltatni tartoztak. Nem hiányoznak törvényeink, melyekben az érsek

sürgettetik , miszerint pénzverdei főfelügyelő tisztét emberei által

teljesítse (1522: 19. - 1553 : 23.- 1557 : 15. stb . tcz .) s egyszersmind

ügyeljen, nehogy a nyers arany és ezüst az országból kivitessék,

az ez ellen vétőkre elkobzási büntetés szabatván. Az érseknek ezen

tisztje fejében járó jövedelme, melyből Pázmán Péter érsek éven

ként 5000 ftot. a nemes ifjúság nevelésére szentelt , maiglan

pisetum (pénzördij)-nak neveztetik .
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158. S.

A király tiszte a pénzverési ügy körül.

A politika és közgazdászat elvei szerint a pénzverési jog nem

annyira a kincstár nyeresége vagy gazdagitása, mint inkább a köz

jólét előmozditása végett lévén gyakorlandó, - a királynak nem

csak arra kell ügyelnie , hogy jó vegyitékü igaz értékü érczpénz

verettessék , de örködnie kell arra is, hogy hamis pénznek verése

által a magánosok ép ugy, mint a közjava ne károsodjék. Mindazok,

kik a király engedelme nélkül pénzt csinálnak , akár az a folyó

pénznél rosszabb , akár azzal egyértékü légyen is, kik az érczpénzt

körülmetélik , ráspolják; az ily meghamisított pénzt tudva kiadják,

vagy máshonnan az országba behozzák , mindannyian a pénz

hamisitás sulyos büntettét követik el.

Királyaink az ily büntetésre méltó cselekvényekre sulyos bün

tetéseket szabtak ; igy a pénzhamisitásnál tetten értek, jószágaik

vesztésével lakoltak . Későbbi számos törvényeink által a pénzha

misitók és hamispénzt csinálók, közgyalázat és örök hűtlenséggel

sujtatnak (I. R.: 14. cz . — 1462 – 1495 : 4. és 1523 : 40. tez .).

XIX. Fejezet.

Az adó r ó l.

159. S.

Az adók nemei hajdan .

Történelmi adataink , régi okmányok s törvényeink világosan

tanusítják , miszerint a királyságnak felállitása óta hazánkban részint

készpénzben, részint természetben *) fizetett, a körülmények szerint

*) Igy többek között Pray közzé tett Kun Lászlónak 1276 -ban kelt leve

lét , melyben élelmi szerekbeni s a nyest -adó Tótországban említetik, mely közön
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ugyan mint czimre, mint nagyságra változó adók léteztek . Ide tartoz

tak az ugy nevezett szabad denárok ( liberi denarii) melyek már

a királyság clein divatoztak, mint ez a pécsváradi apátságnak 1015

s a zalai apátságnak 1024 évben kiadott adománylevelekből kide

rül “ ). Ide tartoztak a tizedek huszada (vicesimae decimarum) ,

melyek névszerint Albert ( 1439 : 7 tcz .) által emlitetnek ; az ötve

nedek (quinquagesimae) Erdélyben, s a Tótországra Kálmán király

által kivetett ny estadó (marturinae), mely eredetileg bizonyos szá

mú nyestbőrökből állt, később azonban pénzre változtatott , s mit

II. András, elődje Kálmán király alatt divott szokás szerint kivánta

fizettetni ( 1222 : 27 tcz . ) ; ide számitandók a különböző vámok ,

mik az országutakon járók kelőktől szedettek s más egyébb köz

czélokra szedett adózások.

160. S.

A kamarai nyereség eredete.

A régebben divatozott szabadsági denárokat II. András nagy

részben megszüntetvén , ezen adózási nem helyébe a kamarai

nyereség (lucrum camerae) czimű adózás lépett. Legelőször

II. András törvénykönyvünkbe nem iktatott utolsó végzeményében

emlitetik ; törvény erőre azonban még csak Róbert Károly szabályo

zása után emelkedett. Károly ugyan is az egyházi és világi nagyok

ségesen zulusma vagy solyosmának neveztetik , igy a zaladi apátság fentérin

tett alapitvány levelében , ugy az élelmi szerek, valamint a szabad denárok gyüj

tőiről van szó . Ezeknek felemlitése Sz . László megerösitő levelében is előfordul.

Hogy pedig bor és marha adók is léteztek, maga az aranybulla tanusitja rendel

vén : Cybriones (csöbrök) tributa boves et duas partes castrorum Rex obtineat .

) Kálmán király törvénye ezen adózást szabad denároknak (libertatis

denarii) nevezi , mondván : Liber quoque hospes, sicut Slavi, vel caeteri extra

nei , qui in terris laborant aliorum , pro libertate tantum denarios dent : Non

alios etiam denarios insuper pro opere aliquo dare cogantur (Dec. L. I. : C. 80.).
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beleegyezésével elrendelte, miszerint minden kaputól (portától) ,

melyen keresztül egy gabnával megrakott avagy szénásszekér

keresztül járhat, minden megyében 18 denár vagy is három szé

les garas fizettessék . Ugyanezen adózást fentartá Nagy Lajos és

Albert ( 1351 : 4. 5. és 12 . 1439 : 6. és 7. tcz. ) . Az adónak

kapúk ( porták) szerinti kivetése nem csak a kamarai nyereségnél,

mig szokásban volt , de a badi adó és egyéb segélyek beszedésénél

napjainkig is fenmaradt; mely idealis adókulesot az egyes megyékre

alkalmazni az országgyüléshez tartozott.

A kamarai nyereség lassanként evente szedett rendes orszá

gos adóvá vált ; melynek összege és tartama mindazáltal változott .

Valahányszor azonban más országos segély vagy közadózás lőn

megajánlva, a kamarai nyereség abba mindég betudatott, mint ezt

számos törvényeink között az 1563 : 9 tcz. nyilván tanusitja ; miért

is az állandó országos adónak behozatala óta végkép megszünt.

161. S.

A hadi adó.

A hadi adó (diakul contributio vagy dica) a XV. század

eleitől fogva törvényeinkben folytonosan előfordul, azonban nem

mindég ugyanazon nevezet alatt, sem ugyanazon czélra nem fordit

tatott. Állandó nem lévén , s csak bizonyos időre s az ország idő

szerinti szükségeire országgyülésileg megszavaztatván , majdnem

közsegély (subsidium) természetével birt, s azzal hasonértelmünek

is vétetett. Innen van hogy az adó nem mindig egyedül a haza

védelmére, hanem más közczélokra is fordittatott.

162. S.

Az adó meghatározása
az országgyülést

illeti .

Az 1715 : 8. tcz. által az ország állandó katonaságnak fel

állitását szükségesnek találván , miután az zsold nélkül fen nem
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állhat, tartására bizonyos mennyiségü állandó adó kivetése el

rendeltetett. Minthogy pedig ezen adónak czélja , az ország ellen

séges beütésektőli védelme nem időleges , hanem az europai állam

viszonyok jelen állapota szerint, melyben minden állam tetemes

hadseregeket béke idején is fegyver alatt tart, állandó, vilá

gos , hogy ezen adó is állandó, összegének időről időre való meg

határozása azonban az országgyüléshez tartozik ; mint ez névszerint

az 1827 : 4. tcz. által ismételve nyilvánitatott. Országgyülésen

kivül csak rendkivüli az 1715 : 8. tcz. -ben különösen kijelelt kivé

teles esetekben szabad hadiadót kivetni.

163. S.

Az adómentességről
.

A középkorban az adózás szabad embert lealacsonyitó dolognak

tekintetvén , az országos nemesek hazánkban eredettől fogva adó

mentesek voltak s még az 1715 : 8. tcz. után is adómentesek

maradtak. A nemesi személyhez kötött adómentesség idővel a neme

sek által birtoklott allodiális telkekre ment át ; s ez elv folytán

a jobbágyi telkeket biró nemesek , valamint az 1647 : 26.tcz . sze

rint az armalista nemesek is hadi adót fizetni tartoztak. Az arma

listák a hadi adó alól az 1723 : 6. tcz . s a házi adó alól 1805-ki

országgyülésen felmentettek, a jobbágy telkeken települt nemesek

azonban legujabb ideig hadi és házi adót fizetni tartoztak , ámbár

a tiszai megyék az 1741 : 8. tcz .-ben kimondott elvhez „ ne onus

publicum quoquo modo fundo inhaereat“ a jobbágy telket

biró nemesektől, e földek után sem követeltek hadi vagy házi adót .

Az adó mentesség azonban nem szoritkozott kizárólag a nemesekre,

így ezeken kivül adómentesek voltak a szolgák és dicatorok ( 1351 :

5.) , a birák , a nemesek szolgái ( 1411 : 2.) s végre a szegények,

kik 10 ft. értékkel nem birnak ( 1527 : 8 tez.). A horvát megyék
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(Zágráb, Varasd és Körös) az 1492 : 2. s 1608 : 14. tcz. értelmé

ben csak felét fizették a reájok rótt hadi adónak.

Mindezen kiváltságokat megszüntette az 1848 : 8 . tcz ., melyben

elvül kimondatott miszerint „Magyarország s a kapcsolt ré

szek minden lakosai minden közterheket különbség nél

kül egyenlően és aránylagosan viselik. “

XX . Fejezet.

Egyéb közjövedelmekről.

164. S.

Állandók s bizonytalanok.

A most felsoroltakon kivül többrendü részint állandó, részint

bizonytalan közjövedelmek léteznek . Az elsőkhöz számitandók a

várerősitési dijak , s a zsidók által 1849 előtt fizetett türelmi

adó. Az utóbbiakhoz sorolhatók azon különböző dijak (taxak ),

melyek a felkért nemesség s egyéb kiváltságok, továbbá különbféle

méltóságók, czimek, hivatalok, kitüntetések adományozása folytán

fizettetnek ; a vegyes adományban kapott jószágokért fizetett

vételárak ; a caducitások , a sorsjátéki intézet (Lotteria)

jövedelme s több e félék.

165. S.

A talált kincs része.

Kincs (thesaurus) alatt oly nagy értékü régi ingóságokat értünk,

melyeknek tulajdonosa nem tudatik . Az ily feltalált drágasá

gokra királyaink mindég bizonyos igényt tartottak . Igy a Pray

által közétett s 1214-1235 évről származó „ Ritus explorandae

Veritatis “ czimü jogemlékben már azon időben tolvajoknak nyil

vánitatnak , kik a feltalált kincset a királynak föl nem jelentenék.

Országos törvényeink ugyan ez iránt semmit sem rendelkeznek,

14
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Mária Therezia ( 1777 jan. 27-kén kelt) rendelete folytán azonban

a talált kincs egy harmada a királyi kincstárt, a másik két harmad

a találót s a földesurat illeti .

166. S.

A deperditák

E helyütt felemlitendő még a Regulamentum militare , vagy

is az országban elszállásolt katonaság tartását szabályzó 1751 -ben

megjelent királyi rendelvény, mely egy sajátságos hallgatagos adó

nemnek a deperditáknak alapja. Ezen regulamentum militare

szerint a jobbágyok a náluk beszállásolt katonaságnak élelmi és

egyéb szükségleteket természetben bizonyos megszabott (regulamen

taris) árért adni tartoznak , mely szolgáltatás a szabott s a piaczi

ár közötti különbség folytán , a szolgáltatókra veszteséggel járt . Eb

böl látható, hogy ezen szolgáltatás alattomos adót képviselt, mely

eredeténél fogva deperditának neveztetett.

XXI. Fejezet.

A kitünő jogról.

167. S.

A kitü n ő jog fog a l m a.

Kitünő jog (jus eminens) alatt a polgári uralkodó azon

joga értendő , melynél fogva rendkivüli közszükség esetén, a köz

polgárok jogairól, azok akaratja ellen is az állam közjavára rendel

kezik. A mennyiben a honpolgárok személyére vonatkozik kitünő

uralkodói , a mennyiben pedig javaikról intézkedik kitünő tulaj

doni jognak (dominium eminens) neveztetik. Alapja ezen jog

nak azon elv , miszerint „ salus publica suprema lex “. Vala

hányszor a magánosok jogai a közjóval összeütközésbe
jönnek, azok

nak ez előtt tágítania kell.
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Ezen kitünő jog hazánkban a dolog természeténél fogva a királyt

illeti , kire törvényeink (Werb II. R. 3.czim ) értelmében minden ural

kodás és kormányzat ruháztatott.

168. S.

A kitünö jog részletesen s határa i.

A király végveszély esetén, kitünő uralkodói hatalmánál fogva

szabadon rendelkezik minden állampolgár személyéről kor és

nemre való minden tekintet nélkül, nevezetesen fegyver alá szólít

mindenkit s közmunkákra szorit, a szükség szerint egyes polgárokat

túszokul ád vagy követül küld stb.; – kitünő tulajdon jogánál fogva

kénye szerint lefoglalja a magánosok javait , magánosok földjein

erőditvényeket épitet, tábort üttet, házakat, faültetvényeket hadá

szati czélokból elpusztittat, éhség idején a gabna kivitelét föltétlenül

tiltja, stb .

Ezen egyedül a végszükség által igazolt jognak meg vannak azon

ban természetes határai, melyek ha meg nem tartatnak, ezen jog a

legborzasztóbb kényuralommá fajul. Ily határul szolgál , miszerint

csak ily végszükség esetében léphet hatályba s csak addig tarthat,

mig gyakorlata a közjóra nézve mellőzhetlen. Ehez járul, hogy

azon magánosoknak, kik közveszély idején jószágukban a közjó

tekintetéből kárt szenvedtek, a veszély multával káruk illő módon a

többiek által pótoltassék.

XXII . Fejezet.

A külkormányzati jogok.

169. S.

A külkormányzati
jogok beosztása.

A szabad , egymástól független nemzetek folytonos hol békés,

hol ellenséges viszonyban állnak egymáshoz , mely viszonyoknak
14 *
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szabályozása a külkormányzatot képezi . A külkоrınányzati jo

gok természete szerint a követküldési (jus legationis), a szövet

ségkötési (jus foederum ) s a had és béke jogára ( jus belli et

pacis) oszolnak ; melyek hazánkban a pragmatica sanctio értelmé

ben a birodalom fejét, mint magyar királyt is illetik .

170. S.

A követküldési jog.

A követküldési jog a legrégiebb időktől fogva hazánkban diva

tozott s kizárolagosan a királyt , mint az országnak a külországok

irányábani képviselőjét illeté . Tanusítják ezt azon számos követsé

gek, melyeknek emlékét a történelem fentartotta, tanusítják ezt szá

mos törvényeink is ( 1618 : 37. , 1630 : 36., 1715 : 41., 1723 :

104., 1791 : 17. és 65. stb . ), melyekben megállapítatik, miszerint

a török kapuhoz küldendő császári követ mellé, ezzel egyenlő rangú

a magyar tanács részéről utasitással ellátandó magyar követ, ren

deltessék . Valahányszor pedig törökországhól követek jönnének,

vagy oda visszabocsátatnának, az mindenkor a nádorral tudattassék .

A követküldési jognak kifolyásaként egyedül a királytól függ

meghatározni minő külföldi udvarokhoz küldessenek követek , mily

ranggal ruháztassanak föl , továbbá számukra rangjuk és méltóság

jukhoz illő fizetést rendelni, valamint öket működésükre nézve

külön utasitással ellátni, melyeknek természetüknél fogva titkosak

nak kell lenniök, a mennyiben a pillanatonként változó körülmények

hez , melyek nem mindég nyilvánosak, alkalmazandók .

171. S.

Szövetkezési jog

Idegen fejdelmekkel s nemzetekkel szövetségeket , nemzetközi

kötéseket kötni a királyt illeti ; a memnyiben azonban Magyaror
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szágot különösen érdekelnék törvényeink ( 174 : 11 . 1791 : 17 .

tcz.) értelmében, megkötésük előtt a magyar tanácsosok meghallga

tandók.

Habár a nemzetközi szerződvények minden esetben országgyü

lési ügyet nem képeznek is, mindazáltal valahányszor az országbai

örökösödésről volna szó, mint hajdan a király választások korában ,

vagy az országhoz tartozó valamely tartományról, vagy oly szer

ződvényről, mely által az ország alaptörvényei érintetnének, vagy

mely által az országra valamely adózás vagy uj teher háromolnék,

mindannyiszor az országgyülés hozzájárulása megkivántatik ; egy

részt : mert ily ügyek tárgyalása az országgyülésnek különösen fen

van tartva, másrészt pedig , mert különben külhatalommal kötött

szövetség által az ország alkotmányát az országgyülés beleegyezése

nélkül egyoldalúlag részben vagy egészben megszüntetni lehetne.

172. S.

A had és béke joga.

A hadjogra vonatkozó hazai törvények között az 1608 kor. e.

alkotott sarkalatos törvényczikk, világosan megállapitván, miszerint

a király a fenn álló békét megtartsa és megtartassa ; s Ma

gyarország és a kapcsolt részek tudta és beleegyezése nélkül semmi

nemü háborut ne kezdjen se idegen hadakat az országba ne vezes

sen , mely intézkedést II. és III . Ferdinand valamint I. Leopold fel

avatási oklevelei majdnem szóról szóra megerősitenek , mit alig

vettek tekintetbe azok , kiknek véleménye szerint Mátyásnak a Ma

gyarok részére tett ezen igérete csak magára, nem pedig utódaira is

kötelező . Mindazáltal , habár ez kétségbe nem vonható s habár ez

intézkedés az akkor fenforgott viszonyok között czélszerü s üdvös

lehetett , átalános érvényünek még sem tekintethetik oly módon,

mintha a fejdelem hadat egyedül az országgyülés tudtával s bele

egyezésével üzenhetne. A fentérintett törvények szelleme, sőt szó
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szerinti tartalma az ellenségnek az országban létét tételezi föl s a

záradékot csak az országban s a kapcsolt részekben nem

inditandó háborura terjeszti ki , mi világosan a fentebbi ren

delkezés ideiglenességéről tanuskodik .

173. S.

Ellenkezik ezen megszoritással azon számos politikai tekintet,

mely nem engedi, hogy a háború üzenete országgyülésileg tárgyal

tassék. A háború sikeres vezetésére nagy , sőt döntő befolyással

van az alkalmas pillanatnak megválasztása, mely, ha fölötte előbb

országgyülésileg kellene tanácskozni könnyen eltünhetnék . Ehez

járul, hogy a hadviselés szövetségek kötését, hadi népek s hadsze

rek gyüjtését teszi szükségessé, minek lehetőleg titkon és zaj nélkül

kell történnie; már pedig, ha országgyülésen szőnyegre hozatnék, ép

ez meghiusulnék ; az ellenség a tervezett megtámadást ideje elött meg

tudná s talán az ország legnagyobb veszedelmére megelőzné . Ezen

érveket őseink ugy látszik később át is látták , midőn az emlitettek

után a had és béke ügyekben hozott törvényeikben ( 1681 : 4. ,

1715 : 41. , 1741 : 11. tcz.) már csak a magyar tanácsnak , a

magyarországot illető közügyekbeni alkalkalmazásáról van szó . A

mennyiben azonban a háború vitelére vagy folytatására a király

nak pénzre, ujonczokra, vagy termesztményekbeni segélyre van szük

sége , mindannyiszor az országgyülés beleegyezése kivántatik meg,

mi által az országnak a hadviselésre közvetve elégséges befolyás

van biztosítva .

174. S.

Békekötésrei jog.

A mit a hadüzenés és viselésről mondottunk a békekötésére

nézve is áll. Ennél fogva a béke megkötéséhez az országgyülés

beleegyezése csak azon esetben szükséges, ha az országnak a béke
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kötés föltételei folytán valamely jogos igényéről, tartományáról

vagy részéről kellene lemondania ; ha csak a haza végső szüksége

másra nem kényszerit. Nem lehet ugyan is föltenni, hogy a fejde

lem esküvel szentesített kötelmeiről, saját hasznáról, dicsőségéről és

hatalmáról megfeledkezve, végszükség esetén kivül saját birodalmát

megcsonkitaná. A békekötésekre nézve megkivánják hazai törvé

nyeink, ( 1681 : 4. , 1715 : 41. tcz.) hogy azok a magyar tanács

ban tárgyaltassanak s a kötött békeszerződvények az országban

kellőképen kihirdettessenek, mi egyébiránt a dolog természetében is

gyökerezik, a békekötések ugyan is a nemzetet egész összeségében

ép ugy , mint annak minden egyes tagját különösen kötelezik .

XXIII . Fejezet

Az uralkodási és kormányalak Magyarországban.

175. S.

A kormány alak egyeduralkodás.

Magyarországban a kormányalak törvények által korlá

tolt egyeduralkodás (monarchia limitata).

Az állami felség ugyanis hazánkban a királyt illeti egyedül

és kizárólag, és senkit mást. Kiderül ez alkotmányos közjogunk egész

szelleméből, kiderül hazánk történetéből. Béla király névtelen jegy

zöje, biborban született Constantin s bölcs Leo császárok egyhangú

tanúsága szerint a magyarok hazánkbai letelepedésük óta , egyed

uralkodóknak hódoltak, kik Álmostól fogva Sz. Istvánig vezérek

s miután István magát megkoronáztatá, királyok czimével éltek .

Sz. István (LI. 2. fej. II. 18. fej.) országát monarchiának s népét,

nemzetét monarchiájáénak mondá.
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176. S.

A kormány alak nem vegyes.

Voltak, kik a kormányalakot vegyesnek álliták . Igy Con

ring Hermann II. András koráig Magyarország alkotmányát tiszta

egyeduralkodásnak tartja, mely azonban, az általa a nemességnek

adott terjedelmes kiváltságok folytán főúri (aristokratikus) vegyü

letet nyert. Ezen véleményben több nevezetes jogtudósok is osztoztak ,

kik közül Lechner és Jony a magyar kormányalakot nyiltan mo

narchico - aristocraticusnak czimezék . Mindazáltal számosb hazai

jogtudósaink czáfolatai szerint hibásan, miután a nemességnek adott

terjedelmes szabadalmak és kiváltságok által, a királyi felség lénye

ges tekintélye és hatalma csorbulást nem szenvedett. De a II. An

drás által a nemességnek biztositott szabadságok nem annyira adot

tak, mint inkább visszaadottak valának, s a mi később a királyok

tól közjogi tekintetekből kéretett és megis adatott , nem a királyi

méltóság csonkitására, sőt annak biztositására s szilárditására szolgált.

177. S.

A királyi hatalom korlátozása .

A kormányalak ezek szerint hazánkban tiszta és egyszerü ,

mindazáltal gyakorlatában, a kormányzatban korlátolt. A kormány

ugyanis hazánkban a legrégibb időktől fogva jogilag, ha nehány szo

morú kivételes korszaktól eltekintünk és tettleg is önkényes soha sem

volt. Habár történelmünk tanusága szerint a királyok hol szoro

sabban ragadták meg a kormányzat gyeplőit, — hol pedig a körül

mények hatalmának engedve, a nemzetnek a közügyek vezetésébe

nagyobb tért engedtek ; hatalmuk mindazáltal minden időben mérsé

kelve volt olyképen , hogy ámbár a király személye minden felségi

jogokkal birt, azokat s uralkodói hatalmát átalában nem kénye
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szerint, hanem egyedül az országgyülésen a nemzet beleegyezésével

hozott törvények értelmében és szellemében gyakorolhatta.

178. S.

A mondottakból két nevezetes következmény folyik ; az első,

hogy a magyar király egyeduralkodó a szó valódi s teljes

értelmében ; a második, hogy az örökös fejdelem a jog s az alá

vetési szerződvény erejénél fogva elődjének minden jogaiba

lépvén , csak annyi jogot nyer , mint a mennyivel elődje birt ; de

viszont abból mivel az előd birt, az utódtól, akaratja ellen , mi

sem vétethetik el , s ennél fogva a kormány alakja egyoldalúlag

semmi esetben sem változtathatik meg. Mit lehessen azonban köl

csönös beleegyezéssel meg változtatni vagy értelmezni; mit igényel

a felavatási oklevél szentsége; s minő megállapítás történt ez iránt

az 1741 : 8. t . cz . által , az illető helyeken felemlitetett.

179. S.

Az 1791 évi 12. törvényczikk.

Meg nem ingatja a fentebbiek igazságát azon körülmény , mi

szerint sarkalatos törvényünk van , mely a törvényhozói hatalmat

a király s az országgyülésre törvényesen egybejött

karok és rendek között közösnek nyilvánitotta , ha

tekintetbe vétetik a törvények hozatalában hajdan valamint ujabban

dívott gyakorlatnak értelme, mely szerint a törvények egyedülmind

két résznek hozzájárulása mellett hozathatnak , miért is a ki

rály, ki a törvényeket szentesíti, kinek neve alatt kiadatnak és

kihirdettetnek törvényhozónak méltán tekintetik. Egyébiránt a tör

vényhozási hatalom akár a fejdelem és nemzet között közösnek,

akár egyedül a királyénak mondassék, de ugy hogy azt egyedül

országgyülésileg gyakorolhatja s mely a nemzet beleegyezéséhez

/
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van kötve, a különböztetés pusztán elméleti, a nélkül hogy

gyakorlati következményeket vonhatna maga után ; mindkét eset

ben igaz maradván Werbőczy István mondata „ Et sic postea Reges

ipsi, convocato, interrogatoque populo constitutiones facere coeperunt:

Prout et temporibus nostris fieri consuevit“ . ( II. R. 3. cz. 2. S.)

180. S.

Nyilván tévednek továbbá azok , kiknek véleménye szerint

Magyarországban a felség alanyául nem az apostoli király sze

mélye, hanem a királylyal egyesült országos rendek testülete tekin

tendő ; valamint azok is , kik a királynak legfőbb hatalmát tagadták

azért , mert annak gyakorlatában , főleg a törvényhozásra vonat

kozólag korlátolva van . A tévedés oka volt, hogy az uralkodói ha

talmat annak gyakorlatától kellőleg meg nem különböztették s a

legfőbb uralmat a korlátlannal egynek tartották, abból azon

hibás következtetést vonván, miszerint a legfőbb hatalom nem lehet

annál, ki azt a nemzet beleegyezése nélkül minden irányban szaba

don nem gyakorolhatja.
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V. Könyv.

Az ország közigazgatásáról .

I. Fejezet.

A közhatóságokról átalában , s az udvari kanczelláriáról

különösen .

1. S.

A közigazgatás átalános fölosztása .

A legfőbb hatalom hazánkban a királyt illeti, miért is az összes

közigazgatás a király végrehajtási jogának kifolyása. A közigaz

gatás tág értelemben minden politikai , igazságügyi , pénz

ügyi (vagykamarai)és ha di ügyeket foglalja magában ; mely fő be

osztás szerint a közhatóságok is politikai vagy tulajdonképen köz

igazgatásiakra, igazságügyiekre, pénzügyi és katonai hatóságokra

különböztetnek . A hatóságok részint első folyamodásuak , részint

felsőbb hatóságok, részint legfőbb vagy központiak, melyekhez tudni

illik az ügyek, mint utólsó helyre végelintézés végett kerülnek.

2. S.

A királyi kanczellária eredete.

Hogy királyainknak , más fejdelmek módjára eredettől fogva

kanczelláriájuk volt , melynek tagjai a szükséges államokiratok ki

admányzását, --- a királyi parancsoknak irásba foglalását, az adott

kiváltságoknak ünnepélyes oklevelek alakjábani szerkesztését esz

közölték, a kormányzat természete valamint számos történelmi em

lékeink tanusitják. Ezen kanczelláriák főnökei egyersmint a királyi

pecsét őrei s az irástudók száma a középkorban gyér levén , több

nyire egyháziak voltak , kik még a XII. században , Notarius
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(jegyzö), Scriptor (irnok ), és Capellanus (káplán) nevezete alatt

fordulnak elő , leginkább mert a királyi székhelyen a királyi levél

tárrai felügyelettel voltak megbízva. Innen van, hogy régiebb emlé

keinkben a kanczellár czím ritkábban , de helyette Archi-Capel

lanus, gyakrabban Magister vagy Comes Capellae . czimzet

olvasható. Ez utóbbi czim különösen Róbert Károly és I. Lajos

okleveleiben fordul gyakrabban elő .

3. S.

A legfőbb kanczellár.

A legfőbb kanczellártól (Summus Cancellarius) meg kell

különböztetni az udvari kanczellárt (Cancellarius aulicus) , a

mennyiben a tizenhatodik század elejétől fogva ezen két méltóságot

törvényeink s a régi okiratok tanusága szerint egy személyben egye

sítve csak ritkán találjuk. A legfőbb kanczellár a kettős királyi

pecsétnek , ellenben az udvari kanczellár a titkos pecsétnek régóta

őre. A legfőbb kanczelláriai méltóság az ország primását örö

kösen illette ( 1741 : 10. 1751 : 3. tcz .) , hogy azonban néha vál

tozó volt kétséget nem szenved . Az udvari kanczellár hivatalának

természete szerint mindenkor a király személye körül tartózkodott,

oldala mellé részint halmozott teendői miatt, részint távollétébeni

helyettesitése tekintetéből az alkanczellár lévén rendelve. Ezen

felül a kanczellár, mig királyaink az országon belül székeltek , a

királyi tanács és törvényszék tagja s az ország rendes biráinak

egyike volt ( 1486 : 68. tcz.) .

4. S.

A fentebbiek szerint az ország primása legfőbb , a titkos

kanczellár (cancellarius secretarius) pedig az udvari kanczellárral

egy, a mint ezen különböztetés Mátyás király I. végzeményében vilá
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gosan kifejeztetett. Mátyás 1464 évi II. végzeménye, befejezésében

a kettős hiteles pecséttel megerősitve István, kalocsai érsek

s legfőbb kanczellár kezeiből, ellenben Mátyás 1486 VI. vég

zeménye a titkos pecséttel megerősitve János, váradi püs

pök s udvari titkos kanczellár által kiadottnak mondatik .

Ennek daczára az esztergami érsek , mint Magyarország primása

maiglan legfőbb és titkos kanczellár czímével él , I. Ferdinand ki

váltsága alapján , ki nyiltan elismerte és megerősitette , miszerint

ezen czím és méltóság az esztergami érseket mint magyarország

primását illeti .

5. S.

A kanczellária ujabb idő ben.

Mióta Bécs a magyar királyok székhelyévé vált, a magyar

kanczellária is a királyt követve ott települt le. Az idők visszontag

ságai folytán hatalma és függetlensége már már hanyatlásnak

indult, midőn a rendek ismételt sürgetésére II. Mátyás alatt ujra

felállitatott ( 1608 : 9. és 10. kor. e . 1609 : 21. tcz.) ; s hogy fen

állása megszilárduljon a magyar ügyekben más valamely udvari

hatóság által kibocsátott minden rendeletek erőnélkülieknek nyil

vánitattak ( 1608 : 9. tcz.) . Ezen s más törvények ( 1559 : 9 .

1563 : 35. , 1618.: 8. tcz.) valamint I. Leopold, VI. Károly és

Mária Therezia által kibocsátott szabályzatokon alapult a kanczel

lária szervezete és hatósága, s annak minden más törvényhatóság

tóli függetlensége , egyedül s közvetlenül a királynak lévén alávetve .

Magától értetődik , miszerint annak vezetése s szervezése a fenálló

törvények épségben tartása mellett, kizárólag a királyt illeti .

6. S.

Szervezete.

A magyar királyi udvari kanczellária áll egy, a körülmények

hez képest két fő-, és egy vagy két alkanczellárból döntő szavazat
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tal biró bizonyos számú előadó udvari tanácsosokból ( consiliariusok

és referendáriusokból), udvari titkárokból, fogalmazókból, levéltári ,

igtató és kiadó hivatal igazgatóiból s a szükséges irodai és szolga

személyzetből .

7. S.

Hatás k ör e.

A kanczellária hatásköre átalában az országnak összes köz

igazgatásához tartozó minden kegyelmi, politikai, egyházi vagy

polgári ügyekre kiterjed, minők a szabadalmak, egyházi javadalmak

adományozása, nemesítések, adományozások, mik mindnyájan, ha

nem ezen úton adattak ki , hatálytalanok. Az országgyülés hirde

tése , az országgyülési tárgyalások s azok berekesztésével a végze

mények kiadmányozása is a kanczellária utján történik. A királyi

parancsok (mandata) az ország fő méltóságaihoz, a helytartóta

nácshoz s az ország egyéb hatóságaihoz a kanczellária utján bocsá

tatnak ki ; a kanczellária terjeszti fel azon hivatalok betöltésérei

javaslatokat , melyek a király kinevezésének fentartvák vagy fej

delmi felhatalmazás folytán maga tölti be ; ezen fölül az igazság

nak rendes és gyors kiszolgáltatására felügyel, s e végre királyi

birói parancsokat is osztogatott ; miből látható, miszerint a királyi

kanczellária, a királyi hatalmat a neki kiszabott korlátok között

gyakorolni van hivatva .

Mind ez ügyek tárgyalásánál a kanczellária fő teendőihez tar

tozott arra ügyelni , hogy a királyi jogok csonkítlanul megőriztes

senek, a király tekintélye minden lehető összeütközéstől megóvassék

s hogy a király neve alatt a törvényekkel ellenkező intézkedések ne

tétessenek ( 1543 : 31. tcz.). A kanczellária teendője végre a fel

sőbb parancsok és törvények foganatosításáról gondoskodni.
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8. S.

Az ügykezelés alakja .

A kanczellária tanácsában tárgyalt határzatok Ő Felsége elé

szoktak terjesztetni. Nagyobb fontosságú ügyekben a hozott hatá

rozatok a fejdelem sajátkezü aláirásával , egyebekben a kanczellár

egy udvari tanácsos és egy titkár aláirásával ellátva a király

nevében bocsátatnak ki ; az elsőbbek királyi leiratoknak (re

scripta), az utóbbiak rendelvényeknek (decreta) neveztetnek .

Megjegyzendő, miszerint a magyar királyi udvari kanczellária

hiteles hely (locus credibilis ). Itt őriztetnek az ugynevezett

királyi könyvek (libri regii), melyekbe I. Ferdinand idejétől

fogva a régiebb királyi könyvek a mohácsi veszedelem után

eltévedvén vagy elveszvén -- a kiváltság- s egyéb nagyobb fontos

ságú levelek örök emlékre egész szövegük szerint szóról szóra beig

tatnak . Mint más hiteles helyeken, ugy a kanczellárián is ünnepélyes

cselekvények, minők egyességek, végrendelkezések, bevallások tétet

tek, ügyvédek s meghatalmazottak rendeltettek s ezekről ugy tanu

sitványok, valamint hites kiadmányok ( transumptak) adattak ki ,

mik mindenütt teljes bizonyerővel birtak.

II . Fejezet.

A magyar királyi helytartótanács.

9. S.

A helytartótanács eredete.

A királyi helytartótanácsnak eredete a magyar királysággal

egykorú királyi tanácsban keresendő (Sz . István D. L. 1. C. 7.). A

közügyek elintézése s vezetése tekintetéből királyaink már a legré

gibb időktől fogva kitünő egyházi s világi férfiakból alakitott tes

tület tanácsával éltek, mely a királyokat utazásaik közben minden
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hová elkiséré. Tudjuk egyszersmint miszerint királyaink, valahány

szor az országból huzamosb időre eltávozni kénytelenültek, az ország

kormányzására helytartókat neveztek , oldaluk mellé minden rendű

férfiakból alakitott tanácsot rendelvén. Ez a király s a rendek köz

megegyezése folytán I. Mátyás alatt ( 1485 : 10. tcz .) törvényé vált.

Ezen helytartótanácsi intézet, mig királyaink állandón a hazá

ban laktak csak esetleges távollétük ideje alatt állott fön s igy idő

leges természetü volt, ámbár a királyi tanács akkor is állandón

fenállott . A mohácsi vész után I. Ferdinand székhelyét állandón az

ország határain kivül tartván, a rendek mit sem sürgetének inkább,

mint hogy a magyar királyi tanács előbbi hatalmával és tekin

télyével ujra fölállitassék ( 1542 : 30. - 1582 : 1. – 1588 : 3 .

1608 : 10. kor. e. 1609 : 12. tcz.). Ezen ismételt sürgetések

folytán ily tanács fel is állitatott , melynek elnökei a helytartók,

később pedig a nádorok valának .

A mostani helytartótanács kétségtelenül ezen régi tanácstól

származik, mely a király távollétében az országos ügyeket intézte,

hatalma azonban ama viszontagságos időkben felette ingatag volt

s főleg I. Leopold idejében enyészetnek indult s a belviharok korá

ban majdnem végkép elpusztult, mig III. Károly alatt törvényes és

állandó szervezetet nem nyert.

10. S.

A helytartótanács rendeltetése.

A király s a rendek köz megállapodása folytán 1723 - ban

többrendű törvényczikkelyek ( 1723 : 97.— 102.) által királyi

helytartótanács ( Consilium Locumtenentiale Regium) állita

tott föl, mely által a király az őt illető végrehajtó hatalmat a poli

tikai ügyekben rendszerint gyakorolta , oly annyira , hogy az e

részben hozott szerves törvények is , melyek ezen tanácsnak hatal

mát és kötelezettségét meghatározták, ezen szempontból keletkeztek .
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11. S.

A királyhozi viszony a .

A mi a magyar királyi helytartó tanácsnak a királyhozi viszo

nyát illeti , megjegyzendő, miszerint az egyedül s közvetlenül a ki

rálynak és senki másnak nincs alárendelve ( 1723 : 101 .

1741 : 11. és 1791 : 17.), s egyszersmind a legfelsőbb politikai

kormányszék az országban (1790 : 14.) . Ezen függetlenségét az

ország autonomiája hozza magával , miért is minden felterjesztései

vagy javaslatai s indítványai ugyan a kanczellária utján , de köz

vetlenül a királyhoz intéztetnek s ugyan ezen uton érkezik ezekre

a királyi válasz, hol rendelvény, hol leirat alakjában. Ehez járul,

hogy habár a helytartó tanács, az ország vagy a birodalom egyéb

törvényhatóságaival
kölcsönös hivatalos érintkezésben áll is , tör

vényhatóságának körületében előforduló ügyekre nézve, azok semmi

nemü határozatai által kötve nincsen , s egyedül a király paran

csainak köteles hódolni.

12. S.

A helytartóság hatásköre s teendő i.

A politikai ügyeknek legfelsőbb igazgatása nem csak Magyar

országban, de az 1790 : 58. tcz. értelmében az ország kapcsolt

részeiben is a helytartótanácsot illeté. Hatásköre az ország minden

egyházi és világi törvényhatóságaira , mint a püspöki megyék, a

vármegyék , szabad királyi várasok , kiváltságos kerületek , nem

különben a tudományos és egyéb intézetekre a káptalanokra s

szerzetes társulatokra kiterjed. Innen következik , miszerint ezen

testületek és intézetek , a helytartó tanács fölszólitására a szüksé

ges felvilágositásokat adni s a hozzájuk érkező rendeleteket végre

hajtani tartoznak ; a törvényhatóságok s névszerint a megyék fel

terjesztési joga ez által nem csorbittatván.

15
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A helytartó tanács teendőihez tartozik : I. Az adóügy,

s a katona - tartás és elszállásolásra való fölügyelet. II. A

királynak az egyháziak körülis a különböző vallásfelekezetek

iránybani jogát érdeklő ügyekrei fölvigyázat. III. A nevelés és köz

oktatás s az egész tanulmányi ügy . IV. Minden közalapit

ványok , intézetek és pénzalapok legfőbb vezetése. V. Az egész

ségi , sajtó és rendészeti ügyekre való felvigyázat. VI. Ke

reskedelmi és közgazdászati ügyek , mint folyamok sza

bályozása, csatornák, gátak, utak épitése, vámok, vásári és erdő

ügy. VII. A posta és VIII. a gyámi ügyre való főfelügyelet.

IX . A nemesi ügyek. X. Az urbéri kérdések eldöntése, főleg

a mennyiben az adóalappal kapcsolatban áll .

13. S.

A mondottakból kiderül , miszerint a helytartó tanácsnak hatás

köre eléggé terjedelmes , hatalma mindazáltal, a mint azt már

neve tanusitja, – pusztán helyettesi minőségü s a királytól függő,

miért is a királyi parancsokat, mint alattas kormányszék a törvény

hatóságokhoz és intézetekhez juttatni, s hogy kellőképen fogana

tositassanak , azok teljesitését meghagyni tartozik. A végrehajtó

hatalmat a király a fenálló törvények értelmében gyakorolván, a

helytartó tanács kötelessége az országgyülési végzeményeket fogana

tositani és semmi oly határozatot nem hozni , mely hazai törvé

nyeinkkel ellenkeznék ( 1723 : 102. tcz.), sőt a mi ezekkel ellenkez

nék azt akadályozni tartozik , még pedig oly módon, miszerint a

törvényekkel netán ellenkező királyi parancsokat felfüggeszteni

( 1791 : 14. tcz.) törvényesen kötelezve ; s a helytartó tanácsnak

kegyelmesen adott utasitás értelmében jogositva is volt a nádor

közbenjárását felkérni ( 1801 évi utasitás 2. .) . Ha azonban a

király az elébe terjesztett nehézségek után sem térne el előbbi ren

deletétől a helytartó tanács azokat foganatositani tartozik .
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Ha a király huzamosb időre jönne az országba a helytartó

tanács ügyeinek folytatására külön királyi parancsolat által ha

talmaztatik fel ; minthogy a helytartó tanácsnak hatásköre csak a

király távollétére van számitva.

14. S.

A helytartó tanács belszerkezete.

A mi a helytartó tanács belszerkezetét illeti , az az ország

különböző részéből a főpapok , a világi nagyok és nemesek rende

ből valláskülönbség nélkül választott huszonkét tanácsosból állott ;

elnöke a nádor, mint királyi helytartó volt ; székhelye eleinte Po

zsony vala, később Budára tétetett át. Határozatához tizenkét taná

csosnak jelenléte volt szükséges ( 1723 : 97. tcz. 4. S.) , kiket, vala

mint az iroda igazgatóját, az alapitványi pénztárok főnökét , a

tartományi biztosság fő- és aligazgatóját s a titkárokat a helytartó

tanács előterjesztésére a király, a többi fogalmi , irodai és szám

vevői személyzetet a helytartó tanács szótöbbséggel nevezé ( 1723 :

98. és 100. tcz.).

III . Fejezet

A helytartó tanácsnak alárendelt egyéb közintézetekről.

15. S.

A tartományi biztosságok.

A helytartó tanácsnak különbféle intézetek és hatóságok van

nak különösen alárendelve. Ezek között első helyen emlitendők a

tartományi biztosságok (Comissariatus provinciales) , melyek

III. Károly alatt a helytartó tanácscsal egyidejüleg léptettek életbe

( 1723 : 100.). Élükön állt egy igazgató, kinek a helytartó tanács

kebeléből és a főuri rendből kellett lennie. Ez alatt állott a nemesi

rendből választott tiz tartományi vagy kerületi biztos

15 *
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(comissarii provinciales vagy districtuales ), kik az e végre tiz kerü

letre felosztott ország egy egy kerületére fölügyeltek. A tartományi

biztosokat a helytartó tanács előterjesztésére a király nevezé ki ,

fizetésül a hadiadó után kivetett hányadot húzták .

S

16. S.

Tee n d ö i k.

Azon országgyülésen melyen felállitásuk elrendeltetett számukra

királyilag helyben hagyott külön utasitás dolgoztatott ki . Ezen

utasitás értelmében tartoznak arra ügyelni, hogy a mi a hadiadó

nak behajtása iránt törvényes módon megállapitatott, foganatosi

tassék , névszerint a hadiadó illető része hiány nélkül s annak ide

jén beszolgáltassék ; s az országban szállásoló katonaság, méltányos

módon elhelyeztessék. Tartoztak továbbá a helyőrségek , valamint

az átkelő katonaságnak ellátásáról s az előfogatoknak a regula

mentum militare szerinti előállitása iránt intézkedni s ez iránt a

polgári és katona tisztek közötti összeszámitásokat eszközölni, hogy

a mik élelmi szerekben , fuvarban és készpénzben az adózók által

szolgáltattak, kellőképen beszámittassanak, s mindenkép őrködni, ne

hogy a nép az előszabottakon kivül egyéb szolgáltatásokkal terhel

tessék , végre a katonaság s a polgári osztály között keletkezhető

zsurlódásoknak elejét venni.

17. S.

Egyéb hatóságok.

A mondottakon kivül az egyházi s a kegyes alapitványok, a

politikai és gazdászati ügyek vezetésére, valamint a nevelési és

közoktatási ügyek kezelésére a helytartóság kebeléből alakitott két

bizottmány létezett, az egyházi és az iskolai bizottmány ( studiorum

comissio) . A közalapitványi javak gazdászati ügyeinek vezetésére
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különböző igazgatók ( praefectusok ), a jogügyek igazgatására a jog

igazgató ( causarum director) és ügyészek (fiscales); a köz épitészeti,

posta , egészségügyi , vizszabályozási s egyéb szakismereteket

igénylő közügyek vezetésére a vizépitészeti igazgatóság, fő -posta

igazgatóság, az országos főorvos (proto-medicus) voltak rendelve.

18. S.

A Fiumei kormányszék.

Mióta Fiume és kerülete az anyaországhoz csatoltatott, kor

mányzására egy kormányzó (gubernator) bizonyos számú ülnökök

kel volt rendelve, melyek tisztán politikai ügyekben a magyar kir . '

helytartó tanácstól függtek.

IV . Fejezet.

Az ország köztörvényhatóságairól
.

19. S.

A törvény hatóság fogalma.

Törvényhatóság alatt, tárgyilagos értelemben véve, átalában

azon hatalmat értjük, mely a polgárok köz- és magánjaváról alkal

mas és törvényes módon gondoskodik s tevékenysége a körül

ményekhez képest kitünő, vagy átvitt, még pedig az utóbbi esetben

rendes vagy rendkivüli , egyházi vagy világi ; ez ismét politikai,

pénzügyi, birói vagy katonaira szakad.

Hazánkban azonban közös gyakorlati szólásmód szerint tör

vényhatóságok alatt azon erkölcsi testületeket értjük, melyek

semmi magán hatalomnak alávetve nem lévén, az alkotmányban

magában gyökerező hatalmuknál fogva , saját törvényes tisztvise

lõik által a közigazgatásról s a törvényeknek illető területeiken leendő

megtartásáról gondoskodnak.

Lényeges tulajdonaikhoz tartozik, miszerint a) törvényes köz
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lönyei a végrehajtó hatalomnak s b) egyszersmind az ősi intézmé

nyek s a törvények hű örei ; c) hogy tisztikarukat szabadon vá

lasztják, melyekkel együttvéve egy közös erkölcsi személyt képez

nek s köz erővel a hatáskörükhöz tartozó politikai , jogi és gazdá

szati , továbbá felkelés vagy katona állitás idején az oda vágó

ügyekben intézkednek.

20. S.

Fentebb emlitett jellegük hozza magával, hogy saját területük

határain belül a királyi parancsok s a kormányszékek rendeletei

csak is általuk foganatositandók, s az alkotmány sérelme nélkül

rendkivüli eseteket kivéve ezen rendelkezések végrehajtásával mások

meg sem bizathatnak ; viszont a törvényhatóságok a hozzájuk

érkező rendeleteket saját felelőségük alatt végrehajtani kötelesek .

Mi végből nem csak az ország főkormányszékeivel levelezésben

állani, de a körülményekhez képest a fejdelem parancsait közvetle

nül fogadni s hozzá közvetlen felterjesztéseket intézni tartoznak .

A törvényhatóságok legfényesebb jogaihoz tartozott a felter

jesztési jog ( jus remonstrandi) melynek erejénél fogva az ország

közös vagy az egyes helytartóság avagy egyes személyek jogaira

nézve sérelmes rendeletek vagy parancsok ellenében a királynak

tartozó jobbágyi hódolat megtartása mellett, nehézségeiket s ellen

okaikat előterjesztheték s ha e részben czélt nem érhetnének sérel

meiket (gravamina) az országgyülésen felhozván ott azok tárgya

lását s orvoslását sürgetheték.

21. S.

A mondottak szerint a törvények fölötti örködés, azok fogana

tositása s a különböző közügyek elintézése alkotják azon hatáskört,

mely az ország törvényhatóságait , alkotmányunk szelleme s a

szakadatlan szokás szerint illetik a nélkül azonban, hogy jogukban
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állana ezen hatáskört átlépni, a törvények alól fölmentéseket engedni

vagy olyasokat határozni s kötelező erővel rendelni, melyek vagy

felsőbb hatóságot illetnek vagy a törvényhozás tárgyát képezik.

Mert habár helyhatósági szabályokat, területük számára s királyi

helybenhagyás mellett alkothatnak is, a törvényhozó vagy végre

hajtó hatalomhoz tartozó ügyekben azonban a törvény s a nekiek

kiadott rendelvényektől önkényesen bármi irányban is eltérniök

mindenkor föltétlenül tilos vala .

22. S.

A törvényhatóságok szoros értelemben véve.

A mondottakból kiderül , miszerint az ország köztörvényható

ságai alatt szorosb értelemben nem minden község , vagy törvény

és kormányszék értendő, ámbár mindegyiköket a törvényhatóság

egy bizonyos része illeti ; hanem csak azok értendők, melyek a

fent előadott minden kellékekkel birnak . Ilyenek névszerint a vár

megyék, a szabad királyi várasok s a Jász -kun és hajdú kerületek .

V. Fejezet.

A megyei közigazgatásról.

23. S.

A megyék gyülései.

A megyék első eredetét annak helyén láttuk , régi belszerkeze

tük azonban inkább hozzávetőleg tudatik csak . A szerint a mint

1848 - ig fenállottak, minden megye az országnak egy egy több

kevesebb járásra fölosztott részét képezé, melynek nemessége tiszti

karával együtt a megye karait és rendeit (status et ordines)

alkotá , s a megye birói székéhez tartozó polgári és büntető ügye

ket kivéve, minden egyéb politikai ügyeket, nyilvános gyülése

ken (congregatiókon) tárgyalá, melyeken a megyei tisztviselőkön
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kivül a megyében lakozó vagy birtokos minden nemes szavazatjoggal

megjelenhetett, miért is a megyék a főpapok , bárók , ország

nagyok és nemesek közönségének czimével éltek és ezen czimmel

mások által is megtiszteltettek. Ezen czim azonban egyedül a köz

gyüléseket (generalis congregatiókat), melyeken a tárgyalandó

ügyek fontos volta miatt az összes nemesség megjelent illeté ; nem

pedig a kis gyüléseket is , melyeken a kisebb rendű, de gyorsabb

elintézést szükséglő ügyek a közelében található nemességgel tár

gyaltattak.

24. S.

Közgyülési tárgyak.

A közgyülés teendőihez tartozott különösen : I. Az országgyü

lési végzemények , mindennemű királyi parancsok s helytartósági

rendeletek kihirdetése s végrehajtásuk iránti intézkedés . II. A megyei

tisztviselők ( 1723 : 56., 1729 : 15. tcz .) s az országgyülési köve

tek választása ( 1625 : 62., 1723 : 7. tcz.) . III. Az országgyülési

utasitások kidolgozása. IV. A közterhek kivetése . V. A közpénz

tárra való rendkivüli utalványozás. VI. A czimeres s egyéb kivált

ságos levelek kihirdetése ( 1630 : 30. tcz.) . VII. Nemességi bizo

nyitványok kiadása s közzététele , valamint egyéb magánjogokat

illető oklevelek kihirdetése. VIII. Adósleveleknek betáblázása ( 1723 :

7. tcz .). IX. A gyámi ügyekre való felügyelet ( 1764 : 26. tez. ) .

X. Közkeresetnek ( fiscalis actionak) elrendelése. XI. Magánpana

szoknak, a mennyiben a biróságok elé nem tartoznak, elintézése.

XII. A közrendészet, adó és pénztári ügyekre való felügyelet.

25. S.

Közrendészetrei ügyelet.

Közrendészeti szempontból a megye tisztéhez tartozott föl

ügyelni a malmok építésére, nehogy valakinek kárára váljanak,
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az erdők (1807 : 21. tcz. ) , hidak és utak jó karban tartásáról, a

közbátorságról s a községi ügyről gondoskodni; a tizedelökre, a

jobbágyok költözködésére s a vámokra felügyelni ( 1411 : 6 .

1435 : 7 . – 1723 : 15. tcz. ), valamint a mérték és suly egyen

lőségére őrködni ( 1807 : 22. tcz .) , az életszükségeihez tartozó czik

kek árát szabályozni ( 1715 : 79. tcz. ), mely részben hatáskörük

a királyi városokra is kiterjedt, végre minden bárhonnan származó

elnyomás ellen az illetőket ótalmazni ( 1715 : 101. és 1723 : 18 . tcz .)

s több eféle.

26. S.

Az adó ügyrei felvigyáza t.

Az adónak kivetése, beszedése és pénztári kezelése, mely a do

log természeténél fogva nagy gondosságot igényel, a megyét illeti .

A vármegye tisztikarával egyetemben tartozott fölügyelni , hogy

senki magát az adózás alól illetéktelenül ki ne vonja , hogy a kivetés

méltányosan történjék ; az adókönyvecskékbe az adó őszintén s iga

zúl beróvassék , oly időben és módon szedessék be, mely az adózóra

nézve legkevesbé terhes, hogy végre oly követelések ne támasztas

sanak, melyek haszontalanok, fölöslegesek s a törvénybe nem gyö

kerezők. Hogy az adóróli számadás idején elkészítessék, a tett szám

adások kéthavi határidő alatt megvizsgáltassanak s a hátralékok

behajtassanak ( 1723 : 63. tcz.).

27. S.

A pénztárak kezelése.

Minden megyében két külön pénztár tartatik , egyik a hadi

pénztár, másik a házi pénztár (domestica ). Az elsőben a ka

tonaság fentartására szükséges hadi adó , a másikban a megye házi

szükségleteinek fedezésére megkivántató pénzek, a házi adó kezelte

tik. Ebből fizettetnek a megye tisztviselői és szolgái , azok napdíjai,
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a közbiztonság fentartására megkivántató költségek ; az elemi és

közcsapások, mint tűzvészek, árvizek, éhség, ragályos kórok foly

tán szenvedők istápolására szánt segedelmek ; ebből tartatnak fen a

vármegyeházak s a börtönök ; ebből fedeztetnek a rabtartási és

más hasonló kiadások . A hadi és házi pénztárakon kivül a körül

mények szerint ideiglenes pénztárak is voltak, mint a fölkelési pénz

tárak (cassa insurrectionalis) és egyebek.

28. S.

A közügyek tárgyalásának módja.

A közgyülések a legközelebb mult gyülésen tett meghagyások

fölötti jelentések tárgyalásával nyitattak meg, mire a felsőbb ható

ságok rendeletei s egyéb levelezések hirdettek ki. Ezt követték a

közbeeső időben tartott kisgyülések végzéseinek fölülvizsgálása és

meghitelesítése s mind azon egyéb teendők, miket fentebb elősorol

tunk ; végre a magánosoknak különböző panaszlevelei s egyéb

folyamodások.

Ezen számos teendők közül némelyek előleges nyomozásokat,

rendszeres tárgyalásokat igényelvén , e végre külön küldöttsé

gek (deputatiók) alakítattak ; ezek ismét részint állandók, mint az

árva és gazdasági küldöttségek , részint csak bizonyos esetre kül

dettek ki , a körülményekhez képest oly tárgyak elintézésére, mely

lyek haladékot nem szenvednek . Ily küldöttségek azonban a köz

gyülés határozatától el nem térhetnek , valamint a kisgyülések ha

tározatai is csak a közgyülésközgyülés helybenhagyása után emelkedtek

jogerőre.

A megyei gyülések szótöbbséggel határoztak , s végzéseik a

távollevőket is kötelezék. A jegyzőkönyvek a főispán utján ő fel

ségéhez szoktak felterjesztetni.
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29. S.

A megyék előjogai.

Azon jogon kivűl, miszerint területük határain belül helyható

sági szabályokat alkothattak s az összes polgári s büntető igazság

szolgáltatást gyakorolták, kiváltságukhoz tartozott külön levéltárt

tartani ( 1765 : 11. tcz.) s a király által engedélyezett hiteles pe

cséttel élni ( 1550 : 62. tcz.) . A ki a közgyülés tekintélyét illetlen

szólás vagy cselekedet által megsérteni nem átalotta, széksértés vét

kébe esett s többrendű törvényeink által ( 1723 : 57. – 1649 :

94 . 1635 : 89. tcz. stb .) kemény büntetésekkel sujtatott.

A megyeházak minden köztehertől mentek, mindazáltal bennük a

királyi haszonvételeket gyakorolni tilos volt ( 1723 : 73. tcz . 4. S.) .

Minden megyének van végre saját zászlaja, mely alatt a nemes

ség fölkelés idején táborba szállt.

30. S.

A főispánok tisztje.

A megyei tisztikar s az egész megye élén áll a főispán, ki a

megyei ügyeket hivatalánál fogva ugyan, de királyi meghatalma

zás folytán kormányozza. A főispáni hivatal alkotmányunkkal

egyideü s a király által adományoztatik. Az ujonnan kinevezett

főispán hivatalába a királyi oklevél vétele után a királyi biztos

által, ha csak különös felmentésnek nem volt helye, – ünnepélye

sen be szokott iktattatni . Esküjét a főispán ezen ünnepélyes beikta

tás alkalmával teszi le a megyegyűlés szine előtt. Ennek van ak

kor is helye , midőn a főispáni méltóság valamely családban örö

kös ; ha az ezen méltóságra hivatott családtag azonban kiskorúság

vagy más akadály miatt hivatalát el nem láthatná, helyette a

család tagjai közül helyettes neveztetik . A főispáni méltóság élet

hossziglani, a királynak mindazáltal jogában áll oly föispánt, ki
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súlyos törvényszegés elkövetése által fényes tisztségére érdemetlenné

vált, attól eltávolítani.

31. S.

A főispánok hatásköre.

A főispánok hatáskörét részletesen körülirja az azok számára

1768-ban kiadott főispáni utasítás. A közpolitikai ügyeken kivül

névszerint az igazságszolgáltatásra tartoznak fölügyelni ( 1723 :

56. tcz.) . Innen származik azon kötelességök a törvények és felsőbb

hatósági rendeletek végrehajtásáról s foganatosításáról, a személy

és vagyon biztonságáról, a gyámi ügyekről s a közlekedésről gon

doskodni.

Az igazságszolgáltatást illetőleg mint az tiszti ren

delvényeikből kiderül, a főispánok törvénykezésre felügyelni a

megyei székeken, ha csak igazságos oknál fogva akadályozva

nincsenek , megjelenni s arra hatni kötelesek , hogy mindenkinek

személyválogatás nélkül törvény és igazság szolgáltassék.

A pénzügyre vonatkozólag a pénztárak hű kezelésére fel

vigyázni, a pénztárakat váratlanul megvizsgáltatni,
a hátra

lékok behajtását elrendelni tartoznak.

A megye elnöke lévén a főispán tisztje megyegyüléseket hir

detni, a gyülést megnyitni s berekeszteni, a tárgyalandók rendjét

meghatározni, a tanácskozási hely szentélyét fentartani; min

den három évben tisztujítást (restauratiót) tartani; az időköz

ben megürült állomásokat helyettesítés (susrogatio) utján betölteni ;

a szolgabirákat köztekintetekből egy járásból a másikba áttenni s

több eféle.

32. S.

Az alispánok eredete.

Az alispán (vicecomes , comes parochianus), kinek régiebb

törvényeink értelmében a földesuraktól független s ha lehet birtokos
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nemesnek kellett lennie, a megyének a főispán után az első tiszt

viselője s mint neve mutatja a főispán segédje s helyettese. Az al

ispáni hivatal majdnem az ország eleivel egykorú , s régente nem

választás, hanem főispáni kinevezés utján töltetett be ; a mint ezt

névszerint I.Mátyás 1486 : 60. tcz . s több régi oklevelek tanusítják.

II. Ulászlótól kezdve azonban a törvények rendelék, hogy az alispán

a megyei rendek beleegyezése nélkül ne neveztessék ki ( 154 : 2. )

hanem a főispán s a megye által együtt választassék . Minthogy

pedig, főleg ujabb időben az alispán teendői tetemesen megszaporod

tak, helyettesül és segédtársáúl a szükséghez képest másod alispán

is választatik ( 1729 : 15. tcz.) .

33. S.

Az alispán hatásköre a főispán helyettesitéséből ered . — A mi

tehát a főispán teendőihez tartozik , ugyanazt távolléte vagy aka

dályozása esetében az alispánok végzik . Vannak egyébiránt némely

ügyek, melyek elintézése különös az alispánnak fentartvák, mint a

határjárás ( 1635 : 20. s 1802 : 23 .) s az előbbi állapotbai vissza

helyezés nagyobb hatalmasság esetében (1809 : 22. 1807 : 5 .

tcz.) s egyéb teendők, melyek részint a közrend és béke, fentartása

végett állandóúl hozzá tartoznak, részint a körülményekhez képest,

hol törvény, hol felsőbb meghagyás folytán az alispánra bizatnak .

Minő törvényhatósága van az alispánnak polgári ügyekben

annak tárgyalása a magán jog körébe vág.
A teendőknek a

rendes vagy mint mondani szokás első s a helyettes vagy második

alispán közötti felosztását az egyes megyékben fennálló gyakorlat

szabályozza.

34. S.

A szolgabirák.

Valjon a régi megyei birák (judices megales) voltak e a mai

szolgabirák elődjei vagy sem, vitás. Később Zsigmond, V. László,
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1. Mátyás és II. Ulászló végzeményeiben a szolgabirák nemesek

bírái (judices nobilium ) nevezet alatt fordulnak elő . Régi törvény

nyeink megkivánják , hogy hivataloskodásukat megkezdvén esküt

tegyenek ( 1435 : 1., 1486 : 73. , 1492 : 33. tcz.), hogy a megye

birtokos nemesie közül választassanak, - a nagyobb hatalmassági

perekben haladéktalanul föllépjenek stb.

A megyék kisebb nagyobb terjedelméhez képest az ügyek több

vagy kevesebb fő és alszolgabíróra bizatnak, kik a megyei

végzések végrehajtásáról gondoskodni tartoznak . A szolgabíró bi

zonyos ügyekben esküdt társával első folyamodásban önállólag

itél, az alispán illetőségéhez tartozó ügyekben pedig ezzel együtt

biráskodik. Ezekhez járulnak számos részint politikai részint tör

vénykezési egyéb teendőik , mint az árvaügyek kezelése s azzal

egybekapcsolt leltározás stb .

35. §.

Az esküdtek teendői.

A szolgabíró mellé ügyeinek rendes elintézése végett segédül

az esküdt nemesek vagy mint rövidebben szokás az esküd

tek (jurassores jurati assessores) rendelvék ( 1498 : 15. tcz.

5-6.S. 1518 : 2 . 1593 : 7. stb . tcz.) Ezek a szolgabíróval

együtt különböző bírói cselekvényeket teljesítenek , hitelesítéseket

eszközölnek s a szolgabíróval együtt az alispáni széken bíráskod

nak, a nélkül azonban hogy, a megyei törvényszéken szavazattal

birnának .

36. S.

A jegyzők.

A jegyzők (notariusok) részint fő részint helyettes vagy al

jegyzők. Ezek dolga a közgyűléseken valamint a törvényszéki

üléseken az irományokat felolvasni, a pereket előadni, a határoza
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tokat vagy itéleteket följegyezni, a kiadmányokat eszközölni, azok

nak hiteles másolatait a folyamodóknak kiadni, a megye levéltárát

jó rendben tartani s hűn megőrizni; mi végre a megyéknél levél

és a körülményekhez képest irattárnokok tartatpak.

37. S.

A megyei ügy észek.

Minden megyének meg van fő és több alügyésze , kik a

büntető pereket a vádlottak ellen megindítják s őket a mennyiben

maguknak ügyvédet nem vallanak egyszersmind védeni kötelesek .

A megyebeli szegények pereit ingyen folytatni s míg a jobbágyi

viszony fenállott, a jobbágyokat az uraságok elleni perekben vé

deni s a rabok kellő tartására ügyelni tartoztak. — Az ügyésznek

kötelessége továbbá a közgyűlésen felvigyázni, hogy a király, az

ország , a megye, annak egyes karai avagy tagjai szóval vagy

tettel meg ne sértessenek s hogy a sértők megbüntetésök végett

perbe fogassanak ; végre hogy a nemesi kiváltságokat senki ne

bitorolja stb.

38. S.

Az adószedő s számvevő.

A pénztárakat a megyében a fő és aladószedők (percep

torok) kezelik , kiknek régiebb törvényeinek értelmében nagyobb

biztonság tekintetéből jóbirtoku nemeseknek kellett lennie ( 1567 :

7., 1471 : 15., 1723 : 56. tcz.) . A dolog természetéből követke

zik, hogy mind ők mind pedig örököseik s jogutódaik a megyének

számadással tartoznak, mit, ha annak idején tenni vonakodnának,

erre büntetésekkel kényszerítethetnek , sőt személyökben le is tar

tóztathatnak ( 1723 : 63., 1715 : 57. tcz .) ; míg viszont , ha az

adószedő számadásai kellő időben a számvevő (exactor) által
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meg nem vizsgáltatnak, a felelősség terhe az utódokról a hanyag

tisztviselőkre száll ( 1723 : 63. tcz. 12. S. ).

39. S.

Megyei tisztek és szolgák.

A fentelősorolt tisztviselőkön kivül vannak a megyének egyéb

tisztjei is, minők a megyei orvosok , seborvosok , mérnö

kök , várnagyok , uti és élelmezési biztosok , irnokok

s több efélék. A közbiztonság fentartására minden megye kisebb

nagyobb számú hajdukat, huszárokat, gyalog és lovas panduro

kat tart.

40. S.

A tisztségek betöltése s a tisztújításról.

A megyei tisztviselőket rendszerint a főispán kijelölése folytán

a megyei közönség választja ( 1723 : 56., 1729 : 15. tcz .) , kivé

vén azon állomásokat, melyek némely megyében szokás szerint fő

ispáni kinevezésnek föntartvák. Törvényeink értelmében minden

harmadik évben ujválasztásnak vagy mint mondani szokás tiszt

ujításnak (restauratiónak) kell történnie ( 1723 : 56. tcz. 4. S. ,

1729 : 15. tcz . 3. S. ), s a ki azon megválasztatik , hivatalát 25

márka birság terhe alatt elfogadni s hivatalát legalább egy évig

viselni tartozik ( 1435 : 2., 1492 : 34., 1559 : 54. tcz.), azontúl

azonban ötévi időközben uj tisztség elvállalására nem kényszeri

tethetik .

A tisztujitás törvényeink szellemében gyökerező ősi szokás

szerint következő módon szokott végbe menni. Mindenek előtt a

megye pecsétje, a levél- és pénztárak kulcsai átadatván, az összes

tisztikar lemondott, mire a főispán kijelölése folytán az egyes tiszt

ségekrei választások azok rendje szerint történt. Legelőször az első

alispán választatott, mely állomásra legalább négy alkalmas egyén
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( 1723 : 56. 2.S., 1729 : 15. 3. S.) minden egyéb tisztségre pedig

három volt kijelölendő, kik közül a választók vagy fölkiáltás vagy

pedig ha a többség kétes volt, szavazás utján átalános szótöbbséggel

választottak . A megyében birtokos avagy lakozó minden nemes

szavazatjoggal birt. A választás megtörténvén , a megválasztot

tak , hivataluknak megfelelő tiszti esküjöket nyilvánosan letenni

tartoztak ( 1435 : 1., 1486 : 73., 1492 : 33., 1723 : 56. tcz.) .

41. $ .

A megyei hatóság átalakitásáról.

Az 1848-ik évi törvények a nemzet nem kiváltságos osztályait

is politikai jogokba részesitvén , a megyei hatóságnak a változott

viszonyokhoz képesti átalakitása szükségessé vált.

A megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról szóló 1848 : 16 . tcz.

a megyei szerkezetet az alkotmányosság vérbástyáinak

nyilvánitván, a közszabadsággali öszhangzásba hozatala , egyszers

mint a közigazgatásnak minden megakadástóli megóvása tekintetéből,

addig is, mig a megyei szerkezetnek népképviselet alapján rendezése

a legközelebbi országgyülésen fogna eszközöltetni, egy előlegesen

kihirdetentő közgyülésen tekintettel a megye kiterjedésére, népes

ségére, a megyei honpolgárok minden osztályaira s a megyei köz

igazgatásnak s különösen az 1848-ki országgyülésen hozott törvények

sikeresitésére egy nagyobb számú állandó bizottmánynak , min

den születésrei különbség nélkül a szokott módon megválasztása

rendeltetett el ; mely bizottmány a fő- s annak távollétében az alispán

elnöklete alatt a megyei tisztviselőség hozzájárultával összegyülvén,

mindazon hatóságot ideiglenesen gyakorolja, mely törvény és alkot

mány szerint a megyei közgyüléseket illeté. A megyei bizottmány

„ a megye közönségének nevében “ ugy az országos hatósággal érint

kezésben áll, mint a törvény értelmében a megyei tisztviselőkkel

16
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határozatilag rendelkezik. A bizottmány hatásköre ideiglenes, ülései

nyilvánosak, tanácskozási nyelve a magyar.

VI. Fejezet.

A közigazgatás a sz. kir. várasokban s a többi törvény

hatóságokban.

42. S.

A várasi kormányzatról.

Mindegyik sz. kir. várasnak már 1848 előtt is megvolt saját

tisztikara. Ehez tartozik a várasbiró, polgármester, váraskapitány

és az egyes várasok szükségéhez aránlagos számu tanácsosokból

álló belső tanács (senatus interior); melynek főnöke némely

várasokban a főbiró, másokban a polgármester, az a törvény

kezési , ez a közigazgatási ügyekkel lévén megbizva . A tisztikart

kiegészítik a rendészetre felügyelő várasi fő- és alkapitányok s a

jegyzők, kiknek állásuk s hivatásuk a megyei jegyzőkkel azonos.

– A külső tanácsot a választott polgárok képezék ; kiknek taná

csával főleg gazdászati ügyekben a belső tanácsnak is élni kelletett.

43. S.

A várasi tisztujitá s.

A várasi tisztviselők 1848 -ig az e végre kiküldött királyi biz

tos jelenlétében s elnöklete mellett, az évente avagy minden másod

illetőleg harmadévben tartott tisztujitáson a választó polgárok által,

a királyi biztos részéről kijelölt egyének közül választattak . A

várasi hivatalok a külső s belső tanácsbelieket kivéve, kiknek hiva

tala állandó volt , mindannyian választás alá kerültek. A

választás érvényéhez mindazáltal királyi helybenhagyás volt

szükséges.

Az 1848 : 23. tcz . ideiglenes rendelete értelmében a tisztikart
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nem többé a választó polgárok (a külső tanács tagjai), hanem a

várasok mind azon tagjai választják , kik a) a váras határában

tartozó s a telekkönyvben tulajdon vagy egyszersmint hitveseik

nevére írt oly házat vagy telket birnak , mely kis várasban 300,

közép várasban 700, nagy várasban 1000, különösen

Pesten 2000 pengő forintot ér ; b ) kik a váras határában , mint

kézmüvesek , bejegyzett kereskedők, gyárosok egy év óta telepedve

vannak tulajdon mühelyel vagy kereskedési teleppel vagy gyárral

birnak, s ha kézmüvesek folytonosan legalább egy segéddel dolgoz

nak . c) Választók továbbá a tudorok, sebészek, ügyvédek, mérnö

kök, akademiai müvészek, tanárok, a magyar tudóstársaság tagjai,

kik a várasban egy év óta telepedve vannak , és kis várasban 40,

közép várasban 60, nagy várasokban 80, Pest várasá

ban 100 pft. házbért fizetnek . d) Ezeken kivül mindazok , kik a

várasban két év óta telepedvék s kis várasban 200 , közép

várasban 400 , nagy várasban 600 , - Pest várasában 800

pengő forint biztos jövedelmet kimutatni képesek ; s végre az eddigi

várasi polgárok, ha a fentebbi képességgel nem birnak is.

44. S.

Ezen választók választják, a választási elnök vezetése s a leg

alább 10 tagból álló kijelölési választmány kijelölése mellett, a

tisztviselők közül a polgármestert, főbirót, főkapitányt és alkapi

tányokat, a tanácsbelieket, jegyzőket, tiszti ügyészeket, a levéltár

nokot, telekbirót, számvevőt, tiszti főorvost, fösebészt és főmérnököt.

45. S.

A képviselők választása .

A külső tanács helyébe lépett képviselő testület tagjai minden

kijelölés nélkül szabadon választatnak. A képviselő testület kis

16 *
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várasokban legalább 30 , közép várasokban legalább 82 , nagy

várasokban legalább 157 tagból áll ; mely szám azonban a lakos

ság számához képest akép növekedék , miszerint kis várasban az

első 1500 lakoson fölül minden 200 lakos után az első 30 kép

viselőhöz egy képviselő adatik . Hasonlókép a képviselő legkisebb

számához közép várasokban 12,000 lakoson túl minden 400 la

kosra, nagy várasokban pedig a 30,000 lakoson túl minden

800 lakostól egyegy képviselő adatik. Ezen képviselők a közgyü

léseken személyenként tanácskozási joggal és döntő szavazattal

birnak.

46. S.

A tanács és közgyűlésekről.

A várasi tanács a megyei kisgyűléssel, a közgyűlés pedig a

megyei közgyűlésekkel azonos hatósággal bir. A közgyűlés áll

a várasi tisztviselőkből és képviselőkből együttvéve, elnöke a

polgármester vagy akadályozása esetére a legidősb tanácsbeli. Ha

tározatra kis várasokban 20, közép várasokban 30, nagy vára

sokban legalább 40 tag együttléte szükséges. Közgyűlés havonként

legalább egyszer tartandó, s ezek valamint a tanács ülései nyil

vánosak , de a hallgatóságnak a tanácskozásokat megháborítani

nem szabad .

47. S.

A várasi közigazgatásról.

A várasi közigazgatás politikai, gazdászati és törvénykezésire

szakad. A politikai és gazdászati ügyekhez számítandók a vásá

rok tartása, a közegészségre, az elemi iskolák, kór-, lelencz- és szín

házakrai fölvigyázat, - az építészeti ügy , a várasi jövedelmek

kezelése ; mi végre különböző tisztviselők , szolgák s a fontosabb

ügyekre nézve szakbizottmányok rendelvék .
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A mi a polgári s büntető igazságszolgáltatást illeti , azt a vá

rasbiró a tanács ülnökeivel együtt gyakorolja, a mennyiben a vá

ras illetőségéhez tartozik.

48. S.

A szabad kerületek közigazgatása.

A szabad kerületekben a közigazgatás a megyei s illetőleg vá

rasi közigazgatáshoz hasonló. A kis és közgyűlések tartása s a

tisztviselők választásánál követendő eljárás ideiglenesen az 1848 :

25. és 26. tcz. által szabályoztatott, közigazgatás formái s

módja a fenállott gyakorlat szerint meghagyattak.

VII . Fejezet

A pénzügyi intézetekről.

49. S.

A királyi kamara eredete.

A királyi kincstár, valamint az összes közjövedelmek
kezelése

eredetileg a tárnokot illeté, később külön kincstárnokra
(thesaurarius)

bizatott, ki többnyire egyházi férfiu volt, mig végre a bécsi béke

kötés által meg nem állapítatott, miszerint született magyar s a

világi rendből való legyen . Oldalához számos teendőinek elintézése

végett több tisztviselő rendeltett. Igy alakult egy külön kormányszék,

mely később magyar királyi kamara czimet nyert, elnöke

lévén a kamara igazgató (praefectus camerae), később a kamara

elnök (camerae praeses) .

50. S.

Ujabb szervezete s függetlensége.

A kamara föloszlása előtt elnökén és alelnökén kivül több ta

nácsosból, mint előadókból, s a kiadmányok eszközlésére megfelelő
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számú titkárak és fogalmazókból állott. Ezen kivül volt számos

segéd személyzete, nagyszerű levéltára , mellyben a királyi

ügyészt illető számos ujabb s régiebb okmányok őriztettek.

A magyar királyi kamara számtalan hazai törvényeink értel

mében önálló s minden más hatóságtól független kormányszék volt,

mely a Bécsben létezett átalános udvari kamarával egyszerű leve

lezésben állt ( 1608 : 5. kor. e . 1715 : 18., 1723 : 16. , 1741 :

14. stb . tcz.) ; miért is a királyi parancsok, habár az átalános ud

vari kamara utján a budai kamarához bocsátattak, mindenkor le

irat alakjában a király aláirásával ellátva adattak ki.

51. S.

Tee n d ő i .

A kamara teendőihez az e részben létezett királyi utasitások

értelmében a következők tartoztak, mint : 1. A királyi s közjöve

delmeknek kezelése, a hadi adót kivéve , névszerint a kamarai és

ügyészi, valamint az üresedésben lévő egyházi jószágoknak s a

bányaügyeknek igazgatása, végre a díjak , harminczad, a só s a

posta regale jövedelmeinek kezelése . 2. A királyi kincstárrai föl

ügyelet. 3. A királyi ügyész igényeire és jogaira való felvigyázat

s azok érvényesítése. 4. A királyi kincstár hitelügyeinek tárgya

lása . 5. A királyi várasok gazdászati ügyeire való őrködés.

Politikai és bírói hatósága a csempészeti eseteket kivéve

nem volt.

52. S.

A kamarai segédhivatalokról.

A kamarai ügyek vezetésére a királyi kamarán kivül szá

mos tisztek és hivatalok léteztek. Ide tartoztak a kincstári jószá

gokon létező gazdatisztek, továbbá erdőszeti, bánya-, só-, harmin

czad- és postahivatalok és igazgatóságok. A sóhivatalok részint a
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sóbányászatát, részint annak szállitását vagy eladását eszközölték .

A királyi kamarának továbbá alárendelve valának a felsőbb és al

sóbb rendü harminczadok , részint az ország beljében, de különö

sen a széleken. A királyi kincstár jogügyeinek védelmére s kép

viseletére a királyi ügyek igazgatósága (causarum regalium

directoratus) a királyi és kamarai ügyvédek hivatvák.

53. S.

A kincstári javak a köztörvény alávet v ék.

A kincstári javakra nézve megjegyzendő, miszerint azok ép ugy

mint a magán birtokosok javai a köztörvény alatt állanak s a

közterheket csak ugy viselni tartoznak. Miért is a királyi ügyész

akár mint fel- akár mint alperes jogait a per rendes utján köteles

érvényesíteni ( 1741 : 23. tcz .). Az illető politikai hatóságok intéz

kedései, a kamarai javakra szinte kiterjednek ( 1723 : 63. tcz. ,

7.9 .) s a kamarai tisztek ezen minőségüknél fogva a köztörvény

alól magukat szinte ki nem vonhatják ( 1715 : 44. tcz.).

54. S.

A bányaigazgatás Alsó-Magyarországban.

A kamarának bányaügyekbeni befolyása leginkább az ausz

triai házbóli királyaink alatt kezdődött , ámbár I. Károly idejében

már a bányaügyek vezetésére Körmöczön külön bányagróf székelt.

Ennek alattasai kezelték a bányákból származó királyi jövedelme

ket , a beszolgáltatott nyers fémek kiolvasztását s a pénzverést.

Később a bányagróf a németektől kölcsönzött kifejezéssel főka

mara grófnak (supremus camergraphius) s az oldala mellé ren

delt, többrendü ülnökök , tanácsosok s egyéb hivatalnokokból álló

és Selmeczen székelő kormányszék „Alsó-Magyarországi főkamara

grófi hivatalnak“ neveztetett. Ez alatt állottak a körmöczi és zó



248

lyomi kamarák s különbféle bánya-, pénzverő-, gazdászati és igaz

ságügyi hivatalok.

55. S.

Magyarország egyéb részein.

Felső Magyarországra nézve, a selmeczi főkamara hivatallal

hasonló hatáskörrel birt a szomolnoki és nagybányai főbányaigaz

gatóság ; a bánságban pedig az oraviczai bányaigazgatóság, melynek

a selmeczi főkamara hivatal módjára megfelelő számú tanácsosai,

ülnökei, igazgatói s a szükséges segédszemélyzete volt. Az összes

bánya és pénzverési ügyre való főfelügyelet a bécsi udvari kamara

által gyakoroltatott.

56. S.

A bány a hatóságok teendő i .

A bányahatóságok teendői már a fentebbiekből kiderülnek.

Ezek tartoznak a királyi bányák kiaknázását, hasznositását s igaz

gatását eszközölni, a bányamivelésnek ugy a királyi, valamint a

magánosok bányáin szabályszerü folytatására fölvigyázni s a

bányaügyekben támadó peres kérdéseket elintézni; a fémolvasz

dákra, válaszdákra, a pénzverésre s a mi ezzel egybe van kapcsolva,

fölügyelni, végre az alsóbb biróságoktól hozzájuk felterjesztett peres

ügyeket felülvizsgálni.

VIII . Fejezet

Az igazságügyről.

57. Ş.

Az igazság szolgáltatás régente.

Első királyaink alatt az igazságszolgáltatás hazánkban aközép

kori europai államokban divatozóhoz hasonló volt. A bírói idézé
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sek a királyi, a világi vagy egyházi bírák pecséteinek küldése által

történt, mint ez László és Kálmán végzeményeiből látható. Ezen

idézést a hirnökök (praecones) végzék . A peres ügyeket a király

udvarában, a király elnöklete alatt egybegyült biróság , gyak

rabban a nádor intézte el. Nehogy pedig a perlekedő felek nagy

költséggel a király udvarát felkeresni kénytelenitessenek, Kálmán

törvénye értelmében az egyes püspöki megyékben a megyei birák

évente kétszer a többi tisztviselővel együtt a peres ügyeket elintézni

tartoztak (Kálm . 1 K. 2. és 3. stb ). Néha a király maga igazság

szolgáltatás végett az országot beutazta. Hogy pedig a fő- és alis

pánok s a nemesi, a későbbi szolgabirák törvényt és igazságot szol

gáltattak , régi okmányink kétségen fölül helyezik . Az egyházi bíró

ságok pedig királyság eredetével egykorúak.

58. S.

Az elősoroltakhoz járultak később a nádori székek ( judicia

palatinalia ), miket télen tartani tilos volt ; továbbá a kikiáltott

gyűlések (proclamatae congregationes). Ezek leginkább az erő

szakos foglalások ellen voltak irányozva ( 1435 : 4. és 5. tcz .) , de

Mátyás király s II. Ulászló által megszüntettek ( 1486 : 1. 2. 17 .

1492 : 35. 36. 38. tcz .) . Ezek után léptettek életbe az

octavalis törvényszékek. Nevezetjüket onnan vették , mert

a nagyobb ünnepek nyolczad napján tartattak. Ilyenek voltak a

III. Károlyig fenállott itélő mesteri székek (protonotaria) . Kiváltság

utján törvényhatósággal birtak a szabad grófok és örökös főispánok,

szabad királyi várasok, kerületek és földesurak .

Ezeken kivül II. Ulászló idejében kétes ügyekben párbaj

biróság ( judicium duelli)itélt, habár azt Hunyady Mátyásegyedül a

hadbirósági s oly ügyekre szorítá , melyben minden egyéb bizo

nyiték hiányzott ( 1492 : 37. 1486 : 18. tcz. ) . Végre megemli
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tendők az istenitéletek ( ordaliak) vagyis a tüzes vas , és

forróviz próbái, melyek tartását azonban Kálmán király a püs

pökségek s nagyobb prépostságok székhelyén kivül betiltotta (I.

K. XXII. Fej.).

59. S.

A királyi kuria.

A királyi kuria ( curia regia) a mint III. Károly alatt

szerveztetett két bíróságból áll, ugy mint a hétszemélyes

s a királyi táblából , melyek mindazáltal bizonyos tekintet

ben egy egészet képeznek . Igy a királyi parancsok a királyi kuria

hoz együttvéve bocsátatnak, s nagyobbszerű nem peres ügyekben,

például midőn véleményük kikéretik a két tábla egy egészül tekin

tetik. - A királyi kuriának közös levéltára van s kiadmányai is

a személynöknél lévő ugy nevezett kisebb királyi kanczel

láriából bocsátatnak ki , a király nevében s pecsétje alatt.

60. S.

A hétszemélyes tábla mint legfőbb törvényszék.

Hazánk legfőbb törvényszéke a hétszemélyes tábla (tabula

septemviralis), mely a közvélemény szerint nevét onnan vette, mert

azt eredetileg az ország hét főméltóságai, mint birák alkoták vagy

mert itélet hozásra hét birónak jelenléte megkivántatott. Bár mint

van, ezen itélő szék , birki számának növekedése daczára, eredeti

nevét napjainkig megtartotta. – A hétszemélyes törvényszék elnöke

a nádor ( 1723 : 24.) s akadályoztatása esetében az országbiró s

ha ez is hiányoznék, az ország bárói közül egyik vagy másik.

A kétszemélyes tábla törvény szerint a nádoron kivül huszon

egy tagból áll; ugy mint öt egyháznagyból, közöttük az ország

primása , hét az ország bárói s főuri s kilencz a nemesi rendből

választott biróból. Itélet hozatalára az elnökkel együtt legalább

tizenegy birónak jelenléte szükséges ( 1723 : 24. tcz. 3. S. ).
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61. S.

A királyi tábla.

A királyi tábla (tabula regia judiciaria) a hétszemélyes

törvényszék után első helyet foglal el. Elnöke a királyi sze

mély nök (Personalis praesentiae regiae in judiciis locumtenens).

A királyi tábla birai , két főpap, két táblai báró, alnádor és al

ország bíró, négy itélő mester, két érseki s több királyi ülnök.

Ezekhez járulbánya ügyekben, a bánya előadó s a királyi ügyek

igazgatója , ki azonban valahányszor a királyi kincstárt ér

deklő ügyek kerülnek , szönyegre eltávozik. Érvényes határozat

hozatalára kilencz tag jelenléte szükséges. A segédszemélyzeten

kivül, a királyi táblán müködnek a királyi tábla hites jegy

zői ( jurati notarii), kik nem csak az üléseken hallgatókkép jelen

vannak , de apróbb birói teendők, mint tanúk vallatására , idézé

sek , kézbesítések s hitelesítések eszközlésére kiküldettek . A

szegények képviseletére pedig a királyi kincstárból fizetett három

ügyvéd (pauperorum advocatus) volt alkalmazva.

62. S.

A váltó feltörvényszék.

A királyi táblához járult az 1840 : 15. tcz. által a váltó

és kereskedelmi ügyek elintézésére , fölállitott váltó feltörvény

szék , mely a királyi táblának mintegy külön osztályát képezi.

Áll pedig egy elnökből és hat ülnökből, melyek közül itélethozásra

ötnek jelenléte megkivántatik. A fiumei első folyamodású váltó

törvényszéket kivéve, melytől a fölebbezés váltóügyekben a fiumei

kormányszékhez ment, a többi váltó törvényszékek a náluk tárgyalt

ügyeket felebbezés esetében a pesti váltó feltörvényszékre terjeszték

fel elintézés végett. A váltó feltörvényszéken megvizsgált ügyek
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fölülvizsgálat végett a hétszemélyes táblára terjesztetnek föl, mely

fölöttük héttagú tanácsban végleg határoz.

63. S.

A báni tábla.

A bán vagy annak helyettesének elnöklete alatt a táblai főpap,

albán, itélő mester, föurak és nemesekből álló báni táblát (tabula

banalis) III . Károly 1723 : 27 tcz . által erősité meg. Törvény

hatósága azon tartományokra terjed ki , melyek a bán hatósága

alatt állanak. A mely ügyek Magyarországban a királyi, ugyan

azok inditatnak Horvátországban a báni tábla előtt . Régente a báni

táblától a királyi s innen a hétszemélyes táblára ment a fölebbezés,

utóbbi időben azonban az ügyek egyenesen a hétszemélyes táblához

fölebbeztettek ( 1807 : 9 tcz.).

64. $.

A kerületi táblák.

A III. Károly által megszüntetett itélő mesteri székekhez tar

tozó ügyek elintézésére az ország négy kerületében négy kerületi

(districtualis) tábla állítatott föl. Itélnek ezek az egykori itélő

mesteri ügyekben s azokban , melyek későbbi törvények által hoz

zájuk utasitattak ( 1715 : 28. 1723 : 30. és 34., 1723 : 31 .

1729 : 44. 1807 : 9. tcz .) . Állanak egy elnökből s hat vagy

több ülnökből, jegyzőből s egyéb segédszemélyzetböl ; itélet hozásra

legalább három ülnök jelenléte kivántatik meg. Hasonló hatáskör

rel birt az itélő tábla Horvátországban, honnan a fölebbezés a

báni s illetőleg a hétszemélyes táblára ment ( 1729 : 31 tcz.) .

65. S.

Első foly amodású váltó törvényszékek.

A váltó s kereskedelmi ügyeknek elintézése végett 1840 : 15 .

tcz, folytán Magyarországban hét első folyamodású váltó törvény
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szék állított föl, székhelyökül Pest , Pozson, Sopron , Károly

vár , Arad , Debreczen , Eperjes és Fiume lévén kijelölve. A

pesti első folyamodású váltó törvényszéken nyolcz, a többiekken két

ülnök van. Ezekhez járul a kereskedelmi testületekből három évre

választott négy kereskedelmi ülnök. A váltó tövényszékek elé tar

toznak a váltó, továbbá a kereskedők és gyárosok mint ilyenek

között támadó peres ügyek, – a kereskedelmi czímek bejegyzése

s több hasonló birói cselekvények eszközlése.

66. S.

A megyei birós á gok.

A megyék törvényhatóságáról fentebb volt szó . A megyékben

legutóbbi időkig három különböző biróság létezett, ugymint a szol

gabiró esküdt társával, az alispáni szék, mely ált az alispán, szol

gabiró és esküdtből s végre a megyei szék (sedes judiciaria vagy

összevonva sedria ). Az alispán s a szolgabirák csak első birósági

lag itéltek, még pedig egyedül polgári, nem pedig büntető (crimina

lis) ügyekben. A megyei szék ellenben részint első biróságilag, ré

szint másodbiróságilag határoz, t. i . azon ügyek fölött, melyek a

szolgabiró vagy alispántól a megyei székre fölebbeztetnek .

Áll pedig a megyei szék a fő- s ennek akadályoztatása esetére

az alispán elnöklete alatt a szolgabirókból esküdt társaikkal,

jegyzőből mint előadóból s több táblabíróból, mint döntő sza

vazatu ülnökökből. A felebbezés a megyei széktől a királyi illetőleg

báni táblára ment.

а .

67. S.

A várasi biróságok.

A szabad királyi várasok első s eredeti szahadságaihoz tarto

zott, miszerint polgáraik ugy polgári, valamint büntető ügyekben

egyedül körükből választott biróságnak voltak alávetve ; hacsak a
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törvény némely esetekre kivételt nem tett. A várasoknak külön fel

törvényszékeik is voltak, némely várasokbeli ügyekben a tár

noki szék , másokban a személynöki szék határozott másod

biróságilag. Megjegyzendő , miszerint a hét bányaváros u . m.

Körmöcz, Selmecz, Zólyom , Bakabánya, Libetbánya, Bélabánya

és Ujbánya ezen várasok küldötteiből alakult külön feltörvény

székkel birtak, mely a nevezett várasokban keletkezett, ügyekben

másodbiróságilag itélt.

68. S.

A bány a bíróságok.

Azon vidékeken , hol a bányászat üzetik , a büntető s

ügyeket kivéve, melyek a bányaiparral épen semmi összefüggésben

nincsenek, minden egyéb személyi s dologi ügyek a bányabíróság

elé tartoztak. Ezek közül némelyek kerületiek (districtuales), mások

alsóbiróságok , csak saját allatasaiknak szolgáltatván igazságot.

bányabíróságokra nézve a királyi tábla képezi a feltörvényszéket.

69. S.

Egy éb bíróságok.

A Jász -Kúnok bíróságai a helységek tanácsai, a kerületi kapi

tányok s a nádori főkapitány, — legfőbb bíróságuk pedig a nádori

szék, mely a nádor elnöklete alatt magasb rangu tisztviselőkből

áll, kiket e végre a nádor hi egybe. A hajdú várasokban első

bíró a tanács, attól a kerületi, onnan pedig az országos főtörvény

székekhez megy a per. A tizenhat szepesi városban a helyi ta

nácstól a tartományi s onnan polgári ügyekben a személynöki

székre történik a fölebbezés. Büntető ügyekre nézve minden kerü

letekben első bíróság a kerületi szék , honnan a Jászok és Kunok

a nádori székre, a többiek ellenben a királyi kuriára fölebbezik

ügyeiket. A túrmezzei nemesek elsőbiróságát saját tisztviselőik ké
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pezik, melytől a zágrábi megyei székre, onnan pedig a báni táblára

felebbeztettek a perek . A kiváltságos bíróságokhoz még az egye

temi törvényszék volna számítandó, mely büntető ügyekben itélt,

s a vásári bíróságok .

70. S.

Az úri székekről.

Mig a jobbágyi kötelék az 1848 - iki országgyűlésen végkép el

nem töröltetett, a jobbágyoknak egymás valamint urbéri ügyekben

közöttük s földesurak közötti pereik , nem különben a mennyiben a

földesur pallósjoggal birt a jobbágyok bünügyeiben is az uriszék

itélt . Ezen a földes úr vagy maga személyében vagy megbizottja

elnökölt, mindazáltal a közötte s jobbágyai között fenforgó ügyek

ben sem személyesen jelen nem lehetett , sem tisztjei bírótársakul

nem szerepelhettek ( 1836 : 10. tcz.), hanem az elnöklet egy a föl

desur által választandó minden tekintetben részrehajlatlan tábla

bíróra volt ruházandó ; melléje két esküvel lekötelezendő jogtudós

rendeltetvén. Az uri széken hivatalból jelen volt még pedig szava

zati joggal a szolgabíró esküdt társával s a megyei tiszti ügyész,

mint a jobbágyok védője. Az uri székről a polgári valamint az ur

béri ügyek először a megyei székre, onnan pedig az első rendüek

a királyi táblára, az urbériek pedig a helytartótanácsra fölebbez

tettek s a körülményekhez képest királyi fölülvizsgálat alá is ter

jesztettek. Megjegyzendő, miszerint az uri szék itélete a mennyiben

a jobbágyok s a földesur közötti viszonyra vonatkozott, felsőbb

jóváhagyás nélkül még a jobbágyok beleegyezése mellett sem volt

végrehajtható.

71. S.

Az uri székek eltörlése.

Az 1848 : 9. tcz . 4.8-a által a földesuri törvényhatóság, mind

polgári, mind büntető tekintetben megszüntetvén, azon ügyekre nézve,
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2-or oly

melyek addig a földesuri hatóság által intéztettek el , az azon évi

11. tcz. által rendeltetett , miszerint 1 -ör azon sommás szóbeli és

mezei rendőrségi perek, melyek addig a földesuri hatóság által itél

tettek, ezután a szolgabirák által lesznek elitélendők ;

perek, melyek addig az első bírósági hatósággal ellátott rendezett

tanács által az uri székekre vitettek feljebb , ezután egyenesen a

megyei törvényszékre fognak feljebb vitetni; 3 -or rendezett tanács

csal nem biró helységekre nézve a megyék a szükséghez képest

több törvényszéket, mint első bíróságot alakíthatnak; 4-er a bün

tető hatóságot szinte a megyei törvényszékek gyakorolják.

72. S.

A fiumei törvény székek.

Fiume városában s kerületében előforduló minden polgári ügyek,

- a váltó s tengeri ügyeket kivéve, - az 1836 : 19. tcz . értel

mében első bíróságilag a városi tanács hatósága alá tartoznak, hon

nan a kapitányi székre , onnan pedig közvetlenül a hétszemélyes

táblára fölebbeztetnek; a büntető ügyek pedig , melyek a kapitányi

szék előtt indíttattak, onnan a királyi illetőleg a hétszemélyes tá

blára fölebbeztettek .

73. S.

Egyházi bíróságok.

Az egyházi bíróságok, ugynevezett szentszékek elnöke, az

illető megyés püspök vagy annak helyettese . Ezen szentszékektől

az ügyek az érseki, onnan pedig a primási székre fölebbeztetnek,

s a körülményekhez képest végelhatározás végett a pápa elé ter

jesztetnek, ki azonban maga helyett rendszerint egy idősb magyar

püspököt szokott kiküldeni, mert valamely pert az országból Ró

mába kivinni fej- és vagyonvesztés büntetése alatt tilos ( 147 :

19. tcz.) . Megjegyzendő, miszerint a kalocsai érseki széktől az ügyek

egyenesen a pápához felebbeztetnek.
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IX. Fejezet

A hadügyi intézetekről.

74. S.

A hadügyi igazgatás.

Minő alkatrészekből áll a hadsereg, mit rendelnek honi törvé

nyeink annak fölállítása és ellátása iránt, fentebb láttuk. A király

mint a hadak föura és legfobb parancsnoka a fegyelem , a katona

ság igazgatási, gazdászati és igazságügyi szervezete iránt rendel

kezik , mely a birodalom egyes részei századok óta egy közös fej

delmi család alatt egyesülvén, a magyar és nem magyar tartomá

nyokban hasonlóvá vált. A hadügy legföbb vezetésével 1848-ig

az udvari hadi tanács mint legfőbb katonai hatóság volt megbizva,

mely alatt az országos főparancsnokságok álltak.

75. S.

A különböző intézetek .

A katonai ügyek különböző ágazataik szerint több osztályok

ban intéztetnek el ; minők tulajdonképeni katonai osztály ; a politi

tikai , gazdászati, élelmezési és igazságügyi osztályok. Ezek ismét

egyes osztályfőnökök alatt állanak avagy külön tanácsokat képez

nek . A hadügyi igazgatósághoz tartoznak a tábori biztosok, élel

mezési hivatalnokok, kik a katonaság élelmezéséről és egyéb szük

ségleteinek beszerzéséről gondoskodnak ; a hadbírók, kik a büntető

s polgári igazságszolgáltatást kezelik ; felsőbb és alsóbb rendü tá

bori papok, hadi orvosok, tábori gyógyszerészek, sebészek ; tábori

mérnökök, tüzér- és tábor-szerekre való felügyelők stb .

17
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76. S.

A katonai biróságokról.

A törvényszolgáltatás a katonaságot illetőleg, részint az egyes

ezredek, részint a kiküldött bíróságok által gyakoroltatik; azoknál

egy őrnagy, ezeknél egy ezredes elnököl ; honnan az ügyek a ka

tonai fel- és legfőbb törvényszékre fölebbeztetnek. Habár a katona

személyek magánügyei valamint a katonaszolgálatra és fegyelemre

vonatkozó minden ügyek a katonai bíróságok törvényhatósága alá

tartoznak ( 1655 : 7 . 1723 : 11.tcz.), a birtokos magyar ka

tonák jogai fölött azonban nem itélnek, miután ez a rendes polgári

bíróságoknak van fentartva. A hadi szolgálatban elhunyt honfiak

hagyatékának tárgyalása mennyiben illesse a katonai, mennyiben

pedig a polgári bíróságokat az 1830 : 9. tez. világosan meg

határozza .

X. Fejezet.

A közigazgatás átalakulásáról.

77. S.

A kormányszékek átalakítása.

Az 1848-ki országgyűlés szükségesnek vélte az addig fenállott

közigazgatási rendszert annyiban megváltoztatni, a mennyiben a

létező kormányszékek helyébe az azon évi : 3. tcz . által független

magyar felelős ministerium felállítását elrendelé.

Ezen törvényczikk által megállapíttatott, miszerint 1 -ör ö fel

sége a király s az ő távollétében a nádor s királyi helytartó, a

végrehajtó hatalmat a törvények értelmében független magyar mi

nisterium által gyakorolják s bármely rendeleteik , parancsolataik,

határozataik, kinevezéseik csak ugy érvényesek, ha a Buda-Pesten

székelő ministerek egyike által is aláiratnak. 2-or. Az érsekek,

püspökök, prépostok s apátoknak s az ország zászlósainak kineve
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zése, a kegyelmezés jogának gyakorlata s a nemességnek, czimek

nek és rendeknek osztása , az illető felelős minister ellenjegyzése

mellett egyenesen ő felségét illessék .

78. S.

A ministerium szerkezete.

A ministerium , melynek székhelye Buda-Pest, áll egy elnök

ből, s ha ez maga tárczát nem vállal, kivüle még nyolcz minister

ből. A ministerelnököt ő felségének az országbóli távollétében a

nádor, ő felségének jóváhagyásával nevezi ki. Ministertársait leg

felsőbb megerősítés végett az elnök hozza javaslatba . A ministerek

egyike folyvást ő felségének személye körül van s mindazon vi

szonyokba, melyek a hazát az örökös tartományokkal közösen ér

deklik, befolyván, azokban az országot felelőség mellett képviseli.

Melléje a kivántató hivatalos személyzettel két álladalmi tanácsos

rendeltetett. A ministeriumnak azon tagján kívül, mely a felség

személye körül az említett ügyekre ügyelt, következő osztályai vol

tak . a ) Belügy. b) Országos pénzügy. c) Közmunka és

közlekedési eszközök és hajózás. d ) Földmüvelés, ipar

és kereskedés. e) Vallás és közoktatás. f) Igazság

szolgáltatás és kegyelem és g) Honvédelem osztályai.

79. S.

A ministerium felelősége.

A ministerium s annak mindegyik tagja mindennemü hivatalos

eljárásaért felelős, s az országgyűlés mindegyik táblájánál annak

kivánatára megjelenni s a megkivántató felvilágosításokat előadni,

az ország jövedelmeinek és szükségeinek kimutatását s a multra

nézve az általa kezelt jövedelmekrőli számadását országgyűlési

megvizsgálás s illetőleg jóváhagyás végett évenként az alsó

táblánál bemutatni köteles.

17*
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A ministerek feleletre vonhatók : a) minden oly tettért vagy ren

deletért, mely az ország függetlenségét, az alkotmány biztosítékait,

a fenálló törvények rendeletét, az egyéni szabadságot vagy a tulaj

don szentségét sérté s általuk hivatalos minőségükben követteték el

vagy illetőleg adaték ki . b) A kezeikre bízott pénz s egyéb értékek

elsikkasztásaért vagy törvényellenes alkalmazásaért. c) A törvé

nyek végrehajtásában vagy a közesend és bátorság fentartásában

elkövetett mulasztásokért, a mennyiben ezek a törvény által ren

delkezésökre bizott eszközökkel elháríthatók valának .

80. S.

A ministerek feletti bíráskodás.

A ministereknek vád alá helyezését az alsó tábla szavazatainak

átalános többségével rendeli el. A bíráskodást a felső - tábla által

saját tagjai közül titkos szavazattal választandó bíróság, nyilvános

eljárás mellett gyakorlandja s a büntetést a vétséghez aránylag ha

tározandja meg. Választatik pedig 36 tag, kik közül 12 az alsó

tábla által a vádpör elévitelére kiküldött biztosok , 12 pedig a vád

alá vont ministerek vethetnek vissza. Az ekként alakított és tizen

két tagból álló bíróság határoz . Az elmarasztalt ministerre nézve

a királyi kegyelmezési jog csak átalános közbocsánat esetében gya

korolható . Hivatalos minöségükön kivül elkövetett egyéb vétségekre

nézve a ministerek a köztörvény alatt állanak.

81. S.

Államtanács.

Az ország közügyei felett ő felsége vagy a nádor s királyi hely

tartó vagy a ministerelnök elnöklete alatt tartandó értekezés végett

az 1848 : 3. tcz. 19. §-a által Buda-Pesten álladalmi tanácsnak

fölállítása határoztatott, melybe a magyar kir. udvari kanczellária

előadó tanácsai voltak átteendők. Az 1848-ik évre bekövetkezett vi

harok azonban az államtanácsot a ministeriummal együtt elsodorták .
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