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A közelmúltban tettem szert a XIX. századi Magyarország talán legnagyobb formátumú jogászának, 

Pauler Tivadarnak egy magyar nyelvű kéziratára. A korabeli, közjogot tárgyaló munkákban nem 

találtam utalást, hivatkozást erre a dolgozatra, de napjaink információforrásán, a világhálón sem. Ez 

indított arra, hogy az érdeklődők és a kutatók számára elérhetővé tegyem, ezért a kézzel írt szöveget 

átírtam megtartva az eredeti írásmódot és írásjeleket. Ezen átíráshoz csatoltam a kéziratot 

fotóformátumban, ami lehetővé teszi az esetleges hibák javítását és a szöveg korrekcióját, egyben 

hitelesíti is azt. 

 

Az írás címe: A magyar államjog tana az ország alaptörvényei körül. 15 oldal terjedelmű, több latin 

nyelvű idézetet, lábjegyzetet tartalmazó, az A/4-es formátumnál valamivel nagyobb lapokra írt 

dolgozatról van szó, amelyet a szerző több helyen kiegészített, szórendet megváltoztatva javított. A 

keltezés szerint Pauler 1847. október 20-án Zágrábban írta vagy fejezte be a művét, amelyet a 

kézjegyével is ellátott. Az igen szép külalakú kézírás túlnyomórészt jól olvasható. Ugyanakkor néhol 

nem tudtam a szövegkörnyezetből sem értelmezni, elolvasni egy-egy szót. Ezt a szövegben 

kipontoztam és zárójelbe tettem. Ugyanígy jártam el a latin nyelvű idézetekkel és szintén zárójelet 

használva szövegszerűen utaltam erre. Úgy gondolom, hogy az írás értelmezését ez nem rontja, 

egyben meg kell állapítani, hogy korunk jogászai sajnos már korántsem bírják úgy a latin nyelvet, 

mint elődeink. Szükségét tartottam továbbá, hogy a szerző által a kornak megfelelően magyarra átírt 

neveket az egyértelmű beazonosítás céljából zárójelben, átírás nélkül a szövegben feltüntessem. 

 

De ki is a szerző? 

Ebben Szinnyei József Magyar írók élete és munkái forrásmű volt a segítségemre, megjegyezve, hogy 

a világhálón található életrajzi információk is jórészt erre támaszkodtak, miként a Márkus Dezső által 

szerkesztett Magyar Jogi Lexikon V. kötetének (1904) Pauler Tivadarról szóló címszava is. 

1816. április 9. napján Budán született. Édesapja Pauler Antal hadbiztossági tisztviselő volt. E 

tisztviselők a hadsereg élelmezésére, ruházatára, fölszerelésére, elszállásolására vonatkozó szolgálat 

ellátásában játszottak szerepet. Édesanyja Markovics Terézia, aki annak a Markovics Mátyás 

Antalnak a lánya, aki jogtanárként a nagyszombati, majd a győri, később a pesti jogi karon oktatta a 

természetjogot, az államjogot, majd az egyházi jogot, és 1790-ben, illetve 1802-ben a pesti egyetem 

rektori tisztségét is betöltötte. Pauler Tivadar tizenhat éves volt, amikor anyai nagyapja meghalt, aki 

talán elindítója volt az ifjú jogi pályájának, hiszen igen korán, 1832. október 20-án bölcseleti, majd 

négy évre rá jogi doktori címet szerzett. 1838-ban a zágrábi királyi jogakadémia észjog (jogbölcselet) 

és a magyar közjog tanára lett. 1845-ben Zágráb vármegye táblabírájának, majd ugyanebben az évben 

– november 23-án – a Magyar Tudós Társaság levelező, 1858-ban pedig a rendes tagjává választották. 

A délvidéken felerősödő nemzetiségi mozgalmak miatt saját kérelmére 1847 végén a győri 
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jogakadémiára helyezték, ahol 1848 tavaszán az észjog, valamint a bányajog előadójaként oktatott. 

1848 nyarán a pesti egyetem észjog- és magyar közjogi tanszékére nevezték ki a nyugalmazott 

Virozsil Antal helyére, ezért néhány hónapi tanítás után elbúcsúzott Győrtől és Pesten folytatta 

pályáját. 1849 augusztusában báró Geringer Antal császári biztos feloszlatta az egyetemi hatóságokat 

és ideiglenes tanácsot nevezett ki, amelynek élére visszahívta Virozsilt. Még ez év októberében a 

nyugalmazott tanárokat visszahelyezték, így Virozsil „visszavette” a tanszékét Paulertől és németül 

folytatta az oktatást. Ennek következtében Pauler Tivadar Virozsil Antal mellett, mint helyettes tanár 

működött, de magyarul adta elő az ész- és büntetőjog mellett a jog- és államtudományi enciklopédia 

nevű tantárgyat. 1852. január 30-án az ész- és büntetőjog rendes tanárává nevezte ki az uralkodó. 

Eközben folyamatosan jelentek meg cikkei, könyvismertetői a Tudománytárban, az Athenaeumban, 

az Akadémiai Értesítőben és a Pesti Naplóban, valamint a Jogtudományi és Törvénykezési Tárban 

stb. 1851-ben jelent meg első tankönyvül szánt írásműve, A jog- és államtudományok enciklopédiája 

címmel, ami 1871-ig négy kiadást élt meg, és amelynek első kiadását a Magyar Tudományos 

Akadémia Marczibányi jutalomra méltatta. 1852-ben adták ki a Bevezetés az észjogtanba, majd két 

évre rá az Észjogi alaptan című munkáját. 1864-ben e két mű közös cím alatt egybefoglalt írását 

vehették kézbe az érdeklődők Észjogi előtan címen, amelynek második kiadása 1873-ban jelent meg. 

A fő művének tartott két kötetes Büntetőjogtan 1864/65-ben került az olvasókhoz, amellyel a szerző 

az Akadémia Sztrókay-díját is elnyerte. Erről írta Angyal Pál a Magyar büntetőjog tankönyvében, 

hogy Pauler Büntetőjogtana nem csak tankönyv volt, hanem a Btk. megjelenéséig kódexet is pótolt. 

1878-ban Budapesten adták ki az Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez című írását, amelyben 

a már elhunyt jeles jogtudósok irodalmi munkásságát méltatta. Megkezdte a budapesti magyar királyi 

tudomány-egyetem történetének feldolgozását, amelynek első kötete (több már nem) 1880-ban látott 

napvilágot. 

 

Az egyetemi tanács tagjaként a magyar érdekek szószólója.1860/61-ben a jogi kar dékánja, majd 

1862/63-ban az egyetem rektora tisztséget választás útján töltötte be. 1862-ben királyi tanácsosi 

címben részesült, majd a helytartó tanács tanulmányi bizottságának a tagja lett. 1863-ban a 

hétszemélyes táblánál lett szavazó pótbíró, 1869-ben a Kúria rendes bírájává nevezte ki Horváth 

Boldizsár igazságügy miniszter. A legfőbb ítélőszéken azonban nem érezte jól magát, és rövidesen 

visszatért a katedrára. 1870-ben az első jogászgyűlés elnökévé választották. Eötvös József halála után 

az Andrássy kormányban 1871. február 10-től átvette a vallás- és közoktatásügyi miniszteri tárcát, 

amely pozíciót 1872. szeptember 4. napjáig látta el, majd ugyanezen év szeptember 8-tól különböző 

kormányokban, mint igazságügy-miniszter tevékenykedett, egészen 1875. március 2-ig. Ezt követően 

1878. június 30-ig ismét a jövő jogászait oktatta, amikoris végleg megvált a katedrától, és Tisza 

Kálmán kormányában elvállalta az igazságügyi miniszterséget, mely tisztséget Budapesten 

bekövetkezett haláláig, 1886. április 30-ig viselte. Szerepe volt a büntető anyagi jogi törvény 

előkészítésében, valamint a polgári peres eljárás átalakításában. Temetésén a király is részt vett, ami 

ezt megelőzően soha nem fordult elő halálakor aktív miniszter búcsúztatásán. 

 

Az ezt követően mellékletben közölt Pauler dolgozat tartalmi hasonlóságot mutat a Jog és 

Államtudományok Enciklopaediája című kiadvány Magyar közjog fejezet államjogi részének 

tartalmával, továbbá a Török János által szerkesztett, Pesten 1860-ban megjelent Egyetemes Magyar 

Encyclopaedia II. kötetének Alaptörvények címszavában írtakkal, de a szó szerinti egyezőség nem 

áll fenn. 
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                                  A magyar államjog tana az ország alaptörvényei körül 

 

 

Ki honi jogirodalmunk fejlődését figyelemmel kíséri kénytelen megvallani miként hazai 

nyilvánjogunk aránylag kevés művelőkre talált, és míg a magány- és váltójog körében a tudományos 

haladás számos tanújeleire akadunk, majd nem egészen parlagon hagyatott úgyanyira, hogy alig 

létezik egy két munka, melly a törvénytan ezen olly lényeges ágában jelenleg használható volna; 

holott Baco (Francis Bacon) azon mondása szerint: „Jus privatum sub tutela iuris publici est” a 

nyilvánjognak elsőbbsége kétség kivül lévén, nevezetesen hazánkban alkotmányos viszonyaink 

nyomorsága, és a nemzeti élettel legszorosabb összefüggése annak szorgosabb művelésére elegendő 

indokúl szolgálhattak volna. Nem akarok ezen hátramaradás okainak méllyebb vizsgálatába 

bocsájtkozni, részint közösen ismervék, részint a lemult napok történetének terjedelmesebb 

jellemzését igényelnék – eredményük azonban világos szembetünő.- Az általános pangás 

következményeit a legfontosabb tanokban tapasztalhatni, és ámbár nyilvánjogunk egyes részei becses 

munkálatok által kellőleg felderittettek, vannak nem kevésbé fontosak, mellyek iránt még mindig 

homályosság uralkodik, és pedig tisztán tudományos, elméleti érdekű kérdések is, mellyek megfejtése 

semmi gyakorlati nehézségekkel összekötve nincsen. Illyen a többiek között „ az ország alaptörvényei 

körüli” tan; hogy saját alkotmányunk és ennek sarkelveit tartalmazó alaptörvényeink vannak, minden 

kételyen kívül áll,- ezeknek lételéről nem 

 

2. oldal 

csak a dolog természete kezeskedik, hanem az „alaptörvények” nyílt megemlítésére törvényeinkben,  

országos feliratokban, és egyéb vívmányokban számtalanszor akadunk, - és még is azon kérdést „ 

mellyek tehát Magyarország alaptörvényei”- kellőleg megfejtve sehol sem találjuk. Sőt ha az eddig 

megjelent nyilvánjogi és államismei dolgozatokat összehasonlítjuk, a nézetek és vélemények tetemes 

különbségére, mind az alaptörvények fogalma, mind száma iránt találunk,- állításom bébizonyításául 

vessünk egy pillantatot honi nyilvánjogirodalmunk főtermékeire.- 

A 17. században megjelent nyilvánjogi munkák,- úgymint Schödel, Lochner és Pongrátz (Michael 

Pancratius) iratai 1  nagyobbrészt történeti és államismei tárgyakkal foglalkozván,- az említett 

kérdésre kevés világot derítenek,- és reájok méltán alkalmazható Bélnek Pongrátzról hozott azon 

ítélete miként minden becsök mellett iskolassági rendszerök és elrendezésöknél fogva csak a 

scholasticai csekélységek kedvelőinél birhatnak némelly fontossággal2, de már Schödel ugyszinte 

ujabb kiadója Behamb3 az alaptörvényeket, mellyek szerintök az ország alkotására vonatkoznak a 

többi törvényes intézkedésektől megkülönböztetvén azok közé II. András arany buláját, Sz. István I 

könyvének 4. fejezetét mint a nemesi jogok talpkövét és „ más Királyoknak az ország szabadságára 

vonatkozó rendelvényeit” számiták4 

A 18. században legelőször is Bencsik munkájára akadunk5 mellynek szerzőji előszavában a magyar 

közjog tudományos tárgyalásának elhanyagolása iránt panaszkodván6  a nemesség jogállapotának 

rajzát feladatául tűzé ki, azt azonban minden rendszeres előadás mellőzésével teljesitvén a nélkül, 

hogy az ország alaptörvényéről tüzetesen szolana, csak mintegy mellesleg rólok emlékezik állitván, 

hogy alaptörvényeknek azok jogszabályok nevezendők mellyeken az ország fenntartása alapszik, 

millyen hazánkban II. András arany bullája7; Beck Keresztély Ágoston ki Mária Terézia idejében a 

                                                 
1/ Schoedel:Disquisitio historico-politica de Regno Hungariae, Argentorati, 1629; Lochner: Facies iuris publici Regni 

Hung., Tübingen, 1666.; Pongrátz(Pancratius): Tractatus polit-hist. Iuridicius iuris publici Reg. Hung. Cassoviae, 1668. 
2/ De Archi. Officies Regni Hung. r.4. 
3/ Notitia Hungariae antiquo-modernae Berneggeriana Perpetuis Observationibus condecorata Argentorati, 1676. 
4/ Schödel: ...314...186. Behamb:198. 228. l. 
5/ Novissima Diaeta nobilissima etc. Tyrnaviae, 1722. 
6/ 8. l. 
7/(latin szöveg idézése) 94, 95. l. 
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bécsi teréziai lovagintézetben az államjogot tanitá elődjeit az előadás tudományos alakját tekintvén 

jóval felülhaladó, de munkája tartalmát illetőleg nagyobbrészt történeti adatokat tárgyalván az ország 

alkotmányos rendszerének alapelveit 

 

3. oldal 

csak futólag érinti meg, és az alaptörvények kérdését meg sem említi. Kollár János kinek nyilvánjogi 

irodalmunk iránti érdemeit Szalay olly méltán kiemelé8, az egész tudomány rendszerét tartalmazó 

munkát nem írván az alaptörvények kérdését nem is tárgyalá. Ürményi József ki közismeretű kézirata 

által9 nyilvánjogunk tudományos művelésére legnagyobb hatással volt alaptörvényeknek czímezi 

azon jogok és kötelességek összegét, mellyek a fejedelem és alattvalói között szerződések és országos 

rendelkezések által megalapítva a főhatalom gyakorlatát és a kormány alkatát határozzák meg10; 

ennél fogva az alaptörvények is szerződések is, magában találván valamely ország nyilvánjogát, és 

munkájának feladatául Magyarország alaptörvényeinek fejtegetését tűzvén ki. 11  A szorosb 

értelemben vett alaptörvényeket az országos, nyilvános törvényektől általában meg nem különbözteti, 

mi az alaptörvényeknek a közjogi forrásaivali azonosításából 12  még alaposabban kitűnik; innen 

könnyen magyarázható miért nem akadhatni a szoros értelemben vett alaptörvények rendszeres 

előadására, hanem csak mintegy mellesleg az I. rész 3. 4. cz. A II. r. 3. cz. azoknak czimeztetvén, II. 

András arany bullája, és Nagy Lajos 1351. évi végzemény a mostani alkotmányos rendszer alapjainak 

neveztetnek, - és az 1635. 18. sz. az 1687 és 1723 thronörökösödési törvények , az 1715. 8.,- 1723. 6. 

és ugyanez évi a közigazgatás és törvénykezés rendszerére vonatkozó törvényczikkek fontossága 

kitűnőleg említettek.13 Károm munkájában az alap és más országos törvények közötti különbséget 

megemlítve nem találjuk, és ugyanezt állíthatni Horváth Ignátz István bévezetéséről 14 , ámbár 

Markovics Mátyás Antal a magyar jog forrásairól egy évtizeddel előbb írt értekezésében15azt kellőleg 

kiemelni el nem mulasztá. A Grossing neve alatt közrebocsájtott értekezés szerzője az arany bulla 

érvényességét tagadván a magyar közjog alapelvét az Álmossal kötött ősszerződésben és a 

Hármaskönyv I. r. 3. cz. Tartalmában keresé.16 - Petrovics János alaptörvényeknek azokat czimezi 

mellyek a polgári főhatalom birtokolása és gyakorlatáról szerződés útján keletkezvén, a fejedelem és 

alattvalók jogait meghatározzák, - a sarkalatos és más nyilvánjogi törvények különbségét 

 

4. oldal 

elismeri, sőt azoknak ismertető jeleit is az arany bulláról szólván elősorolja17, miszerint azonban csak 

az ősszerződést és II. Andor (András) arany bulláját említi meg18, a többiek előadását ismétlések 

kikerülése végett más helyre hagyja19 , a nélkül azonban, hogy hivatkozásainak folytatása iránti 

ígérete valaha teljesedésbe ment volna. - Rosenmannak Ürményi s Lakics (Lakits) szerzette 

munkájiban ezen kérdésre nézve is, Ürményi elveire akadunk; - az arany bullát a sarkalatos törvények 

legfőbbikének állítja és azokhoz példaként az 1687. és 1723. örökösödési törvényeket sorolja, 

szabatos határozott értelmezést itt sem találunk20. 

                                                 
8/Publicisztikai dolgozatok, Pest 1847.I. k. 4-17. l. 
9/Principia Juris publ. Hung. Et ipsis legibus...1774. 
10/ § 2. 
11/ 4, 6 § 
12/ § 11 
13/II. § 5.6.  I. § 17. 
14/ Ladislao Syrmiensis de Karom et Szulyo: Status publicus Regni Hungariae, Viennae 1784.-Horváth 

Ignátz:Institutionum juris publici particularis regni Hungariae. Pars I. De territorio regni Hungariae. Posonii, 1786. 
15/ Dissertatio inauguralis juridica de fontibus juris hungarici, 1776. Tyrnaviae. 
16/ Jus publ. Hungariae unica complexum dissertatione, 1786. Halae. 25 . 283. l. 
17/ Introductio in Jus publicum Regni Hung., 1790. Viennae. 6, 49. l. 
18/ 11, 46. l. 
19/ 58. l. 
20/ Staatsrecht des Königreichs Ungarn, 1792. Wien, 4, 5, 16, 55 l. 

. 
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A 19. században megjelent csekély számú rendszeres munkák között Farkas Koszta (Constantin ) az 

alaptörvények értelmezésében Petrovicsot követi és az Álmossal kötött ősszerződést, az arany bullát, 

az örökösödési törvényeket, - Sz. István I. könyvének a vallásról szóló 1 fejezetét azok közé 

számítván, még általában más a Király és Rendek jogait meghatározó alaptörvényekre hivatkozik, 

azokat azonban elő nem sorolja.21 Gusztermann (Gustermann) Antal kitől ferde irányzata daczára a 

tudományos készültséget el nem tagadhatni, az alaptörvények szorosabb meghatározásának 

előrebocsájtása után , azok közé sem az arany bullát, sem az I. rész 9. czimét, sem a bécsi és linczi 

békekötéseket nem számítja.; - de maga munkája megjelent első részében ezen kérdésről tüzetesen 

nem szólván csak mellesleg a királyi hitlevelet sarkalatos törvénynek nevezi, s az örökösödési 

törvények s 1791. 12. czik. fontosságát kiemeli.22 Beöthy Zsigmond alaptörvényeknek a fejedelem s 

nemzete között kötött azon szerződéseket mondván mellyeken a polgári alkotmány alapszik, azoktól 

a létszeres törvényeket megkülönbözteti; - alaptörvényeknek pedig tekinti az ős-szerződést, arany 

bullát, Sz. István I. könyv 1 fejezetet, I. 9. mellett az 1741. 8. változhatatlan törvénnyé emelt. 1723. 

1. 2. czikkjét, 1791. 3., a bécsi s linczi békekötést, és ezek összegét a királyi hitlevélben és 

királyesküben találja.23 Országismei íróink között Horváth Mihály sarkalatos törvénynek az eredeti 

szerződést, Sz. István I. k. 1 fejezetét, a királyi felségét meghatározó törvényt (II. 3.) 

 

5. oldal 

1723. 2., 1741. 8., 1791. 3. és 12. czikkelyét és az I. r. 9. cz. Mondja24, míg Schwartner és Fényes az 

imént elősoroltakból Sz. István I.k.1. fejezetét, 1791. 3. és 12. czikkjét s a II. r. 3. cz. Kihagyván, 

azoknak számát az arany bullával, bécsi s linczi békekötéssel szaporítják, mind hárman pedig az 

alaptörvények összegét a királyi hitlevélben találják 25 ; épp olly eltérő véleményekre akadhatni 

statusférjfiaink országgyűlési nyilatkozataiban is26. 

Ezen véleménykülönbség fő okát meghatározott vezérelvek hiányában feltalálhatónak vélem, hazánk 

alkotmánya századok műve lévén, saroktörvényei nem egy rendszeres oklevélben foglalvák hanem 

nyolcszázados törvényhozásunk termékei között elszórva, csak bizonyos vezérelvek fonalánál, 

mellyekben az alaptörvények lényegét jellemző vonások mintegy elvontan felállítvák, 

határoztathatnak meg. Az illy elveket kellőleg kifejtve sehol sem találjuk, és Petrovics ismertető jelei 

minden országos törvényre alkalmazhatók lévén kelleténél tágasabbak. 27  - nyilvánjogi íróink 

megfelejtkezvén Javolenus (Priscus) arany szavairól: „Omnis definitio in iure civili periculosa, 

parum est enim, ut non subverti posset”. A 18ik század majd nem általános módszerénél fogva az 

értelmezéseket vevék fel irányelvül és a mint ezek tágabb vagy szűkebb körűek valának több vagy 

kevesebb alaptörvényeket sorolának elő vagy ezeket a többi országos törvényekkel azonosíták; - így 

az alaptörvények ezen értelmezése mellynél fogva azok a „kormány bontakozását és gyakorlatát” 

vagy „az álladalom alakját és a kormányzás módszerét” 28  határozzák meg, minden nyilvánjogi 

szabályok is törvényekre alkalmazhatók, ámbár akármelly alárendelt tartalmú  nyilvánjogi törvényt a 

sarkalatosak közé nem sorolhatni, hacsak ezek valóságos fogalmát feláldozni nem akarjuk; - ha pedig 

a „szerződés általi megalapítást hozzáadjuk ezen modosítvány ha az országgyűlési alkudozásokat 

értjük, minden törvényre. Mert ha szoros értelemben vetnők általa olly törvények is kizáratnának 

mellyek forrásainkban határozottan „sarkalatosoknak” nincsenek; - az értelmezések tehát biztos 

irányelvül nem szolgálhatván, íróink részint a német birodalmi államjogról írt jeles s nagy hirű 

munkák nyomdokait szorosan e tárgyban is követték (mint egyáltalában a német publicisták befolyása 

nyilvánjogi munkáinkra szembetűnő)29 

                                                 
21/ Farkas Const.: Principia juris Publici Regni Hung. 1818. Zagrabiae, 4, 9, 11, 29, 30. l.. 
22/ Ungarisches Staatsrecht, 1816. Wien 
23/ Elemi magyar közjog, 1846. Pesten, 5, 7-10 l. 
24/ Statistica Regni Hungariae 2.r. Posonii 1802. 
25/ Schwartner: Statistik des Königreichs Ungarn II. Ofen (Buda) 1811. 2-9.l.; Fényes: Magyarország statistikája II. 

kötet, Pest 1843. 1-5 l. 
26/ Lád. p.o. Kolinovics Nova Ung. Periodus, Buda 1790/ 43. l. v. 1832/36. Országgyűlési napló XX. ülés 153.154. l. 
27/ Petrovics id. munkája 49. l. 
28/ Petrovics, Markovics id. munk. 
29 / Igy még Farkas munkájában a magyar Karok és Rendek értelmezésében (99.L.) a német birodalmi rendek lényegét 
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és ennél fogva Maszov és Pütter tanai szerint. IV. Károly arany bullája, a vestphaliai békekötés és a 

választási alkulevelek mintájára, - II. Andor arany bulláját, a bécsi és linczi békekötéseket és a királyi 

hitleveleket a sarkalatos törvények sorába iktatták, a nélkül hogyszerinti hasonlatosság helyességét 

mélyebben kutatták volna. 

Az alaptörvények mint azon jogszabályoknak mellyek rendeletein valamelly ország alkotmánya 

sarkallik30, meghatározásában mindenek előtt bizonyos vezérelvek mint megannyi ismertető jelek 

felállítása szükséges, s azoknak az egyes törvényekrei alkalmazása után eldöntendő vallyon 

sarkalatosnak tekinthető-e vagy sem?- azok pedig tekintettel a tevőleges jogtudomány feladatára 

általában, s honunk törvényhozására különösen következők: 

     I/ Mind azon törvények sarkalatosaknak tekintendők, mellyeket az ország törvényhozása 

azoknak nyilványított. 

     Ezen elv igazsága a tevőleges jogtudomány feladása s czéljából önkényt következik mert a 

tevőleges jog azon szabályok összege lévén, mellyek meghatározott álladalomban jogigazságoknak 

elismerve valóságos érvényességgel bírnak 31 . A jogtudomány feladványa azoknak alapelveit 

rendszerezni, okaira visszavezetni, értelmüket magyarázni de semmikép a törvény rendeletek helyébe 

saját alanyi véleményeket iktatni; valamint a bíró kötelessége nem a törvényről de a törvény szerint 

ítélni, úgy a jogcommentátor hivatása nem lehet a törvényhozónak nyíltan kijelentett elveit vagy 

rendeleteit saját meggyőződése szerint megigazítani, hanem azokat híven visszaadni, belső 

összefüggésöket kifejtve tudományos alakba önteni, - mert a törvénytannak, a jogbölcseletnek mind 

általános, mind alkalmazott részeitől – mellyek elseje (az észjogtudomány vagy bölcseleti jogtan ) az 

általános jogelveket kifejti, másodika (a törvények vagy tevőleges jog bölcselete) valamelly ország 

fennlévő intézvényeiré alkalmaztatja, - lényegesen különbözik. – És ezen egy elvvel beérhetnénk ha 

törvénykönyvünkben az alaptörvények rendszeres meghatározására akadhatnánk 

 

7. oldal 

de minthogy honunkban a törvényhozás az alaptörvények kimerítő előadását feladványául ki nem 

tűzén és csak mintegy esetleg az egyik vagy másik törvényt annak czimezvén az alaptörvények 

számát és körét végkép meg nem állapitá. Ezeknek még más ismertető jelére szorítkozunk mellyet 

azonban nem keletkezésök módjába hanem tartalmukba helyezvén ekként kifejezendőnek vélem: 

     II/ Alaptörvényeknek tekintendők azon törvények is mellyek honi alkotmányunk sarkelveit 

tartalmazzák, - habár törvényhozásunk által mind eddig azoknak nem nyílványíttattak. 

E két elv a dolog lényegéből folyván véleményem szerint biztos talpot nyújtanak az alaptörvények 

körüli kérdés mefejtésére mellyet már II. József korában egy rendszeres magyar közjogi munka 

főfeladványai közé számitának32, és fölösleges= vagy szerfelettinek már azért sem mondhatni mert 

törvényeink több helyett az „alaptörvény” lex fundamentalis kifejezéssel élvén, és némelly czikkek 

azoknak czimeztetvén. A törvénytudomány köréhez tartozik azok tudományos előadása által a 

törvényekben foglalt tételeket rendszeres alakba önteni. 

Az említett elvek figyelembevételével tehát következők volnának az ország alaptörvényei: 

     1/ II. András 1222 évben kelt arany bullája, mellyet országunk törvényhozása mindig annak tartott 

és jelenleg is tart; elegendő bizonyságul szolgál eziránt azon körülmény, miszerint királyaink 

megtartását a II. 14. cz. tanusága szerint esküvel ígérik, és több koronás fejedelmek oklevelei által 

ment a nemzeti szabadsága összege és chartája megerősítve. Jelenleg is a királyeskü szövegében az 

országos törvények általános megemlítésén kívül különösen megérintetik;- minél fogva ezen pontra 

nézve majd nem minden nyilvánjogi írók egyetértenek, kivévén Grossinget és Gustermannt, kik, 

hanem részint keletkezési módjánál, részint belső tartalmánál fogva azt nem csak az alaptörvények 

sorából kihagyák hanem érvényességét egyáltalában kétségbe vevék, - ámbár a történet bizonysága 

                                                 
képező „területi jog” említése előfordul 
30/ Bencsik id. munk.94. l., Rotteck és Welcker Staatslexicona Supplement II. 920. l. 
31/ Mackeldey Lehrbuch des heutigen römischen Rechts, Giessen 1829. 2. l. 
32/ Gustermann Ung. Staatsrecht VI.l. 
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szerint érvényességet századok szakadatlan folyta alatt honunk koronás királyai nem csak nyil- 

 

8. oldal 

tan elismervén, hanem minden kormányváltozás alkalmával az erkölcsi biztosítékok 

legerősebbikével- királyi szavok és esküjök által megerősítetvén. Kötelező erejét akár millyen lett 

volna első eredete, kételyen kívül helyezék; a tartalmából vont védokokra vonatkozólag pedig 

megfelejtkezék az említett két iró, hogy az más középkori hasonló oklevelekével majd nem 

összhangzó, nem jelenkorunk az alaptörvények körüli nézetei és követelményei, hanem az akkori 

viszonyok szempontjából megitélendő, -szem elől téveszték hogy habár rendelvényei az idők változó 

viszonyainál s az emberiség haladásánál fogva többé czéljának meg nem felelnének, innen czélszerű 

módosítások és javítások szükségét, de semmikép belső törvénytelenségét, még akkor sem lehetne 

következtetni, ha kizárólag bizonyos néposztály javára kelt volna is, minek ellenkezőjét azonban ezen 

bulla több rendeleteiből világosan bebizonyítani minden nehézség nélkül lehetne33, de hagyjok ezen 

elavult erejöket rég vesztett védokokat mellyek mennyiben ezen bullának tökéletlenségeit tekintve 

korunk szempontjából tekintve kiemelik a haladásnak senki által kétségbe nem vont szükségét 

bizonyítván. Közösen elismervék, mennyiben pedig tettleges érvénytelenítésére és megtartásátóli 

felszabadításra irányozvák világos tanúságul szolgálnak miként az említett írók azon publicisták 

sorába tartoztak kik az észjog örök elveinek fonák alkalmazása által a tevőleges intézetek alapzatait 

egyoldalúlag megrendítvén emlékezetökből kifelejték, miként a kötött szerződvények szentül tartása 

az igazi észjog főelve. - Kik midőn a fejedelmi jogokat elvont tételekkel szerződési viszonyok 

felbontásával öregbíteni iparkodának, meg nem gondolák milly kétélű fegyverhez nyúltak, és milly 

kitűzött czélukkal ellenkező eredményekre vezethetne elveik gyakorlati alkalmazása; - Ők azon 

jogászok iskolájához számítandók mellynek tanai a német területi rendek jogaira nézve olly lényeges 

befolyással valának, mellynek követői részint az egyedországlás természetéből34, részint az álladalom 

javának a szabadalmak tulajdonságaiból vagy ezeket első eredetétől vont okoskodások által minden 

törvények szerződések szabadságok és szokások érvényességét megtámadván, a múlt század 

hatodtizedében 

 

9. oldal 

veszélyes elveiknél fogva a göttingai törvénykar egyik nyilatkozatában az emberiség ellenségeinek 

czimeztettek. Ezen tanok ideje már jelenleg lejárt, világrendítő események bizonyiták miként a 

fejedelmek szent jogai és a nemzetek szabadságai kölcsönös biztosítékul szolgálnák egymásnak, s 

miként sem a kiegyenlitési rendszerben sem egy múlt kor hagyományai bálványozásában, hanem 

észszerinti haladásban, figyelemmel a fennálló intézvényekre, rejlik, valamint az örök igazság 

követelménye úgy a józan politicának sarkelve is. 

     2/ A Hármaskönyv II. részének 3. czímje és az 1608. évi k. u.1. tczikk; - az első Magyarhon 

országlási és kormányalkatát a főhatalom törvény és szokás kijelölte korlátaival, - az utóbbi a 

főhatalmi jogok gyakorlatában részt vevő országos Rendek osztályait és tagjait meghatározván, e két 

törvényes rendelkezésben honunk országos intézményeinek sarkelvei foglaltaknak és ennél fogva 

tartalmuknál fogva az alaptörvények közé sorozandók. 

    3/ A thronörökösödési rendet és feltételeit meghatározó törvények tehát az 1687. 1.2; 1723. 1. 2. 

és az 1791. 3 tczikk, mellyekben a felséges uralkodó családnak örökösödési joga és rendje, - a 

Koronájának szüksége és határideje nem különben az örökös Király felsége határozottan kijelentetvén 

mind tartalmuknál mind az 1791. 3. tczikk nyilt szavainál fogva az ország sarkalatos törvényeihez 

számítandók. 

     4/ A bécsi és linczi békekötések 1606 és 1645 évről, mellyek nem csak az ország Rendei által az 

1791. 26. bévezetésében sarkalatosaknak nyilvánítattak, hanem az 1608. k.e. (koronázás előtt) 1. és 

1647. 5. tcz. által megerősittetvén, és polgártársaink legbecsesebb jogainak egyikét vallásuk szabad 

gyakorolhatását meghatározván tartalmukra nézve is azoknak tekintendők, - miért is az evangelica 

                                                 
33/ Fényes Statistikája II. kötet 4. l. 
34/ Petrovics id. munk. 63. l. 
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vallás jogviszonyait határozatabban kifejtő és a békekötések kiegészitéséül szolgálandó 1791. évi 26. 

és 1844. 3. tczikket ide tartozandónak vélem.35 

     5/ Az 1608. k.e. 10. s 1741. 11. tcz. Mellyek a magyar status-ügyeknek magyarok általi kezelését 

elrendelvén, - mind belső fontosságuknál mind az 1791. 14. tczikk szavainál fogva alaptörvényeknek 

tekintendők. 

     6/  Az ország területi épségét és alkotmányos függetlenségét biztositó 1715. évi 

 

10. oldal 

3. tczk. - és 1791. évi 10. tczikk; - ha ezek már belső nyomosságuknál fogva az alaptörvények közé 

sorozandók, - úgy ő felségének és az országos Rendeknek é tárgyak iránt az 1715. 3. tcz. 

Szerkezetében nyilvánított akaratja; - a királyi hitlevél és koronázási eskü tartalma, végre az 1827. 

évi 3. tczikk fölzete és szövege minden kételyt eloszlatnak. 

     7/ Az 1791. 12. 13. 19.  tczikkek, mellyek a törvényhozási, birói és végrehajtó hatalom gyakorlata 

iránti alapelveket, az országgyülések időszakonkénti tartását, és az ország Rendei adó (………) 

ajánlatok iránti jogait tartalmazván, a fejedelem és az ország Rendeinek jogkörét és viszonyait a 

legfontosabb tárgyakra nézve meghatározzák, nyilvánjogunk alapkérdéseit minden kételyek 

eloszlatásával világosan megfejtik és az 1827. 4. és 5. tcz. által megerősítve, ugyanazon évi 3. 

tczikkében nyiltan alaptörvényeknek czimeztetnek. Végre a joghasonlatosság elveinél fogva. 

     8/  Az 1791. 27. melly a nem egyesült görögök vallásszabadságát törvényesen biztositván azoknak 

polgárjogait is megalapitja. 

És ezekben összpontosulva találom honunk azon törvényeit, mellyek alaprendszerünk főelveit 

magukba foglalják és a fennérintett ismertető jelek szerint sarkalatosaknak mondandók; - az 

alaptörvények sorába azonban nem számíthatom: 

       a/ Az eredeti vagy ősszerződések, Béla király névtelen jegyzője történetének 5 és 6ik fejezetében 

foglalt hagyományát; mert ámbár én ezen szerző hitelességét legkevésbé sem akarom kétségbe vonni, 

még is a történeti hitelesség és diplomaticai vagy jogbizonyító érvényességű oklevelek közötti 

különbséget szem elől téveszteni lehetetlen, röviden de kimeritőleg nyilatkozik e kérdés iránt 

nyilvánjogunk koszorús iróinak egyike midőn irja36: „a történeti hitelesség és a törvénynek tartozó 

szentsége között roppant különbség létezik; - az alaptörvényeknek, mellyek a polgári főhatalom 

illetőséget és gyakorlatát meghatározzák az országlók és alattvalók jogait kijelölik,- nem akármilly 

történeti valószinűségen,- hanem a fejedelem s nemzet világos megegyezésén alapulniok kell; azokká 

a törvényhozó ünnepélyes szentesítése által emeltetniök kell. - Egyes névtelen tanúnak elbeszélése 

tehát, melly 

 

11. oldal 

három száz évvel később íratott és előbb mint sem magány történetiró által hetven év előtt 

közrebocsájtatott volna, sehol sem, legkevésbé pedig a törvényhozás által valaha megemlitve lőn, - 

történeti hitelességnél többet nem igényelhet”. - Az eredeti szerződést tehát nyilvánjogi 

törvényhozásunk őshagyományának, - álladalmi eredetünk történeti emlékének, alkotmányos 

viszonyaink első csirájának méltán tekinthetjük, - de sarkalatos törvények sorába mellyekből jogokat 

és kötelességeket bizonyítani országjogi következtetéseket vonni lehetne, nem iktathatjuk. 

     b/ Az I. 9.czímét, mert az abban foglalt nemesi előjogok az arany bullában gyökereznek és egyrészt 

inkább a törvénykezési rendszer mint országjog köréhez tartoznak; nem is osztozhatom azon 

általánosan elfogadott véleményben mintha az említett czím és a nemesség adómentességét még 

világosabban megalapító 1723. 6. tcz. az 1741. évi 8. tczikk által örökké változhatatlan 

alaptörvényeknek nyilváníttattak volna, - mert mellőzvén az illy rendelvénynek belsé 

érvénytelenségét és azon körülményt miszerint az utóbbi törvényczikk ujabb törvényes 

intézkedéseink által sarkaiban megingattatott, azon vélemény sem a törvény szavaiban gyökerezik 

                                                 
35/ Lád. az 1844. 3. tcz. bévezetését 
36/ Disquisitio historica de modo consequendi summum imperium in Hungaria; Buda 1820. 175, 176. l /névtelenül, de 

gróf Cziráky Antal/. 
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sem alkotási történetével (genezisével) össze nem egyeztethető;- mert még azon törvényekben 

mellyeket változhatatlanoknak nyilvánítani kívánt törvényhozásunk ez világosan nyiltan mondatik ki, 

mint Mátyás 1486 végzeményiben (latin idézet)37 addig az 1741. 8. tczikkben a nemesek sarkalatos 

jogait nevezetesen pedig adómentességöket biztositó Hármaskönyv I. részének 9. czíme és 1723 évi 

6. czikk egyedül a hitlevélnek a „törvények értelme gyakorlata” iránti záradéka alól kivétetnek az az 

minden ezen szabadságok értelme és gyakorlata fölötti országgyülési alkudozások jövendőre 

megszüntetetvén a fennálló szokás szerint magyarázandók és gyakorlandóknak határoztattak, ezen 

magyarázatot igazolja az említett genesise és történeti előzményei; a múlt századokban az 

államegység és ebből folyó törvényhozási hatalom eszméje kellőleg kifejtve nem lévén a 

jogviszonyokleginkább szokások által határoztattak meg, és ennél fogva a Rendek törvényhozá- 

 

12. oldal 

si részvéte, melly korunkban sarkalatos jogaik közé számíttatik. Kevésb fontosságúnak tekintett és 

hazánkban is oklevelek és törvényekben csak mellesleg említetett 38  úgyszinte a Közszükségek 

fedezéséhezi kötelesség melly már a polgárzat eszméjét feltételezi, - elismerve nem lévén, azok 

csupán szabad ajánlások útján födöztettek, és vannak példák miszerint Némethonban illy ajánlatok 

után a fejedelmek különös oklevelekben elismerik, hogy azok nem kötelességből hanem a Rendek jó 

szándékából tétettek (Schadlosbriefe) 39 ; a Rendek tehát mint önálló testületek fejedelmeikkel 

alkudozván legfőbb gondjukat nem annyira a statusélet fejlesztésére mint a fennálló jogállapot 

biztositására, a nemzeti szabadalmak öregbitésére irányozzák; s ez honunkban is akként lévén, az 

ország Rendei jogait főbiztositékait a koronázás alkalmaival készült hitlevelekben találák és ezekben 

minden Kormányváltozás alkalmával szabadalmaik megerősítését nyerék;- I József hazánk legelső 

örökös királya hasonlólag az ország Rendei és lakosai előjogait, kiváltságait és szabadalmait 

megerősíté, de mind maga, mind utódja III. Károly 40  azoknak értelme és gyakorlata fölötti 

országgyülési tanácskozás jogát nyilván fenntartották;- megerősítették tehát feltételesen (latin idézet) 

mert milly különbözők valának az országos Rendek jogainak értelme és gyakorlata iránti vélemények 

az 1687. 4. tcz. bevezető szavaiból, nem különben a jobbágytelken lakó nemesek adózására nézve 

később divatozó eltérő szokásokból eléggé kitűnik. 1715. évben az országos Rendek a 3 tczikk 

erejénél fogva az ország alkotmányos függetlenségét és területi épségét olly tárgyaknak jelenték ki, 

mellyre minden országgyülési tárgyalások körén kivül lévőkre az említett záradék nem alkalmazható 

fennmaradván egyébiránt annak teljes ereje.1723 esztendőben a pragmaticai szentesitvény elfogadása 

után az I. r. 9.czimének a nemesség adómentességét tartalmazó szakasza törvényesen akként 

magyaráztatott, hogy nem csak a földesurak de a többi nemesi jogokkal felruházott személyek is 

minden adózástól mentesek41; az 1729. országgyűlésen az emlitett czím értelme és gyakorlata fölötti 

alkudozások újólag megkezdetvén, annak a királyi biztosok szűkebb körű értelmet tulajdonitának 

állitván, hogy az adómentesség csak a tulajdonra nem pedig zálogban vagy haszonbérben tartott 

földekre alkalmazható42, 
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illy alkudozások megújításának elejét veendők az 1741. országgyűlésen egybegyűlt Rendek már a 

királyi hitlevélben az adómentesség előjogát az említett záradék alól kivenni óhajtották és Mária 

Terézia hozzájárulásával alkották az 1741. 8. tczikket, melynek erejénél fogva azon elvet miként az 

adó nem a földen fekszik „opus non inhaeret fundo”, és egyáltalán az adómentességi előjog akkoriban 

elfogadott értelmét és gyakorlatát minden további alkudozások mellőzésével teljes erejében 

fenntartandónak határozák; -hogy ez értelemben vétetett az 1741. 8. tczikk- hogy az országos Rendek 

csak a folytonos alkudozásokat az újabb még újabb magyarázatok kísérleteit óhajtánk. Kitűnik mind 

                                                 
37/ 1486. Conclus § 2. 
38/ P.o. III. András 1298. végzeménye előszavában;-1635.18. 
39/ Lád. e tárgyról Wilda prof. érdekes czikkét „Landstande” a Rechtslexikon VI. köt. 791-926 l. 
40/ 1687.1. tcz. 1715. 2. tcz. 
41/ 1723. 6. tcz. 
42/ 1832/6 Országgyűlési napló V. kötete 120. ülés 78. l. 89. l. 
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a Rendek országgyűlési nyilatkozataiból mind az e tárgyban kelt felírásukból;- így Kolinovics (Gábor) 

bizonysága szerint gróf Berényi Tamás zemplényi főispán az emlitett záradékra vonatkozólag állítá 

(latin idézet);- Kvassay (László) Bars megye követe pedig megemlitvén az 1729.évi alkudozásokat 

(latin idézet )43; az országgyűlési felirásban hasonlólag hivatkozással az 1729 eseményekre mondatik: 

(latin idézet )44;- illy értelemben nyilatkozott Ürményi is közjogi kéziratában45 miből világosan 

kitetszik miként az 1741. 8. tczikknek alkotásánál korántsem azon tág értelem tulajdonittatott mint 

későbbi időkben nevezetesen már az 1791.országgyűlésen történt. 

      c/ Sz. István Végzeménye I. könyv 1. fejezetét, melly a király vallásáról szól, mert mellőzvén is, 

hogy Sz. István királyunk első könyve Imre fijához intézett tanításokat tartalmazván, törvénynek 

szorosan nem is tekinthető, - az örökösödési rendet és feltételeit meghatározó 1723. évi 2. tczikk a 

király vallása iránt nyíltan rendelkezvén 
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e tárgyat végkép elintézi és kimeriti. 

      d/ A királyi hitleveleket, mellyek inkább az alkotmányos biztosítékok közé sorolandók, mert 

habár választási országokban, mint hajdan a német birodalomban, hol az alkulevélbe új meg új 

feltételek, mint megannyi törvényes intézkedések megalapíttattak ezt különös önálló alaptörvénynek 

tekinteni lehetett, hazánkban a királyi hitlevélben új törvényes elvek fel nem állitatthatván hanem az 

ország Rendei már létező alkotmányos szerkezetök különösen némelly főfontosságú törvények 

fenntartása iránt biztositatván, a királyi levélben foglalt egyes törvényeket ugyan, de nem a biztositó 

oklevelet sarkalatos törvénynek nevezhetjük; - illy értelemben nyilatkoztak az 1790/1 országos 

Rendek midőn híres october 5. kelt felirásukban a királyi hitlevelet választási alkulevéltől szorosan 

megkülönböztetvén az alapszerződések és törvények biztosítékának nevezék46; -ezt következtethetni 

Ürményi és Rosenmann állításaiból is47, sőt Schwartner, Fényes és Beöthy a királyi hitlevelet az 

ország alaptörvényeinek összegét magában foglaló okiratnak mondván, mintegy (…..) elismerik hogy 

külön sarkalatos törvénynek nem tekinthető48. Végre. 

     e/ A katonai végvidékeket szabályozó rendeleteket mellyeket külföldi irók sarkalatos 

törvényeknek czimeznek ,- ezek közé már azért sem számíthatom mert nem országos törvények 

hanem a végvidék közigazgatása iránt kibocsájtott létszeres szabályrendeletek, (….) és a végvidéket 

törvényeink értelmében nem is önálló területnek hanem az ország kiegészitő részeinek tekintendő;- 

belügyeire vonatkozó rendeletek tehát ép olly kevéssé czimezhetők alaptörvényeknek mint a jász-

kun, turmezei hajdú fiumei buccari kerületek rendezését szabadalmait tartalmazó okiratok, ámbár 

azon törvényhatóságok részletes álladékának alapjául szolgálnak. 

Ezekben pontosulnak össze az alaptörvények körüli nézeteim, mellyek habár e 
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tárgyat ki nem meritik, még is valamint e kérdés valahárai megfejtésére némi adalékul szolgálhatának 

ugyszintén bizonyságul is szolgálnak milly kevés gond fordittatott mindeddig honi közjogunk 

legfontosabb kérdéseinek kellő tudományos felderitésére. 

 

Zágráb 1847. october 20. 

 

 Dr. Pauler Tivadar 

                                                 
43/ Kolinovics Nova Ung. Periodus 143. 192.l. 
44/ Schwandtner Scriptores Rerum Hungaricarum Tom. II. (1746) 585. 586. 587. l. 
45/ P. II. 10. 
46/ Diploma enim nihil aliud est, quam de observanda Regni constitutione in aditu regiminis praestanda assecuratio, ex 

indole et natura sua non aliud, quam constitutionis iam praestabilitae, et in pactis successionis radicatae, securitatia media 

comlectens. Non est proinde haec nova quaepiam capitulatio stb. Országgyűlési Irományok 187 l. és Fessler: Geschichte 

der Ungarn X. kötet 736-745. l. (megjegyzés: az idézett szövegrész a 739-740. lapszámon olvasható) 
47/ Ürményi P. II. 5. Rosenmann: Staatsrecht 55 l. 
48/ Schwartner II. 4.l. Fényes II. 3. l. Beöthy 10. l. 


