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A cimben jelzett harom fogalom szerves egyseget
kepez Deak Ferenc eletmiiveben. Irasaiban,
egyeni es allamferfiui megnyilatkozasaiban min-

dig az igazsdgos jogot kereste, es csak ajogszeru hatal-
mat fogadta el. Tole szarmazik a mondas: ,,Ha szabadok
akarunk lenni, legyiink igazsagosak." De paratlan er-
kolcsi tisztasaga azt is igazolta, hogy aki a kozeletben
igazsagos akar lenni, annak szabadnak kell maradnia.
Deak szabad es fiiggetlen maradt minden hatalomtol,
nem fogadott el lekotelezo tisztsegeket. Talan maig az
egyetlen magyar politikus, akinek meg a csaszar sem
adhatott semmit. Az alabbiakban Deak Ferenc leg-
jellemzobb tevekenyseget, jurisztikai munkassagat te-
kintem at, csupan megemlitve jogfelfogasanak elmeleti
alapjait, jogismeretet, jogaszi habitusat, bunteto-, ma-
gan es kozjogi gondolkodasanak legfontosabb elemeit.

A TERMESZETJOGI IGAZSAG KOVETOJE

Jogszemlelete az elvont igazsagok rendszerere, a terme-
szetjogra epiilt.1 A jog es igazsag viszonya gyakori
hangsulyt kapott reformkori felszolalasaiban. Van egy
torveny, mondta 1833-ban, amelyet a hatalom es
eroszak el nem nyomhatott, amely nelkiil irott jog igaz-
sagos es boldogfto nem lehet: ez a termeszetjog meg-
szeghetetlen torvenye.2 A termeszeti jogra hivatkozott
1836-ban is, amikor a foldesurak biraskodasi jogat bito-
rolt hatalomnak nyilvanftotta.3 A jobbagyok szemelyes
szabadsagat sem ugy kerte, mint ,,kegyelmet vagy ajan-
dekot," hanem ugy siirgette, mint igazsagot, amelyet
,,az emberiseg jussainak sertese nelkiil meg sem lehet
tagadni."4 Az orokosodest termeszeti szabalynak tartot-
ta, amely a szeretet idealjara epiilt. Ezen az alapon ta-
madta az osiseget, 1834-es orszaggyulesi beszedeben.
Az allamtudomany alaptetelere hivatkozva a szolassza-
badsagot es a gondolkodas szabadsagat ,,termeszetbol
nyert jognak" tartotta, amelyet csak a kozakarat kifeje-
zese, a pozitiv torveny korlatozhat. A termeszetjogi
gondolat tiikrozodik a halalbtintetes elleni allasfoglala-
saiban is. Kovetve a francia felvilagosodas gondolkodo-
it, elso megyei felszolalasaban az eletet megtarto ke-
gyelem mellett ervelt. Palyajuk elejen Marat es Robes-
pierre is a halalbiintetes ellen leptek fel, majd - hata-
lomra jutva - 6k koveteltek leghangosabban a nyaktilo
alkalmazasat. Deak elete vegeig kitartott abolicionista
allaspontja mellett.5 Szalloigeve valt mondasa, misze-
rint ,,igazsag az egben van, a folddn csak a jog," kozna-
pi ertelmezessel nemi rezignaciot tiikroz. Pedig nem je-
lent mast, mint a termeszeti torveny elsodlegesseget a
torekeny evilagi jogszolgaltatassal szemben.

Jogismerete paratlan volt. Rendkiviili emlekezote-
hetsegenek koszonhetoen barhol feliithettek elotte a
Corpus Jurist, az elkezdett latin szoveget folytatni tud-
ta.6 A regi magyar torvenyekben elrejtett onvedelmi
erot csak olyan tajekozott jogasz ismerhette fel, mint 6.
Ezzel magyarazhato, hogy 1861-ben es 1867-ben az
avult jogszabalyokbol erveket meritett a nemzet igazsa-
ga mellett, holott azokrol majdnem mindenki azt hitte,
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hogy 1848-ban ertekiiket vesztettek.7 A regi jog ilyen
mervii ismerete a vilag mas reszein csupan jogtorteneti
kuriozum, de a 19. szazad Magyarorszagan Deak Fe-
renc torvenytudasara meg nemzeti fontossagu kerde-
sekben is tamaszkodni lehetett.8

Deakot nem csupan elvont szabalyismeret, hanem jo-
gaszi batorsag is jellemezte. Legnagyobb, szemelyes
kockazatot is jelento jogi kiizdelmet az onkenyes bfroi
hatalom ellen folytatta. Az 1839-1840-es orszaggyflle-
sen a jog neveben az igazsagert szallt harcba a hatalom
ellen. Wesselenyi, Kossuth es Lovassy perbefogasat
torvenytelennek, az onkeny megnyilvanulasanak tartot-
ta. Az 1839. Julius 3-ai felszolalasaban a visszaelo fel-
sobfrosag tagjait, elet es halal korabeli urait, hatalmi
visszaelessel vadolta. Jogaszi habitusanak tovabbi fon-
tos eleme peldas kovetkezetessege volt. Elso megyei
beszede a halalbiintetes ellen szolt, allaspontjat nem
valtoztatta meg akkor sem, mikor parttarsai errol mast
gondoltak. Elso alsohazi indftvanya a botbiintetes eltor-
leset celozta, ezert is elete alkonyaig harcolt, es csak
reszleges sikert ert el. (1871:52. tc.). Elso hatalomelle-
nes felszolalasaban a jobbagyok szamara ,,az emberiseg
legszebb jussait," a szemelyi es vagyoni batorsagot
kovetelte,9 de ezert meg a neoabszolutizmus idejen is
kiizdenie kellett. Tiirelemmel ervelt, nem volt a jogi
doktrmak es a hajlithatatlan iranyzatok kepviseloje.
Csengery Antal szerint ,,egyszeru nagysag," aki tiire-
lemmel kereste, varta ki es ismerte fel a tortenelmi
alkalmat.10

Deak Ferenc nemcsak sziiletesenel es sorsanal, ha-
nem kepzettsegenel es jogi meggyozodesenel fogva is
hazai talajon allt. Kiilfoldon nem tanult, ha a hataron
tiilra ment, egeszseget kereste, Becsben hazaja osi joga-
ert perelt. Kozvetlen tapasztalatokbol ismerte a magyar
valosagot. Tudasanak alapjait a jogi muveltsege adta.
Ismeretei nem szorftkoztak csupan a Corpus Juris, az
orszaggyulesi elozmenyek, kiilfoldi torvenyek, vagy a
tortenelem ismeretere; jogi tudasat a hatalmas logika es
szellemi kepesseg a tudas legmagasabb korebe emelte.
Senki sem ertette meg jobban gondolatanak es erzese-
nek minden fzevel azt, hogy elsosorban a korszerd re-
formok segftsegevel lehet alkotmanyunkat es jogren-
diinket korszerusiteni. 6 ezt tanulta a tortenelembol, es
ezt a peldat kovette.11 Az 1789-es eszmek koran meg-
termekenyftettek gondolatait. Fiatal korabol fennmaradt,
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torvenyszeki beszedei is mutatjak, hogy a Beccaria,
Filangieri, Howard neveihez fuzodo humanisztikus
mozgalmak milyen erosen hatottak ra. Ma mar tudjuk,
hogy ismerte az europai irodalom alapveto jogi, allam-
tudomanyi es kozgazdasagi muveit. A nemeteket koz-
vetleniil, a tobbit nemet forditasban.12

Eletutjan - annak allando ertekeit hangsulyozva -
harom szakasz kiilonitheto el. Zala bolcsekent batran
harcolt a termeszetjogi igazsagokert, ahogyan Kolcsey
irta, a tomegekre is tekintettel. Ezutan a jogi forrada-
lom iigyvedjekent a radikalis ellenzekiekkel es a reak-
ciosokkal szemben a legitimitasra, a torvenyessegre hi-
vatkozott. Tegyiik hozza, ebben a periodusban Kos-
suthek mereszebb reformjait is torvenyesnek ismerte
el. Az 1848-as valtozasokat vallalta, az 1849-es forra-
dalommal szemben sem bontott zaszlot. Igy lehetosege
nyilt arra, hogy eletenek harmadik szakaszaban, a haza
bolcsekent a 19. szazad egyetlen olyan sikeres allam-
ferfija legyen, aki erkolcsi feddhetetlenseget mindve-
gig megorizve,13 hitelesen kiizdhetett a jogfolytonos-
sagert.

A HUMANUS BUNTETOJOG ELOHARCOSA

A jogrol, igazsagrol, hatalomrol es ezek viszonyarol
vallott nezetei legmarkansabban a biintetqjogi munkas-
sagaban tiikrozodnek. Gondolkodasara nagy hatassal
volt Beccaria korszakos muve. Elso elhiresiilt beszede a
halalbiintetes ellen szol, ebben szo szerint idezte a jog-
filozofus teteleit. Ervelt a biroi meltanyossag mellett,
hivatkozott az eletet megtarto kegyelem fontossagara, a
biintetojogi megtorlas ertelmetlensegere. A biintetojogi
tervezetrol 1832-ben frt eszreveteleiben a jogszolgalta-
tas torvenyhez kotottsegerol, az artatlansag velelmerol,
az anyagi es erkolcsi rehabilitaciorol, a rendkiviili biras-
kodas visszaszon'tasarol frt . Elutasitja a korabeli
inkvizicios jellegu eljarast. ,,A vetek maradjon inkabb
biintetleniil, - vallja - mintsem hogy valamely, talan ar-
tatlan polgarnak igazsagtalan serelem okoztassek." A
torvenyek ertelmezeserol szolo 1834-es orszaggyulesi
beszede is Beccaria gondolatmenetere epiil.

0 volt az 1843. evi anyagi javaslat osszeallitasaert
felelos testiilet elnoke. Bar annyi nagyszeru elme meg
nem u'lt egyiitt torvenyszerkeszto bizottsagban, a kidol-
gozott anyagi javaslatban - Pulszky Ferenc szerint -
minden szo Deake volt,14 Az 1843-as alkotas valoban
rendkiviili. Nem elozte meg hosszas elokeszites, nem
ki'serte segito allami figyelem. Az elkesziilt mO abbol
indult ki, hogy az allam csak legvegso esetben veheti el
az egyentol a szabadsagat, de eleterol nem rendelkez-
het. A hatalomnak ugyanazon erkolcsi elveket kell ko-
vetnie, mint amelyeket az egyentol elvar. A polgart ak-
kor kell legsiilyosabban btintetni, ha embertarsa eletere
vagy szabadsaga ellen tor. A biintetes deaki ertelemben
nem merev megtorlas, nem valamely abszolut erkolcsi
parancs megvalositasa. Celja az osszesseg vedelme, es
az egyen megjavitasa. A javaslat biintetes celjat nem az

, elrettentesben, hanem a javitasban hatarozta meg. A

biintetqjog feladata nem meriil ki a tettes megbiintetese-
ben, a sertett erdekeit is vedeni kell, karat meg kell teri-
teni. Deak biintetestanaban humanus vilagfelfogas
tiikrozodik.15 Nezeteivel szemben kesobb a hazai jog-
rend a tudomany es a torvenyhozasi technika szempont-
jait, a nemet kodexet kovette. Kiilonos elegtetel, hogy a
20. szazad biintetojogi doktrfnai visszahoztak Deak esz-
meit. A halalbiintetes eltorleseben, a visszaeses szaba-
lyozasaban, a buncselekmenyek kettos felosztasaban, a
biintetes vegrehajtasanak modjaban, a biintetes neme-
nek es mertekenek a tett indokaihoz es a tettes szeme-
lyisegehez valo alkalmazkodasaban, a sertett fel erdeke-
inek eloterbe helyezesevel a jelenlegi gyakorlatot
elolegezte meg. Az 1843-i javaslat volt az elso az euro-
pai kodexek kozott, amely a szabalyozas sulypontjat az
altalanos tanokra helyezte, az elso, amely az individua-
lizaciot elso rangii kerdesnek tekintette.16 A javaslat
biintetesi rendszere, a benne megnyilatkozo fejlett tor-
teneti jogerzet ma is meglep benniinket. Deak kifejezett
kfvansagara a torvenyjavaslat szovege egyszeru, a koz-
nyelvhez kozel allo volt.17

Mittermayer heidelbergi tanar, a legtekintelyesebb
nemet biintetojogasz szerint: ,,Egyetlen torvenyhozasi
munka sem mutatott oly magas fokii torekvest a kor ha-
ladasanak, az igazsag kovetelmenyenek s a biintetojog
vivmanyainak megfelelni, mint a magyar javaslat. Egy
torveny sem oly eredeti, mint a magyar."18 A szakiroda-
lom gyakran rokonitja Deak kodifikacios tettet a napo-
leoni jogosszefoglalasi sikerekhez. Legyiink kisse elfo-
gultak Deak javara: Napoleon csak az elvek meghataro-
zasaban vett reszt, a mi kodifikatorunk eredmenyes volt
a reszletkerdesek kidolgozasaban is.

Ha a biroi onkeny ellen nem is tudott forumot terem-
teni, ragaszkodott a birak valasztasanak elvehez es az
eskiidtszek intezmenyehez. A politikai termeszetu bun-
iigyeket ki akarta venni a kozonseges biroi hatalom
kezebol. Minisztersege idejen 6 vezette be a sajtoes-
kiidtszeki eljarast. Az 1843. evi javaslataban a kapitalis
politikai pereket egy allambirosagra kivanta ruhazni.
Ezt a gondolatot fejlesztette javaslatta az 1870. Julius 7-
ei allambirosagi koncepciojaban. Elsokent vetette fel
Magyarorszagon az alkotmanybiraskodas sziiksegesse-
get. Ezt is a hatalom igazsagossa tetele, humanizalasa,
joghoz kotese erdekeben.19

A MAGANJOGIJOGEGYENLOSEG
HIRDETOJE

Zala bolcsekent harcolt a kereskedelmi, valto, csodjog
korszerusiteseert. Kovetelte a foldesur es a jobbagy
kozti viszony rendezeset, megpedig a termeszet szent
torvenye neveben. A birhatasi juss (a tulajdonhoz valo
jog) szerinte minden ember velesziiletett joga. Harcolt a
hitbizomany eltorleseert, mert azt a termeszet rendjevel,
a jogi egyenloseggel osszeferhetetlennek tartotta. A
jobbagytelkek teriiletenek megallapltasa koriili vitaban
hetszazezer joggal biro erdekevel szembehelyezte a het-
millio jogtalant. A kozboldogsagot az allam legfobb
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celjanak tartva, kovetelte az orokvaltsagot is. Nem egy-
szer mondta: mindezert azok neveben is kiizdott, akik-
nek sorsarol volt szo, de akiknek nem volt szavuk a ren-
dek orszaggyulesen.20

Vecsey Tamas szerint ,,igazi jogasz az, aki a jognel-
kiilinek jogot szerez." A jogkiterjesztesben az orszag
sorsat meghatarozo mindharom reformkori politiku-
sunknak donto szerep jutott. Szechenyi a gazdasagi es
hiteltorvenyhozas, Kossuth a jobbagyfelszabaditas te-
ren adott jogot. Deak Ferencnek ezen a teren is a ki-
egyenlites, a kibekftes tortenelmi muve jutott. A ma-
gyar maganjogi kiegyezes az 1861. evi orszagbfroi er-
tekezleten tortent meg.21 Ebben az esetben is a magyar
jogfolytonossagot kellett idegen hatalom oktrojalta
torvenyek altal visszaalli'tani, az 1848-i torvenyhozas-
nak az intezmenyek lebontasaban eredmenyes, az epf-
tesben megakadt munkassagat gyors utemben uj intez-
menyekkel potolni. A magyar maganjogot kellett ki-
bekiteni az osztrak joggal, osi szabalyainkat az idegen
alkotasokkal, a jogfolytonossag el vet a kialto uj sziik-
segletekkel. Mindezt olyan teriileten, ahol a legcseke-
lyebb megrazkodtatas ezrek vagyoni letet veszelyez-
tette es olyan legkorben, amelyben izzo gyulolet fo-
gott koriil mindent, ami idegen, es fanatikus rajongas
mindent, ami hazai. Deak mentette meg a magyar tor-
venyek mellett a telekkonyvet, az lirberi es osisegi
reformot.22

A KOZJOGI TORVENYESSEG ORE

Az igazsagos es torvenyes hatalom kerdesevel legtob-
bet kozjogi muvei foglalkoznak. Mondhatjuk, Deak a
magyar allamjog oriasa volt. Ma mar tudjuk, a kozjog
nem mas, mint a torvenyes valosagga valt politikai si-
ker. Senki sem latta tisztabban, mint 6, hogy a hatalom
nyers eroszaka ellen a jog erotlen fegyver. Megis, Deak
a maganjogban a magyar jogerzet, a kozjogban a ma-
gyar torvenyesseg megtestesitqje volt. Hatalomfelfoga-
sa a szerzodeselmeletre epiil, a tarsadalmat, mint Rous-
seau, polgari tarsasagnak tekinti. A szolasszabadsagrol,
1835-ben tartott beszedeben a klasszikus liberalis tezist
idezte: alkotmanyos allamban a torvenynek kell ural-
kodnia. A megyei vitakban batran ervelt a halado refor-
mok mellett. Ugy velte, hogy az onkentes orokvaltsag
,,nem serti polgari alkotmanyunkat," az abszolutizmus
idejen arrol irt, hogy a jogegyenloseg korparancs, de a
,,hajdani idegen hoditas" miatt nem lehet teljes.

Ot legnagyobb kozjogi muve: az 1861-es ket felirati
javaslat, az Adalekok, a Hiisveti cikk es az 1867-ei fel-
irati beszed a jogfolytonossag bibliaja volt. Ezekben be-
bizonyitotta, hogy az Osztrak Csaszarsag es Magyaror-
szag, mint ket allam kozott semmifele allami szovetseg
vagy szerzodes soha nem jott letre, es fgy a ket allam
szuverenitasa - egyediil az uralkodo szemelyenek ko-
zosseget kiveve - a legkisebb mertekben sem korlatoz-
za egymast. Maga a kozos es egyiittes vedelem is a
nemzet es kiraly szerzodese. Ugyano, aki ezt az allas-
pontot az 1867. evi torvenycikkek legkisebb reszletei-

ben is fenn tudta tartani, a Pragmatica Sanktiot is a
nemzet es a kiraly kozotti valosagos szerzodesnek te-
kintette. Megpedig, ahogy ma mondanank, vissz-
teherrel kotott szerzodesnek, amelynek nemcsak a tron-
orokles a kovetkezmenye, hanem az ott megjelolt felte-
telek teljesftese is, nevezetesen Magyarorszag teljes al-
lami onallosaganak tiszteletben tartasa. Az emlitett mu-
vekben a kozjogi szerzodest a legteljesebb jogi ertelem-
ben, sot ha szabad mondani, egesz maganjogi szigorral
fogja fel. A megallapodast egeszben kell teljesfteni, es
aki az abban foglalt kotelezettseget nem teljesfti, nem
tarthat igenyt a belole szarmazo elonyokre sem. Ebbol a
magyarazatbol az is kovetkezett, hogy viszonyunk az
Osztrak Csaszarsaggal meltanyossagi es celszerusegi
okokbol megvaltoztathato. Ez az ertelmezes a valasztott
kiralysag lehetoseget is fenntartotta.23

A POLITIKAI ERKOLCS APOSTOLA

Mikent Deak Ferenc uralkodo gondolata a jogtisztelet,
a torvenyekhez valo ragaszkodas, uralkodo erzese az
erkolcsi erobe vetett hit volt. Kritikus idokben mindig
hirdette, hogy moralis erovel minden erohatalmon
gyozedelmeskedni lehet. Az 1836. es 1840. evi kovet-
jelentesei a politikai erkolcs legszebb apoteozisai.
Uzente valasztoinak, hogy a moralis ero a nepek leg-
nagyobb kincse. A nepnek csak azon felszolalasai ha-
talmasak - irta -, amelyeket csuggedni nem tudo er-
kolcsi ero tamogat. Kovetkezetesen hangoztatta azt is,
hogy a politikanak a jellemmel nem szabad ellentetbe
keriilnie. A politikai es maganerkolcs Deak felfogasa
szerint nem valaszthato el egymastol. Az igazsagossag
volt reformjainak tovabbi mozgato ereje. ,,Itt az Isten
napja alatt mondom, szolt a haziado kerdeseben, nines
azon orszagon Isten aldasa, ahol nincsen igazsagossag
is."24 A 19. szazad harmadik evtizedeig meg nyom
nelkiil maradt torvenytarunkban azon atalakulas, amely
Franciaorszagban es utana mas allamokban az igazsa-
gosabb es emberiesebb jogrendszert megteremtette. A
jogi modernizaciot nagyreszt Deak Ferencnek koszon-
hetjuk.25

Babits Mihaly a magyar karakterrol szolo muveben
irta, hogy nepiink ragaszkodik a ,,kozjogi fikciohoz,"
kepzelt jogaihoz, a jogfolytonossaghoz. A legjellegze-
tesebb magyar politikusnak Deak Ferencet tartotta, aki-
ben legmagasabb szinten otvozodott a realizmus es egy
sajatos magyar platonizmus. Sot, magaban a magyar re-
alizmusban van egy adag platonizmus, hiszen egyazon
ember kepviselheti a kettot. A jogi helyzet - velte -, va-
losagosabb a mi szemiinkben, mint a tenyleges allapot.
Az utokor bolcsessegevel megallapfthatjuk: a legtobbet
azert, hogy a ketto kozeledjen, a 19. szazadban Deak
Ferenc tette. Talan nem a szemlelodo platoni, hanem a
cselekvo szoloni ertelemben. A hatalom es a jog kibeki-
tesevel, az igazsag ervenyesiilesenek eros hitevel.
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BEVEZETES

A
z egyes allamok kormanyzati rendszerenek lenye-
ges pontja az allamfo es a kormany kapcsolata. Ez
a viszony a XX. szazad folyaman jelentos valto-

zasokon ment keresztiil. Az altalanos tendencia az
allamfoi hatalom csokkenese es ezzel parhuzamosan a
kormany sulyanak novekedese volt, de ez alol is vannak
kivetelek. Tanulmanyunkban Nemetorszag, Ausztria,
Csehszlovakia es Magyarorszag legiijabbkori tortenete-
ben tekintjiik at a kozponti vegrehajto hatalom gyakor-
lasanak modozatait.

Republikanus keretek kozott a koztarsasagi elnoktol
elkiiloniilt kormany nem feltetleniil sziikseges. A prezi-
dencialis rendszerekben ez a ket allamhatalmi szerv
nem valik el egymastol. A monarchiakban azonban a
kozjogilag felelotlen uralkodo nem mukodhet egy tole

.elkiiloniilo miniszterium nelktil, amelynek tagjai az el-

Szabo Istv6n

Az allamfo es a
kormany kapcsolata a
kozep-europai allamokban
az elso vilaghaboru vegetol
napjainkig*

lenjegyzes altal atvallaljak a felelosseget. Europaban
azonban a monarchiak eltorlese utan, a koztarsasagok-
ban is megmaradt a vegrehajto hatalom allamfo es kor-
many kozotti megosztottsaga.


