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TANULMÁNYOK
Képes György

Törvények
és alkotmányosság
az Egyesült Államokban
A POLGÁRJOGI TÖRVÉNYEK
TÖRTÉNETE
z Egyesült Államok 1787-ben elfogadott, máig
hatályban lévő Alkotmányának egyik legfonto
sabb jellegzetessége a föderalista struktúra meg
valósulása. Ez a kompromisszumok során kikristályo
sodott rendszer a központi, szövetségi állam hatásköré
nek alkotmányos behatárolását, a hatalom területi meg
osztását, az államszövetséget alkotó tagállamok autonó
miájának a szövetségi jogkörökön kívüli teljes elisme
rését és garantálását jelenti.
A tagállamok - eltérő gazdasági és politikai érdeke
ik miatt - szinte a kezdetektől szembekerültek a szövet
ségi állammal, és úgy érezték, sajátos alkotmányos vé
delmüket, függetlenségüket, amelyet a 10. alkotmány
kiegészítés biztosított számukra, a Kongresszus nem
tartja tiszteletben. Még egy évszázad sem telt el az
Egyesült Államok függetlenségének kinyilvánítása óta,
és sor került a fiatal szövetségi állam történetének máig
legsúlyosabb, széthullással fenyegető válságára, a pol
gárháborúra. A háború után a Kongresszus igyekezett
visszaállítani és megerősíteni az alkotmányos rendet,
immár a lakosság addig jogfosztott rétegei számára is
biztosítva az alapvető szabadságjogokat - és ki hitte
volna: a renitens államok az új törvények ellen éppen a
szövetségi Legfelsőbb Bíróság részéről kaptak minden
addiginál erősebb támogatást.
A Civil Rights Act-nek nevezett („polgárjogi”) tör
vények szomorú sorsa jól példázza, mit jelentett és
meddig terjeszkedhetett a 19. század második felében a
szövetségi törvényhozó hatalom a gazdaságilag meg
erősödő, de társadalmi szempontból egyre megosztot
tabb Amerikai Egyesült Államokban.

A

1. A TÖRVÉNYEK HELYE
A Z AMERIKAI JOGRENDBEN
TÖRVÉNYEK A GYARMATI KORBAN
Az észak-amerikai kolóniákon az angol fennhatóság
miatt értelemszerűen az angol jogrendszer volt érvé
nyes, azonban a gyarmatokra nézve az angol kormány
zat különleges, az angolszász precedensjogi elvekkel
nem mindig összhangban álló törvényeket és intézkedé
2

seket léptetett életbe. A telepesek a kezdetektől követel
ték, hogy a részükre a gyarmati alapító-levelekben biz
tosított képviseleti és törvényalkotási jogot ténylegesen
gyakorolhassák, és a Korona ugyanazokat a jogosultsá
gokat biztosítsa a számukra, amelyek az angolokat ha
zájukban is megilletik1.
A nehezen kiharcolt törvényalkotási jog sem volt
azonban teljes, ugyanis a gyarmati testületek határoza
tait az angol Privy Council jogosult volt felülvizsgálni,
érvényteleníteni. A telepesek tehát az időközben egyéb
ként egyes gyarmatokon vissza is vont charterek alap
ján hatáskörükbe tartozó helyi igazgatási és pénzügyi
kérdésekben sem rendelkeztek kizárólagos döntési jog
gal. Az angol anyaország, mint gyarmatai irányában
zsarnokként viselkedő hatalom elleni harcban az ameri
kaiak igyekeztek ragaszkodni a presbiteriánus hagyo
mány legfontosabb elvéhez, az önkormányzatisághoz2.
Amikor a brit parlament a gyarmati kereskedelmet
terhelő adók kivetéséről fogadott el törvényeket, a tele
pesek ezt súlyos sérelemként élték meg. Elismerték
ugyan, hogy a charterek biztosítják a brit törvényhozás
nak a gyarmati adókivetés jogát, azonban úgy vélték,
hogy az érintett helyi lakosok véleményének figyelmen
kívül hagyása sérti a Magna Charta szerinti angolszász
jogelvet: nincs adókivetés képviselet nélkül (no taxation without representation). Éppen ennek a jogelvnek a
figyelmen kívül hagyása indította a gyarmatokat elő
ször a Korona elleni egységes politikai fellépésre: a bé
lyegilleték-törvénnyel kapcsolatban 1765. októberében
kilenc kolónia küldöttei fejezték ki tiltakozásukat New
Yorkban3.
A függetlenségi háború célja is az volt, hogy a gyar
matok megszabaduljanak az érdekeiket sértő brit fenn
hatóságtól, elérjék, hogy saját ügyeikben kizárólag ma
guk legyenek jogosultak dönteni. Nem meglepő tehát,
hogy a forradalom során az együttműködést csupán cél
szerűségi szempontok vezérelték, és a közös védelem
érdekében szükséges minimális koordináción túl az
1777-ben elfogadott Konföderációs Cikkelyekben sem
milyen további szövetségi hatalmat nem kívántak ma
guk fölé helyezni. Az újonnan függetlenné vált államok
féltették nehezen elért önállóságukat, amely félelem ki
alakulásában a helyenként alapvetően eltérő gazdasági
érdekeik is szerepet játszottak.
A laza konföderáció hamar működésképtelennek bi
zonyult: szövetségi állam hiányában alapvető védelmi
és pénzügyi-kereskedelmi funkcióit sem tudta betölteni,
így felmerült annak a veszélye, hogy nem sokkal a füg
getlenség kinyilvánítása után valamelyik megerősödő,
egységes nagyhatalom, elsősorban persze a gyarmatai
elvesztése miatt bosszús, de Észak-Amerikában tovább
ra is jelenlévő Anglia támadást indít ellene. Az államok
ezt a problémát felismerték, azonban csak nehezen, és
társadalmi-gazdasági különbségeiket csupán időlegesen
háttérbe szorító kompromisszumok árán hozták meg a
döntést a központi hatalom, így egy tényleges hatalmi
jogkörökkel felruházott, az erőtlen konföderációs
Kongresszus örökébe lépő szövetségi törvényhozás
megalkotásáról.

Jog
TÖRVÉNYHOZÁS
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
Az USA alkotmányának 1. cikkelye állítja fel a kétka
marás Kongresszust, amely kizárólag jogosult az unió
törvényeinek megalkotására. A szövetségi törvényhozó
hatalom hatásköreinek kialakítása az 1787. évi alkotmányozó konvención érthetően komoly vita tárgya volt. A
nagyobb kiterjedésű és lakosságú déli államok, miután
az új alkotmány elfogadása érdekében le kellett monda
niuk a tisztán lakosságarányos képviseletről, és a Sze
nátusban (a Kongresszus felsőházában, amely a tör
vényalkotás során a Képviselőházzal egyenrangú és ki
nem kerülhető) a kisebb északi államokkal azonos súlyt
kaptak a döntéshozatalban, a hatáskörök és döntési me
chanizmusok meghatározásakor igyekeztek a tekinté
lyükön esett csorbát orvosolni.
A szövetségi Kongresszus hatásköreivel kapcsolatos
legfontosabb egyezség a Kereskedelmi Kompromiszszum volt, melynek értelmében a törvényhozó testület
joga, hogy a tagállamok közti kereskedelmet, illetve a
külkereskedelmet szabályozza, azonban az alkotmány e
körben bizonyos korlátokat, tilalmakat tartalmaz. 1808ig kifejezetten tilos volt szövetségi szinten törvényben
korlátozni vagy megakadályozni a rabszolga-behoza
talt, ami a déli államok ültetvényes mezőgazdaságának
munkaerőbázisát jelentette. A rabszolgaság-ellenes tör
vényalkotáson felül a kompromisszum értelmében a
Kongresszus nem adóztathatta meg az árukivitelt (ex
portadó tilalma). A megegyezés harmadik eleme a dön
téshozatali mechanizmust érintette. Ekkorra már bizo
nyossá vált, hogy az USA elnöke által kötött nemzetkö
zi szerződések a Szenátus általi ratifikációval válnak az
amerikai jogrend részévé (ez egyik a sok fék és ellen
súly közül), - amely a felsőház reprezentációs elvét fi
gyelembe véve a déliek (vagy éppen az északiak) szá
mára előnytelen szerződés hatályba lépését eredmé
nyezhette volna. Annak érdekében, hogy sem a mezőgazdasági, sem pedig az ipari-kereskedelmi államok ne
legyenek megkerülhetők, a kompromisszum előírta: a
nemzetközi szerződések ratifikációjához a Szenátusban
kétharmados többségre van szükség.
Az alkotmányban meghatározták, melyek azok a sza
bályozási területek, amelyek a szövetségi törvényalko
tás hatáskörébe tartoznak („kifejezett hatáskörök”).
Ezek közé sorolták egyebek mellett a szövetségi szintű
adóztatást, a külkereskedelem és az államközi kereske
delem szabályozását, a pénzverést és a pénzhamisítás
büntetését, a csődjogi szabályozást, a hadsereg és haditengerészet felállítását, a hadüzenet jogát és a hadsereg
feletti ellenőrzési jogot, a szövetségi bírósági rendszer
megalkotását, valamint néhány további konkrét szabá
lyozási tárgykört. Az alkotmány értelmében a fenti ha
táskörök, illetőleg a szövetségi kormányzat hatalmának
érvényesítése érdekében szükségesnek és helyénvaló
nak ítélt ügyekben is jogosult a Kongresszus a törvényalkotásra (ezek a sokat vitatott „beleértett hatáskörök”).
A törvényhozás fontos korlátját jelentették ugyanakkor
a részben már említett szabályozási tilalmak („tiltott ha
táskörök”), amelyek a tagállamok autonómiáját, vala-

mint bizonyos jogok és jogelvek csorbítatlanságát vol
tak hivatottak biztosítani. Az ültetvényes déli tagálla
mok érdekeit védte a rabszolgakereskedelem megszün
tetésének tilalma4.
A törvényalkotás menetéről az alkotmány gyakorla
tilag nem rendelkezik5. A törvényjavaslatok elfogadásá
hoz mindkét ház egyetértésére van szükség, mely folya
matban a két ház között csak egy szabály tesz különb
séget: a közbevételekkel (adók, vámok, illetékek) kap
csolatos kezdeményezési jog a Képviselőházé. Egyéb
ként bármely - az Alkotmány szerint szövetségi tör
vényalkotási hatáskörbe tartozó - törvényjavaslat beter
jeszthető mind a Képviselőház, mind pedig a Szenátus
elé. A törvényszöveg akkor tekinthető elfogadottnak, ha
a Kongresszus mindkét háza azonos formában és tarta
lommal azzal egyetértett. Ezt követően lehet a javasla
tot aláírásra az elnökhöz felterjeszteni, akinek korláto
zott mértékben joga van azt megvétózni, de legalábbis a
neki nem tetsző törvények meghozatalát elodázni.

A SZÖVETSÉGI TÖ RVÉNYEK HELYE
A HIERARCHIÁBAN
A jogszabályi hierarchia elvét az USA alkotmányának
VI. cikkelye tartalmazza. Eszerint az USA szövetségi
szintű jogszabályai az Unió legmagasabb szintű jogfor
rásai. A tagállamok normái ezekkel ellentétben nem áll
hatnak, és ezt a tagállami bíróságok kötelesek eljárásuk
során tiszteletben tartani. Az USA jogszabályi hierar
chiájának csúcsán az alkotmány áll, amelyet az egymás
sal egyenrangú szövetségi törvények és az Egyesült Ál
lamok szabályszerűen ratifikált nemzetközi szerződései
követnek. A szövetségi végrehajtó hatalom rendeletéi
és intézkedései kizárólag a föderális hatáskörök érvé
nyesítését, a szövetségi törvények végrehajtását hiva
tottak biztosítani.
A jogszabályi hierarchia jelentősége a híres Marbury
v. Madison eset (1803.) óta különleges, amikor John
Marshall főbíró az angol Privy Council gyarmati törvé
nyek feletti felülvizsgálati jogához hasonló hatáskört ál
lapított meg a Legfelsőbb Bíróság, de egyben vala
mennyi, bármilyen szinten eljáró bírói fórum számára
(judicial review). A főbíró szerint a VI. cikkely érvé
nyesítése a bíróságok kötelessége, ezért amennyiben a
hierarchia elvét tiszteletben nem tartó jogszabály alap
ján kellene egy adott ügyben ítélkezni (ezen a normán
alapuló jogról vagy kötelezettségről dönteni), a bíró al
kotmányos kötelezettsége az összeütközést észlelni, és
a magasabb szintű jogforrással ellentétes jogszabály al
kalmazását megtagadni6.

A TAGÁLLAM OK SZEREPE AZ UNIÓBAN
Az Egyesült Államok alkotmányának IV. cikkelye ren
dezi a tagállamok helyzetét az Unióban. Eszerint min
den állam köteles tiszteletben tartani a többi állam tör
vényeit, adminisztratív intézkedéseit és bírósági ítélete
it. Az alkotmány a Kongresszust hatalmazta fel arra,
hogy törvényben szabályozza a tagállami jogi aktusok

bizonyításának rendjét, és a többi államban történő ér
vényesítésének eljárásjogi feltételeit.
A IV. cikkely 2. §-a értelmében minden állam polgá
rának joga van a saját államában élvezni mindazon jo
gokat és mentességeket, amelyeket számára az Ameri
kai Egyesült Államok biztosít. A tagállamok közötti
kölcsönös jogelismerés következtében pedig az egyes
államok alkotmányos kötelezettsége a jogsegély nyújtá
sa, mindenekelőtt a szökevények egymásnak történő ki
adása. Mivel az alkotmány elfogadásakor az Unió egyes
államaiban rabszolgaság állt fenn, ez a kölcsönös kiada
tási kötelezettség a szökött rabszolgák visszaszállításá
ra is vonatkozott.
A tagállami jogszabályokat az amerikai jogszabályi hi
erarchiában bármely szintű szövetségi jogforrás megelőz
te. A VI. cikkely értelmében a tagállamok alkotmányai,
törvényei és helyi jogszabályai a legalacsonyabb szintű
szövetségi normákkal sem lehettek ellentétesek, és a tag
államok valamennyi tisztségviselőjének külön esküt kell
tennie az Amerikai Egyesült Államok alkotmányára.
A függetlenné vált gyarmatok így szuverenitásuk egy
részét az Alkotmány ratifikálásával átruházták a szövet
ségi államra7, mégpedig oly módon, hogy az Unió szá
mára biztosított hatáskörökben számolniuk kellett addi
gi magas szintű jogszabályaik, akár saját alkotmányuk
felülvizsgálatával (ami az 1819. évi McCulloch v. Maryland ügyben már meg is történt8). Ezzel szemben a
szövetségi állam garantálta a tagállamok számára a köztársasági államformát, a külföldi támadástól való védel
met, továbbá az adott állam törvényhozásának kérelmé
re - ennek hiányában a kormányzó kérésére - a belső
zavargások esetén nyújtott katonai segítséget is (IV.
cikkely 4. §).
Az államok ezen túl is szerettek volna megbizonyosod
ni arról, hogy a saját hatáskörükben maradt szabályozási
területeken a szövetségi állam nem fog beleszólni dönté
seikbe - a brit birodalom zsarnokságát nem váltja fel egy
mesterségesen létrehozott központi állam önkényuralma.
Az alkotmány törzsszövege a fenti garanciák ellenére, talán éppen a szövetségi hatáskörök nem egyértelmű
megfogalmazása miatt - ezt a félelmüket nem oszlatta el,
így ódzkodtak az alkotmány elfogadásától.
A kétkedőket az első alkotmány-kiegészítések nyug
tatták meg, amelyeknek tervezet formájában történt el
készülte előrevetítette részben a szabadságjogok szö
vetségi szintű deklarációját, részben pedig a tagálla
mok autonómiájának garanciáit. A tervezett szakaszok
ból végül tíz kiegészítő cikkelyt csatoltak az államok
az alkotmányhoz, amelyek közül az első kilenc az
egyének jogait és mentességeit tartalmazza, a tizedik
pedig biztosítja a megnyirbált szuverenitású államok
számára a védelmet a szövetségi állam elvileg primá
tust élvező jogalkotó, végrehajtó és törvénykező hatal
mával szemben.

A 10. ALKOTMÁNY-KIEGÉSZÍTÉS
A 10. alkotmány-kiegészítés nem tesz mást, minthogy
egyértelművé teszi az amerikai típusú föderalizmus

alaptételét, a hatalom területi megosztásának elvét. Ki
mondja, hogy mindazon hatáskörök, amelyek nem tar
toznak a központi állam kizárólagos hatáskörébe, to
vábbá amelyeket a tagállamok számára az alkotmány
kifejezetten nem tilt meg, a tagállamok hatáskörébe tar
toznak.
A bíróságok a 10. alkotmány-kiegészítés értelme
zése során megállapították: a tagországok nem köte
lesek tiszteletben tartani a szövetségi állam olyan
jogszabályait vagy egyéb aktusait, amelyekre nézve
az Unió adott szervének kifejezett hatásköre nem
volt. Ha egy adott kérdés a 10. alkotmány-kiegészí
tésre figyelemmel a tagállami szuverenitás hatáskö
rébe tartozik, az ezzel ellentétes szövetségi norma al
kotmányellenes. Ilyen tipikus tagállami hatáskör töb
bek között a helyi adóztatás, egészségügyi, szociális
és oktatási kérdések, helyi közszolgáltatások, a tagál
lami bírósági rendszer felállítása, a házasság szabá
lyozása, a szerződésekre és gazdasági társaságokra
irányadó szabályok, valamint a szövetségi bűntett
nek nem minősülő deliktumokkal kapcsolatos anya
gi és eljárásjogi szabályozás.

2 . A TA G Á LLA M O K
ÉS A Z U N IÓ KO N FLIKTU SA,
A PO LG Á R JO G I TÖ RV ÉN YEK
ELLENTÉTES ÉRDEKŰ GYARMATOK
Az USA alkotmányának megszövegezésekor az egyik
legkényesebb kérdés kétségkívül a gazdasági érdekek
összehangolása volt. Az eltérő gazdasági struktúra és az
ebből fakadó különböző gazdasági és politikai preferen
ciák kialakulása a gyarmati idők kezdetéig nyúlik viszsza. Az amerikai gyarmatok eltérő adottságú földrajzi
területeken jöttek létre.
1606-ban kötöttek ki a Virginia Társaság hajói a
Chesapeake-öbölben, ahol 1609-ben új charterrel szer
veződik újjá a gyengélkedő Társaság. Az alapítólevél
szerint Virginiának nincs nyugati határa („from sea to
sea”), a végtelen földek és végtelen lehetőségek hazájá
nak számított. Emiatt, továbbá az adósszolgaság által a
szegény angliaiak részére is biztosított lehetőség miatt
Virginia misztikus népszerűségnek örvendett a szigetországban. Aki saját utazását nem tudta finanszírozni,
hétéves szerződéses szolgálatért ezt részére a Társaság
meghitelezte, és a szolgálat teljesítésével ő maga is a
Társaság részvényesévé válhatott. Virginia éghajlati és
természeti adottságai miatt a nagyültetvényes mezőgaz
daságnak köszönhette fennmaradását. Kezdetben az in
diánoktól John Rolfe és Pocahontas házassága révén
megszerzett dohánytermesztési kultúra9, majd egyre in
kább a gyapottermesztés vált vezető ágazattá.
Az angliai vallási konfliktus miatt az „ígéret földje”
felé indult sok puritán is. 1620. szeptember 16-án úgy
döntöttek, hogy „Virginia északi részén” alapítanak új
kolóniát, amelynek feltételeit egyfajta társadalmi szer
ződésben dolgozták ki (Mayflower Compact)10. A

Mayflower-hajó azonban nem Virginiában, hanem
Cape Cod-nál ért partot, ahol Plymouth elnevezéssel te
lepedtek meg a zarándokatyák. 1621-ben szerződést kö
töttek az indiánokkal (Miles Standish és Maszaszoit
szerződése), amelynek értelmében egymást kölcsönö
sen segítik, cserekereskedelmet folytatnak, az indiánok
pedig segítenek számukra meghonosítani a kukoricater
mesztést. Plymouth végül területét és gazdasági erejét
tekintve szinte jelentéktelen tagjává vált a körülötte lét
rejövő új és újabb gyarmatok alkotta Új-Angliának. A
térség közös jellemzője a manufakturális ipar, a kisebb
földterületeken végzett gazdálkodás és a virágzó tenge
ri kereskedelem lett.

RABSZOLGASÁG
A dohány, gyapot és cukornád termesztéséből élő déli
államok a rendkívül nagy terület- és munkaigényű ültet
vényes gazdálkodás" hatékonnyá tételében voltak érde
keltek. Bár bizonyos találmányok segítették őket a ter
melésben, mégis a legfontosabb az ültetvényeken dol
gozó emberanyag biztosítása volt. A rossz példát Kö
zép- és Dél-Amerika spanyol és portugál gyarmatai
szolgáltatták, ugyanis ezek munkaerővel történő ellátá
sára már a 16. században kialakult az emberkereskede
lem. Ez tényleges kereskedelmet jelentett, hiszen az af
rikai törzsi uralkodóktól különböző termékekért vásá
rolták meg a rabszolgákat az ezzel üzletelő hajósok.
Virginiába 1619. augusztusában érkezett az első húsz
afrikai néger,12 azonban a hétéves szerződéses szolga
ság miatt őket még nem az ültetvényeken alkalmazták,
hanem udvarházakban, kézműves műhelyeknél. A ké
sőbb tömegesen importált rabszolgák helyzete a gyar
matosok társadalmi pozíciójának stabilizálódásával vált
elkeserítővé. A rabszolgaság intézménye komoly elvi
konfliktust jelentett az észak-amerikai angol gyarmatok
között. Rhode Island már 1652-ben törvényt fogadott
el, amelyben tiltotta a rabszolgaságot. 1698-ban azon
ban az angol parlament széles körben engedélyezte a
rabszolga-kereskedelmet, amely a legalizálásával fel
lendülő üzletággá vált. Élénk forgalom alakult ki ÚjAnglia, a karibi térség és Afrika nyugati partvidéke kö
zött, az afrikai uralkodók elsősorban lőszerért, fegyve
rért cserébe adták a többnyire számkivetettként élő
vagy ellenséges törzstől zsákmányolt rabokat.
A déliek gazdasága a 18. századra már elsődlegesen
a rabszolgamunkára épült. Ennek oka, hogy a déli gyar
matokon évente háromszor volt betakarítás, a hatékony
művelés pedig csak óriási, és emiatt rendkívüli munka
igényű földterületeken volt lehetséges. A bérmunka a
telepesek társadalmi helyzetének stabilizálódásával,
személyes adósságaik kiegyenlítésével szinte megfizet
hetetlenné vált. A rabszolgaság üdvösségébe vetett hitet
- közvetve pedig a gazdasági érdekek eszmeformáló
szerepét - mi sem példázza jobban, mint az a déli álla
mokban kialakult teória, amely a rabszolgatartó kolóni
ákban az antik demokrácia, mint ideális államtípus mo
dern továbbélését látta. Az alkotmány elfogadásakor az
északi államok kész tényként voltak kénytelenek elfo

gadni a rabszolgaság intézményét, az alapító atyák azt
vagy támogatták, vagy legalábbis belenyugodtak13.

A POLGÁRHÁBORÚ
Az USA alkotmánya tehát állandósította a rabszolgaság
intézményét. Maga a Bili of Rights sem vonatkozott a
rabszolgákra, akik (az indiánokhoz hasonlóan) nem szá
mítottak állampolgárnak, nem választhattak és nem vol
tak választhatók, egyáltalán nem vehettek részt az ál
laméletben. 1857-ben, a hírhedt Dred Scott v. Sanford
ügyben hozott legfelsőbb bírósági ítéletben Roger
Taney főbíró kimondta: a rabszolgát nem tekintik alkot
mányos jogokkal rendelkező személynek, és mivel nem
állampolgára az Egyesült Államoknak, pert sem indít
hat jogai védelmében a szövetségi bíróságok előtt14.
Az 1800-as évek első felében az Egyesült Államok a
függetlenségi háborút lezáró párizsi békeszerződésben
részére biztosított területek egyre nagyobb részét fogad
ta be az Unióba államként, valamint szerződéses és
fegyveres úton további területeket is szerzett. A déli és
északi államok között kialakult kényes egyensúly elő
ször Missouri belépésekor került veszélybe, amit komp
romisszumos megoldással sikerült áthidalni: beléptették
önálló államként a korábban Massachusettshez tartozó,
de attól szabályszerűen önállósuló Maine területet is,
amely a rabszolgatartó Missourival szemben nem támo
gatta a rabszolgaságot. A déli államok által képviselt ér
tékrend azonban mégis egyre inkább érvényre jutott a
Kongresszusban. Az 1850. évi szököttrabszolga-törvény értelmében a délről északra szökött rabszolgákat
egy szövetségi hivatal (egyesek szerint a mai FBI elő
képe) közreműködésével kellett visszaadni az anyaál
lamnak, míg az 1854. évi Kansas-Nebraska törvény ér
telmében a csatlakozni kívánó területek saját hatásköré
be sorolták annak meghatározását, hogy engedélyezni
kívánják-e a rabszolgatartást15.
Eközben Északon megerősödött az abolicionista
mozgalom, amely a rabszolgák felszabadításáért küz
dött, és 1854-1856 között politikai párttá szerveződött
(republikánusok, azaz a Grand Old Party). A párt a fen
ti törvények visszavonását követelte, és az 1860. évi el
nökválasztásokon Lincoln személyében a gazdasági
válság által sújtott északi államokban egyöntetű népsze
rűségnek örvendő, délen pedig a felkelések miatt meg
osztott lakosság körében is fontos szavazatokat szerző
jelöltet állított, aki megnyerte az 1860. évi elnökválasz
tást.
1861. február 8-án a Lincolnt el nem fogadó államok
lényegében „felmondták” az alkotmányt, és konföderá
ciót16 hoztak létre, amivel négyéves polgárháború vette
kezdetét. 1862. szeptember 22-én a szövetségi Kong
resszus törvényt hozott, amelyben általános jelleggel
betiltotta a rabszolgatartást, majd Lincoln híres kiáltvá
nyában 1863. január 1-jén kinyilvánította: a déli rab
szolgák is szabadok. A polgárháborús győzelem ered
ményét az 1865-ban hatályba lépett 13. alkotmány-ki
egészítés emelte alkotmányos erőre: csak bűncselek
mény, nem pedig bőrszín, faj, származás miatt lehet
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Jog
bárkit is kényszermunkára ítélni az Egyesült Államok
ban.
A rabszolgák deklarációszerű felszabadítása, az észa
kiak 1865. április 9-én Lee tábornok appomattoxi fegy
verletételével teljessé vált győzelme két fontos kérdést
vetett fel, amely az USA további fejlődése szempontjá
ból alapvető fontosságúvá vált. Az egyik a déli államok
gazdasági és politikai rekonstrukciója, és egyben az
Unió rekonstrukciója, a másik pedig a felszabadított
rabszolgák integrálása az amerikai társadalomba. Ez
utóbbi érdekében született még a polgárháború idején
az 1862. évi Homestead Act, amely a korábbi rabszol
gák földtulajdonhoz jutását segítette elő (öt év helybenlakás és földművelés esetén tízdolláros egyszeri illeték
fizetésért), a felszabadítottak állampolgári jogainak tel
jes körű érvényesítését pedig további két alkotmány-ki
egészítés, valamint az úgynevezett polgárjogi törvé
nyek biztosították.

A KONGRESSZUS SZEREPE
AZ UNIÓ REKONSTRUKCIÓJÁBAN
Abraham Lincoln 1863-ban hirdette meg a Dél rekonst
rukciójára és reintegrációjára vonatkozó tervét, felis
merve, hogy egy gazdaságilag legyengült Dél az ismét
egységes Egyesült Államok számára rendkívül kedve
zőtlen helyzetet eredményezne. Az Unió újjáépítése so
rán a társadalmi szerkezet helyreállítása is fontos fel
adat volt. Ez egyrészt a korábbi konföderáció-párti ül
tetvényesekkel kapcsolatos különleges bánásmódot je
lentette (az ellenséges társadalmi réteg megnyerése és
politikai gondolkodásának megváltoztatása volt a cél),
másrészt pedig korábbi rabszolgák részére az állampol
gári jogok biztosítását foglalta magában. A társadalmi
rekonstrukció nem titkolt célja (a felszabadított rabszol
gák választójoghoz juttatásával) a Republikánus Párt
politikai bázisának szélesítése volt. A déli menekültek
ellátására az akkor még hadügyminisztériumnak
(Department of War) nevezett kormányzati részleghez
tartozó hivatal jött létre (Freedman’s Bureau).
A Kongresszus álláspontja szerint az újjáépítés a tör
vényhozás, nem pedig a polgárháborús helyzetben kvázi-diktatúrává vált elnöki, végrehajtó hatalom feladata.
Lincoln elnököt 1865. április 14-én meggyilkolták, he
lyébe déli származású demokrata alelnöke, Andrew
Johnson lépett. Az új elnök hivatalba lépésekor a
Kongresszus átmenetileg nem ülésezett, így annak de
cemberi újbóli összehívásáig lényegében Johnson Lin
colntól átvett gyors gazdasági rekonstrukciós tervei
szerint került sor a déli államok kormányzatainak hely
reállítására.
A déli államok újból funkcionáló hatalmi szervei a
szövetségi kormányzat átmeneti zavarát kihasználva sa
ját elképzeléseik szerint szabályozták a korábbi rabszol
gák jogállását. Legtöbbjük megtagadta a választójogot
tőlük, nem támogatta oktatásukat, és igyekezett meg
akadályozni ingatlantulajdonhoz jutásukat. A Black
Codes-nak nevezett, 1865. után megalkotott tagállami
jogszabályok a felszabadított rabszolgák részére ugyan

akkor bizonyos magánjogi jogosultságokat azért elis
mertek, így a házasságkötést, a perindítás és tanúskodás
jogát, és korlátok között a tulajdonhoz való jogot is.
Az 1865. decemberében ismét összeülő szövetségi
Kongresszus, amelyben a radikális republikánusok vol
tak többségben, megállapította, hogy az újjáalakult déli
államhatalmak csak részben könnyítettek a fekete ame
rikaiak helyzetén (ahogy mondták: csupán annyi tör
tént, hogy a korábbi törvényszövegekbe a slave, azaz
rabszolga szó helyett a freedman, vagyis „felszabadí
tott” kifejezést illesztették be). A kongresszusi többség
a Dél megbüntetését, a felszabadított rabszolgák számá
ra pedig a teljes jogegyenlőséget szorgalmazta. Andrew
Johnsont a jelentéktelen demokrata kisebbség mellett
csak kisebb, a Dél mielőbbi reintegrációját pártoló kon
zervatív republikánus csoportok támogatták.
A kongresszusi többség a mérsékelt republikánusok
szavazatait megszerezve Johnson vétója ellenére is elér
te a Freedman’s Bureau hatáskörének bővítését. And
rew Johnson, amikor az erre vonatkozó törvényjavasla
tot visszaküldte a Kongresszusnak, arra hivatkozott,
hogy egy szövetségi kormányhivatal jogkörei nem sért
hetik a tagállamok belső autonómiáját, és ez különösen
igaz akkor, ha átmenetileg az érintett államok reprezen
táció hiányában nem is tudtak részt venni a vonatkozó
törvény megalkotásában.
A törvényjavaslat, a vétó ellenére történő újbóli, két
harmados többségű elfogadásán, és így az elnöki vétó
érvénytelenítésén felbátorodva a Kongresszus elfogadta
az állampolgári jogok kiterjesztéséről szóló első polgár
jogi törvényt (Civil Rights Act), majd az ennek alapel
veit rögzítő 14. alkotmány-kiegészítést.

AZ 1866. ÉVI POLGÁRJOGI TÖRVÉNY
ÉS A 14. ALKOTMÁNY-KIEGÉSZÍTÉS
Az első Civil Rights Act kimondta, hogy a meg nem
adóztatott indiánok kivételével valamennyi, az Ameri
kai Egyesült Államokban született polgárt megilleti az
amerikai állampolgárság, valamennyi állampolgári jog
gal együtt. Az amerikai állampolgárokat egyenlő
jogvédelem illeti meg, így a tagállamok nem alkothat
nak olyan törvényeket, amelyek az egykori rabszolgák
bírósági jogérvényesítéshez fűződő jogait (perindítás,
jogorvoslat, tanúskodás és bizonyítás) korlátozzák. A
polgárokat egyenlően megilleti a szerződéskötési sza
badság, a tulajdonszerzés, a tulajdonnal való élők kö
zötti és halál esetére szóló rendelkezés, bérbeadás és át
ruházás joga.
A polgárjogi törvényre vonatkozó javaslatot 1866.
márciusában fogadta el a republikánus többségű Kong
resszus mindkét háza. Andrew Johnson ismét ellenállt:
hasonlóan a felszabadítottak hivatalával kapcsolatos,
egyszer már a törvényhozók által elutasított érvelésé
hez, megint úgy ítélte meg, hogy a szövetségi Kong
resszusjogellenesen korlátozza a tagállamok szuvereni
tását, megszabva, hogy azok a saját hatáskörükbe tarto
zó ügyekben milyen tartalmú törvényeket alkothatnak.
A rekonstrukcióval kapcsolatos küzdelem kiélesedett: a

Kongresszus újólag felülbírálta az elnöki vétót. A pol
gárjogi törvény 1866. április 9-én hatályba lépett.
A Kongresszus továbblépett: a jövőbeni alkotmá
nyossági nézetkülönbségeket elkerülendő, a polgárjogi
törvény princípiumait az alaptörvény szintjére kívánta
emelni. Még ugyanabban az évben elfogadta a 14. al
kotmány-kiegészítést, amellyel a szövetségi törvényho
zók a 10. alkotmány-kiegészítés alapján a tagállami au
tonómiát a szabadságjogok korlátozása terén is elisme
rő bíróságok. így a konzervatív Legfelsőbb Bíróság szá
mára is iránymutatást kívántak nyújtani, és azt szerették
volna megakadályozni, hogy a Civil Rights Act is el
bukjon az alkotmányossági próbán. A 14. alkotmány
kiegészítés megismételte a polgárjogi törvény alapel
vét, amely szerint az USA állampolgárai egyszerre pol
gárai saját tagállamuknak és az Uniónak, és így az
Egyesült Államok polgáraként élvezett jogaikat a tagál
lamok érvényesen tőlük el nem vonhatják. Az Egyesült
Államok születési alapon vagy honosítással állampol
gársághoz jutott polgáraira egyformán vonatkozik a he
lyénvaló eljárás elve, azaz senkit nem lehet megfelelő
törvényes eljárás nélkül életétől, szabadságától vagy va
gyonától megfosztani.
A 14. alkotmány-kiegészítés fontos irányelve volt,
hogy a szövetségi törvényhozásban a tagállamok repre
zentációját a választójog kiterjesztéséhez kötötte,
ugyanis amennyiben polgáraik bizonyos körétől diszkri
minatív jelleggel megvonják a választójogot, ennek
megfelelő arányban csökken a Képviselőházba juttatha
tó reprezentánsaik száma. Ezzel egyidejűleg értelem
szerűen megszűnt a korábbi háromötödös szabály, amely
szerint a rabszolgák számának 3/5 része számított bele
a képviselők számának meghatározásakor irányadó la
kosságba.
A rendkívül előremutató új kiegészítő cikkely végül
csak 1868-ban vált az alkotmány részévé, 1868. július
28-ára szerezve meg a szükséges tagállami ratifikációt.
Ettől kezdődően azonban az unióhoz történő csatlako
zás, így a déli államok visszafogadásának feltétele volt
az új alkotmány-kiegészítés tiszteletben tartása is.
1866-ban időközben törvényhozási választásokra került
sor, amelyek során a Johnsont támogató konzervatív re
publikánusokból és demokratákból szervezett Nemzeti
Unió Pártja súlyos vereséget szenvedett, és a radikális
republikánusok a Kongresszus mindkét házában kéthar
mados többségbe kerültek.
1868. februárjában, az elnökválasztás évében And
rew Johnson ellen (elsőként és mindmáig egyetlenként
az Egyesült Államok történetében) a Képviselőház köz
jogi vádat emelt (impeachment). A Képviselőház tizen
egy pontban találta felelősnek és hivatalához méltatlan
nak az elnököt, aki a vádhatóságként működő ház ülé
sén személyesen egyszer sem jelent meg, hanem koráb
bi igazságügy-miniszterével, Henry Stanberry-vel kép
viseltette magát. A Szenátus bírósága közel három hó
napos tanácskozás után végül nem mozdította el hivata
lából Johnson elnököt, a közjogi felelősségrevonáshoz
azonban csupán egyetlen szavazat hiányzott (a Szenátus
35-19 arányban ugyanis ellene szavazott, de a hivatal

vesztést támogatók aránya nem érte el a kétharmados
többséget).
Andrew Johnson hatalma mindenesetre végletesen
meggyengült. A Kongresszus a sikertelen impeachment
ellenére a végrehajtó hatalom ellenében keresztülvitte
akaratát. Johnson az elnökválasztáson nem is jelöltette
magát, átmenetileg visszavonult, és csak 1875-ben, nem
sokkal halála előtt vállalt ismét politikai szerepet, ekkor
már állama szenátoraként. A polgárjogi törvény vétó el
lenére történt hatálybalépése, az elnök „megleckéztetése”, majd pedig a 14. alkotmány-kiegészítés 1868. júli
usi életbelépése mégis csak átmeneti sikert jelentett a
szabadságpárti radikálisoknak. A törvények sikerét az
Egyesült Államokban ugyanis nem elfogadásuk, hanem
a bíróság előtti érvényesülésük jelenti. A Legfelsőbb
Bíróság pedig igyekezett megszorítóan értelmezni min
den új normát, így már 1873-ban kifejtette egy ítéleté
ben, hogy a 14. alkotmány-kiegészítés „nem változta
tott a szövetségi állam és a tagállamok viszonyán”17, va
gyis a szövetségi Kongresszusra vonatkozó alkotmá
nyos garanciák a tagállami törvényhozásokra nézve to
vábbra sem kötelezőek.

AZ 1875. ÉVI POLGÁRJOGI TÖRVÉNY
ÉS A BÍRÓSÁG JOGÉRTELM EZŐ SZEREPE
Az 1868. évi elnökválasztáson a tényleges szavazatok
kicsiny, de az elektori voksok nagy fölényével a polgárháború hőse, a republikánus Ulysses Grant tábornok
győzött, köszönhetően az elsőként szavazó 1,2 millió
egykori rabszolga támogató voksának. Grant elnöksé
gét a történeti elemzők szerinti jellemgyengesége ár
nyékolta be. Adminisztrációját a vasútépítésekkel kap
csolatos korrupciós botrányok jellemezték18, amelyek
túl későn robbantak ki ahhoz, hogy 1872-ben ne válasz
szák újjá, azonban radikális republikánus támogatóit elbizonytalanították, a radikális rekonstrukció társadalmi
bázisát meggyengítették. Az 1874. évi kongresszusi vá
lasztások során a demokraták kerültek többségbe, ismét
átrendeződött a politikai paletta.
A korábbi konföderációs államokban időközben - a
Legfelsőbb Bíróság hozzáállásán felbátorodva - egy sor
olyan helyi jogszabályt alkottak meg, amelyek az egy
kori rabszolgák számára bizonyos helyeken nem enge
délyezték a jelenlétet, illetve bizonyos szolgáltatások
igénybevételekor őket a fehér amerikaiaktól elkülöní
tették (szegregáció). Mivel a magántársaságok kivétel
nélkül fehérek tulajdonában voltak, előszeretettel éltek
a szegregáció jogával, és a tagállami jogszabályok és
adminisztratív intézkedések meg is erősítették azon
meggyőződésüket, hogy ők jogosultak eldönteni, kit és
milyen szolgáltatásban részesítsenek.
A Kongresszus észlelte ezt a diszkriminatív folyama
tot, és élve a 14. alkotmány-kiegészítés 5. §-a adta fel
hatalmazással, 1875-ben megalkotta az 1866. évi pol
gárjogi törvényt kiegészítő19 második Civil Rights Áctet. A törvény a mindenkit megillető törvény előtti
egyenlőség alapelve szerint olyan életviszonyokat is
igyekezett szabályozni, amelyek hagyományosan a ma
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gánvállalkozások körébe tartoznak. így kimondta, hogy
a nagyközönség számára nyitva álló magánintézmé
nyekben, így színházakban, vendéglátóhelyeken és köz
lekedési eszközökön is tilos a polgárok közötti megkü
lönböztetés. Az egyenlő elbánás biztosítása érdekében a
törvény adminisztratív lépések megtételére hatalmazta
fel a végrehajtó hatalmat.
A Dred Scott ügy, valamint a 14. alkotmány-kiegé
szítést a gyakorlatban csupán papírrá alacsonyító, ko
rábban idézett 1873. évi döntés után a Legfelsőbb Bíró
ság polgárjogi törvényekkel kapcsolatos álláspontját
szinte előre lehetett látni, még ha bíztató jel is volt,
hogy 1880-ban egy ítéletével20 biztosította egy színes
bőrű férfi számára is az esküdtbíráskodás jogát.21 Az
1875. évi törvény több ügy egyesítésével 1883-ban ke
rült a legmagasabb bírói fórum elé (Civil Rights Cases).
Döntésében a Legfelsőbb Bíróság kifejtette: a 14. alkot
mány-kiegészítés a tagállamok diszkriminatív jogi ak
tusaira vonatkozik, és a szövetségi Kongresszus a pol
gárjogi törvény megalkotásakor az abban foglalt felha
talmazást „indokolatlanul kiterjesztően” értelmezte. A
szövetségi kormányzat mindaddig nem avatkozhat köz
be, amíg valamely tagállam konkrétan meg nem sérti a
14. alkotmány-kiegészítést. 1883-ban a Legfelsőbb Bí
róság tehát időelőttinek, a központi hatalom hatáskörtúllépésének bélyegezte az 1875. évi polgárjogi tör
vényt.
A 14. alkotmány-kiegészítés 5. §-a kifejezetten ki
mondta: a Kongresszus a cikkely végrehajtására jogo
sult törvényeket alkotni. Ezzel az egyértelmű felhatal
mazásával élt a törvényhozás, amikor 1875-ben elfo
gadta az újabb polgárjogi törvényt. Az 1883. évi döntés
meghozatalakor kisebbségben maradt John M. Harlan
bíró le is szögezte: a Kongresszusnak kötelessége fel
lépni a megkülönböztető tagállami gyakorlattal szem
ben, még akkor is, ha ezt többnyire magántársaságok és
magánszemélyek folytatják, és akkor is, ha a szolgálta
tások feltételeinek szabályozása helyi hatáskörbe tarto
zik. A Civil Rights Act a 13. és 14. alkotmány-kiegészí
tés érvényesülését segíti elő, így Harlan bíró szerint al
kotmányellenesnek nem nevezhető. A többségi véle
ményt kifejtő Joseph M. Bradley főbíró szerint viszont
a korábbi rabszolgák egyenjogúsítása nem jelenti azt,
hogy különleges törvényi védelemben kellene őket ré
szesíteni. Az esélyegyenlőség pozitív diszkriminációval
történő biztosítása ekkor még idegen volt az amerikai
bíróságok uralkodó gyakorlatától.
A Legfelsőbb Bíróság és a szövetségi bíróságok tehát
nem ismerték el, hogy a szövetségi állam jogosult len
ne az állampolgári jogok érvényesítése érdekében ha
tásköröket elvonni a tagállamoktól, és ezzel indirekt
módon szentesítették azt a tagállami gyakorlatot, ame
lyet a „Jim Crow-törvényeknek” nevezett helyi jogsza
bályok életbe léptetése jellemzett. Jim Crow, azaz Var
jú Jim a fekete amerikaiak gúnyneve volt, akiről elne
vezett törvények kifejezetten kötelezővé tették a közin
tézményekben és a szolgáltatások igénybevétele során a
négerek elkülönítését. A választójogot minden korábbi
rabszolga számára elvileg biztosító 15. alkotmány-ki
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egészítéssel szemben burkolt akadályokkal igyekeztek
megakadályozni a feketék szavazásokon való részvéte
lét, annak meghatározott adó megfizetéséhez kötésével,
illetve olyan feltételek meghatározásával, mint például
hogy csak az élhet választójogával, akinek már a nagy
apja is rendelkezett ezen jogosultsággal.

PLESSY V. FERGUSON:
A POLGÁRJOGI TÖREKVÉS HALALA
1883-ban, a Civil Rights Cases-ben hozott döntés során
a Legfelsőbb Bíróság még nem döntött konkrét tagálla
mi diszkrimináció ügyében, hiszen éppen ilyen intézke
dés hiányában tartotta alkotmányellenesnek az 1875.
évi polgárjogi törvényt. Az állampolgári jogok kiter
jesztésére irányuló törekvésnek az 1896. évi Plessy v.
Ferguson ügyben hozott ítélet vetett végérvényesen vé
get.
1881-ben Tennessee államban törvényt fogadtak el,
amely előírta a bőrszín szerinti elkülönítést a vasúti
kocsikon22. 1890-ben Louisiana állam törvényhozása is
hasonló jogszabályt alkotott (Separate Cár Act). E tör
vények kimondták az „egyenlő, de elkülönített bánás
mód” elvét, és akként rendelkeztek, hogy a vasúti ko
csikban a feketék részére a fehérekkel azonos minősé
gű, de más vagonban való elhelyezést és utazást kell
biztosítani. Aki nem a bőrszínének megfelelő kocsiban
utazik, szabálysértést követ el, amiért pénzbüntetésre
vagy elzárásra ítélhető.
A louisianai Homer Plessy egyik dédszülője afro
amerikai volt, így ő „csupán” 7/8 arányban minősült
fehérnek,2’ ami nem jogosította fel arra, hogy a fehérek
számára fenntartott vasúti kocsiban utazzon. Mivel ezt
ennek ellenére megpróbálta, őrizetbe vették. Plessy bí
rósághoz fordult, és azt mondta, hogy a Separate Cár
Act ellentétben áll a 14. alkotmány-kiegészítéssel, sérti
az ő azonos eljáráshoz és azonos jogvédelemhez fűző
dő jogát. A szabálysértési ügyben eljárt Ferguson bíró
álláspontja szerint azonban a törvény alkalmazása csak
több államon áthaladó vonatokon lenne alkotmányelle
nes, saját határain belül viszont Louisiana állam tetszé
se szerint szabályozhatja az utazás feltételeit. A „sza
bálysértő” úgy döntött, hogy ügyét a Legfelsőbb Bíró
ság elé viszi.
A legmagasabb fórum 1896-ban határozott a kérdés
ben,24 és minden alkotmányossági érvelést elutasítva
Ferguson bírónak adott igazat. A többségi álláspontot ki
fejtő Henry Brown bíró mindenekelőtt (teljesen felesle
gesen) leszögezte, hogy a louisianai jogszabály nyilván
valóan nem ellentétes a 13. alkotmány-kiegészítéssel,
hiszen nem rendelkezik kényszermunkáról. Ugyanakkor
a Legfelsőbb Bíróság szerint a 14. alkotmány-kiegészí
tést sem sérti, ugyanis a bőrszín szerinti megkülönbözte
tés nem jogi diszkrimináció, hanem „természet adta kü
lönbözőségből” adódik. Ez pedig önmagában nem jelen
ti a jogegyenlőség el nem ismerését, ha elkülönítve
ugyan, de azonos jogokat biztosítanak a feketéknek is. A
14. alkotmány-kiegészítés a törvény előtti, nem pedig a
társadalmi egyenlőség biztosítását írja elő - mondta a bí-

történeti vtemle

ró (ma már vérlázítónak nevezhető, de a kor Legfelsőbb
Bíróságára igencsak jellemző cinizmussal).
Egyetlen bíró, a Civil Rights Cases során is felszóla
ló John M. Harlan fejtett ki csupán különvéleményt, aki
szerint e döntés „egy napon éppoly ártalmasnak bizo
nyul majd, mint e testületnek a Dred Scott ügyben ho
zott határozata”.25 Érdekesség, hogy Harlan bíró koráb
ban déli ültetvényes volt és maga is rabszolgákat tar
tott,26 és ennek ellenére egyedüliként állt ki az afro
amerikaiak fehérekkel egyenlő jogaiért. Mindeközben
az északiak, amint a New York államból származó27
Joseph M. Bradley bíró fogalmazott, „belefáradtak a
négerek problémáiba”,28 amelyeket jobb, ha ők maguk
oldanak meg, és nem egyik pillanatról a másikra a jog
alkotóktól és a bíróságtól várják a megoldást.

3. A FAJI MEGKÜLÖNBÖZTETÉS
FELSZÁMOLÁSA
BROWN V. BOARD O F EDUCATION:
A MODERN AM ERIKA KIALAKULÁSA
John Harlan bíró egyedüliként ítélte meg helyesen és
előremutatóan a faji megkülönböztetés tilalmának je
lentőségét, és azt, hogy a törvény előtti egyenlőséget
nem csupán deklarálni kell, hanem a hátrányos helyze
tű társadalmi csoportok részére szövetségi és helyi szin
ten is biztosítani kell a jog- és esélyegyenlőséget. A
Legfelsőbb Bíróság gyakorlata, amely a társadalmi
igazságosság érvényesítésénél a tagállami- és magánau
tonómia érvényre juttatását hosszú évtizedekig fonto
sabbnak tartotta, csak a második világháború után kez
dett megváltozni.
1951-ben az oktatási intézményekben megvalósuló
szegregáció kapcsán fordult a Legfelsőbb Bírósághoz
Thurgood Marshall fekete jogász (későbbi legfelsőbb
bírósági bíró), melynek előzménye az volt, hogy Linda
Brown néger diáklányt Kansas államban kérelme elle
nére nem vették fel egy „csak fehéreknek” fenntartott
iskolába. Felvételi kérelme elutasítása miatt édesapja a
kansasi bírósághoz fordult, amely szerint azonban a fe
keték számára azonos jogokat biztosító más iskola is
rendelkezésre áll, így Lindának a neki fenntartott intéz
ménybe kellett volna kérnie felvételét.
A Thurgood Marshall által vezetett társadalmi szer
vezet (National Association fór the Advancement of
Colored People) a Brown v. Board of Education üggyel
együtt kezelt másik négy (Virginiát, Dél-Karolinát,
Delaware államot és Columbia Kerületet érintő) eset
ben is eljárt, és arra hivatkozott, hogy nem elég azt vizs
gálni, hogy a feketék és a fehérek részére működtetett
intézményekben azonosak-e az oktatási és infrastruktu
rális feltételek, hanem felül kell bírálni a Plessy-eset óta
érvényesülő „egyenlő, de elkülönített” (equal bút separate) elvet, és új értelmezést kell adni a 14. alkotmány
kiegészítésben foglalt azonos jogi védettségnek.
A Legfelsőbb Bíróság viszonylag nehézkesen hozta
meg döntését, azonban ítéletével minden további jog

alaptól megfosztotta a faji megkülönböztetés híveit, és
nagyban hozzájárult a szegregációs intézkedések leépí
téséhez az USA tagállamaiban.29 A nehezen érlelődő
döntés előkészítése során a bírák megvizsgálták, hogy a
Plessy-doktrína átértékelése esetén milyen módon le
hetne megszüntetni a diszkriminációt. Ehhez a 14. al
kotmány-kiegészítés merőben új értelmezésére volt
szükség, amely az abban foglalt elveket, a Bili of Rights
kiterjesztését ha kell, a tagállami jogalkotási autonómia
rovására is érvényre juttatja.
1954. május 17-én született meg a történelmi jelentő
ségű állásfoglalás,30 mégpedig különvélemény nélkül
(egyhangú döntéssel). A bíróság kimondta, hogy az is
kolai szegregáció alkotmányellenes. Earl Warren főbíró
kifejtette, hogy az oktatási intézményekben az egyenjo
gúságot csak azok megválasztásának szabadsága bizto
sítja, és az elkülönítés a gyermekek lelkére káros hatás
sal lehet.31 Bár a döntés az amerikai jogelvek szerint
nem terjeszkedhetett túl a konkrét ügyön, így csak az
érintett öt állam oktatási rendeletéire vonatkozhatott,
nyilvánvalóvá vált, hogy ezt követően bármilyen hason
ló megkülönböztetés esetén azonos értelmű döntés fog
születni, hiszen innentől a precedensjog alapján bárki
hivatkozhat jogai védelmében a Brown-ügyben hozott
döntésre.

A 14. ALKOTMÁNY-KIEGÉSZÍTÉS
TÉNYLEGES ÉRVÉNYESÜLÉSE
A Brown vs. Board of Education jogeset, valamint az
annak eldöntésekor megfogalmazott új bírósági jogér
telmezés felbátorította a faji egyenjogúságért küzdő ún.
polgárjogi mozgalmak aktivistáit, akik Martin Luther
King vezetésével békés eszközökkel érték el, hogy az
oktatás területén kívül is megkezdődjék a szegregáció
felszámolása.
A szabadságjogok kiterjesztésének, a jogegyenlő
ség biztosításának útján Dwight L. Eisenhower (a nép
szerű Ike) is igen nagy lépéseket tett. Az ő nevéhez fű
ződik az alkotmány által biztosított kivételes katonai
beavatkozás Arkansasban, amikor Little Rock-ban a
hadsereg Orvai Faubus kormányzó ellenében gondos
kodott a faji szegregáció megszüntetéséről, a néger di
ákok főiskolára történő bebocsátásáról.32 Az
Eisenhower-adminisztráció idején került sor 1875. óta
először újabb szövetségi polgárjogi törvények elfoga
dására (1957-ben és 1960-ban33), amely folyamat vé
gül a „Nagy Társadalom” programját meghirdető
Lyndon B. Johnson két elnökségi ciklusa idején telje
sedett be.
Az 1964., 1965., 1967.34és 1968.35 évi polgárjogi tör
vények megtiltottak minden hátrányos megkülönbözte
tést a közszolgáltatások, a foglalkoztatás, a lakóhely, a
tulajdonjog és bérbeadás, továbbá az igen érzékeny kér
désnek számító választójog gyakorlása terén.36 Az
1964. évi Civil Rights Act pénzügyi szankciókkal súj
totta azokat a költségvetési forrásból gazdálkodó intéz
ményeket és projekteket, amelyek működésük során
diszkriminációt alkalmaznak37.
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Jog
A 14. alkotmány-kiegészítést követően tehát szinte
pontosan száz évre volt szükség ahhoz, hogy bőrszín
vagy etnikai hovatartozás (illetve más hasonló okok)
miatt ne éppen a világ egyébként talán legfejlettebb és
legszabadabb országában kelljen bizonyos társadalmi
csoportoknak megkülönböztető intézkedéseket elszen
vedniük.
A polgárjogi törvények sorsa jól példázza, hogy az
Egyesült Államok alkotmányos rendszerében a fékek

és ellensúlyok következtében mindhárom hatalmi ág
közös politikai akarata szükséges a jog tényleges ér
vényesüléséhez - a törvényhozás és az elnök együtt
működése, a törvény elfogadása és aláírása önmagá
ban mit sem ér, ha a bíróságok a judicial review (bí
rói felülvizsgálat) során annak alkalmazását megta
gadják.

Jegyzetek-----------------------------------------------------1Nagyné Szegvári Katalin: Az elnök a kormányzatban az Egyesült
Államok alkotmányos rendszerének kiépítése idején. In: Mezey
Barna (szerk.): Jogtörténeti előadások I., Tankönyvkiadó, Bp..
1988: 22-40. o„ 24. o.
- Tocqueville. Alexis de: A demokrácia Amerikában, Gondolat
Könyvkiadó. Bp., 1983., 56. o.
' Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilágban. Nemzeti Tankönyvki
adó, Bp.. 1994., 51-52. o.
J Udvaros Miklós: Az Egyesült Államok alkotmányfejlődése. In:
Állam- és Jogtudomány 3-4/94: 333-348. o., 342. o.
5 A témáról bővebben I.: Veress Bulcsú: Törvényalkotási folyamai
az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusában, In: Soltész Ist
ván (szerk.): A törvényalkotó országgyűlés. Parlamenti dolgozatok
111.. Bp.. 1994: 168-181.0.
6 Cappelletti, Mauro - Cohen, William: Az alkotmánybíráskodás
története és jelenkori elterjedése. In: Alkotmánybíráskodás és
alkotmányértelmezés. Osiris Kiadó, Bp., 1995: 42-52. o„ 43. o.
7 Magyary Zoltán: Amerikai államélct. Magyar Királyi Egyetemi
Nyomda, Bp., 1934.: 37. o.
8 Saffell, Dávid C.: State and Local Government. Polilics and
Public Policies, McGraw-Hill, New York, 1990.: 34. o.
9 Szuhay-Havas Ervin: Tizenhárom csillag. Kossuth Könyvkiadó.
Bp.. 1976.: 25. o.
10 magyar fordításban I.: Body Pál - Urbán Aladár (szerk.):
Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez,
1620-1980. Dialóg Cantpus Kiadó, Bp-Pécs, 2001.: 55. o.
" Urbán Aladár: i. m. 14. o.
13 Degler. Cári N.: Az élő múlt. Milyen erők formálták Amerika mai
képét? Európa Könyvkiadó, Bp., 1993.: 41. o.
15 Gallai Sándor: A Legfelsőbb Bíróság szerepe az Egyesült Álla
mokban, In: Jogtudományi Közlöny 2/94: 63-82. o., 64. o.
14 Szuhay-Havas Ervin: Kék-szürke tragédia. Az amerikai pol
gárháború története. Gondolat Kiadó. Bp., 1966.: 87. o.

15 Sellers, Charles - May, Henry - McMillen, Neil R.: Az Egyesült
Államok története. Maecenas Könyvkiadó, Bp., 1995.: 169. o.
16 a névválasztás nem véletlen: a tagállamok autonómiáját hirdető új
„alkotmány” sokban emlékeztetett a Konföderációs Cikkelyek
laza államszövetségi formációjára
17 Janda, Kenneth - Berry, Jeffrey M. - Goldman, Jerry: Az
amerikai demokrácia. Osiris Kiadó. Bp.. 1996.: 413. o.
18 Hahncr Péter: Az Egyesült Államok elnökei. Maecenas Kiadó,
Bp.. 1998.: 156.0.
19 Nagy né Szegvári Katalin: Fejezetek az amerikai alkotmány
történetéből.. HVG-Orac Kiadó, Bp., 2002.: 63. o.
211Stauder v. Nyugat-Virginia ügy (1880.)
31 Nagyné Szegvári Katalin: i. m. 64. o.
33 Degler. C. N.: i. m. 238. o.
35 Janda - Berry - Goldman: i. m. 414. o.
34 Plessy v. Ferguson ügy (1896.)
35 idézi: Degler. C. N.: i. m. 243. o.
36 Degler, C. N.: i. m. 243. o.
33 forrás: www.lectlaw.com („Lectric Law Library” internetes adat
bázis)
38 idézi: Degler, C. N.: i. m. 242. o.
39 Saffell, Dávid C.: i. m. 256. o.
Nagyné Szegvári Katalin: i. m. 76. o.
31 Janda - Berry - Goldman: i. m. 415. o.
33 Sellers, Charles - May, Henry - McMillen, Neil R.: Az Egyesült
Államok története (Maecenas Könyvkiadó, Budapest, 1995.) 364.

o.
35 Sellers - May - McMillen: i. m. 364. o.
34 Degler, C. N.: i. m. 245. o.
35 Saffell, Dávid C.: i. m. 257. o.
36ez utóbbi területen az adócenzus 24. alkotmány-kiegészítéssel
(1964.) történt megszüntetése is igen komoly előrelépést jelentett
33 Janda - Berry - Goldman: i. m. 418. o.

JO G Á S Z -V IC C EK
Az ebben a lapszámunkban megjelenő két jogász-viccet, az Üstökös c. - Jókai Mór által alapított - élclap 1906.
évfolyamában találtuk. A borító hátsó oldalain látható karikatúrákat is innen ollóztuk.
Szerkesztőségünk szívesen fogadja, ha olvasói humoros (jogász) történetekkel, nevezetes bakikkal, viccekkel
látják el a szerkesztőséget. ígérjük, a legjobbakat megosztjuk olvasóinkkal.

íme az egyik vicc:
Ha valakinek pechje van ...
- Micsoda peches fráter Balogh, az ügyvéd!
- Mikor fiskális lett és sokáig nem tudott egyetlenegy perhez sem jutni, azt mondták róla, hogy ügyetlen
ügyvéd.
- Mikor aztán nagy nehezen végre mégis kapott egy pert, azt mondták, hogy együgyü ügyvéd.
- És mikor ezt az egyetlenegy port elintézte, lett belőle ügyefogyott ügyvéd.
(Üstökös, 1906. 1. sz.)
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