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z ELTE AJK fiatal jogtörténésze, Képes György 
művében tömör összefoglalását nyújtja az USA 
alkotmánytörténetének. A jogfejlődés specialitá

sait ismerve a téma kimerítő bemutatásának egyetlen le
hetősége valóban csak a jogtörténet keretei között kép
zelhető el. A mű lényegre törő, rövid, mégis olvasmá
nyos bemutatása mindannak, amit az érdeklődő, a témá
ban még járatlan jogásznak tudnia kell az Egyesült Ál
lamok alkotmányfejlődéséről.

Mi más célja lehet a jogtörténetnek, egyáltalán a tör
téneti tudományoknak, mint hogy példákat adjon a je
lennek, jövőnek? Ortega y Gasset némileg ironikus 
megfogalmazásában ez a cél: a már elkövetett hibák 
emlékezetben tartása, annak érdekében, hogy ne köves
sük el újra őket. Mi más lehet a célja egy teljesen eltérő 
jogi kultúrájú közösségben, mint a miénk is, bemutatni 
egy másik utat, mintsem hogy felvillantson olyan érté
keket, megoldási módozatokat, amelyek figyelmünkre 
méltóak lehetnek, esetleg, saját képünkre formálva meg 
is szívlelendőek? Képes György könyve alkalmas arra, 
hogy mindkét szempontból bemutassa számunkra azt, 
ami különlegessé teszi az USA -  jogfejlődését alapve
tően meghatározó -  Alkotmányát.

Magyarországon nem lehet e kérdésről úgy értekez
ni, hogy figyelmen kívül hagynánk a régi mesterek, ne
vezetesen Concha Győző és Magyary Zoltán vonatkozó 
munkásságát. E két szerző hatása az egész köteten érző
dik, és ez így is van rendjén. Már a bevezetőben is sze
repel a tisztelgés a nagy elődök előtt, de az egész műre 
jellemző, hogy elkerüli a „nagyzolást,” nem próbál itt
hon jóformán ismeretlen külföldi szerzőkre hivatkozni, 
ha azonos tartalmú, magyarul is hozzáférhető irodalom 
áll rendelkezésre, ezzel pedig jelentősen megkönnyíti a 
témában még jobban elmélyedni kívánók dolgát.

A történeti bevezetésben megismerkedünk az USA 
létrejöttének előzményeivel, felelevenítve az összes 
kapcsolódó, szinte romantikusnak ható történetet is (a 
Mayflower, Manhattan megvétele az indiánoktól, a bos
toni Tea Party, stb.). Végighaladunk a hosszú és rögös 
úton, ami az Alkotmány elkészültéhez vezetett, majd 
sorra jön a törvényhozó hatalom, a végrehajtás, igaz
ságszolgáltatás, végül az alapvető szabadságjogok al
kotmányi szabályainak tárgyalása. A következőkben 
csupán néhányat emelnék ki azon kulcskérdések közül, 
amelyek talán leginkább különlegessé teszik az USA 
Alkotmányát.

Képet kapunk arról, hogy mi az igazság a nagy mí
tosz körül, miszerint az Egyesült Államoké a világ leg

régebbi hatályban lévő, a kezdetektől szinte változatlan 
Alkotmánya. Nos, nem meglepő a felismerés, hogy ez a 
mítosz, a közfelfogásban élő formájában kissé elna
gyolt, mert bár valóban 1787 óta hatályban van az ösz- 
szes rendelkezés, ezt azonban egy különleges jogtechni
kai megoldással sikerült elérni: nevezetesen, az alaptör
vényhez kapcsolódik számos kiegészítés, melyek az 
eredeti szöveggel való ütközésük esetén természetesen 
felülírják a korábbi normaszöveget. így, ugyan formai
lag nem változik, csak folyamatosan kiegészül az Al
kotmány, tartalmilag mégis jelentősen átalakult az el
múlt két évszázadban (az elnökválasztás rendszere pél
dául már a XIX. század elején alapvetően megválto
zott). Persze, még így is bámulatos ez a fajta állandó
ság, de ebben a történelmi okok legalább olyan jelentős 
szerepet játszottak, mint a törvény „sikeressége” (az el
telt időben mindössze egyetlen igazi alkotmányos vál
ságot élt át az ország, a polgárháború idején).

A másik mítosz, az Egyesült Államokban elsőként 
megvalósuló jogegyenlőség, a szabadságjogok általá
nos gyakorlása is némi kiegészítésre szorul. Vegyük 
példának a választójog kérdését: a választójog korláto
zása a nemre, bőrszínre, fajra való hivatkozással csupán 
1870-ben, a 15. alkotmány-kiegészítéssel vált tiltottá 
(igaz, így is jóval korábban, mint Európa bármely or
szágában), míg a valóban korlátozásmentes választójog 
csupán 1964-ben valósult meg (a választójog az adókö
telezettség teljesítéséhez kötése lehetőségének meg
szüntetésével). Más példa: a rabszolgaságot az „alapító 
atyák” többsége (érthető okokból) elfogadhatónak tar
totta, így az arról való rendelkezést az Alkotmány ere
detileg az egyes tagállamok kezébe tette le, a jogi esz
közökkel is megvalósított diszkrimináció pedig egészen 
a közelmúltig létező jelenség volt némely államban.

Az elnöki poszt létrejötte, az elnök hatásköreinek 
széleskörű volta érdekes, és meglehetősen ellentétes vo
násokat is mutat az Egyesült Államok létrehozóinak de
mokrácia-felfogásával. A szerző több érvet is felsora
koztat a történtek mellett: a gyarmati hagyományok ha
tását (korábban minden gyarmat élén egy kormányzó 
állt); a részletkérdések kerülését az alkotmányozás fo
lyamatában; George Washington tekintélyét és általá
nos elfogadottságát az elnöki poszt várományosaként. 
Számomra ezek egyike sem meggyőző, hiszen az Egye
sült Államok tudatosan próbált szakítani az angol ha
gyományokkal, és legtöbbször ez sikerült is; az Alkot
mány igaz, hogy helyenként elnagyolt és általános, de 
másutt aprólékosan rendez bizonyos kérdéseket, ráadá
sul az alapító atyák hosszú távra terveztek, és gondolni
uk kellett arra, hogy nem feltétlenül lesz mindig tökéle
tesen alkalmas, mindenki által elfogadott személy az el
nökségre. Ettől függetlenül, a rendszer működőképessé
ge annak igazát támasztja alá, bár maga Magyary Zol
tán is kiemelte enyhén diktatórikus jellegét, amely nem 
feltétlenül egyeztethető össze a demokráciával (nem is 
beszélve az elnökválasztás furcsa szabályairól, amikor 
is az elektori, tehát közvetett választás miatt nem feltét
lenül a legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az elnök, 
mint az legutóbb is történt).



Hasonlóképpen ide tartozik a bírói függetlenség kér
dése is, amely ugyan valóban megvalósul, de ki- 
sebb-nagyobb trükkökkel mégis kijátszható, tehát nem 
teljesen független. A bírák kinevezésének joga ugyanis 
az elnököt illeti meg. E körben vetődik fel Franklin D. 
Roosevelt hírhedt története, aki, miután a Legfelsőbb 
Bíróság folyamatosan alkotmányellenesnek minősítette 
a New Deal megvalósítását célzó törvényeket, előké
születet tett a bíróság létszámának megemelésére, hogy 
ezáltal biztosítsa a számára kedvező szavazattöbbséget. 
E felvetése után már minden törvény átment a rostán.

Szintén izgalmas, és számunkra manapság is égető 
kérdés az alapjogok problematikája. Ebből most az El
ső Kiegészítést, amely a szólás- és sajtószabadságot 
deklarálja, emelném ki. A törvény szűkszavúan szól e 
szabadságjogról, amikor megtiltja a Kongresszus szá
mára az azt korlátozó bármely törvény elfogadását (a 
híres „Congress shall make no law...” szabálya). Nos, 
az Egyesült Államokban egész tudományág épült az El
ső Kiegészítés köré, amelynek feladata tartalommal 
megtölteni e lakonikus tömörségű rendelkezést. Az 
USA valóban az az állam, ahol talán legszélesebben 
húzták meg a szólásszabadság határait, de az persze itt 
sem feltétlen és abszolút jog. A mű röviden bemutatja a 
„clear and present danger”-elv fejlődését, amely alapja
iban határozta meg az alapjog korlátozhatóságának ha
tárait (mások jogai sérelmének nyilvánvaló és közvet
len veszélye alapozhatja csak meg a korlátozást -  ez az 
Olivér Wendell Holmes legfelsőbb bírósági bíró által 
kidolgozott teszt lényege). Szót ejt arról is, hogyan ala
kult át ezen elv 1919 óta tartó alkalmazása alatt, de itt 
talán érdemes lett volna említést tenni egyéb fejlemé
nyekről is. Példának okáért a Chaplinsky v. New 
Hampshire (1942), Brandenburg v. Ohio (1969), 
Viliágé of Skokie v. National Socialist Party of 
America (1978) és a R. A. V. v. City of St. Paul (1992) 
ügyek alapvetően módosították, illetve egészítették ki 
az Első Kiegészítés értelmezését, ezen döntések pedig 
nem kerültek említésre a műben. Az alapjogokról szóló 
fejezetben pedig talán rövid kitérőt érdemelt volna 
Thomas Paine munkássága, aki 1776-ban nemcsak hitet 
tett az USA függetlensége mellett (mint ahogy arról szó 
esik a könyvben), de „Rights of mán” (Az ember jogai; 
magyarul megjelent: Osiris, 1995) című művében az 
alapjogok szükségességének elvi és az Egyesült Álla
mokban meghatározó igazolását adja.

Mire taníthat minket az Egyesült Államok Alkotmá
nyának fejlődése? Óhatatlanul kínálkozik a párhuzam 
az USA és az Európai Unió között. Az USA tagállama
inak önálló Alkotmánya, hatalmi intézményrendszere 
és széles körű belső szuverenitása van, külső önállóság
gal azonban nem bírnak. Jelen pillanatban egyelőre el
képzelhetetlen, hogy valamiféle „Európai Egyesült Ál
lamok” jöjjön létre, mint ahogyan sokan megfogalmaz
ták ebbéli félelmüket. Ez a párhuzam tehát megreked 
egy ponton, még akkor is, ha napjainkban érezhetőek az 
európai tendenciák a külső szuverenitás csökkentésére 
(közös haderő, külpolitika, stb.).

Ennél hangsúlyosabb kérdés, hogy valójában melyek

azok az értékek, amelyekre az Egyesült Államok egész 
rendszere épül? Végletekig leegyszerűsítve a kérdést: 
alkotmányjogi szempontból mi igaz az „amerikai álom
ból”? Világos, hogy elsődlegesen a függetlenség iránti 
igény és a közös gazdasági érdek alapjain épült fel az 
újonnan létrejövő állam. De van-e valami igazságtarta
lom a sokszor hangoztatott amerikai értékek, a szabad
ság, az egyenlőség, a kultúrák békés egymás mellett 
élése mögött? A szerző elismeri a gazdasági érdekek 
meghatározó voltát, de nem tartja azt kizárólagos jelen
tőségűnek. Nagy vonalakban utal a közjó, az igazságos
ság, a jogegyenlőség, az általános jólét szempontjaira, 
bemutatva az értük folytatott -  alkotmányjogi eszkö
zökkel vívott -  küzdelmet. „[Az Európai Közösségnek] 
szüksége van egy lelki összetartó erőre, a történelmi 
összetartozás, a jelenért és a jövőért való felelősség tu
datára, a közös emberi eszmény szolgálatában álló poli
tikai akaratra” -  írta Róbert Schuman, az EK egyik aty
ja, tagadva, hogy a közös gazdasági érdek elegendő erőt 
biztosítana az unió fenntartásához. Ilyesféle közös esz
mény az USA mögött is kell, hogy álljon, annak felfe
dezését, megértését azonban éppúgy gátolja európai 
gondolkodásmódunk, mint olykor felbukkanó előítéle
teink az Egyesült Államokkal szemben (erre talán eny
hítő körülményként szolgálhat, hogy Concha és 
Magyary is súlyos kritikával illette az USA alkotmá
nyos berendezkedését).

Az európai kultúra és jogfejlődés más utat járt be, 
ezért nehéz, sőt általában kivitelezhetetlen az ott meg
valósult példák átemelése. Igaz ez például az előbbiek
ben említett szólásszabadság kérdésére is, amelynek 
amerikai mintájára ugyan előszeretettel hivatkoznak 
magyar szerzők is, mint egyfajta etalonra, feledve, hogy 
az egészében véve nem csak Magyarországon, hanem 
egész Európában is alkalmazhatatlan. Az értékekkel 
kapcsolatban tehát szintén csak az óvatos párhuzam- és 
példakeresés a járható út.

Összefoglalásul kijelenthető, hogy a mű hasznos ol
vasmány mindenki számára, aki rövid összefoglalását 
keresi az Egyesült Államok alkotmányos berendezke
désének, hiszen Képes György munkája elfogulatlan, 
tárgyilagos és lényegre törő, megkönnyíti az olvasó és a 
tovább kutatni szándékozó dolgát (bár egy tartalom- 
jegyzék esetleg nem ártott volna, ha csak az én példá
nyomból hiányzik, úgy e megjegyzés természetesen tör
lendő). A Mezey Barna által szerkesztett Jogtörténeti 
Értekezések 30. kötete tehát figyelemre méltó, ha úgy 
tetszik, hiánypótló munka, magyar nyelven ugyanis az 
utóbbi évtizedek első összefoglaló igényű alkotása. Ide
illesztett megjegyzéseim is inkább a recenzáns örök 
kérdése, a „miért nem szerepel benne ez és ez?” követ
kezményei. Ajánlom e művet minden érdeklődő figyel
mébe!

Búcsúzásképpen felidézném Alexander Hamilton az 
Egyesült Államok alkotmányozási folyamata során 
tett, ma is érvényes figyelmeztetését, aki, amikor a saj
tószabadságról szól, kijelentése vonatkoztatható bár
mely, az Alkotmány által deklarált értékre is: „Amon
dó vagyok: akármit tartalmaz is erről a témáról bár-



mely másik állam alkotmánya, az bizony a semmivel 
egyenlő. Ugyan mit jelent az a kijelentés, hogy a 
»sajtószabadság csorbítatlanul m egőrzendő«? Mi a 
sajtószabadság? Ugyan ki definiálná úgy, hogy a meg
határozás ne szolgáltatná a legtágabb lehetőségeket a 
kibúvókra? Én megvalósíthatatlannak tartom; s ebből 
vonom le a következtetést, hogy a biztosítása, akármi
lyen gyönyörű kinyilatkoztatásokat iktatnak is be akár
milyen alkotmányba, teljességgel a közvéleménytől

függ, továbbá a nép és a kormányzat általános szemlé
letétől.” A „Federalist Papers” (magyarul: A föderalis- 
ta; Európa Könyvkiadó, 1998) egyik szerzője, az Egye
sült Államok első pénzügyminisztere igazat szólt: az 
Alkotmány és annak értékei csak akkor bizonyulhatnak 
maradandónak, ha azt a mindennapi gyakorlat is elis
meri, tiszteletben tartja.

Koltay András
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A magyar alkotmány-és jogfejlődés megismerése, 
oktatása, tanulmányozása elképzelhetetlen anél
kül, hogy megismernénk legfontosabb forrásait, 

dokumentumait. A magyar jogtörténet legfontosabb 
forrásait a XIX. század óta számos alkalommal gyűjtöt
ték össze a legkülönbözőbb formában. A legkorábbi 
kompilációs munkák a XIX. században születtek, ekkor 
kezdték összegyűjteni az államalapítástól a gyűjtemé
nyes munka kiadásának idejéig terjedő korszak jogfor
rásait. A Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici) 
elsősorban gyakorlati célokat szolgált, a jogalkotók, 
jogalkalmazók, ügyvédek munkáját könnyítette meg e 
gyűjtemény, hiszen mind a közjog, mind a magánjog 
szabályaihoz ezáltal könnyebb volt hozzájutni. Hazánk
ban ekkor, -  írott alkotmány híján -  a magyar történeti 
alkotmány hosszú évszázadok szerves közjogi fejlődé
sének eredményeképpen jött létre. Magánjogi kódex hi
ányában a korabeli polgári jogot számos különböző idő
ben létrejött jogszabály és bírósági döntés ismeretében 
lehetett elsajátítani. Természetesen a Corpus Juris Hun
garici a joghallgatók oktatását is elősegítette. A XX. 
században megjelent forrásgyűjtemények döntő többsé
ge egyetemi oktatási célokat szolgált. A történészhall
gatók számára készült gyűjtemények általában a ma
gyar történelem egy-egy szakaszának forrásait gyűjtöt
te össze, míg a jogi egyetemek számára készült gyűjte
mények a jogtörténet egészét fogják át. Az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 
1998-ben jelent meg a Magyar állam-és jogtörténet for
rásai című jogszabálygyűjtemény, mely a Magyar jog
történet és Magyar alkotmánytörténet tankönyvek meg
jelenését követően, kifejezetten a magyar jogtörténet 
oktatásában használt vagy használandó dokumentum
ként. A válogatást szerkesztő Dr. Mezey Barna tanszék-

__vezető egyetemi tanár a könyv előszavában utalt rá, sze-
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retnének egy szélesebb olvasóközönségnek szóló doku
mentumválogatást is közzétenni. 2003-ban Magyaror
szág Európai Uniós csatlakozásának küszöbén a könyv 
elkészült.

Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának és a Ma
gyar Országos Levéltárnak tudományos kiadványa a 
„Magyarország századai" címet viseli. Amíg az 1998- 
as válogatás elsősorban oktatási, addig a most megje
lent mű elsősorban a magyar történelem és alkotmány- 
fejlődés iránt érdeklődő szélesebb közönségnek szól, 
ezért a források válogatása más szempontok szerint tör
tént, mint az 1998-as, vagy korábbi gyűjteményeknél. 
Miközben az elsősorban joghallgatók oktatására szolgá
ló 1998-as válogatás kizárólag jogi dokumentumokat 
tartalmaz, addig a „Magyarország századaidban elbe
szélő forrásokat, leveleket is találhatunk. A válogatás 
célja az előszót író Mezey szerint nemcsak az, hogy be
mutassa a magyar alkotmánytörténet alakulását, hanem 
az is, hogy a magyar társadalom egészének formálódá
sát, a nép jogérzékét, az ország gazdasági helyzetét is 
bemutassa. A dokumentumgyűjtemény ellentétben a 
joghallgatók oktatására szánt korábbi munkával, lineá
risan követi a történeti kronológiát Szent István uralko
dásától az 1956-os forradalomig. Az időrendi sorrend
ben egymás után következő forrásokat a szerkesztők, 
kizárólag a napjainkban szokásos történelmi korszakel
osztás alapján osztották három fejezetre. Az első a ma
gyar feudális állam forrásait tartalmazza 1526-ig, a má
sodik fejezet a Habsburg Birodalom és az Erdélyi Feje
delemség magyar jogfejlődését, valamint a kibontakozó 
polgárosodás időszakát mutatja be a kiegyezésig, míg a 
harmadik a magyar polgári állam diktatúrákkal megsza
kított újkori fejlődésének számos dokumentumát ismer
teti 1956-ig.

A majdnem háromszáz dokumentum között a legtöbb 
hagyományos jogforrásnak tekinthető. A középkori jog
források között, melyeket Érszegi Géza válogatott, talá
lunk királyi törvénykönyveket, dekrétumokat, monosto
rok, apátságok alapító okleveleit, földbirtokot és nemesi 
címet adományozó okleveleket, kiváltságleveleket, pe
res iratokat, hivatali eljárási szabályzatokat, pápai bullá
kat és békeszerződéseket. Ugyanakkor az első fejezet
ben megtaláljuk Szent István Intelmeit és számos hiva- 
talos-és magánlevelet. Előbbiekből sokat megtudhatunk 
az adott kor nemzetközi politikai és diplomáciai helyze
téről, míg utóbbiak közelebb hozzák az olvasóhoz a kor 
hétköznapjait. A második fejezetben. Dóka Klára váló-


