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Képes György:

Amerikai hatások 
a centralisták politikai 

és jogi gondolkodásában*

A reformkor politikai irányzatai közül a legmarkánsabb, a 
múlt irányvonalával talán a korábbi jozefinistákhoz ha
sonló módon leginkább szembeforduló csoport a cent

ralistáké volt. Vezéralakjaik, báró Eötvös József és Szalay 
László, valamint Pulszky Ferenc, Toldy Ferenc, Treforl Ágos
ton és társaik1 komoly nemzetközi műveltséggel, szakirodalmi 
háttérrel rendelkeztek. A csoport létrejötte az 1830-as évek vé
gének politikai publicisztikájához, majd pedig az 1840-es 
évek első felének az ellenzéken belüli polemizálásához köthe
tő. Ekkor Eötvös, Széchenyi és Kossuth vitájában utóbbi mel
lett foglalt állást.2 Az önkormányzatiság és vármegyerendszer 
kérdésében a centralisták Kossuthétól eltérő álláspontot fog
laltak el. aminek az 1843-1844. évi országgyűlésen hangot is 
adtak3.

Pulszky Ferenc centralista alapvetésnek is nevezhető, a fo
galom lényegét (egy olyan, a parlamentarizmus alapjain nyug
vó központi és felelős polgári kormányzatba vetett hitet, 
amelyben a központi hatalom fölé nőtt nemesi vármegyék he
lyett csupán a maguk területén önrendelkezési joggal rendel-

__kező önkormányzatok létjogosultsága ismerhető el4) megma-
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gyarázó írása még a Kossuth által szerkesztett Pesti Hírlap ha
sábjain jelent meg 1842-ben5 (tehát az eszmerendszer ország- 
gyűlésen történt bővebb kifejtését megelőzően). Ebből a tanul
mányból már jól látszik, hogy a centralisták gondolatvilágára 
igen nagy hatást gyakorolt az Egyesült Államok alkotmányos 
rendszere, amelyet elsősorban Bölöni Farkas Sándor útleírá
sából. valamint Tocqueville könyvéből, illetőleg annak Fábián 
Gábornak köszönhető magyar nyelvű fordításából ismertek 
meg6.

A francia forradalomról, a polgári átalakulásról szóló fran
cia cikkek és könyvek mellett tehát az Egyesült Államok is 
részben francia közvetítéssel vált a politikai és jogi gondolko
dás egyik fő kutatási tárgyává.7 Szalay László az általa szer
kesztett, rövid életű, ám annál nagyobb jelentőségű Themis, 
majd Budapesti Szende című folyóiratában kiemelten foglal
kozott a nyugati (elsősorban nyugat-európai, de részben ame
rikai) állam- és jogfejlődéssel, Tocqueville A demokrácia 
Amerikában című könyve pedig -  amint a centralistákkal fog
lalkozó egyik legismertebb történész, Fenyő István fogalma
zott -  „a harmincas évek második felétől kezdődően nálunk is 
gondolatébresztő olvasmánya volt a politika iránt érdek
lődőknek.”8

Fenyő István kutatásai szerint Szalayt már Eduard Gans 
1835. évi párizsi látogatásáról szóló beszámolója figyelmez
tethette az Amerika-könyv jelentőségére,9 Eötvös József pe
dig előbb Tocqueville és Beaumont amerikai börtönrendszer
ről szóló beszámolójára10 hivatkozik, majd A demokrácia 
Amerikában című művet későbbi államtudományi munkái 
egyik forrásművének tekinti. Nem kívánva kisebbíteni 
Szalay (és természetesen Eötvös) szerepét, emlékeztetnünk



kell arra is, hogy az USA intézményeinek bemutatása kap
csán a centralista csoport másik tagja, Toldy Ferenc, már a 
harmincas évek első telében elévülhetetlen érdemeket szer
zett.

TOLDY FERENC SZEREPE AZ
EGYESÜLT ÁLLAMOK MEGISMERTETÉSÉBEN
A Tudománytól- című folyóirat 1834. évi 3. kötetében jelent 

meg Toldy Ferenc írása az Egyesült Államokról," amelyet 
Maltens Bibliothek dér neuesten Wellkunde című, ugyanazon 
évben kiadott gyűjteményes művének IV. kötete alapján állí
tott össze, és „T. F.” monogrammal írt alá. Toldy következe
tesen Egyesült Országoknak nevezi az USÁ-t, amelynek ekkor 
még nem volt hivatalos magyar elnevezése (később az Egye
sült Státusok vált uralkodóvá, majd az „állam” szó elterjedésé
vel alakult ki a ma is használt forma).

Toldy Ferenc a cikk bevezetőjében megindokolja, miért vá
lasztotta témaként a tengerentúli országot: „azon nagy történe
tek között, mellyek fél évszázad óta a művelt világ Figyelmét 
magokra vonták, talán egy sincsen érdekesb és nevezetesb, 
mint az éjszaki Egyesült-Országok sebes kifejlődése."12 A si
keres államalapítás titkát kutatva Toldy mindenekelőtt leszö
gezi, hogy lelkiismereti, vallási vagy politikai felfogásuk mi
att üldözöttek települtek át elsősorban az Újvilágba. Az állam- 
alakulat megszilárdulása szempontjából döntő jelentőséget tu
lajdonít az általa „szerzőknek”13 nevezett alapító atyák magas 
erkölcsi és vallási elveinek, de egyben utal az „időszaki litera- 
túra" (sajtó) fejlődésére, valamint az oktatás fejlesztésére és 
elterjesztésére is.

Toldy részletesen kitér az ismertetés során az amerikai jogi 
oktatás kulcsszerepére: „kormány- és jogtudományt sokáig 
csak gyakorlás útján, törvénytudósoknál tanultak: rövid idő 
óta azonban az Unió több városaiban törvényiskolák is nyittat
tak. (...) Ki ügyvéd (attorney) akar lenni, annak több évet 
valamelly törvénytudósnál vagy törvényiskolában kell töl
teni."14 majd elkezdi egyenként elemezni az USA tagállamai
nak oktatási rendszerét. A téma lezárásaként a már említett 
forrásmű segítségével összehasonlító táblázatot közöl az euró
pai és amerikai államok oktatási arányairól. A táblázatból 
megállapítható, hogy amíg az Európában e tekintetben élenjá
ró Poroszországban és Bajorországban 7-7, Ausztriában 13, 
Angliában 16, Franciaországban pedig minden 17 lakosra jut 
egy diák. az amerikai tagállamok közül New York, 
Massachusetts, Maine és Connecticut államban az arány 1:4. 
Ez azt jelenti, hogy azonos lakosságszámra vetítve kétszer 
annyian tanulnak ezekben az államokban, mint Európa oktatá
si szempontból legfejlettebb országaiban (Oroszország, ahol 
367 lakosra jutott ekkoriban egy diák, nem igazán alkalmas az 
összehasonlításra).15

Toldy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányával nem 
foglalkozik behatóan, azonban utalásszerűén megjegyzi, hogy 
„az éjszakamerikai szabad országok egy bölcsességgel rajzolt 
's állandósággal kivitt rendszer gyümölcseivel élnek. Különös 
gondot fordítanak (...) a hajdani gyarmat-alkotmány minden 
nyomainak (...) eltörlésére.”16 E körben kritikusan jegyzi meg, 
hogy a rabszolgaság kérdésében sajnos még nem sikerült az 
államoknak egyezségre jutniuk („az Unió azon statusaiban, 
hol a rabság mélyen be van gyökerezve, e visszaélés fenn van

is még”), azonban döntés született Libéria megalapításáról -  
Toldy szerint Afrika keleti partjainál17 (valójában az Atlanti
óceán partján) -, ahová a felszabadított rabszolgák visszatér
hetnek.

Utolsó gondolatként -  látszólag rosszallóan -  a vallási sok
színűség kérdéskörére is kitér, amelyről tudjuk, hogy az Egye
sült Államok és az amerikai nemzet létrejöttének egyik legfon
tosabb sajátossága. Toldy állítása szerint mintegy harminc fe
lekezet, és annak legkülönfélébb ágai ismertek Amerikában, 
amelyek eddig békésen megfértek egymás mellett.

Toldy reményét fejezi ki, hogy a vallási multikulturalitás a 
jövőben sem fogja fenyegetni az ország létét, egységét és bel
ső nyugalmát: „Vajha megmaradnának [e felekezetek) ezen 
túl is a mértéklet, ész, a keresztyén és testvéri szeretet határai 
közt. Vajha, az Egyesült-Országok boldogságára, helyes és 
bölcs politica segedelmével, egyfelől a 'vallásbeli anarchia', 
másfelől a 'vallásbeli uralkodás' egyformán veszedelmes szik
láitól magokat távoltartani, szorgalmasan iparkodnának."18 A 
látszólag Amerikának szánt finom figyelmeztetés egyben üze
net a vallási és lelkiismereti kérdésekben konfliktusoktól és 
diszkriminációk egész sorától terhelt korabeli Magyarország
nak is, ahol bizony ekkor még az anarchia ellenpontjaként 
szintén negatív példának felhozott „vallásbeli uralkodás” volt 
jellemző, és maradt is még igen hosszú ideig.

A Tudománytár egyik fő célkitűzése Nyugat-Európa és az 
Egyesült Államok fejlődésének, művelődési és tudományos 
életének nyomon követése és a magyar olvasóközönség szá
mára történő bemutatása volt. Az USA vonatkozásában utal
nunk kell arra. hogy Toldy fent ismertetett cikkéhez hasonló, 
terjedelmesebb lexikon-szócikkre emlékeztető írás jelent meg 
két esztendővel később, a Tudománytár 1836. évi 12. köteté
ben. szerző megjelölése nélkül, az Annáién dér Érd-, Völker- 
und Staatenkunde nyomán (Bajza József tollából).19

Végezetül Toldy Ferenc másik, talán az előzőnél is na
gyobb hatást kiváltó ismeretterjesztő publikációjára kell utal
nunk, amely Július Amerika's Besserungssystem című német 
nyelvű munkája segítségével valójában Tocqueville és 
Beaumont már említett, amerikai börtönrendszereket bemuta
tó művét, a Systéme penitentiaire aux États-Unis című köny
vet veszi alapul.20 Ez az ismertetés aztán alapvetően meghatá
rozta Eötvös József börtönügyi szemléletét (aki a könyveket 
eredetiben is olvasta) és így közvetve döntő hatással volt az 
1843-1844. évi országgyűlés által elfogadott (de az uralkodó 
által megvétózott) büntetés-végrehajtási törvényjavaslatra.

Toldy nem rejti véka alá, hogy az ismertetés nem öncélú, 
hanem a cikk leközlésével modellt kíván állítani a magyar tör
vényelőkészítők és jogalkotók számára: „Éjszak-Ameri ka 
mind a fogházak, mind az elítéltek erkölcsi átváltoztatása, 
mind az őket rejtő épületek tárgyában nevezetes példát mutat 
az ó világnak.”21 Bár Széchenyi és Wesselényi útlevél- 
kéremének elutasítása kapcsán is tudvalevő, hogy az osztrák 
központi végrehajtó hatalom befolyása alatt lévő magyar ható
ságok nem nézték jó szemmel az Egyesült Államok magaszta- 
lását, Toldy nem kevesebbet állít cikke bevezetőjében, mint
hogy „Éjszak-Amerika nem egész félszázad alatt nagyobb lép
teket tett az emberség pályáján, mint Európa nyolc század le
folyása óta.”22

Toldy Ferenc mindenesetre minden kommentár nélkül tájé
koztatja az olvasókat arról, hogy a francia kormány megbízá-__



Jog
sából „Tocqueville és Beaumont urak” az Egyesült Államok
ban tanulmányozták az amerikai börtönrendszer elveit és gya
korlatát, tapasztalataikat pedig a már hivatkozott könyv for
májában tették közzé. Ez a mű a „mívelt világ figyelmét olly 
nagy mértékben foglalatoskodtatja,” hogy Toldy „hasznosnak 
ítélte” annak legfontosabb részeit a magyar érdeklődők szá
mára is bemutatni.23

Ettől kezdve Toldy lényegében a francia eredeti mű (illetve 
annak német nyelvű összefoglalása) alapján ismerteti az ameri
kai büntetőrendszert. E körben bemutatja az 1843. évi ország- 
gyűlési vita tárgyát képező két mintapéldát, a philadelphiai (ma
gányos) és az aubumi (közös munkáltatásra épülő) szisztémát: 
„a Philadelphiában divatló rendszer (...) fő alapja a foglyok tö
kéletes elszigetelése a magok szobácskáiban,” míg „Auburnben 
is el vannak a bűnösök zárva magányos páholyaikban éjjel, de 
nappal közönséges műtermekben együtt dolgoznak, s itt a leg
szigorúbb hallgatás törvénye alatt, s noha seregbe gyűjtve, még 
is erkölcsileg el vannak egymástól szigetelve.”24

Hosszasan idézi a két francia szerzőt, majd ismerteti a rend- 
fenntartás és fenyítés eszközeit,25 sőt a „menekvő-házak vagy 
menházak" intézményéire is kitér.26 Végezetül, egyfajta kere
tet adva az írásnak, Toldy Ferenc ismét állást foglal a minta
követés mellett (korábbi. Amerikával foglalkozó cikkéből és 
más írásaiból is ismert retorikai fogással, óhajtó módban zár
va a tanulmányt: „vajha azoknak, kikben nemesebb szív do
bog, s kiket a végzet olly helyre állított, mellyen e részben egy 
annyira nemes küldetést elfogadhatnak: e kisded közlés annyi
ra magára vonná figyelmöket. hogy a kijelelt kútforráshoz já
rulván, bővebben megismerkednének e rendszerrel, s iparkod
nának e hazában is állítani példát, millyet az óvilágnak az új 
adott." A „kútforrásra,” vagyis az Amerika's Besserungs- 
system (Amerika javítórendszere) című műre külön lábjegy
zetben is felhívja a figyelmet.27

Lábjegyzetben utal a „kútforrás" német fordítására: „Szük
ség esetén annak most megjelent német fordításához: 
Amerika's Besserungs-System, v. Julius"

SZALAY LÁSZLÓ, A THEMIS
ÉS A BUDAPESTI SZEMLE AMERIKA-KÉPE
A centralista csoport egyik későbbi tagja, Toldy Ferenc te

hát már az 1830-as évek elején nagy gondot fordított az Egye
sült Államokban kialakult vagy továbbfejlesztett jogintézmé
nyek bemutatására, amelyeket elsősorban francia és német 
szerzők munkáiból, lexikonok és újságcikkek segítségével tárt 
olvasói elé. A közigazgatási és alkotmányos reform centralis
ta irányzata számára a valódi publikációs lehetőség a Szalay 
László által indított Themis és Budapesti Szemle című folyó
iratok hasábjain adatott meg.

Szalay László még ügyvédként ismerte fel, hogy a magyar 
polgárosodás egyik legnagyobb akadálya az elavult, há
rom-négyszáz éves feudális szabályokon alapuló jogrendszer 
és az ahhoz való görcsös ragaszkodás volt.28 A centralistákat 
azért is szokás „doktrinereknek” vagy radikálisoknak nevezni, 
mert felismerték, hogy a hagyományok követése egy ponton 
túl a haladás gátjává válik, továbblépni csak bizonyos dog
mákkal történő szakítás útján lehet. Annak érdekében, hogy

__ezt a továbblépést előkészítse, Szalay elindította útjára Themis
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című folyóiratát, amelyben több cikke is megjelent, de ahol a 
centralisták más neves képviselői is alkalmat kaptak arra, 
hogy elgondolásaikat kifejtsék.

Szalay úgy ítélte meg, hogy Magyarország a török hódolt
ság idején letért az európai szerves fejlődés pályájáról, és 
olyan önálló fejlődési útba kezdett, amely valójában egy kény
szerpálya, és amelyről vissza kell térni az eredeti, nyugat-eu
rópai útvonalra. Radikális reformokra van szükség, amint Cse
peli Réka fogalmaz a centralistákkal foglalkozó egyik tanul
mányában: „liberális társadalom alapjául feudális intézmé
nyek nem szolgálhatnak”29.

A Themis első számában Szalay László a North American 
Review-ben 1836-ban megjelent könyvismertetőt közöl 
Edward Livingston A System of Penal Law fór the State of 
Louisiana című munkájáról.511 Az írás 1837-ben jelenik meg 
Magyarországon, és a büntetőjogi kodifikáció fontosságára vi
lágít rá. Szalay szerint „Livingston a fenyítő jog egy tökéletes 
rendszerének alakításához fogott Louisiana számára.”51 
Kodifikációs munkájának előzménye, hogy Louisiana állam 
egyébként francia eredetű. írásba foglalt büntetőjoga meglehe
tősen kaotikus képet mutatott. Livingston (és Szalay László) 
szerint egy modern államban az egyértelmű és koherens jog
rend az egyik legfontosabb követelmény.

Szalay aprólékosan ismerteti a Livingston-féle büntetőtör
vény-javaslatot, amely valójában négy önálló kódexet (vala
mint egy külön, értelmezésekkel foglalkozó könyvet) jelent, 
amelyek átfogják az anyagi büntetőjog, a büntető eljárásjog és 
a büntetés-végrehajtási jog hatalmas területeit. 1837-ben já
runk. három évvel azelőtt, hogy az országgyűlés bizottmányt 
állítson fel magyar büntetőtörvények megalkotására, és hat év
vel azelőtt, hogy a hasonló rendszer szerint előkészített ma
gyar büntető-törvényjavaslatok az országgyűlés elé kerülje
nek. Mindezek után hiba lenne nem felismerni az amerikai 
példa bemutatása és a hazai jogtörténeti fejlemények közötti 
közvetlen összefüggést.

Maga Szalay László a következőképpen zárja ismertető 
cikkét: „íme, rövid kivonatát adtuk azon munkának, melly a 
státusférfiú s az emberbarát figyelmére egyiránt érdemes, s 
melly szerzőjét az emberiség jótevőinek sorába iktatja."52 
Amit tehát Toldy Ferenc a szűkebben vett büntetőrendszer 
(börtönügy) vonatkozásában tett. azt Szalay továbbfejleszti, és 
egy átfogó büntetőjogi kodifikáció szükségességét felvetve 
veszi elő és állítja példaként az Egyesült Államok jogtudomá
nyának gyakorlati joggá át nem konvertálódott egyik fontos 
gyümölcsét.

Az 1839-1840. évi országgyűlésen már napirenden volt a 
büntetőrendszer kérdése, közvetve Bölöni Farkas Sándornak 
(valamint a francia és német börtönügyi forrásmunkáknak), 
közvetlenül pedig épp a centralistáknak is köszönhetően. A 
Themis második kötetében jelent meg Eötvös József azóta már 
klasszikussá vált munkája, a Vélemény a fogházjavítás ügyé
ben (amely Eötvös és Lukács Móric Fogházjavítás című híres 
könyve előfutárának is tekinthető).”33

Eötvös József, hasonlóan Toldy Ferenc „bünhesztő rendszer
ről” szóló ismertetőjéhez, szintén nem leplezi azon álláspontját, 
hogy az amerikai jogfejlődés termékei követendő példaként ál
líthatók a magyar jogalkotás elé, és e példákat átemelve, min
denféle feltalálói tevékenység nélkül meg lehetne oldani a tár
sadalmi változások és a felvilágosodás elveinek némileg meg
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késett térhódítása miatt végre a közvélekedés által is elavultnak 
tartott, középkori eredetű magyar büntetőrendszer problémáit. E 
körben Eötvös elsődlegesen a rendkívül magas halálozási ará
nyokra utal,34 amiből arra következtet, hogy a helyzet a továb
biakban tarthatatlan.

A cikk nagy részében Eötvös József a már többször említett 
Tocqueville- és Beaumont-féle forrásművet ismerteti, részle
tesen kitérve az egyes amerikai államokban alkalmazott meg
oldásokra. Összességében két börtönrendszert, a „javítóinté
zet" aubumi (hét államban követett) és philadelphiai (Pennsyl
vania és New Jersey államban alkalmazott) modelljét tartja 
részletesebb tanulmányozásra, megfontolásra érdemesnek. A 
két rendszer közös eleme a munkáltatás: ez az, „mitől mind 
kettőben a jobbítás váratik. csak a módok különbözők”35 (t.i. 
a rabok elkülönítése vagy közös munkáltatása).

Eötvös véleménye szerint „a legjobb fogház bizonyára az 
volna, meily sem az egyik, sem a másik rendszert nem követ
né egészen, de elosztva kétfelé, rabjainak egy részét az 
auburni, másikát a philadelphiai rendszer szerint tartaná.” Az 
auburni rendszer, tehát a közös munkáltatás nem minden fog- 
vatartottal szemben éri el a kívánt hatást, így szükséges phila
delphiai típusú, a teljes elkülönítésre építő büntetésvégrehaj
tási intézet létesítése is. Mindazonáltal az országgyűlési vita 
során Eötvös inkább az auburni (hallgató) rendszert veszi 
majd védelmébe (a bizottság által ajánlott philadelphiai rend
szer helyett inkább erre helyezné a súlypontot).36

A Thentis ugyanezen számában Szalay László is alkalmat 
talált arra, hogy az Egyesült Államok jogrendszeréből vett pél
dákat tárjon az olvasók elé. konkrétan az esküdtbíráskodás 
vonatkozásában.37 Az Eötvös börtönügyi állásfoglalása után 
következő cikkben Szalay római jogi megközelítésben ír az 
esküdtszéki rendszerről, egyben részletesen kitérve annak 
francia, angol és amerikai megoldásaira. Láthatóan ismeri az 
USA alkotmányát, ugyanis az amerikai Bili of Rights egyes 
cikkelyeit. így a hatodik és hetedik alkotmánykiegészítés eljá
rásjogi garanciáit idézi,3S amikor az esküdtszékhez való jogot 
mint az amerikai polgárok alkotmányos alapjogát mutatja be.

Szalay részletesen bemutatja az esküdtszék működését, a 
tagállami szintű szabályozás jelentőségét, majd idéz 
Pickeringnek, a „massachusettsi törvényhozás vizsgálatára és 
egyszerűsítésére kinevezett küldöttség tagjának Amos londoni 
professzorhoz intézett, s ez idén nyomtatásban is kibocsátott” 
leveléből.39 Ezt követően részletesen idézi Alexis de 
Tocqueville A demokrácia Amerikában című könyvét,4" vége
zetül utal rá, hogy e cikkben elsősorban az esküdtszéki rend
szer előnyeit mutatta be. a hátrányokról a Themis következő 
számában kíván értekezni.41 A Themis következő és egyben 
utolsó száma az 1839/111. füzet volt, ahol azonban Szalay nem 
folytatta a cikkét, sőt nem is jelentetett meg semmilyen tanul
mányt. Mindazonáltal tudjuk, hogy 1839-1840. évi franciaor
szági és angliai utazását követően kiadta a büntető eljárásról 
szóló könyvét,42 melyben összegezte tapasztalatait, egyúttal 
továbbfejlesztette (és tematikus csoportosítási elv szerint át
szerkesztette) a Themisben megjelentetett írását, és amely 
munka alapján beválasztották a büntetőjogi törvényjavaslato
kat előkészítő bizottságba.43

Szalay László 1840-ben újabb folyóiratot indított útjára, 
amelynek a Budapesti Szemle címet adta. Ez az újság szintén 
rövidéletű volt. mindössze két száma jelent meg. Az elsőben

olvasható Trefort Ágoston cikke a pénzvilágról és bankrend
szerről,44 amelyben a szerző (szintén a centralista politikai 
csoport neves képviselője) az Egyesült Államok fejlett bank- 
rendszerét dicséri: „míg Európában csak nagyobb városokban 
akadunk bankra, Amerikában az alig felépített falukban, hol az 
embernek még ideje sem vala az ős erdők fáit ablakja előtt ki
irtani. már illyes intézetek léteznek.”45 A cikkben Trefort nem 
részletezi az amerikai pénzügyi intézmények és szabályozás 
kérdéseit, hanem inkább az angol ipar fejlődéséről és a taka
rékpénztárak angliai modelljéről értekezik.

Jogtörténeti szempontból sokkal izgalmasabb olvasmány 
az Amerika iránti érdeklődése szempontjából még a centralis
ták közül is kiemelkedő Toldy Ferenc szerzői jogi tárgyú ta
nulmánya, amely szintén a Budapesti Szemle első számában 
jelent meg.46 Toldy ezen írásában elsősorban európai 
jogösszehasonlításra vállalkozik (egy francia forrásmű alap
ján), de érintőlegesen az Egyesült Államokkal is foglalkozik.

Jó példaként említi az USA szerzői jogi jogalkotását: „oda 
látszik a dolog az új világban érni, mi szerint az, mint sok 
egyébben, úgy az írók szent joga ügyében is maholnap példa
képp fog az agg Európának világolni,”47 majd idéz az ameri
kai szakirodalomból és röviden ismerteti a szerzői művek ol
talmára vonatkozó 1831. évi amerikai szabályozást, amelyet 
igen haladónak tekint, összehasonlítva a Német Szövetségben 
hatályos jogszabályi rendelkezésekkel, ahol csupán tíz év az 
oltalom időtartama.48 Toldy a cikkben a szerzői jog nemzetkö
zi magánjogi összefüggéseire is kitér, ennek körében friss fej
leményként számol be egy Anglia és USA között diplomáciai 
vihart kavart ügyről, ami abból adódott, hogy az Egyesült Ál
lamok modern szabályozása csak az amerikai illetőségű szer
zőket védte.49

A Budapesti Szemle első, 1840. márciusi számában jelent 
meg Szalay László Codificatio című cikkének első része, 
amelynek folytatása az 1840. decemberi második (egyben saj
nos utolsó)3" számban látott napvilágot. Ebben Szalay érintő
legesen hivatkozik Livingstonra, akinek kodifikációs munká
járól oly részletesen beszámolt korábban a Themis hasábjain.

A Budapesti Szemlében folytatásokban megjelent két cikk 
nem teljesen azonos a Publicistái dolgozatok első kötetében51 
közzétett Codificatio című tanulmánnyal52, amelyben Szalay 
már bővebben is kitér az Egyesült Államokra, természetesen 
elsősorban Livingston és a büntetőjogi kodifikáció ügye kap
csán: „Éjszakamerikában -  az életbe még eddigien sem lépett, 
de a codificatióra nagy befolyást gyakorolt Livingston-féle 
louisianai codexen kívül -  említendők az illinoisi (1833), geor- 
giai (1834) s a missisippii (1839) codexek, és a massachusettsi 
elődolgozatok, mellyek a statútumok consolidatióján kívül a 
’common law' codificatióját is veszik czélba, azaz: históriai tö
redékek helyébe ésszerű egészt ügyekeznek léptetni.”53

A sikertelen lapalapítási próbálkozások után három és fél 
évvel, 1844. július l-jén54 Szalay (némileg kényszerűen) átve
szi Kossuthtól a Pesti Hírlap szerkesztését. A Pesti Hírlapot 
Szalay -  Kossuth iránti tiszteletből és barátaival történt kon
zultáció után -  már nem csak a centralisták fórumaként hasz
nálja, hanem az ellenzék és reformértelmiség számára biztosít 
vele publikációs lehetőséget.

Szalay Lászlónak a Pesti Hírlapban 1844-től megjelent írá
sai már inkább Nyugat-Európára, a francia és angol példára 
összpontosítanak. A Publicistái dolgozatok második kötetében-
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is közölt, a Pesti Hírlap 1846. február 19-ei számában megje
lent Szózat Éjszakamerikából című írás55 pedig nem Ameriká
ról. hanem a magyarhoz sokban hasonló sorsú lengyelekről 
szól,56 meglehetősen nehezen érthető „virágnyelven.” Az 
USA itt csupán mint allegorikus példa jelenik meg: „a nyitott 
erkélyen beszállongott a tropicus virágok illata Jefferson kö
zeli sírjáról, melly nem enyészetet, hanem halhatatlanságot 
hirdet a vándornak, s így merre a szem nézett, benn és künn, 
csendes, éber élet; csak egy pár fekete hortyogott catalpák al
ján, jeléül: hogy a rabszolgaság elöli az életet, hogy éjjé teszi 
a napot.”57 A rabszolgaság, amely Amerika bemutatásakor 
mindig kiemelt szerepet kapott a reformkorban, egyfajta meg
oldandó kérdésként ábrázolva azt, ez esetben aligha félreérthe- 
tően bizonyos európai népek rabságának metaforája.

Szalay László ugyanebben az időszakban. 1846-1847-ben 
(1846. júliusában58) jelentette meg Statusférfiak és szónokok c. 
művének első kötetét,59 amelynek folytatása a szabadságharc 
leverése után, 1850-ben jelent meg.60 A két amerikai politi-
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A  régi magyar jogban a peres felek, a felperes és 
az alperes, még személyesen (illetve törvé
nyes képviselőjük által) kellett, hogy megje

lenjenek bírájuk előtt. Ez körülbelül a XIII. század 
derekától már nem volt feltétlenül szükséges, hanem 
-  bizonyos ügyek kivételével, ahol ez elkerül
hetetlen volt -  egyre inkább szokássá vált, hogy a 
felek magukat valaki más által képviseltették, mivel 
ha akadályoztatva érezték magukat, ,,a'pörlekedők 
a' magok ügyeiket vagy pőréikét (...) más alkal
matos személlyekre szokták bízni” -  magyarázta 
Czövek.1

Az „alkalmatos személy” kifejezés nem minden 
korban takarta ugyanazokat a tulajdonságokat, és az

Korsósné Delocasse Krisztina:

A  perbeli képviseletre 
vonatkozó szabályok 
a tradicionális jogban
évszázadokon át tartó fejlődés nyomán végül a XIX. 
század elején jegecesedtek ki végérvényesen a per
beli képviselőre vonatkozó elvárások és a perbeli 
képviselet ellátásával kapcsolatos szabályok, ame
lyek aztán a modem fejlődés alapjául is szolgáltak.


