
zetest vettek őrizetbe. Egy évvel később, 1949. június 
28-án pedig a főpap sorsáról már nem a bíróság, hanem 
az MDP KV Titkársága határozott: „a jövő héten tár
gyalja le a NŐT a Mindszenti[sic!]-ügyet és hozzon 
helybenhagyó ítéletet”. E határozat a bírói függetlenség 
arculcsapását is jelentette, s ez a koalíciós időszakot le
záró, kiemelkedő, koholt politikai per a vallásos érzüle
tű milliók megfélemlítésére szolgált.

A Rajk-ügy a titkos mellékperekkel már a totális ha
talom tobzódásának nyitánya volt. Ezzel belpolitikailag 
előkészítették az első ötéves tervet és a tervköicsönt, 
ideológiailag megalapozták az éberséget, a rögeszmés 
ellenségkeresést. Szakasits és társai, valamint a többi 
szociáldemokrata, Kádár és társai stb. a kommunista 
mozgalom belső leszámolásainak elítéltjei lettek, 
,.ügyeik”-kel alá lehetett támasztani azt a „párttörténel
met”, amit Rákosi és köre kívánt.

Az „új szakasz” politikáját felváltó Rákosi vezette 
restauráció idején, 1955-ben az elítéltek száma 1943- 
hoz képest majdnem megnégyszereződött. Az ország 
lakosságához viszonyítva arányuk 0.33 százalék, szá
muk évi átlagban 31 767 fő volt. Az 1945-1956 közöt
ti adatok változása nem igényel kommentárt: 1945: 
8247. 1946: 10 682. 1947: 12 641. 1948: 12722, 1949:

15 802, 1950: 18 359, 1951: 21 214, 1952: 35 039, 
1953: 34 368, 1954: 23 276, 1955. november: 37 000 
fő. Ha lett volna hely a büntetés-végrehajtási intézetek
ben, 1956 fordulóján 54 ezer jogerősen elítéltet kellett 
volna befogadniuk.

A politikai perek a magyar demokrácia erőszakos le
törésének eszközei voltak. Nem az egyes esetek, ügyek, 
törvénysértések, még csak nem is ez utóbbiak tömeges 
jellege volt a meghatározó, hanem az, ami ezeket rend
szerré tette. A büntetőjog világában történtek a magyar 
október kirobbanásában nem elhanyagolható muníció
ként mérhetők. Ami azután következett, a kádári meg
torlás pedig „nem volt más, mint a Rákosi-féle rendsze
rű retorziók rémséges restaurálása”.1 A parlament 
1990. március 14-én semmissé nyilvánította az 
1945-1956 októbere közötti időszakban politikai okból 
meghurcoltak pereit, kivéve a háborús és népellenes 
cselekmények miatt elítéltekét. E sommás kritika min
dennél többet elárul az „osztálybíráskodás” magyaror
szági fénykoráról.

Jegyzet--------------------------------------------------------------
1 Zinner Tibor: A kádári megtorlás rendszere. Bp.. 2001. Hamvas 

Intézet. 9. p.

Ö rvendetes tény. hogy bő fél év alatt a hazai 
jogtörténészek öt doktori fokozatot szerzett 
kollégával gazdagodtak, amely ékes bizonyí

téka a szakma dinamikusan fejlődő utánpótlásának 
is. Külön öröm lehet számunkra, hogy az értekezé
sekről, amelyet négy különböző jogi karon védtek 
meg, az érintett doktori iskolákon belül is elismerő 
vélemények alakultak ki. Az említett értekezések kö
zül az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Doktori Iskolájában június 9-én került 
sor Dr. Képes György „Az Amerikai Egyesült Á lla
mok alkotmánya és Itatása a m agyar polgári átala
kulás közjogi gondolkodására (1790-1867)” c. érte
kezésének megvédésére.

A disszertáció első, a nyilvánosság számára is is
mert változatával itt is a műhelyvitán találkozhat
tunk. A jelölt, valamint az érintett doktori iskola 
szakmai elismertségét jelezte, hogy azon -  szemé
lyesen, vagy írásban -  a hazai jogtörténészek nagy 
része kifejtette véleményét. A jelölt bátorságát tük
rözte, hogy értekezésének címéül egy széles kérdés
kört lefedő címet választott, amelyet nem kevés 
munkával alakított a doktori értekezések által elvárt 
tartalmi és formai keretek közé. A műhelyvitán e l
hangzott nagyszámú hozzászólás mutatta, hogy egy 
érdekes, s a hazai szakirodalom számára hézagpótló 
alkotásról van szó. A hozzászólások emellett segítet
ték a szerzőt azon fontosabb csomópontok rögzítésé
ben is, amelyre az értekezésnek épülnie kellett. Nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy a disszertáció egyes 
résztémáinak fontossági sorrendjét a hozzászólók
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sem egyformán határozták meg. Ennek egyértelmű 
következménye, hogy a szerző mozgástere megnő, a 
tartalmi elemek összeállításában szabadabban követ
heti saját szempontrendszerét. A disszertáció szerke
zetileg két jelentős részből áll, amely pontosan iga
zodik a címben meghatározott két tartalmi elemhez.
Az első rész az Egyesült Államok alkotmánytörté
netét tekinti át, a második pedig ennek a magyaror
szági közjogi gondolkodásra gyakorolt hatásait.
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Az első fő szerkezeti részt a szerző további két 
nagy gondolati egységre bontja. Rövid bevezető után 
az alkotmányozás történeti hátterét, majd az alkot
mány tételes szabályozását dolgozza fel. A két téma 
nyilvánvalóan elválaszthatatlan egymástól, hiszen az 
alkotmány rendszerét a közvetlen történelmi előz
mények ismerete nélkül nehéz megérteni. A történe
ti előzmények áttekintik a brit kolóniák kialakulását, 
a gyarmati kormányzat rendszerét, majd a független
ség kivívását, végül az ezt követő rövid konföderáci
ós korszakot. A „tökéletesebb unió” megjelöléssel il
letett alkotmány kialakulására ezen utolsó periódus
nak döntő hatása volt, hiszen hibáinak feltárása lehe
tővé tette azok későbbi kiküszöbölését. A disszertáns 
az alkotmány tételes elemzését a szövegtervezetek 
előkészítésével és a ratifikációs vitával vezeti fel, 
majd az unió rendező elveire vetett rövid pillantás 
után a három klasszikus hatalmi ág szervezetét és 
működését elemzi. Természetes, hogy zárásként a 
szabadságjogok feldolgozása sem maradhat el. Az 
alkotmány tételes elemzésének lezárása után még 
összefoglalja az alkotmány alapelveit, s néhány gon
dolatban bevezetőt ad az alkotmány általános euró
pai hatásairól. Ez mindenképpen jó  összekötő ka
pocs a magyarországi hatásokat feldolgozó második 
főrészhez.

A magyarországi recepciót a szerző egy átlátható, 
időrendi tagolásra épülő szálra fűzi fel. A legelső ha
tások nyilvánvalóan a XVIII. század végi magyar 
felvilágosodás eszméiben lelhetők fel. A következő 
jelentős hullám a reformkor, ahol a szerző nagyon 
jól bemutatja, hogy az elméleti hatásokon túl már az 
országgyűlés törvényhozó tevékenységében is fellel
hetők amerikai példák. Az 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharc szellemiségére jelentős hatással 
volt az amerikai alkotmány, az idő rövidsége és sza
badságharc okozta felfordulás azonban maradandó 
emlékeket nem tudott produkálni. A szabadságharc 
utáni időszakból a szerző az amerikai hatásokat lég-

jobban „befogadó” két személy Kossuth Lajos és 
Eötvös József munkásságát tekinti át. Kossuth sza
badságharc utáni alkotmánytervezeteiben egyre erő
sebben megjelennek a „merev recepció” jelei, ami
kor az államszervezet vonatkozásában nemcsak 
alapelveket próbál meghonosítani, hanem tételesen 
átvesz államszervezeti konstrukciókat.

A disszertáció hivatalos bírálói K ajtár István 
egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem) és Stipta 
István egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) voltak. 
Kajtár István részletesen elemezte az értekezés szer
kezeti felépítését, valamint a legfontosabb formai és 
tartalmi jellegzetességeket. Rávilágított arra, hogy a 
dolgozat második fő része nemcsak a hazai, hanem 
az amerikai szakirodalom számára is érdekes infor
mációkat tartalmaz. Ezért javasolta, hogy a szerző a 
magyarországi hatásokról szóló részt angol nyelven 
is publikálja. Stipta István hasonlóan kitért a formai 
és tartalmi szempontok elemzésére. Külön megemlí
tette. hogy a műhelyvitán adott szakmai tanácsokat a 
szerző komolyan vette, s jelentős munkát belefektet
ve, értekezését átdolgozta. Hivatalos véleményük 
összefoglalásaként az opponensek egybehangzóan 
megállapították, hogy a dr. Képes György által be
nyújtott doktori értekezés az Eötvös Lóránd Tudo
mányegyetem Doktori Szabályzata által támasztott 
feltételeknek mindenben megfelel, ezért javasolták a 
doktori (PhD) fokozat odaítélését. A vita lezárását 
követően a bíráló bizottság zárt ajtók mögött meg
hozta határozatát, amelyben az opponensek által 
méltatott minőségi munkát elismerve az értekezést 
maximális pontszámmal értékelte, s a Doktori Ta
nács részére javaslatot tett a doktori (PhD) fokozat 
odaítélésére.

A szép sikerhez -  a kollégákkal együtt -  a szerző
nek és tudományos vezetőjének, Dr. Mezey Barná
nak egyaránt gratulálunk.

Szabó Isfván

Modernizáció 
jogi transzferrel 

az európai kultúrában
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A kötet egy kutatási projekt sorozat e lső  kiadvá
nya, és a Max-Planck-Institut für europaische 
Rechtsgeschichte igazgatónője Marié Theres 

Fögen indítja útjára. Mintegy három éve tartó kuta
tás részeredményeiről számol be. amely a viszony
lag elhanyagolt kelet-európai jogtörténetben az át
vett nyugat-európai kodifikációk, jogi nézetek vagy 
egész jogrendszerek alakulását vizsgálja. A kutatási 
alapkérdés az átvétel, módosulás vagy elutasítás, a 
jog „transzplantációjának” megítélése. A kiterjedt 
projektben kelet-európai jogtörténészek végeztek 
kutatásokat, vizsgálták a nyugat-európai jog  konkrét 
átvételét a jogalkotásban, bírósági gyakorlatban és a 
jogtudományban. Feltárták a jogi transzfert elősegí
tő, feltartóztató vagy újraértelmező tényezőket. Az 
átfogó kutatást a Volkswagen-Stiftung az anyagi 
eszközök nagyvonalú biztosításával tette lehetővé.


