
Jog
Németh László  tanulmánya egy igen érdekes, és 

kevéssé ismert epizóddal foglalkozik, egyben a 
gyakorló jogász Degré pályáját is bemutatja. Bírói 
kinevezése után hamarosan az Igazságügyi minisz
tériumba rendelték szolgálattételre. A székely  
szombatosok ügyének miniszteri biztosa lett. A 
székely szombatosok a reformáció szélsőségek ága
ként Mózes könyvei szerint éltek, majd a zsidóság 
emancipációja után hivatalosan is beléptek az izra
elita felekezetbe. A zsidótörvények alapján elvben 
zsidónak minősültek, származásuk szerint széke
lyek voltak, és megfelelő igazolás után mentesültek 
a hátrányos megkülönböztetés alól, amennyiben 
visszatértek a keresztény felekezetek valamelyiké
be. A minisztérium igen liberális jogszabály-értel
mezésének kialakításában Degrének komoly szere
pe volt. éppen jogtörténeti jártassága miatt bízták 
meg a feladattal.

Kapiller Imre. aki fiatal levéltárosként maga is 
beosztottja volt. Degré Alajos levéltárosi és levél
tár-igazgatói pályájáról közöl tanulmányt. Bár a le-

Három esztendeje, amikor az Osiris Kiadónál 
megjelent Mezey Barna és Szente Zoltán 
könyve, az Európai parlamentarizmus- és al

kotmánytörténet. amely azóta több egyetem állam- 
és jogtudományi karán kötelező vagy ajánlott tan
anyag, sejthető volt. hogy a munkának lesz (kell, 
hogy legyen) jelenkortörténeti folytatása. A szakma 
félhivatalosan ..Parlamentarizmustörténet 2.” néven 
emlegette a készülő kötetet, amelyet címe végül 
nem sorszámmal, hanem korszakmegjelöléssel (és 
a szavak eltérő sorrendjével) különböztet meg az 
elsőtől. Az egyszerűség kedvéért ezt „második kö
tetként” említjük a továbbiakban, azonban hangsú
lyozzuk, hogy egyetértünk a szerzővel a címválasz
tásban.

Vitakérdés a jogtörténet-tudományban, hogy hol 
húzódik a joghistória és a tételes jog  közvetlen 
előzményeinek korszakhatára, illetve létezik-e ez a 
cezúra egyáltalán? A kérdésre az egyik lehetséges 
válasz, hogy létezik ilyen határvonal, de értelem
szerűen jogterületekenként és régiónként eltérő. Ha 
ezen a nyomvonalon haladunk tovább, megállapít
hatjuk. hogy Nyugat-Európa alkotmánytörténete te
kintetében a „jelenkor” a második világháború után 
kezdődik. Közép- és Kelet-Európábán pedig érte
lemszerűen a polgári alkotmányossághoz történő 
visszatéréssel, azaz 1989-90-ben. Ebben a megkö
zelítésben a parlamentarizmus-történeti könyv első 
kötete egyértelműen alkotmánytörténet, a második 
kötet pedig napjaink összehasonlító alkotmányjo
gának történeti és elméleti megalapozása, egyben a 
hatályos alkotmányok rendszerének, főbb intézmé
nyeinek bemutatása.

véltárosi pálya kényszerpálya volt Degré számára, 
igen mostoha körülmények között igyekezett meg
felelő körülményeket teremteni, rendezte a levéltá
ri anyagot, segédleteket készített, együttműködést 
alakított ki a többi közgyűjteménnyel, és a környék 
múzeumaival is. Levéltárosi munkájához kapcsoló
dik tudományszervező tevékenysége, amelyet Kiss 
G ábor  dolgozott fel írásában. Ezen a területen is 
sokrétű tevékenységet végzett, történelmi olvasó
könyvet állított össze. Legjelentősebb kezdeménye
zése a kiadásra sajnos azóta sem került, teljesen el 
sem készült Zalai helytörténeti lexikon volt. Ezzel 
kapcsolatban munkatársaival hatalmas munkát vég
zett. a kutatás eredményei a levéltárban máig hoz
záférhetőek.

A Molnár András szerkesztette kötet Degré Ala
jos fordulatokkal teli pályájának minden fontos epi
zódját bemutatja, és méltó emléket állít a neves jo g 
történész-levéltárosnak.
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A két kötet cím e nem véletlenül tartalmazza a 
parlamentarizmustörténet kifejezést: az európai ál
lamok alkotmánytörténetét és mai alkotmányos be
rendezkedését ugyanis sajátos megközelítésben tár
gyalja. Vizsgálata középpontjában a legmagasabb 
szintű politikai döntéshozatal, a képviselet és kép
viseleti szervek története, az országgyűlések kiala
kulása és az alkotmányos rendszerben betöltött sze
repe áll, a parlamentáris rendszerek történeti ha
gyományait és logikáját kutatja, kitérve az eltérő al
kotmányos megoldások sajátosságainak ismerteté
sére is. A parlamentarizmustörténet ilyen értelem
ben természetesen kormányforma-történet, de egy
ben a politikai gondolkodás, döntéshozatali mecha
nizmusok és technikák históriája is. Nem véletlen, 
hogy az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán az 
első  kötet anyagára épülő stúdium a politoló
gushallgatók számára kötelező alaptantárgy, a jo g 
hallgatók számára pedig (az állam- és jogtörténeti



alaptárgyak mellett úgynevezett „fakultatív elő
adásként”) választható.

Az első kötet különlegessége és egyik legna
gyobb erőssége, hogy egyrészt történelmi periódu
sok és a centrum-periféria elmélet szerint meghatá
rozható régiók szerint mutatja be rendkívül logiku
san és világosan az európai államok alkotmánytör
ténetét, másrészt pedig egy igen magas tudományos 
színvonalú alkotmánytani, elméleti áttekintést is 
tartalmaz. Ennek megfelelően több küldetést is tel
jesít egyszerre: az oktatásban előadó és hallgató 
számára is jól használható tankönyv, izgalmas ál
lamtörténeti mű és alkotmányjogi szakmunka is 
egyben. A második kötetben -  és ezért is jogos a 
szerző döntése a címválasztás kapcsán -  a tan
könyv-jelleg háttérbe szorul (e tekintetben tehát 
nem folytatása az előzőnek), ugyanakkor új elem 
mel bővül a mű: az enciklopédikussággal. E két je
lenség persze szoros összefüggésben van egym ás
sal.

Az első kötetet két markáns szerző- (és szerkesz
tő-) egyéniség kooperációja, s egyben több fiatal 
kutató közreműködése is jellem ezte. A színvonalas 
és kitartó (e sorok írója a megmondhatója: néhol 
kérlelhetetlen) szerkesztői munka persze e sokszí
nűséget is egységgé kovácsolta. Szente Zoltán most 
megóvta magát a szerkesztő nem mindig hálás fel
adatától, ugyanakkor felvállalta a teljes könyv meg
írását. Ha úgy vesszük, könnyebb, ha úgy vesszük, 
elképesztően nehéz feladatot és ezzel járó igen 
nagy felelősséget vállalt. A második kötet Szente 
Zoltán autonóm szellemi terméke, egy nem csak a 
közreműködő szerzőkkel, hanem önmagával szem 
ben is rendkívül igényes, nagytudású emberé, aki 
külföldi tanulmányútjai során gyűjtötte össze nagy 
figyelemmel és elszántsággal azt a Magyarorszá
gon eddig még idegen nyelven sem hozzáférhető 
összehasonlító alkotmányjogi alapanyagot, mely
ből magyar nyelven még soha meg nem jelent, át
fogó monográfiát formált.

Az Európai parlamentarizmus- és alkotmánytör
ténet 1945-2005 című kötet legfontosabb jellem ző
je ugyanis éppen a teljesség igénye. Ez oktatási, di
daktikai szempontból kétségtelenül nehézséget je 
lent (egyebek mellett ezért sem nevezhetjük a tan
könyvként is használt első kötet második részének), 
ugyanakkor olyan kézikönyvvé (szinte lexikonná) 
változtatja a művet, amely önmagában alkalmas ar
ra. hogy az európai államok alkotmányai iránt ér
deklődő olvasó, sőt szakember számára minden lé
nyeges kérdésre kiterjedő képet adjon az éppen 
vizsgálni kívánt területről. Szente Zoltán, az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karának tiszteletbeli taná
ra tudatosan törekedett arra, hogy hiánytalanul so
rakoztassa fel a második világháború utáni időszak 
valamennyi európai alkotmányát, a miniállamoktól 
egészen a szovjet rendszer összeomlása után kiala
kuló új államok alkotmányaiig. Törekedett továbbá 
arra, hogy rávilágítson ezen alkotmányok és kap

csolódó alapvető jogszabályok, alkotmányos szo
kások és politikai gyakorlat összefüggéseire, köl
csönhatásaira, azaz mindezt rendszerbe foglalja, 
mely rendszer lényege a különbözőségek és (he
lyenként) vadhajtások ellenére alapvetően egységes 
európai (nyugati) konstitucionális hagyomány.

A könyv logikai szempontból két nagy részből, 
szerkesztését tekintve viszont négy részből áll. A 
két nagy, logikailag elkülönülő egység ismét a tör
ténet és az elmélet, ugyanakkor az államok alkot
mánytörténeti áttekintése a szerző döntése alapján 
három részre oszlik. Ezek közül az első (azaz a 
könyv 1. része) a második világháborút követő évek 
alkotmányozási hullámával foglalkozik, a polgári 
demokrácia kontinuitása mellett a kevésbé szeren
csés országok esetében a náci, fasiszta rendszerek 
romjain felépülő új demokráciáig (bonni alkot
mány. olasz és osztrák alkotmányfejlődés). Szintén 
az első részben kap helyet a szovjet befolyás alá ke
rült közép- és kelet-európai államok háború utáni 
alkotmányfejlődése, amit talán célszerűbb lett vol
na a 11. részbe áthelyezni (amely az ötvenes évektől 
a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulójáig, azaz a 
szovjet rendszer összeom lásáig kíséri végig Európa 
alkotmánytörténetét). Ez persze aránytalanul rövid
dé tette volna az 1. részt (feltehetően ezért maradt 
inkább a III. fejezet az I. részben) -  ugyanakkor a
II. rész önállóságát éppen Európa kettészakadása, 
azaz bizonyos államoknak a második világháború 
után végre újrainduló demokratikus fejlődéstől 
szovjet nyomásra történt letérése indokolhatja. A
III. rész értelemszerűen az abszolút jelenkor, va
gyis a kilencvenes-kétezres évek történetéről szól. 
kezdve természetesen az új közép- és kelet-európai 
alkotmányokkal, de kitérve a nyugat-európai alkot
mánytörténet legfrissebb termékeire is.

A IV. rész az alkotmánytan alapfogalmaival, a 
konstitucionális alapintézmények történetével és 
európai modelljeivel foglalkozik. Hasonlóan az el
ső kötethez, kitér az alkotmányfogalom értelmezé
sére és az alkotmány típusaira, összefoglalóan átte
kinti a világháború utáni időszak nagy alkotmányo
zási hullámait és azok történeti hátterét. Tárgyalja 
az egységes és a szövetségi államok európai megol
dásait (utóbbiak esetében talán érdekes lett volna 
párhuzamot vonni az amerikai föderalizmus és 
egyes nyugat-európai szövetségi államok között), a 
hatalommegosztás rendszerét és az európai kor
mányformákat (itt már, a prezidenciális és félprezi- 
denciális megoldások kapcsán mindenképp megke
rülhetetlen amerikai utalásokkal), külön fejezetben 
a parlamenteket és parlamenti jogokat, a pártokat és 
pártrendszereket, közvetlen demokrácia intézmé
nyeit, az igazságszolgáltatást és alkotmánybírásko
dást, valamint az emberi- és állampolgári jogokat. 
A történeti fejezetek tényanyagának rendkívüli 
gazdagsága és imponáló sokszínűsége mellett a 
könyv másik elvitathatatlan érdeme éppen a IV. 
rész tudományos igényessége, rendszerezettsége.



történeti szemle

Az elméleti rész kiegészíti az első kötet alkotmány- 
tani fejezeteit, s egyben átfogó képet adva foglalja 
rendszerbe az olvasó számára a második kötet tör
téneti ismeretanyagát.

Vitakérdés lehet, hogy az európai integráció in
tézménytörténete az ESZAK-tól a közelmúltban 
kudarcot vallott uniós alkotmányozásig nem érde
melt volna-e önálló részt a könyvben, és szerencsés 
választás volt-e a II. és III. részben „elrejtve” tár
gyalni. A történeti részeket -  mint azt a szovjet 
mintára átalakuló közép- és kelet-európai államok 
példáján már láthattuk -  egyértelműen a kronologi
kus szempont jellem zi, ha tehát elfogadjuk rende
zőelvnek az időrendiséget, ismét helyesen döntött a 
szerző: minden divat és „PR szempont” ellenére 
alighanem hiba lett volna az 1950-es évek legelejé
re visszaugorva önálló részként elölről indítani az 
összeurópai alkotmánytörténetet. így persze az el
térő fejlődési képet mutató földrajzi területek kö
zötti kalandozás, legalábbis első olvasásra, jelent
het némi nehézséget, azonban épp a kötet enciklo
pédikus jellege teszi lehetővé, hogy ha valaki kife
jezetten Nyugat-Európa vagy épp Kelet-Európa al
kotmánytörténete iránt érdeklődik, szabadon lapoz
gasson az erre vonatkozó fejezetek (utóbbi téma
körben: I. rész III. fejezete. II. rész V. fejezete és az 
ezután közvetlenül következő III. rész I. fejezete) 
között.

E sorok írója egyébiránt gyakran elmélkedik 
azon, hogy milyen jövő áll az egyre nehezebben 
egységesülő Európa előtt. Létrejön-e valaha a föld
rajzi Európa egészére kiterjedő unió, illetve ezzel 
együtt (vagy ennek ellenére) létrejöhet-e valaha

AXX. század viharos történelme során a ma
gyar társadalom életében szám os súlyos tra
gédián következett be. A sorscsapások nem 

kímélték a magyar társadalom egyetlen rétegét, 
így a jogászságot sem. 2003. március 20-án Dr. 
Bárándy Péter akkori igazságügy-m iniszter bizott
ságot állított fel a magyar jogászságot, bírákat, 
ügyészeket, ügyvédeket, közjegyzőket és munka
társaikat ért jogsértések feltárására. E bizottság 
tagjai, Zinner Tibor, Dr. Kahler Frigyes, Dr. 
Koczka Éva, Dr. Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla 
kutatásaik eredményét e több, mint 600 oldalas hi
ánypótló műben tárják a nyilvánosság elé. A szer
zőknek e tényfeltáró munkával az volt a célja, 
hogy egyfelől bemutassa a jogászság sérelmére e l
követett jogfosztó intézkedéseket, azok politikai 
előtörténetével együtt, másfelől az igazság feltárá
sával orvosolják az ártatlanul meghurcolt bírákat, 
ügyészeket, ügyvédeket és más jogászokat ért sé
relmeket. A feldolgozásban szereplő jogászok tel
jes  nevükön szerepelnek, a jegyzetekben számos 
ismert személy rövid életrajza is olvasható.

egy valóban hatékony és erős államszövetség, ne
tán szövetségi állam Európában, amely immár nem 
csak gazdasági, hanem diplomáciai szempontból is 
versenytársa lehet az e tekintetben mintaszerű 
Amerikai Egyesült Államoknak, vagy éppen a kü
lönleges pályát leíró, de hamarosan csúcsra jutó Kí
nának (vajon nevezhetjük-e még Kínai Népköztár
saságnak?). Az Európai Unió jelen állapotát a bőví
tés elodázása és ezzel együtt az integráció mélyíté
sének egyre nyilvánvalóbb lehetetlenülése jellem zi, 
előbbire jó  példa a balkáni államok csatlakozásával 
kapcsolatos, nehezen feloldható feszültség és a 
többsebességes Európa koncepciója (ugyan mi tör
tént volna az Egyesült Államokkal a 19. századi bő
vítés során, ha az új tagállamok másodrendű tag
ként csatlakoznak?), utóbbira pedig az amúgyis vi
tatható erejű és jelentőségű „Európai Alkotmány” 
totális kudarca.

Az európai alkotmánytörténet olyan hosszú mon
dat tehát, melynek a végén éppen az európaiság mi
att áll egy igen nagy kérdőjel. Quo vadis? A választ 
nem tudhatjuk -  a lehetőségeket, progresszív ha
gyományokat és sokszínűségében is közös európai 
örökségünket azonban jobban megismerhetjük, ha 
elolvassuk Szente Zoltán új könyvét. Forgassuk 
akár lexikonként (válasszunk ki bennünket érdeklő 
országokat, régiókat, fontos vagy különleges alkot
mányos megoldásokat, intézményeket, hasznos té
maköröket). használjuk további kutatások gondo- 
latébresztőjeként és forrásaként, vagy olvassuk ke
rek egészként, izgalmas és érdekfeszítő olvasmány
ként. Érdemes.
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A könyv első  fejezete a jogászság összetétel
ének két világháború közötti változásával, illetve 
az ezen időszakban bekövetkezett jogsértő intéz
kedésekkel foglalkozik. Röviden ismerteti a bírói 
és ügyészi hierarchia, az egyes bíróságok és az 
ügyvédi hivatásrend szervezetének alakulását az 
adott korszakban. Az e lső  politikai tisztogatást az 
1919-es tanácsköztársaság kormánya rendelte el


