
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



az osztályellenségnek tekintett hivatalnokok, bí
rák és más jogászok ellen. A vörös diktatúra bu
kása után politikai okokból szám os olyan jogászt 
is elbocsátottak állásából, aki ténylegesen nem 
működött együtt a kommunista rendszerrel, de 
vezető tisztséget töltött be a bírói, ügyészi, köz- 
igazgatási hierarchiában. Az 1920-as numerus 
clausus és az 1938-tól kiadott négy zsidótörvény 
miatt sok zsidó származású ügyvédnek kellett ott
hagynia hivatását. Az 1944-es német megszállást 
és az októberi nyilas puccsot követően a jogászok  
is súlyos veszteséget szenvedtek el a nyilasterror, 
a származási és politikai alapú üldöztetés miatt. A 
szerencsésebbeket csak hivatásukból bocsátották 
el. de sokan a náci és nyilas kegyetlenség áldoza
tául estek.

A munka második fejezete az 1944. és 1956. 
közötti kommunista visszaélésekkel foglalkozik. 
1944-ben a szovjet csapatok előrenyom ulásával a 
pacifikáit területeken újjáalakult a magyar köz
igazgatás, és a náciellenes koalícióban résztvevő 
pártok m egalakították az Ideiglenes Nem zeti 
Kormányt. A közelmúlt háborús bűneire való te
kintettel minden korábban állami hivatalt viselt 
szem élyt, köztük a bírákat és ügyészeket, de az 
államhoz nem kötődő ügyvidéket is igazolás alá 
vonták második világháborús tevékenységük  
vizsgálata végett. Az igazolások során számos 
bírát. ügyészt, ügyvédet koholt vádak alapján, ár
tatlanul hurcoltak m eg, s alaptalanul fosztottak 
meg foglalkozásuk gyakorlásától. Több jogászt 
általuk soha el nem követeti háborús bűnök miatt 
még börtönbüntetésre is ítéltek. 1945. végétől a 
politikailag nem m egbízható állami hivatalnoko
kat. bírákat, ügyészeket ú.n. B-listára helyezték, 
azaz hivatalvesztéssel sújtották őket. Az igazolá
sok. majd a B -listázás során a könyv ismerteti a 
meghurcolt ügyvédek, bírák, ügyészek gyakran 
fordulatokban gazdag szem élyes történetét. A 
koalíciós korszakban az egyes jogászok  sorsa 
gyakran pártpolitikai csatározások, a Baloldali 
Blokk és a Kisgazdapárt, valamint a szociálde
mokraták és kom m unisták közötti küzdelem  
függvénye volt. A demokratikus erők átmeneti 
sikere esetén néhány meghurcolt jogászt igazolt
nak tekintettek, vagy visszahelyeztek  állásukba. 
1948-ban a parlamentáris demokrácia m egszűn
tével a Magyar D olgozók Pártja kiépítette a párt
állami diktatúrát, és m egkezdte a közigazgatás, 
és a jogászság politikailag megbízhatatlan e le 
meinek újabb nagymértékű megrostálását. Az 
újabb elbocsátások a szovjet politikát követve 
több lépésben történtek, az aktuális ellenségkép

től függően áldozattá váltak a korábban a pártál
lami diktatúrával m egalkuvó, vagy azt kiszolgáló  
bírák, ügyészek, ügyvédek is. A legnagyobb jo g 
sértések az 1949. évi 9. tvr. kapcsán, és 1953- 
ban, közvetlenül Sztálin halála előtt következtek  
be. 1955-ben, Nagy Imre e lső  kormányának le
váltását követően a Magyar Dolgozók Pártja a túl 
enyhe ítéletet hozó bírákat sújtotta elbocsátással 
és idő előtti nyugdíjazással.

A harmadik rész az 1956.utáni megtorlásnak a 
jog i hivatást sújtó oldalát tárja elénk. Az 1956-os 
forradalom ugyan rövid időre rehabilitált számos 
korábban meghurcolt jogászt, de az ezt követő 
megtorlás során a bíróságok, ügyészségek, és az 
ügyvédi kar körében újabb, a korábbiakhoz mér
hető politikai tisztogatás következett be. A politi
kai okokból eltávolított és a megtorlástól való fé
lelmükben külföldre távozott jogászok  helyét 
gyakran szakmailag kevésbé felkészült bírákkal 
pótolták pártutasításra. Az 1962-es kádári kon
szolidációjegyében  egykori „gazdáik" nyugdíjba 
küldték a baloldaliak elleni koncepciós perekben 
(pl. Rajk-per) közreműködő ún. vérbírókat. Az 
1960-as éveket követően nem történtek töm eges 
elbocsátások a jogászság társadalomban, de szá
mos korábban partvonalra tett nagy szakmai tudá
sú. hozzáértő ügyvéd, bíró. ügyész még évtizede
kig nem gyakorolhatta hivatását.

A könyv szerzőinek elsőd leges érdeme az a hé
zagpótló kutatómunka, amely részletesen kiter
jed nemcsak a tárgyalt kor politikai történéseire, 
változásaira, az Igazságügyi Minisztériumban  
bekövetkező szem élyi változásokra. A jogászság  
függetlenségét negatívan érintő jogszabályokat 
ismerteti, és az egyes ügyvédek, bírák, ügyészek  
szem élyes sorsán keresztül mutatja be, hogyan 
vált a jogászi hivatás a XX. század során a p oli
tika áldozatává, s vesztette el évtizedekre, olykor 
véglegesen , sok k iváló, magas szintű szakmai tu
dással felvértezett bírót, ügyészt, ügyvédet, köz
jegyzőt. E munka egyben kiindulási alapot jelent 
további kutatásokhoz, hiszen a kötetben szereplő  
több száz jogász közül néhányan élnek, más eset
ben az é lő  leszármazottak érzik szükségét, hogy 
feltárják a valóságot meghurcolt, évtizedeken ke
resztül rossz hírnévbe került családtagjukkal 
kapcsolatban. A „M egfogyva és m egtörve” segít 
feldolgozni a múlt, jogászok közrem űködésével 
elkövetett bűneit, egyben e lső  lépést jelenti a 
meghurcolt jogászok becsületének helyreállításá
ban.
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