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A kötetzáró tanulmány a Rákosi-rendszer kullúr- 

versenyeit veszi górcső alá. Halász Csilla bemutatja, 
hogy e kultúrversenyek milyen módon váltak a korabeli 
politikai propaganda eszközévé, hiszen céljuk a 
művelődés és a szórakoztatás mellett a fokozottabb 
munkavégzés elérése volt a társadalom különböző 
rétegeiben. A kultúrversenyek mellett e eélt természete
sen a munkaversenyek és a sztahanovista iskolák is 
elősegítették. A Révai József nevéhez fűződő kultúrfor- 
radalom beteljesítésének egyik eszköze volt a kultúrot- 
thonok közötti verseny, amelyet a kultúrotthonok 
káderei szerveztek a művelődés területén. Másik 
eszköze pedig a kultúrversenyek igazi formája, ame

lyen amatőr előadócsoportok és szólisták versenyeztek 
egymással. A tanulmány ezek közül kiemelt ter
jedelemben foglalkozik az 1950-1951. évi 1. és az 
1952-1953. évi II. Országos Kultúrverseny leírásával, 
amelyek azzal tűntek ki. hogy a politikai színezet mel
lett egy magasabb művészi szintet megcélzó ren
dezvénysorozatot jelentettek.

A kötet részletes tanulmányozása után nyugodt 
szívvel kijelenthetjük, hogy a Pest Megyei Levéltár 
megtartotta a munkatársaitól megszokott magas szín
vonalat, így kíváncsian várjuk sorozatainak további
köteteit. . .Gosztonyi Gergely
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Minél mélyebben hatolunk a múlt közegébe, annál 
távolabbi aranykorok meg-megújuló nosztalgiá
ja jelzi a természetjogi szemléletű ideálistól 

való távolodás, az „elfajulás” meg-megújuló minőségi 
válságait, más, objektivista szemlélet szerint a civilizá
ciós „fejlődést”, illetve -  a legrészvétlenebb felfogás
ban -  a történelmi szükséghelyzetet. Mert semmi sem 
új a nap alatt. Elég például Juvenalis (60-138) szatíráit 
fellapoznunk, hogy belelássunk a dicső Róma hanyat
lásának kezdeteit jelző erkölcsi romlás antropológiai és 
jogéleti változataiba. De ha kissé tovább lapozunk a 
történelemben, ugyanezeket az amorális jegyeket 
fedezzük fel az avar kaganátus birodalomvesztő rom
lása okainak a bizánci Suda-lexikonbeli kortársi (9. 
századi) felsorolásában is. Demonstrálva, hogy az ide
áloktól -  a közjótól és az emberi jótól -  való el-eltá- 
volodás, a morális virágzás és korhadás. a bukás és 
megújulás örök kísérője az emberiség életének, mely
ben a megtisztuló, megújuló erkölcsi re hab i 1 i tálódást 
idővel ismét az erkölcsök lazulása, a romlás követi. 
Előidézve az új összeomlást, új és újabb társadalmi for
mációkat görgetve s alakítva a történelmi távlatok cik
likus spiráljában. A romlás és következményeinek tör
ténelmi tünetei azonban csak látszólag adnak igazoló 
feloldozást az egyéni és társadalmi felelősség alól, mert 
mélyebben rejlő tanulságuk végül is nem a magánszfé
rába vonuló elidegenedő személyes önmegvalósítási

tendenciák individuális anarchiáját igazolja, hanem a 
társadalmi-közösségi összeomlásra, s ennek egyénen
kénti individuális veszélyeire figyelmeztet.

Ezeket a tüneteket mutatják fel az átmenetileg saját 
történetiségébe visszavonult természetjog napjainkban 
megújuló hazai kutatásai is: újólag is az értékvesztést 
mutatva fel a jogélet legfontosabb kortárs-problémá- 
jaként. az értéksemleges alkotmányos szabályozásból1 
eredő értékhiányos jogi aktusokkal vezérelt jogéleti 
következményeket.2 Mint az ún. alkotmányos iorra- 
dalorn békés -  de mind ez ideig csak formális -  átme
netével elodázott katarktikus morális megújulás hiá
nyának determinatív tüneteit.

Ezekhez a természetjogi kutatási eredményekhez 
csatlakozik Marton Árpád könyve a kulturális élet tá- 
gabb körű vizsgálatával, de érveivel és következteté
seivel a jogtörténettel épp úgy, mint a jelenlegi jog
alkotási feladatokkal szoros összefüggésben és együtt
hatásban. Amint azt alcím is jelzi: a sámánok -  közös
ségi felelősségének és jogéleti szerepének -  korától a 
globalitás felelősséghárító korának piac- és szórakozta
tás-központú showmanisztikus világáig.

A régiség szokásjogi jogéletében kiemelkedő 
szerepe volt a könyv idézte sámánoknak, kik bár elsőd
legesen a kultikus élet főszereplői voltak (még tisz
tázatlan. hogy a táltosok mellett, avagy a kultikus irány
zattól függően a másutt táltosnak nevezett minőség
ben), de egyidejűleg a jogélet közreműködői is. Szer
tartásaiknak egyfelől érvényesítő, legalizáló funkciója, 
másfelől a szokásjogi jogéletben fontos szerepű köztu
domást teremtő volta következtében, amely szerepben 
már a média előfutárainak is tekinthetők.

A sámánok jog- és médiaéleti partnereiként voltak 
jelen a régiség társadalmi életében a regösök és 
Anonymus paraszti mesemondói is. akik a hagyomány- 
őrzés és -továbbadás hivatása mellett az aktuális újdon
ság énekes hírterjesztői is voltak. Amint azt még év
századokkal később is mutatja Tinódi Lantos Sebestyén 
tevékenysége. De bizonyos vonatkozásban a médium
szerep peremzónájába sorolhatók eljárásuk jogkö
vetkezményeivel együtt a billogosok vagy a véres kard 
körülhordozói, és -  immár tényleges médium-szerep



ben -  az egykori levélfutárok is, akik az elveszíthető, 
elkobozható levél betűire nem bízott titkos üzeneteket 
biztonságuk kockázatával továbbították, személyes 
érdekű, helyi, helyközi vagy egyenesen országos dol
gokban járva. Avagy periférikusabb jelentőségben az 
adott közösséget érintő hír-, döntés- és esemény-kiki
áltó dobos kisbírók, kiknek helyi jogcleti szerepét a 
megnevezésük is jelzi. Mígnem már klasszikus médiu- 
mi minőségben jelenik meg 1705-ben II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem Mercuríus Veridicus ex Hungária 
című hírlapja is, majd a képes ábrázolatú röplapok, és a 
nálunk rendszerint politikai (függetlenségi) töltetű s e 
jellegben jogtörténeti jelentőségű paszkviHúsok, és így 
tovább. Egészen globalizált világunk már-már önálló 
hatalmi ággá terebélyesedett média-befolyású működé
séig.

Csakhogy míg a korábbi történelmi példák közös 
jellemzője a Szerző állal több oldalról is megvilágított 
morális kívánalom: a megbízhatóság, a közérdekűség, a 
közjó tisztességes szolgálata, s az eziránti felelősség, 
valamint az „emberi személy" tisztelete -  valamennyi a 
történeti természetjognak is alaptétele - ,  addig jelenünk 
irány- és értékvesztett „ami nincs tiltva, az szabad” 
versenyszemléletű szabadossága az értékhiányos sza-
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1 Sólyom László, az Alkotmánybíróság elnöke: az Alkotmány 1990. 
évi módosításáról (Idézi Horkay Hörcher Ferenc: Konzerva
tivizmus, természetjog, rendszerváltás. L’ Harmattan Kiadó. 
Budapest, 2008)
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bályozás útvesztőiben elsikkadó közjó sérülékeny 
morális magára maradottságához vezet.

A Szerző a sámánok világától a showmanek világa 
felé haladtában -  bár tematikusán főleg a kulturális és 
médiaetikai kérdéseket boncolja -  jogéleti összefüg
gésekbe kapcsolódó történeti és aktuális következteté
seiben is iépten-nyomon ezekkel az egykor éppúgy, 
mint mai életünkben is központi jelentőségű etikai, 
felelősségi, morális kérdésekkel szembesít. S nemcsak 
kérdések feltevésével, nemcsak tünetek és következ
mények történelmi kimutatásával, de válaszokat is ke
resve s felvázolva: a kultúra, a médiavilág és a jog fele
lősségének határmezsgyéjén jelentkező történeti és 
jelenkori problémákra. Hatalmas forrásapparátussal, 
filozofikus, teológusi és a médiaetikai téma egyetemi 
szintű előadásában otthonos felkészültséggel, immár 
csaknem két évtizedes tévés, rádiós, újságírói rutin biz
tonságával és belső terepismeretével. A történeti 
kutatásban is társtudományi segítséggel, elgondolkod
tatva és gyakorlati jogalkotási aktualitással is hasz- 
nosíthatóan mindannyiunk számára, akik felvértezettek 
a filozófiai gondolkodás eszközrendszerével.

Szádeczky-Kardoss Irma

természetjogi gondolkodás kutatásához, a természetjogi elméletek 
néhány főbb elemének tükrében: uő.: Egy ma vállalható ter
mészetjogi elmélet körvonalai. In: Természetjog -  Szöveg
gyűjtemény. Szerk. Frivaldszky János (2. jav. és bőv. kiadás. 
Szent István Társulat. Budapest. 2006)

A  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi 
Doktori Iskolájában, A magyar állam- és 

jogrendszer, jogtudomány továbbfejlesztése különös 
tekintettel az európai jogfejlődési tendenciákra című 
doktori program keretében, 2010. november 26-án, 
Miskolcon került sor Szabó Szilárd Bosznia-Her
cegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyaror
szághoz 1878 és 1918 között című doktori értekezé
sének nyilvános vitájára. Az értekezés tudományos ve
zetője Stipta István (ME ÁJK) egyetemi tanár, a bíráló 
bizottság elnöke Szabó Miklós egyetemi tanár (ME 
ÁJK), az értekezés két bírálója Kajtár István egyetemi 
tanár (PTE ÁJK) és Mezey Barna egyetemi tanár 
(ELTE ÁJK) volt, a bizottságban Szabó István egyete
mi docens (PPKE ÁJK), Hcka László egyetemi docens 
(SZTE ÁJK) és Torma András egyetemi tanár (ME 
ÁJK) kapott helyet.

Az elnöki megnyitó után a bizottság titkára. Szabó 
István ismertette Szabó Szilárd szakmai és tudományos 
életrajzát. Szabó Szilárd 2003-2007 között a Debreceni 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Jogtörténeti 
Tanszékén folytatott oktatói tevékenységet, 2006-tól a 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Poiiti-
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katudományi Tanszékének főállású tanársegédje. 
Abszolutóriumát 2007-ben, az ME ÁJK Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában szerezte 
meg. Kutatási területe a dualista Osztrák-Magyar 
Monarchia közjogi viszonyának tanulmányozása, 
különös tekintettel a közös külpolitika alkotmányos 
szabályozására és érvényesülésére.

A vita indításaként a szerző ismertette téziseit és 
értekezésének főbb eredményeit. A szerző disszertá
ciójában célként fogalmazta meg Bosznia-Hercegovina 
1878 és 1918 közötti közjogi helyzetének vizsgálatát, 
Ausztriához és Magyarországhoz való viszonyának 
feltárását. Ezen belül a következő alkotmányjogi és 
nemzetközi jogi kérdéseket vizsgálta: Hogyan lehet
séges Bosznia-Hercegovina beillesztése a dualizmus


