
A VII. fejezet már a modem börtön és büntetés-vég
rehajtás előszobájába vezeti az olvasót. A protestáns 
szellemi közeg, a munka értékének megnövekedése, a 
polgárosodás és az ipari fejlődés jó alapként szolgált a 
büntetés-végrehajtás megújításához is. A fejlődés kez
detét a szerző az amszterdami fenyítőház létrehozásától 
eredezteti, ahol a büntetés végrehajtásának céljai között 
már megjelent a reszocializáció, a munkára, a becsületes 
életre nevelés ideája, még akkor is, ha a szabadságvesztés
büntetés tömegessé válása idővel e célok ellen hatott. Az 
amszterdami „rezsimszabályok” eiteijedése mindazonál
tal új irányt mutatott a korabeli büntetés-végrehajtás szá
mára, melynek számos eleme napjaink szabályrendszeré
ben is fellelhető.

A történeti áttekintés közben az időközben önálló 
jogággá fejlődött büntetés-végrehajtási jog 21. századi

történeti szemle''—7
művelői felfedezhetik a ma használatos egyes jogi inst
rumentumok korabeli megfelelőit és a régmúlt büntetés
végrehajtása továbbélésének elemeit.

A könyv igen míves kivitelű, számos korabeli képi il
lusztráció teszi szemléletessé a tartalmat, a forrásmunkák 
felleltározása és feldolgozása pedig a szerző teljességre 
törekvését - s e  törekvés sikerét -  tükrözi.

A mű a hazai büntetés-végrehajtási irodalom ékes 
darabja, a könyv először nyújt tudományos igényű bete
kintést egy olyan világba, amelyről még napjainkban is 
számos téves vélekedés, rossz interpretáció forog a köztu
datban. Mindezek okán bátran ajánlható a könyv értőnek 
és érdeklődőnek egyaránt, de hasznos olvasmány lehet a 
büntetés-végrehajtás stúdiumával ismerkedő felsőoktatási 
hallgatók számára is.
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M
ár a könyv borítója ad némi 
támpontot arra vonatkozóan, 
hogyan is vélekedik a Szer
ző arról, vajon a dualista Magyarország 

kormányzati rendszerében kinek volt na
gyobb szerepe: a politikusoknak vagy az 
uralkodónak. Kossuth Ferenc meghajlása 
Ferenc József előtt mintegy előrevetíti 
azt, amit a könyv érzékletesen és hatal
mas apparátussal megtámogatva az olva
só elé tár: bizony a dualizmus kori Ma
gyarországon a politikai élet központja 
még a király volt, az ö akarata általában 
nagyobb jelentőséggel bírt a politikailag 
aktív közvélemény országgyűlési válasz
tások eredményei révén megnyilvánuló 
akaratánál.

A Szerző müvében arra tesz kísérletet, 
hogy bemutassa, elemezze a dualizmus 
kori Magyarország kormányformáját. Arra keresi a vá
laszt, vajon megállja-e a helyét az a megállapítás, amely 
napjaink magyar szerzőktől származó politikatörténeti és 
alkotmánytörténeti munkáiban is általánosan elfogadott, 
nevezetesen, hogy Magyarországnak 1867 -  sőt, már 1848 

_  -  óta parlamentáris kormányformája volt. Ennek kiderité- 
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se elsősorban attól függ, mit értettek a korban parlamen
táris kormányforma alatt. Alapvető, hogy egy fogalom 
meghatározásánál azt a tartalmat kell figyelembe venni, 
amit a vizsgált korszakban az érintett fogalom alatt értet
tek. Vagyis el kell kerülni, hogy a 20. vagy a 21. század 
értelmezési kereteit alkalmazzuk a 19. század fogalmaira. 
Ezt a Szerző is hangsúlyozza, s a mű első részében alapos 
alkotmánytörténeti vizsgálódás révén igyekszik meghatá
rozni, melyek voltak azok a jellemzők, amelyek megva
lósulása esetén egy kormányformát a vizsgált időszakban 
parlamentárisnak lehetett minősíteni. Az első rész végén 
ezeket az ismérveket összegyűjtötte, s ezek a fogalmi ele

mek képezik majd azt az alapot, amelye
ket majd a dualizmus kori Magyarország 
esetében is vizsgál.

Alaposan átgondolt, logikus eszme- 
futtatás és alapos alkotmány- és intéz
ménytörténeti vizsgálódások alapján jut 
a Szerző arra a következtetésre, hogy az 
uralkodó végrehajtó hatalomban betöl
tött szerepének visszaszorulását és ezzel 
együtt a kormány uralkodótól történő 
„emancipálódását", a többségi elvet és 
azzal párhuzamosan a kormány -  parla
menttel szembeni -  politikai felelősségé
nek meglétét, a népképviselet elvének és 
a választójog egyre bővülő, az általános, 
egyenlő, titkos és közvetlen választójog 
felé történő fokozatos kiteijesztését, vala
mint a parlamenti váltógazdaság meglétét 
minősítse a parlamentáris kormányforma 
dualizmus korában is érvényesülő leg

fontosabb jellemzőinek. Az első résszel kapcsolatban csak 
néhány pontatlanságra hívnám fel a figyelmet, amelyek 
egyáltalán nem érintik az első rész fo megállapításait. Egy
részt a 25. oldalon egy közkeletű tévedést említ a Szerző, 
mégpedig azt. hogy I. György brit uralkodó állítólag nem 
tudott angolul. Ezt már Ragnhild Hatton brit történész I.



ÜQS
Györgyről írott életrajzában cáfolta (Hatton, R.: George 
I. New Haven, London, Yale University Press, 2001, 
129-131. p.; idézi Hahner Péter: Újabb 100 történelmi 
tévhit. Animus Kiadó, Budapest, 2011, 146. p.). A másik, 
hogy a Szerző oktrojált alkotmánynak minősíti a Német 
Birodalom 1871. évi alkotmányát (57. p.). Az oktrojált al
kotmány fogalmát a Szerző maga is meghatározta könyve 
117. oldalán: „IV. Frigyes Vilmos... 1848 decemberében 
oktrojált (azaz királyi rendelettel kihirdetett) alkotmányt 
adott k i”. Ha elfogadjuk a Szerző fogalomhasználatát az 
oktrojált alkotmány tekintetében, akkor az 1871. évi né
met alkotmányt nem lehet annak minősíteni, hiszen arról 
a Reichstag 1871. április 14-én törvényt alkotott („Gesetz 
betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches lásd 
-  többek között -: Deutsche Geschichte in Quellén und 
Darstellung. Bánd 8. Kaiserreich und Erster Weltkrieg 
1871-1918. Herausgegeben von Rüdiger vöm Bruch und 
Bjöm Hofrneister. Reclam, Stuttgart, 2003, 25. p., illetve 
Volker Ullrich: Die nervöse Grofimacht 1871-1918. Auf- 
stieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs. Fischer, 
Frankfurt am Main, 2007,30-31. p.) Nem találtam utalást 
arra az alkotmányban, hogy a német császár Isten kegyel
méből uralkodna (122. p.). Nyilvánvaló elírás a könyv 97. 
oldalán, hogy Róma 1866-ban csatlakozott az egységes 
olasz államhoz, hiszen a könyv 102. oldalának 32. jegyze
te már helyesen említi az 1870-es dátumot.

A második rész Ausztria és Magyarország közjogi vi
szonyának rövid értékelésével kezdődik. A mű nem első
sorban a két ország közjogi viszonyát vizsgálja, és nem is 
tűzte ki feladatként ennek átfogó jellemzését. Csak annyi
ban érinti a közjogi viszonyt, amennyiben az szükséges 
a kormányforma vizsgálata érdekében. Talán emiatt talál
ható benne némi bizonytalanság a fogalomhasználat kap
csán. A Szerző a közjogi viszony elemzése során használja 
a „közös birodalom ” (185. p.), „közös állam ”, „egységes 
állam” (185. p. 15. jegyzet) kifejezéseket, viszont a 190. 
oldalon már a „ két állam ” szavakat használja. A Szerző az 
uralkodót is közösnek minősíti, ezt azonban véleményem 
szerint a korabeli magyar közjogi irodalom meggyőzően 
cáfolta, elég, ha csak a Szerző által is hivatkozott közjogá
szok közül Ferdinándy Gejzára, Kmety Károlyra, Horváth 
Jánosra vagy magára Deák Ferencre utalok (Deák Ferenc: 
Adalék a magyar közjoghoz, PfeiferFerdinánd, Pest, 1865, 
21. p.). A birodalom, mint kifejezés nem közjogi tartalmú 
(Georg Jellinek: Die Lehre von den Staatenverbindungen. 
Alfréd Hölder, Wien, 1882, 250-251. p.), hiszen szokás 
Brit Birodalomról is beszélni, ez mégsem jelenti azt, hogy 
pl. Kanada vagy Ausztrália egy államot alkotott volna. 
Szerző a 191. oldalon említi, hogy a nemzetközi szer
ződések és a diplomáciai gyakorlat nem támasztotta alá 
az Ausztria és Magyarország közötti közjogi viszonyról 
vallott magyar felfogást. Véleményem szerint azonban ez 
a megállapítás kiegészítésre, ill. korrekcióra szorul. Már 
az 1868. július 15-i nemzetközi postaegyezményt is csak 
osztrák és magyar meghatalmazottak írták alá (23 dér

Beilagen zu den stenogr. Protokollen des Herrenhauses 
-  XVIII. Session 1907. Bericht dér Ausgleichskommis- 
sion, 18-19. p.; http://alex.onb.ac.at.). Vagyis semmilyen 
közös miniszter vagy meghatalmazott nem írta alá, ami 
mutatja, hogy már a kiegyezést követően is volt rá példa, 
hogy érvényesült a magyar közjogi felfogás nemzetközi 
szerződéskötés esetén.

Az első részben megállapított ismérvek alapján kezdi 
el vizsgálni a Szerző, hogy valóban megalapozottan mi
nősíthető-e Magyarország 1867-1918 közötti kormány
formája parlamentárisnak. Rendkívül alapos vizsgálat 
tárgyává teszi az uralkodó és a parlament viszonyát; a 
királyt megillető egyes jogkörök vizsgálata során kifeje
zetten törekszik arra, hogy a köz- és alkotmánytörténeti 
írásokban meghonosodott megállapításokat megcáfolja. 
Ez leginkább a királyt megillető előszentesítési jog, ill. a 
kormányok száma és megalakulásuk idejének tárgyalása 
során válik egyértelművé. Az előszentesítési jog kapcsán 
a Szerző egyértelműen bizonyítja, hogy e jogintézményt 
nem 1867-ben, egy titkos magyar minisztertanácson fún- 
dálták ki, hanem egy már jóval azt megelőzően létező és 
alkalmazott megoldásról van szó. Az 1867. március 17-i 
magyar minisztertanácsot (ill. általában sem a magyar, 
sem a közös minisztertanácsot) nem nevezték koronata
nácsnak (lásd: http://www.digitarchiv.hu/faces/frame- 
ContentGenerator.jsp?ADT_ID=57679&MT=l, ill. a 
következő oldal).

Magyarország 1867 és 1918 közötti kormány formájá
nak megítélése kapcsán a Szerző meggyőzően mutatja be 
azokat a hiányosságokat és eltéréseket, amelyek alapján 
nehezen lehet a kormányzati rendszert parlamentárisnak 
nevezni. A legmeggyőzőbb érv az 1905-1906-os alkotmá
nyos válság közjogi elemzése. Itt világosan és egyértelmű
en bebizonyosodik, hogy az uralkodó és a parlament közötti 
erőviszonyok nem engedik meg, hogy a magyar kormány
formát parlamentárisnak lehessen minősíteni, legfeljebb -  
ahogy a Szerző is teszi a könyv végén -  az alkotmányos és 
a parlamentáris kormányforma közötti átmeneti rendszer
ként lehet értékelni. Nagyon érzékletes, hogy sem a kora
beli magyar közjogi irodalom, sem a későbbi korok (jog) 
történetírása nem tudott egyértelmű érveket felsorakoztatni 
a parlamentáris kormányforma mellett. így tulajdonképpen 
a Szerzőnek sem kellett cáfolni senkinek az érveit, hiszen 
igazából nem is léteztek. Ahogy a könyvben is megfogal
mazódik: „a rendszerváltás utáni köz- és jogtörténeti szak- 
irodalom nagyobb része a parlamentarizmusra vonatkozó 
értékítéletét máig bizonyított tényként kezeli, s bár ez te
kinthető a legelterjedtebb álláspontnak, modern igazolási 
kísérlete eddig nem született ” (428. p.).

Úgy vélem, Szente Zoltán könyve Magyarország 1867 
és 1918 közötti kormány formájáról világos, egyértelmű, 
megalapozott elméleti és alkotmánytörténeti érvekkel alá
támasztott álláspontot képvisel, így méltán tarthat számot 
a szélesebb közvélemény érdeklődésére is.

Szabó Szilárd
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