
történeti szemle

2012. február 29-én került sor az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán, az Aula Magnában az Alap
törvény és történeti alkotmány című kerekasztal-be- 
szélgetésre. A rendezvény, amely egyben a Magyar Ál

lam- és Jogtörténeti Tanszék Tudományos Diákkörének 
ez évi nyitó ülése volt, a Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszék, az Alkotmányjogi Tanszék és a Magyar Jogász 
Egylet Jogtörténeti, Római Jogi és Egyházjogi Szakosz
tályának társszervezésében valósult meg. A vitában Dr. 
Balogh Elemér, Dr. Kukorelli István és Dr. Mezey Barna 
tanszékvezető egyetemi tanárok vettek részt, engem pedig 
az a megtisztelő felkérés ért, hogy vezessem ezt a beszél
getést.

A kérdéskör, amelyet az este témájául választottunk, az 
elmúlt hónapokban számtalan tudományos cikk, illetve 
konferencia tárgyául szolgált. Rendezvényünk feladata és 
célja ezekhez képest egy szempontból mindeneképpen el
tért. Tekintettel arra, hogy tudományos diákköri ülésként 
került megrendezésre, -  amely ugyanakkor mindannyi
unk hatalmas örömére felkeltette nemcsak a jogtörténész, 
hanem általában véve a jogász szakma érdeklődését is 
nélkülözhetetlennek tűnt, hogy az alapoktól kezdve, lehe
tőség szerint a téma egészére, és ne csak egy-egy részlet- 
kérdésre koncentrálódjon a vita. A legalapvetőbb kérdés, 
amelyet a Nemzeti Hitvallás néhány rendelkezését olvas
va feltehetünk, nem más, mint az, hogy mit is takar az a 
fogalom, hogy „történeti alkotmány"?

Elsőként Mezey Barna válaszolt a kérdésre: vélemé
nye szerint abból kell kiindulnunk, hogy nem létezhet ál
lam alkotmány, tehát azon alapelvek összessége nélkül, 
amelyek meghatározzák a szervezetére, működésére, az 
állam és a társadalom kapcsolatára vonatkozó legalapve
tőbb szabályokat. Egészen addig, amíg valakinek eszébe 
nem jutott, hogy garanciális okokból fontos lenne ezeket a 
szabályokat írásba foglalni, csak „történeti alkotmányok” 
léteztek az egész világon. Maga a történeti alkotmány 
kifejezés ennek következtében a kartális alkotmánnyal 
egyidejűleg jött létre. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
azt a tény, hogy az alkotmány mint jogi fogalom Magyar- 
országon nem létezett a 19. századot megelőzően, a ren
dek minden esetben ősi jogaikra, előjogaikra hivatkoztak. 
A constitutio szó először az 1790/91 -es országgyűlésen 
megalkotott törvényeinkben bukkant fel, azonban egészen 
1848-ig viták tárgyát képezte, hogy mit is kell érteni rajta, 
de az általános felfogás szerint a régi jó jogok és sarka
latos törvények kategóriáját fedte. Témánk szempontjá
ból kiemelendő, hogy egészen eddig a kartális alkotmány 
minden esetben tagadta a történeti alkotmányt, míg most, 
az Alaptörvény esetén eljutottunk a kettő találkozásáig. 
Egyed Istvánt idézve: (történeti) alkotmányunk tételei so
sem voltak egységes, áttekinthető alkotmánytörvénybe 
foglalva. Szent István sem készített új alkotmányt, de nem 
készült ilyen utódai alatt sem. A történeti alkotmány téte
lei javarészt nem törvényhozási úton, hanem formátlanul 
jöttek létre, szokásjogi alapon alakultak ki, és nemzedék
ről nemzedékre szent hagyományként maradtak fenn.

Balogh Elemér: Az állammá szervezetett társadalom
nak kell, hogy legyen egy olyan közszervezete, amit újabb 
közjogi terminológiával alkotmánynak nevezünk. Az al-
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kotmány szó használata eléggé régen megkezdődött, de 
a történeti alkotmány kifejezés valóban csak a kartális 
alkotmány kifejezéssel jelent meg. Az amerikai és a for
radalmi francia alkotmány megjelenését követően egyre 
gyakrabban jelent meg Magyarországon is a rendi alkot
mány kifejezés, ami egyre inkább sarkalatos törvényein
ket és törvényes szokásainkat jelölte. Egyfajta minimumot 
talán meg lehetne határozni, hogy mit is jelentett ez a fo
galom, például az áprilisi törvények vitathatatlanul részét 
képezik (bár a kortársak egy része számára ezek már-már 
kartális alkotmányként jelentek meg), vagy épp az Arany
bulla. Ezen túlmenően azonban már a kérdésfelvetés sem 
helyes. A történeti alkotmány tulajdonképpen egy jogi 
kultúra. Akkor, amikor valamilyen körülmények közepet
te kartális alkotmány születik, lényegében ezt a kultúrát 
próbálja meg egy adott nemzet egy jogszabályba össze
süríteni. A 19. század derekán ugyanakkor egy érdekes 
ellenfolyamat indult el a jogtudományban, különösen a 
magánjogot tekintve, ami Savigny nevével fémjelezhető. 
Hibás az a felfogás, hogy a kartális alkotmány mindenben 
felette állna a történeti alkotmánynak, gondoljunk csak 
bele abba, hogy Angliában sem merült fel egy kartális al
kotmány meghozatalának gondolata. Egy történeti alkot
mány jellegénél fogva is stabilabb tud lenni, éppen ezért 
érdekes az Alaptörvény azon fordulata, miszerint „nem 
ismeijük el történeti alkotmányunk idegen megszállások 
miatt bekövetkezett felfüggesztését”. Ennek értelmében -  
bár némi kérdőjellel megfogalmazva -  Magyarországon 
jelenleg is hatályban van a történeti alkotmány. E dekla
rációt követi egy Alaptörvénynek nevezett dokumentum, 
amely azonban egy kartális alkotmánynak tekinthető.

Kukorelli István: A kiindulópontot abban kereshet
jük, hogy a történeti alkotmányt a kartális alkotmányok
hoz képest lehet meghatározni. Az 1848. évi események 
kapcsán sokakban felmerült, hogy vajon az áprilisi törvé
nyeket kartális alkotmánynak vagy a történeti alkotmány 
részének kell-e tekintenünk? Degré Alajos szerint ezek a 
törvények inkább a kartális alkotmány kategóriájába vol
tak sorolhatóak, míg a 20. században az ezzel ellentétes 
nézőpont erősödött meg. Bölöny József egy, az 1940-es 
években publikált cikkében hangsúlyozta, hogy Magyar- 
országon nincs és nem is volt 1848. évi alkotmány, úgy, 
ahogy nem létezett az országnak 1867. évi alkotmánya 
sem. A történeti alkotmány alapelvei szerinte nem tekint
hetők egy időpontban megállapított szabályösszességnek, 
hanem azok a körülményeknek megfelelően, különböző
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korokban alkotott törvényekben jelentek meg. Ez a foko
zatos fejlődés biztosította az alkotmány rugalmasságát, al
kalmazkodóképességét az életkörülmények változásához. 
Az 1848-as alkotmány véleménye szerint kezdetben talán 
különállónak volt tekinthető, azonban a 20. századra tör
téneti alkotmányunk részévé vált.

Mezey Barna: Egy fontos fogalomról eddig nem esett 
szó, mégpedig a jogfolytonosságról, ami a történeti alkot
mány leglényegesebb tulajdonsága. Az alkotmányt képe
ző alapelvek folyamatos egymásra épülése következtében 
a kartális alkotmányokhoz képest a legnagyobb különb
séget a rugalmasságban és a könnyen kezelhetőségben 
fedezhetjük fel. A kartális alkotmány mindig egy nagy 
politikai változás kapcsán születik meg, legyen az rend
szerváltás, forradalom, egy diktatúra kiépülése, vagy ép
pen annak megdöntése. Önmagában a körülmények indo
kolják, hogy a „constitutio” a mindig aktuálisan győztesek 
politikai akaratát hordozza magában, ami a rugalmatlan
ságával együttesen magában hordozza, hogy azt nagyon 
nehéz megváltoztatni -  merthogy biztosan lesznek olyan 
politikai erők, amelyek erre fognak törekedni, tekintve, 
hogy a megalkotásánál az esetek többségében hiányzik a 
közmegegyezés. Ellentétes példaként említhető az angol 
alkotmányos berendezkedés: ott megegyezés van az al
kotmány alaptételeiben, amihez soha senki nem nyúl hoz
zá, és csak nagy tisztelettel, a szokásokat is az alkotmány
hoz igazítva gyakorolják a győztes pártok a kormányzati 
tevékenységet.

Mikortól és meddig terjed történeti alkotmányunk ha
tálya, és ennek tükrében hogyan értelmezhető a Nemze
ti Hitvallás azon tétele, hog}> „ nem ismerjük el történeti 
alkotmányunk idegen megszállások miatt bekövetkezett 
felfüggesztését"? Mit takar a „felfüggesztését" kifejezés, 
és mire irányulhatott a jogalkotó akarata és célja ezzel a 
rendelkezéssel? Lehet olyan olvasata ennek a normának, 
hogy hatályos jogként értékeli a történeti alkotmányt az 
Alaptörvény?

Balogh Elemér: A  történeti alkotmány időbeli hatályá
nak nincs kezdete abban az értelemben, hogy az dátum
szerűen nem határozható meg. Általában Szent Istvánhoz 
kötjük az államalapítást, akár ezt is megjelölhetnénk kez
detként, de mégis helyesebben járunk el, ha nem kötjük egy 
adott időponthoz. Ami az időbeli hatály végét illeti, ennek 
meghatározása eddig egyszerű feladatnak tűnt, ugyanis azt 
lehetett mondani, hogy 1949. augusztus 19-én szűnt meg 
a történeti alkotmány hatálya (tekintettel az 1949. évi XX. 
törvény egy nappal későbbi hatálybalépésére), de a Nem
zeti Hitvallás említett megfogalmazása feladta a leckét a 
jogászoknak. Formálisan nézve azt lehetne mondani, hogy 
mivel ez csak a preambulum, ezért e kijelentésnek csak 
szimbólumértéke van, de valójában e rejtélyes szabály ér
telmének feltárása az Alkotmánybíróság feladata lesz. Ba
logh professzor véleménye szerint a mondat a preambulum 
műfaji emelkedettségéhez illeszkedik, amely a történeti al
kotmány nemes vonásait hivatott rögzíteni, nevezetesen azt 
a folytonosságot, amely folyamatosan elörevitte a nemze
tet, és amelyet a történeti alkotmány testesít meg.

Kukorelli István szerint a történeti alkotmány hatályá-
__nak kezdete összefügg az államalapítással, ugyanakkor
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a végét illetően jelenleg eléggé nagy a bizonytalanság. 
A rendszerváltásig 1949. augusztus 19-ét volt szokás 
megjelölni, tekintettel arra, hogy az 1989. évi XXXI. tv. 
visszautalt az 1946. évi 1. tv.-re, amelynek esetében még 
fel sem merült, hogy megszakadt volna a történeti alkot
mány jogfolytonossága. Erre a jogszabályra egyébként a 
Nemzeti Hitvallásban is lehetett volna utalni. Ami a tör
téneti alkotmány hatályban létét illeti, erre a kérdésre in
kább igennel, mint nemmel lehet válaszolni, ugyanakkor, 
mivel a preambulumtól eltekintve csak az ún. vívmányok
ra utal az Alaptörvény, mégsem jelenthetjük azt ki, hogy 
a történeti alkotmány, mint egész ismételten hatályban 
lévőnek lenne tekinthető. A Nemzeti Hitvallás ezen for
dulata tekinthető egy deklaratív jellegű kijelentésnek, de 
van egy jogiasító kijelentés is az Alapvetésben, miszerint 
értelmezési keretül szolgál. Az értelmezés, illetve annak 
alkotmányos korlátái fogják eldönteni ezt a kérdést. A bí
róságok ugyanezen szabályok szerint kötelesek értelmez
ni az alkotmányt, és ennek következtében vita tárgyává 
válhat, hogy a magánjogi viszonyokban lehet-e a történeti 
alkotmánynak relevanciája? Összefoglalva Kukorelli Ist
ván úgy tudná megválaszolni a kérdést, hogy az Alaptör
vény résnyi ablakot nyitott a történeti alkotmány kapcsán 
a hatályosság irányába.

Mezey Barna egyetért Kristó Gyula álláspontjával, mi
szerint Szent István „államalapítása” nem tekinthető egy, 
a szó szoros értelmében vett államalapításnak, sokkal in
kább egy politikai, gazdasági és társadalmi rendszervál
tásról beszélhetünk. Bizonyítható, hogy a magyar nomád 
állam Etelközben már létezett, mert a velünk kapcsolatba 
kerülő országok minket államnak tekintettek és neveztek. 
Alkotmánynak tehát már Szent Istvánt megelőzően is lé
teznie kellett. Ennek ellenére mégis a keresztény államala
pításhoz szoktuk kötni ezt az időpontot, mert ettől a kor
szaktól kezdve léteznek leírt törvényeink, az azt megelőző 
időkről csak halovány feljegyzéseket találunk. Fontos 
ennek ellenére arra is figyelemmel lenni, hogy alkotmá
nyos alaptételeink között is találunk olyanokat, amelyek 
az ősi jogból levezethetőek, tehát egyértelműen az állam- 
alapítást megelőző időszakból származnak. Ide sorolható 
az ősiség, amely egészen 1848-ig alapvető jelentőséggel 
bírt a magyar jog fejlődésére. Ami a történeti alkotmány 
felfüggesztését illeti: erről a fogalomról beszélhetünk ál
talános és jogi értelemben is. Felfoghatjuk úgy, mint egy 
utalást a jogfolytonosságra, nevezetesen, hogy történeti 
alkotmányunk mindig is volt, és az átmeneti megszállá
sok szüneteltették, de nem szüntették meg ennek hatályát. 
Azaz itt annak konstatálása zajlik, hogy a történeti alkot
mány most tovább él, ennek megfelelően inkább hatályos
nak tekinthető, mint sem. A kérdés ténylegesen akkor fog 
felmerülni, amikor a bíróságok előtt hivatkoznak majd 
szokásjogi szabályokra. A vívmány kifejezés számomra 
nehezen megragadható, de az Alaptörvény rendelkezéseit 
ez a kijelentés bizonyos értelemben alárendeli a történeti 
alkotmánynak, ami egyfajta kételyt is megfogalmaz a jog
forrási hierarchiával kapcsolatban.

Az Alaptörvény része-e a történeti alkotmánynak? Az 
1989-es Alkotmány része-e a történeti alkotmánynak?
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Kukorelli István: Ami az Alaptörvényt illeti, a nor

maszövegben tételes rendelkezés erről nem található, 
sőt éppen azt mondja ki a Záró rendelkezésekben, hogy 
2011-ben az első egységes alkotmányt fogadta el az Or
szággyűlés. A Nemzeti Hitvallásban hangsúlyozott jog
folytonossággal ez némiképp szembenáll, tekintve, hogy 
amennyiben „ablakot nyitott” az Alaptörvény a történeti 
alkotmányra, akkor miért kell mégis ezt mondani -  talán 
azért, mert a rendszerváltás óta most történt meg először, 
hogy egy teljesen új alkotmányt fogadott el az Országgyű
lés. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a kormányzat 
eredeti szándéka egy ún. magalkotmány létrehozására irá
nyult, amelyet a sarkalatos törvények teljesítettek volna 
ki. Bár a végeredmény ettől jelentősen különbözik, ez nem 
változtat azon a tényen, hogy az Alaptörvény egy kanális 
alkotmánynak tekinthető, míg a történeti alkotmány a jog- 
történeti értelemben sarkalatosnak tekintett törvényekből 
kiemelt elvek összessége volt. Ugyanakkor Kövér Lász
ló 2011. március 22-én azt mondta, hogy az ország első 
egységes, írott és demokratikus Alaptörvénye igazodik a 
történeti alkotmány ezeréves történetéhez. Eszerint a jog
alkotó arra törekedett, hogy egy kartális alkotmányt ösz- 
szekapcsoljon a történeti alkotmánnyal. Ez levezethető 
abból is, hogy a jogfolytonosságra -  kulturális értelemben 
-  mindig is létezett egyfajta igény.

Mezey Barna: Az 1989. évi Alkotmány a történeti al
kotmány részének tekinthető, hiszen a történeti alkotmány 
lényegéből fakad, hogy az folyamatosan módosult, próbál
va megfelelni a változó igényeknek. A történeti alkotmány 
felfüggesztésével kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy 
1944 és 1990 között is volt állami élet, jogélet, az em
berek jognyilatkozatokat tettek. A magánjog terén is sok 
mindent sikerült megőrizni a korábbi korokból. A történe
ti alkotmány lényege, hogy mindazok az elvek, szabályok, 
amelyek hozzátartoznak a fejlődéshez, azok a részévé vál
tak, szervesen hozzákapcsolódtak. Az 1848-as alkotmány 
is fokozatosan vált részévé a történeti alkotmánynak, és ez 
az út nem zárható ki az Alaptörvény esetén sem.

Balogh Elemér: Humorosan megjegyezhetném, hogy 
1949-ig nemhogy kibírtuk kartális alkotmány nélkül, de 
nagyon is jól éreztük magunkat nélküle. Ez a körülmény 
önmagában aláhúzza azt a tényt, hogy a történeti alkot
mány idődimenziója kódolva van a magyar gondolkodás
ban, kultúrában. A történeti alkotmány más „műfaj” -  nem 
lehet pontosan meghatározni, hogy mi a tartalma. Éppen 
ezért nem véletlen, hogy az új alkotmányt Alaptörvénynek 
nevezik. Ez egyszerre kartális alkotmány, amely azonban 
azt az üzenetet is közvetíteni akaija, hogy visszahajol a 
tradíciókhoz és egyben a történeti alkotmányhoz.

Miképpen vehetők figyelembe azok az alkotmányos fej
lődésünkben bekövetkezett események, amelyeket egyér
telműen negatív színben tüntet fe l nemcsak a jogtörténet, 
hanem a történettudomány is? Az ellenállási jogról, ame
lyet a Tripartitum a négy legfontosabb nemesi előjog kö
zött sorolt fel, 1687-ben a rendi országgyűlés „hálából" 
lemondott. Az Alaptörvény C) cikkében úgy rendelkezik, 
hogy „Senkinek a tevékenysége nem irányidhat a hata
lom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetve 
kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben

törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni. ” Ez
zel a szakasszal kapcsolatos jövőbeni alkotmánybírósági 
határozatok esetén elképzelhető-e, hogy az ellenállási jog
ra visszautaljon az Alkotmánybíróság, illetve esetleg e jog  
tartalmának vagy éppen korlátainak meghatározásánálfi
gyelembe vegye a történeti alkotmány vívmányait?

Balogh Elemér: El kell ismerni, hogy a vívmány kife
jezés nem igazán tekinthető egy jogi szakszónak. Ez a kö
rülmény egyszerre könnyíti és nehezíti a dolgunkat. A 20. 
század első felében Magyarország már egy fejlett jogi 
kultúrának volt tekinthető. Ezt bizonyítja, hogy amikor 
a Magyar Királyi Curia Werbőczy egyik tételére alapoz
ta ítéletét, már tudatosan azokat a mozzanatokat emelte 
ki, amelyeket az élet megőrzött és alkalmazható formában 
megtartott. A történetiség és a folytonosság természetesen 
a folyamatos változást is jelenti, tehát nehezen lehetne ki
emelni egy adott jogintézményt, amelyet változás nélkül 
alkalmazni lehetne, de a mögöttes jogi funkciót talán igen 
-  példaként hozható fel, hogy bár 4000 évvel ezelőtt kő- 
baltával, ma pedig konyhakéssel követik el az emberölést, 
de mindkét cselekmény lényege ugyanaz. Ezek a mozza
natok, a progresszív elemek átemelhetők.

Mezey Barna: Az ellenállási jog kapcsán el kell mon
dani, hogy amikor ez a rendelkezés bekerült az Aranybul
lába, nem volt másnak tekinthető, mint az ősi zsamokölési 
jog -  a korszak szellemiségére jellemző -  lecsapódásának. 
Tekinthető emellett a keresztény királyi kötelezettségek 
teljesítése egyfajta megfogalmazásának, amely egyébként 
egy sor egyéb korabeli dokumentumban is felbukkan. Ná
lunk, Angliával ellentétben, ahol részletesen szabályozták 
a jogintézmény gyakorlásának feltételeit, menetét, még az 
intézményi hátterét sem teremtették meg. 1687 jelent egy
fajta fordulópontot, amikor a magyar Országgyűlés erről a 
jogról lemondott. Hozzá kell tennem, hogy igazából nem 
ez az érdekes, hanem az, hogy ezt követően sem hivatkoz
nak rá, tehát a történeti alkotmányból a gyakorlat iktatta ki 
ezt a szabályt. Maga Rákóczi is csak amellett érvelt, hogy 
jogtalanul lett eltörölve, szabadságharca legitimitását nem 
e szakaszra kívánta alapozni. A későbbiekben végképp 
nem találkozunk az ellenállási jogra való hivatkozással -  
még a neoabszolutizmus idején sem.

Kukorelli István: Az első dolog, amit tisztáznunk kell, 
hogy miképp értékelhető az adott vívmány saját korába 
visszahelyezve, illetve mai szemmel. Ez a kérdés hatá
rozottan megjelenik az ellenállási jog esetében. Tovább- 
menve: vívmány volt-e 1848-ban a választási rendszer? 
Európai szemmel igen, de vajon mai jogelveink szerint 
is megfelelhet a demokratikus kritériumoknak egy cen- 
zusos választójogi szabályozás? Véleményem szerint az 
értelmezésen keresztül, esetről esetre lehet ezt megítélni, 
és még egyszer fontos hangsúlyozni, hogy komoly alkot
mányos korlátái vannak az értelmezésnek, hiszen az nem 
légüres térben történik. Nagy Ernő 1914-ben azt írta: a 
történeti adatokat és régi törvényeinket tartalmazó mun
kák helyét mások foglalták el, olyanok, amelyek már nem 
elégszenek meg az anyagnak inkább külsőleges össze
állításával, hanem a közjogi viszonyokat a jog igényei 
szerint elemzik, és a közjognak, mint a jogtudománynak 
a fejlődését mozdítják elő. Éppen a jog uralmának szem



lörlénetí szemle
pontjából érezzük annak szükségét, hogy a közjog anyaga 
jogelvek alapján, megfelelő módszerrel, rendszeresen fel
dolgoztassák. A magyar történeti alkotmány alapjának tár
gyalása nem mellőzhető (...), de mégsem kezelendő úgy, 
mint jogtörténet. Meggyőződésem, hogy az ehhez hason
ló kérdések megválaszolásához egy hasonló szemlélet fel
elevenítésére lesz szükség.

Hogyan értelmezhető a Nemzeti Hitvallás azon téte
le, hogy nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkot
mányt? Gyengíti-e ezáltal az Alaptörvény saját legitimáci
óját, tekintve, hogy a Záró rendelkezések esetén éppen az 
1949. évi XX. törvény 19. § (3) bekezdés a) pontjára és 24. 
§ (3) bekezdésére hivatkozik?

Balogh Elemér: Kétfajtaképpen lehet értelmezni ezt 
a normát. Egyrészt az 1949. évi kommunista alkotmány 
alatt azt a materialista értelemben vett sztálini, eredeti jog
szabályt érthetjük, amely elsősorban tartalmi vonatkozás
ban ment szembe az addigi közjogi alkotmányunkkal, tra
díciónkkal, és ennek érvénytelenségét kívánja deklarálni 
az Alaptörvény. Szigorúan formailag nézve ugyanakkor 
nehéz a kérdésre válaszolni.

Kukorelli István: Feltehetjük a kérdést, hogy lehet-e 
diktatórikus alkotmányokat az alkotmányosság mércé
jével mérni? Nem lehet, mert ez visszavetítés, de ettől 
függetlenül nem látom annyira problémásnak a kérdést 
az eredetileg benyújtott javaslat megfogalmazásához ké
pest, amely még nem ismerte el az 1949. évi „kommunis
ta" alkotmányjogfolytonosságát. Ez egy nagyon lényeges

változás, mert itt az 1949. évi szituációra utal vissza, és 
nem foglalja magában az 1989-ben bekövetkezett válto
zásokat.

Mezey Barna: Valóban, a jogfolytonosságra való uta
lás okozhatott volna komoly problémákat. En itt nem lá
tok ellentmondást, mivel ez egy rossz megfogalmazás. 
A probléma abban keresendő, hogy 1989-ben nem szü
letett egy, a számozását tekintve 1989. évi Alkotmány, 
tartalmilag azonban mégis egy új Alkotmány keletkezett, 
amely továbbra is 1949. évi XX. törvényként jelent meg. 
Ez okot adhat félreértésekre, éppen ezért nem szerencsés 
a megfogalmazás.

A beszélgetés végén a közönség számára lehetőség 
nyílt kérdések feltételére; ezeket, valamint az ezekre adott 
válaszokat teijedelmi korlátok miatt nem áll módomban 
ismertetni. A rendezvény sikerét jelzi, hogy a beszélge
tés helyszínéül szolgáló Aula Magna teljesen megtelt, 
és a hallgatóság körében éppúgy találhattunk elsőéves 
TDK-sokat, mint felsőbbéves joghallgatókat; sokan meg
jelentek továbbá egyetemünk oktatói, valamint a jogász 
szakma részéről is. Bízom abban, hogy mindannyian egy 
izgalmas és tartalmas beszélgetés részesei lehettek. Végül 
szeretném ezúton megköszönni azt a rengeteg segítséget, 
amelyet a rendezvény megszervezése során a Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszék demonstrátoraitól -  külön ki
emelve Barta Áront és Losonczi Esztert -  kaptam!

Képessy Imre

Militarizáció 
és demilitarizáció 

a rendvédelemben -  
rendvédelem-történeti 

konferencia

A  Magyar Tudomány Ünnepe 2011. évi rendezvény- 
sorozatának keretében rendezte meg november 
11 -én, az ELTE Egyetem téri épületének kari ta
nácstermében az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ál

lam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszéke 
és a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti 
Tudományos Társaság a Militarizmus és demilitarizmus a 
X1X-XX. századi magyar állam rendvédelmében című tu
dományos konferenciát. A rendezvénysorozat fővédnöke 
Orbán Viktor miniszterelnök és Pálinkás József, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, a rendezvénysorozat bel
ügyi fejezetének védnöke pedig Pintér Sándor belügymi
niszter volt.

Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanárnak, az
__ELTE rektorának megnyitó beszéde és az elismerések át-
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adása után az első előadást Parádi József tartotta Az egy
séges állami fizetési rendszer és a szakterületi rendfoko
zati rendszerek a polgári magyar állam rendvédelmében 
címmel. Az előadó kiemelte, hogy az általa vizsgált idő
szakban, 1867 és 1945 között a magyar rendvédelemben 
-  a Habsburg Birodalom mintegy 300 éves tapasztalatát 
felhasználva -  több elvet érvényesítettek. Az egységesség 
elve szerint, az állami alkalmazottak ellátása egységes, 
azonos volt, s függött a képzettségtől és a gyakorlatban 
megszerzett tapasztalatok hasznosításától. A feladatok 
jellegétől függő különbségeket pedig pótlékokkal egészí
tették ki, és figyelembe vették az eltelt szolgálati időt is. 
A fegyveres szervek tagjai testületi pótlékban részesültek, 
az egészségre káros munkakörben ténykedők esetében 
pedig 8 hónapot egy éves szolgálati időnek számítottak. 
A képzettség elve a szubjektívizmus kizárásával tette ki
számíthatóvá a karriert, ráadásul a vezetők nem választ
hatták meg a munkatársaikat, beosztottaikat; a megüre
sedett helyeket azok tölthették be, akik a szükséges -  és 
legrégebben megszerzett -  képzettséggel rendelkeztek. 
Az előmenetelt tehát a végzettség és a munka minősége 
biztosította. Az állami alkalmazottak ellátását azonban 
nemcsak a képzettség és a minőség határozta meg, hanem 
a család nagysága is -  ezt nevezhetjük a családorientáltság 
elvének. A családfő halála vagy munkaképtelenné válása 
után az állam tovább gondoskodott az állami alkalmazót-


