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B eke-Martos Judit könyvében, illetve az annak alap
jául szolgáló doktori disszertációjában annak elem
zését tűzte ki célul, milyen feltételek teljesülése szük

séges ahhoz, hogy az államfő elnyerje hivatalát, valamint 
ezzel összefüggésben az államfői jog
körök gyakorlása miképp száll át az 
egyik személyről a másikra. A szerző 
mindezt az 1867 és 1918 közötti ma
gyarországi királykoronázások és az 
ugyanezen időszakban történt amerikai 
elnöki beiktatások (az ún. inauguráció) 
összehasonlító elemzésével valósította 
meg.

A mű három nagy egységre tagozó
dik. Az első, „Történeti alapok” címet 
viselő részben az alapvető fogalmak 
tisztázását követően -  mint a felkenés 
és az inauguráció -  a szerző kitér ezek 
eredetére, illetve jelentőségére, majd 
az európai királykoronázások köz
jogi vonatkozásait elemzi. E körben 
szól az egyháznak a koronázásokban 
betöltött szerepéről, ennek történel
mi indokairól, majd rátér a magyar 
királykoronázások jellegzetességeinek 
bemutatására. E részben a szerző bemutatja a rendi kor
szakban kialakult garanciális elemeket, amelyek közé tarto
zott a hitlevél kibocsátásának kötelezettsége vagy a koroná
zási eskü letétele. Az időben továbbhaladva érkezünk meg 
a magyar alkotmánytörténet egyik legfontosabb és egyben 
legizgalmasabb az államfői hatalmat érintő kérdéséhez, 
nevezetesen az 1848 és az 1867 közötti helyzet tárgyalá
sához. Ehhez hasonló szituációval (amikor egy, a magyar 
törvények és szokások szerint meg nem koronázott fő állt 
az ország élén) a magyar közjogtörténet egészen addig egy 
alkalommal, II. József uralkodása idején találkozott. A szer
ző felveti a kérdést, hogy mikortól gyakorolhatja az államfő 
a jogköreit, különösen egy öröklött pozíció esetében? Va
jon a Pragmatica Sanctio azon rendelkezése, melynek ér
telmében az elsőszülött utód örökli a trónt, mindennemű 
ceremoniális aktus nélkül lehetővé teszi-e, hogy az új király 
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gyakorolja hatalmát, kormányozza országát, vagy ehhez 
szükséges az ő törvényes megkoronázása, amire 1791-et 
követően a trónutódlás megtörténtétől számítva 6 hónap 
állt rendelkezésére? És végül: mi történik abban az eset
ben, ha ezen „türelmi időszak” alatt az uralkodó úgy dönt, 
hogy frissen megszerzett hatalmával élve megváltoztatja 
a magyar alkotmányos rendszert, sőt, ahogy jelen esetben 
történt: felfüggeszti azt, és beolvasztja az érintett területet 
az Olmützi Alkotmánnyal egységesnek kikiáltott Osztrák 
Császárságba? Ezen kérdések megválaszolását követően 
ismerhetjük meg a korszak két nevezetes koronázását, a ha
talmas pompával előkészített és végrehajtott, Ferenc Józse
fet a magyar trónra emelő 1867-es koronázást, majd a jóval 
szerényebb körülmények közepette megrendezett utolsó, 
1916-ban történt ceremóniát, amikor IV Károlyra szállt át 
a Szent Korona.

Az első rész második felében az Egyesült Államok 
államfői hatalmának ismertetését követően az elnöki be
iktatások kialakulását, illetve azok történetét mutatja be 
a szerző 1867-ig. A mű a fontosabb változásokat emeli itt 
ki, például, hogy miért a Bibliára tett kézzel tesznek esküt 
az elnökök, miképp változik az alelnökök megválasztá

sa, milyen kérdések merültek fel az
zal kapcsolatban, ha a hivatalban lévő 
elnök meghal, vagy hivatalának gya
korlására képtelenné válik. Az 1867 és 
1918 között lezajlott inaugurációk tör
ténetét egyesével követhetjük végig, 
kezdve Ulysses Grant első és befejez
ve Woodrow Wilson elnök második 
beiktatásával.

A mű második részében a szerző 
a címben is megjelölt összehasonlító 
elemzést hajtja végre. E körben bemu
tatja a magyar és az amerikai államfői 
legitimációs aktusokban fellelhető pár
huzamokat, illetve eltéréseket. A koro
názás és az inauguráció főbb napirendi 
pontjait elemezve láthatóvá válik az az 
ív, hogy az Egyesült Államokban az 
Unió megszületésekor és George Was
hington beiktatásakor még eléggé „pu
ritánnak” mondható ceremónia az idők 

során miképp változott egy, az európai királykoronázások
kal rivalizáló eseménnyé. A szerző az egyes alfejezetekben 
pontról pontra bemutatja, milyen azonosságok lelhetőek 
fel a magyarországi koronázási menet és az Egyesült Álla
mokbeli ünnepi díszkíséret között, illetve azt, hogy mennyi
ben tér el egymástól az eskütétel jellege e két alkotmányos 
rendszerben. Szó esik továbbá a trón, illetve a beiktatási 
beszédek jelentőségéről, a koronázási lakomák és a beik
tatási ebédek formaságairól, valamint az esti rendezvények 
szerepéről. Ezen elemzés azért is rendkívüli értékes része e 
műnek, mert építve az első részben bemutatott történeti ala
pozásra, a szerző a már kialakult magyarországi királyko
ronázások rituáléját képes összehasonlítani a még ebben az 
időszakban is dinamikusan fejlődő elnöki inaugurációval.

Végül a mű utolsó, „Jogi elemzés” című részében a 
szerző összehasonlítja a magyar és az amerikai államfői
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hatalom eredetét, legitimációjának kérdését, a különböző 
szimbólumok megjelenését, illetve azok jelentőségét.

Végeredményben a szerző arra a következtetésre jut, 
hogy az államfő hatalom megszerzésénél két külön legiti
mációs tényezőt kell figyelembe venni: az egyik a formá
lis, a másik a ceremoniális legitimáció. Az előbbit a magyar 
történeti alkotmány szabályai értelmében a korszakban ha
tályos trónutódlást rendező törvények szabályozták, ponto
san kijelölve az utód személyét, míg ugyanezt Amerikában 
az Alkotmánynak megfelelően lezajlott választásokon való 
győzelem ténye jelentette. A formális legitimációval a mű 
azonban nem foglalkozik. A ceremoniális legitimáción be
lül a szerző elkülöníti egymástól a közjogi relevanciával 
bíró és a „pusztán” szimbolikus jelentőségű aktusokat, mint 
a négy égtáj felé való kardcsapás. Az Amerikai Egyesült 
Államok esetében a kezdetekkor két határozott elképzelés 
volt: az elnöknek kelljen esküt tennie, másrészt hogy minél 
kevésbé hasonlítson az aktus a volt anyaország koronázá
saira. Ennek megfelelően a mai hatalmas pompával meg
rendezett eseménysorozat egyes elemei csak a későbbiek
ben alakultak ki, így vált az eskü ténye az egyetlen közjogi

Izsák Lajos 70. születésnapja tiszteletére a hazai történé
szeink között példás és tevőleges nagykoalíció jött létre. 
A kiváló historikus köszöntésére a tisztelet jegyében ta

nulmányt írtak olyanok is, akik egymással komoly szak
mai és szemléleti küzdelmet vívnak, vállaltan eltérő irány
zathoz, műhelyhez, érdekcsoporthoz és politikai táborhoz 
tartoznak. A paletta tudományos nézőpontból is rendkívül 
gazdag, hiszen képviseltette magát az általános történet és 
a kapcsolódó ismeretkör valamennyi neves képviselője. 
Méltó módon köszöntötték a hazai történészek doyenjét a 
jogtörténet-tudomány alkotói is. A kiválóan szerkesztett, te
kintélyt parancsoló terjedelmű kötet 82 tanulmányból áll. 
Ezúttal lapunk profiljának megfelelően azokat a munkákat 
említjük, amelyek jogtörténeti tárgyúak, vagy amelyek eb
ből a nézőpontból különleges figyelmet érdemelnek.

*

Mezey Barna Hóhérok és börtönök. Adalékok a hóhér sze
repéhez a tömlöcöztetési gyakorlatban (17-25. p.) című 
tanulmánya -  nyelvészeti és a releváns megyei levéltári 
források felhasználásával -  a börtön szavunk hazai etimoló
giáját követi nyomon. A tanulmány második része a német 
„ítéletvégrehajtó” elnevezésének szinonimáit, főleg a hóhér 
kifejezés történet-nyelvi gyökereit mutatja be. A tanulmány 
utal a történeti-nyelvészet és a jogtörténet érintkezési pont
jaira, amelyekre érdemes lenne kutatásainkban nagyobb fi
gyelmet fordítani.

Pölöskei Ferenc Tisza István a földtulajdonjogról és az 
agrártársadalomról (66-73. p.) című írásában egy jelleg
zetes magánjogi intézményt vett vizsgálat alá. A hitbizo- 
mányok hazai továbbélésének okait kutatva elemezte az 
1868-as törvényi, és a következő évben született igazság
ügy-miniszteri rendelet tartalmát. Ezt követően Tisza István 
álláspontj át mutatta be, amelynek lényege, hogy a kötött bir-

jellegű feltételévé a hatalomgyakorlásnak (lásd a könyv 
bevezetőben is említett és 2009 januárjában a világsajtót 
bejárt azon hírt, miszerint a Legfelsőbb Bíróság elnökének 
tévedése folytán az esküt részben pontatlanul letevő Barack 
Obama zárt ajtók mögött másnap megismételte az eskü le
tételét). A szerző konklúziója, hogy míg az Egyesült Álla
mokban csak az eskü a közjogilag releváns eleme a hatalom 
legitimációjának, addig Magyarország esetében a hitlevél 
kiadására, az arra letett szekuláris esküre és a koronázási 
ceremónia hármasára együttesen volt szükség.

Összegzésképp elmondható, hogy Beke-Martos Judit 
műve nemcsak hogy egy rendkívül fontos kérdést bon
colgat (az államfői hatalom megszerzése és átruházása 
tekintetében), hanem mindezt egy teljesen új dimenzióba 
emelve teszi azáltal, hogy összehasonlít egy monarchikus 
és egy republikánus berendezkedést egymással. A mód
szernél csak a végeredmény frappánsabb: amikor az ol
vasó rádöbben arra, hogy nincs is akkora különbség e két 
rendszer között az államfői ceremoniális hatalomátruhá
zás tekintetében.
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tokok Magyarországon nélkülözhetetlenek voltak a magyar 
nemzetfenntartó középosztály létfeltételeinek biztosítása 
érdekében. A szerző igazolta, hogy Tisza István nyugati ta
pasztalatokra és tudományos alapokra épített határozott el
képzeléssel rendelkezett az agrárkérdés hazai megoldásáról. 
Nézeteinek középpontjában a nagybirtokrendszer védelme 
állt. A századfordulótól kezdve azonban az agrárius ügyeket 
Darányi Kálmán miniszterre bízta, miniszterelnökként is az 
egyre élesebbé váló belpolitika küzdelmekre koncentrált.

Mikó Zsuzsanna A népbírósági eljárásjog és szankció
rendszere (226-230. p.) című dolgozatában a tárgybeli feltá
ratlan levéltári forrásokat faggatta. A fellelhető népbírósági 
iratok alapján -  főleg a népbírósági teljesülési tanácskozá
sokat elemezve -  részletesen tájékoztat a korabeli büntető 
gyakorlatról. Az áttekintés -  címével részben ellentétben 
-  nem eljárásjogi, hanem anyagi jogi (bűnösség megállapí
tása, büntetéskiszabás, büntetés mértékének megállapítása) 
vitakérdésekről szól, de erről a területről is figyelemre méltó 
ítélkezés-elméleti tényeket hoz felszínre.

Máthé Gábor A Gazdasági Főtanács (1945-1949) cím
mel írt tisztelgő tanulmányt (244-249. p.). Ebben alappal 
méltatja Izsák Lajos A polgári ellenzéki pártok Magyar
országon 1944-1949 című alapmunkáját, amely az alkot
mány- és jogtörténettel foglalkozók számára is mérvadó 
opus volt és ebben a körben ma is nélkülözhetetlen for
rás. A szerző e keretbe ágyazva szól a Gazdasági Főtanács 
megalakításának előzményeiről, a szervezet hatáskörének
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