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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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és működésének szabályozásáról. Levéltári források segít
ségével foglalja össze a testület szerepét a gazdasági élet 
helyreállításában, a stabilizáció végrehajtásában és az akko
ri hároméves terv megvalósításában. A tanulmány felhívja a 
figyelmet e fontos szerv átfogó elemzésének jövőbeli szük
ségességére.

Kardos József A második világháború utáni magyar
országi tanügyi igazgatás (1945-1950) című tanulmánya 
(263-268. p.) az oktatási igazgatás kutatóinak kínál érté
kes ismereteket. Fontos részleteket olvashatunk az Ideig
lenes Kormány vallás- és közoktatási 
minisztériumának megszervezéséről, 
a közoktatási igazgatás helyreállítá
sáról. A szerző jogi normák elemzése 
útján követette figyelemmel az oktatás 
újraindításának folyamatát, de utalt a 
döntéseket egyre inkább meghatározó 
politikai nyomásra, a szférát körülvevő 
pártharcok negatív következményeire 
is. Az áttekintés a tanügy központosí
tásáig követi a folyamatot, amelynek 
egyik fontos eleme tanulmányi fel
ügyelők alkalmazása és felügyeleti jo
guk kiterjesztése volt.

Révész T Mihály Adalékok a sajtó
jogi kodifikáció 1945 utáni históriájá
hoz (269-275. p.) címen rögzítette a 
hazai sajtójog legújabb-kori történeté
nek főbb állomásait. Szabályozás-tör
téneti körképet adva bírálta a koalíci
ós idők vonatkozó jogi nonnáit és az 
1956 utáni sajtószabadságot korlátozó operatív beavatko
zás rendszerét. Ismertté tette az 1957-es sajtótörvény-terve
zet levéltári anyagait és a vele kapcsolatos vitákat.

Az 1956-os szerepvállalásuk miatt eljárás alá vont hall
gatókról írt Pajkossy Gábor Egy dicstelen lap karunk törté
netéből: politikai okokból indított eljárások hallgatók ellen 
1951 és 1956 között (320-325. p.) címmel. Az egyetemi 
levéltár forrásai szerint 42 bölcsészhallgató ellen indítottak 
fegyelmi eljárást. Rendkívül érdekes az eljárási indokok és a 
kizárás alapjául szolgáló tényállások színessége, amely tan
könyvi példája annak, hogy akadémiai körökben is milyen 
intenzívek voltak a központi elvárásokat teljesítő törekvé
sek, és igazolja azt a tételt, hogy a büntetést meghatározó 
központi normák mellett mindig vizsgálnunk kell a helyi 
szintű, gyakran szabályozatlan szankcionáló akaratot is.

A könyv egyetemes történeti blokkjában kapott helyet 
Székely Gábor A Kirov-gyilkosság. Nyomozóbizottságok, 
politikai prekoncepciók és a valóság (450-455. p.) című, 
szintén fontos jogtörténeti tanulságokat kínáló tanulmánya. 
A szerző felhasználta a friss történeti műveket és a harmin
cas évek közepére vonatkozó újonnan ismertté vált levéltári 
forrásokat. Összefoglalta a gyilkosság körülményeit vizs
gáló bizottság tevékenységéről szóló kritikákat, és bemu
tatta annak glasznoszty utáni felülvizsgálatát. Egy fontos 
levéltári forrás alapján a szerző rámutat, hogy a gyilkosság 
személyi bosszú következménye volt.

*

Izsák Lajosnak a jogtörténet művelői sokat köszönhetnek. 
Természetesen főleg azt, hogy kutatási körébe vont számos 
jogtörténeti témakört, és azokat példás színvonalon, eredeti 
források alapján kutatta, majd alapos munka után közzétet
te. Ajogtörténeti kutatásban és oktatásban naponta használ
juk a Mindszenty-per (társszerző: Gergely Jenő. Budapest, 
1989.) című munkáját és választójog-történeti műveit. Ezen 
túl vezette azt ajogtörténeti kutatócsoportot, amelynek kere
tében hat évig intenzív alapkutatást végezhettünk és számos 
szakmai közleményt publikálhattunk. Hosszú ideje vezeti 

a Jogtörténeti Szemle szerkesztőségét. 
amelynek ülésein képviseli és határo
zottan érvényesíti a történettudományi 
szerkesztői-szakmai tapasztalatait.

Számos alkalommal vett részt tu
dományos konferenciáinkon. A jelen 
sorok írója ma is emlékszik Zsedé- 
nyi Béláról szóló előadására, amely
ben bátran, tárgyszerűen és hatalmas 
ismeretanyag birtokában feszegette 
az egykori kollektív államfői testület 
elnökét ért durva politikai atrocitáso
kat. Hasonlóan emlegetjük a miskolci 
jogtudományi doktori iskolában tartott 
módszertani előadását, amelyben a le
véltári források felhasználására biztat
ta a hallgatókat és oktatókat egyaránt. 
Történész-hallgatókként -  az ELTE 
akkori, tanagyag-szegény korszakában 
-  a Magyarország a XX. században 
(Budapest, 1985) című tankönyv általa 

írt fejezeteit a korszak tudományos alapokra helyezett, tör
téneti igazságot hordozó ismerettárának tekintettünk.

Izsák Lajos munkásságának markáns sajátossága az ere
deti források felhasználására való törekvés. Szerintem ezzel 
magyarázható eredményeinek tartóssága is. Nem a felte
vésekhez keresett igazolást, hanem mindig a történeti va
lóságot kereste. Igaza van Feitl Istvánnak (Adalékok Izsák 
Lajos munkásságának historiográfiájához (485-491. p.), 
aki arra utalt, hogy a ténykutatás módszere utat nyitott szá
mára olyan területek feldolgozásához is, amelyek a korban 
embargós tárgykörnek számítottak. Az ünnepelt szakmai 
alaposságának dicsérete és kutatói tisztességének bizonyí
téka, hogy az 1970-es években írt tanulmányait a 2010-ben 
megjelent kötetében is kiadhatta.

A magyar múltfeltárás jelen körülményei között is fon
tos a ténytisztelő, valóságkövető történeti irányultság. Egy 
-  jogelvi szempontokkal és a történeti kutatómunka tapasz
talat-igényével is nehezen egyeztethető -  törvényünk sze
rint a közelmúlt történetét vizsgáló hazai testületnek csak 
negyven év alatti kutatók lehetnek érdemi munkatársai. 
Javaslom a feladatot vállalóknak, hogy a feldolgozás köz
ben adódó módszertani nehézségek esetén forduljanak bát
ran szakmai tanácsért a 70 éves Izsák Lajoshoz. Mi is ezt 
tesszük -  fiatalabb, idősebb jogtörténészek egyaránt. Nagy 
hasznunkra válik.
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