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I. Áttekintés: a politikai
bűncselekményekre vonatkozó
értékítéletek átalakulása
a XX. században
Finkey Ferenc szerint „az anyagi büntetőjognak nincs ké
nyesebb, bizonytalanabb és tisztázatlanabb kérdése, mint
a politikai bűncselekményekfogalma”}
Már a XIX. században, az európai büntető törvény
könyvek kodifikálása során kifejezésre jutott ezeknek a
bűntetteknek a társadalomra való veszélyessége azáltal,
hogy általában a különös rész első fejezetében kerültek
meghatározásra,2 azonban egységes definíció megalkotá
sára ebben az időben még nem került sor. Ez elmondható
volt a Csemegi-kódex (továbbiakban: Btk.) tényállásaira
is, ugyanis a politikai jelző elő sem fordul a törvényben.3
Ettől függetlenül a magyar büntető jogrendszerben elszór
tan jelen voltak azok a szabályok, amelyek a politikai bűn
cselekmények létére utaltak:4 például a Btk. 7. §-a által
meghatározott időbeli hatály szerint e törvény rendelkezé
sei akkor is alkalmazhatók, ha az illető az I., IV, IX. feje
zetbe foglalt bűncselekmények elkövetése miatt a magyar
állam területén kívül már egyszer elítélték, és az ellene ott
kiszabott büntetését letöltötte,5 bizonyítékként szolgál to
vábbá az államfogház büntetési nem bevezetése, amelyet
a miniszteri indokolás szerint a politikai deliktumok elleni
szankcióként vettek fel a Btk. rendelkezései közé.6
E bűncselekmények megítélésének változása főleg tár
sadalmi szinten volt érzékelhető: míg a XIX. században
az elkövetőket élesen elhatárolták az ún. köztörvényes bű
nözőktől, tekintettel arra, hogy ebben az esetben külön
böző értékek, elképzelések ütköztek egymással, addig a
XX. században az a nézet vált uralkodóvá, mely szerint
„az elkövetők politikai objektumot sértenek meg politikai
célzattal”.1Ez utóbbin olyan eseteket értendők, mint hogy
az elkövető szándéka kiterjed az állami életben való rész
vételre, annak egy meghatározott irányba való terelésére,
valamint politikai ideológiájának érvényre juttatására. Ab
ban az esetben, ha már személyes indokok is közrejátszot64

tak a bűncselekmény elkövetésében, elveszítette politikai
jellegét.8 Ezeknek a bűncselekményeknek a jogi tárgya
pedig lényegében nem más, mint az állam politikai rend
je, más néven az alkotmány.9
Ezen deliktumok megítélésének változása a közfelfo
gásban is érzékelhető volt, mert az elkövetők elveszítették
„privilegizált helyüket” a tettesek körében, aminek kö
szönhetően már nem különböztették meg őket a köztör
vényesektől. Ezt azonban nem minden esetben fogadták
el a rabok: példaként hozható fel Rákosi Mátyás, aki váci
börtönbüntetése alatt rabtársaival éhségsztrájkba kezdett,
melynek célja az volt, hogy köztörvényesekből politikai
elítélteknek minősítsék át őket.10

II. Az állami és társadalmi rend
felforgatására vagy megsemmisítésére
irányuló bűntetteket és vétségeket
meghatározó büntető jogszabályok
a XX. század első felében
Már a világháború háború előtti időkben is több kritika
érte az akkor hatályban lévő Csemegi-kódex (továbbiak
ban: Btk.) IV fejezetét - Az alkotmány, a törvény, a ha
tóságok vagy a hatósági közegek elleni izgatás - annak
hiányosságai miatt. Közfelfogássá vált ugyanis, hogy az
e kérdésben szabályozott tényállások igen szűken van
nak meghatározva, vagyis nem szabályozza az izgatás
minősített eseteit, és az elkövetési módok közül hiányzik
a nyilvánosság meghatározása, ami miatt több ilyen cse
lekmény nem vonható a Btk. hatálya alá. Problémaként
merült fel továbbá az enyhe büntetési tételek meghatáro
zása, pedig az izgatás elkövetői osztályharcok, forradal
mak kitörésével veszélyeztetik a társadalmat.11 Ezeknek
a hiányosságoknak a kiküszöbölésére Magyarországon
már az I. Népköztársaság rendszerében is nagy hangsúlyt
fektettek a különböző állam ellenes cselekmények vissza
szorítására. Ez a törekvés törvényi szinten is megjelent,
ugyanis elfogadásra került a Népköztársasági államforma
védelméről szóló 1919: XI. néptörvény, melynek célja
az „ellenforradalmi szervezkedések ellen, de ugyanak
kor méginkább a forradalom továbbfejlesztéséért küzdő
kommunista mozgalom letörése” volt.12 Végül a törvény
nem került érdemben alkalmazásra, majd az 1919-ben
hatalomra jutott proletárdiktatúra olyan súlyos károkat
okozott, amelyeket a későbbiekben megfelelő törvényi
reformokkal igyekeztek ellensúlyozni.13 Rövid idő alatt
elkészült egy törvényjavaslat, melynek célja az állami és
társadalmi rend megvédése volt, melyet Ferdinándy Gyu
la igazságügyi miniszter 1920. augusztus 25-én a Nemzet
gyűlés elé terjesztett, aki azt 1921. március 16-án fogadott
el. A törvény Az állami és társadalmi rend hatályosabb
védelméről szóló 1921. évi III. törvény (a továbbiakban:
Átv.) néven vált ismertté.14
Ahhoz, hogy látható legyen, milyen hatással bírt az Átv.
megalkotása a magyar büntetőjogi szabályozásra, fontos
megvizsgálni, hogy milyen törvényi rendelkezések sze-
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repeltek az akkori Btk.-ban, ame
re gyakorolni, s így mintegy bele
lyeket az állami és társadalmi rend
igazodva a szociális nevelés nagy
védelmében alkottak. A 127. §
feladatkörébe, a szociál-etikai
ember kialakításának nagy mun
(2) bekezdése szerint felségsértés
bűntettét képezi azon cselekmény,
kájában vesznek részt”.11 Finkey
amely közvetlenül arra irányul,
e kérdést politikai kontextusból
hogy a magyar állam alkotmá
kívánta megközelíteni - mely sze
rint az államnak „feltétlen joga
nyát erőszakkal megváltoztassa.
és kötelessége”” védekezni azon
Ezt kiegészítve a 131. § büntetés
sel sújtja azt a szövetséget, amely
kommunista, anarchista propa
ganda ellen, amelyek veszélyez
azzal a szándékkal jött létre, hogy
a felségsértés törvényi tényállását
tetik az állami és társadalmi ren
megvalósíthassák. A 134. § a fel
det. Vagyis az államnak e védelmi
ségsértés azon esetét pönalizálja,
funkciója nemcsak a külföldről
ahol gyülekezeten, nyilvánosan,
jövő támadások, hanem a belföl
szóval, vagy irat, nyomtatvány,
dön kialakult szervezkedések ese
tében is ugyanolyan fontos.18
képes ábrázolat terjesztése, köz
szemlére kiállítása által egyenes
Ezzel szemben a kor több neves
felhívást intéz. Végül a 135. §
jogásza nem értett egyet a kiegé
feljelentési kötelezettséget állapít
szítő szabályozás szükségességé
Ferdinandy Gyula (Kassa, 1873. június 1. - Szikszó,
vel. Vámbéry Rusztem A rendja
meg arra nézve, akinek hitelt ér
1960. január 16.)
vaslat című cikkében „büntetőjogi
demlő tudomása van arról, hogy
csempészáru” jelzővel illette a
felségsértés bűntettét készülnek
elkövetni, és annak megakadályozására még reális lehe
törvényt. Kritikájának kiindulópontja az állam és társadal
tőség van.15 Fontos kiemelni továbbá, hogy ezen tényállá
mi rend mint fogalom. Szerinte ez olyannyira elvont, hogy
sokat előkészületi szakaszba jutásuk esetén enyhén vagy
nem alkalmas védett jogi tárgy szintjére emelni, így ma
egyáltalán nem büntették.
gának a törvénynek sincs semmi értelme. Másik fontos té
zisének alapja a „büntetőjog konzerváló ereje””, vagyis
Az Igazságügyi Bizottság az Átv. törvényjavaslatának
véleményezésekor azon nézetének adott hangot, mely
a gazdasági, társadalmi, etikai alapokat nem a büntetőjog
szerint a Btk. 127. §-a csak abban az esetben alkalmaz
hozza létre az országban, épp ellenkezőleg: „a büntetőjog
kifejezője az állami és társadalmi
ható, ha az elkövető cselekménye
rend stabilitásának”. Tehát egy
közvetlenül irányul a fennálló jogi
és társadalmi rendre, előkészület
törvény megalkotásával nem le
esetén pedig olyan enyhe bünte
het megelőzni egy forradalom kitési tételt határoztak meg, hogy
törését.19 Okfejtésével Angyal Pál
az semmiféle elrettentő hatást
helyezkedett szembe, aki szerint
a Btk. már több esetben nyújtott
nem gyakorol az esetleges bűnel
követőkre. Kiemeli továbbá, hogy
védelmet elvont fogalmak szá
az első világháborút követő bel
mára, ilyen volt többek között az
politikai helyzet azoknak az ún.
istenkáromlás törvényi tényállása,
„állambontó törekvéseknek” kö
ahol a védett jogi tárgy az Istenre
szönhető, amelyek először a had
vonatkozó megfelelő kifejezések
használata volt.20 Emellett a bün
sereg fegyelmét bontották meg,
majd az állami és társadalmi ren
tetőjog szerepét akként határozza
meg, mint ami részt vesz a rend
det zilálta szét. Így e törvény célja
a jövőbeni, hasonló cselekmények
megteremtésében, és nem csak ki
fejezi azt, ezáltal nagyobb nevelő
elnyomása.16
erőt tulajdonít neki, mint kortársa.
Tehát a fentiekből kiolvasható,
Ehhez igazodva a büntetőjogot
hogy e törvény célja a hatályos
mint afféle „nevelő féket”” hatá
Btk. kiegészítése annak érdeké
Vámbéry Rusztem (Budapest, 1872. február 29. rozza meg.21
ben, hogy megakadályozzák a
New York, 1948. október 24.)
különböző tömegmozgalmak ki
Fontos még megemlíteni Győri
alakulását. Angyal Pál és Finkey
Ákos nevét is, aki a Rákosi-VáFerenc is ezt tézist erősítette: Angyal szerint a törvényre
gi-per védőbeszédében kitért az Átv. szükségességére.
azért van szükség, mert a Btk. az „előkészületi stádium
Véleménye szerint „soha még nem gyógyított meg társa
ban fogyatékos”, ”így szükséges az előkészületi cselek
dalmi bajokat, nem oldott meg társadalmi problémákat a
porkoláb, a foglyár és a magánzárka ”.22
mények büntetlenségére vonatkozó alaptételt áttörni az
új szabályozással. Véleménye szerint a törvény célja a
Összességében látható, hogy milyen ellentéteket vál
megelőzés, vagyis „nevelő hatást a társadalom egészétott az Átv. megalkotása a 20-as évek elején. Véleményem
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szerint az, hogy mennyire volt hasznos, nehéz egyértel
műen állást foglalni, mert mindegyik elméletnek megvan
a maga logikája és igazsága. Ettől függetlenül viszont
fontosnak tartom kiemelni azt a történelmi-politikai hely
zetet, valamint azt a törekvést, hogy ne ismétlődjön meg
még egyszer az a belpolitikai katasztrófa, mint ami 1919ben. Ennek fényében ugyanis elismerendő az a törvény
hozási alkotómunka, amelyet a társadalom megerősítése
céljából vittek végbe.

III. Az áHamfelforgatás alapés minősített esetei
Az alábbiakban fontosnak tartom kiemelni az Átv. rend
szeréből az államfelforgatás bűntetti és vétségi alakzatát
tekintettel arra, hogy ez volt az a tényállás, amely a leg
részletesebben került szabályozásra.
Az Átv. 1. §-a szerint az államfelforgatás bűntettét
követi el, „aki az állam és társadalom törvényes rend
jének erőszakos felforgatására vagy megsemmisítésére,
különösen valamely társadalmi osztály kizárólagos ural
mának erőszakos létesítésére irányuló mozgalmat vagy
szervezkedést kezdeményez vagy vezet”. Vétséget pedig
az követ el, „aki ily mozgalomban vagy szervezkedésben
tevékenyen részt vesz, úgyszintén aki ily mozgalmat vagy
szervezkedést előmozdít”23 Finkey Ferenc szerint a sza
bályozás célja ez esetben nem más, mint a kommunista,
anarchista propaganda csírájában való elfojtása. E szakasz
tehát nem az izgatás különféle elkövetési magatartásait,
hanem ezeknek előzményeit: a tömegmozgalmak meg
szervezését és működtetését kívánja megakadályozni.24
Az első, közéleti szempontból jelentős perre - ahol e
törvény alapján került sor a felelősségre vonásra - 1925ben került sor, Rákosi Mátyással szemben, aki 1924-ben,
illegálisan érkezett vissza Magyarországra a kommunista
párt újjászervezése érdekében.25 Elsőként lázadás vádjá
val statáriális bíróság elé állították, azonban később ille
tékességük hiányában a törvényszék által felállított tanács
folytatta a perét. Ennek keretében államfelforgatás bűn
tettének kísérlete miatt nyolc és fél év fegyházbüntetésre
ítélték.26 Fontos kiemelni, hogy az eljárásnak nem csupán
az volt a jelentősége, hogy a volt Tanácsköztársaság egyik
népbiztosát lehetett felelősségre vonni, és igazságot szol
gáltatni, hanem sajnos az akkori kommunista vezetés eze
ket a pereket ideológiájuk népszerűsítésére használták fel.
Rákosi Mátyás perén keresztül azt kívánták tolmácsolni
a társadalom felé, hogy Magyarországon nincs igazság
szolgáltatás, a bíróságok csak a jogot alkalmazzák, így a
jogállam helyett egy diktatúrát építettek ki az új közjogi
berendezkedéssel.27
Az államfelforgatást szabályozó törvényi tényállásának
a Nemzetgyűlés előtt való megvitatása során kérdésként
merült fel a szabadságjogok és az Átv. egymáshoz való
viszonya, ahol több képviselő hangot adott abbéli félel
mének, hogy a törvény hatálybalépését követően olyan
cselekmények is bűncselekménynek vagy vétségnek lesz
nek nyilvánítva, amelyek eredeti rendeltetésük szerint a
gondolatszabadság oltalma alá tartoznának. Ezzel kapcso-
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latban Turi Béla nemzetgyűlési képviselő a következőket
mondta: „ez ajavaslat tehát annyira nem ellenkezik a köz
szabadságokkal, hogy ha törvényerőre emelkedik, alkot
mányos úton még a kommunizmust is követelni lehet. ”28
A törvényjavaslatban eredetileg a „jogellenes” szó sze
repelt, majd az Igazságügyi Bizottság véleményező mun
kája során helyettesítették azt az „erőszakos”jelzővel. Je
lentésük szerint ennek egyik oka az volt, hogy szűkebbé
tegyék a tényállás megfogalmazását, megakadályozva ez
zel, hogy olyan cselekmények is a törvény hatálya alá tar
tozzanak, amelyek nem valósítanak meg bűncselekményt,
másrészt pedig ezzel akarták közelebb hozni a Btk. szel
lemiségéhez.29
A fent említett megszorítás oka a szabadságjogoknak,
különösen a szabad gondolat- és véleménynyilvánítás
szabadságának tiszteletben tartása. Fontosnak tartotta
ugyanis a törvényhozó, hogy a törvény megtartsa azt a
kényes egyensúlyt, hiszen ennek hiányában az alapvető
szabadságjogok sérülnének meg. Márpedig az állami élet
fejlődésének alapfeltétele, hogy a különböző meggyőző
déseknek hangot adva lehessen a felmerülő kérdéseket
megoldani.30
A fent kifejtett probléma jelenik meg Szálasi Ferenc pe rében is. Ugyanis 1935-ben megalapította a Nemzeti Aka
rat Pártját, ezt követően 1937-ben jelentette meg annak
első lapját, amelynek provokatív hangneme miatt a pártot
feloszlatták, őt pedig letartóztatták.31 Miskolczy Ágost fő
ügyészhelyettes így foglalta össze a Szálasi Ferenc ellen
felhozott vádakat: „A Szálasi-féle mozgalom az ezeréves
alkotmány megváltoztatását kívánja. Szálasi célja, szán
dékai annyira zavarosak, hogy őszintén szólva meg sem
értettem. Szálasi Ferenc mozgalma veszélyezteti az állam
és a nemzet törvényes rendjét. Megállapította az első bírói
fórum, hogy Szálasi mozgalma a polgárháború veszélyét
rejti magában.” A bíróság helyt adva érvelésének, államfelforgatás bűntette miatt háromévi fegyházbüntetésre és
ötévi hivatalvesztésre ítélte.32 Látható tehát, hogy Szálasi
ebben az esetben alapvetően a véleménynyilvánítás alap
jogát kívánta gyakorolni, azonban gondolatainak tartalma
komoly veszélyt jelentett a fennálló társadalmi rendre,
ezért helyénvaló volt az Átv. rendelkezéseinek alkalma
zása.
Az Átv. 1. § 3. bekezdése az államfelforgatás bűncse
lekményének minősített esetét határozza meg. E szerint
azok a kezdeményezők, vezetők, résztvevők és előmozdí
tók, ha a „mozgalom vagy szervezkedés céljára nagyobb
mennyiségűfegyvert, lőszert, robbanó vagy az emberi élet
kioltására alkalmas más szert vagy anyagot szereztek be,
amennyiben erről tudtak, vagy azt kellő gondosság mel
lett előre láthatták volna ”,33 az államfelforgatás súlyosabb
alakzatát valósítják meg.
Figyelemre méltóbb azonban az Átv. 2. §-nak 1. bekez
dése, ugyanis az ún. delictum complexumot, vagyis össze
tett bűncselekményt konstruál meg. Tehát összekapcsolja
az 1. § 1-2. bekezdésben meghatározott bűncselekményt
egy olyan más, a Btk. által büntetendővé nyilvánított tény
állással, melyet a mozgalommal vagy szervezkedéssel
összefüggésben követtek el.34 A törvényjavaslat Indoko
lása szerint törvénybe emelésére és súlyosabb büntetési
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tétel meghatározására azért volt szükség, mert itt már nem
egyszerűen csak a szervezkedés vagy mozgalom kiala
kításáról van szó, hanem konkrét bűncselekményekről,
amelyek elősegítik az ott megfogalmazott célokat, vagy
is a társadalomra való veszélyesség itt már fokozottab
ban jelen van, mint a korábbi tényállások esetében.35
Ennek a tényállásnak kiemelt példája lehet Tisza Ist
ván miniszterelnök meggyilkolása, hiszen az 1918-ban
lejátszódó őszirózsás forradalom előmozdítására szolgált,
de ugyanígy megemlíthetőek a Tanácsköztársaság alatt el
követett rablások, zsarolások és más erőszakos bűncselek
mények, amelyekkel a meglévő rendszert kívánták meg
szilárdítani. Ez esetben teljesen közömbös, hogy vezetők
utasítására vagy önkéntesen valósultak meg ezek a cse
lekmények, a lényeg az a tény, hogy segítették a diktatúra
fennmaradását.36
Összességében látható, hogy ezzel a jogszabályhellyel
a törvényhozó egy különleges felelősségi formát hozott
létre az akkori büntetőjogi szabályozásban, ami a felbuj
tói minőség tettesi rangra való emelését jelenti, de hason
lít még az ún. eredményfelelősség alakzataira is, hiszen
olyan bűncselekményért vagy vétségekért történik meg a
felelősségre vonás, amelyet nem a mozgalomban részt ve
vők követtek el, csupán tudomásuk volt róla.37 Tehát ak
kor is felelnek a nagyobb fokú veszélyért az érintettek, ha
létrehozásában sem felbujtói, sem bűnsegédi minőségben
nem működtek közre. Vagyis a büntetés jogalapja objek
tív: „elkövetettség ténye ” tekinthető relevánsnak.
Angyal Pál egy külön elnevezést is alkotott erre az el
követési magatartásra. Véleménye szerint a büntetés alap
ja a következő: „aki tehát a lavina megindításában vagy

továbbcsuszamlásában részt vett, az feleljen azokért a ve
szélyekért és sérelmekért, amelyek előállottak az ő közre
működésén kívül, ha azok bekövetkezéséről tudott vagy
tudhatott. ” Ebből kiindulva a felelősség e formáját ún.
lavina-felelősségnek hívja.38

IV. Összegzés
Meggyőződésem, hogy minden jogi aggálytól függetlenül
az akkori körülmények között helyes volt e törvény meg
alkotása. A Csemegi-kódex a Tanácsköztársaság bukását
követő megváltozott körülményekre már nem tudott kel
lő védelmet nyújtani, hiszen az államellenes bűncselek
mények megítélése, minősége, elkövetési formái jelentős
változásokon mentek keresztül. A büntetési tételek meg
emelése, a tényállások tágabb körben való definiálása pe
dig kellő elrettentő erővel bírt az 1920-as években. A nagy
gazdasági világválság Magyarországra való begyűrűzése,
valamint 1933-ban Hitler kancellári kinevezése azonban
megállította ezt a fejlődést, és az államellenes bűncselek
mények száma megint emelkedett.
Az Átv. sikerességét az is alátámasztja, hogy a II. világ
háború után újabb kísérletet tettek egy rendtörvény elfo
gadására, ez volt a demokratikus államrend és a demokra
tikus köztársaság védelméről szóló 1946. évi VII. törvény,
azonban a későbbi kommunista hatalom átvételnek kö
szönhetően alkalmazása átmeneti volt.
Összességében tehát e törvény - álláspontom szerint egészen a II. világháború kitöréséig védelmet tudott nyúj
tani a politikai szélsőségek visszaszorítására.39

Dr ó c s a , Iz a b e l l a
Regelung der Straftaten gegen den Staat in Ungarn, mit besonderer Rücksicht auf das Verbrechen,
geregelt in Gesetz Nr. 1921:III. über Aufwiegelung gegen den Staat (Zusammenfassung)
Der Kodex Csemegi konnte keinen genügenden Schutz
mehr gewahren und keine angemessenen Antworten auf
die nach Sturz der Raterepublik entstandenen Fragen geben, denn die Beurteilung der Straftaten gegen den Staat,
ihre Qualitat und ihre Begehungsformen anderten sich
erheblich. Mit Rücksicht darauf erwies sich das Erlassen
dieses Gesetzes - unabhangig von den rechtlichen Hindernissen - unter den damaligen Umstanden als richtig.
Die Verscharfung der Strafen und eine erweiterte Definition der Tatbestande hatten in den 1920er Jahren eine aus-

reichende Abschreckungskraft. Nachdem aber die Wellen
der groBen Weltwirtschaftskrise Ungarn erreicht hatten
und Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt worden war,
blieb diese positive Entwicklung stehen und die Zahl der
Straftaten gegen den Staat nahm erneut zu. Den Erfolg
des Gesetzes Nr. 1921 :III zeigt der Versuch nach dem 2.
Weltkrieg, ein neues Ordnungsgesetz zu erlassen. Es war
das Gesetz Nr. 1946:VII zum Schutz der demokratischen
Staatsordnung und der demokratischen Republik, aber
es wurde dank der spateren Machtübernahme durch die
Kommunisten nur vorübergehend angewendet.
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a már leélt élet eredményeinek a számbavételével és az
idővel folytatott örök harca során megállapíthatja, hogy
mi mindent ért el. Így a kor mint adottság valóban egy te
vékeny élet érdemévé alakulhat át, és ezzel lesz az ünnep
igazán időtálló.
A természetes személy születése jogászi szemmel néz
ve többféle jogot keletkeztet. Legfontosabb ezek közül,
hogy megszűnik az a függő jogi helyzet, melynek során a
magzat csak feltételesen lehet jogok alanya, viszont szü
letésétől fogva már teljes jogképességgel rendelkezik.
A magzat tehát a fogantatásától számított életének újabb
szakaszába lép, ezúttal már az élve születésből követke
zően teljes jogalanyisággal rendelkezik, míg teljes cselek
vőképességét - a részletszabályoktól eltekintve - nagyko
rúságával éri el. Eddig az időpontig a gyermek, majd a
Beköszöntő**
fiatal görcsösen akarja bizonyítani, hogy ő már nagyfiú,
nagylány, sőt önálló akarattal és igényekkel rendelkező,
szuverén individuum, ezért ennek során egyre hevesebben
égi igazság, hogy a kor nem érdem, hanem adottság,
kér részt a felnőttek világából, mintha nagykorúságáig ál
továbbá hogy a múló idővel megszépül. Az ember
landó bizonyítási kényszerben élne. Miért ez a bizonyí
születésnapja sui generis boldog és szép esemény,
amely során az öröm felülkerekedik, hiszen az ünnepelt
tási vágy, amely kamaszoknál többnyire már harcosabb
megfogalmazásban és kifejezésben, a lázadásban nyilvá
nul meg? Feltehetőleg az identitásunk része, hogy igazol
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szönteni prof. Földi Andrást, az MTAdoktorát, a Római Jogi és Össze
sunkat igazolva. Jogászi nyelven megfogalmazva ezeket a
hasonlító Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát. Isten
éltessen, Professzor Úr!
pszichológiai tevékenységeket, mintha legitimitási prob-
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