
Törvény-erő 

Mert övek a hatalom... 
Az alkotmány a polgári fej-

lődés terméke, és az állam-
szervezetre vonatkozó szabá-
lyok összességét jelenti — 
kezdte előadását Halmai Gá-
bor. — Azt, hogy ez az alkot-
mány megfelel-e bizonyos tar-
talmi kri tériumoknak, az 
alkotmányosság fogalmával 
próbálták megközelíteni, így 
például az 1789-es Emberi és 
Polgári Jogok Deklarációja 
szerint nincs alkotmánya an-
nak az országnak, ahol az ál-
lamhatalmi ágak nincsenek el-
választva és az emberi jogok 
nincsenek biztosítva. 

Ha ennek alapján megvizs-
gáljuk a jelenlegi magyar Al-
kotmányt, mely 1949-ben szü-
letett, először is azt állapíthat-
juk meg, hogy ez a legrégebbi, 
mely a legközvetlenebbül épül 
az 1936-os sztálini alkot-
mányra. A sztálini alkotmány 
olyan történeti szituációban 
keletkezett, amikor már fel-
merült a háború lehetőség, 
ezért megalkotói szalonképes-
ségre törekedtek a lehetséges 
szövetségesek irányában. így 
az Alkotmány felépítése, 
szervtípusai, a benne foglalt 
jogok tekintetében látszólag 
követi a polgári alkotmányo-
kat. De merőben ellentétes 
működési elv hatja át: nem a 
hatalommegosztás elve (amely 
garantálja az államhatalmi 
ágak egyensúlyát, úgy, hogy 
egyik hatalom se kerekedhes-
sen felül), hanem a hatalom 
egységének az elve. A törvény-
hozás és végrehajtás egységé-
nek ez a gondolata még Lenin 
nézeteiben gyökeredzik. A 
sztálini alkotmány a paterna-
lista felfogásnak megfelelően 
„biztosttja" a jogokat, ami az 
alkotmány szerkezetében is 
tükröződik: a jogokról szóló 
fejezet az államszervezetről 
szóló részek után van, mintegy 
kifejezvén, hogy a jog az, amit 
ez a szervezet ad. 

A hatalom egysége az El-
nöki Tanácsban testesül meg. 
Ez a törvényhozás tekinteté-
ben helyettesíti az Ország-
gyűlést, a végrehajtás pedig a 
kollektív államfői funkció el-
látásában jelentkezik. Ezen 
kívül mutat ja a párt és az ál-
lami szervek kibogozhatatlan 
összefonódását, mert vezető 
párttestületi tagok is részt 
vesznek benne. (Az Elnöki 
Tanács elnöke a legutóbbi idő-
kig tagja volt az MSZMP PB-
nek.) Az Elnöki Tanácson vál-
tak államivá a párt döntései — 
már amikor egyáltalán álla-
mivá váltak. 

Volt azért a magyar Alkot-
mánynak felülvizsgálata. 1959 
és 1962 között elkészült egy új 
alkotmány szövege, mely fiók-
ba került. 1967-ben Politikai 
Bizottsági döntés született ar-
ról, hogy új alkotmányra van 
szükség, 1970-ben politikai 
döntést hoztak arról, hogy 
nem új alkotmány kell, hanem 
csak a régi módosítása, s en-
nek alapján 1972-ben átfogó, 
egész szövegre kiterjedő mó-
dosítást hajtottak végre. Lé-
nyegében változatlanok ma-
radtak azonban a jogokra, a 
szervezetekre, az osztályokra, 
a tulajdonviszonyokra, politi-
kai rendszerre, párt vezető 
szerepére vonatkozó tételek. 
Az Alkotmány 3.§-a alapján 
legfőbb döntéshozó a párt . 

Az Alkotmány problemati-
kájának ez az egyik kardinális 
kérdése, mert ezzel párhuza-
mosan az Alkotmány megfo-
galmazza a népszuverenitást is, 
úgy is, hogy a szuverenitás 
birtokosa a parlament, és úgy 
is, hogy a legfőbb hatalom a 
dolgozó népé. A kettős szuve-
renitás megoldására alapve-
tően kétféle elképzelés van. 
Egyik az úgynevezett alkot-

Az „alkotmány" szónak 
a Magyar Értelmező Kézi-
szótár szerint két jelentése 
van nyelvünkben: 1. Vala-
mely állani alaptörvénye 2. 
Építmény, tákolmány. 
„Rozoga alkotmány." A 
Magyar Népköztársaság-
nak is van Alkotmánya 
(nagy A-val!), ám ezt a jog-
szabályt az utóbbi időben 
igen sok bírálat éri, tör-
vénytudók és laikusok sze-
dik ízekre, kritizálják, vélik 
úgy, hogy a szó 2. jelentése 
érvényesül benne inkább. 
Halmai Gábor alkotmány-
jogász nemcsak mint a kér-
dés ismert szakértője, ha-
nem mint a demokratikus 
reformok elkötelezett szó-
szólója vált ismertté az 
utóbbi hónapokban. Szege-
den a TDDSZ meghívására 
tartott előadást, amelynek 
címe tömören fejezte ki vé-
leményét a kérdésben: 

ÚJ ALKOTMÁNYT! 

mány egypártrendszer, 
melynek lényege: a pártszuve-
renitást és népszuverenitást 
úgy összeegyeztetni, hogy a 
törvényi szabályozás szintjén 
elválasztani a kettőt , azaz a 
pártot a jog eszközeivel korlá-
tozni. Ennek az elképzelésnek 
az az alapja, hogy szocialista 
körülmények között a párt 
kvázi állami szerv, közhatalmi 
jogosítványai vannak, olyan 
döntéseket hoz, mint az állami 
szervek. A másik elképzelés 
szerint nem lehet elismerni a 
párt kvázi közhatalmi jellegét, 
nem lehet deklarálni, hogy a 
párt rendelkezik ezekkel a jo-
gosítványokkal. A pártot a ci-
vil szféra egyik megnyilvánu-
lásaként kell tételezni. A két 
elképzelés megítélése azon 
múlik, hogy — Gombár Csaba 
kifejezésével élve —, pártpoli-
tikai értelemben vett pluraliz-
mus lehetséges-e Magyaror-
szágon belátható időn belül. 
Ez a pártpolitikai értelemben 
vett pluralizmus — a többpárt-
rendszer — már ma is megvan 
csíráiban és megállíthatatlan 
folyamatnak tűnik a kibonta-
kozása. Ebben az esetben az 
alkotmányos egypártrendszer 
visszalépés; ilyen körülmé-
nyek között a pártot nem tör-
vénynek, hanem egy másik 
politikai erőnek kell korlátoz-
nia. Egypártrendszerben a 
párttörvényt a párt bármikor 
félreteheti, ha nem korlátozzák 
a politikai erőviszonyok. 

Másik kardinális kérdése az 
új alkotmánynak az állami ha-
talom megosztása. Kézenfek-
vő megoldásként kínálkozik 
az Elnöki Tanács megszünte-
tése a (törvényhozás tekinte-
tében a helyettesítő jogköre 
már korlátozott); helyére ke-
rülne az államfő, aki megaka-
dályozhatná, hogy a parla-
ment legyen a kizárólagos 
döntéshozó és az állami hata-
lom egyedüli birtokosa; erre 
szolgál például a parlament 
feloszlatásának az intézmé-
nye. 

Harmadik fő kérdéskör a 
bírói függetlenség szervezeti é* 
intézményi garanciáinak a 
megteremtése, amelyhez első 
lépés a bíróságok kivétele a 
megyei pártbizottságok hatás-
köre alól. Jelenleg ugyanis 
oda tartoznak. 

Az alkotmányosság köve-
telménye a szabadságjogok 
garantálása. Jelenlegi alkot-
mányunkban két probléma 
van ezzel kapcsolatban: a 
megfogclmazás arra mutat , 
hogy nen; érjük el a polgári 
államokban kialakult gyakor-
latot sem; nem felel meg a 

nemzetközi szerződéseknek. 
Magyarország csatlakozott a 
Polgári és Politikai Jogok 
Nemzetközi Egyezségokmá-
nya fakultatív jegyzőkönyvé-
hez. Az ehhez csatlakozó álla-
mok polgárai a jogaik megsér-
tése esetén közvetlenül for-
dulhatnak egy bizottsághoz. 
Ezek az országok vagy az 
Egyezségokmánynak megfe-
lelő jogszabályokat hoznak, 
vagy ez a bizottság kimondja, 
hogy az illető ország nem 
tartja be azokat a kötelezettsé-
geit* amiket aláírt. 

Az előadás után kérdések 
következtek. Mint várható 
volt, az első kérdéscsoport az 
országgyűlésen történtekre 
vonatkozott . Ezzel kapcsola-
tosan Halmai Gábor el-
mondta, hogy az országgyűlés 
mint a nép szuverenitás birto-
kosa bármikor elrendelhet 
népszavazást, ebben nem aka-
dály, hogy az eljárás pontos 
szabályozása hiányzik. De ha 
feltették volna szavazásra azt 
a kérdést, hogy legyen-e nép-
szavazás a vízlépcső ügyében, 
akkor a képviselők többsége 
ez ellen foglalt volna állást. A 
képviselők MSZMP-frakci-
ója, amely az összes képvise-
lők 75%-át jelenti, ülésezett e 
tárgyban, úgyhogy az erről 
való szavazás eredménye 
aligha lett volna kétséges... 

A kérdések másik csoportja 
a nyilvánosságra hozott 
gyülekezési és egyesülési tör-
vénytervezetekre vonatkozott . 
Ezekről az előadó elmondta, 
hogy mind a kettő társadalmi 
hatásokra született. Ezért lett 
az egyesületiből egyesülési 
törvény, és a gyülekezési jog 
szabályozására sem volt szük-
ség, míg nem voltak tünteté-
sek. Az egyesülési jogról már 
líj tervezet is van, amely lehe-
tővé teszi a pártalapítást is. A 
pártok alakítására és nyilván-
tartásba vételére külön szabá-
lyozás vonatkozna. 

Halmai Gábor a törvények 
előkészítésével kapcsolatban 
elmondta, hogy a civilizált or-
szágokban ez nem a miniszté-
riumok kezében van, hanem 
egyrészt a parlamentek elég 
sokáig üléseznek ahhoz, hogy 
megfelelően dönthessenek, 
másrészt a képviselőknek 
megfelelő apparátusuk van a 
jogszabályok előkészítéséhez. 
Ezen kívül létezik a referen-
dum és a petíció intézménye 
is. Például Ausztriában 200 
ezer polgár javaslata esetében 
a parlament köteles a kérdés-
sel foglalkozni. Magyarorszá-
gon ezeknek csak pótszere a 
társadalmi vita, amely ennél a 
törvénytervezetnél volt elő-
ször nemcsak deklaráltan nyil-
vános. 

A készülő törvényekkel 
kapcsolatos kérdéscsoporton 
belül először a választójogi 
törvénytervezetről beszél az 
államjogász előadó. A terve-
zet egy lényeges visszalépést 
tartalmaz: az individuális, 
spontán jelöltállítás lehetősé-
gét meg akarja a tervezet szün-
tetni, és közösségek számára 
kívánja ezt lehetővé tenni. Ta-
nácselnököt a lakosság köz-
vetlenül választana, de itt nem 
lenne kötelező a többes jelö-
lés. 

A büntető jogszabályok fe-
lülvizsgálatát gyorsan el kell 
végezni — az Egyezségok-
mány szellemében. Magyaror-
szágon létezik az internálás és 
a deportálás intézménye, sőt, 
eléggé egyedülálló módon, a 
rendőrség szabadságvesztés 
büntetést szabhat ki — ez az 
elzárás intézménye, mely 11 
ezer embert érintett az előző 
évben. 

P. T. 

Mit jelent az Aetas 8. száma? 
Talán nem túlzás azt állítani, 

hogy nem idegen a „magyar 
lélektől" az aktualizáló vizsgá-
lati módszer, ma pedig az ak-
tuálhistorizálás feltűnő virág-
zásának lehetünk tanúi. Az 
utóbbi időben elszoktattak 
bennünket a „jótól", így hát 
nem csoda, ha annál nagyobb 
lelkesedéssel fedezzük fel a fe-
ledésre kényszerített — tehát: 
régi és jó — emlékeket, mozza-
natokat. Felelős történészeink 
azonban óva intenek bennün-
ket — s nemcsak másokat! —, 
nem szabad engedni, hogy mí-
toszok, ideológiák befolyást 
gyakorolhassanak a szakmun-
kára. Úgy gondolom, ezt a nyo-
mást — mind a „felülről", mind 
az „alulról" jövőt — tisztessé-
ges munkával lehet és szüksé-
ges visszaszorítani. Röviden: a 
múlt nem az, amit annak sze-
retnénk hinni, hanem tények, 
tények és tények. És csak az 
egyéni elbírálás dolga, hogy ki 
hogyan viszonyul a tényekhez, 
a múlthoz. A történészek mun-
kája — amennyiben nyilvános-
ságra kerül — mindenképpen 
hat az érdeklődők és rajtuk ke-
resztül egy szélesebb réteg tu-
datára, befolyásolja történelmi 
ítélkezésünket. Nem lehet te-
hát eléggé hangsúlyozni a tör-
ténészek felelősségét. Énebből 
a szempontból tartom különö-
sen figyelemreméltónak a ko-
rábban is színvonalas munkát 
felmutató AETAS mostani 8. 
számát: tényeket, dokumentu-
mokat, nézőpontokat mutat fel 
a jelenleg valóban fontos kér-
dések tanulmányozásához, és 
így közvetlenül a múlton ke-
resztül szólít meg bennünket. 

Már a szám felületes átlapo-
zásánál feltűnik a témák és a 
formák bőséges választéka, szí-
nessége. A lap olvasói meg-
szokhatták, hogy a szerkesztők 
látóköre nemhogy a „vármegye 
határánál", de az ország hatá-
rainál sem áll meg. Az elméleti 
részek, levelezések, tanulmá-
nyok, beszélgetések és bibliog-
ráfiák könnyen áttekinthetően, 
arányos szerkesztésben kíván-
ják bemutatni a friss és hiteles 
információkat elsősorban Ma-
gyarország és Kelet-Európa 
történelméről, illetve „törté-
nészközéletéről". 

Történészlapot rendszerint 
hideg fejjel szokás olvasni, ám 
ebben az esetben, úgy vélem, 
bárki számára izgalmas olvas-
mányt jelentenek „még" a ta-
nulmányok is. Ennek fő oka 
talán az, hogy a szerzők átlag-
életkora 25 év, de ami fonto-
sabb, hogy ez a fiatalság érző-
dik is a szinte írói vénával meg-
írt szakmunkákon. A legjobb 
példa Hornyák Csaba „A kár-
pátaljai akció (1938)" címet vi-
selő tanulmánya. Objektíven 
vázolja Magyarország külpoli-
tikai helyzetét a második világ-
háború kitörésének előestéjén; 
azokat a kétségbeesett kísérle-
teket, melyekkel Németország 
szövetségesei kívánták az im-
már nyomasztó német túlerőt 

egy Varsó-Budapest-Belg-
rád-(Róma) tengely kiépítésé-
vel ellensúlyozni; ennek fontos 
eleme lett volna a közös len-
gyel-magyar határ. E szövet-
ség viszont Hitler szemében 
volt szálka, így hivatalos, kato-
nai támadást Kárpátalja ellen 
nem lehetett indítani. A ma-
gyar kormány szorult helyzetbe 
került, s ezen még az sem segí-
tett, hogy néhány hevenyészet-
ten kiképzett és álcázott ön-
kéntes századdal próbált meg a 
Felvidéken népfelkelést kirob-
bantani, illetve — titokban — 
Munkács és Beregszász városo-
kat elfoglalni. Bár a tanulmány 
egy detektívregény izgalmát kí-
nálja, fontosabb kitűzött és 
elért célja: a magyar vezetés 
elerőtlenedésének, gyengesé-
geinek feltérképezése. 

Szintén kényes kérdést vet fel 
Kása Csaba tanulmánya, mely 
abban is hasonlít az előző munká-
hoz, hogy egy részkérdés vizsgá-
latán keresztül mutat fel jelentős 
összefüggéseket, illetve a témán 
messze túlmutató problémákat. 
Mindszenty József sorsáról min-
denki hallott már egyet-mást, a 
szerző itt közvetlenül azt figyeli, 
milyen politikai körülmények kö-
zött lett érsek az akkori püspöki 
kar legmerevebben kommunista-
és szovjetellenes veszprémi egy-
házi vezetője, majd feltűnő gyor-
sasággal hercegprímás. A tanul-
mány felveti azt a kérdést, hogy a 
kommunista párt tevékenysége 
mennyiben járult hozzá, hogy az 
egyház végül is konzervatív-feu-
dális nézetekhez fordult vissza, 
még ha nem is abban a „kleriká-
lis-reakciós" formában, amit ak-
kor a hivatalos megítélés rábé-
lyegzett — aki egyszerűsítő és 
egyoldalú választ vár, az csalódni 
fog... 

A Mindszenty-tanulmány-
hoz lehet kötni a Csécsi-levele-
zés közlését, hiszen ez is egy 
válaszra világít rá: hogyan pró-
bál meg egy radikálisan — és 
láthatóan becsületesen — gon-
dolkodó, demokratikus — te-
hát tolalitarizmus-ellenes — ér-
zésű polgár, egy citoyen Ma-
gyarországon, a XX. század 
első felében etikusan csele-
kedni., Csécsi Imrét a Galilei-
kör, Ady és Jászi Oszkár Hu-
szadik Százada indította el a 
radikális polgári gondolkodás 
útján. 1919-ben a proletárdik-
tatúra külügyminisztériumi 
tisztviselője lesz, amiért a 
Horthy-rendszerben kiteszik 
állásából. Ettől fogva elméleti 
munkásságot fejt ki, a felszaba-
dulás után próbálkozik ismét 
politikái szerepléssel, ám rá 
kell döbbennie, hogy a koráb-
binál sokkal hidegebb világhoz 
kell viszonyulnia. Visszavonul, 
utolsó éveiben az Egyesült Ál-
lamokban élő barátja, Jászi 
Oszkár súlyos betegségének 
meggyógyítása érdekében fára-
dozik, de rezignáltán konsta-
tálja, hogy bár mindent előre 
látott, az események mindig 
előre- vagy hátracsúsztak, s 
hogy az ő elképzelései szerinti 

világ, legalábbis egy jóslat sze-
rint — a XXL század végén 
valósul meg; addig, úgy gon-
dolja, békésen várhatja a rein-
karnációt. 

Ám nyilatkozik az ifjabb ge-
neráció egyik jeles képviselője 
is. Számára még súlyosabb kér-
dés az aktivitás vagy passzivi-
tás. Molnár Gusztáv a kolozs-
vári egyetem történelem —filo-
zófia szakán végzett, Bukarest-
ben volt könyvszerkesztó, idén 
települt át Magyarországra, 
nemrégiben mi is megismerhet-
tük. amikor előadást tartott a 
JATE bölcsészkarán. Kiélezett 
helyzetbe került ő is, hamar 
tapasztalnia kellett, hogy szá-
mára a politikai, majd bármi-
lyen nyílt cselekedet lehetet-
len. Ekkor kezd — a Bretter-
iskola tagjaként — a társadalmi 
modellekkel foglalkozni, de el-
méleti munkáinak jó része a 
mai napig kéziratos formában 
van. Felismeri, hogy az egyet-
len etikus magatartás a politi-
kumtól való kívülállás fenntar-
tása, és ezt tartja érvényesnek a 
mai Magyarországon is. He-
lyette is írhatta Csécsi Imre 
egyik Jászi Oszkárhoz írt leve-
lében: „Nem vagyok orvos, de 
az orvosi etikát tartom kötelező-
nek magamra is: segíteni, ahol 
lehet, függetlenül attól, hogy ki 
a miniszterelnök és melyik párt 
van uralmon. Az ország nem 
csupán egy társadalmi rendszer; 
az ország mindenekelőtt csak-
ugyan ország, tízmillió élő em-
ber. " É s mi is megfontolhatjuk 
azt a tanácsot, hogy „ha lehet, 
inkább a tudomány, mint a po-
litika színvonalán foglalkozz a 
magyar dolgokkal." 

Amint a „Kitekintés" cím 
alatt álló blokkból is kiderül, 
ma Magyarországon a cselek-
vés — akár a tudományos cse-
lekvés is — egyszerűen: bénult. 
Ennek ellenére a tudományos 
körök felhívásai, pályázati fel-
hívások és nem utolsósorban az 
az élénk és tudományos kritikai 
és vitaszemlélet — ami az 
utóbbi időben megjelent köny-
vekről írt recenziók sajátja — 
azt mutatja, hogy a fiatal nem-
zedék életerejét, tudásszomját 
nem szabad, de nem is lehet 
könnyen kiiktatni; és mutatja 
azt az optimizmust is, aminek 
segítségével hisznek a polgár 
etikus cselekvési lehetőségé-
ben. Az AETAS és különösen 
ez a 8. szám ezt a példát mu-
tatja fel kiforrott és pontos 
munkájával. 

Hadd idézzem fel Faludy 
György szavait, amikor azt 
mondta, hogy sokat gondol 
arra, mi lesz itthon a fiatalok-
kal, és nagyon fél, hogy valami 
értékes fog elveszni a magyar-
ságból, de most, hogy szemtől 
szembe találkozhat az ifjúság-
gal, már nem fél többé. A sokat 
tapasztalt magyar költő szavai-
ból erőt és önbizalmat lehet 
meríteni a további munkához. 

PATÓ ATTILA 

„Hol van itt Heinz Bosch?" 
Ezzel az impromtu címmel 

állt ki a JATE Szabadidő Köz-
pont dobogójára a négy német 
zenész, október 18-án, kedden 
este. A zenekar neve egyéb-
ként: „Heinz Bosch und seine 
originál negerlánder". 

Az egyszerű színpadkép már 
elkápráztathatott bennünket 
azzal, högy a dobok körül gon-
gok, harangok, csilingek, meg 
mindenféle dudák, sípok vol-
tak, a három fúvósnak pedig 
megannyi (alt-, tenor-, bass-
stb.) szaxofon, klarinét, pozan 
és tuba volt kikészítve a pódi-
umszélre, hogy alkalomadtán 
belefújhassanak. Nemcsak 
megjelenésük, de zenéjük is az 
első pillanattól fogva örömteli-
nek és kedvesnek tetszett, de 
minden könnyűnek találtatás 
vagy olcsóság nélkül. A rockos, 
dallamos dzsessz, mint kultúra, 
játékuk és játékosságuk bizton-
ságosan, arányosan fogta össze 

a sok-sok elemből építkező mu-
zsikát. Egymás mellett tudott 
így létezni reneszánsz és free, 
folk (indiai, arab stb.) meg cir-
kuszi, „mutatványos" hangzás. 

A koncert után (ehhez ra-
gaszkodtak) homoki bor mel-
lett beszélgettünk. Az együttes 
öt évvel ezelőtt alakult Regens-
burgban. Megtetszettek - egy-
másnak, ahogy mondják, mert 
különböző zenekarokban ját-
szottak már előtte. Mindenki-
nek megvan a maga tisztességes 
foglalkozása: Walter Weiss-
born, a dobos például vendéglá-
tós, Norbert Vollath az egyetem 
szociológiai tanszékén kutató, a 
munkanélküliséggel foglalko-
zik, Bertl Weinzl most újra 
egyetemista, Heinz Grossmeier 
szaxofonos viszont szaxofonta-
nár. 

Most Magyarországon a 
„Közgázon", Debrecenben, itt 

Szegeden, majd turnéjuk utolsó 
állomásaként Kőszegen léptek 
fel. Koncerteztek Ausztriában, 
Svájcban, Londonban és Párizs-
ban utcai zenészekként, a rend-
őrség kedvenceiként. 

Megkapó lelkesedéssel, szé-
pen. jó hangulatot teremtve ját-
szottak annak ellenére, hogy 
érthetetlenül kevesen voltak kí-
váncsiak koncertjükre. Érthe-
tetlen, hogy amíg Budapesten 
vagy Debrecenben összeverő-
dik 200-300 főnyi közönség, ad-
dig a szegedieknek derogál lelá-
togatni. Mert nem tudhatjuk ezt 
csak annak be(!), hogy nincs 
már a dzsessznek igazi hallgató-
sága. (Annál is inkább, mert 
rockkoncertként volt meghir-
detve.) Csak remélhetjük, ha 
négy jókedvű, és jól felkészült 
regensburgi újra itt zenél, jóval 
többen lesznek rájuk kíván-
csiak! 

- lymo-
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