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Miskolci Egyetem
(Miskolc)

Mezey Barna Rakoczi-
monografiajaror

L A Rakoczi-kor kedvelt, de
szemleleti-politika tenyezoktol ero-
sen befolyasolt kutatasi teriilet. A
Gondolat Kiado kulturalis missziot
teljesitett, mert igenyes kivitelben
jelentette meg az utobbi evek leg-
fontosabb targyba vago miivet,
Mezey Barna tudomanyos szintezi-
set. A konyv a torteneszek szamara
megkeriilhetetlen lesz, de a hivata-
suk melyebb osszefiiggeseit kereso
jogaszok szamara is tanulsaggal
szolgal. A koztortenet ismeroi mar
a Bevezetesben uj tudomanyos meg-
allapitast talalhatnak, nevezetesen,
hogy szoros osszefiigges volt a Tho-
koly-fele katonai hatterii centraliza-
cios elkepzelesek es a Rakoczi-te-
remtette allamszerkezet kozott. Az
is a kozhiedelemmel ellentetes, de a
konyvben tetelesen igazolt allitas,
hogy a nagy fejedelem nem kovetett
modellt, allamat a gyakorlati sziik-
segletek, es a kenyszerito feltetelek
figyelembe vetelevel szervezte. A
mil bevezetesebol az is kiderul,
hogy Rakoczi allamelmeleti nezetei
csupan a szamiizetes idejen szerve-
siiltek, ezek meg nem hatarozhattak
meg cselekveset a szabadsagkuzde-
lem idejen.

2. A monografla ket, allamtorte-
neti es joghistoriai reszre oszlik.

A Rdkoczi-szabadsdgharc alkotmd-
nyos kepletei cimu tematikai egyseg
a fejedelem kozjogi, es allammal

osszefiiggo nezeteit tartalmazza. A
szerzo vilagossa teszi, hogy Rako-
czi allamvezetoi tudatossaggal, es
elhivatottsaggal rendelkezett, de
intezkedeseit nem iranyitottak me-
rev dogmak. Koran megismerte
Justus Lipsius abszolutizmus-ta-
nat, megis a kozpontositas es a ren-
di alkotmany osszhangjanak meg-
teremtesere torekedett. Mint min-
den boles politikus, a helyzet-ki-
nalta lehetosegeket kereste, es
sziikseg-szabta keretek kozott cse-
lekedett. Meg volt gyozodve a koz-
pontositas elonyeirol, de szovet-
keznie kellett a rendi erokkel.
Mezey Barna jol erzekeli es abra-
zolja a fejedelem jogszemleletet is.
Keves magyar allamferfi kozeledett
ovo tisztelettel az alkotott jog irant;
Rakoczi szamara a jog meg a harcos
idokben sem volt hatalmi eszkoz.

Az 1703 es 1711 kozott letreho-
zott allamszervezeti konstrukcio
elemzese igazolja, hogy a (koztor-
tenet altal) felhalmozott torteneti
tudasanyag ertelmezesehez atfogo
kozjogi ismeretek sziiksegesek.
Csak a szakjogtortenesz erzekelhe-
ti, hogy a Consilium Oeconomicum
megszervezeseben az allami gazda-
sagiranyito akarat es a magyar koz-
jogi hagyomanyok tisztelete tiikro-
zodott, mig a hadszervezet kialaki-
tasa soran a modern hadiigazgatasi
es hadijogi reformok valosultak
meg. A fejedelem a varmegyeket
nem reformalta, vilagosan latta,
hogy ezek sajat hatalma bazisakent
is szolgalhatnak: az uj kozponti
szervek es a comitatusok koze regi-
onalis igazgatasi szerveket, fokapi-
tanysagokat szervezett (46. o.).

3. A szerzo a szabadsagharc egyes
szakaszait alkotmanyjogi fogalmak
segitsegevel, es a korabeli kozjogi
eroterbe elhelyezve targyalja. Uj te-

oretikus kozelitessel jellemzi a ko-
rabeli Habsburg-abszolutizmust
(48-59. o.). Ebbol a gondolatmenet-
bol is kideriil, hogy a hazai jogtor-
tenet-tudomanynak meg a hires
Perry Anderson elmelettel szem-
ben is van mondanivaloja, hiszen
hazankban a rendi elojogok vedel-
me nem volt olyan mertekii, mint
az a nyugati modellben kimutatha-
to. Mezey Barna gondolatmenet-
enek - ezen a helyen is kiemelendo -
eleme, hogy a Rakoczi-korabeli ma-
gyar kozpontositas jelentos jogi moder-
nizdciot eredmenyezett. A konyv
azon fejezetei szamithatnak jelen-
tos szakmai visszhangra, amelyek-
ben a szerzo dogmatika modszer
segitsegevel elemzi a korabeli fo-
lyamatokat es normakat (,̂ 4 rendi
vdlasz: a jogfolytonossdg" 60-68. o.)
Ennek eredmenyekepp uj gondola-
tok fogalmazodnak meg a szabad-
sagharc kozjogi legitimaciojarol, a
Rakoczi-kialtvany termeszetjogi
tartalmarol, a jogfolytonossag tete-
lerol. A miibol kideriil, hogy a sza-
badsagharc hatalyos jogi normai
organikus jelleguek, a torteneti
elozmenyekre, es a belso jogi konti-
nuitas igenyere epiiltek.

A szecsenyi konfoderddot taglalo al-
fejezet a kozjogi helyzet tisztazasa
erdekeben folytatott szellemi kiiz-
delmekrol szol. A szerzo szerint a
vegiil (Rakoczi ellenere) megvalo-
sult megoldas a lengyel es a holland
mintat kovette. Mezey Barna gon-
dolatmenete a konfoderacio fogal-
mara, europai elozmenyeire es ha-
zai elotortenetere megkeriilhetetlen
lesz a hazai alkotmanyjogi (es re-
meljlik koztorteneti) irodalomban.

4. A konyv fontos resze a torveny-
hozds szervezetere es eljdrdsdra vonat-
kozo fejezet (91-150. o.). Ebben a
kerdesben a hazai kutatok koziil

Mezey Barna: ,,Osszve-szovetkeztetett Szovetsegiinknek kotele." A jogalkotas alkotmanyos keretei a Rakoczi-szabadsagharcban. Gon-
dolat Kiado. Budapest, 2009. 356.
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egyediil a szerzo folytatott alapku-
tatasokat, az 6 korabbi munkai
szabtak meg a tudomanyos koz-
gondolkodast. Az elemzes a kozjog-
torteneti szempontokat koveti, szol
az orszaggyiilesek hataskorerol, az
orszaggyulesi biraskodasrol, a koz-
ponti szervek es az orszaggyules vi-
szonyarol, az orszaggyiilesek eloke-
sziteserol, osszehivasarol, szerkeze-
tiikrol, targyalasuk rendjerol. Az
allamra vonatkozo elso reszt a tor-
venykezesrol szolo alfejezet zarja.

II.

5. A mdsodik resz a (kisse modern-
nek hato) ,,.4 szabadsdgharc jogpoliti-
kdja" cimet kapta. Ezen beliil meg-
ismerhetjiik a Rakoczi-kor jogi
miiveltseget, a korabeli jogtudas
intezmenyes forrasait, a jogi felso-
oktatas vazlatos tortenetet. A szer-
zo ebbe a szellemi-intezmenyi kor-
nyezetbe helyezve vizsgalja Rako-
czi jogi ismereteit, felkesziiltseget
es felkesziileset. A nagy allamferfl
autodidakta volt, hivatalos tanul-
manyai kozott a jogtudomany nem
kapott helyet, a maga szorgalmabol
sajatitotta el a sziiksegesnek velt jo-
gi ismereteket. A gyakorlatbol is is-
merhette a jogot: noverevel folyta-
tott pereben maganjogi, a rendi
kiizdelmek reven kozjogi, a felseg-
arulasi pereben blintetojogi tudas-
szerzesre kenyszeriilt. Jogrol val-
lott nezetei gyakorlatiasak, a teteles
jogi normakban elsosorban funkci-
onalis eszkozt es lehetoseget latott
a politikai - fliggetlenseget, allam-
epitest erinto - elkepzelesei megva-
lositasara. Minden esetre a jogalko-
tas teren nagy aktivitas jellemezte.

A szerzo helyesen vazolja fel a feje-
delem elott allo jogalkotasi felada-
tokat: egyfelol el kellett fogadtatnia
az alkotott jog elsodlegesseget a fel
evezrede dominans szokasjoggal
szemben, masresz biztositania kel-
lett, hogy a hatalyos jogi normakat
a vegrehato szervek ervenyesitsek.

6. A monografia reszletesen fog-
lalkozik a Rakoczi-szabadsagharc
idejen hozott ioganyagjogforrdsijel-
legevel Kulonosen fontos 9fA jogal-
kalmazds a Rdkoczi-szabadsdgharc
allamdban" cimii fejezet, amelyben
az igazgatasi szervek vegrehajto te-
vekenysegerol, es a biraskodas
rendjerol olvashatunk. A monogra-
fia elemzi a korabeli hadbirosagi el-
jarast, amelynek jellegado sajatos-
saga, hogy torekedett a jogfolyto-
nossagi felfogas ervenyesitesere, es
ragaszkodott a ,,regi irott torve-
nyek" rendelkezeseihez. Rendki-
viil tanulsagos a katonai blintetojog
kodifikaciojat elemzo fejezet is. A
szerzo ebben az esetben is alapos
dogmatikai analizist vegez, vizsgal-
ja a korabeli szabalyzatok blinteto-
jogi jelentoseget, a blintetesek cel-
jat, tipizalja a regulamcntumba fog-
lalt btincselekmenyeket, elemzi a
biintetesek rendszeret.

7. Varhatoan elenk visszhangot
valt ki torteneszi korokben a szat-
mdri bekejogi vonatkozdsairol irt feje-
zet (286-297.)- A nemzeti emlekezet
- arra hivatkozva, hogy ott nem
sziilettek articulusok, csupan veg-
zesek - a szabadsdgharc orszagg\oi-
lesei koziil indokolatlanul iktatta ki
a szatmari conventust. A szerzo (koz-
jogi argumentumokat felsorakoz-
tatva, a korabbi orszaggyiilesek al-
kotmanyos reszmozzanataira hivat-

kozva) meggyozoen bizonyitja,
hogy a szovetkezett rendek utolso
ulese formaszeru onzdggyules volt. A
fejedelem altal osszehivott consuha-
tiok (varmegyei es varosi kovetekkel
kibovitett szenatusiilesek ± a confe-
rentidk (a szorosabb enelemben vett
tanacsiilesek) es conventusok (or-
szaggyiilesek) koziil a szatmari 45-
rum az utobbihoz allt legkozeiebb.
Ennek azert van donto kozjogi ie-
lentosege, mert igy a bekekotesd
kapcsolatos vegzesek sem tekinthe-
tok a hazai joggal ellentetesnek, tor-
venytelennek. Erre utal az is, hogy
a szabadsagharc utani elso dieta az
1715: 32. tc-vel eltorolte a ,,rebel-
lio" rendelkezeseit.

A mu zdrofejezete II. Rakoczi Fe-
renc rehabilitaciojanak, az ezt ki-
mondo 1906. oktober 24-i torveny
meghozatalanak folyamatat elemzi.
A Fiiggelek a Tabula Regni
Judicaria miikodesere vonatkozo,
Korponan felvett (a korabeli jogfel-
fogast jol illusztralo) jegyzcikony-
vet tartalmazza.

8. A jogtorteneti szakma regen
hianyolta mar e korszak allam- es
jogeleterol irt monografiat. Kivalo
koztorteneszek erintettek ezt a te-
riiletet, de ebben az esetben is ta-
pasztalhattuk, hogy a fogalomalko-
tas, a korabeli allamtudomanyi
miivek autentikus ertelmezese jog-
torteneszi kozelitest igenyel.
Mezey Barna monografiajanak tu-
domanyos erdeme, hogy vilagossa
tette; a Rakoczi-szabadsagharc ido-
szakaban nem csupan katonai ese-
menyek, jelentos tarsadalmi es gaz-
dasagi reformok zajlottak, hanem
europai mercevel merheto dllamalkoto
munka folyt es eredmenyes jogfej-
leszto tevekenyseg tortent.
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