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A jogpolitikáról 
A jog politikai természetének 

feltárásában a marxista 
állam- és jogtudomány több 

ponton túlhaladta a megelőző 
társadalmi korszakok tudomá-
nyos eredményeit, megállapítá-
sait A szocialista jogtudománya 
burzsoá normativizmus állás-
pontját — miszerint a jognak 
mentesnek kell lenni a politiká-
tól, a politikai ideológiától — 
alapvetően és meggyőző módon 
megcáfolta. A közismert lenini 
meghatározással élve: a politika 
a gazdaság koncentrált kifejezé-
se. Ebből következik, hogy a po-
litikát a felépítmény olyan részé-
nek tekinthetjük, ameiy az anya-
gi termelés objektív viszonyain 
alapulva, a társadalmi tudat köz-
vetítésével érvényesül. A politi-
ka a jogfejlődésre közvetítő té-
nyezőként hat, végső fpkon a 
gazdaság meghatározó szerepére 
felépülve. A szocialista jogtudo-
mány túllép a politika és jog vi-
szonyának szélsőséges értelmezé-
sein. Elveti az etatizmus koncep-
cióját, amely szerint a jog teljes 
egészében a politikai viszonyok 
és az állam alárendeltje, vala-
mint a hasonlóan káros jogi ni-
hilizmust, amely a jogot szük-
ségtelennek tekinti a társadal-
mi és politikai viszonyok szabá-
lyozásában. A szocialista politi-
kai és jogi életben soha nem 
tagadták a jog és politika szoros 
öszefüggését, sőt ezt egyenesen 
meg is követelik. Ugyanakkor 
tagadni kell azt is, hogy a poli-
tikának közvetlen szerepet kell 
játszani egyes konkrét ügyekben 
hozott döntések terén, vagyis a 
döntések nem lehetnek napi po-
litika függvényei. 

A politika és jog kapcsolata, 
nak legmegfelelőbb kifejezése fo-
galmilag a jogpolitika. A politi-
ka differenciálódásának eredmé-
nyeként először a polgári jogfej-
lődés során különült el leghatá-
rozottabban a jogpolitika. Ez 
kezdetben azokban a természet-
jogi elvekben • összegződött, ame-
lyeket a feltörekvő burzsoázia 
a hatályos feudális joggal állított 
szembe. A kapitalista fejlődés 
kiéleződő ellentmondásai azon-
ban lehetetlenné tették a jogpo-
litika demokratikus elveinek kö-
vetkezetes érvényesülését. 

A jog és politika szétválasztá-
sára irányuló felfogások között 
helyt kaptak az olyan polgári 
nézetek is. amelyek szerint e vi-
szony két szituáció formájában 
jelenhet meg: az egyik esetben 
az ideológia, a másikban vala-
milyen „társadalmi tény" a meg-
határozó. Az előbbi túlsúlya ese-
tén e vélemények szerint a jog 
„feloldódik" a politikában. a 
másik esetben viszont „meghát-
rál" a politika előL 

A dán Jörgensen elismeri 
ugyan, hogy a jognak és politi-
kának van néhány közös pont-
ja, de — általános érdekintegra-
tív funkciót tulajdonítva mind-
kettőnek — mereven szét is vá-
lasztja őket. 

A marxista jogtudomány kö-
vetkezetes bírálatban részesíti az 
ilyen koncepciókat és minőségi-
leg új jogpolitika-fogalom kidol-
gozásával járul hozzá a jogpoliti-
kai gyakorlat hatékony érvénye-
süléséhez. 

A szocialista társadalom viszo-
nyai között jelentősen kiszélese-
dett a jogpolitika fogalmának 
tartalma. Jelenleg magába foglal-
ja az állam funkcióját, azaz ál-
talános tevékenységének irányát, 
a jogalkotást, a jogalkalmazást, 
és az önkéntes jogkövetést és a 
joghatékonyságot. A szocialista 
államban a jogpolitika a kommu-
nista párt iránymutatásainak 
megfelelően kialakított olyan 
ágazati politika, amely magába 
foglalja a jogalkotásra vonatko-
zó távlati terveket, a jogalkal-
mazásban követendő elvek ösz-
szességét és megjelöli azoknak 
az általános magatartásoknak a 
fő vonalát, amelyek az állam-
polgártól elvárhatóak. A szoci-
alista jogpolitika legfőbb célja a 
szocialista törvényesség és jog-
rend érvényesítése. 

A jogpolitika kérdését a szoci-
alista állam- és jogelmélet a szo-
cialista törvényesség kapcsán tár-
gyalja. A jogpolitika fogalmá-
nak tudományos elemzése amiatt 
is szükséges, mivel jelentős, 

mondhatni kulcskérdéseket vizs-
gál a jogalkotással és jogalkal-
mazással kapcsolatban. 

A jogpolitika tudományos ka-
tegóriáinak első kidolgozói közé 
tartozott a lengyel Petrazicky, 
aki elsősorban a polgári jogi ér-
dekeltségből, valamint a római 
magánjog intézményének vizsgá-
latából indult ki és elméletének 
alapja az igazságosság eszméire 
támaszkodott. Ebből vezette le 
a római jog „inpensa" intézmé-
nyét, majd kapcsolódva a gazda-
sági fejlődés folyamatához, a 
„bona fides" kategóriáját. Mind-
ehhez hozzáfűzte a „charistas" 
eszményét és a jogpolitika lénye-
gét abban látta felfedezni, hogy 
az a jognak olyan céljait és esz-
méit kutatja, amelyek kapcsolat-
ban vannak kultúra más meg-
nyilvánulásaival. 

A polgári jogtudomány egyik 
magyarországi művelője, Moór 
Gyula egészen más szempontok 
szerint kívánja meghatározni a 
jogpolitika lényegét. Abból indul 
ki, hogy a társadalom szellemi 
tartalmát rendszerbe foglaló 
szisztematikus szellemtudomá-
nyok statikus jellegűek, azaz kí-
vül állanak a valóság okozati 
összefüggésein. Emellett kialakul 
egy másfajta tudomány is, a tár-
sadalompolitikáé, amely az olyan 
értékelő kritikai tudományokat 
foglalja össze, amelyek maga-
sabbrendű szellemi értékekkel 
mérik össze a végső értékek 
szempontjaiból a helyesség vagy 
helytelenség kérdéseit. A jogtu-
dományok körében ezt a célt 
szolgálták az egyes jogpolitikák. 

A jogpolitikát elsősorban a 
közjog tudományához kapcsolja, 
mint amelyet a „politika" tudo-
mányának lehet tulajdonítani, 
ugyanis ez vizsgálja az államot 
és anak közjogi berendezéseit. 

A jogpolitika másrészt a pénz-
ügytanban jelenik meg, továbbá a 
közgazdaságpolitikában, amely a 
közgazdaságtan gyakorlati részét 
alkotja. Moór Gyula szerint a 
jogpolitikát végső soron a re-
formjavaslatok tudományának 
lehet nevezni, amelynek legalap-
vetőbb feladata a „lege ferenda" 
szempont szerinti vizsgálódás, te-
hát a jogpolitikát elsősorban a 
jogalkotást szolgáló tudománynak 
tekintette. 

Napjaink egyik marxista jog-
tudósa, a lengyel Podgóreczky 
szerint a jogpolitika általánosan 
elfogadott társadalmi értékeken, 
valamint a társadalmi magatar-
tás jogszerűségére vonatkozó íté-
lethalmazon alapszik és a tár-
sadalmi változások tervezésére 
és realizálására vonatkozó irány-
vonalak kialakításával foglalko-
zik. 

A jogalkotás során a társadal-
mi viszonyok alakításával kap-
csolatosan háromféle elvet kell 
a jogalkotónak figyelembe ven-
nie: elsősorban a jogalkotási 
alapelveket, másrészt a kodifi-
kációs technikával kapcsolatos 
elképzeléseket, harmadsorban a 
kodifikációra vonatkozó általá-
nos tételeket. Mindezek az elvek 
a jogalkotási tevékenység azon 
egyes fázisaira vonatkoznak, 
amelyek a tervezett normatív 
összefüggésein. Emellett kialakul 
aktus jogerőre emelését meg-
előzik. Kiegészíti ezeket egy 
negyedik alapvető irányelv: 

ez a jogalkotási" tevékeny-
ségnek arra a fázisára vo-
natkozik, amely a normatív ak-
tus jogerőre emelkedése után kö-
vetkezik. Ez a normatív aktus-
sal kapcsolatos olyan társadalmi 
tényezők feltárását követeli meg, 
amelyek célja, hogy megismerjék 
a jogi normák hatásait és azt, 
hogy az egyes hatásokat az elfo-
gadott értékek szempontjából po-
zitívnak vagy negatívnak érté-
keljük. 

A jogszabályok hatékonyságá-
nak vizsgálatával kapcsolatban a 
közvetett és közvetlen eredmé-
nyeket tudjuk megkülönböztetni. 
Ennek a felosztásnak a jelentő-
sége abban áll, hogy a jogalkotó 
által szándékolt cél elérése gyak-
ran csak olyan cselekvések lán-
colatának elvégzésével lehetséges, 
melyeknek részeredményei csu-
pán a kinduló tevékenységek tá-
voli elemeit adják, és hogy az 
adott normatív aktus hatásának 
eredményességét teljesen elérhes-
sük, azt csak a közvetett eredmé-
nyekkel kapcsolatban végzett 
vizsgálatot teszik lehetővé. 

A jogpolitika kettős természe-
te abból adódik, hogy egyrészt 
szervesen beépül az általános po-
litika elméletébe és gyakorlatá-
ba. ugyanakkor a joggal való 
kapcsolata specifikus vonások-
kal ruházza fel. A politikai dön-
tések nem mindegyikét követi 
ezek jogszabályi kifejeződése, a 
jogpolitika viszont jogi normatív 
alakban jelenik meg. 

Tagadhatatlan annak szüksé-
gessége, hogy — általános-orien-
táló szerepe miatt — nélkülözhe-
tetlen egy olyan intézmény, 
amely érték-, érdek- és célkife-
jezés funkciójában transzformál-
ja a politikai döntéseket, alkal-
mazhatóvá teszi a io«<rrako->-iat 
számára, egyben ennek érvényesü-
lési mechanizmusában a iogpo-
litika ellenőrző-kritikai oldala is 
megnyilvánul. 

A jogpolitika fogalmának, va-
lamint más társadalmi jelensé-
gekkel való öszefügésének tudo-
mányos szintű vizsgálata hagyo-
mányosan az állam- és jogtudo-
mány, ezen belül az állam- és 
jogelmélet feladataként^ alakult 
ki. A vizsgálódás folyamatában 
természetesen nélkülözhetetlen 
azoknak a tapasztalatoknak, 
eredményeknek a felhasználósa, 
amelyek az ágazati jogtudományi 
és egyéb politikatudományi terü-
leteken folyó kutatások során 
születnek. 

Módszertani szempontból a 
komplex jellegű megközelítés a 
legjellemzőbb vonása a jogpoli-
tika elmélett elemzésének, ezen 
a körön belül is kiemelkedő a 
jogpolitikai összehasonlítás mód-
szere. 

A társadalmi viszonyok jogi 
szabályozottságának értékelése 
előtérbe helyezi a szociológia, 
statisztika, pszichológia, stb. tu-
dományos eredményeinek alkal-
mazását, mindez pedig csak a 
marxista filozófia bázisára épül-
ve lehetséges. 

Szocialista joggyakorlatunk a 
jogpolitika vonatkozásában is 
igényt tart az állam- és jogtudo-
mányi kutatásokra, elismeri azok 
eredményeit. Természetesen a 
tudomány legfontosabb feladata 
ebben az összefüggésben nem re-
dukálódik kritikai funkciójára, 
hanem a társadalomirányítő ter-
vezés és döntés előkészítéséhez 
való hozzájárulásával fejeződik 
ki. 
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Bődi Veronikára 
emlékezünk 

Bényei lózsef 

Lassan n íegszokom 
Köszönöm jól vagyok 

Nincs semmi újság 
Derekam gyakorta üzenget 
hajdani utakról beszél 
hajnali hóviharokról 
s a vékonyka télikabátról 

Visszaüzenek 
s küldök neki kortynyi vízzel 

két fehér karikát 
Algopyrint 

Egyébként semmi baj 

Fejgörcsöm lassan megszokom 
akár kitérdelt nadrágjaim 
ha cserbenhagyna 

tán hiányzana is 
Itt jobbra a tarkó tájon 
Késztet a gyorsaságra 

és a 
fogamat összeszorítani 
s ez egyébként igen hasznoc 
máskor máshol 

vagy tán mindenütt 

Forradalmárrá, osztályának 
elszánt harcosává a tőkés 
kizsákmányolás mindenna-

pi osztályküzdelme formálta és 
avatta. A szegedi kenderfonógyár 
munkásainak a munkaszerződés 
szerint arra sem volt joguk a lé-
tükért folyó küzdelemben, hogy a 
szocialista mozgalom valamelyik 
szervezetéhez tartozzanak. A mun-
kásnők heti átlagkeresete a szak-
képzett munkások bérének egy-
harmadát sem érte el a század-
forduló utáni években. A kímé-
letlenül kiszipolyozott munkásnő-
ket, akik a megalázó tőkés ki-
zsákmányolás módszereit elvisel-
ni „vonakodtak", elzárással és 
pénzbüntetéssel sújtották. 

Ebben a fojtogató atmoszférá-
ban, az emberi energiát, a mun-
kások erejét és türelmét végtele-
nül felőrlő harcban emelkedett 
fel a sok száz gondolkodó, öntu-
datosodó szocialista majd kom-
munista szervezett munkások kö-
zött Bódi Veron is. 

Bódi Veron — ahogy többnyi-
re írták és nevezték —, 1889. jú-
nius 11-én született Szegedem A 
Pálfy utca 69. számú házban 
laktak. Egy testvéréről, Júliáról 
van tudomásunk. Munkáscsalád-
ban született. 1906—1919. között 
a szegedi kenderfonógyár mun-
kásnője és ott sok sztrájkharcban 
edződött, járta a proletárharc is-
koláját. 1916—1919 márciusa kö-
zött bátor agitátorként tűnt ki a 
gyári munkásság szej-vezett har-
caiban. ' 

1919 márciusában, amikor Sze-
geden is hatalomra jutott a pro-
letariátus, Bódi Veron világosan 
látó, harcos, cselekvő egyénisége 
lett a szocialista társadalmi át-
alakulásnak. A direktórium 1919. 
március 27-re történt távozása 
után Szatymazra ment segíteni a 
proletariátus küzdelmét a belső 
áruló osztályellenség és a külső 
intervenciós erők elleni harcban. 
Futárszolgálatot teljesített a Vö-
rös Hadseregnél, valamint a la-
kosság ellátásának szervezésében 
segédkezett. 

A Tanácsköztársaság leverése 
után nem mehetett vissza a gyár-
ba dolgozni. Újságárus s lapki-
hordó munkát vállalt az 1922. 
március 1-én történt letartóztatá-
sáig. 

Ekkor Bódi Veronikát a Lad-
vánszky József-csoport lebukása 
kapcsán vették őrizetbe a Kom-
munisták Magyarországi Pártjá-
nak tiltott újjászervezésében, a 
kommunista eszmék terjesztésével 
és „a proletáruralomra való ké-
szülődésben" vállalt szerepe 
miatt. A KMP újjászervezése itt, 
Szegeden és környékén 1921-ben 
már sikeresen bontakozott ki a 
Bécsben székelő központ által 
megbízott Telegdy Pál irányítá-
sával. Igaz. Telegdyt már 1921 
júniusában letartóztatták — majd 
túszcserével a Szovjetunióba me-
hetett ki —, de a Tanácsköztár-
saság szegedi harcosainak széles 
körében voltak, akik tovább szer-
vezték az illegális pártot. Ilyen 
volt s köztük kiemelkedő szerve-
zőképességű, művelt munkás 
Ladvánszky József, Jászi Ferenc, 
Pintér Béla, Varsandán László, 
Ladvánszky Vince. A csoport fel-
vette a kapcsolatot a Makón élő 
kommunistákkal és a Szeged kör-
nyéki baloldali szocialista mun-
kásokkal, szegényparasztokkal, 
ilyen módon Szeged központtal 
egy területi kommunista pártszer-
vezet hálózata kezdett kialakul-
ni. A pártszervezet Szegeden sejt-
rendszer formájában fejlődött. Áz 
öt létszámú sejthez s annak te-
vékenységében sokkal többen vet-
tek részt s kapcsolódtak olyanok, 
akik közvetlenül nem léptek be 
a pártba, nem lettek tagjai a 
sejteknek. Ilyen szerepet töltött 
be a szegedi pártszervezet szer-
vezkedésében Bódi Veron, Magó 
István, Makra Sándor, Majorosi-
Sejben Ferenc, Suttá János és 
még mások. 

A Szegeden megalakult párt-
sejtnek összekötője is volt a bé-
csi és a budapesti központokkal. 
A szervezet a párt újjászervézése 
mellett agitációs és propaganda-
tevékenység kiszélesítésére ké-
szült a fasiszta diktatúra meg-
döntése és a proletárhatalom 
visszaállítása céljából. 

A szervezet elhatározta, hogy 
Szegeden illegális kommunista la-

pot ad ki „Kommün" címmel. A 
pártsejt tagjaival, letartóztatásu-
kig tényleges előkészület történt 
az illegális pártlap megjelenteté-
sére. Varsandán László nyomdász 
elkészítette a „Kommün" fejlé-
cének kliséjét és a szegedi párt-
szervezet ötágú csillagú bélyegző-
jét. A pártsejthez közvetlenül nem 
kapcsolódó, de ténylegesen annak 
tevékenységében önként aktív 
szerepet vállalt Bódi Veronika 
mint lapkihordó, „rikkancs" — az 
egyik szegedi újság adta neki ezt 
a munkaelnevezést —. a Népsza-
va és más újságok kihordásával 
és árusításával együtt, a lebukás 
viszonylag csekély veszélyét vál-
lalva, kommunista röplapokat is 
kihordott, továbbított, valamint a 
„Proletárt" és a „Vörös Üjságot" 
is terjesztette. 

A szegedi rendőrség 1922. feb-
ruár 26-án — besúgói informá-
ció alapján — megkezdte a szer-
vezők letartóztatását. Először a 
szegedi sejt tagjait, majd a ma-
kóiakat tartóztatták te. 

Bódi Veront a pontosított for-
rások szerint 1922. március 1-én 
tartóztatta le a szegedi rendőr-
ség. A „Szeged" című napilap 
1922. március 7-i számában kö-
zölte, hogy „A szegedi rendőr-
ség elfogta az országos kommu-
nista szervezkedés négy tettesét", 
a „Szegedi Napló" 1922. március 
9-i számában a „Szegeden lelep-
lezett titkos kommunista szerve-
zet" című cikkéből azt igyekszik 
megértetni az olvasóval, hogy 
,Moszkvából irányított" és egész 

„Közép-Európára kiterjedő.. . 
proletáruralomra való készülődés 
leleplezését" akadályozta meg a 
szegedi rendőrség bravúros nyo-
mozással. 

A rendőrség által lefoglalt ille-
gális röplapok, a Proletár, a Vö-
rös Üjság és más kommunista 
sajtótermékek, nyomdában lefog-
lalt klisék, továbbá a nyomozás 
során brutális kínzásokkal kierő-
szakolt vallomások alapján elké-
szült vádiratban és ítéletben a 
szervezkedés tagjai ellen megfo-
galmazott fő vád: „A kommunis-
ta párt által Magyarország egész 
területére kiterjeszteni szándékolt 
mozgalom, amelynek célja volt 
Magyarországon a proletárdikta-
túrát újból kikiáltani és ezáltal a 
magyar állam és társadalom tör-
vényes rendjét felforgatni és 
megsemmisíteni, az úgynevezett 
proletárosztály kizárólagos ural-
mát erőszakosan létesíteni." 

A vádiratban a vádlottak sze-
mélyének és foglalkozásának 
megállapításakor kitűnt, hogy va-
lamennyien szakmunkások. A fő-
vádlottak közül Ladvánszky Jó-
zsefet háromévi fegyházra, mint 
főbüntetésre, Ladvánszky Vincét 
kétévi fegyházra, mint főbünte-
tésre, Varsandán Lászlót kétévi 
fegyházra, Jászi Ferencet kétévi 
fegyházra, mint főbüntetésre, s 
valamennyit a szabadságjogok 
gyakorlásának felfüggesztésére 
ítélte a szegedi kir. törvényszék. 
Majorosi-Sejben Ferencet, Pintér 
Bélát, Faragót és Fodort 1—1 évi 
fogházra, mint főbüntetésre ítélte 
a fasiszta osztálybíróság. 

Bódi Veront, Magó Ferencet, 
Baranyai Árpádot, Lénárt Sán-
dort, Sánta Antalt, Balogh Zol-
tánt s másokat — kik valameny-
nyien tagadták bűnösségüket a 
kommunista sejtrendszerbe való 
belépésben — bizonyítékok hiá-
nyában a bíróság felmentette. Bó-
di Veront 1922 decemberében he-
lyezték szabadlábra. A rendkívül 
goromba bánásmód, a „váloga-
tott" eszközökkel végzett „vallo-
másra" kényszerítés okozta fizi-
kai fájdalmak mellett a hideg 
zárkában gyógyíthatatlan tuber-
kulózis áldozata lett. A letartóz-
tatás után felvett személyi ada-
tok között a rendőrség szakértői 
egyebek közt azt állapították 
meg. hogy „egészséges". 

34 éves korában halt meg, 1923. 
április 18-án. A kommunista 
mozgalom igazi mártírjára, a fa-
siszta terroruralom áldozatára 
emlékeriink. 

DR. SÁRKÖZI ISTVÁN * 
Bódi Veronika sírjánál, az Al-

sóvárosi temetőben koszorúzás! 
ünnepséget rendez június 11-én, 
hétfőn délután 2 órakor az 
MSZMP Szeged városi bizottsága 
és Szeged megyei város tanácsa. 


