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Egy lezáratlan vita

Beszámoló 
a Magyar Történelmi Társulat 
Teleki Pálról tartott vitaestjéről

2004. szeptember 15- 
én, kedden, 17 órakor 
tartotta a Magyar 

Történelmi Társulat évad
nyitó ülését, ahol Teleki 
Pál gróf politikai működé
séről hangzottak el előadá
sok. A hallgatóság létszá
ma lényegesen meghaladta 
a Társulat hasonló rendez
vényein szokásos létszá
mot, jelezve, hogy Teleki 
személye ismét a közér
deklődés középpontjában 
áll, talán annak a vitának a következtében is, amely idén 
tavasszal lezajlott arról, hogy kapjon-e az egykori mi
niszterelnök szobrot a fővárosban?

Kosáry Domokos a társaság elnöke, annál inkább is 
magáénak érezte a témát, mivel 1939 tavaszán a föld
rajztudós-miniszterelnök küldte tanulmányútra az 
Egyesült Államokba. Elmondta, hogy több történész
generáció van jelen, olyanok akik foglalkoztak Teleki
vel. A fiataloknak talán azért könnyebb a dolguk, mert 
nem élték át a negyvenes évek tragikus eseményeit.

Az elnöki megnyitó után az első előadást a legifjabb 
generációt képviselő Ablonczy Balázs tartotta Teleki 
második miniszterelnökségének három általa kiválasz
tott kérdéséről.

Az első Teleki Pál kormányzási módszerének elem
zése volt, az általa fenntartott kapcsolati hálón keresz
tül. Az előadó áttanulmányozta Teleki 1939-es határidő 
naplóját, és az előjegyzett találkozókat elemezve felvá
zolta, hogy kiknek a közreműködésével, hogyan kor
mányzott Teleki. A miniszterelnök a kormányából a 
legsűrűbben Keresztes-Fisher Ferenc bel ügy és gróf 
Csáky István külügyminiszterrel találkozott, a többi mi
niszterével és vezető köztisztviselőivel jóval ritkábban. 
Ez utóbbi két csoport tagjait megelőzték a találkozások 
gyakoriságában, Teleki állami tisztséget nem viselő bi
zalmasai. A miniszterelnök kiépített egy informális ha
talmi-diplomáciai struktúrát. Ritkán találkozott Bethlen 
Istvánnal, ami azért érdekes, mert a szakirodalomban 
gyakran hivatkoznak a „Bethlen-Teleki csoport” meg
határozó befolyására.

Teleki második miniszterelnöki periódusa alatt szü
letettjogszabályok több mint a fele a szociális törvény
kezés tárgykörébe tartozik, a telepítési törvényektől 
kezdve, a napi nyolc órás munkaidő bevezetésén át a 
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(Ez utóbbi csak a háború után valósult meg.) Ablonczy 
radikális konzervatívként jellemezte Teleki szociálpoli
tikáját.

A harmadik kérdéskör az öngyilkosságra vonatko
zott, Ablonczy Balázs készülő Teleki monográfijában, 
amely várhatóan jövő év tavaszán jelenik meg az Osiris 
kiadónál, részletes pszichológiai elemzést ígért a mi
niszterelnök utolsó napjairól, amikor több családi tragé
dia érte. Azt leszögezte, kizártnak tartja, hogy Teleki 
Pál nem öngyilkos lett.

A második előadó, Ungváry Krisztián nem tudott el
jönni. ezért előre megírt előadását Zeidler Miklós olvas
ta fel. Ungváry dolgozata mind megfogalmazásaiban, 
mind tartalmában nagyon kritikus volt, és több helyen 
kiváltotta a hallgatóság ellenérzését. Teleki antiszemi
tizmusával, külpolitikai hibáival és azon magatartásával 
foglalkozott, hogy tudósi tekintélyét a fajelmélet igazo
lására használta fel. Ungváry szerint Teleki meggyőző- 
déses antiszemita volt, aki a zsidóságot ki akarta rekesz- 
teni. Nem igaz az a történettudományban és a közvéle
ményben elterjedt nézet, miszerint a zsidótörvények né
met nyomásra születtek. Ennek alátámasztására elhang
zott, hogy a magyar zsidótörvények bizonyos vonato
zásban még a nürnbergi törvényeken is túl mentek. A 
mentesítéseket emelte ki, miszerint a magyar törvény 
csak szigorúan körülhatárolt kategóriákba tartozó sze
mélyeket mentesített, és nem adott lehetőséget az ál
lamfőnek mérlegelésre. Kiemelte azt is, hogy Teleki 
1939-1940-ben a németektől függetlenül a zsidóság ki
telepítését célzó európai konferenciáról gondolkodott, 
és Hitlerrel való találkozása alkalmával ő hozta szóba a 
zsidókérdést, nem a német diktátor. Teleki mint tudós, 
rasszista alapon állt, a náci Németországgal is fajvédel
mi okból szállt szembe, és már kultuszminiszterként 
mindent megtett a németség beolvasztására. Már 1904- 
ben biológiai fajelméleti szemléletű cikket adott közzé 
a Huszadik Század hasábjain. Költői kérdéssel zárta 
dolgozatát Ungváry: mit ér az antifasizmus nem de
mokrata alapon.

Zeidler Miklósnak a második Teleki kormány külpo
litikájáról szóló színvonalas, Juhász Gyula erről a témá
ról írt alapművét kiegészítő, új kutatási eredményeket 
és megközelítési módokat tartalmazó előadása bizonyos 
szempontból áldozatul esett annak a ténynek ,hogy köz
vetlenül az Ungváry- dolgozat után hangzott el, és a kö
zönség az Ungváry-dolgozathoz való hozzászólásra ké
szült, vagy a hozzászólásokat várta, amelyek nem ma
radtak el. Többen fájlalták, hogy Ungváry Krisztián 
nem volt jelen személyesen, ezért nem alakulhatott ki 
igazi vita.

Jeszenszky Géza egykori külügyminiszter szerint 
minden történelmi kutatásnak és értékelésnek alapelve 
kell hogy legyen, hogy a szereplők ne korukból kira
gadva, más korszak normái alapján ítéltessenek meg, 
hanem saját koruk normái szerint. A biológiai alapú tár
sadalomszervezés eszméje elterjedt volt a 20-as 30-as 
években, nemcsak a szélsőjobboldalon, hanem a széles 
tudományos közvéleményben. Hasonló a helyzet az an
tiszemitizmussal is, Jászi Oszkár műveiből is lehet
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olyan részeket kiemelni, amelyeket a mai korszak egy
értelműen antiszemitának tart.

Vígh Károly -  maga is egy Teleki könyv szerzője -  
szenvedélyesen támadta Ungváry személyét és monda
nivalóját. Teleki náciéi lenességét hangsúlyozta, és a 
lengyel menekültek befogadásával szerzett elévülhetet
len érdemeit emelte ki. Ablonczy Balázs megvédte kol
légája személyét, hangsúlyozta: nem ért egyet 
Ungváryval, számos szakmai vitájuk van, de ez nem je
lenthet személyeskedő támadásokat.

Fellegi Adóm zongoraművész, a szoborvita kezde
ményezője is felszólalt az ülésen. Elmondta: tragikus 
sorsú személyiségnek tartja Telekit, de az ő családja ül
dözést szenvedett a Teleki által beterjesztett törvények 
miatt, emiatt kezdeményezte a vitát.

2004. október 6-án a Magyar Tudományos Akadé
mia Székházának felolvasótermében tartotta meg 
nyilvános előadóülését az Akadémia Gazdaság- és 

Jogtudományok osztálya. Az ülés előadója HamzcíGá
bor professzor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Római jogi tanszékének vezetője, az MTA levelező tag
ja volt, aki „A modern jogrendszerek tagozódása és a 
római jogi tradíció” címmel tartotta meg székfoglaló 
előadását.

Az ülést Török Ádám, az Akadémia Gazdaság- és 
Jogtudományok osztályának elnöke nyitotta meg, kö
szöntve a termet zsúfolásig megtöltő hallgatóságot. Is
mertette az előadó életútjának fontosabb állomásait, ki
emelve a római jog, a magánjogtörténet és az összeha
sonlítójog területén végzett széles körű kutatásait, szer
kesztői munkásságát, felsorolva nemzetközi elismeré
seit, külföldi szakmai szervezetekben végzett tevékeny
ségét.

Hamza Gábor előadása bevezetéseként, a modern 
jogrendszerek tagozódása és a római jogi tradíció téma
körének feldolgozásánál abból indult ki. hogy a legszé
lesebb értelemben vett római jogi hagyomány ma is 
használható alapot ad a jogrendi tagozódás vitatott kér
désének megítéléséhez. Néhány gondolatban szólt a tör
téneti, a létező római jogban mutatkozó tagozódás kér
déséről, a ius civile, a ius honorárium és a ius praetori- 
um viszonyáról. Kifejtette, hogy a belső tagozódás, il
letve a tudományos igényű klasszifikáció gondolata gö
rög eredetű. A rómaiak -  bizonyos praktikus igényektől 
indíttatva -  úgy érezték, hogy szükséges a létező jog
rendszernek, a ius civilének, a római polgárok jogának, 
valamilyen klasszifikációja, partíciója, ami azonban 
nem felel meg a jogrendszer -  mai értelemben vett -  
jogágakra történő tagolásának. A ius civile több jelenté
sű szó -  többek között -  szinonimája a magánjognak, a 
ius privatumnak, mivel a jogtudósok által művelt anyag 
döntő hányadát a magánjog alkotta. A birodalmi jog, az 
impérium joga, a klasszikus korban új tagozódást mu
tat, a civil jog -  prétori jog fogalompárt felváltja a ius 
publicum -  ius privatum divízió. Ennyiben kétségtele
nül közeledünk a modern jogrendszerek tagozódásának

Többen hozzászóltak Teleki társadalompolitikájának 
kérdéséhez, többek között a földkérdésről vallott néze
teiről beszéltek, valamint Salazar portugáliai kísérleté
nek reá tett hatásáról.

Zárszavában Kosáry Domokos elnök elmondta, he
lye van a vitának, örül az álláspontok ütközésének, és 
felhívta a figyelmet arra, hogy minden véleményt meg 
kell hallgatni, azokkal vitába lehet szállni, egymás sze
mélyének a tiszteletben tartása mellett.

Várható, hogy az előadások publikálása után a vita 
folytatódni fog, és újabb adalékokkal gazdagíthatja Te
leki képünket. Különösen várjuk az Ungváry Krisztián 
dolgozatával kapcsolatos reakciókat.

Bakonyi Péter
■Oj .  j ,
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A  modern jogrendszerek 
tagozódása és a 
római jogi tradíció
Hamza Gábor professzor 
székfoglaló előadása 
a Magyar Tudományos Akadémián
kérdéséhez, mivel a kontinentális jogrendszerekben a 
döntő osztályozási alap, a ius publicum -  a közjog és a 
ius privatum -  a magánjog közti elválasztás. Ulpianus a 
következőképpen fogalmaz a Digestában: a közjog a 
vallási dolgokra, a papi és az állami tisztségekre vonat
kozik. A közjog ilyen értelemben az állam szervezeté
vel kapcsolatos és a vallási szervezetek jogát, a religiot 
jelentette, szemben a magánjoggal, amely a római pol
gárok, a cives romani személyi, családi és vagyoni vi
szonyait foglalta magába. A további ulpianusi distink
ció szerint a jogtudománynak két fő része van: a közjog 
és a magánjog. A közjog az a jog, amely a római állam
ra vonatkozik, a magánjog pedig az, amely az egyének 
érdekét tartja szem előtt. Egyes dolgok ugyanis a köz 
hasznát szolgálják, mások pedig a magánszemélyekét. 
Megjelenik ebben a klasszifikációban a közhasznúság, 
a közérdek, az utilitas publica, szembeállítva a magán
érdekkel, a polgárok érdekeivel, az utilitas privatá-val. 
Kérdés, hogy célszerű-e ezt a választóvonalat, különb
ségtételt részben a római jogra, részben pedig a XX. 
század jogrendszereire alkalmazni? Hamza Gábor le
szögezte: megállapíthatjuk, hogy a római jogászok szá
mára a jogági elválasztásnak nincs gyakorlati jelentősé
ge, inkább az általános osztályozás egy formájaként je
lent meg.

Ezen a ponton utalt a római jog továbbélésére. A 
glosszátorok köréből kiemelte Placentinus munkássá
gát, akinek a nevéhez fűződik első ízben a jogági tago
zódás megfogalmazása, a jogrendszernek jogágakra 
történő felbontása. Ő azonban a ius publicum és a ius-—
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