
Ennek len aztán a következménye az is. hogy az 1848. január 6- 
án Kolozsvárt elfogadott úrbéri törvény hatálya a székely öröksé
geken lakó jobbágyokra és zsellérekre nem terjedt ki. |Vö.: Cor- 
pus Juris Hungarici. Erdélyi törvények. (Bp. 1900. 674. p.)]
A levél írója, aki megbízott vagy jegyző, esetleg ügyvéd is lehe
tett. láthatóan jól ismerte a székely jogot.
A Kolozsvári Történeti Intézet Fotólékája. 17449-17451/1848. 
K1LYÉNI SZÉKELY Mihály: A nemes Székely Nemzetnek 
Constitutiói. (Marosvásárhely, 1818.40. p.)

s SÁNDORFY Kamill: Erdély reformkorszakának jogtürténcte. 
(Bp. 2000. 85. p.)

l'  A közszékelyeket csak általános felkelés esetén szólították fegyverbe.
10 Corpus Juris Hungarici 1540-1848. évi Erdélyi törvények (Bp. 

1900. 145. p.)
11 KILYÉNI SZÉKELY Mihály im. 228 p.
i: EGYED Ákos: Az utolsó erdélyi rendi országgyűlés. (Marosvá

sárhely. 2001. 120-125: 237-239. pp.)
| ! Ebben az időben gyakoriak voltak az önkényes földfoglalások.

Hagyományőrző módon 2005. február l-jén találkoz
tak a tudomány képviselői, hogy a jeles évforduló 

napján megvitassák a történelmi tradíciók fényében a 
köztársaság intézményének mai magyarországi helyze
tét. A rendezők -  az MTA Politikai Tudományok Inté
zete. az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Inté
zete és a Politikatörténeti Intézet -  választása a hely
színt illetően a Néprajzi Múzeum alkalomnak megfele
lő és kellően impozáns Dísztermére esett. A Miniszter- 
elnöki Hivatal és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz
tériuma által támogatott konferenciát illetően Hitler Ist
ván kulturális miniszter köszöntőjében nagy örömmel 
üdvözölte a kezdeményezést, majd pedig az ilyen jelle
gű találkozók fontosságát hangsúlyozva utalt a tudomá
nyos élet és a politika képviselőinek a felelősségére a 
köztársaság eszméjének közkinccsé tételével kapcsolat
ban. A miniszter úr a politika oldaláról az első megha
tározó lépésként ígéretet tett arra. hogy kezdeményezni 
fogja február 1-jének, a köztársaság napjaként történő 
parlamenti elfogadását. így reményei szerint ezen jeles 
napot 2006-ban már -  az 1946. évi 1. te. hatályba lépé
sére emlékezve -  nemzeti ünnepként tarthatjuk majd 
számon.

Ezen köszöntőt követően Földes György nyitotta 
meg a konferencia-napot. A Politikatörténeti Intézet fő
igazgatója elsőként Kende Pétert kérte fel „A köztársa
sági gondolat magyarországi állásáról” szóló előadásá
nak megtartására. Kende a kérdéskör megfelelő behatá
rolása érdekében a definiálási lehetőségekkel vezette fel 
mondandóját, majd kitért a jelenkori köztársasági gon
dolat megítélésének egyik meghatározó szempontjára, 
azaz a királyság szimbólum-rendszerének és a köztársa
sági kormányforma sajátosságainak jellegzetes szimbi
ózisban való együttélésére. Végül azzal a megállapítás
sal zárta előadását, hogy a magyar republikánus hagyo
mány -  egyfajta koherens eszmerendszer hiánya ellené
re -  tényszerűen dokumentálható, és kezdete gyakorla
tilag az 1848-ban már megvalósuló parlamentális kor
mányzás és a kormányzati felelősség intézményére 
nyúlik vissza. Ezen fejtegetésekhez kapcsolódóan -  
egyébiránt a programfüzetből lehagyott Kende Péter 
helyén eredetileg feltüntetett -  Bayer József is a repub
likánus eszme jelenkori fontosságát hangsúlyozta hoz
zászólásában. Véleménye szerint ezen kormányforma 
jelentőségét napjainkban a legitimitás kérdése veti fel, 
így szerinte kulturális és politikai cél egyfajta köztársa
sági-kultusz kialakulása.

Pölöskei Ferenc „A köztársasági eszme a XX. száza-

SZEMLE
A köztársaság és a 
XX. századi Magyarország
EGY KONFERENCIA MARGÓJÁRA 
2005. FEBRUÁR 1.
di Magyarországon” címmel Kendéhez hasonlóan a ki
rályság és a köztársaság hazánkban megvalósuló kon- 
fúz jellegét emelte ki. Előadásában a republikánus esz
meiség hagyományainak hiányát nyomatékosította. En
nek indokát abban látta, hogy az 1989-ben kikiáltott, el
ső tartós köztársaságot megelőzően létrejött „formáci
ók” rövid fennállásuk okán számottevő hagyomány ki
alakulását nem tették lehetővé.

Ezen általános jellegű, a kérdéskör egészét megraga
dó felszólalásokat követően Hajdú Tibor az 1918-as 
népköztársaság elemzése kapcsán -  meglehetősen ne
hezen alátámasztható érvek segedelmével -  arra a meg
állapításra jutott. hogy Magyarországon 1946-ban nem 
valamiféle király nélküli királyság rendszerét szüntették 
meg, hanem mindössze az addigi „zavaros köztársa- 
ság”-ot állították helyre. Ezen érvelés talán legkézen
fekvőbb gyenge pontja, hogy azzal kívánta alátámaszta
ni a köztársaság 1919-től számítandó folytonosságát, 
hogy -  többek között Horthy kormányzói jogkörének 
hiányosságait felhozva -  cáfolta a királyság tényleges 
fennállását.

Hubai László az 1946. évi I. te. vonatkozásában a 
rendkívül rövid időre korlátozott polgári demokrácia ál
tal meghatározott történelmi feltételeket, a jogszabály 
megszületésének körülményeit és végül pedig a szabá
lyozás tartalmi értékeit vázolta fel előadásában. A tör
vényhozás legjelentősebb érdemeként a királyságtól, a 
király nélküli királyságtól és végső soron a csak nevé
ben népköztársaságtól történő elszakadást megvalósító 
jellegét emelte ki. Hubai ugyan egyetértett Kendével 
abban, hogy a köztársasági gondolatnak hazánkban 
nincs -  más országokhoz hasonló -  koherens eszme- 
rendszere, mégis hangsúlyozta, hogy jelen történelmi 
helyzet kiváló lehetőség arra, hogy egy „új” magyar 
köztársasági tudat alapjává váljon.

Ezen kérdéskörben vizsgálta Föglein Gizella előadá



sában az 1944-1949 közötti időszakra vonatkozóan az 
államfő intézményének szabályozási és tartalmi kérdé
seit. Ezen elemzés eredményeképpen megállapítható, 
hogy a megjelölt terminus folyamán a jogszabály válto
zások a pártközi megállapodások egyre szélesebb kör
ben való térnyerése mellett az államfői pozíció ellehe
tetlenítéséhez vezettek. A jogkörök folyamatos szűkíté
se végül az elnöki tanács felállításával a teljes a tisztség 
megszűnéshez vezetett, és végső soron maga a köztár
saság sem „élte meg” a négyéves ciklus végét.

Ezt követően Feill István az 1946-os köztársaság 
eszmeiségének az 1956-os forradalomban való megje
lenését elemezte. Arra a kérdésre, hogy vajon volt-e az 
1956-os eseményeknek alkotmányos berendezkedésre 
vonatkozó gondolatisága, a kézenfekvő nemleges vá
lasz mellett még felvetett az előadó néhány említésre 
méltó lehetőséget. Ez esetben tehát el kell tekinteni a 
rendelkezésre álló idő rövidségétől. Egy ilyen megkö
zelítés alapján Feitl szerint az mondható, hogy „a leve
gőben mégis benne volt” valamiféle republikánus irá
nyultság. Ezt támasztja alá a szabadságjogok megte
remtésének célkitűzése mellett az a tény is. hogy a for
radalom részesei nem az ideiglenesség érzésével gon
dolkodtak saját pozíciójukról, és ennek jegyében az 
1946-1949-es szisztéma szerint kívántak egyfajta új 
pártstruktúrát létrehozni, új alkotmány alkotni és ennek 
kapcsán a népköztársasági kormányformát köztársasá
gira változtatni.

Ez a némileg vitatható érvelés -  a többi előadó ha
sonló fejtegetéseivel egybecsengő módon -  egy nehe
zen körvonalazható és gyenge lábakon álló (jog)- 
folytonosság nyomainak hangsúlyozásával kívánta alá
támasztani azt az előzetes felvetést, hogy mégis felfe

dezhető 1918-tól (vagy adott esetben 1848-1849-től) 
Magyarország történelmi és jogi tradíciójában a köztár
sasági tudat.

Az előadások sorát Ripp Zoltán zárta az 1989-es köz
társaság létrehozásával kapcsolatos elemző bemutatásá
val. Ebben Ripp először a legitimációs kérdés szerepét 
elemezte; majd a köztársasági alkotmány létrejöttének 
körülményeit, koncepcióját és tartalmi sajátosságait 
foglalta össze; végül pedig a hatalmi-politikai harcok
nak a köztársaság létrehozására gyakorolt befolyását is
mertette. Mindezek alapján leszögezhető, hogy egy a 
korábbi berendezkedéstől elszakadni kívánó, de a poli
tikai-történelmi feltételek korlátái közé szorított erősen 
kompromisszumos megoldás született 1989-ben. Mégis 
ezen időszak és törvényhozás elvitathatatlan érdeme, 
hogy megteremtette hazánkban egy modern köztársaság 
jogi és politikai alapjait.

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt a kérdéskör 
részletes és hosszas megvitatására már nem kerülhetett 
sor. mégis megállapítható, hogy az adott témák méltán 
elismert kutatóitól gondolatébresztő előadások hangzot
tak el az érdeklődő közönség előtt. Izsák Lajos, az ÉL
TÉ rektor-helyettese zárszavában az előadók méltatása 
mellett hangsúlyozta az ilyen jellegű tudományos talál
kozók jelentőségét, és ezen összejövetel legfőbb céljá
nak a jövő évi. az 1946-os köztársaság 60. évfordulóján 
esedékes konferenciára való felkészülést jelölte meg. 
Mégis megjegyzendő, hogy remélhetőleg jövőre m ár- 
ilyen alapvető jogi kérdéseket is érintő témakörök kivá
lasztása esetén -  a történészek mellett jogtörténészek, 
jogászok is helyett kaphatnak az előadók sorában.

Davidovics K risztina

Elpusztult 
és pusztuló falvak

2003 nyarán alakult Az Elpusztult és Pusztuló 
Magyar Falvakért Egyesület, amelynek szülőatyja 

Dr. Kovacsics József professzor volt. A szervezet cél
ja a XVII. század végéig az ország területén elpusztult 
falvak emlékének megőrzése, és a XVIII. század végi 
népességszámhoz képest 50%-nál nagyobb mértékben 
fogyó falvak sorsának segítése.

Az Egyesület feladatának tekinti az elpusztult 
faluról, mint Kulturális Örökségről való megem
lékezést, illetve a leépülő, visszafejlődő községek 
népességtörténetének bemutatását, ezzel felhívva a 
figyelmet a sokszor már az alapellátásra és népesség
reprodukcióra is képtelen településekre. A feladat 
végrehajtásának eszközeként emléktáblák állítását, 
illetve helyi és országos szintű konferenciák 
szervezését jelölte meg az alapszabály.

Az Egyesület 2005. február 8-án tartotta köz

gyűlését. ahol az éves beszámoló után elnökválasztás
ra került sor, az alapító-elnök halála miatt. A köz
gyűlés Dr. Blazovich László egyetemi tanárt válasz
totta elnöknek.

A választás után rövid tudományos ülésre került 
sor, amelyen Dr. Blazovich László a történeti 
helységnévtárak szerepét ismertette a falukutatásban. 
Előadásában a magyar falvak változásának történelmi 
tendenciáiról és a névrendezés szabályozásának 
fejlődéséről tartott rövid ismertetőt. A történeti 
helységnévtárak kutatásban való jelentőségét a Pesti 
Frigyes és Fényes Elek általi összeírásoktól kezdve, 
az 1913-ban kiadott helységnévtáron keresztül, a 
Kovacsics József által szerkesztett Történeti Statisz
tikai Helységnévtárig mutatta be az előadó, majd 
megemlítette az utóbbi években elterjedő megyei 
helytörténeti lexikonok kiemelkedő szerepét.

Az ülés zárásaként Hárshegyi József,
Monostorapáti polgármestere, a 850 éves Almádi 
Apátság romjainál 2005. május 16-án tartandó emlék
tábla-avatás és tudományos ülés előkészületeiről szá
molt be a hallgatóságnak. „  .

*  5 P afféri Zo ltán


