
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. „  .
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