
bályozott keretek között védhették érdekeiket. A városz- 
szövetség sűrű levelezése, az állami kormányzati szer
vekkel folytatott alkuk dokumentumai segítségével be
mutatható az a folyamat, amely a magyarországi váro
sok állami ellenőrzését a 18. századra egyértelművé tet
te, és amely befolyásolta a városok gazdasági lehetősé
geinek körvonalait. Az adó és más katonai terhek, az 
iparés kereskedelem területén bekövetkezett változások 
mellett a kötet bepillantást enged a korszak hadsereg
szállítóinak üzleti tevékenységébe, a polgárság és a ka
tonaság. és városban lakó nemesek és kamarai alkalma
zottak konfliktusaiba, a városok érdekeit szabályozó 
polgári elit és az uralkodók, illetve az állami tisztviselők 
között létrejött alkuk hátterébe.

A mű két kötetes. Második kötetének jelentős része a 
feldolgozott forrásokat és szakirodalmat tartalmazza, 
amelynek gazdagsága bámulatos. A két kötet 528, illet
ve 394, azaz összesen 922 oldal. Az első kötet három na
gyobb egységre tagolódik: először az európai és a ma
gyar várospolitika sajátosságaival ismerkedhet meg az 
olvasó, majd a felső-magyarországi városszövetség is
mertetésére kerül sor. A kötetet annak kimerítő részle
tességgel feltáró bemutatása zárja, hogy a központi kor
mányzat várospolitikájára milyen tendenciák mentén re

agál a városi magisztrátus. Az értekezés utolsó két téma
köre a második kötetbe került: az előbbi mintának meg
felelően a központi és helyi duális viszonyokat mutatja 
be, de most nem alkotmányos-politikai oldalról, hanem 
a gazdaságirányítás szempontrendszerében. A művet 
egy húszoldalas, de jogtörténészek számára rendkívül 
értékes összefoglaló zárja, amely a városszövetségek, az 
azok városait irányító hatalmi elit, a szabad királyi váro
sok kapcsolatait és a magyarországi várospolitikát fog
lalja össze, a leglényegesebb és legjellemzőbb elemekre 
koncentrálva. Bámulatos, hogy a művet lezáró, már em
lített forrás- és irodalomjegyzék egymaga szinte százol
dalas. A mű legvégén angol és német nyelvű resumé ta
lálható.

Elmondhatjuk, hogy a mű korszakalkotó a várostörté
neti kutatásban, s a jogtörténész kollegák számára is 
alapvető forrásmunkát jelent, amennyiben a feudális ko
ri városi joggal kívánnak foglalkozni. A többezres jegy
zetapparátus magáért beszél, a feldolgozás tudományos 
színvonalára és lelkiismeretes alaposságára tekintettel a 
doktori mestermunkák sorozatcím szinte méltatlannak is 
tűnik ezen egyedi műremek láttán.

Völgyesi Levente

Egy nagy államférfi 
öregkora

GONDOLATOK PÖLÖSKEI FERENC: 
DEÁK FERENC UTOLSÓ ÉVEI 

CÍMŰ KÖTETÉRŐL
Pö löske i Fe re n c : D e á k  Fe ren c  uto lsó éve i 
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Ezeréves történelmünk sorsfordító hőseinek évfor
dulós dátumai tradicionálisan jótékony hatással 
vannak a magyar históriai múlt újragondolásának 

folyamataira. így volt ez akkor is, midőn a modern ma
gyar politikatörténet korszakos jelentőségű szereplőjé
nek, a korában még elevenen ható magyar történeti al
kotmány elméleti tudorának, s alkotó továbbfejlesztőjé
nek, Deák Ferencnek kétszáz esztendővel ezelőtti szü
letésére emlékeztünk. Mert bár a hajdan polgárosodás 
útjára lépett Magyarország állami építménye, s jogrend
szere egyik legmeghatározóbb építészének munkássá
ga, liberális nézetrendszerének értelmezése bő másfél 
százada egészen napjainkig -  jóllehet váltakozó intenzi
tással -  foglalkoztatta a hazai történetírás legjobbjait. 
Ám mégis többek érezhették -  távolról sem minden 
alap nélkül -  hogy „e fenkölt lelkű, nagy és bölcs ma
gyar emlékezete elmerülni látszik a múló időben, életé-
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nek tanítását és alkotásait, mintha belepné a feledés 
pora".1 Mások, már nem annyira a régebbi korok histo
rikusai közül. ..Deák Ferenc személyiségének formáló
dásáról" szóló tudományos színvonalú történeti iroda
lom hiányát,2 vagy még inkább a deáki életműnek egy
oldalúan a kiegyezésre fókuszáló bemutatását 
nehezményezték.’’

Klio munkásainak a „haza bölcsével" szemben hosz- 
szan fennálló, s nehezen kiküszöbölhető adósságállo
mánya azonban mintha a legutóbbi esztendőkben -  kö
szönhetően a születésének kétszázadik évfordulója al
kalmából fogant nekigyürkőzéseknek -  észrevehetően 
kisebbedet! volna. Konferenciák,4 s emlékülések5 érté
kes előadásai, illetve a deáki életutat már korábban lát
tató szerzők,6 valamint az ezekhez csatlakozó, a XIX. 
századi nagy magyar triász harmadik nagyformátumú 
szoboralakjára friss szemmel rácsodálkozó, kutatók va
lóban sokat tettek Deák nem halványuló jelentőségének 
felidézéséért.

Pölöskei Ferenc a legújabb kori magyar politika -  és 
intézménytörténet elismert historikusa, bizonnyal a 
bicentennáris alkalom ihletett hónapjaiban munkássá
gának újabb fontos kötetét hangsúlyosan Deák Ferenc 
élete záró évtizedének, a hanyatló egészségű, ám lanka
datlan intellektusú államférfi működésének szentelte. 
„A Deák Ferenc utolsó évei” címmel napvilágot látó 
mű7 szerzője szándékai szerint is bevallottan hősének a 
polgári állam kiépítése idején végzett munkásságát vet
te vizsgálat alá, melynek okát adva -  mint láttuk egyéb
ként másokkal szemben -  ekként formulázott: „erről ír
tak a legkevesebbet a történetírók. Emiatt 1867 utáni te
vékenységének számos területét máig homály fedi.”8



Az évfordulós tanulmánykötetek, s biográfiák sorából 
kiváló munka az országgyűlési reformnemzedék köré
ben magának korán elismerést kivívó zalai törvényhozó 
politikusi pályának első negyedszázadát csak jelzéssze
rűen felvillantó bevezető fejezetét követően teljes fi
gyelmét a tizenkilencedik század hatvanas évtizedében 
már tökéletes politikai vértezetben feltűnő államférfi 
munkásságára irányítja. Ezek azok az évek, amelyekben 
Deák jobbára a kiegyezési tárgyalási folyamat ki módo
lásában, s vezérlésében játszott szerepéért már a „haza 
bölcsének” neveztetett, s ebből fakadóan az államépítés 
dolgaiban, s a jogrendszer átalakításának kérdéseiben 
megkérdőjelezhetetlen tekintélyre tett szert. „A szűkebb 
és tágabb körben tett, illetve képviselőházi nyilatkozatai 
zsinórmértékül szolgáltak, tájékozódási pontokat jelen
tettek a magyar politikai közvélemény döntő többsége 
számára” -  állapítja meg szerzőnk.9

A tanulságos, s bőséges forrásanyagra támaszkodó 
tanulmány nagy ívű ecsetvonásokkal láttatja a deáki po
litikai életmű magaslatait, s lankás tereit. Bemutatja hő
sét „a kiegyezési tárgyalások kulcsszerepében”, az 
egyezkedő felek közötti „közvetítő-tanácsadói” mez
ben, minek köszönhetően sikeresen oldotta a Bécs és 
Pest közötti görcsöket elvezetve az alkufolyamatot, a 
48-as törvényeket is lényegében maradéktalanul tartal
mazó történeti alkotmány visszaállításáig, s a főúri 
„kollaboránsokat" nélkülöző felelős magyar kormány 
felállításáig.

Pölöskei -  felidézve a „közösügyi alkuhoz" vezető 
hosszú, s nemegyszer idegtépő konzultációs folyamatot 
- jó l  láttatja, hogy Deák. vagy ahogy ez idő tájt kortár
sai a háta mögött mind gyakrabban nevezték, az „öreg 
úr” számos ponton maga sem volt elégedett a zömmel 
neki tulajdonított művel. Ezért is történhetett meg. hogy 
hosszú hónapokon át, remélte a két központúvá váló bi
rodalom alkotmányos viszonyainak későbbi megváltoz
tathatóságát, további alakíthatását. Ám Bécs és Pest, s 
különösen a dinasztia bonyolult viszonyrendszerének 
fejlődési tendenciái éppen ellentétes irányba mutattak, s 
Deák „nemcsak az általa megalapozott kiegyezésnek 
vált foglyává, hanem a már nélküle folytatott újabb en
gedményeknek is, amelyek az uralkodói jogkör kiszéle
sítésében jelentek meg.”10 Tán ezzel, s ingadozó lelki és 
hanyatló testi állapotával volt magyarázható, hogy a na
pi politikától a koronázást követően egyre nagyobb tá
volságot tartott. Mind ez persze nem jelentette azt, hogy 
stratégiainak ítélt kérdésekben nem érvényesítette meg- 
kérdőjelezetlen befolyását, s csorbítatlan tekintélyét.11

S tette ezt nem csupán kortársaira kiható érvénnyel, 
de máig megszívlelendő módon.12 Pölöskei professzor 
különös érdeme -  hogy a deáki életkrónika egyidejű 
felvillantásával -  különös hangsúlyt ad a nagy államfér
fi azon gondolatainak, melyeket a huszonegyedik szá
zad politikai elitje is útravalóként szolgálhat. A munka 
mindezekből gazdag csokrot nyújt át mintegy kései, ám 
J egy zetek_____________________________________

1 Vértes István: Deák Ferenc sajtópolitikája. A Sajtó XIV. évf.
lO.sz. 1942.4.0.

2 Tanulmányok Deák Ferencről. Zalaegerszeg, 1976. Szerk.:

mégis hasznos intelemként.
Mert miként lehet értelmezni „a haza bölcse” azon 

gondolatait, melyeket a választási visszaélésekről egy
kor értekezők számára rögzített, mondván: a választási 
szabálytalanságok, csalások kiküszöbölésére „a jövőre 
nézve a választási törvények átdolgozása által kell ha
sonló bajokat megelőzni, a múltra nézve, pedig, ha ki 
jogában sértve volt a választások helytelen vezetése ál
tal, adhatott kérvényt és e fölött a bíróság ítélt. Lehet, 
hogy valakinek valamely bíróság ítélete nem tetszik; le
het, hogy valamely esetben a bírónak egyéni nézete kü
lönbözik az enyémtől vagy másétól; de a bírói ítélet 
előtt meg kell hajolnunk, mert a bíróságokat a ház ma
ga ruházta föl Ítélő hatalommal:”13

A szerző -  bizonnyal az olcsó aktualizálást nem 
szándékkal vállaló módon -  a majd két évszázados 
múltra visszatekintő adópolitikát tárgyazó polémia dol
gában is megszólaltja hősét. Az adók leszállítását, vagy 
jelentős csökkentését megfogalmazó programokat kár
hoztatva Deák vitriolos tollal írván jegyezte meg: „az 
ily izgatások veszélyesek is és magukban véve fonákok 
is. Mindenki tudja, hogy belszervezetünknek korszerű 
átalakítását az egész ország kívánja: jobb és gyorsabb 
igazságszolgáltatás, jobb és gyorsabb közigazgatás, ne
velés, iskolák, sok más közhasznú intézet fölállítása, 
hasznos beruházások múlhatatlanul szükségesek. Mind
ezek tetemes költséggel járnak. Ha valaki azt mondja: 
az indirekt adók eltörlését, az egyenes adók tetemes 
alábbszálIítását, de egyszersmind a fönnebb említett 
szükséges javításokat is várhatja a nép. az önmagával 
ellenmondásban van: mert tetemesen megszaporítani az 
állam költségeit, és ugyanakkor tetemesen alábbszállí
tani az állam jövedelmeit, valóban fonák fölfogás. De a 
szegény nép, mely nem képes államtudományi számítá
sokat tenni, hiszi a csalóka ígéretet...” 14

A munka jól, s hosszan láttatja, hogy a megreformált 
államrendszer stabilitásának megteremtéséért, az újabb 
és régebbi intézmények tekintélyének megőrzéséért De
ák Ferenc életének utolsó aktív félévtizedében sem 
szűnt meg munkálkodni. Ellenkezőleg, elmondhatjuk, 
hogy halványuló életerejének dacára éppen, hogy min
den energiáját a pesti parlamentarizmus építményének 
megszilárdítása, egyes elemeinek korszerűsítése, a bírói 
szervezet modernizációja, a nemzetiségi békesség meg
teremtése, s nem utolsó sorban az állam és egyház kap
csolatának elrendezése érdekében mozgósította. A bio
gráfiának szánt kötet így nem csupán azok számára vál
hat hasznos olvasmánnyá, akik az újkori magyar politi
ka nehezen túlszárnyalható óriása életműve teljes leltá
rát kívánják számba venni, de megkerülhetetlen az új 
szemléletű dolgozat a kortársi közönség, s így elsősor
ban a ma jurátusai, s bölcsészhallgatói számára is, akik 
Pölöskei professzor tanulmányából a polgári magyar ál- 
lam-és jogrendszer genezisét ismerhetik meg.

Révész T. Mihály

Degré Alajos. 5. p. A szerkesztő Hanák Péter egy 1975. decem
ber 12.-én elhangzott előadásából idézett.

3 Takács Imre: Deák Ferenc és a magyar közjog. In: Tanulmányok
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melyet neki még 25-dikén bemutattam, miután meghallá, hogy a 
házi adóról szóló részeket Andrássy ki akarta hagyatni, mondá. 
hogy ha kihagyjuk, ő teszi indítványba. A vége a dolognak az lett. 
hogy hozzá fogott a határozati javaslat diktálásához. s lett belőle 
hosszabb, mint eredetileg volt.... Később oda jött Andrássy és Hor
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12 L . erre még: Révész T. Mihály: Deák Ferenc időszerű üzenetei. 
Tekintet 2003/6. 3-10.

13 Pölöskei id. m. 87.
14 Deák a már akkor is divatozó választási licitről sem múlasztotta cl. 

hogy rosszallóan ne nyilatkozzék róla. ..Általában véve két veszé
lyes neme van az ámításnak. Egyik az, ha valaki elérhetetlen vá
gyakat ébreszt a népben. Vágyak az emberi természetben 
feküsznek. s míg azok a lehetőség vagy valószínűség körében van
nak. emelik a tevékenységet: de oly vágyak, melyeknek létesülése 
nem valószínű, sőt nem is lehető, clégülctlcnscgct szülnek még 
azoknál is, kik sorsukkal előbb meg voltak talán elégedve, elvon
ják őket azon ösvényről, melyen biztosabban juthattak volna va
gyonhoz; a munkásság és takarékosság ösvényéről. A sorstól és 
ajándékképp másoktól várják vagyoni állásuk javulását, melyet 
becsületes munka által inkább elérhettek volna. Sem a népnek, 
sem az országnak nem barátja az. a ki elérhetetlen vágyakat éb
reszt a könnyenhivők kebelében. A másik káros eljárás, a mivel is
mét nem vádolok név szerint senkit, a hatalom minden nemének, a 
kormánynak úgy. mint a törvényhozásnak keserű, gúnyos s gyak
ran rágalmazó megtámadása s ezzel azok tekintélyének a kisebb 
műveltségű népnél káros aláásása. Megróni a hibát jog és köteles
ség; de történjék ez oly módon, mely több kárt ne tegyen, mint 
hasznot. Az államhatalom minden ágában szükséges a tekintély: 
jusson bár kormányra egyik vagy másik párt. ily tekintély nélkül 
kormányozni képtelen leend. A kik oda szeretnék vinni a dolgot, 
hogy a megalkotott törvénynek is csak kétkedve, vonakodva enge
delmeskedjenek a hon polgárai: azok nem a kormányt, nem az 
egyik vagy másik pártot, hanem minden kormányt, minden pártot, 
magát az államot kívánják veszélybe dönteni." Uo. 88 -  89.
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Kézikönyv a dualizmusról
K o z á r i M ó n ik a : A  d u a lis ta  re n d sze r ( 1 8 6 7 - 1 9 ) 8 ) .

M o d ern  m a g y a r  p o lit ika i re n d sze rek  
S o ro za tsz e rk e sz tő : R o m sics Ig n ác  

P a n n o n ica  K ia d ó , Bu d ap est. 2 0 0 5  3 1 9 . p.
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Kozári Mónika munkájának célja, hogy bemu
tassa a magyar állam intézményrendszerének 
történetét 1867 és 1918 között. Hiánypótló 

mű, hiszen nincs kortárs tudományos munka, amely 
ebben a témában a hallgatók, a kutatók rendelkezé
sére állna. Sajnos az elmúlt évtizedekben annyit 
hangoztatták, hogy a dualista Magyarországról nem 
csupán közjogi szemszögből kell írni, hogy a Ki
egyezés által létrehozott struktúráról gyakorlatilag 
semmilyen jogtörténeti, intézménytörténeti munka 
nem született.

Alkotását kézikönyvnek szánta, „amely elsősorban 
nem új kutatási eredményeket tartalmaz, hanem egysé
ges keretbe foglalja a dualista államszervezethez tarto
zó intézményeket" (idézet a szerzőtől). Hangsúlyozza, 
hogy nem jogászként, hanem történészként írta meg a 
könyvet, közérthető formában, hogy a gyakran száraz
nak minősített téma ne csak a jogászok, hanem más tu
dományterület hallgatói és művelői között is érdeklő
désre tarthasson számot.

Nézetem szerint a könyv ennek a célnak meg is felel 
és rendkívül hasznos olvasmány hallgatónak és oktató
nak egyaránt, legyenek akár történészek, politológusok, 
vagy jogászok. Tárgyilagosan, szakszerűen és közérthe

tően tárgyalja végig az első modern magyar polgári ál
lam intézményrendszerének kialakulását, felépítését, 
változásait. A polgári állameszme ideológiájának meg
felelően jól elkülönítve ismerteti munkájában a tör
vényhozás, a végrehajtás, a közigazgatás illetve a tör
vénykezés, vagyis az igazságszolgáltatás intézmény- 
rendszerének fél évszázados működését.

Részletesen szól az egyes intézmények megváltozta
tását célzó reformokról, azok céljairól, a háttérben zaj
ló érdekkonfliktusokról. Világosan elemzi azokat az 
okokat és indokokat, amelyek sürgették, illetve adott 
esetben gátolták a döntéshozókat, az egyes intézménye
ket érintő változtatások megtételében. Külön hangsúlyt 
kap a műben Tisza Kálmán tevékenysége és szerepe, 
főleg ami a közigazgatást érintő reformokat illeti. Na
gyon plasztikus, ahogy a szerző végigviszi az olvasót a 
közigazgatás intézményrendszerét érintő változásokon. 
Úgy vélem, ez a mű leginkább kidolgozott és egyben 
legérdekesebb része.

Nyilvánvalóan az első kiadás miatt, de van néhány 
kigyomlálni való pontatlanság, elírás a műben. Az 
osztrák törvényhozás felsőházát Urak Házának 
(Herrenhaus) hívták, a koronatanácsot, mint elnevezést 
nem használták. Egy helyütt (31. p.) az szerepel, hogy 
a pragmatica sanctio 1687-ben keletkezett. Természe
tesen ekkor csak a Habsburg-ház fiági örökösödését 
ismerték el. 1885-ben, a felsőház reformja idején még 
nem létezett Közigazgatási Bíróság, következésképpen 
ekkor még nem lehetett a felsőház tagja ennek a bíró
ságnak az elnöke és másodelnöke. Csak 1896 után, 
amikor az említett bíróságot létrehozzák, lesznek majd 
a felsőház tagjai. Valószínűleg sajtóhiba a 300 ezer fo
rint is, mint cenzus a 131. oldalon. Az Esterházy-kor-


