
Deák testvérek levelezése alapján sikerrel vázolja 
fel az uradalom gazdálkodásának jellem ző vonása
it. Egy reformkori középbirtokos család gazdálko
dásának, jövedelmeinek elem zésén túl a szerző 
még a birtokközpont, Kehida, illetve a családi kúria 
bemutatásának is hagy helyet. Adatai a lényegre 
szorítkoznak, és segítségükkel Molnárnak sikerül 
emberközelbe hoznia a reformkori hétköznapokat.

Több fejezet foglalkozik eseménytörténettel, így 
Deák Antal országgyűlési szerepléseivel (Zala m e
gye követei az 1825-1827. évi országgyűlésen; D e
ák Antal az 1830. évi országgyűlésen; Zala követei 
az országgyűlésen 1833 áprilisáig). E pozsonyi di
étákkal kapcsolatos adalékok segítségével Molnár 
érzékletesen mutatja be a korabeli törvényhozási 
munkát, a különböző reformkori politikai irányza
tokat. Deák Antal és Deák Ferenc követi megbíza
tása kapcsán (kettejük között 14 év volt a korkü
lönbség!) a szerző kitűnő példán keresztül de
monstrálja a reformnemzedékek közti felfogásbeli 
különbségeket, és az ellenzék által képviselt politi
ka másfél évtized alatti megváltozását.

Végül, de nem utolsósorban eseménytörténettel 
foglakozik a Zala várm egye rendi ellenállása  
1821-1823  közti fejezet, amely elsőként dolgozza 
fel a megye rendi ellenállásának történetét. Az itt 
leírtak két szempontból is fontosak: egyrészt a zalai
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A Zala Megyei Levéltár nemrégiben megjelent 
kötete az intézmény két korábbi vezetője és 
tudományos munkásságuk előtt tiszteleg. 

Degré Alajosra, a levéltár egykori igazgatójára és 
Szabó Bélára, a megye utolsó főlevéltárnokára egy
aránt egy-egy tudományos üléssel emlékeztek Zala
egerszegen.

2004. április 7-én Jogtörténész és levéltáros cím 
mel tartottak emlékülést Degré Alajos halálának 
20. évfordulója alkalmából. Az 1956-ban vállalt 
szerepe miatt az egyetemi katedráról eltávolított 
jogtudós a Zala Megyei Levéltárban kapott állást, 
és annak vezetőjeként hatalmas szerepe volt az in- 
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események feldolgozásával hozzájárulnak a 1820- 
as évek köztörténetének alaposabb megismerésé
hez, és várhatóan más megyékben is ösztönzik 
majd a hasonló irányú kutatásokat, másrészt pedig 
Zalában történtek új megvilágításba helyezik a 
szom szédos megyékben, így Vas vármegyében 
1827-1832 között lezajlott eseményeket, amelyek 
az ottani főispán, herceg Batthyány Fülöp lemondá
sához vezettek.

Összegzésül elmondható, hogy Molnár András
nak Deák Ferenc ifjúságát feldolgozó monográfiája 
egy, a magyar történetírás hagyományait figyelem 
be vevő, több tudományág legújabb eredményeit 
hasznosító, biztos kézzel megválogatott hatalmas 
szakirodalomra és forrásanyagra épülő, komplex 
munka. A könyv előnye, hogy közérthető, olvasmá
nyos formában, az egyik legnagyobb államférfi 
életrajzán keresztül mutatja be nemzeti történel
münk talán legérdekesebb korszakát. Molnár And
rás könyve minden érdeklődő számára élvezetes o l
vasmány; csak remélhetjük, hogy a szakemberek és 
a történelem iránt érdeklődők mellett utat talál 
majd a középiskolákba, illetve a jogi és bölcsész
képzésen keresztül a jövő történész- és jogásznem
zedékeihez.

Domaniczky Endre

tézmény korszerű, a tudományos követelmények
nek megfelelő újjászervezésében. Mindemellett je
lentős tudományos munkásságot is folytatott, élete 
utolsó éveiben pedig ismét lehetőséget kapott az 
oktatásra. Az emlékülésen egykori kollégái és tisz
telői idézték fel munkásságának fontos állomásait, 
ezen előadások szövegét közli a most megjelent kö
tet.

M ezey Barna az egyetem i tanár Degré Alajos 
alakját idézi fel. Degré oktatói munkásságát igen 
korán kezdte, de pályáját az 1956-ot követő fegyel
mi eltávolítás derékba törte. Csak élete utolsó éve
iben térhetett vissza az oktatáshoz, 1982-ben az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo
mányi Karán cím zetes egyetemi tanári címet ka
pott. Épp ezért nem írhatott önállóan jogtörténet 
tankönyvet, nem alakulhatott ki „Degré-iskola” a 
jogtörténet-tudományban. Mindennek ellenére lek
tori tevékenysége kiemelkedő jelentőségű volt, és 
számtalan tanulmánnyal gazdagította a tudományt.

Degré Alajos korai munkásságának fontos állo
mását mutatja be Béli G ábor Degré Alajos és a ré
gi gyámsági jog című tanulmánya, amely egyben 
képet ad Degré munkamódszeréről, az igen alapos 
nem csak törvényszövegre, hanem az okleveles em
lékekre is kiterjedő elemzésére. A gyámsági jog  
kapcsán a Hármaskönyvvel, annak keletkezéstörté
netével is behatóan foglalkozott.



Jog
Németh László  tanulmánya egy igen érdekes, és 

kevéssé ismert epizóddal foglalkozik, egyben a 
gyakorló jogász Degré pályáját is bemutatja. Bírói 
kinevezése után hamarosan az Igazságügyi minisz
tériumba rendelték szolgálattételre. A székely  
szombatosok ügyének miniszteri biztosa lett. A 
székely szombatosok a reformáció szélsőségek ága
ként Mózes könyvei szerint éltek, majd a zsidóság 
emancipációja után hivatalosan is beléptek az izra
elita felekezetbe. A zsidótörvények alapján elvben 
zsidónak minősültek, származásuk szerint széke
lyek voltak, és megfelelő igazolás után mentesültek 
a hátrányos megkülönböztetés alól, amennyiben 
visszatértek a keresztény felekezetek valamelyiké
be. A minisztérium igen liberális jogszabály-értel
mezésének kialakításában Degrének komoly szere
pe volt. éppen jogtörténeti jártassága miatt bízták 
meg a feladattal.

Kapiller Imre. aki fiatal levéltárosként maga is 
beosztottja volt. Degré Alajos levéltárosi és levél
tár-igazgatói pályájáról közöl tanulmányt. Bár a le-

Három esztendeje, amikor az Osiris Kiadónál 
megjelent Mezey Barna és Szente Zoltán 
könyve, az Európai parlamentarizmus- és al

kotmánytörténet. amely azóta több egyetem állam- 
és jogtudományi karán kötelező vagy ajánlott tan
anyag, sejthető volt. hogy a munkának lesz (kell, 
hogy legyen) jelenkortörténeti folytatása. A szakma 
félhivatalosan ..Parlamentarizmustörténet 2.” néven 
emlegette a készülő kötetet, amelyet címe végül 
nem sorszámmal, hanem korszakmegjelöléssel (és 
a szavak eltérő sorrendjével) különböztet meg az 
elsőtől. Az egyszerűség kedvéért ezt „második kö
tetként” említjük a továbbiakban, azonban hangsú
lyozzuk, hogy egyetértünk a szerzővel a címválasz
tásban.

Vitakérdés a jogtörténet-tudományban, hogy hol 
húzódik a joghistória és a tételes jog  közvetlen 
előzményeinek korszakhatára, illetve létezik-e ez a 
cezúra egyáltalán? A kérdésre az egyik lehetséges 
válasz, hogy létezik ilyen határvonal, de értelem
szerűen jogterületekenként és régiónként eltérő. Ha 
ezen a nyomvonalon haladunk tovább, megállapít
hatjuk. hogy Nyugat-Európa alkotmánytörténete te
kintetében a „jelenkor” a második világháború után 
kezdődik. Közép- és Kelet-Európábán pedig érte
lemszerűen a polgári alkotmányossághoz történő 
visszatéréssel, azaz 1989-90-ben. Ebben a megkö
zelítésben a parlamentarizmus-történeti könyv első 
kötete egyértelműen alkotmánytörténet, a második 
kötet pedig napjaink összehasonlító alkotmányjo
gának történeti és elméleti megalapozása, egyben a 
hatályos alkotmányok rendszerének, főbb intézmé
nyeinek bemutatása.

véltárosi pálya kényszerpálya volt Degré számára, 
igen mostoha körülmények között igyekezett meg
felelő körülményeket teremteni, rendezte a levéltá
ri anyagot, segédleteket készített, együttműködést 
alakított ki a többi közgyűjteménnyel, és a környék 
múzeumaival is. Levéltárosi munkájához kapcsoló
dik tudományszervező tevékenysége, amelyet Kiss 
G ábor  dolgozott fel írásában. Ezen a területen is 
sokrétű tevékenységet végzett, történelmi olvasó
könyvet állított össze. Legjelentősebb kezdeménye
zése a kiadásra sajnos azóta sem került, teljesen el 
sem készült Zalai helytörténeti lexikon volt. Ezzel 
kapcsolatban munkatársaival hatalmas munkát vég
zett. a kutatás eredményei a levéltárban máig hoz
záférhetőek.

A Molnár András szerkesztette kötet Degré Ala
jos fordulatokkal teli pályájának minden fontos epi
zódját bemutatja, és méltó emléket állít a neves jo g 
történész-levéltárosnak.

Frey Dóra

Újabb európai 
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A két kötet cím e nem véletlenül tartalmazza a 
parlamentarizmustörténet kifejezést: az európai ál
lamok alkotmánytörténetét és mai alkotmányos be
rendezkedését ugyanis sajátos megközelítésben tár
gyalja. Vizsgálata középpontjában a legmagasabb 
szintű politikai döntéshozatal, a képviselet és kép
viseleti szervek története, az országgyűlések kiala
kulása és az alkotmányos rendszerben betöltött sze
repe áll, a parlamentáris rendszerek történeti ha
gyományait és logikáját kutatja, kitérve az eltérő al
kotmányos megoldások sajátosságainak ismerteté
sére is. A parlamentarizmustörténet ilyen értelem
ben természetesen kormányforma-történet, de egy
ben a politikai gondolkodás, döntéshozatali mecha
nizmusok és technikák históriája is. Nem véletlen, 
hogy az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán az 
első  kötet anyagára épülő stúdium a politoló
gushallgatók számára kötelező alaptantárgy, a jo g 
hallgatók számára pedig (az állam- és jogtörténeti


