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Igen, bármilyen hihetetlenül hangozzék is, a magyar 
történelemnek vannak haladó hagyományai. Nem is 
akármilyenek. Amerikától Franciaországig sokan 

megirigyelhetnék. Csak néha nem tudunk, vagy nem 
akarunk visszaemlékezni rájuk. Mindkét „politikai ol
dal" hajlandó rossz helyeken tapogatózni, amikor szel
lemi elődeit keresi, pedig a polgári demokrácia tradíci
ói itt vannak, karnyújtásnyira.

A kollektív emlékezet felfrissítésében segíthet ben
nünket a Múltunk című folyóiratról, a szociáldemokrá
cia történetével kapcsolatos könyveiről és forráskiadvá
nyairól ismert Napvilág Kiadó gondozásában, 2007 
februárjában megjelent (elnézést a szójátékért: napvilá
got látott), igényes kiállítású és tartalmú új tanulmány- 
kötet. amely a Köztársaság a modern kori történelem 
fényéhen címet viseli, s a Politikatörténeti Intézetben 
2006 februárjában megtartott tudományos konferencián 
elhangzottakat, illetőleg az előadók kapcsolódó írásait 
adja közzé Feitl István szerkesztésében.

Nem ez az első próbálkozás a respublikánus gondo
lat történetének bemutatására, hiszen Pölöskei Ferenc 
szerkesztésében már 1990-ben megjelent egy tanul
mánykötet A köztársasági eszme Magyarországon cím
mel. amelyet 1994-ben a szerkesztő önálló, monografi
kus munkája. A köztársasági eszme története Magyar- 
országon című könyv követett. A respublikái hagyo
mánynak ezeken túl is (a történettudományban és a jog
históriában egyaránt) komoly szakirodalma van, gon
doljunk itt a már említett Pölöskei Ferenc művei mellett 
Urbán Aladár. Szabad György, Hajdú Lajos, Mezey 
Barna tanulmányaira.

Ez a 2007-ben megjelent könyv, kétségtelen politikai 
aktualitása mellett (hiszen egyesek épp néhány hónapja 
kérdőjelezték meg nyilvánosan Magyarország köztár
sasági alkotmányát, a köztársasági gondolat létjogosult
ságát), a korábbiakhoz képest többletet, újdonságot s 
egyben tudományos „hozzáadott értéket” jelent amiatt, 
mert egyesíti a történettudomány, az alkotmánytörténet 
és a politikatudomány kutatási eredményeit, és mind
ezeken túl hangsúlyozottan vizsgálja a köztársasági 
eszme nemzetközi összefüggéseit, bemutatva Európa 
más országainak sikeres vagy hasonlóan elbukott res
publikái megoldásait, próbálkozásait.

A kötet -  Gombár Csaba rendkívül tanulságos „vita
indító" gondolatai után -  négy fejezetre osztva sorakoz

tatja fel olvasói számára a téma legismertebb és legte
kintélyesebb kutatóinak tanulmányait. Az első fejezet a 
köztársaságok 20. századi európai megjelenési formáit 
tárja elénk, a második a köztársasági eszme történetét 
vázolja fel hat tanulmány segítségével, a felvilágosodás 
korától napjainkig. Ezt követik a magyar köztársasági 
gondolat történetéről szóló tanulmányok, végül a kötet 
a jelenkor kérdéseivel foglalkozó írásokkal zárul.

W iener György Az európai köztársaságok létrejöt
tének történelmi feltételei a 19-20. században című 
tanulmánya kiváló politikatörténeti áttekintés. Mint 
ilyen, akár a fejezetekből kiemelve, a kötet elején 
(vagy éppen a könyv végén, záró összegzésként) is he
lyet kaphatott volna. Hajdú Tibor és Kende Péter írá
sai szintúgy általános jelleggel vezetik fel a témát. 
Horváth Jenőnek az olasz köztársaság létrejöttének 
körülményeiről szóló tanulmánya, valamint Szokolay 
Katalinnak a lengyel köztársasági alkotmányokat 
vizsgáló cikke pedig minden további nélkül átkerülhe
tett volna az egyetemes történeti hátteret bemutató 
második részbe.

Meglehetősen logikátlan, hogy a negyedik és ötödik 
francia köztársaságról szóló tanulmányok (Gazdag Fe
renc és Johancsik János írásai) nem közvetlenül Hahner 
Péter A köztársaság nehéz győzelme Franciaországban 
című munkája után következnek a sorban; ha már há
rom különböző tanulmány foglalkozik a francia köztár
saságok valóban igen változatos történetével, ezeket 
egymás után is lehetett volna szerepeltetni. Ehelyett a 
francia respublikák sora megszakad, s mielőtt a máso
dik világháború utáni alkotmányos változásokkal foly
tatódna. a weimari köztársaságról (Szilágyi Péter) és az 
1930-as évek Spanyolországáról szóló tanulmányok 
következnek, a fejezetet pedig -  a két francia témájú 
mű után -  Vastagh Pálnak az európai republikanizmus 
és alkotmányozás kérdéseit elemző tanulmánya zárja. 
Nem nehéz felfedezni mindebben a kronológia logiká
ját. azonban recenzensi álláspont szerint indokoltabb 
lett volna egy blokkban tárgyalni a francia alkotmány- 
történetet.

A kötet nyilvánvalóan legérdekesebb, és vélhetően a 
legtöbb majdani vitát kiváltó fejezete a magyar köztár
saságokról szóló harmadik rész. amely Mezey Barnának 
az 1849-es köztársaságról szóló tanulmányával kezdő
dik. Itt sokan fenn is akadhatnak; ezek szerint volt egy 
„nulladik" köztársaságunk, avagy csak eggyel vagyunk 
elmaradva a franciákhoz képest? Mezey professzor úr 
forráselemzéssel és nehezen támadható alkotmánytörté
neti logikával fejti ki véleményét, amely szerint ez a he
lyes megközelítés. A mai napig vitakérdés a történet- 
írásban és az alkotmánytörténet-tudományban is, hogy 
1849 áprilisában létrejött-e az első magyar köztársaság, 
élén Kossuth Lajos kormányzó (köztársasági) elnökkel. 
Mezey Barna említett írása meggyőző érveket sorakoz
tat fel az igenlő válasz mellett.

Nem kevésbé izgalmas Pölöskei Ferencnek, a téma 
talán legavatottabb történész-szakértőjének a köztársa
sági gondolat kultúrtörténetéről szóló tanulmánya, 
melyben arra a kérdésre keresi és találja meg, hat sarka-



Jog
latos pontban összefoglalva, a választ, hogy miért ne
vezhető gyengének Magyarországon a köztársasági tu
dat. A cikk végén a szerző -  különösebb kommentár 
nélkül -  idézi a köztársasági államformára és az állam
főre vonatkozó hatályos alkotmányos rendelkezéseket, 
s ezeket minden állampolgár figyelmébe ajánlja.

Rendkívül szerencsésnek mondható, hogy az 1918. 
évi köztársasági kísérlettel három önálló tanulmány is 
foglalkozik: Sípos József az agrárpártok. Varga Lajos a 
szociáldemokraták, néhai Litván György pedig a polgá
ri radikálisok szemszögéből vizsgálja ezeket az esemé
nyeket. Az őszirózsás forradalom megítélése finoman 
szólva is meglehetősen sokszínű a mai történetírásban 
és közfelfogásban. Varga Lajos kiváló összefoglalását 
kiegészítendő, e sorok írója mindenki figyelmébe ajánl
ja Buchinger Manónak, a 20. század első fele meghatá
rozó szociáldemokrata politikusának -  jelenleg csak 
antikváriumokban beszerezhető (remélhetőleg a Napvi
lág Kiadó által előbb-utóbb újra kiadásra kerülő) -  Az 
októberi forradalom tragédiája című könyvét (Népsza
va. Budapest, 1936), s egyben idézi a magát amúgy kö
vetkezetesen „októbristának" nevező Buchinger szava
it: ..még ilyen kevés idő alatt is talán többet kellett vol
na alkotni |...|. A parlament, az alkotmányozó nemzet- 
gyűlés összehívásának elmulasztása volt talán a legna
gyobb mulasztás".

Kiemelendő a kötetből Egresi Katalin tanulmánya, 
amely a két világháború közötti sajátos monarchiának 
a köztársasági eszmével kapcsolatos viszonyát tárgyal
ja. Ez talán a legnagyobb terjedelmű írás a kötetben, 
nyilvánvalóan sokkal részletesebb, mint a konferenci
án elhangzott előadás. A szerző a tanulmányban meg
vizsgálja a „király nélküli királyság” jogfolytonossá
gon. a Szent Korona tanán alapuló, uralkodó felfogását 
és annak két évtizedes fejlődését, de természetesen be
mutatja az ettől eltérő irányzatokat is. a valódi kontinu
itást pártoló, esélytelen legitimistáktól a szintén ellen
zékbe szorult különböző köztársaságpárti politikai tö
mörülésekig.

A második világháború utáni korszak történetét a 
négy kormányzati tényező, az MKP (Hubai László), az 
SZDP és az FKGP (Föglein Gizella), valamint az NPP 
(Tóth István) köztársasághoz való viszonyát ismertető 
tanulmányok reprezentálják. Igen érdekes Föglein Gi
zella írása, hiszen az (1945 utáni parlamenti politikai 
erőviszonyokban bízva) erős államfői jogkört pártoló 
kisgazdák és a belső vitáktól terhelt szociáldemokraták 
álláspontját együtt mutatja be. A harmadik fejezetet 
Ruszoly József jogtörténész professzornak a történeti 
alkotmányról és a „köztársasági törvényről", azaz az 
1946. évi I. tc.-ről írt tanulmánya zárja, mellyel a pro
fesszor úr Csekey Istvánnak, a magyar alkotmányjog 
nagy ismerőjének, s egyben oktatójának állít emléket, s 
egyben igen hasznos adalékokkal szolgál a jogfolyto
nosság-köztársaság „paradoxon” történetéhez.

Mint említettük, a kötet negyedik fejezete már élő 
közjog (Szigeti Péter), politikatudomány (Bayer Jó
zsef) és jelenkortörténet (Farkas Gergely). Bayer Jó
zsef a politikai legitimitás, elfogadottság oldaláról

vizsgálja a köztársaság eszméjét. Szigeti Péter kiegé
szíti és értékes új gondolatokkal gazdagítja az Egresi 
Katalin, majd Ruszoly József által is tárgyalt alkotmá
nyos kontinuitás-problémakört, részletesen bemutatva 
a Szentkorona-tannal kapcsolatos parlamenti felszóla
lásokat (az 1990 utáni alkotmányos viták, és különö
sen a 2000. évi I. törvény kapcsán), s hitet tesz a köz
társaság méltóságának védelme mellett. Farkas Ger
gely az általa Októberi Alkotmánynak nevezett. 1989. 
október 23-án. a mai köztársaság kikiáltásával záruló 
alkotmányozó folyamatot tárja elénk, bemutatva a 
Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain részt vevő felek el
képzeléseit és az ott született kompromisszumos meg
oldást, az 1949. évi XX. törvény átfogó módosítását 
(Antall József szavait idézve mottóként: „Értsétek 
meg. mi egy alkotmányt, majdnem egy új alkotmányt 
kényszerítettünk ki!” ).

A szerkesztési sorrendben utolsó előtti tanulmány 
Kardos József nevéhez fűződik, aki különleges szem
pontból veszi górcső alá a köztársasági eszmét: azt 
vizsgálja, hogy az iskolai oktatásban hogyan jelent 
meg korábban, és miképpen jelenik meg napjainkban 
ez a gondolatkör. A jelenkor köztörténeti oktatását át
tekintve. a teljesség igényével mutatja be a különféle 
általános és középiskolai történelemkönyveket, és arra 
a sajnálatos következtetésre jut. hogy a „köztársaság 
méltósága” (ahogy Szigeti Péter fogalmazott) koránt
sem úgy jelenik meg, ahogyan az elvárható volna. 
Nem kapcsolódik hozzá megfelelő történelmi környe
zet, „aura", a diákok nem szerezhetnek megfelelő is
mereteket annak megértéséhez, hogy miért, milyen tra
díciók alapján jött létre (azaz: mit jelent valójában) a 
mai magyar köztársaság.

A könyvet Szentpéteri Nagy Richárd írása zárja, 
melynek címe önmagáért beszél: Az alkotmány köztár
sasága, a köztársaság alkotmánya. Bibó István gondo
latait idézve a szerző kifejti, hogy a demokrácia szem
pontjából egyáltalán nem közömbös, hogy az államfor
ma köztársaság-e. Természetesen a történelem egymás 
után sorakoztatja fel a 19-20-21. századi „demokrati
kus monarchiákat" Norvégiától az Egyesült Királysá
gig. de mindezen parlamentáris rendszerek szerves al
kotmányfejlődés eredményeképpen, évtizedek-évszá- 
zadok alatt alakultak ki, az uralkodók fokozatosan 
mondtak le előjogaikról, de legalábbis szokásjogi ala
pon huzamosabb ideje nem gyakorolják azokat. Ma
gyarországon, miután az 1848. évi alkotmányt éppen az 
azt szentesítő Habsburg-uralkodó és utóda szegte meg 
és vette semmibe, minden további polgári demokrati
kus kísérlet ab ovo köztársasági kísérlet is volt, a polgá
ri demokrácia története tehát szervesen összekapcsoló
dik a köztársasági eszme történetével.

A kötet szomorú konklúziója, hogy Magyarországon 
nincs még igazán széles társadalmi elfogadottsága a 
köztársasági eszmének, ami nem az eszme idegenségé- 
ből. hanem az ismeretek hiányából adódik. A köztársa
sághoz, ahogy Pölöskei Ferenc tanulmányában rámutat, 
nálunk nem kötődnek közismert és közkedvelt szimbó
lumok, nem kapcsolódnak hozzá „fényes események”,
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történeti nemié

ünnepségek. Vannak haladó, köztársasági hagyománya
ink. de még nem tudtak gyökeret verni a köztudatban.

A magyar történelem polgári demokratikus (egyben 
köztársasági) kísérletei valóban rendszerint és szükség
szerűen rövid életű, sikertelen, véres kudarcba fulladt 
próbálkozások voltak. Az 1849. évi, talán elsietett Füg
getlenségi Nyilatkozatot a békés köztársasági beren
dezkedés helyett a szabadságharc bukása követte, az 
1918. októberi forradalmat a Vix-jegyzék, a kommu
nista hatalomátvétel, az 1919-es nyári vörösterror és az 
azt követő, nem kevésbé véres „fehér” megtorlás. Az 
1946-1949 közötti polgári demokratikus köztársaság

pedig -  a Szövetségi Ellenőrző Bizottság árnyékában -  
alighanem eleve halva született.

No de szabad-e mindebből azt a következtetést le
vonni, hogy maguk a polgári demokratikus kísérletek 
voltak elhibázottak? Szabad-e eljutni arra a következe
tésre. hogy mai alkotmányos rendszerünk is tévúton jár. 
és csak idő kérdése, míg elbukik? Talán e tanulmány- 
kötet meggyőzi a kétkedőket, hogy ne keressenek fel
tétlenül ok-okozati összefüggéseket a korábbi, szomorú 
történelmi példák esetében tapasztalt puszta időbeli 
egymásutániság miatt.

Képes György

Fejezetek a z  európai 
jogi kultúrtörténetből
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A z Eötvös Lóránd Tudományegyetem akadémikus 
professzorának. Hamza Gábornak és a Káról i 
Gáspár Református Egyetem docensének. Nótári 

Tamásnak 2006-ban megjelent közös tanulmánykötetét 
tarthatja kezében az olvasó. A könyvben található ta
nulmányok mind egy tárgykör, az ó-. a közép- és az új
kori jog- és kultúrtörténet, valamint jogi kultúrtörténet 
egy-egy fejezetét hivatottak részletesen kifejteni. A 
szerzők e kérdéskörbe tartozó írásai az elmúlt két és fél 
évtizedben különböző szakfolyóiratokban már napvilá
got láttak, de mivel a szűkén vett jogtörténész szakmán 
kívül kevésbé ismertek, ezért hasznosnak tűnt a széle
sebb közönség számára is könnyebben elérhető módon 
közreadni ezeket a tanulmányokat.

A kötetet Nótári Tamás előszava vezeti be, majd kö
vetkezik a húsz, kronológiai sorrendben elhelyezett ta
nulmány.

I. Görög és római antikvitás

Az első írás -  Lélek- és sorsmérés Homérosnál és 
Vergiliusnál -  szerzője Nótári Tamás. Az igazság mér
lege kifejezés mindannyiunk számára közismert, hasz
nálata általánosan elterjedt, lustitiát gyakorta láthatjuk 
különböző ábrázolásokon mérleggel a kezében. A mér
leggel, mint az igazság(osság), az igazságszolgáltatás 
eszközével és jelképével a görög irodalomban több he
lyen is találkozhatni, például Theognisnál Zeus mérleg
ed  méri ki az emberek számára a gazdagságot és a sze- 
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génységet. Ezen szövegheiyek tanúsága szerint Zeus 
tartja kezében Diké vagyis az Igazság mérlegét. Az 
IHasban találkozhatunk olyan, összefüggésében ábrá
zolt, tehát bővebben értelmezhető jelenettel, amelyben 
Zeus a mérleg segítségével mond ítéletet a hősök felett. 
A Dikés talanta értelmét keresve először a jognak, illet
ve az igazság(osság)nak a homérosi eposzokban kiala
kult fogalmát kísérli meg a szerző tisztázni, majd az 
Akhillés és Hektór párviadalában döntő mérési jelenet 
néhány sorának strukturális és összehasonlító elemzése 
alapján kíván az igazság mérlegének eredetéhez és je 
lentéséhez néhány megjegyzést fűzni.1

A második tanulmány szintén Nótári Tamás tollából 
való: Hésioilos és a jogbölcselet kezdetei. Homéros és 
Hésiodos -  amint róluk Hérodotos megjegyzi -  műve
ikben nem csupán a görögök isteneit alkották meg. ha
nem azok egyúttal az európai bölcselet kiindulópontjá
ul is szolgálnak. Hésiodos műve a Theogonia (Istenek 
születése), valamint az Ergo kai hémerai (Munkák és 
napok), az utóbbit az Amphidamas tiszteletére 
Khalkisban rendezett költői versenyen is előadta. 
Hésiodost Munkák és napok című művének megírására 
az apai örökség körül a munkától húzódó fivérével. 
Persésszel támadt pere indította, akit a megvesztegetett 
bírák az örökség felosztásánál előnyben részesítettek, 
majd Persés e vagyonrészt is elherdálva -  nagy valószí
nűséggel -  újabb perrel fenyegette meg a költőt. Amint 
Homéros a harcoló, diadalmaskodó és szenvedő hősök 
sorsát az istenek és az emberek drámájaként ábrázolta, 
úgy Hésiodos az egyes szám első személyben elbeszélt 
jogvita folyamatát egy, az isteni és az emberi hatalmak 
által a jog győzelme érdekében folytatott harcként jel
lemezte. Az isteni hatalom védelme alatt álló jog kon
cepciója természetesen már Homérostól sem idegen, 
azonban mindez messze elmarad az Erga kai hémerail 
átható azon szenvedélyes prófétai hevület mögött, 
amellyel Hésiodos a Zeus védelmezte jogba vetett, ren
díthetetlen hitét évezredek múltán is magával ragadó 
pátosszal hirdeti. E tanulmány -  a görög jogfilozófia 
vizsgálata során oly méltatlanul mellőzött -  
Hésiodosnak a Munkák és napok című művében a jog
ról és a jogérvényesítésről kialakított koncepcióját tette 
elemzés tárgyává. Elsőként a mű prooimionját és a köl-


