
történeti szemle

dernizációs láz alapján talán „modernizációra törek
vő abszolutizmus” névvel bővíthetnénk. A tárgyalt, 
nagy horderejű ügyek sajátos módon összevegyül
nek egészen apró, például személyi, kitüntetési vagy 
nyugdíjügyekkel. Lehet természetesen olyan véle
mény, hogy a finom részletek kutatását éppen ez 
utóbbi segíti elő ...

A tárgyalt legfontosabb ügycsoportok a pénz
ügyekkel. az állam és az egyházak viszonyával függ
tek össze, a magyar korona országaira, a török terü
leten tartózkodó magyar menekültekre vonatkoztak, 
illetve kapcsolódtak a német kérdéshez.

Kiemelhető a már-már katasztrofális pénzügyi 
helyzet. A pénzügyminiszter a szanálás során szük
séges elképzelései során követelte a katonai kiadá
sok csökkentését -  nem sok sikerrel.

A magyar korona területén a kormány a háború ej
tette sebek beforrasztására törekedett, és saját szem
pontjából „normális viszonyokat” kívánt teremteni. 
Ugyanakkor messzemenő és döntő igazgatási és 
adóreformokat akart, abból a célból, hogy ez a mo
dernizáció a magyar korona országait integrálja az 
egységes osztrák monarchiába. Mivel egyaránt eltö
rölte a 48-as és a magyar rendi politikai-közjogi gyö
kereket. a rendszer támogatottsága ez időben csekély 
maradt. Ezen nem változtattak olyan intézkedések

sem. mint például egyedi ügyekben a szankció eny
hítése, a kényszerbesorozottak elbocsátása. Itt 
Haynau rideg makacssága került szembe a kormány- 
politikával és végül a császár szándékaival. Július 
elején az addig szinte teljhatalmú generálisnak men
nie kellett.

A nemzetközi tudományos együttműködés jegyé
ben a minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1867-1918 
közötti (közös minisztertanács) időszakra terjedő so
rozatát az MTA Történettudományi Intézete gondoz
za. Az egész ediciós projektre nézve egy tanácsadó 
testület pedig jeles magyar történészek közreműkö
désével tevékenykedik.

Az 1849-1867 közötti minisztertanácsi jegyző
könyvek kiadása kiemelten fontos a magyar történé
szek számára is, a közölt források felhasználása ku
tatásaik során aligha nélkülözhető. Az 1848-1849. 
évi forradalmat és szabadságharcot közvetlenül kö
vető időszak ugyanis változatlanul elevenen jelen 
van M agyarország kollektív emlékezetében. 
Heiszler Vilmos előbbi értékelése a kutatók számára 
kétségtelenül helytálló megállapítás

A számtalan információt adó kötetet történészek, 
jogtörténészek mellett a história iránt érdeklődő 
nagyközönség is nagy haszonnal forgathatja.

Ezeréves történelmünk sorsfordító hőseinek év
fordulós dátumai tradicionálisan jótékony ha
tással vannak a magyar históriai múlt újragon

dolásának folyamataira. így volt ez akkor is, mi
dőn a modern magyar politikatörténet korszakos 
jelentőségű szereplőjének, a korában még elevenen 
ható magyar történeti alkotmány elméleti tudorá
nak, s alkotó továbbfejlesztőjének, Deák Ferenc
nek kétszáz esztendővel ezelőtti születésére emlé
keztünk. Mert bár a hajdan polgárosodás útjára lé
pett Magyarország állami építménye s jogrendsze
re egyik legmeghatározóbb építészének munkássá
ga, liberális nézetrendszerének értelmezése bő 
másfél százada egészen napjainkig-jó llehet válta
kozó intenzitással -  foglalkoztatta a hazai történet- 
írás legjobbjait, ám mégis többek érezhették -  tá
volról sem minden alap nélkül -  hogy „e fenkölt 
lelkű, nagy és bölcs magyar emlékezete elmerülni 
látszik a múló időben, életének tanítását és alkotá
sait. mintha belepné a feledés pora”.1 Mások, már 
nem annyira a régebbi korok historikusai közül, 
„Deák Ferenc személyiségének formálódásáról" 
szóló tudományos színvonalú történeti irodalom 
hiányát,2 vagy még inkább a deáki életműnek egy
oldalúan a kiegyezésre fókuszáló bemutatását 
nehezményezték.3

Klio munkásainak a „haza bölcsével” szemben 
hosszan fennálló, s nehezen kiküszöbölhető adósság-
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állománya azonban mintha a legutóbbi esztendőkben 
-  köszönhetően a születésének kétszázadik évfordu
lója alkalmából fogant nekigyürkőzéseknek -  észre
vehetően kisebbedett volna. Konferenciák4 és 
emlékülések- értékes előadásai, illetve a deáki élet- 
utat már korábban láttató szerzők,6 valamint az ezek
hez csatlakozó, a 19. századi nagy magyar triász har
madik nagyformátumú szoboralakjára friss szemmel 
rácsodálkozó kutatók valóban sokat tettek Deák nem 
halványuló jelentőségének felidézéséért.

Pölöskei Ferenc, a legújabb kori magyar politika- 
és intézménytörténet elismert historikusa, bizonnyal 
a bicentennáris alkalom ihletett hónapjaiban, mun
kásságának újabb fontos kötetét hangsúlyosan Deák



Ferenc élete záró évtizedének, a hanyatló egészségű, 
ám lankadatlan intellektusé államférfi működésének 
szentelte. A Deák Ferenc utolsó évei címmel napvi
lágot látó mű7 szerzője szándékai szerint, bevallottan 
hősének a polgári állam kiépítése idején végzett 
munkásságát vette vizsgálat alá, melynek okát adva 
-  mint láttuk egyébként másokkal szemben -  ekként 
formulázott: „erről írtak a legkevesebbet a történet
írók. Emiatt 1867 utáni tevékenységének számos te
rületét máig homály fedi.”8

Az évfordulós tanulmánykötetek és biográfiák so
rából kiváló munka az országgyűlési reformnemze
dék körében magának korán elismerést kivívó zalai 
törvényhozó politikusi pályájának első negyedszáza
dát csak jelzésszerűen felvillantó bevezető fejezetét 
követően teljes figyelmét a tizenkilencedik század 
hatvanas évtizedében már tökéletes politikai vértezet- 
ben feltűnő államférfi munkásságára irányítja. Ezek 
azok az évek, amelyekben Deák jobbára a kiegyezési 
tárgyalási folyamat kimódolásában és vezérlésében 
játszott szerepéért már a „haza bölcsé”-nek nevezte
tett, s ebből fakadóan az államépítés dolgaiban és a 
jogrendszer átalakításának kérdéseiben megkérdője
lezhetetlen tekintélyre tett szert. „A szűkebb és tá- 
gabb körben tett, illetve képviselőházi nyilatkozatai 
zsinórmértékül szolgáltak, tájékozódási pontokat je
lentettek a magyar politikai közvélemény döntő több
sége számára” -  állapítja meg szerzőnk.9

A tanulságos és bőséges forrásanyagra támaszko
dó tanulmány nagy ívű ecsetvonásokkal láttatja a de- 
áki politikai életmű magaslatait és lankás tereit. Be
mutatja hősét „a kiegyezési tárgyalások kulcsszere
pében", az egyezkedő felek közötti „közvetítő-ta
nácsadói” mezben, minek köszönhetően sikeresen 
oldotta a Bécs és Pest közötti görcsöket, elvezetve az 
alkufolyamatot a 48-as törvényeket is lényegében 
maradéktalanul tartalmazó történeti alkotmány visz- 
szaállításáig és a főúri „kollaboránsokat” nélkülöző 
felelős magyar kormány felállításáig.

Pölöskei -  felidézve a „közösügyi alkuhoz” veze
tő hosszú, s nemegyszer idegtépő konzultációs fo
lyamatot - jó l  láttatja, hogy Deák, vagy ahogy ez idő 
tájt kortársai a háta mögött mind gyakrabban nevez
ték: az „öreg úr” számos ponton maga sem volt elé
gedett a zömmel neki tulajdonított művel. Ezért is 
történhetett meg, hogy hosszú hónapokon át remélte 
a két központúvá váló birodalom alkotmányos viszo
nyainak későbbi megváltoztathatóságát, további ala- 
kíthatását. 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 engedmények
nek is, amelyek az uralkodói jogkör kiszélesítésében 
jelentek meg.” 10 Tán ezzel, valamint ingadozó lelki 
és hanyatló testi állapotával volt magyarázható, hogy 
a napi politikától a koronázást követően egyre na
gyobb távolságot tartott. Mindez persze nem jelen-

__tette azt, hogy stratégiainak ítélt kérdésekben nem
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érvényesítette megkérdőjelezetlen befolyását és 
csorbítatlan tekintélyét.11

S tette ezt nem csupán kortársaira kiható érvény
nyel, de máig megszívlelendő módon.12 Pölöskei 
professzor különös érdeme, hogy -  a deáki életkró
nika egyidejű felvillantásával -  különös hangsúlyt 
ad a nagy államférfi azon gondolatainak, amelyek a 
huszonegyedik század politikai elitje számára is út- 
ravalóként szolgálhatnak. A munka mindezekből 
gazdag csokrot nyújt át mintegy kései, ám mégis 
hasznos intelemként.

Mert miként lehet értelmezni „a haza bölcse” azon 
gondolatait, amelyeket a választási visszaélésekről 
egykor értekezők számára rögzített, mondván: a vá
lasztási szabálytalanságok, csalások kiküszöbölésére 
„a jövőre nézve a választási törvények átdolgozása 
által kell hasonló bajokat megelőzni, a múltra nézve, 
pedig, ha ki jogában sértve volt a választások helyte
len vezetése által, adhatott kérvényt és e fölött a bí
róság ítélt. Lehet, hogy valakinek valamely bíróság 
ítélete nem tetszik; lehet, hogy valamely esetben a 
bírónak egyéni nézete különbözik az enyémtől vagy 
másétól; de a bírói ítélet előtt meg kell hajolnunk, 
mert a bíróságokat a ház maga ruházta föl ítélő hata
lommal.” 13

A szerző -  az olcsó aktualizálást bizonnyal nem 
szándékkal vállaló módon -  a majd két évszázados 
múltra visszatekintő adópolitikát tárgyazó polémia 
dolgában is megszólaltatja hősét. Az adók leszállítá
sát vagy jelentős csökkentését megfogalmazó prog
ramokat kárhoztatva Deák vitriolos tollal írván je 
gyezte meg: „az ily izgatások veszélyesek is és ma
gukban véve fonákok is. Mindenki tudja, hogy bel- 
szervezetünknek korszerű átalakítását az egész or
szág kívánja: jobb és gyorsabb igazságszolgáltatás, 
jobb és gyorsabb közigazgatás, nevelés, iskolák, sok 
más közhasznú intézet fölállítása, hasznos beruházá
sok múlhatatlanul szükségesek. Mindezek tetemes 
költséggel járnak. Ha valaki azt mondja: az indirekt 
adók eltörlését, az egyenes adók tetemes aiábbszállí- 
tását, de egyszersmind a fönnebb említett szükséges 
javításokat is várhatja a nép, az önmagával ellen
mondásban van: mert tetemesen megszaporítani az 
állam költségeit, és ugyanakkor tetemesen alábbszál
lítani az állam jövedelmeit, valóban fonák fölfogás. 
De a szegény nép, mely nem képes államtudományi 
számításokat tenni, hiszi a csalóka Ígéretet...” 14

A munka jól, s hosszan láttatja, hogy a megrefor
mált államrendszer stabilitásának megteremtéséért, 
az újabb és régebbi intézmények tekintélyének meg
őrzéséért Deák Ferenc életének utolsó aktív félévtize
dében sem szűnt meg munkálkodni. Ellenkezőleg, el
mondhatjuk, hogy halványuló életerejének dacára ép
pen, hogy minden energiáját a pesti parlamentariz
mus építményének megszilárdítása, egyes elemeinek 
korszerűsítése, a bírói szervezet modernizációja, a 
nemzetiségi békesség megteremtése, s nem utolsó 
sorban az állam és egyház kapcsolatának elrendezése 
érdekében mozgósította. A biográfiának szánt kötet



történeti sietnie
így nem csupán azok számára válhat hasznos olvas
mánnyá. akik az újkori magyar politika nehezen túl
szárnyalható óriása életművének teljes leltárát kíván
ják számba venni, de megkerülhetetlen az új szemlé
letű dolgozat a kortársi közönség, s így elsősorban a
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ma jurátusai és bölcsészhallhatói számára is, akik 
Pölöskei professzor tanulmányából a polgári magyar 
állam- és jogrendszer genezisét ismerhetik meg.
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feküsznek, s míg azok a lehetőség vagy valószínűség körében 
vannak, emelik a tevékenységet; de oly vágyak, melyeknek 
létesülése nem valószínű, sőt nem is lehető, elégülctlenséget 
szülnek még azoknál is, kik sorsukkal előbb meg voltak talán 
elégedve, elvonják őket azon ösvényről, melyen biztosabban 
juthattak volna vagyonhoz; a munkásság és takarékosság ös
vényéről. A sorstól és ajándékképp másoktól várják vagyoni 
állásuk javulását, melyet becsületes munka által inkább elér
hettek volna. Sem a népnek, sem az országnak nem barátja az, 
a ki elérhetetlen vágyakat ébreszt a könnyenhivők kebelében. 
A másik káros eljárás, a mivel ismét nem vádolok név szerint 
senkit, a hatalom minden nemének, a kormánynak úgy, mint 
a törvényhozásnak keserű, gúnyos s gyakran rágalmazó meg
támadása s ezzel azok tekintélyének a kisebb műveltségű nép
nél káros aláásása. Megróni a hibát jog és kötelesség; de tör
ténjék ez oly módon, mely több kárt ne tegyen, mint hasznot. 
Az államhatalom minden ágában szükséges a tekintély; jus
son bár kormányra egyik vagy másik párt. ily tekintély nélkül 
kormányozni képtelen leend. A kik oda szeretnék vinni a dol
got, hogy a megalkotott törvénynek is csak kétkedve, vona
kodva engedelmeskedjenek a hon polgárai: azok nem a kor
mányt. nem az egyik vagy másik pártot, hanem minden kor
mányt. minden pártol, magát az államot kívánják veszélybe 
dönteni." (Uo.. 88-89. p.)

A z elmúlt mintegy két évtized történelmi léptékű 
változásokat eredményezett a magyar jogrend
szerben. A kétkötetes kiadvány és az alapjául 

szolgáló tudományos konferencia (A magyar jogrend
szer átalakulása 1985/1990-2005. Jog, rendszerválto
zás, EU-csatlakozás, Budapest, Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Állam-és Jogtudományi Kara, 2006. áp
rilis 7-8.) e változások átfogó tudományos feldolgozá
sának első kísérlete. A két kötet szerkezetének fő elve 
az, hogy jogrendszerünk átalakulását alapvetően a 
rendszerváltozás és az ország Európai Unióhoz történt 
csatlakozása határozta meg. s a változások három fő as
pektusban mutathatók be.

A csaknem nyolcvan szerző tollából származó írások 
egyrészt konkrét jogi kérdéseket dolgoznak fel. mint 
például az EU-csatlakozás alkotmányjogi problémái, 
az átmenet igazságszolgáltatása, a magyar státustör
vény. a kisebbségvédelem átalakulása, valamint a nem
zetközi jog és belső jog viszonyának megváltozása. A
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