
történeti szemle

a pozitív joggal szembeni magasabb rangú jogról való 
lemondással a természetjogot és az isteni jogot 
leértékelte. A jog mint kényszereszköz ugyanis nála 
elkülönül a vallástól és a moráltól. Kay Waechter 
szerint messze mennénk, ha mindezek alapján Marsi- 
liusban Machiavelli előfutárát látnánk. A két gondol
kodó közötti különbségről sem feledkezhetünk meg, pl. 
Machiavelli a fejedelem hatalommegtartását minden 
eszközzel elképzelhetőnek tartotta, Marsilius viszont 
ezt a célt csak a konszenzus és a beleegyezés eszközé
vel gondolta elérhetőnek.

Hogy Francisco Suárez. a spanyol késő skolasztika 
kiemelkedő alakja, az előzőekben tárgyalt gondol
kodóktól igencsak eltérő történelmi és szellemi 
környezetben írta munkáit, ezt részletesen bemutatják 
Norbert Brieskorn, Tilmann Altwicker, Manfred 
Walther tanulmányai. A 16— 17. század a spanyol 
terjeszkedés, a világbirodalommá válás időszaka, s 
egyidejűleg Kasztília vezetésével a belső uralom cent
ralizálásának kiépítése. Az ekkori spanyol művészek és 
tudósok alkotásai egy magas szintű kultúra képét sug
ározták Európában. Ugyanakkor a reformáció megje
lenése és terjedése, majd az ellenreformáció térhódítása 
a vallási és a társadalmi élet feszültségét fokozta. A 
filozófiai gondolkodásban komoly szerepet játszott a 
nominalizmus, a rendszerteremtő geometriai gondo
lkodás (mos geometricus), Aquinói eszméinek felele
venítése, s az utóbbi által az averroizmussal, a neopla
tonizmussal, a neoarisztotelizmussal. az ockhamizmus 
nominalizmusával folyó vita.

Suarez a római jogi hagyománytól és Aquinóitól 
eltérően szűkebben határozta meg a lex fogalmát. 
Szerinte ugyanis csak az erkölcsi cselekvésre vonatkoz
tatható, azaz címzettje csak egy erkölcsileg cselekvő 
lény lehet. így a törvény fogalomból kiesnek pl. a ter
mészettudományos törvények, az ösztönös cselek
vések, a technikai szabályok.

Hogy mit fejez ki a törvény? Az ésszerű (ratio) ren
det avagy a törvényhozó akaratát (voluntasp. Nos, ez a 
kérdés igencsak megosztotta a gondolkodókat. A 
racionalizmus és a voluntarizmus vitája már a 13.

században megjelent, s először a dominikánusok és a 
ferencesek között feszült ez az ellentét. A dominikánu
sok az Aquinói-i hagyományt folytatták, s a törvényre 
mint rationis ordinatora tekintettek, míg a ferencesek, 
nem kis mértében Johannes Duns Scotus nyomán, a 
törvényben valamely akarat kifejeződését látták. A vita 
a későbbiekben nem korlátozódott a két rendre, és a 
filozófia, a teológia és a jogtudomány gondolkodás- 
történetében évszázadokon át fontos szerepet játszott. 
Suárez De legibus ac Deo legislotore című művében 
alaposan megvizsgálta e kérdést. Áttekintette a 
racionalizmus melletti érveket, s arra a következtetésre 
jutott, hogy ezen a módon nem lehet megmagyarázni a 
törvény kötelezettséget teremtő erejét. S így a volun
tarista pozíciót fogadta el. Suárez szemében a törvény 
az igazságos és helyes akarat aktusából ered, s a tör
vény kötelezettségeket állapít meg. Az emberek közös 
jellemzője nem a ratio -  miként Aquinói hangsúlyozta 
- , hanem hogy képesek kötelezettséget vállalni. A ter
mészet önmagában nem törvényhozó, mert nem ren
delkezik kötelezettséget megállapító akarattal. Csak a 
természetet kormányzó Isten képes kötelezettséget 
megállapítani.

E rövid ismertetés, a teljesség igénye nélkül, csak 
néhány problémakör jelzésére vállalkozott a tanul
mánykötetből. Fontos témák maradtak reflexió nélkül, 
hogy csak egyet említsek: Suárez szerepe a nemzetközi 
jog létrejöttében. A kötetet olvasva talán egyetlen 
hiányérzet fogalmazódhat meg, nem a leírtakkal, ha
nem azzal kapcsolatban, ami nem található a könyvben. 
A bemutatott eszmetörténeti panorámához ugyanis 
hozzátartozott volna az előbbiekben említett volun
tarista hagyomány részletesebb tárgyalása. Ugyan Duns 
Scotus és Ockham gondolatait röviden érinti néhány 
szerző, ám -  éppen Suárez elméleti pozíciójának jobb 
megértése érdekében -  ez bővebb terjedelmet kívánt 
volna.

Karácsony András

* A recenzió az MTA -  ELTE AJK Jogtörténeti Kutatócsoport 
programjában készült.

A  Zala Megyei Levéltár 2007. szeptember 12-én, 
Zalaegerszegen tudományos emlékülést tartott az 

első magyar miniszterelnök születésének 200 éves 
évfordulója alkalmából. Az ülésen elhangzott előadá
sok írott változata a Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó és a Zala Megyei Levéltár gondozásában 
2008 nyarán jelent meg könyv alakban. Áz előadók és 
szerzők több tudományterület művelői: történészek, 
muzeológusok, levéltárosok, jogtörténészek, gyakorló 
jogászok. A kötet Batthyány Lajos rövid életének, 
különösen jogi és közéleti tevékenységének számos 
érdekes és eddig kevéssé ismert aspektusát mutatja be, 
két tanulmány az ellene lefolytatott és halálos ítélettel 
végződött eljárással foglalkozik.

Tanulmánykötet az első 
magyar miniszterelnökről
Pártvezér, m in isz te re ln ö k , vé rta n ú
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Az emlékülés szervezésében aktívan részt vett a 

megyei jogászegylet és a Zala Megyei Bíróság is; az 
ülés az utóbbi dísztermében zajlott. A köszöntőt és a 
megnyitót két gyakorló jogász. Magyar Károly, a 
megyei bíróság elnöke és Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb 
Bíróság elnöke tartotta. Magyar Károly köszöntőjében 
rámutatott a bíróság mai épületének Batthyány életéhez

/te 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékéi őrző 
szoborcsoport

és politikai pályájához való kötődésére: az épület volt 
Zala vármegye közgyűlésének székhelye, ahol a későb
bi miniszterelnök megyegyűlésen vett részt. Lomnici 
Zoltán megnyitójában Kossuth és Batthyány viszonyá
nak feltáratlanságára és a Batthyány által képviselt 
értékek máig ható erejére hívta fel a figyelmet.

Fónagy Zoltán tanulmánya Batthyány életének 
kevéssé ismert epizódjába, a bécsi tanulóévek 
eseményeibe és szellemi hátterébe nyújt betekintést, 
egyben rávilágít arra, mennyire hiányosak a történet- 
tudomány ismeretei Batthyány életéről, különösen 
annak korai szakaszáról, megemlítve, hogy a kutatók 
nehézségeinek maga a gróf is okozója, mivel szinte 
semmilyen személyes írásos feljegyzést nem hagyott 
hátra, és politikusként sem folytatott érdemi publi
cisztikai tevékenységet. Az írás érdekes kultúrtörténeti 
adalék az 1820-as évekbeli Bécs szellemi életéről és az 
arisztokrata ifjak neveléséről, egyben megkísérli 
feltárni a fiatal Batthyányra ható szellemi impulzusokat 
és bécsi évei alatt kialakított kapcsolatait.

A házigazda Zala Megyei Levéltár igazgatója, 
Molnár András Batthyány és Deák Ferenc kapcso
latáról értekezik, megemlítve valószínű ifjúkori 
találkozásukat Győrben, ahol mindketten tanul
mányaikat végezték, és eközben egy épületben laktak. 
A két későbbi meghatározó politikus életútja ez után a 
köztük lévő jelentős vagyoni és társadalmi különbség 
miatt szétvált, és ha az országos politika színpadán nem 
találkoztak volna, valószínűleg sosem kapcsolódott 
volna újra össze. A szerző leírja a két államférfi élet
módjának és életvitelének jelentős különbségeit, majd 
találkozásukat az országgyűlésen 1839-ben, és ezt 
követő, konfliktusoktól sem mentes kapcsolatukat. A 
császári titkosrendőrséa jelentései és az országgyűlés 
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többi résztvevőjének visszaemlékezései ehhez gazdag 
és bőséges forrásanyagot kínáltak. Útjuk során bekap
csolódtak egy sokkal ismertebb „közéleti páros”, 
Széchenyi István és Kossuth Lajos vitájába is, de 
személyes konfliktusoktól mentes, bizalmon alapuló 
kapcsolatukat jól jellemzi, hogy letartóztatása után a 
volt miniszterelnök kérte, hogy Deákot rendeljék ki

Batthyány Lajos miniszterelnök (a Kossuth-szoborcsoport része)

/t Horvay János által 1908-ban készített szoborcsoportot 1927-ben, 
a bttdapesti Kossttih-téren, a mai Kossuth-szobor helyén állították 
fel. de a Rákosi-rendszerben. 1952-ben lebontották, s a rákos- 
keresztúri Új köztemetőbe vitték. A részekre szedeti szobor
csoportot a Batthyány-kormüny kilenc miniszterének alakjával 
Dombóvár városvezetése 1959-ben a városba szállíttatta, s 1972- 
ben a Szigeterdőben helyezte el.

mellé védőügyvédnek. A szerző érdekes adalékokkal 
gazdagította két jelentős reformkori politikus 
egymáshoz fűződő viszonyáról való ismereteinket, 
jelentős mennyiségű levéltári forrást felhasználva, és 
bár ez a kapcsolat korántsem olyan látványos, mint 
Széchenyi és Kossuth esetében, komoly jelentőséggel 
bírt a magyar politika alakulásában.

Mezey Barna Batthyánynak a reformkor egyik fontos 
kérdéséhez, a büntetőjog és a börtönügy modernizá
lásához való viszonyát fejti ki írásában az 1843—1844-es 
börtönügyi javaslat tárgyalása kapcsán. Ennek során leír
ja a börtönügyi javaslat felsőtáblai vitájának lefolyását, és 
abban a későbbi miniszterelnök szerepét, aki a börtönügyi 
vitát általános politikai céljainak szolgálatába állította. A 
témának nem volt szakértője, emellett magyar nyelv
tudása és jogi ismeretei, bár tanult jogot, hiányosak voltak 
a vitához. Fontosnak tartotta a börtönkérdés rendezését, 
de tisztában volt annak financiális vonzatával, így támo
gatta egy mintabörtön alapítását. A szerző Batthyány
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szerepének taglalásával párhuzamosan bemutatja a 
magány- és a hallgató rendszer alkalmazhatóságáról val
lott vitát, egyben azt a folyamatot, amely Batthyány 
Lajost a büntetőjogi tárgyalások során az ellenzék elis
mert vezérévé tette.

Béres Katalin, a Göcsej Múzeum muzeológusa a 
Batthyány család két, az országos politikában részt nem 
vevő. de Zala vármegye reformkori közéletében jelentős 
szerepet játszó tagjának életútját mutatja be írásában. A 
két gróf. Imre és Károly távoli rokona és kortársa volt 
Batthyány Lajosnak, és a reformkori arisztokrácia jel
legzetes típusát testesítették meg. Batthyány Imre 1824- 
től a vármegye főispáni kormányzója volt, emellett a 
Hétszemélyes Tábla bírája, császári és királyi tanácsos 
és kamarás, később a vármegye főispánja lett. Nem 
lakott Zalában, ritkán vett részt a megyei közéletben, de 
Deák követté választásakor jelentős szerepet játszott a 
csatározások lecsendesítésében -  egyben nyíltan az 
ellenzék mellé állt. Batthyány Károly gróf unokatest
vére volt Imrének, de vele ellentétben ezer szállal 
kötődött Zala vármegyéhez, binokai és közéleti szerepe 
mellett Zaiaszentgróton is élt. Az országgyűléseken nem 
vett részt, de a vármegyében aktívan politizált, és részt 
vett a társasági életben -  a liberális ellenzékhez csat
lakozott, s Deák Ferenc híve és barátja lett. A szerző 
számos életrajzi adattal illusztrálva mutatja be a két, a 
megyében jelentős szerepet játszó, egymással szoros 
rokoni kapcsolatban álló főnemes eltérő hozzáállását a 
reformkor politikai csatározásaihoz.

Hermann Róbert a kötet legterjedelmesebb tanul
mányában a szabadságharc kezdete két jelentős szerep
lőjének, a miniszterelnöknek és Csány László kor
mánybiztosnak egymáshoz fűződő viszonyát mutatja 
be. Csány László középbirtokos nemes, a reformkor 
jelentős megyei ellenzéki politikusa Zalában, bár Deák 
árnyékából csak a forradalom kitörése után tudott kilép
ni. Batthyányval való reformkori kapcsolatáról nem 
maradt fenn adat, az 1848. márciusi forradalom előtti 
ellenzéki tanácskozásokon biztosan találkoztak. A 
nemzetőrség szervezésében, majd a dél-dunántúli 
lázongások lecsillapításában Csány már jelentős

szerepet játszott, észlelte a készülő horvát támadást is, 
kormánybiztosi minőségében folyamatosan tett jelen
tést a miniszterelnöknek -  a szerző ennek a levelezés
nek fennmaradt iratanyagát dolgozta fel. A két politikus 
útja a pesti Újépületben találkozott újra, ahol 1849 
őszén mindketten raboskodtak, s ahol október 10-én 
Csány Lászlót is kivégezték. A szerző a szabadságharc 
egy kevésbé ismert szereplőjét hozza írásával közelebb 
az olvasókhoz, igen jelentős forrásanyagot feldolgozva.

Barna Attila a Batthyány ellen lefolytatott pert 
elemzi a magyar és az osztrák jogszabályok tükrében, 
írásában bemutatja a hűtlenségi főbenjáró perek eljárási 
és anyagi szabályait a 18-19. században, és áttekinti a 
miniszterelnök ellen folytatott perben hivatkozott 
jogszabályokat. Ezek nem csak büntetőjogi normák, 
hanem alkotmányos természetűek is -  így a Pragmatica 
Sanctio és a független magyar felelős kormányzat 
megalakításáról szóló törvénycikk - ,  majd részletesen 
bemutatja az osztrák katonai törvénykezés illeté
kességét megalapozó normákat és magukat az eljárási 
szabályokat, ezzel képet adva az 1849-ben alkalmazott 
büntetőjogról és büntetőeljárásról is.

Horváth Attila írásában a volt miniszterelnök elleni 
per koncepciós vonásait tárgyalja, előtte áttekintve a 
Habsburg-uraiom alatti ilyen jellegű korábbi eljárá
sokat, a koncepciós perek fajtáit és fő vonásait. Ezután 
bemutatja a koncepciós eljárások jellemző elemeinek, a 
sajtónak, a propagandának, a hamis vádnak és a 
törvénytelen eljárási eszközöknek az alkalmazását 
Batthyány Lajos pere esetében.

A kötet közli a konferencia Máthé Gábor által 
elmondott zárszavát, amelyben Batthyány Lajos poli
tikai pályáját és mártírhalálát méltatta, egyúttal 
összevetve őt a reformkor más jelentős szereplőivel és 
későbbi hatásukkal.

A konferencia előadásait közlő kötet számos 
érdekes, a szakmai közönség körében sem ismert 
adalékkal gazdagítja Batthyány Lajosról, életéről és 
koráról alkotott képünket és méltó emléket állít a 
tragikus sorsú miniszterelnöknek.

Frey Dóra

<!XI>

L akosságcsere. Deportálások. Az állampolgárságtól 
való megfosztás. Bármely szót is halljuk, egészen 
biztosan a világháború utáni Csehszlovákiára és az 

e korszaktól elválaszthatatlan ún. Benes-dekrétumokra 
gondolunk. A köztudatban ezen jogszabályok mint a 
német és magyar kisebbséget jogaitól megfosztó ren
deletek rögzültek, amelyeken az 1945 és 1948 közötti 
korszak valamennyi, rájuk nézve hátrányos intézkedése 
alapult. Az átlagember szemében cseh, illetve szlovák 
oldalról nézve eggyé lettek a köztársaságot eláruló 
nemzetiségek megbüntetésével, míg magyar és német 
részről az igazságtalan megtorlás jelképévé váltak. 
Azért, hogy ez a kérdés mind a mai napig konfliktuso
kat vet fel, leginkább a párbeszéd hiánya okolható, illet-
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ve az. hogy egészen a rendszerváltozásig, különösen 
Csehszlovákiában, a dekrétumok ügye tabutémának 
számított.
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