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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
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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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Az Attraktor Kiadó gondozásában 2007-ben megje
lent tanulmánykötettel kapcsolatban kiemelendő, hogy 
a magyar szerzők gondolatai meljett a téma egyik jeles 
szlovák kutatójának. Stefan Sutajnak, a Szlovák 
Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézete 
főmunkatársának írását is tartalmazza. Ennek köszön
hetően az olvasó megismerheti „mindkét fél” álláspont
ját. illetve a szerzők szinte mindegyike felhívja arra a 
figyelmet, hogy ezen rendeleteket félrevezető lehet 
történelmi kontextusukból kisza
kítva vizsgálni, fontos, hogy tekin
tettel legyünk az előzményekre, a 
körülményekre és ebből követ
kezően a dokumentumok megí
télésében rejlő különbségekre.

A könyv Szarka László tanul
mányával kezdődik. A szerző 
nagyszerűen átfogja a korszak ese
ményeit, azaz a dekrétumok meg
születéséhez vezető utat, illetve a 
német és magyar kisebbséget sújtó 
intézkedéseket, így a vagyonelkob
zást, a népbíróságok tevékenysé
gét, a deportálásokat, a kitelepítést, 
illetve a lakosságcserét. Felhívja a 
figyelmet arra a rendkívül fontos, 
de egyáltalán nem közismert 
tényre, hogy a magyar nemzeti
séget sújtó egyes rendelkezéseket 
nem csupán a köztársasági elnök 
által kiadott dekrétumok, hanem a Szlovák Nemzeti 
Tanács által hozott rendeletek is tartalmaztak.

Stefan Sutaj tanulmánya a magyarság helyzetét 
vizsgálja a háború utáni politikai döntések tükrében. 
Sutaj már tanulmánya elején rámutat arra, hogy 
elképzelhetetlen az események megfelelő vizsgálata és 
értékelése anélkül, hogy mindkét fél szembenézne 
hibás döntéseivel. így amiképpen a cseh és szlovák 
politika számára mindezt (a német- és magyarellenes 
intézkedéseket) nem könnyű néven nevezni, úgy a 
magyar politika sem feledkezhet el a kassai kor
mányprogramot megelőző, az Osztrák-Magyar Mo
narchia fennállása alatti magyarosító törekvésekről. A 
tanulmány egyrészt vizsgálja a legjelentősebb dekré
tumokat, másrészt utal arra a szintén nem elhanyagol
ható tényre, hogy bár a köztudatban e jogszabályok 
csak a jogfosztó intézkedések alapjául szolgáló ren
delkezéseket jelentik, valójában a 143 dekrétum 
kevesebb, mint 10%-a sorolható ebbe a kategóriába. A 
szerző szerint a dekrétumok hatályon kívül helyezése 
nem indokolt, tekintve, hogy már nem élő jogszabá
lyokról van szó, minthogy ezek a történelmi múlt

részét képezik, azonban a cseh és szlovák politika fela
datává tenné az érintettek (legalább szimbolikus) kár
pótlását. Végezetül a tanulmány figyelmeztet az 
oktatás fontosságára, hiszen a dekrétumok kérdése 
nem képezi részét a szlovák gimnáziumi tanköny
veknek, ami szintén viták forrását jelentheti, mivel a 
jelen generáció nagyon keveset tud ezek valódi 
lényegéről.

Popély Árpád tanulmányában a deportálások és a 
reszlovakizáció problémakörét 
fejtegeti. Kiemeli, hogy a „magyar 
kérdés megoldása” azután vált a 
korabeli csehszlovák politika szá
mára igazán fontossá, amikor 
kiderült, hogy -  a németekkel 
ellentétben -  a potsdami konferen
cia nem járul hozzá a magyarok 
egyoldalú kitelepítéséhez. Az írást 
a pontos statisztikai adatok teszik 
még kézzelfoghatóbbá és valósá
gosabbá.

A tanulmányok sorát Tóth 
Norbert cikke zárja, aki a dekré
tumok utóéletével, a nemzetközi 
jognak való megfeleitethetőségé- 
vel, illetve az EU jogával való 
összeegyeztethetőségével foglal
kozik. ami közvetlenül az Unióhoz 
való csatlakozás előtt vált igazán 
fontossá és kérdésessé.

Ezt követi a könyv terjedelmesebb részét kitevő 
dokumentum- és jogszabálygyűjtemény magyar 
fordításban, kezdve a kassai kormányprogramtól, a 
Magyarországgal kötött fegyverszüneti egyezménytől 
és békeszerződéstől, a dekrétumokon és a Szlovák 
Nemzeti Tanács rendeletéin keresztül egészen a vala
mennyi szlovákiai település nevét megváltoztató ren
deletig. Szinte valamennyi jogszabályhoz találunk némi 
kommentárt, illetve külön kiemelendő a Popély Árpád 
által összeállított kronológia, amelyben időrendi sor
rendben találhatjuk meg a korszak valamennyi jelentős 
eseményét.

Összefoglalva: egy igazán figyelemreméltó tanul
mánykötet született meg, amelynek legfőbb erénye 
talán a kétféle nézőpont bemutatására tett igyekezet. 
Bízom abban, hogy a dekrétumok ügye, amely mind a 
mai napig ellentéteket vált ki és vitákat szül. s amelyet 
emiatt nem tekinthetünk a lezárt múlt részének, a ma
gyarok és szlovákok közötti -  minél szélesebb -  pár
beszéd tárgyává válhat. Ennek egyik jele e kötet meg
születése.

Képessy Imre
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