
Jog
a képviselők mentelmi jogának dualizmuskori szabá
lyozását mutatta be. míg Némedi Márk már-már jog- 
bölcseleti mélységekbe nyúló fejtegetéseiben a Cse- 
megi-kódex, az azt megelőző szokásjog és az erkölcs 
viszonyát ismertette. Harmadik helyezést ért el Kormos 
Eszter (Pécsi Tudományegyetem), aki az Árpád-kori 
női jogokról és különjogokról tartott frappáns beszá
molót. A helyezésben nem részesült hallgatók között 
több különdíj is gazdára talált: a tagozat első előadó
jaként meglehetősen megilletődötten megszólaló, a 
Pázmány Péter Tudományegyetemről érkezett Ab- 
lonczy Zsuzsanna (A laikusbíráskodás problémáinak 
bemutatása a magyarországi esküdtszéki rendszer 
történetén keresztül), a Károli Gáspár Református 
Egyetemet képviselő Milis Anita (A cselekvőképesség 
fogalma és megjelenése a XIX. századi kodifikációk- 
ban és a polgári törvénykönyv tervezeteiben) és az 
ELTE ÁJK színeiben induló Szakács Bence (Gondo
latok Erdélyország XVII. századi államiságáról 
Bocskai István politikai végrendeletének tükrében) 
vehették át a felajánlott elismeréseket.

Kedvező bírálatot kapott továbbá Kocsis Tibor 
Krisztián (Széchenyi István Tudományegyetem) dolgo
zata is, amely a jogtörténet számára eddig meglehető
sen ismeretlen területtel, a csendőrség szervezésével 
foglalkozott, és hasonlóképpen új. forráskutatáson ala
puló adatokkal szolgált Tamási Anna Éva (Szegedi Tu
dományegyetem) is, aki a veszprémi szentszék törvény
kezési gyakorlatát mutatta be.

A jogtörténészek második tagozatában a Rácz Lajos, 
Szigeti Magdolna. Mázi András alkotta bíráló bizottság 
is több dolgozatot díjazott. Az első helyezést itt is a 
Szegedi Tudományegyetem egyik hallgatója érdemelte 
ki: Nacsa Mónikának a gazdasági lehetetlenülésről szó
ló dolgozata végzett az élen. Második lett Birkás Nor
bert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, ő pálya
munkájában a két világháború közötti délvidéki ma
gyarság helyzetét elemezte. A győri Széchenyi István

Egyetemei képviselő Farkas Ádám a magyar katonai 
büntetőtörvénykönyv megalkotását bemutató dolgoza
tával harmadik helyezést ért el, míg a szintén győri, a 
végrendeletek történetét feldolgozó Hatos Hajnalka és 
a pécsi Kiss Ildikó különdíjban részesült.

Bár a szervezők nem jogtörténeti tagozatba osztották 
be, magyar jogtörténeti tárgyú előadásával első helye
zést én el a Telekommunikáció és Médiajogi Tagozat
ban Klein Tamás (Az elektronikus sajtó szabályozásá
nak kezdetei Magyarországon), az ELTE ÁJK hallgató
ja. (Szintén jogtörténeti jellegű dolgozattal indult a győ
ri egyetem színeiben Fáskerty Éva Katalin, ám A Balas
sagyarmati Fegyház és Börtön építésének jogtörténete 
című dolgozatát a szervezők inkább a Kriminalisztika és 
Büntetés-végrehajtási Jog Tagozatba sorolták.)

A római jogászok és az egyetemes jogtörténészek 
közös tagozatban mérték össze tudásukat a Balogh Ele
mér, Földi András és Balogh Judit összetételű zsűri 
előtt. A tagozatban pécsi siker született: az első és a 
második díjat is pécsi hallgatók vehették át. Az első 
helyezeti Nagy Noémi az önvádra kötelezés tilalmának 
amerikai gyakorlatát ismertette, Kovács Melinda pedig 
a Societas argentariorumról tartott élvezetes előadást. A 
harmadik helyezést a Debreceni Egyetem színeiben in
duló Bartha Csongor érte el A ..genfi sóhivatal", avagy 
a Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelme című dol
gozatával. Különdíjat a Corvinus Egyetemet képviselő 
Mikó Klára (Nyugat-Berlin státusa 1945-1989) és a 
Károli Gáspár Református Egyetemről érkezeit Bálin
ger Péter vehetett át.

Összességében jó hangulatú konferenciát tudhatunk 
magunk mögött, ahol a legifjabb jogtörténész-generá
ció is bemutatkozhatott a közönségnek és a neves kol
légáknak. Reméljük, hogy a két év múlva a 30. szüle
tésnapját ünnepelő OTDK-n is lehetőség lesz hasonló 
szakmai és tudományos összejövetelre.

K. B.

Szemere Bertalan, 
a republikánus 
miniszterelnök 

-  Hermann Róbert 
előadása

A  Politikatörténeti Intézetben, 2009. február 3-án 
tartotta meg Hermann Róbert Szemere Bertalan, 
a republikánus miniszterelnök című előadását.

Az előadó bevezetésképpen a republikanizmus mint 
ideológia állapotát vázolta fel a tárgyalt időszakban. 
Felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy az eszme
rendszer elsősorban mint erkölcsi értékrend jelentkezett 
a kor reprezentánsainak -  többek között Petőfi Sán
dornak -  a gondolkodásában. Annak okául pedig, hogy 
mint egységes politikai eszmeáramlat nem vert gyöke
ret a 19. század közepének Magyarországán, a repub
likanizmus rossz hírét jelölte meg, amely az 1792 utáni 
francia republicával kapcsolatos általános tapasztala
tokon nyugodott. Ahhoz ugyanis, hogy az uralmon lévő 
politizáló réteg megszerezhesse és megőrizhesse pozí
cióit, magáévá kellett tennie a monarchista szemléletet, 
így nem csodálkozhatunk azon, ha a társadalmi szer
kezetét tekintve Európa nyugati fertályához képest 
kiváltképpen elmaradott Magyarországon idegenkedtek



Jog
a republikanizmus eszméjének a politikai gondolkodás
sal való mindennemű kölcsönhatásától.

Az előadó annak illusztrálására, hogy a repub
likanizmus még az 1848-as események közepette is 
mennyire korlátozottan tudott gyökeret verni, kifejtette, 
hogy már a Habsburgok első, március végén tapasztal
ható restaurálási kísérletei során jelentősen háttérbe 
szorultak az eme ideológia mentén politizálok. Később 
pedig -  bár formálisan nem tiltották -  már a Habs
burgokkal való kapcsolat felbontására tett kísérlet is 
republikánus izgatásnak minősült. így csak kevesen tar
tottak ki e gondolatok vállalása mellett. Ezen kevesek 
egyikeként Hermann Róbert itt is Petőfit említette pél
daként.

A republikanizmus „küzdelmét” a Magyarországon 
való meghonosodásáért az előadó a Kossuth Lajos és 
Szemere Bertalan közötti ellentétek felvázolásával 
igyekezett bemutatni.

Kossuth az olmützi „oktrojált” alkotmányig a mo
narchia keretei között gondolkodott. Az első független 
felelős magyar kormány pénzügyminiszterének és a 
republikanizmust nagy számban elutasítóknak az állás
pontja azzal is magyarázható, hogy az eszme -  fentebb 
taglalt, a magyar hatalmi elit számára rossz emlékeket 
felidéző vonásain (Franciaország) kívül -  elszigetelt 
jelenség volt Kelet-Európábán. Ahol viszont a repub
likanizmus gondolatköre megvetette a lábát, az vagy 
elérhetetlen messzeségben volt (Amerikai Egyesült 
Államok), vagy éppenséggel nélkülözte az önálló álla
miság elismerését (Római Köztársaság) -  ez az 
1848/49-es szabadságharc alapvető célkitűzéseit figye
lembe véve komoly akadályát képezte a republikánus 
ideológiák terjedésének. Az előadó külön megemlítette, 
hogy a honvédő seregek nagy része is elkötelezett 
monarchista szemlélettel vetette magát a harcokba, te
hát ez is kulcstényező volt abban, hogy az új gondola
tok beszivárogjanak a politika legfelső rétegeibe. Az, 
hogy Kossuth végül mégis a republikanizmus zászlaja 
alá sorakozott fel, nagyban köszönhető Jellacic akciói
nak, annak, hogy a királyt nem sikerült Budára kény
szeríteni, továbbá betudható annak, hogy miután Fe
renc József nem volt hajlandó letenni az esküt az áprili
si törvényekre, elkoptak a monarchista szimbólumok és 
formulák a császárral való közjóéi megnyilvánulások
ból.

Szemere teljesen másként viszonyult a republikaniz
mus kérdéséhez, mint Kossuth. Ezen a ponton Hermann 
Róbert kiemelte, hogy a szabadságharc másik minisz
terelnökének ideája az ókori görög és római állam

alakulatban öltött testet, s az ezen eszmék iránti fogé
konyságát tovább erősíthették külföldi -  így a Francia- 
országban. Németországban, Svájcban tett -  utazásai. 
Nyilvánosan első ízben az 1847. március 13-14-én tar
tott ellenzéki gyűlés alkalmával tett hitet a repub
likanizmus mellett. Az előadó hozzátette: Kemény 
Zsigmond levelezéseiben nem találta ennek nyomát, 
pedig ez a „színvallás” olyan horderejű megnyilatkozás 
volt, amelyről nehezen hihető, hogy elkerülte Kemény 
figyelmét. Noha belügyminiszterként még nem, de 
1848 szeptemberében Kossuth már olyan utalásokat 
tett, amelyekből kiolvasható republikánus elkötelezett
sége, míg az ugyanazon év telén folytatott levelezései 
(többek között Kemény Zsigmonddal) már egyértel
művé teszik, hogy politikai felfogásának központi ele
meit ezen ideológia alaptételei fogják át.

Hermann Róbert hangot adott azon elképzelésének 
is, amely szerint a republikanizmus megmentésére tett 
egyik kísérlet volt, amikor a szabadságharc folyamán a 
vezető politikusi réteg az orosz cári család hercegi sar
jának ajánlotta fel a Szent Koronát, és ígérte meg a 
függetlenségi nyilatkozat visszavonását az áprilisi tör
vények megtartása fejében.

Az előadó ezt követően a republikánus miniszterel
nöknek a szabadságharc utáni életútjára és politikai te
vékenységére tért át. A korábbi kormányfő 1860-1861 
tájékán, feladva korábbi nézeteinek hangsúlyos részét, 
leginkább az alkotmányos monarchia államberendez
kedésével kezdett szimpatizálni. A Kossuthtal az emig
rációban különösen kiéleződő ellentéte -  a világnézeti 
és az ideális államformáról vallott nézeteik különbö
zőségén túl -  elsősorban abból fakadt, hogy a volt kor
mányzó magának vindikálta a vezéri szerepet a számű
zetés éveiben is, s ez kevéssé nyerte el Szemere tet
szését -  kiváltképp azt követően, hogy Kossuth „ne
vében” is lemondott 1849 őszén, és Teleki Mihály nem 
hozta nyilvánosságra tiltakozó nyilatkozatát. Ezután 
hiába érvelt Szemere azzal, hogy Kossuth eljátszotta 
minden hitelét, a világ Kossuthot ismerte és ismerte el, 
amit ékesen bizonyítanak az Angliában (1850) és az 
Egyesült Államokban tett nagysikerű kőrútjai.

Az előadás zárásaként Hermann Róbert sajnálatát 
fejezte ki azért, hogy Szemere további politikai rez
dülései és élete nem követhetők nyomon, tekintette] 
arra, hogy naplója megsemmisült, s így további tervei, 
gondolatai sem rekonstruálhatók, csakúgy, mint a re- 
publikanizmushoz való későbbi viszonya.

Szakács Bence
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