
ga elfogadtatására (amit „kádári konszolidációként” 
ismerünk), cs a magánjog politikailag kevésbé érzé
keny területe megfelelőnek tűnt arra, hogy ez a jogtu
dományt művelő értelmiség köreiben is bekövetkezzék. 
Ennek is betudható tehát, hogy a Magánjogi törvény
javaslatot jelentős részben sikerült „megmenteni" a 
jogtudomány és a jogi szakma számára, és a Ptk. 
alkotói (köztük kiváló jogtudósok) viszonylag szabad 
kezet kaptak.

A hatalom tehát (a szovjet jog szolgai átvételének 
kikényszerítése helyett) kompromisszumkész módon 
megelégedett néhány, az adott politikai környezetben 
lényegesnek tekintett -  a magyar magánjog történeti 
rendszerében, a magyar jogi kultúrában a kezdetektől 
idegennek ható -  jogintézmény beillesztésével. 
Horváth Attila a habilitációs előadás során jó néhány 
példával szolgált ezekre az institúciókra: ehelyütt a 
személyek jogából az állami vállalatot (mint nem saját 
tulajdonával gazdálkodó, mégis sok tekintetben a régi 
kereskedelmi társaságokra emlékeztetni próbáló furcsa 
képződményt), a vagyonjogból pedig az állami és 
szövetkezeti tulajdon szupremáciáját tartjuk indokolt
nak kiemelni.

Végezetül az előadó -  a szakértői bizottság egyik 
kérdésére válaszolva -  részletesen is kitért a múlt rend
szer magyar magánjogának és a „szocialista tömb” más

polgári törvénykönyveinek összehasonlítására. Csöppet 
sem meglepő, hogy komparatív megközelítésben is 
élenjárónak tekinthető az 1959. évi Ptk., amellyel 
legfeljebb a már 1864 óta a Code Civilre épülő román 
magánjog versenyezhetett (de az is csak elméletben, és 
legfeljebb a Ceau$escu-féle diktatúra kiépüléséig).

Tekintettel arra, hogy Horváth Attila már 2010. 
november 4-én megtartotta úgynevezett „tantárgyi 
előadását” (A- 1949. évi XX. törvény: a Magyar Nép- 
köztársaság Alkotmánya címmel); továbbá a (Jobbágyi 
Gábor egyetemi tanár által vezetett. Máthé Gábor és 
Stipta István jogtörténész professzorok közreműkö
désével működő) szakértőbizottság már az előzetes 
eljárás során meggyőződött felkészültségéről, szakmai 
és tudományos alkalmasságáról, a 2010. december 2-ai 
(magyar és német nyelvű) habilitációs előadás után 
már csak az értékelés, és a megérdemelt ünneplés volt 
hátra.

A szakértőbizottság ugyanis természetesen egy
hangú szavazással arra tett indítványt, hogy a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
Karának Habilitációs Bizottsága a habilitációt ítélje oda 
Horváth Attila részére. Jelen sorok írója c javaslathoz 
csak annyit tehet hozzá: többszörösen megérdemelten.

Képes György

Tudós a politika viharában 
-  Hóman Bálint emlékezete

A  magyar tudományos és közélet 2010-ben 
emlékezett meg Hóman Bálint születésének 125. 
évfordulójáról. Az emlékév -  a kiváló tudós és 

kultúrpolitikus munkásságának felelevenítésén, 
értékelésén túl -  ismét felszínre hozta tudományos és 
politikai rehabilitációjának kérdését is. Hóman 
megítélése vitatott: történészi és kultúrpolitikai 
tevékenységét egyértelmű elismerés, politikai szerepét 
viszont erős kétségek és viták övezik. A Rákosi-rend- 
szer börtönében elhunyt tudóst és politikust a rendszer
váltás után újratemették, de tevékenységéről, rehabili
tációjáról máig nem folytatták le az érdemi vitát.

Ezt a hiányosságot igyekezeti pótolni a 125. évfor
duló alkalmából, 2010. november 24-én, a 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 
Fejér Megyei Közgyűlés, a Kodolányi János Főiskola 
Történeti és Hungarológiai Műhelye, Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Levéltára, a Fejér Megyei Mú
zeumok Igazgatósága és a Magyar Történelmi Társulat 
által rendezett egész napos konferencia, amelynek 
címe: Tudás a politika viharában.'

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala nagy tanácstermében és a Kodolányi János 
Főiskola Könyvtárában megtartott rendezvény előadói 
foglalkoztak Hómannal. a politikussal és magánember
rel, történetírói munkásságával, a közintézmények élén, 
illetve a magyar tudományos életben betöltött 
szerepével, Székesfehérvárhoz, és Balatonfüredhez 
fűződő kapcsolataival. Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere. Vargha Tamás, a Fejér 
megyei közgyűlés elnöke, Szőcs Géza, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztériumának kultúráért felelős 
államtitkára, L. Simon László, a Magyar Országgyűlés 
Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, Mezey Barna, 
az FLTE rektora. Csorba László, a Magyar Nemzeti 
Múzeum főigazgatója. Vízi László, a Magyar 
Történelmi Társulat Igazgatóválasztmányának tagja. 
Szabó Péter, a Kodolányi János főiskola rektora 
köszöntőjét követően került sor a konferencia előadá
saira.

A plenáris ülésen (elnök: Izsák Lajos) Romsics Ignác 
Hóman Bálint és a magyar történetírás. Tőkéczki 
László Hóman Bálint szellemi-politikai arcképe. Pritz 
Pál Hóman Bálint és a magyar külpolitikai irányok. 
Dénes Iván Zoltán Hóman Bálint és Szekfít Gyula cím
mel tartott előadást, majd levetítették Hanák Gábor 
Hóman Bálintról szóló dokumenlumfilmjét. Délután az 
I. szekcióban (elnök: Szakály Sándor) Szögi László 
Hóman Bálint az Egyetemi Könyvtárban. Debreczeni- 
Droppán Béla Hóman Bálint a Magyar Nemzeti



Jog
Múzeum élén (1923-1932), Marii Attila „Nem rombol
ni akarok, hanem építeni... " Hómon Bálint és a Pécsi 
Erzsébet Tudományegyetem viszonya az 1930-as évek
ben, Gedai István Hóman Bálint a magyar közgyűj
temények élén, Ujváry Gábor A tudós politikus és a ma
gánember; a 2. szekcióban (elnök: Nagy József Zsig
mondi Lugosi András „A történelem útja. ” A magyar 
történetírás megújulási kísérletei a két világháború 
között, Kovács Dávid Hóman Bálint nemzetről formált 
gondolatainak helye a korszak nemzetszemléleti irányai 
között. Farkas Gábor Hóman Bálint és a modern jobb
oldali politika Székesfehérváron (1932-1945). Demeter 
Zsófia „Volt valaki..." Hóman Bálint, a modern 
várospolitika székesfehérvári támogatója, Vízi László 
A biztos befutó (Hóman Bálint és az 1939-es választá
sok). Katona Csaba Hóman Bálint és Balatonjűred; a 3. 
szekcióban (elnök: Dénes Iván Zoltán) Szabados 
György Hóman Bálint, a korai magyar állam és etno
genezis kutatója. Draskóczy István Hóman Bálint, a 
magyar gazdaság- és pénztörténet művelője. Szende 
László Hóman Bálint és a Magyar történet középkori 
víziója, Erős Vilmos Hóman Bálint és Mályusz Elemér 
kapcsolata, K. Lengyel Zsolt De ér József és Bogyay 
Tamás. Emigráns magyar tudománypolitika barát
ságuk tükrében címmel tartott előadást.

A konferencián ismertetett kutatási eredmények, 
gondolatok közül -  főként terjedelmi okokból -  csak 
néhányat tudunk kiemelni.

Hóman tudományos munkásságának alapját -  mint 
Romsics Ignác megállapította -  az a gondolat adta, 
hogy a történelemben a szellem, az eszme, az idea az 
elsődleges. Elvetette a pénz. az anyagiak szerepét 
kiemelő materialista felfogást. Újat mutatott abban, 
hogy a történelmet az élet és a valóság, azaz a politika, 
a kultúra, a gazdaság, sőt a földrajzi cs a természeti 
környezet egységeként fogta fel. Vargha Tamás 
kiemelte, hogy Hóman a magyarságot különleges nép
nek tartotta; szkíták, kelták, szlávok és germánok is 
megfordultak a Kárpát-medencében, de csak a ma
gyarok voltak képesek arra, hogy itt évezredes államot 
alapítsanak. Romsics utalt arra, hogy Hóman kedvenc 
kutatási területe, a 13-14. századi magyar történelem az 
a korszak, amikor Magyarország nagy, európai 
összevetésben is igen jelentős, stabil állam volt. Az 
állam fogalma Hómannái egyébként is jelentős szerepet 
játszott. Kovács Dávid szerint Hóman a nemzet 
fogalmát is az állam kérdéséhez kötötte, s úgy vélte, 
hogy az a nyelvi és etnikai közösség tekinthető 
nemzetnek, amely képes államot alapítani.

A „hivatalnok" Hómanról -  aki vallás- és közok
tatásügyi miniszterként is a Magyar Nemzeti Múzeum 
igazgatói lakásában lakott -  Tőkéczki László beszélt. 
Hóman alapelve a fegyelem, a feszesség, a minőség, 
eszményképe a szigorú hierarchiában pontosan és pro- 
duktívan működő államapparátus volt, amely példaként 
szolgálhatott az alsóbb társadalmi rétegek számára is. 
Kultuszminiszterként folytatta Klebelsberg Kunó 
népiskolai kezdeményezését; az iskolát a tudatformálás 
legfontosabb terepének tartotta, s a népből felemelt

tehetségekkel szerette volna megváltoztatni és 
megerősíteni a magyar középosztály karakterét. 
Minisztersége idején évente hatszáz tehetséges paraszt
fiatal került valamilyen felsőoktatási intézménybe. 
A paraszti tehetségek felemelése Hóman szerint 
megtörte volna a magyar középosztályban, a magyar 
polgárság rétegében akkor domináns zsidó elemet. 
Ezzel azonban Hóman már veszélyes terepre tévedt.

Azokkal a súlyos politikai vádakkal, amelyekkel 
Hómant illették, többek közölt Pritz Pál foglalkozott, 
fejére olvasva a szerinte téves külpolitikai elképzelé
seit. Hóman a magyarság nyugati orientációját szorgal
mazta. s a német kapcsolatot, vagy -  ahogy fogalmazott 
-  a sorsközösséget erőltette. Ujváry Gábor szerint a 
németbarátság csupán kényszerű választás volt Hóman 
részéről, amelyben egyébként sokan osztoztak a kor 
meghatározó politikai és értelmiségi személyiségei 
közül -  kifejezetten baloldali gondolkodók is. Pritz 
szerint Hóman a Szent István-i birodalom visszaál
lításának illúziójában élt. Tőkéczki László viszont fel
hívta a Figyelmet arra is, hogy Hóman, lelki beállí
tottságából következően, mindig és minden tekintetben 
elutasította és az éthosszal helyettesítette az erőszakot.

Súlyos vád volt Hóman ellen az antiszemitizmus is. 
Ujváry Gábor szerint az antiszemitizmus sok 
értelmiségit ragadott magával a két világháború közötti 
korszakban az 1919-es kommün véres és szomorú nap
jai miatt. Ez a hullám sodorta Hómant is, aki 
ugyanakkor bizonyíthatóan lojális volt az asszimilált, 
vagyis a magyarrá lett zsidósággal szemben. 1944-ben 
igen sok zsidó művészt és értelmiségit mentett meg az 
ún. mentesítő levelek kiadásával, amelyeket az általa 
vezetett Teleki Pál Tudományos Intézet alagsorában 
nyomtatták illegálisan. Nem véletlen, hogy 1946-ban, a 
Hóman ellen rendezett perben a mellette szóló mentő
tanúk többsége zsidó származású volt, akiket 
megdöbbentett, hogy Hómant közönséges gyilkosokkal 
kezeli egy sorban a népbíróság. Hóman Bálint 
egyébként magának Edmund Vccsenmaycr német 
nagykövetnek és teljhatalmú megbízottnak írt tiltakozó 
levelet 1944-ben, Magyarország megszállásakor. Csak 
a csodával lehet magyarázni, hogy a kor szokásaitól 
eltérően nem fogta el a Gestapo.

Tőkéczki László szerint súlyos hiba volt. hogy 
Hóman a háború végén Sopronba is követte az 
Országgyűlést, s elment annak üléseire. Ujváry Gábor 
úgy vélte: Hóman lépésének nincsenek ideológiai okai. 
Távol tartotta magát a szélsőségektől és a szélsősége
sektől vagy például a fajelmélettől. Német orientációja 
sem azt jelentette, hogy vonzódott volna a nácikhoz. 
Azért ment Sopronba, mert szeretett a történések cent
rumában lenni. Még akkor is, amikor már nem kellett 
volna ott lennie...

Hóman Bálint rehabilitálására több kísérlet történt az 
1990-es években, ám a törekvés mindig zátonyra futott 
a számos ellenző miatt. Szakály Sándor szerint eleve 
téves az a Hómannal kapcsolatos felfogás, amely össze
mossa személyében a tudóst és politikust. Szakály úgy 
véli. Hóman tudományos rehabilitációja elenged-
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hetetlen, de kísérletet kell tenni az 1946-os népbírósági 
ítélet megsemmisítésére is. A Hóman Bálint rehabilitá
cióját sürgetők nemcsak tudományos, de hivatali 
munkáját, sőt 1932-től 1945-ig tartó országgyűlési 
képviselőségét is kiemelkedőnek tartják. Ujváry Gábor 
szerint paradox módon épp az a rendszer ítélte 
börtönre, amely azután több elképzelését is megvalósí
totta: például a nyolcosztályos általános iskolát vagy a 
NÉKOSZ mozgalmat. Szőcs Géza kulturális állam
titkár szerint rehabilitálni kell Hóman Bálint tudomá
nyos munkásságát, ismerni és érteni kell a kor szellemi 
áramlatait, s ebben az összefüggésben kell vizsgálni 
Hóman nézeteit. L. Simon László a 20. század legna
gyobb gondolkodói közé helyezte Hómant, kiemelve 
híres nézetét, amely szerint a lelki dolgok irányítanak 
mindent, ezek adják meg a dolgok mértékét, s hogy a 
magyar történelem nem egyéb, mint a magyar lélek 
története.

A konferencia résztvevői megállapították: „a Hóman 
munkásságával foglalkozók többsége szerint politikai 
rehabilitációja nem, tudományos rehabilitációja viszont 
mindenképpen indokolt”. Ezért neves történészek és 
több tudományos intézet vezetője levéllel fordult

Pálinkás Józsefhez, az MTA elnökéhez: „...javasoljuk, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia vizsgálja meg 
újólag Hómon Bálint tudományos rehabilitációjának, 
vagyis akadémiai tagsága posztumusz visszaállításának 
a lehetőségét. Bízunk benne, hogy erre a politikai 
tevékenysége miatt 1946-ban rá kirótt súlyos nép
bírósági ítélet felülvizsgálata nélkül is sor kerülhet. "

A konferenciához kapcsolódóan a székesfehérvári 
Fekete Sas Patikamúzeumban Hóman Bálint és Székesfe
hérvár, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltár 
Szekfű Gyula Termében pedig Hóman Bálint, Sz.ékes- 
fehén'ár képviselője címmel nyitottak meg kiállítást.

*E. L.

A konferencia-beszámoló összeállításához felhasznált internetes 
források: http://tortenelemportal.hu/20l 0/1 l/tudos-a-politika-
viharaban-homan-balint/; http://www.magyarhirlap.hu/pp_hir_ 
nyomtat.php'.'hir_id=212726 (Létrehozás ideje: 2010-11-26. Szerző: 
Sinkovics Ferenc); http://fmh.hu/cimlapon/20l01124_ homanjudo- 
manyos_konferencia (Fejér Megyei Hírlap); http://www.sülinél.
hu/eletestudomany/archiv/2000/0031/polilika/homan/homan.html
(Romsics Ignác: Egy miniszter a ..tévesztett úton"): http://mult- 
kor.hu/20090512 _homan_balint.

H ó m a n  B á l i n t
(1885. december 29. Budapest -  1951. június 2. Vác): 

történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus.

Család. Német eredetű (eredeti neve: Hohmann). de már a 
19. század első felére elmagyarosodott középosztálybeli 
értelmiségi családból származott. Apja. Hóman Ottó klasszika
filológus. a pesti egyetem magántanára, a kolozsvári tudomány- 
egyetemen a klasszika-filológia rendes tanára, 1885-től a 
Budapest környéki tankerület főigazgatója, majd 1897-től a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium középiskolákkal 
foglalkozó ügyosztályának vezetője, anyja. Darányi Borbála 
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter unokahúga volt.

Tudományos pályafutás. A budapesti tudományegyetemen 
történeti stúdiumokat végzett (1903-1908). 1907 novem
berében középiskolai tanári szakvizsgát telt. majd A magyar 
városok az Árpádok korában című értekezésével, bölcsészdok
tori oklevelet szerzett (1908. június 7.). 1903-tól a budapesti 
Egyetemi Könyvtár segédtisztje. 1909-től könyvtáriisztje. 
1915-1922-ben könyvtárőre: a Tanácsköztársaság idején a 
könyvtári tanfolyam előadója volt. 1922- 1923-ban a Magyar 
Nemzeti Múzeum könyvtárának (Országos Széchényi 
Könyvtár) igazgatójaként. 1925. júliustól a Közgyűjtemények 
Országos Főfelügyelőségének főfelügyelőjeként. 1923. decem
ber-1932. október között a Magyar Nemzeti Múzeum főigaz
gatójaként tevékenykedett. 1917-től a budapesti egyetemen a 
középkori magyar művelődéstörténet magántanára, Marczali 
Henrik nyugdíjazása után. 1922-től a középkori magyar 
történelem (1526-ig) helyettes. 1925-1932-ben nyilvános ren
des tanára, 1925-1929-ben tanszékvezető volt. 1926-tól egyéb 
elfoglaltságai miatt többször helyettesítette Szcntpétery Imre és 
Mályusz Elemér, majd 1929 júniusában Hóman felmentését 
kérte Kelbclsberg Kuno minisztertől, végül 1931. szeptember 
5-én mondott le egyetemi tanári állásáról, egyetemi előadásokat 
azonban egészen 1940-ig tartott. A Magyar Nemzeti Múzeumot 
elsődlegesen nemzeti jellegű, tudományos intézménynek, 
műhelynek tekintette, háttérbe szorítva a múzeum népművelő 
és oktatói hivatását. 1925-től az Országos Magyar 
Gyűjteményegyetem (a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumo
kat tömörítő csúcsszervezet) tanácsának alelnöke. 1933-1937

között elnöke. 1938-1945 között a Magyar Nemzeti Múzeum 
elnöke. 1942. július és 1945 között a Teleki Pál Tudományos 
Intézet elnöke volt.

A történész. Tudományos munkásságának középpontjában a 
középkori magyar történelem, a gazdaság- és tár
sadalomtörténet. valamint a történeti segédtudományok álltak. 
Kezdettől foglalkoztatta a magyarság őstörténete, a honfoglalás 
és a magyarok elhelyezkedése, a székelyek eredete. Magyar 
pénztörténet 1000-1326 című, korszakalkotó munkájában 
elsőként foglalta össze a magyar pénz. metrológiáját. kro
nológiáját és gazdaságtörténetét. Másik, kiemelkedő gaz
daságtörténeti műve a Károly Róbert gazdaságpolitikájáról írt 
értekezése (A magvar királyság pénzügyei és gazdaságpolitiká
ja  Károly Kőben korában. 1921). A Szent László-kori Gesta 
Hungarotont című tanulmányában elsőként határozta meg a 
középkori magyar krónikák 11. századi ősforrását. Az 1920-as 
évek végétől -  Szekfű Gyulával együtt -  a magyar történet- 
tudomány vezető személyisége lett. Közösen írták meg a ma
gyar történelem máig legteljesebb és legnépszerűbb szintézisét, 
a Magyar Történetei (I VII. kötet. 1929-1933), amely alap
vetően befolyásolta több nemzedék történetszemléletét. 
Megindította a történeti segéd- és résztudományokat kisebb 
monográfiákban összegző. A magyar Történettudomány 
Kézikönyve című sorozatot. 1931-ben szerkesztésében jelent 
meg A magyar történetírás új útjai című kötet, amelyben a 
humán tudományok legjelesebb képviselői, többek között 
Eckhart Ferenc, Gerevich Tibor. Mályusz Elemér, Szekfű 
Gyula fejtette ki véleményét a történetkutatás metodológiai 
kérdéseiről. A könyv historiográfiai jellegű bevezető tanul
mányában Hóman a szellemtörténet hívének vallotta magát, s 
úgy vélte, hogy a 19. századi pozitivista örökség továbbfej
lesztése és a részletekben való elmerülés helyett az egyes korok 
lényegét, az irányító „korszellemet", vagyis a nagy tenden
ciákat kell megragadni és felmutatni. Kisebb történeti, 
heraldikai, diplomatikai, numizmatikai, nyelvtudományi, 
tudománypolitikai tanulmányait 1938-ban a Magyar Történelmi 
Társulat adta ki három terjedelmes gyűjteményes kötetben.

A közéleti szereplő. Elismerései, kitüntetései. A Magyar 
Szemle Társaság elnökségi tagja, a Magyar Numizmatikai 
Társulat, a Tudományos Társulatok és Egyesületek Országos 
Szövetsége, a Minerva Társulat. 1933-1945-ben a Magyar
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Történelmi Társulat. 1942-1945-ben a Körösi Csorna Társaság 
elnöke, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság, a 
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tiszteletbeli elnöke, 
a Magyar Néprajzi Társaság elnöke, majd védnöke volt. A 
budapesti tudományegyetem 1935-ben, a péesi tudománye
gyetem 1935-ben, a budapesti műszaki és gazdaságtudományi 
egyetem 1935-ben, a kolozsvári tudományegyetem 1940-ben 
avatta tiszteletbeli doktorrá. Számos külföldi egyetem (Berlin. 
Heidelberg, Bologna. Varsó stb.) és tudományos társaság (a 
Porosz Tudományos Akadémia, a Lengyel Történelmi Társulat, 
a helsinki Finnugor Társulat stb.) választotta díszdoktorává, 
illetve tiszteleti tagjává. 1936-ban magyar királyi titkos taná
csossá nevezték ki. Megkapta a pápai Nagy Szent Gergely-ren- 
det, az olasz királyi Korona-rendet, a lengyel Polonia Restituta- 
rendet. a finn fehér Rózsa-rendet stb.. valamint a korszak leg
magasabb magyar kulturális kitüntetéseit: 1930-ban a Corvin- 
koszorút, 1935-ben pedig a Corvin-láncot. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1918. május 2-án levelező, 1929. 
május 10-én rendes tagjává választotta. 1933. május 19-én igaz
gató tag lett. 1945. július 20-án kizárták a tagok közül. 1918-tól 
a Szent István Akadémia II. osztályának 1918-tól rendes, 1935- 
től tiszteletbeli tagjai közé emelték.

A politikus. 1932-ben sorsdöntő pályamódosítás következett 
be életében, amikor Gömbös Gyula meghívta kormányának 
miniszterévé. 1932. október 2-ától 1938. május 13-áig a 
Gömbös-és a Darányi-kormányban, majd 1939. február 16-ától 
1942. július 3-áig a Teleki-, a Bárdossy- és a Kállay-kormány- 
ban vallás-és közoktatásügyi miniszter, illetve 1936. május 
14.-július 11. között tárca nélküli miniszter volt. A székesfe
hérvári választókerület képviselőjeként 1932 novemberétől, 
kormánypárti programmal országgyűlési képviselő; mandá
tumát 1935-ben és 1939-ben is megerősítették. Városa díszpol
gárrá és a törvényhatósági bizottság örökös tagjává is 
megválasztotta. 1938 januárjától a Nemzeti Egység Pártja 
pártvezér-helyettese volt a párt Magyar Élet Pártjává 
alakulásáig.

Kultúrpolitikai tevékenysége. Csaknem tízéves kultuszmi
nisztersége elődje, gróf Klcbelsberg Kuno miniszterségével 
állítható párhuzamba. Hozzá hasonlóan alapvető nemzetstraté
giai kérdésnek tekintette a tudományt, a kultúrát és az oktatást, 
nagy súlyt helyezett az iskolákban közvetített műveltséganyag 
nemzeti jellegére, az úgynevezett nemzetismereti tárgyak 
középpontba állítására. Folytatta a népiskolai hálózat 
fejlesztését, kiemelten kezelte az. elitképzés feladatát. A leg
nagyobb hangsúlyt a szegény, de tehetséges gyermekek 
értelmiségivé válására helyezte. Az. általa 1937-ben létrehozott 
Horthy Miklós-öszlöndíj keretében évente majdnem ezer 
„szegény sorsú, szorgalmas és nemzethű" középiskolás, 
egyetemista és gyakornok kapott évi 200-600 pengőt. 
Miniszterségének jelentős állomása volt a közoktatásügyi igaz
gatásról szóló 1935:6. te., az új középiskolai törvény, az 
1934:11. te., a gyakorlati irányú középiskolákról szóló 1938:13. 
te., valamint a tanítóképző akadémiákról rendelkező 1938:14. 
te. A közgyűjteményi igazgatás újjászervezését tetőzte be a 
Magyar Nemzeti Múzeum új önkormányzati szervezetét megál
lapító 1934:8. te., illetve az annak alapján készült új szervezeti 
szabályzat. 1939-ben támogatta a Bolyai Kollégium (1942-től 
Györffy Kollégium) megalakítását Budapesten, amely a 
második világháború utáni népi kollégiumoknak is mintaként 
szolgált. Az 1941-ben felállított Országos Tehetségkutató 
Intéző Bizottság évente hatszáz tehetséges, de szegény sorsú 
falusi gyermek ingyenes középiskolai beiskolázásáról gondos
kodott. Szervezeti változtatásai közül legnagyobb jelentőségű a 
négy-, illetve hatosztályos elemi iskola felváltása a nyolcosztá
lyos alapoktatással. A nyolcosztályos tanterv alapján tanuló 
első évfolyamok 1941-ben indultak, de a háborús viszonyok 
miatt a rendszer nem válhatott általánossá. A középiskolai 
oktatás terén Hóman az addig különböző tantervek szerint

működő humán- és reálgimnáziumokat, illetve a ter
mészettudományos tárgyakat előnyben részesítő reáliskolákat 
1934-ben egységes középiskolákká alakította, majd 1938-ban 
gazdasági középiskolákat (szakközépiskolákat) állított fel 
négyéves tanulmányi idővel.

A németbarátság útvesztőjében. Politikusként Hóman az 
1930-as évek elejétől mindinkább a németbarát orientációt 
képviselte. A német-magyar szövetséget „történeti szükség- 
szerűségként" fogta fel. s ezen belül Magyarország szerepét „a 
németek védőbástyájaként a keleti erőkkel szemben vívott 
küzdelemben" -  nem azért, mert elfogadta volna az ország tel
jes kiszolgáltatását a Harmadik Birodalomnak, és azonosult 
volna a hitleri Németország eszméivel, hanem azért, mén -  sok 
politikustársához hasonlóan -  azt vallotta: a rettegett, elfogad
hatatlan orosz kommunizmussal szemben Magyarország 
számára egyedül a német út járható. Kormánytagként elkerül
hetetlenül részesévé vált olyan döntéseknek is, amelyeket az 
1945 utáni új rendszer súlyos vétségként énékell. Ilyen volt a 
Szovjetunió elleni hadba lépés megszavazása 1941. június 26- 
án. Ellenezte Magyarország 1943-as béketapogatózásait az 
angolszász szövetségesek felé. Viszont Magyarország német 
megszállása, 1944. március 19. után a magyar elit még 
szabadlábon lévő tagjai közül egyedül ő tiltakozott 
Veesenmayer német követnél a megszállás ténye és a németek 
magatartása miatt. Az utóbb ellene felhozott vádak szerint mint 
országgyűlési képviselő és kormánytag része volt a zsidó
törvények és az. összes, a magyar állampolgárok jogait csonkító 
jogszabály elfogadásában, s részben előkészítésében. Hóman a 
zsidóságot a „felforgató mozgalmakban” és a „romboló 
eszmeáramlatok terjesztésében vitt vezető szerepük", valamint 
„magyar fajtánk eszményeivel, társadalmunk gondolkodásával 
és a kereszténység eszméivel szembehelyezkedő szelle
miségük" alapján kirekesztette a magyarságból. A korra 
jellemző „szelektív antiszemitizmus" szellemében a beillesz
kedni vágyó és tudó „jó zsidókat" a magyar társadalom hasznos 
tagjainak tartotta, míg a főleg az újonnan, Galíciából érkező, 
az asszimilációra képtelen, a magyar „nemzettesttől” idegen 
„rossz zsidók” adminisztratív korlátozását, esetleges kite
lepítésüket, illetve további „beszivárgásuk" megakadályozását 
szükségesnek vélte -  fizikai megsemmisítésük azonban fel sem 
merült. Elítélte a fajelméletet, s többször fel is emelte a szavát 
ellene. Számos zsidó művészt, tudóst mentett meg a nyilasok
tól: az ellene folytatott népbírósági eljárás során a legtöbb tanú 
hangsúlyozta: Hóman a legnehezebb időkben is emberségesen 
viselkedett zsidó honfitársaival.

Az utolsó évek. A törvényhozás munkájában még az októberi 
nyilas puccs után is részt vett. Szálasiékkal együtt vonult vissza 
a Dunántúlra, 1944 novembere-1945 márciusa között 
Sopronban tartózkodott, s alkalmanként részt vett a nyilas 
országgyűlés (Törvényhozók Nemzeti Szövetsége) ülésein. 
Szálasira azonban nem esküdött fel. tisztséget nem vállalt, s az 
országgyűlésben többször felemelte szavát a nyilasok túlkapá
sai ellen. 1945. március végén Nyugatra távozott. 1945. július 
2-án Bad Aussee-ben tartóztatták le az amerikai hatóságok. Az 
Amerikai Egyesült Államok katonai rendőrsége, a C1C 
(Counter Intelligence Corps) kiadta a magyarországi kommu
nista hatóságoknak, s 1945 novemberében visszaszállították 
Budapestre. Perében többen -  például Kosáry Domokos és 
Szekfű Gyula -  is kiálltak mellette. A Népbíróság Gálfalvy- 
tanácsa 1946 augusztusában mint háborús bűnöst életfogytig
lani fegyházra és vagyonelkobzásra ítélte; az ítéletet a Nép
bíróságok Országos Tanácsa 1945. augusztusában jóváhagyta. 
Előbb a budapesti Gyűjtőfogház ún. Kisfogházában, majd 1950 
márciusától az ÁVH fennhatósága alá tartozó váci börtönben 
raboskodott. A megpróbáltatásokat szervezete nehezen viselte, 
rövid idő alatt 60 kilóra fogyott, a börtönben halt meg -  a 
fogház nyilvántartása szerint „szívizom-elfajulás, szívelégte
lenség állapotában tüdővizenyő" következtében. A rabtemető
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jeltelen sírjában megtalált földi maradványait 2001-ben 
azonosították, ugyanebben az évben, október 14-én Tasson, a 
Darányi sírkertben temették újra.
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38. Német Jogtörténész 
Napok Münsterben

A  jogtörténet-tudomány nemzetközileg talán legje
lentősebb, kétévente megrendezésre kerülő kon
ferenciája a Deutscher Rechtshistorikertag, 

amely, nevétől eltérően, hosszú ideje nem csak a német, 
hanem az európai jogtörténészek találkozója. A 
résztvevők száma idén rekordot döntött, több mint 300 
professzor, oktató, kutató, illetve doktorandusz érkezett 
főként a német nyelvterületről, Skandináviából és 
Közép-Európából. Voltak résztvevők az USA-ból, 
Japánból és Dél-Amerikából is. Magyarországról az 
ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Debrece
ni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem oktatói kö
zül összesen tizen vettek részt a rangos eseményen, 
amelynek 2010. szeptember 15-17. között a Westfáli- 
sche Wilhelms-Universitat jogi kara adott otthont. Prof. 
Dr. Niels Jansen, Prof. Dr. Peter Ostermann és Prof. Dr. 
Reiner Schulze vezetésével, a Polliik und Religion cí
mű kutatási program támogatásával szervezték az ez 
évi konferenciát. A program témájához illeszkedve a fő 
hangsúly az előadások során az egyházjogon, illetve az 
egyházjog és a vallási normák egyéb jogágakra gyako
rolt hatásán volt.

A rendezvényi fiatal, habilitáció előtt álló kutatók 
kutatási projektjeinek bemutatása vezette be, ezt 
követte a hivatalos megnyitó, ahol az egyelem rektora

__és a kar dékánja köszöntötte a megjelent vendégeket,
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majd Ulrich Berges professzor tartott ünnepi előadást 
az Otcstamentum igazságosságfogalmáról.

A következő két napon, a szokásoknak megfelelően 
délelőtt két plenáris előadást hallgathattak meg a részt
vevők, délután pedig párhuzamosan két szekcióban 
folyt a munka. Az első nap teljes egészében a vallás és 
a jog egymásra hatásának jegyében szerveződött. A 
plenáris előadások közül az elsőn a burgundiai kolos
torok római jogi másoló és kompiláló tevékenységéről, 
és ezzel kapcsolatban egy kódex datálásának nehéz
ségéről hallhattunk a freiburgi Wolfgang Kaisertől. A 
második előadást a frankfurti Max-Plank-Institut für 
Europáische Rcchtsgeschichte új igazgatója. Thomas 
Duve tartotta, Kirchliche Rechtsgeschichte in Hispa- 
noamerika. Bilanz und Perspektiven dér Forschung 
(Latin-Amerika egyházi jogtörténete. A kutatás mér
lege és perspektívái) címmel. A jelentős vitát kiváltó 
előadás a jogtörténeti kutatás perspektívaváltásának és 
az Európa-központúság meghaladásának szükséges
ségét, mint a tudományág egyik lehetséges továbbfej
lődési útját vázolta fel.

A délutáni szekciók közül az egyik a vallási normák
nak az öröklési jogra gyakorolt hatását vizsgálta. Az 
USA-ból érkezett Shael Hcrmann a zsidó jog, 
Benjámin Jokisch, az iszlamisztika kutatója a muzul
mán jog, a kölni Martin Avenarius a római jog, a frei
burgi Bemd Kannowski a germán jogok, a Chicagóból 
érkezett Richard Helmholz pedig a common law szem
pontjából vizsgálta a kérdést. A Reinhard Zimmennann 
által moderált szekció jói példázza, hogy a Deutscher 
Rechtshistorikertag már csak nevében a német 
jogtörténészek konferenciája: immár angol nyelvű 
előadások is elhangzanak, és más tudományterületek


