
goariorum et Carantanorum) részletes elemzését nyújtja 
a szerző, amelyből most részletesen a 870-ben keletkezett 
Conversio Bagoariorum et Carantanorum hátterére vo
natkozó elemzéssel foglalkozunk. E rész annyiban tér el 
az előzőektől, hogy nem marad meg a mü szőkébb -  Salz
burg, illetőleg Bajorország által alkotott -  keretek között, 
hanem betekintést ad a Kárpát-medence 9. századi, hon
foglalás előtti történetébe, s felvillantja a frank uralkodó, 
a pápa, a basileus és a frank uralkodó között kialakult 
kapcsolatrendszert is. Ennek során részletesen megismer
jük a Bajor Hercegséggel, illetve a Frank Birodalommal 
elsőként kapcsolatba kerülő szláv nép, a karanténok kö
zötti, a Salzburgi Püspökség által megszervezett misszi
ót is. Ezt követi egy hasonló jellegű, de területileg Pan
nóniára koncentráló missziónak, nevezetesen az avarok 
megtérítési kísérletének a Conversio prizmáján keresztüli 
leírása. Ezek után rövid kitekintés következik Konstantin 
és Metód működésére Moráviában, illetve Pannóniában, 
majd a pápa, a basileus és a keleti-frank uralkodó bulgá
riai missziós törekvéseire. Miután a szerző alapos össze
gezést adott a Conversio történeti hátteréről, visszatér a 
bajorországi eseményekhez, és részletesen elemzi a mü 
szerzőségének kérdését, Metód regensburgi perét, illetve a 
Conversio bán Metód ellen megfogalmazott vádakat, vala
mint ennek politikai és teológiai hátterét. A szerző kilétére 
csupán a mü néhány utalásából kísérelhetünk meg követ
keztetéseket levonni, ám teljes biztonsággal nem tudjuk 
azonosítani: Nótári szerint nagy valószínűséggel megál
lapítható ugyanakkor egy, az 5. fejezetben olvasható első 
személyű fogalmazásból a szerző salzburgi, illetve bajor 
származása. Adalwin érsek szerzőségét a következőkkel 
támaszthatja alá: egy további első személyű fogalmazás 
közvetlenül Adalwin megnevezését követi, elképzelhető

tehát, hogy az író saját magát nevezte meg. Hasonlókép
pen megfontolás tárgyává tehető azon tény, hogy a Con
versio szövegében csupán két személy, mégpedig Adalwin 
és Német Lajos -  esetlegesen tehát a mű szerzője és cím
zettje -  epithetonjaként szerepel a piissimus jelző. A Me
tód elleni vádakat három gyújtópont köré csoportosítja: 
először a lingua Latina, másodszor a doctrina Rontana, 
harmadszor pedig a litterae auctorales Latinae kapcsán 
megmutatkozó elutasító magatartása. E három, a nyugati 
egyház és misszionáriusai által soha meg nem kérdőjele
zett elemet Metód az egész nép számára értéktelen szín
ben tüntette fel, nevezetesen philospohice superducens -  e 
fordulat minősítését illetően nem fogadja el Wolfram azon 
nézetét, miszerint a philosophus megnevezés már önma
gában dehonesztáló lett volna, e neutrális kitétel csupán az 
okfejtés módját jelölte meg.

Végül megjegyeznénk, hogy figyelemre méltó a szak- 
irodalom bőséges és széles körű feldolgozása, amelyből 
képet alkothatunk arról, hogy a szerző számára a tudomá
nyos igénnyel megírt bevezető tanulmányban a filológiai 
megközelítés mellett a köz-, egyház-, művelődés- és jog- 
történeti szempontok is nagy súllyal estek latba, hiszen 
maguk a salzburgi történeti források sem lettek volna in- 
terpretálhatóak a politikai folyamatok behatóbb elemzése 
nélkül. Ennek köszönhető, hogy a mü minden egyes feje
zetében találkozhatni kitekintéssel azon szak-, illetve -  a 
vizsgálódás szempontjából -  segédtudományok eredmé
nyeire, így például a régészet, a germanisztika, a szlavisz
tika kutatásaira, amelyek segítségével az egyes források 
jóval árnyaltabban interpretálhatók.

Erdei-Bagi Krisztián

Különös politika- 
történeti jelenség -  

a Szabadelvű Párt
Pölöskci Ferenc: A Szabadelvű Párt fényei és árnyai (1875-1906) 

Éghajlat Könyvkiadó, Budapest, 2010,235 p.
ISBN 978-963-9862-18-0

Magyarország polgári kori történetében a Szabadelvű Párt 
a leghosszabb ideig kormányzó párt, amely a dualizmus- 
kori államszervezet és jogrendszer, a jogállam teljessé té
telével, a működő gazdaság megteremtésével egyedülálló 
teljesítményt nyújtott. Ennek a „fenoménnak” tényeken, 
levéltári forrásokon nyugvó bemutatására vállalkozott Pö- 
löskei Ferenc akadémikus gondolatgazdag, élvezetes stí
lusban megírt, értékelő monográfiájával. Ahogy szerényen

__írja célkitűzésében: „Kötetemben nem az eseménytörténet
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felidézését tekintem feladatomnak, sokkal inkább arra ke
resem a választ, hogy milyen tényezők tették lehetővé e 
különös, ritkán ismétlődő politikatörténeti jelenséget? Kik 
voltak a vezetői, miképpen gondolkodtak a hatalmi struk
túráról és ebben a kormányzatról? Milyen társadalmi erők 
voltak a legfőbb támaszai?”

Nos, a professzor nem maradt adós a kérdések megvá
laszolásával, mi több az oktani összefüggés értékelések
hez, a kapcsolódó problémák felvetésével, továbbgondo
lásra is ösztönöz. A politikai színteret harminc esztendőn 
át (1875-1906) meghatározó Szabadelvű Párt különleges
sége többek között még az, hogy megalakulásától kezdve 
nyolc alkalommal nyerte meg a parlamenti választásokat, 
s az is, hogy rendkívül eredményes, kiváló politikusok
kal büszkélkedhetett. Közülük a szerző különös figyelmet 
szentelt Tisza Kálmánnak és fiának, Tisza Istvánnak, Go- 
rove Istvánnak, Podmaniczky Frigyes bárónak, Wekerle 
Sándornak, Széli Kálmánnak, akik a Szabadelvű Párt ve
zérei, miniszterelnökei vagy elnökei voltak. Olyan karak
terek, akik a 19. századi liberális eszmék megtestesítői-



ként vagyonbiztonságot teremtettek, 
gyümölcsöztették a nemzetgazdasá
got, s a politikai nemzet keretében 
biztosították az egyéni szabadságjo
gokat.

Adottságaikról, jellemükről, tehet
ségükről Mikszáth Az én kortársaim 
című tökéletes jellemrajzkötetében 
emlékezik meg. Példaként emeljük 
ki a jelen időben is külön kitüntetet
ten tisztelt Széli Kálmánt, akinek az 
új iránti fogékonysága, a politikai el
lentéteket ügyesen áthidaló egyeztető 
taktikája, előremutató gazdasági-tár- 
sadalmi elkötelezettsége, ellenfelei
vel szembeni tapintata miatt különös 
nimbusza volt. Mindezt az utolérhe- 
tetlenül kifejező pontos mikszáthi 
fordulattal jellemezve: „Dicsérni őt 
annyit tesz, mint vizet hordani a Dunába. A színigazat 
mondani róla annyi, mint félreérteni. Szidni öt annyi, mint 
meg nem hallgatni.”

Pölöskei professzor munkája természetesen a kiegye
zéskori pártstruktúra egészének kérdéseivel is foglalko
zik, áttekinti a polgári, munkás-, agrár-, nemzetiségi pár
tokat értékelve programjaikat és meghatározó képviselőik 
tevékenységét.

Mindemellett a Szabadelvű Párt részletes analízise 
uralja a kötet tartalmát. A logikus felépítésű, a kapcsolat- 
rendszerek teljességével számoló opus oknyomozó le
írással szemlélteti a nagybirtok, az OMGE és a Gazda- 
szövetség szerepét csakúgy, mint a magyar gyáriparosok 
viszonyát e politikai fenoménhez.

Ugyancsak nem hiányozhatott a kiváló műből a pro
fesszor kitüntetett érdeklődési körébe tartozó választójog, 
a választási rendszerek problematikája sem. A szabályo
zás kronológiai alakulásának áttekintése példaértékű, s 
mint ilyen a jogtörténettel foglalkozók számára is figyel
met érdemlő.

Ám nem csupán a szükebb szakmai érdeklődésre szá
mot tartó részek emelendők ki, hanem a monográfia utol
só harmadának fejezetei is, amelyek a Szabadelvű Párt 
fénykorát, valamint utolsó éveit vették bonckés alá. Az ér
deklődő olvasó e bemutatásban szembesülhet a jelenkort 
is megihlető akkori társadalom- és gazdaságpolitikával, s 
nem utolsósorban ezeknek az irányzatoknak ma is prog
resszív, példaértékű képviselőivel.

A rendkívül gazdag szakirodalom felhasználásával 
született opus a dualizmus politikai rendszeréről így nem
csak a szakemberek, hanem valamennyi érdeklődő szá
mára ajánlott, tanulságos olvasmány. Kiviláglik belőle, 
hogy a 19. századi monarchia szakszerűbben felelt meg 
a jogállami, dogmatikai követelményeknek, s a liberális 
gazdaságpolitika érvényesülésének jobb feltételrendsze
rét biztosította, mint a 21. századi integrálódó alakulatok. 
Nem is említve, hogy politikusai igen eredményesen tud
ták a nemzetállami érdekeket érvényre juttatni.

A recenzens azonban, nem tagadván meg önmagát, Pö
löskei professzor remek stílusú munkáján felbuzdulva.

_____________ Ű Q g
történeti szem le^— ^

egy anekdota indíttatása okán, néhány 
meditatív észrevételt is szeretne tenni a 
műről.

Az anekdota Darányi Ignáchoz kö
tődik, aki a mezőgazdaság fejlesztésé
nek, az agrártársadalom felemelésének 
mindvégig következetes, kiemelkedő 
szakembere volt. Kiegyensúlyozott
sága miatt párttársai többször provo
kálták. Mikszáth Kálmán jegyezte fel, 
hogy a kor legnevesebb szónoka, a 
„nagy cséplőgépnek” nevezett Szilágyi 
Dezső, a pártklub egy összejövetelén 
így fordult Darányihoz: „Náczikám ál
líts valamit! (Hogy aztán ő akármit állít 
is megdönthesse, kiforgathassa!) Igen 
Darányi volt a kedvenc.”

Nos, Pölöskei professzor mono
gráfiája a tények és állítások garma

dájával imponáló és rendkívül alapos. De szemelgetve, 
s egy-kettőt kiemelve továbbgondolásra is ösztönöznek, 
így például a költségvetések ügye, az appropriáció és az 
indemnitás problémája. Elöljáróban megjegyezzük, hogy 
a kiegyezési és költségvetési exlex, konjunktív módon fo
galmilag nem létezik. Valóban 1899. január 1-jén követ
kezett be a magyar parlamentarizmus történetében addig 
precedens nélküli eset, hogy a kormánynak az államház
tartás vitelére vonatkozó törvényes felhatalmazása lejárt 
anélkül, hogy azt indemnitási törvénnyel megújították 
volna. Ez volt az első exlex, amelyet az 1899:1. te. ol
dott fel. Ezt követte a parlamenti obstrukció kiéleződése 
miatt -  1905. január 1-jétől -  a másfél évig tartó exlex. 
Mivel az 1905. évre költségvetés egyáltalán nem jött lét
re, így a felhatalmazást az 1904. évi költségvetés kereté
ben való gazdálkodásra kellett megadni, s ezzel az 1905. 
évi kezelésben előírt és létrejött kiadások-bevételek, az 
1904. évi állami költségvetés megállapított fejezetei, cí
mei és rovatai szerint voltak elszámolhatók. „Egyébként 
parlamentünk költségvetési jogának alakulása az »alkot- 
mányos minisztérium« 1867. február 28.-i kinevezésé
től 1923. december 31-ig meglehetősen nyugtalan képet 
mutat” -  állapította meg A magyar állam költségvetési 
joga című alaptanulmányában Magyary Zoltán. Szám
szerűsítve mindezt: az 57 év alatt csak 47 költségvetési, 
s viszont 79 indemnitási törvény jött létre. Az 57 év alatt, 
az első exlextől (1899) tízszer ismétlődő törvényen kí
vüliség állt elő. A Monarchia idejére kivetítetten ez hat 
alkalmat jelent, 3 év 78 nap időtartammal. Egyetértve 
ugyan Pölöskei professzor közös érdekű ügyekre vonat
kozó állásfoglalásával, ámde jogi értelemben árnyaltabb 
a helyzetkép. A költségvetési jog gyakorlása elkerülhe
tetlenül a politika hatása alatt áll, azaz három tényező: 
a közigazgatás, a jog, a politika determinálja a budge-t.
A szerzői kritika csak ebben az összefüggésrendszer
ben áll meg. Amennyiben tehát a kiegyezési törvénye
ket alaptörvénynek minősítjük, akkor a költségvetési jog 
egyben alkotmányjogi kérdés is. Ez az alapérték magya
rázza a jelenkori költségvetések szupranacionális kont
rolljának lehetetlenségét is. __
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Ami pedig a közös érdekű ügyeket érinti (régi oszt
rák államadósság, kereskedelmi és vámügyek, bankügy, 
függő államadósság) a közjogi és a gazdasági korreláció 
az eredményben összecseng. Itt és most csupán röviden 
Balogh Judit témát tárgyaló cikkének szellemes záró ér
tékelését kölcsönözzük a Louis Eisenmann francia törté
nész munkájából vett citátummal: „Magyarország 67-el a 
költségek harmadáért (kvóta) megkapta a jogok felét (pa
ritás) és megszerezte a befolyás kétharmadát a Monarchi
ában.” Tehát semmiképpen sem lehet végső értékelésként 
elfogadni a szerzői konklúziót: „Amíg tehát 1848-ban a 
királyi jogkör szűk maradt és úgy látszott, jó esély kínál
kozik a polgári jogállam teljesebb kiépítéséhez, addig a 
kiegyezés rendszerében az uralkodó felségjogai annyi
ra kiszélesedtek, hogy az alkotmányos monarchia léte 
is megkérdőjelezhető. Nemcsak a közös ügyek kerültek 
ugyanis kizárólagos döntési jogkörébe, hanem végső so
ron a szövevényesen fogalmazott (sic!) „közös érdekű” 
ügyek is. Sőt a viszonylag legnagyobb önállósággal ren
delkező magyarországi belpolitika kulcskérdéseiben is 
határozhatott (sic!). Ilyen módon illúziónak bizonyultak a 
kiegyezési törvények szövegezőinek reményei, amelyek a 
magyar nemzeti igények későbbi kibővítésére, az uralko
dó abszolút jogainak enyhítésére irányultak.”

Ugyanakkor teljes egészében osztjuk Pölöskei Ferenc 
professzor kiváló monográfiájában a Szabadelvű Párt ál
talános jellemzését.

„Még sokszínűbb kép tárul elénk, ha a párt politikai te
vékenységét vizsgáljuk. Szinte szervesen összekapcsolód
nak itt a különféle eszmeirányzatok egyes elemei. Hiszen 
a politika szinte minden ágában együtt található a libe
ralizmus, a konzervativizmus, kisebb-nagyobb súllyal 
fel-felbukkannak a demokrácia körébe sorolható jegyek 
is. Gondoljunk csak a választójogra, vagy a politikai sza
badságjogok széles körére, hiszen valamennyiben fellel
hetők az említett irányzatok elemei. De mindez kimutat
ható a parlamentarizmus rendszerének alkotóelemeiben, 
miként a közigazgatásban és az önkormányzatokban is. 
A Szabadelvű Párt tehát kizárólagosan egyetlen ideo
lógiai eszmeirányzat hatókörébe sem vonható, hiszen 
valamennyi meghatározó jegyeiből magába forraszt né
hányat. Működésének felidézése során mindez kitűnik 
számunkra.” Ezt a szellemi élményt pedig feltétlenül kí
vánjuk a magyar politikatörténet iránt érdeklődőknek is. 
Tolle lege!

Máthé Gábor

Győr város jogászainak 
életrajzgyűjteménye

Biczó Zalán: Győri jogász almanach 
Kiadja a Magyar Jogászegylet Györ-Moson-Sopron Megyei 

Szervezete. Győr, 2011, 262 p. 
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Alig egy éve jelent meg nyomtatásban Biczó Zalán Győ
ri jogász almanach című kötete, amely szervesen illesz
kedik a szerző korábbi helytörténeti müveinek sorába. 
A szorgos kutatómunka révén megjelent újabb munka 
folytatás kíván lenni a győri jogászképzés és szakmaiság 
történetének megörökítésében. A jogászi szakmát illetően 
A győri ítélőtábla története' és A győri jogászképzés év
századai2 című kötetek után a harmadik reprezentatív és 
egyben unikális művet vehetjük a kezünkbe, amely Bi
czó Zalánnak, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc 
Állam- és Jogtudományi Kar szakkönyvtára vezetőjének 
tollából származó 850 szócikket, életrajzot tartalmaz3. Le 
kell szögeznünk azt a tényt, hogy az újonnan megjelent 
kötet jobban értelmezhető és olvasható a két korábban 
megjelent kötetet ismeretében, mivel azokkal együtt in
tegráns egészet alkot.

Szalay Gyula, a Széchenyi István Egyetem Deák Fe
renc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja a kötet elősza- 
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és fontosságát: „ A kötet, amelyet az olvasó a kezében tart, 
unikális mű: Győr városának egyik szakmai hivatásrend
je, a jogászság múltját kívánja méltó módon bemutatni és 
egyúttal a város kultúráját és történetét is felvillantani. ’’4

A kiválóan megszerkesztett mű azon jogi végzett
séggel rendelkező tudósok, politikusok, ügyvédek és 
polgármesterek életrajzi adatait dolgozza fel, akik Győr 
városban születtek, ott tanultak vagy pályájuk során a vá
rossal kapcsolatban álltak, annak politikai, társadalmi és 
gazdasági életében hatékonyan tevékenykedtek.5 A kötet 
hasábjain olyan személyiségekkel is találkozunk, akik a 
város határain túl is kiemelkedő tevékenységet fejtettek 
ki a 18-19. századi Magyarország közéletében, annak iro
dalmi és társadalmi szférájában. Kiemelkedő nevek jelen
nek meg, mint például Deák Ferenc, Mikszáth Kálmán, 
Csány László, Horvát Boldizsár, Batthyány Lajos, vala
mint Győr város polgármesterei: Szauter Ferencz, Wennes 
Jenő és Zechmeister Károly.6

A kötetben szereplő 850 szócikk a már szinte elfele
dett jogászok, ügyvédek, ítélőtáblái és törvényszéki bí
rók, rendőrkapitányok, írók, pénzügyi szakembereknek, 
szakmai pályafutásuknak állít emléket, bemutatva azok 
mozzanatait, fontosabb eredményeit, sikereit.7 A szó
cikkek alapján kiderül, hogy sok olyan személy kezdte 
Győrben hivatali pályáját, akik később országosan is ma
gas pozíciót töltöttek be. Csak néhány példát kiragadva: 
Erdély Sándor 1891-1892-ben a Győri Királyi ítélőtábla 
első elnöke volt, s onnan került az igazságügy-miniszteri 
székbe; Vörösmarty Béla (Vörösmarty Mihály költő fia,


