
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
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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,
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akinek Deák Ferenc volt a gyám
ja) táblaelnök is Győrben vezette 
a felsőbíróságot; Horvát Boldizsár 
igazságügy-miniszter fia szintén 
elnöke volt az ítélőtáblának.

A Biczó Zalán által írt és szer
kesztett jogtörténeti munka minő
ségét, tudományos színvonalát a 
több éves levéltári kutatómunka 
során összegyűjtött és rendszere
zett anyag biztosítja. A kötet ta
nulmányozása során levonható az 
a konklúzió, hogy a szerző precíz 
és dokumentált munkájával, a tel
jesség igényével fogott hozzá an
nak elkészítéséhez, átvizsgálva a 
Győr Megyei Jogú Város Levél
tárában fellelhető összes anya
könyvet és illetőségi törzslapot.

E munkát elemezve megállapít
ható, hogy a szerzőnek az alapok
ról kellett indulnia, de személyes 
alapkutatásokon nyugvó munkája méltó ösztönzést ad 
Győr város jogtörténeti kutatásainak, és várhatóan Győr 
város majdan elkészülő monográfiájához is. A kiadványt 
Appendix záija, amelyben a szerző feltünteti a kötet ki
adásának anyagi támogatóit. A gazdag támogatói névsor 
is a nevezett munka elismertségéről, helytörténeti és jog- 
történeti fontosságáról tanúskodik.

Az Almanach könnyen hasz
nálható, nagyon alapos, gazdag 
hivatkozásokkal és irodalomjegy
zékkel ellátott tudományos kézi
könyv. Nemcsak Győr város vo
natkozásában, hanem az országos 
jogi életrajzi irodalom számára is 
értékes adatokat tartalmaz. A törté
neti részben a jogtörténeti ismeret- 
anyagnak az érdeklődő által törté
nő feldolgozását nagymértékben 
megkönnyíti a szerző olvasmá
nyos, tiszta és lényegre törő stílu
sa. A mű a maga nemében hiány
pótló, s egyben összegző munka 
Győr jogásztársadalmáról.

A kötetet elsősorban a Győr vá
ros történetét és jogtörténetét kuta
tóknak ajánljuk, de haszonnal fo
gathatják a téma iránt érdeklődök 
is. A szerző dicséretére kijelenthe
tő az, hogy jelen munkája „uniká- 

lis, Győr városának egyik szakmai hivatásrendiét méltó 
módon bemutató, a város kultúráját és történetét jó l pre
zentáló kiadvány”* méltó helyet foglal el mind az életrajzi, 
mind a helytörténeti, mind a jogtörténeti munkák között.

Albert András
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