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annak angol nyelvű összefoglalásával (A imique relation- 
ship o f legeli modernization and Iradiiion: the Hungárián 
elhno-judicial life research), majd a kérdések megvála
szolásával zárult.

A Szakmai Bíráló Bizottság tagja. Homoki-Nagy Mária 
tanszékvezető egyetemi tanár (SZTF. ÁJTK Magyar Jog
történeti Tanszék) a Habilitánst arról kérdezte, kutatásai 
fényében meg tudja-c ítélni, hogy a mezővárosi jogforrá
sok. amelyek esetében nehéz eldönteni, hogy mindennapi 
jogszokásról vagy szokásjogról van-e szó, milyen hatást 
gyakoroltak all .  világháborút követő magánjogi kodifiká- 
cióra. Nagy Janka Teodóra szerint a mezővárosi jogforrá
sokban rejlő tradíciókat számos esetben figyelembe vették 
a későbbi magánjogi kodifikálás során, sőt a magánjog- 
történet ma is fontos forrásként tekint a mezővárosok he
lyi bíráskodási gyakorlatára. Mczcy Barna tanszékvezető 
egyetemi tanár (ELTE AJK Magyar Állam- és Jogtörté
neti Tanszék) ugyancsak a Szakmai Bíráló Bizottság tag
jaként kérdezett rá arra, hogy a jelenlegi jogi népélct-ku- 
tatások a „fent és lent" kapcsolatában bímak-e bármiféle 
jelentőséggel napjainkban, vagy teljes egészében a jogtör
ténet keretein belül helyezkednek el, azaz maradt-e tér a 
jogszokásoknak akkor, amikor állam előtérbe nyomult és 
életünket teljes egészében átfogja szabályrendszerével. 
Nagy Janka Teodóra úgy foglalt állást, hogy ha a „fent és 
a lent", a jogalkotó és a hétköznapi jogalkalmazó szintje 
élesen elkülönül, a körülmények alkalmassá válhatnak 
arra. hogy a közösség saját maga próbálja élhetövé tenni 
a mindennapjait, szemben a kevéssé megélhető, hétköz
napi életvitelnek és gazdasági valóságnak ellentmondó

jogszabályokkal. Az 1989 utáni időszakban -  mint mond
ta -  nem folyt szervezett kutatás a jogszokások területén, 
és ma azt az eredményt elérni, amit akkor lehetett volna, 
már nem tudjuk. Mindezek ellenére a Habilitáns szerint 
nyilvánvaló, hogy a jogtörténész szakma képviselőinek 
továbbra is rengeteg tennivalója van a jogi népéletkuta- 
tás területén. Ádám Antal professor emeritus ezúttal arra 
kérdezett rá, hogy a 2012. január 1 -jén hatályba lépett 
Alaptörvényből azzal, hogy előírja a történelmi Alkot
mány tiszteletét, kövclkczik-e a jogi tradíciók alkot- 
mányossági-értéktani kezelése, netán minősítése. Nagy 
Janka Teodóra véleménye szerint ez az előírás a szer
ves fejlődés lehetőségét teremti meg, amelynek sike
rét a gyakorlat fogja igazolni. Végezetül Kisbán Eszter 
professor emerita (PTE BTK) arra az elmaradásra utalt, 
amely más, elsősorban az angolszász jogi kultúrához 
tartozó nemzetek jogi néprajzi kutatásaival szemben ha
zánkban fennáll. Hangsúlyozta, hogy eredményeket a 
népi jogélcti gyűjtőmunka területén interdiszciplináris 
összefogással, a néprajzkutatók és a jogtörténészek, il
letve az állami szerveket képviselő gyakorló jogászok 
cgyüttmunkálkodásával lehet elérni.

Nagy Janka Teodóra három habilitációs előadását ösz- 
szességében 92%-ra értékelte a Szakmai Bíráló Bizottság. 
Szívből gratulálunk a szép eredményhez, azt kívánva, 
hogy elődeink népi jogéletéből kutatásai során továbbra 
se csak a macskazenét, hanem az örömteli események jogi 
vonatkozásait is megossza a szakmai közönséggel.

Herger Csabáné

Horthy-korszakkal kapcsolatos újabb kutatási 
eredményekről címmel az MTA Filozófiai és Tör
ténettudományok Osztálya 2012. november 15-én 

tudományos ülést rendezett a Magyar Tudomány Ünne
péhez kapcsolódóan. Az ülésre tizenhat előadót hívtak 
meg. akik délelőtt Glatz Ferenc, délután pedig Ormos Má
ria akadémikusok levezető clnöklése mellett ismertették 
újabb kutatási eredményeiket, s részben a közelmúltban 
megjelent tanulmányaikat, részben pedig megjelenés alatt 
álló könyveiket, írásaikat mutatták be.

Valamennyi előadás részletesebb bemutatására a jelen 
ismertetés keretei között természetesen nem vállalkoz
hatunk. Egyet kell értenünk továbbá Ormos Máriának a 
konferenciát záró gondolatával, miszerint legközelebb 
ennyi előadót legalább két napra, és nem a velük aznap 
reggel közöli tizenöt perces, hanem hosszabb időtartamú 
előadásra kell meghívni. Az előadók ezért sajnos majd
nem annyit beszéltek arról, hogy mit mondtak volna még 
el. vagy mit nem mondanak most el. mint amennyit el
mondtak.

A konferencia előadásait önkényesen csoportosított té
makörökre bontva mutatjuk be, de a történeti hűség ked-

A Horthy-korszakkal 
kapcsolatos újabb kutatási 
eredményekről -
Konferencia  a M agyar Tudom ányos 
A kadém ián

véért megjegyzendő, hogy az előadók sorrendje nem ez 
volt.

Az első előadást Romsics Ignác tartotta A Horthy-rend- 
szer jellege. Historiográfia áttekintés címmel. Az előadó a 
korszakot az 1945 utáni hazai történetírás megállapításai
nak fejlődését, változásait ismertetve mutatta be. A Hor- 
thy-rendszer kezdetben a magyar nép ádáz ellenségeként, 
hazaáruló, fasiszta, a nácikkal és a nyilasokkal egyenlően 
bűnös rendszerként jelent meg a történetírásban. Ezt kö
vetően fokozatosan eljutott a hazai és külföldi történészek



közötti immár 20-25 eve kialakult konszenzusos állás
ponthoz, miszerint a Horthy-rendszer autoriter, antiszemi
ta, de „korlátozott parlamentarizmus volt, vagyis voltak 
parlamentáris intézményei, több párt működött a korszak
ban, de a konzervatív kormánypárt a választójog korláto
zottsága és nagymértékű nyíltsága ellenére leválthatatlan 
volt."

Előadásaik témája alapján máshova is sorolhatók, de 
módszertani kérdésfelvetésükkel kapcsolatban mégis itt 
tárgyaljuk Tomka Béla (Gazdasági trendek és jóléti rend
szerek a két világháború közötti Magyarországon: az ösz- 
szehasonlitások tanulságai) és Pritz Pál (Helyzetfel[(nem] 
ismerés és helyzetki [nem]használás a Horthv-korszak 
külpolitikájában) előadását. Előbbi szociálpolitikai, utób
bi külpolitikai témájú előadását vezette be a történetírás 
feladatát fejtegető gondolataival. Tomka Béla meghatá
rozónak tartotta a történész kérdésfeltevését, viszonyát a 
múlthoz. Vajon a jelenről ír a történész a múlt segítségé
vel? Mennyire lehet objektíven írni a múltról? Mivel a je
len fogalmait (is) használja a munkája során, a jelenbeli 
kérdés hozza a múltat közelebb, vagy a múlt elég távol 
van ahhoz, hogy múlt maradjon? Mi a múlt és mi a je
len? Végső soron mi a történeti idő, és mi a történelem 
célja? Ezek a kérdések önmagukban egyenként is szolgál
hatnának egy konferencia témájául, így az előadók kény
telenek voltak csupán a kérdésfeltevésekre szorítkozni, a 
szociálpolitikára pedig már csak gyorsolvasással maradt 
az előadónak ideje. Pritz Pál a történelem és a történész 
mesterségének védelme szellemében tartotta meg érze- 
lemdús előadását. Elítélte mind a mai közéletet, politikát, 
mind az ismeretterjesztést, a publicisztikát, mivel önös 
céljaik igazolására használják fel a történelmet vagy akár 
a történetírást, megvetette továbbá a politikát kiszolgáló 
szervilizmust. Ezek a mai folyamatok a tudomány objek
tív vizsgálatát is megakadályozzák, hiszen, ha valamelyik 
oldal igényeit nem elégítik ki az eredmények, akkor a mai 
közéleti logika alapján a kutatók a másik oldal elkönyvelt 
kiszolgálói, azaz ellenségek lesznek. így pedig nem lehet 
tudományos igazságokra jutni. Zeidler Miklós A Nemze
tek Szövetsége a magyar külpolitikában című előadásában 
módszertani, történctfilozófiai kérdések felvetése nélkül 
tárgyalta a Nemzetek Szövetségéhez kapcsolódó magyar 
külpolitikát, illetve a magyar zsidótörvények kérdését a 
Nemzetek Szövetségében. Ehhez a témakörhöz tartozik 
Ujváry Gábor előadása is (Történettudomány és politika a 
Horthy-korszakban), aki a történettudomány és a politika 
kapcsolatát fejtette ki, föként életutakon, gyakorlati pél
dákon keresztül. A korszak tudósait, oktatóit, művészeit, 
íróit csoportosította többféle szempont alapján. Frank Ti
bor (Művészetek és művelődés a két világháborít közötti 
Mag arországon) szintén élctutakat mutatott be, ám ő a 
művészekre és a művelődésre korlátozta áttekintését. A 
korszak személyiségei az előadó magángyűjteményéből 
szánnazó fényképeken keltek életre. A fotókon a kor min
dennapjai tárultak fel a kávéházaktól a kirándulásokon, a 
fürdőzésen át az estélyek tarka világáig.

Pogány Ágnes előadása (A Horthv-korszak gazdasá
gi teljesítménye) részben kapcsolódott Tomka Béláéhoz, 
hiszen a szociálpolitikáról és a gazdaságpolitikáról, kö

zelebbről az államháztartási hiányról és annak kezelésé
ről szólt. Az előadó az. államháztartási hiány 1920-1938 
közötti alakulásának adatait ismertette, s kimutatta, hogy 
ebben az időszakban mindössze öt olyan év volt, ami
kor az államháztartás többletet halmozott fel. Az elemzés 
akarva-akaratlan jelenbeli áthallásokat keltett. Az előadó a 
jelennel való nagyfokú hasonlóságot mégsem nyomatéko
sította, így -  helyesen -  megmaradt a történelmi távlatban. 
Az adatokat mi sem értelmezzük, mégis nehéz elhesseget
ni azt a gondolatot, hogy ezúttal is a történelem ismétlődé
sével állunk szemben. A korszak kormányai állandó harc
ban álltak a londoni, genfi pénzügyi körökkel, vezetőkkel. 
A hiteleket az utóbbiak nyújtották, így a feltételeket is ők 
határozták meg. Kiadáscsökkentéseket akartak elérni a 
szociálpolitikai kedvezmények terén, nem utolsósorban a 
kor egyik legnagyobb „pénznyelője”, a MÁV miatt. Ter
mészetesen nem lehet ál lítani, hogy a jelenben ugyanilyen 
folyamatok játszódnának le. Pogány Ágnes, taktikusan, 
nem ment bele az efféle fejtegetésekbe, így szigorúan 
megmaradt a történettudomány talaján.

A külpolitika nem csak diplomáciát, hanem hadsereget 
is igényel. Szakály Sándor a korszak hadseregét, annak 
vezetőit és a politika viszonyát mutatta be Hadsereg és 
politika a Horthy-korszakban címmel, Horthynak a had
seregben betöltött szerepéről, valamint a hadsereg kato
nai képességeiről is szót ejtve. Molnár Judit előadásában 
(Fehér hollók a csendőrök között a holokauszt idején) a 
csendőrség szervezetét, vezetőit mutatta be. Röviden a vi
lágháború utáni sorsukra is kitért. Előadásának központi 
eleme a holokauszt során a zsidókat segítő csendőrök te
vékenységének bemutatása volt. Megállapítása szerint a 
magyar közigazgatás aktívan vett részt a deportálásokban. 
A közigazgatás szerepéről a megszállás és a deportálás so
rán sem az. előadás alatt, sem azt követően nem alakult ki 
vita a jelenlévő és köztudomásúlag a kérdés megítélésé
ben a két ellentétes véleményt képviselő Karsai László és 
Ungváry Krisztián között.

A közigazgatás témakörébe tartozik Püski Levente elő
adása (Államigazgatás a Horthy-korszakban), aki a kor
szak államigazgatását mutatta be. Általános érvénnyel 
beszélt az egész államigazgatásról. Ungváry Krisztián 
egy különös szakigazgatási szervet elemzett: Az őrség
váltás és intézményei című előadásában az őrségváltás 
problematikáját ismertette az 1938:15. tc.-kel létrehozott 
Értelmiségi Munkanélküliség Kormánybiztossága bemu
tatásán keresztül. E szerv feladata volt az őrségváltás le
vezénylése, vagyis a zsidók számarányának -  vagy még 
annak sem -  megfelelő mértékben történő részvételének 
a biztosítása (gyakorlatilag a zsidók jelentős mértékű ki
szorítása) a gazdasági, művészeti és kulturális életben. 
Ugyanakkor a törvény címe szerint a cél a társadalmi és 
gazdasági élet egyensúlyának hatásosabb biztosítása volt. 
A törvény a már létező orvosi, ügyvédi, mérnöki kamarák 
mellett további kamarákat vezetett be a sajtó, a művészet 
és a kultúra területén, és a kötelező kamarai tagság mellett 
a zsidók létszámarányát 20%-ban maximálta. A Biztosság 
1941 -ben már körülbelül ötszáz fővel és három foosztály- 
lyal működött. Az állástalan értelmiségiek elhelyezése, a 
zsidókról szóló feljelentések kivizsgálása volt a feladata.
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és saját hatáskörben nyomozást is lefolytathatott. 1939-rc 
már több mint tizenötezer eljárás indult a zsidótörvények 
megszegői ellen. Az előadás vegén Ormos Mária megje
gyezte. hogy még soha nem hallott erről a Biztosságról, 
ami ékes példája annak, hogy ha egy történész keres, ak
kor talál, üngváry Krisztián új könyvében további részle
teket olvashatunk erről a közigazgatási szervről.

A konferenciát követő héten megjelenő könyvéből me
rítette előadása témáját Kovács M. Mária, aki az 1920. 
évi numerus clausus törvény végrehajtásáról beszélt Nu
merus clausus a felsőoktatásban. 1920-1945 címmel. A 
törvény szövege szerint a felsőoktatási felvételi eljárásnál 
..arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország területén 
lakó egyes népfajokhoz és nemzetiségekhez tartozó iijak 
arányszáma a hallgatók közt lehetőleg elérje az illető nép- 
faj vagy nemzetiség országos arányszámát, de legalább 
kitegye annak kilcnctizcdrészét." A törvény szövegében 
tehát nem jelenik meg a zsidó kifejezés, még ha köztudott 
is volt. hogy a törvényt rájuk szabták. Kovács M. Mária 
hangsúlyozta, hogy a törvényhez kapcsolódó végrehajtá
si utasításokban szerepelt a zsidó szó. Továbbá kiemelte, 
hogy a numerus clausus törvény a hozzá kapcsolódó uta
sításokkal és a későbbi zsidó törvények „egy és ugyan
azon történelmi folyamat különböző állomásai, amelyeket 
egy világosan felrajzolható vonal köt össze.” Az előadó 
ezt bizonyítandó idézte Horthy Miklóst, aki az első zsidó- 
törvényt 20%-os numerus claususnak, a másodikat 6%-os 
numerus elaususnak hívta. Kovács M. Mária szerint mivel 
sok utasítást hoztak a numerus clausus törvényt követően, 
ezért többféleképpen és egyre kiterjesztöbb módon tudták 
értelmezni a zsidók diszkriminálását. A végrehajtó szer
vek (többnyire minisztériumok) tehát különféle rcndcle- 
tekkel. utasításokkal tették lehetővé az önmagában véve 
is önkényes értelmezését a numerus clausus törvénynek. 
A felvételi arányszámot foglalkozáshoz, származáshoz is 
igazították, így biztosítva, hogy a zsidók ne mentesülhes
senek a korlátozások alól.

Karsai László a zsidótörvények végrehajtásáról tartott 
előadást (A zsidótönények végrehajtása Magyarorszá
gon. 1920 -1944). Adatokkal igazolta a zsidótörvények 
alkalmazását. Bemutatta például, hogy 1941-ben Endre 
László, Pest vármegye alispánja hogyan tiltotta ki a zsidó
kat a fürdőkből. Majd további szemléletes és megdöbben
tő példákkal igazolta az adott esetekben jogszabályi, sőt 
még végrehajtási utasítási alappal sem rendelkező önké

nyes gyakorlatot. A feljelentésekből felolvasva érzékeltet
te a kor szellemét, propagandáját, hisztériáját.

A kor (írott) szellemét idézte fel Sipos Balázs előadása 
is (Sajtó és hatalom a Horthy-korszakban), aki a sajtó és 
hatalom viszonyával foglalkozott. Kiemelte, hogy ugyan 
rengeteg sajtóterméket nyomtak a zsidótörvények elfo
gadása után is, azonban ezek közül sok a zsidótörvények 
hatályba lépése után keletkezett, tehát már az új politikai 
vonalnak megfelelő szellemiségű volt. Ugyanakkor a ko
rábbi előadásokban megállapított és a történészek közötti 
konszenzust alátámasztandó hozzátette, hogy a korszak
ban a szélsőbaltól a szélsőjobbig mindenféle sajtótermék 
megjelenhetett. Voltak visszaélések, perek, fenyegeté
sek, de a pluralizmus érvényesült. Gyáni Gábor a politi
kai fanatizmusról és a vallási feléledésről tartott előadást 
Politikai fanatizmus, vallási revival címmel. Témájában 
ehhez kapcsolódon Turbuez Dávid A Horthy-kultusz ku
tatásának eredményei című előadása, amelyben inkább 
módszertani kérdéseket fejtett ki, azaz, mit és hogyan ku
tat a kultusz vizsgálata során. Nagy hangsúlyt helyezett az 
összehasonlító szemléletmódra, nevezetesen arra, hogy a 
korszak többi vezetőjének kultuszát, egymásra hatásukat, 
módszereiket, gyakorlatukat, megvalósulási módjukat 
megvizsgálja, és a társadalmi lélektant is figyelembe véve 
a vezetők kultuszát egységes egészként szemlélje.

Az utolsó előadás után a kitartó és nagy létszámú hall
gatóság köréből néhány hozzászólás hangzott el. Többen 
személyes példákat hoztak a zsidótörvények végrehajtásá
val kapcsolatban. Ormos Mária a konferenciát egy szintén 
személyes példával zárta le, mégpedig azzal, hogy az ö is
kolájában az igazgató nem tartotta be a zsidótörvényeket, 
azon az alapon, hogy az iskolában más törvények ural
kodnak.

A konferencia a történészeknek a korszakról szóló ko
rábbi közmegegyezéses értékeléseit (korlátozott parla
mentáris, autoriter rendszer) nem változtatta meg, hanem 
sokkal inkább eddig nem ismert példákkal támasztotta alá 
azokat. Úgy véljük a konferencia elérte célját, amennyi
ben a tágabb közvélemény számára is érthető módon, de a 
szakembereknek is új ismereteket felmutatva gyarapította 
tudásunkat egy nagymértékben vitatott korról. A különbö
ző témákban és módszerekkel tartott előadások elősegítet
ték, hogy a korszakot mint egységes egészet lássuk.

Rigó Balázs
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