
Beköszöntő

Pannónia patinás univerzitásának, az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek Magyar 
Jogtörténeti Tanszéke a Magyar Tudományos Akadémia jogtörténeti munkaközössé
gével karöltve új kiadványt bocsát útjára, a Jogtörténeti Szemlét. Mondhatnék -  kis
sé merészen -  folyóirat születik, melynél jó ideje szorgosan bábáskodik pár tucat jog- 
histórikus, történész, levéltáros és más írástudó. A korábbi, kissé ritkán jelentkező, s 
csak szűk körben ismert Jogtörténeti Értekezések helyett és mellett rendszeresebb 
megjelenést ígérünk -  remélünk. Orgánumunkkal honunk is belép azok közé az orszá
gok közé, amelyeknek tudományos kiadványai sokszínű skálájából nem hiányzik a jog- 
történészeinek -  kutatóinak -  folyóirata. Többek között a lengyel, a csehszlovák, 
az osztrák és az angol lapok mellé sorolnánk hát be.

Folyóiratunkra régóta szüksége van a magyar tudománynak, s hitünk, nem kevésbé 
reményünk szerint a magyar múlt történései iránt mind érzékenyebb közönségnek. 
E kettős igény határozza meg kiadványunk irányát, s „irályát” . A szélesebb olvasói 
körhöz szólás szándékától vezérelve a jogtörténet-kutatás legújabb eredményeivel kí
vánjuk megismertetni ö n t, aki lehet középiskolai diák, „egyetemi polgár” , tanár, hu
mán műveltségre fogékony műszaki értelmiségi, munkás, gyakorló politikus, szak
történész, levéltáros. Oldalainkon a régmúlt századok hőseinek, a „köznapok” em
bereinek cselekedetei elevenednek majd meg; politikusok, jogalkotók és jogalkal
mazók életének, munkásságának rajzával gazdagodhat az olvasó. Ám természetesen 
múltunk jobb s több oldalú megismerését, megismertetését kívánva, a modernizálódó 
Magyarország jogfejlődését, politikai rendszerének egyre összetettebb szerkezetét is 
behatóbban óhajtjuk bemutatni, s óhajunk szerint mindezt marxista objektivitással, 
a történeti valóság iránti fogékonysággal és elkötelezettséggel tesszük, közérthetően, 
sokakhoz szólóan. Rovatainkban szóhoz jut majd jogtörténész, a politikai rendszer 
történetének kutatója, művelődés- és gazdaságtörténész, hogy egy-egy intézményt sok
oldalúan körbejárva szolgáljuk „népünk önismeretének” gazdagítását. Eltökélten 
disputábilis voltunkat és nyitottságunkat bizonyítandó, alkalmanként ablakot nyitunk 
a világ jog-és történettudományának gazdag tárházára, fejet hajtva eredményei előtt, 
s vitába szállva a külföldi folyóiratokban olvasható „téves vagy elfogult” ítéletekkel. 
Kazinczyval valljuk: „A külföldi szépet és jót nem irtózni kell” , de e Kárpát-meden
cében megtelepedett népnek is példát adó történelme van.

Erről, s különösen a magyar múlt jogi és politikai históriájáról óhajtunk esetről 
esetre tükröt adni az érdeklődő publikum kezébe^


