
CSIZMADIA ANDOR 
(1 9 1 0 -1 9 8 5 )

Csizmadia Andor 1910-ben született Győrben. Budapesti és szegedi egyetemi évei 
után 1933-ban szerezte jogtudori oklevelét. A városi igazgatásba kerülve gyakornok
ként, majd aljegyzőként és tanácsnokként Győrben és Kolozsvárott kegyúri, kulturális 
és szociális ügyekkel foglalkozott. 1944-ben Nagybányán polgármester. A felszabadu
lás után a központi szociális igazgatásban töltött be felelős állásokat, majd a felsőokta
tás területére került.

1944-től magántanár, majd az egri jogakadémián tanár volt, előadott a közgazda
ságtudományi karon, 1949 és 1958 között az ELTE jogi karán Beér János tanszékén 
tevékenykedett. 1958-tól 1980-ig -  nyugalmazásáig -  a jogtörténeti tanszéket vezette 
Pécsett. Jogászok ezreit tanította, kiegyensúlyozott előadó és korrekt cenzor volt.

Levelező tagja lett az Osztrák Tudományos Akadémiának, díszdoktora a Krakkói 
Jagelló Egyetemnek, megkapta a bécsi egyetem aranyplakettjét, a Munka Érdemrend 
arany fokozatát, 70. születésnapjára a pécsi egyetem emlékkönyvet adott ki.

Mintegy 250 cikket, tanulmányt és könyvet írt, esszéket, dokumentumokat közölt.
Kutatásának fő területei a városi és önkormányzati jogtörténet, az állam és az egy

ház kapcsolata, a szociális igazgatás kérdései, a közszolgálat kialakulása és fejlődése, a 
kormányzattörténet, az országgyűlés és a választójog története, a jogi felsőoktatás és a 
jogtörténet-tudomány múltja, a haladó jogi hagyományokkal és jeles államférfiak jogi 
gondolkodásával kapcsolatos kérdések voltak.

Munkásságának egyötödét teszik ki a városok és a többi önkormányzat jogtörténe
tével foglalkozó publikációk. 1945 előtt több mint húsz várostörténeti tanulmányt írt, 
elsősorban Győrről és Kolozsvárról. Igen jelentősek A magyar városi jog. Reformtörek
vések a városi közigazgatásban. -  A z egyházi mezővárosok jogi helyzete és küzdelmük
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a felszabadulásért a XVIII. században. Későbbi művei: Pécs városjoga a városfelszaba
dulásakor. -  Városi törvényhozás a dualizmus korában és az 1918. évi városi törvény- 
tervezet.

Írt a közigazgatási bizottságról, több ízben a községekről, így: ̂ 4 községi közigazga
tás önállósulása. Publikált az egyházi nemesek, a prediálisok szervezeteiről is.

Kiemelkedő helyet foglal el tudományos munkásságában a nemzeti bizottságok vizs
gálata. Az 1956-ban megvédett kandidátusi értekezés anyaga 1968-ban jelent meg A 
nemzeti bizottságok állami tevékenysége 1944-1949 között címmel.

Az állam és az egyházak kapcsolata kezdettől fogva érdekelte. Már 1937-ben napvi
lágot látott A magyar városok kegyurasága, érdeklődést keltett később a konstanzi 
„bulla” vizsgálata, a szintézist a „nagy doktori” értekezésként is megvédett A ma
gyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gyakorlata a Horthy- 
korszakban jelentette. Ez a munka és német kiadása különös figyelmet keltett. A téma 
végigkísérte, így 1981-ben a Világosság hasábjain Eötvös József egyházpolitikájáról írt.

A közigazgatásban eltöltött évek hatására előszeretettel nyúlt szociális kérdésekhez. 
Alapmunkának számít az MTA Állam-és Jogtudományi Intézetének kiadásában 1977- 
ben — sajnos roppant kis példányszámban — megjelent A szociális gondoskodás válto
zásai Magyarországon kötet.

A közszolgálat és a közigazgatási képesítés kérdéseiről több tanulmányt írt. A köz- 
igazgatás személyzete a Horthy-korszakban című terjedelmes kutatási anyag azonban 
még kéziratban van. Figyelmet szentelt a bürokrácia jelenségének is. 1979-ben jelent 
meg a Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban.

A kormányzattal foglalkozott az 1983-ban megjelent A kormányzás egyes kérdései 
a felszabadulás előtt című összeállítás. Kiemelhetjük még az 1981-es/l miniszteri fele
lősség kialakulása és fejlődése Magyarországont.

Az előbbi munkák előkészítették fő művét A magyar közigazgatás fejlődése a 
XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig című kötetet. Degré Alajost idézzük: 
„A kapitalista kori jogtörténetünk egyik ágának nagyon sok részletére kiterjedő, a rész
letkutatók számára is hasznos kiindulást biztosító magisztrális szintézise született.”

A jogforrások és a kodifikáció témakörből való többek között a Beér Jánossal 
1966-ban közösen közrebocsátott népszerű Történelmünk a jogalkotás tükrében. Sar
kalatos honi törvényeinkből 1001-1949  és A z erdélyi jog fejlődése a fejedelmi kor
ban Kodifikációs munka a XVII. századi Erdélyben. A törvényhozó szervekkel foglal
kozik az ugyancsak Beér Jánossal közreadott terjedelmes A z 1948-59. évi népképvise
leti országgyűlés és a A magyar választási rendszer 1948-49-ben A z első népképvise
leti választások. Az igazságszolgáltatás kérdéseit elemzi A z esküdtbiróságok Magyaror
szágon a dualizmus korában című tanulmány.

Munkáinak sora jelent meg a pécsi egyetem, a jogászképzés múltjából, így A pécsi 
egyetem a középkorban és a szerkesztésében kiadott A 600 éves jogi felsőoktatás tör
ténetéből és a Fejezetek a pécsi egyetem történetéből.

A jogtörténetírás múltjából kedvence Kollár Ádám volt, bécsi akadémiai székfogla
lójában is vele foglalkozott. Figyelmet szentelt pécsi elődei, Kérészy és Holub munkás
ságának is.

A politikai és jogi nézetek történetét vizsgálva megírta a Hajnóczy József közjogi
politikai munkái című könyvet, foglalkozott Széchenyivel, Deákkal.
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Találkozunk írásaiban az emberi jogok, a családjog, a falusi közösségek jogának, a 
Korona jogtörténeti kérdéseivel is.

Kéziratban maradt művei közül angol nyelvű alkotmány- és közigazgatás-történeté
nek megjelenése különösen fontos lenne a magyar jogtörténet korszerű eredményeinek 
a világ felé való közvetítésében.

Oktatói és kutatói munkásságával párhuzamosan közreműködött a korszerű jogtör
téneti tananyag megteremtésében. Ez a törekvés a magyar állam- és jogtörténet, illetve 
az egyetemes állam- és jogtörténet tankönyv -  Horváth Pál szerkesztésében -  megjele
nésével nyert betetőzést.

Témái megválasztásában gyakorlati tapasztalatai erősítették. Kutatói stílusára 
jellemző volt a példás szorgalom mellett a szervezettség, az optimális időkihasználás, a 
munka gondos tervezése, a széles körű információkra törekvés, majd ezek birtokában a 
jogtörténeti kép lendületes ecsetvonásokkal való elkészítése. Törzshelye volt hazai és 
külföldi központi és helyi, valamint egyházi levéltárakban és több könyvtárban. Párhu
zamosan több témán is dolgozott, gondosan kezelt dossziéinak száma a félezret megha
ladta.

Tudományszervezőként tervtanulmányok, programok elkészítését vezette, a Magyar 
Jogászszövetség és az MTA jogtörténeti szakosztályában, illetve munkaközösségében 
volt tevékeny.

Kiemelkedő a szerepe abban, hogy a magyar jogtörténet eredményei nemzetközi 
elismerést találtak. Mintegy 50 publikációja jelent meg 9 idegen nyelven, számtalan 
konferencián vett részt, több nemzetközi jogtörténeti társaság tagja és sikeres konfe
renciák szervezője volt.

Az 1985. június 12-én elhunyt Csizmadia Andornak kiemelkedő érdemei voltak tu
dományága folyamatosságának fenntartásában és a szocialista jogtörténet-tudomány 
kiépítésében, melynek életműve fontos pillére.

Kajtár István
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