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RÉV ÉSZT. MIHÁLY

A JOGTÖRTÉNET JELENE ÉS JÖVŐJE*

A jogtörténet útkeresése a társadalomtudományok rendszerében, lehetséges funkciói
nak megkérdőjelezése a jogászképzés folyamatában, szinte egyidős e tudományág tör
ténetével. E másfél évszázadnál hosszabb múltra alig visszatekintő szakma gyakorta ke
rült az érdeklődés homlokterébe. Színvonalának emelése érdekében vagy éppen a jog
história magasodó falainak lerombolási szándékával komoly tudósok és nemegyszer te
kintélyes politikusok érveltek szenvedélyesen.

E helyütt természetesen terünk s reményeink szerint okunk sincs arra, hogy akár
csak vázlatosan is felvillantsuk a jogtörténet „kálváriájának” fejezeteit, s re kapituláljuk 
e -  művelőinek számában mindig szerény -  szakma néhány híres vagy hírhedt képvi
selőjének sűrűn felhangzó, időnként már egyenesen mazochizmusba hajló vádiratainak 
sorait. E megnyilatkozások hangvételét, az önmarcangolás attitűdjét mégis érzékeltetni 
óhajtván, idéznem kell Hajdú Lajos professzornak, a XVIII. század néhány évtizede je
les kutatójának nemrégiben publikált egynémely gondolatát, aki a „Bűntett és bünte
tés Magyarország a XVIII. század utolsó harmadában” című művének előszavát hasz
nálta fel arra, hogy a hazai jogtörténeti kutatások színvonaláról, tudományos értékei
ről, helyesebben értéktelenségéről vallott lesújtó véleményét megossza az olvasóközön
séggel. A magyar „történelmi múlt jogalkalmazásának, ítélkezésének” feltáratlanságát 
fájlaló tudós historikus, „diagnosztizálva” a beteg (értsd ez alatt a jogtörténettudo
mányt) tüneteit, megjelölte a kórokozó vírusokat is. „Az évfordulós” , ki nem érlelt 
tanulmányok „megjelentetésével” elsikkadt az ormok alatti hatalmas hegység vonula
tainak (a történeti múlt ünnepeket érlelő hétköznapjainak) beható vizsgálata. „Sokan 
korszerűtlennek tekintik az archívumok gazdag iratanyagának buvárlását is” — mondja 
ki az elmarasztaló szentenciát Hajdú Lajos, s ízibe hozzáfűzi, hogy „az elvárások” is 
arra szorítják e rögös hivatás kezdőit, hogy a közelmúlt politikailag jelentős forduló
pontjainak államtörténeti és jogtörténeti kérdéseit kutassák. A ma jogtörténésze hason
lít ahhoz a csillagászhoz, aki elsősorban a Holdat látja, mert ez van hozzánk legköze
lebb, ismer még néhány közhelyet is a Naprendszer egészéről, a galaktika azonban már 
kiesik érdeklődési köréből, mert „messze van”, „hatása nem közvetlen”.

A fentiekben csupán sommásan citált eszmefuttatás méltán bizonytalanítja el a „ma 
jogtörténészét”, s készteti a szigorú, ám tárgyilagos önvizsgálatra. Vajon valóban ilyen

* Elhangzott az 1986 őszén Balatonföldvárott megrendezett Nemzetközi Jogtörténész Konferencián.
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sötét-e a szakma fölött az ég? Az elmúlt negyven esztendő ténylegesen csupán arra 
adott időt a hazai jogfejlődés hivatásos kutatóinak, hogy „csak a forradalmi periódu
sok, a történelmi jeles napok” állam- és jogtörténetének vizsgálatára vállalkozzanak?

A továbbiakban e kínos kérdésekre keresve a méltányosabb választ, kényszerítve 
érzem magam arra, hogy ha röviden, s csupán jelzésszerűen is, de áttekintsem a hazai 
jogtörténetírás 1945 utáni fejlődésének főbb eredményeit, rámutassak az általam vélt 
hiányosságokra, s egyúttal utaljak a hazai, maroknyi jogtörténészre váró kutatási fel
adatokra.

1. A jogtörténettudomány fejlődési szakaszai Magyarországon
A magyarországi jogtörténettudomány felszabadulást követő négy évtizedének fej

lődése két fő szakaszra osztható:
a) az 1945-től 1956-ig terjedő időszak,
b) a jogtörténet 1956-tól napjainkig terjedő periódusa.
a) A felszabadulás utáni jogtörténetírást e tudományágban is a marxista módszerek 

fokozatos térhódítása jellemezte. E korszakban tevékenykedtek a szakma olyan kitű
nően képzett és érett tudósai, akik törekedtek a történelmi materializmus tanításainak 
alkalmazására munkásságukban, korábbi eredményeikhez is méltó tudományos teljesít
mények elérésére. Elég itt utalni Eckhart Ferenc, Bónis György és Ember Győző mo
nográfiáira. E tudósgenerációnak a magas színvonalú irodalmi működés mellett arra is 
volt ideje és energiája, hogy megkezdje a jogtörténészi kutató-oktató gárda kialakítását, 
módszeres felkészítését a tudományos kutatásra.

Természetesen ebben a periódusban a jogtörténettudományt sem kímélte meg a sze
mélyi kultúsz sematikus, egyszerűsítő látásmódja, az olcsó vulgarizálás. Tudományterü
letünket azonban nem csupán ezek a hibák jellemezték, hanem inkább az a tendencia, 
amely a meglévő hiányok pótlásában, az addig elhanyagolt témakörök kidolgozásában, 
különösen a korábbi társadalmi formációk termelő osztályainak és rétegeinek helyzetét 
bemutató joganyag analízisében volt tetten érhető. Így került a tudományág érdeklődé
sének középpontjába a reformkor, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idősza
kának állam- és jogtörténete, a magyar Tanácsköztársaság állami és jogintézményeinek 
működése, illetve a felvilágosodás magyarországi jogi eszmerendszere.

b) Az 1956-os társadalmi krízis a jogtörténetírást is hátravetette. A politikai és gaz
dasági konszolidáció azonban e tudományterület számára is kedvezőbb feltételeket te
remtett. Fokozódott a jogtörténészek és szakjogászok közötti együttműködés, elhárult 
a korábbi esztendőkben divatozó dogmatikus látásmód követelése, s a tudományért, il
letve a felsőoktatás irányításáért felelős szervek fokozott figyelemmel és anyagi támo
gatással siettek a joghistorikusok segítségére.

Megemlítendő, hogy e periódust egyfajta nemzedékváltás is jellemezte. Ekkor került 
a jogtörténet parancsnoki pozícióiéba Csizmadia Andor Pécsett, Both Ödön Szegeden, 
Kovács Kálmán és Horváth Pál Budapesten. A tudományterület e négy jeles egyénisége, 
ha nem is egyenlő mértékben, s nem minden területen azonos intenzitással, de jelentő
sen hozzájárult a szakma eredményeinek elmélyítéséhez, a vizsgálat alá vett terület ki- 
szélesítéséhez.

Különösen kiemelkedett a körünktől nemrégiben véglegesen búcsút vevő Csizmadia 
professzor gazdag, szerteágazó irodalmi tevékenysége, aki olyan jelentős területek mo
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nografikus feldolgozását vállalta és teljesítette, mint az állam és egyház hazai viszonyá
nak megrajzolása, az újkori magyar közigazgatás fejlődésívének bemutatása, az 1848. 
évi választójog és választási gyakorlat vizsgálata, az 1945. előtti kormányzás problema
tikájának és a szociáüs igazgatás alakulásának elemzése. E munkák Csizmadia Andort 
Európa-szerte ismert tudóssá tették, s méltán juttatták a különböző nemzetközi tudo
mányos testületek vezető pozícióiba.

Az ugyancsak közelmúltban eltávozott Bónis György is páratlanul sokrétű, s példát 
adó életművel gazdagította a magyar jogtörténetírást. A féltucatnál is több nagymo
nográfiával büszkélkedhető tudós különösen két művével érte el, ha ugyan nem haladta 
meg a korábban már Eckhart által bejárt magaslatokat. Gondolok elsőként a magyaror
szági török invázió előtti időszak jogtudó értelmiségének szentelt munkájára,s a közép
kori magyar jog főbb komponenseinek bemutatására vállalkozó vizsgálódására, amely
ről még tíz esztendővel megjelenése után is, és sajnos tán még jó ideig elmondható, 
hogy az a joghistória feudális kori művelői számára alig megközelíthető „ormot” jelent.

Az eredményeket sorolva, kiemelést érdemelnek Horváth Pálnak az összehasonlító 
jogtörténet kutatási módszereinek kialakítására és érvényesítésére vonatkozó kísérletei
nek sikerei, illetve számottevő tudománytörténeti munkássága.

Both Ödön és Kovács Kálmán is sokat tett a magyar feudális, illetve különösen a 
burzsoá jogfejlődés egyes intézményei fejlődéstörténetének megbízható, példásan pre
cíz kimunkálásáért. Kovács professzor tudományszervezői tevékenysége, valamint a tu
dományos utánpótlás növeléséért és felkészítéséért tett erőfeszítései is elismerést érde
melnek.

Aligha mehetek el szó nélkül a Csizmadia Andor, Kovács Kálmán és Asztalos László 
együttmunkálkodásának gyümölcseként megszületett magyar állam- és jogtörténeti, 
„kézikönyv igényű” mű publikálásának ténye mellett, melynek sikerét és értékeit el
eddig a szakma csaknem egyöntetűen nagyra becsülte, s amelynek orosz nyelvre fordí
tása és kiadása jelzi azt is, hogy a századforduló táján íródott Timon-féle jogtörténeti 
tankönyv után először sikerült kitörni szűkre szabott nyelvi határainkon túlra. A ma
gyar állam- és jogfejlődés ezredévnyi vonulatait bemutató, marxista igényességgel meg
íródott opus immáron csaknem másfél évtizede tesz fontos szolgálatot a hazai jogász
értelmiség értelmiséggé nevelésében, ám kézikönyv jellegéből fakadóan a történelem 
iránt fogékony olvasóközönség számára is gazdag ismereteket nyújt.

A tudományterület eme meghatározó egyéniségei mellett az elmúlt évtizedekben 
felnőtt és éretté vált a szakma jó néhány kiemelkedő munkása is. Ezek sorában emlí
tendő a már aposztrofált Hajdú Lajos, aki elismerésre méltó alapossággal és számottevő 
szakmai felkészültséggel tárta fel a Jozefinizmus Magyarországon „megálmodott”, de 
teljesülésbe alig ment közigazgatási reformjait, illetve az 1795-ös büntetőjogi kódex 
megfogalmazására tett erőfeszítéseket.

Szólnom kell Nagyné Szegvári Katalin gazdag, elemző módszerrel írott, alapos elmé
leti felkészültségről és absztrakciós készségről tanúskodó munkáiról, amelyek többek 
között a nők jogi helyzetének fejlődését láttatták, nem is említve részleteiben azokat 
a jelentős revelációit, amelyek a numerus clausus magyarországi kutatása során gazdagí
tották tudományos eredményeinket.

Nem hallgathatom el szakmánk megbízható munkásának, Szita Jánosnak a magyar 
szabadságharc leverését követő időszak alapos ismerőjének közigazgatás-történeti kuta
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tásait s Tóth Árpádnak az I. világháború előtti évek alkotmányjogi változásait láttató 
tudományos felismeréseit. Mindezekről — e két kollégánk tollából — bőven olvashat
tunk publikációikban, kandidátusi értekezésükben.

A jogtörténettudomány számára is jelentős, új fejlődési törvényszerűségeket s eddig 
nem ismert mozzanatokat tárt föl Kállay István bölcsészprofesszor, aki több, gazda
gon dokumentált munkájában rajzolta meg a feudális magyar magánjog csaknem vala
mennyi intézményét. Munkássága bizonyosan megtermékenyítő s időnként vitára in
gerlő hatása remélhetően pezsdítően hat majd a joghistória feudális kori művelői szá
mára. A történész kollégák jogtörténet felé fordulása, s az elmúlt évszázad alkotmány- 
és közigazgatás-történeti kérdéseit kutató joghistorikusok, akiket jómagam nem nevez
nék kezdőknek, politikatörténeti, szociológiatörténeti, néprajztörténeti, munkásmoz
galom-történeti területre való kitekintése új momentum tudományunk területén. E je
lenségben magam az inter- és multidiszciplinaritás modern igényeinek felismerését lá
tom, s jólesően nyugtázom, hogy e téren megvalósulóban van az iskolateremtő Eck- 
hart professzor óhaja, aki jó fél évszázada követelte a „történettudománynak és a jog
tudomány szétágazásának” megszüntetését s azt, hogy a jogtörténet használja fel a tör
ténettudomány eredményeit.

A szűnő szerteágazás érzékelhető egyik oldalról Kristó Gyula, Györffy György, Ge- 
rics József, Bertényi Iván, Mályusz Elemér, Engel Pál, Sarlós Béla, Galántai József, Var- 
gyai Gyula, Pritz Pál, Pölöskei Ferenc és Kardos József legújabb munkásságában, akik 
monográfiáikkal nemcsak a hazai történelmi tudat gazdagításához járultak hozzá, de 
működésük és jelenlétük inspiráló a jogtörténeti kutatások számára is. Az integrációs 
folyamat másik oldalának iniciátorai azonban már szakmánk munkásai közül kerül
tek ki.

E fiatalabb, most érlelődő generáció működését áttekintve valamennyiünkre jellem
ző az általuk vizsgált intézmény, vagy korszak sokoldalú megközelítésének szándéka, 
így, midőn Rácz Lajos kollégánk a középkor magyar államának formaváltozásait szem
léltette vagy az erdélyi fejedelmi főhatalom terjedelmét érzékeltette, tudatosan támasz
kodott a néprajztudomány és az ősmagyarság történetére vonatkozó kutatások ered
ményeire, s alkalmazta e rokonszakmákban dívó elemzés módszereit.

Máthé Gábor professzor sem cselekedett másként a magyarországi igazságszolgálta
tási szervezet polgári kori fejlődéséről írott monográfiájában, midőn a szorosan vett 
hivataltörténeti tabló alakulásának megfestésén túl, izgalmas politikatörténeti képet 
rajzolt a Deák-párti kormányzat egyes politikai kulisszatitkairól.

Hasonló törekvés, vagyis a magyar burzsoá kori választási gyakorlat politikatörté
neti komplexuma láttatásának igénye vezette Ruszoly József professzor tollát is, ,,A 
választási bíráskodás Magyarországon 1848—1948” című kardinális művének megírása
kor.

Meglehet, szubjektív vallomásnak tűnhet, de jómagam szintén a sokszínűség és sok
oldalúság híveként az iménti úton indultam el. Bizonyíték lehet erre az elmúlt eszten
dőben megjelent monográfiám, amelyben az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés utáni 
periódus sajtószabadságának buvárlatakor alkalmaztam a sajtótörténet, a politikatörté
net,s a munkásmozgalom-történet kutatási módszereit és megközelítési szempontjait is. 
Tettem ezt abban a reményben, hogy Klio mellett szolgálatot tehetek a társadalomtu
domány több, jogtörténettel határos területének.
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A magyarországi joghistorikusi kutatógárda áttekintése során végezetül szólnom 
kell arról a fiatal, a tudósi pályára most felkészülő nemzedékről is, amely a pesti, illet
ve a vidéki jogtörténeti tanszékeken működik, s akik már eddig is -  számtalan értékes 
tanulmánnyal -  bizonyították alkalmasságukat. Velük kapcsolatban azonban, különö
sen a legfiatalabbakra vonatkoztatva, már itt szükségesnek tartom aláhúzni, hogy a tu
dományos pályára történő felkészítésük során a jövőben kedvezőbb feltételeket kell 
teremtenünk, alkalmassá téve néhányukat a feudális kori magyar jogfejlődés kutatására 
is. S még nem a szakma közeli feladatairól szólva, formabontón erről csupán azért tet
tem említést, mert aligha tagadható, hogy e korszakból a hivatásos jogtörténészek de
rékhada új, jelentős tudományos felfedezésekkel nem ajándékozta meg a magyar és 
nemzetközi tudományos életet. (Bár születtek ezen a területen is jelentős munkák, ám 
azok jobbára a csaknem napjainkig aktívan munkálkodó Bónis professzor, s a felejthe
tetlen Degré Alajos nevéhez fűződtek.)

A jogtörténetírás mai feladatai, s lehetséges módszerei

A jogtörténet-tudomány jelenlegi színvonala a fenti sommás, s a teljesség igényétől 
igencsak távol álló áttekintésből is megállapíthatóan nem maradt el a korábban elért 
tudományos nívótól, s méltán remélhető az is, hogy e területre a jövőben sem a stag
nálás, az egy helyben topogás lesz a jellemző. Mindez azonban nem jelentheti azt, 
hogy az előttünk álló évtizedekben nem kell mindent megtennünk az ezer esztendős 
magyar jogfejlődés eddig jószerivel még fel sem térképezett néhány hegy vonulatának 
feltüntetése, s mi több részletesebb „kartografálása” érdekében. Feudális kori állam- 
és jogtörténetünkben -  ezt Eckhart Ferenc óta tudjuk -  valóban sok a fehér folt. 
Mind ez ideig nem írták meg a magyar magánjog feudális, de polgári kori történetének 
összefoglaló jellegű monográfiáját sem, mint ahogy a büntetőjog nagy ívű fejlődésének 
felvázolására sem akadt eleddig vállalkozó. Sorolhatnók a szakadéknyi hiányokat az 
eljárásjogok hézagos feldolgozottságának tényével. A megoldandó feladatok láttán 
azonban óvnom kell a szakmát, az érte aggodalmat érző tudománypolitikát, s nem 
utolsósorban a történeti múlt ismeretének kiteljesítését remélő közvéleményt a gigan
tikus célok kitűzésétől, a hamis illúziók kergetésétől. A további években vagy akár év
tizedekben csupán a kezdeti lépéseket tehetjük meg e rögös úton, a feudális magyar 
jogélet jobb megismerésének és megismertetésének útján.

A polgári korszak állami-politikai rendszerének a -  szabadságjogok hatályosulását 
is figyelembe vevő -  feldolgozását vállaló joghistorikusi team a feudális kor kutatóinál 
kétségkívül kedvezőbb helyzetben van. S erre nem csupán a nyelvi nehézségek kisebb 
volta a magyarázat, hanem az e periódusra és témára már rendelkezésre álló informá
cióbőség is privilegizáltabb helyzetet teremt. Az ide vonatkozó bővebb irodalmi termés 
azonban nem mentheti fel a jog historikusát a még teljesebb és sokoldalúbb alkotmány- 
történeti, közigazgatás-történeti, jogtörténeti vizsgálódás alól. A politika, s így a tudo
mánypolitika sem asztronómiai megfontolásokból sürgeti e témakörök monografikus 
feldolgozását. Kepler tudományából hozva a példát, magam szintén úgy látom, hogy a 
joghistorikusnak, vagyis a csillagásznak nem csupán a Holdra vonatkozó ismereteket 
kell összegeznie, de közhelyek nélkül mind többet kell megtudnia a galaktikáról is,

101



nem feledkezve meg a Naprendszer egészéről sem. Ám, ha már a Naprendszerre kon
centráljuk figyelmünket, személy szerint magam azt vallom, s ez most itt hangsúlyo
zottan saját belső meggyőződésem, másképpen ars scientiaem, hogy a legsürgetőbb 
tennivalók közé éppen a napfolttevékenység elemzése, magyarán az e század politikai 
és jogi struktúrának feltárása sorolható. Jómagam ezért is állítottam vizsgálódásaim 
középpontjába a magyar múlt legutóbbi száz esztendeje néhány alkotmányjogi kérdé
sének bemutatását, mert Kulcsár Kálmánnal egyetértve vallom -  hogy „társadalmunk 
múltbeli és mai politikai vagy jogi rendszereinek működése — s ekként jelenkorunk ese
ményei — aligha érthetők a politikai és jogi kultúra jelenségeinek” történeti elemzése 
nélkül.

A fenti érvelés továbbgondolása, meglehet az olvasóban azt a képzetet keltheti, 
hogy a tudományos feladatok kijelölésekor a történeti ismeretek hasznosíthatósága 
számomra a rendező elv. Hismerem, ilyen princípium korábban nem volt idegen a ha
zai történettudomány „parancsnokaitól s a jogtörténész vezérkartól” sem. De napjaink
ban, ha jelentősen megváltozott szemléletmódunk állít is fel a megoldandó feladatok 
kijelölésekor prioritásokat, ezek azonban nem nyomhatják el a tudományterület előtt 
álló többi tennivaló fontosságát.

A magyar tudományos közgondolkodás új stílusa nem csupán az egyes tudomány- 
területek stratégiai céljainak sokrétűségével igazolható. A szemléletváltás bizonyítéka a 
módszerbeli sokszínűség is, amely hazai jogtörténetírásunkban szintén jelen van. Az 
elmúlt negyven esztendő jogtörténeti termésének köteteiben talán csak egy momen
tum volt a közös, valamennyi mű a marxista társadalomtudomány eszközeit felhasz
nálva közelítette meg a vizsgálatra kijelölt intézményt.

Magam, aki marxista meggyőződésem hangoztatására e mostani „hangosan gondol
kodó” írásomat nem tartom a legmegfelelőbb műfajnak, a marxi metódus alkalmazá
sának érvényesítésén túl az összehasonlító módszer még erőteljesebb hasznosítása mel
lett kardoskodom. Ehhez természetesen az szükséges, hogy mi európaiak még jobban 
megismerjük egymást, egymás mentalitását, jogintézményeink múltját s tudományte
rületünk eredményeit.

Úgy hiszem, hogy e nemes célt hasznosan szolgálta eddig is a magyarországi jogtör
ténészek nemzetközi szerepvállalása, három évtizednyi, Európára nyitott és figyelő tu
dományos tevékenysége.
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