
M Á T H É  G Á B O R

INTÉZMÉNYTÖRTÉNET ÉS JELENKOR

Wallenstein formulája meggondolásra ösztönöz. Állítása szerint: a múltról csak úgy be
szélhetünk, ahogy az a jelenben igaz, nem úgy, ahogy a múltban igaz volt. „Tudniillik 
a múltra vonatkozó kijelentés jelenben való társadalmi cselekvés. Ez pedig olyan embe
rek cselekvése, akik a jelenben élnek, s maga a cselekvés is a jelen társadalmi rendsze
rére hat.” (L. Kulcsár Kálmán: A jelenkortörténet és a politika. Valóság, 1985. 10. sz.)

Az idézett szentencia két szempontból is figyelemreméltó. Először a jelenkortörté
net témaérzékenységét és módszertani buktatóit szemlélteti, másodszor pedig a múlt
beli struktúrák tudományos megismerésének és értékelésének jelentőségére utal.

Ebben az összefüggésben kívánok néhány észrevételt tenni az intézménytörténet 
szerepéről. Mindenekelőtt hangsúlyozva Savigny megállapításának időtállóságát, amely 
szerint a történelem az egyedüli útja annak, hogy saját állapotunkról valódi ismerete
ket nyerhessünk.

Gnoszeológiai megközelítésben a kérdés egyértelmű: az állam- és jogtörténet-tudo
mány -  mint az intézménytörténet tradicionális letéteményese -  meg tud-e felelni a 
jelenkori kihívásnak is? Elegendők-e a jogtörténeti, továbbá a szakjogtudományi kuta
tási eredmények a problémák megválaszolására? Nemleges feleletként kielégítő-e az a 
triviális hivatkozás, miszerint a politikatudomány vagy a szociológia éppúgy jelen van a 
társadalmi jelenségek vizsgálatában. Tény, hogy a politikatudomány elsődlegesen a tár
sadalmi jelenségek politikai korrelációit helyezi előtérbe, és nem a politikai jelenségek 
egyes jogi vagy történeti aspektusait elemzi, mint a jogtudomány vagy a történettudo
mány. (Vö.: Politika és politikatudomány. Tanulmányok, Bp. 1982.) Így a komplex 
társadalomtudományi vizsgálódás követelménye az interdiszdplinaritás. Ebben a szük
ségszerű kölcsönhatásban hol helyezhető el tehát ma az állam- és jogtörténet? Milyen 
főbb tendenciák figyelhetők meg szaktudományunk fejlődésében?

Úgy tűnik, századunkban irreverziblis az a folyamat, amelyet az irodalom a „Rész- 
Jogtörténetek” önállósodásával jellemez. Egyértelműen megkülönböztethető: az alkot
mánytörténet, a büntetőjog-történet, a magánjogtörténet. (Deutsche Verwaltungsge- 
schichte -  Rezension -  Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte „ZNR” 1986 Nr. 3/4 
196.) Ezek mindegyikére igaz, hogy a legújabb időkre is kiterjesztik vizsgálatukat. Sa
játos jelenségként értékelendő továbbá, hogy a társadalomfejlődés törvényszerűségeit 
nem teljességükben, hanem az intézményrendszerek működési elkülönülésében közve
títik. Az integratív igénnyel szemben kialakult izoláció okainak elemzésétől hic et nunc 
el kell tekintenünk. Csupán annyit, hogy nem tekinthető véletlennek a politológia fo
kozatos térhódítása a differenciálódó szaktudományok mellett.

A „Rész-Jogtörténetek” között privilégizált helyzetű az alkotmánytörténet. Szinte
tizáló jellegének előnyei mind a publikációk mennyiségében, mind a munkák módszer
beli gazdagságában tükröződnek. A jogtörténet belső tagozódásával szemben ugyan
akkor az utóbbi évtizedben egy ellentétes tendencia is kibontakozik. Az alkotmánytör
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ténettől látszólag leváló, s mintegy negyedik rész -  jogtörténetként jelentkező közigaz
gatás-történet problematikájáról van szó.

A közigazgatás-történeti kutatások prioritását minden bizonnyal, alapvetően két kö
rülmény motiválja. Az egyik a XX. századi államfejlődés funkcióváltozásaira, az állam, 
társadalom, egyén viszonyának alakulására és az intézményrendszerek kölcsönösségére, 
a szociális állam és a szocialista állam működési mechanizmusainak sajátosságaira ve
zethető vissza. A másik ok e folyamatok tudományos megismerésének követelményé
ből fakad.

A jogállam konstrukció működésének analízisében eddig — kissé leegyszerűsítve — a 
holland Hermann van den Brink megfogalmazásában az államjog: Staat in Ruhe, a köz- 
igazgatási jog: Staat in Bewegung -  forma érvényesül. A struktúrák forráskritikai be
mutatása, elméleti megközelítése, jogdogmatikai elemzése, a színvonalas jogtörténet
írásunk jellemzője. Az intézmények feltérképezése az ún. hivataltörténetben (Behör- 
dengeschichte) s dinamikus ábrázolásuk főként a jogdogmatikai módszerek alkalmazá
sával realizálódik, azaz a jog mint eszközrendszer szerep válik elsődlegessé.

A jogtörténet-írás e hagyományos funkciójának létjogosultsága mellett azonban 
mindinkább sürgetővé válik a hivatkozott „Staat in Bewegung” felé történő elmozdu
lás. Vagyis az alkotmánytudományi kritériumok érvényesítésével egyidejűleg a közigaz
gatás-tudomány, a közigazgatástan és a közigazgatási jog történetének a középpontba 
állítása és új szemléletű kutatása megkerülhetetlen. Ezt az igényt az egyes országok jog
történet-írásainak eredményei részben már igazolták, a közigazgatás fejlődésének ten
denciáit bemutató monográfiákkal. Ugyanígy eredményes kísérletként könyvelhető el 
a közigazgatás-történet mint diszciplína oktatása az egyetemeken, főiskolákon (példa
ként: Párizs, Speyer, Budapest). Mindezek azonban lényegében csak a témakoncentrá
lást és a módszertani váltást jelképezik. A legújabb publikációk közül — élve az önké
nyes választás lehetőségével — mégis az új irányzat térhódítását szemléltetendő, két 
monográfiát emelnék ki: Wilhelm Brauneder professzor österreichische Verfassungs- 
geschichte c. -  1983-ban kiadott -  tankönyvét és a közelmúltba megjelent, szerzői 
munkaközösségben készült Deutsche Verwaltungsgeschichte-t (I—IV. k. Stuttgart, 
1983-1985.).

Az alkotmánytudományi megközelítéssel versenyre kelő közigazgatás-tudományi 
nézőpontú kutatások a hagyományos jogtörténet-írás elméleti és módszertani kérdései
nek számos problémáját vetik fel, melyekkel a legújabb szakirodalom egyre intezíveb- 
ben foglalkozik. Témánk szempontjából így meghatározónak minősíthető a Max 
Ranck Institut kezdeményezése, amely az európai közigazgatás-tudomány történeté
nek, kutatási problémáinak és jelenlegi állásának számbavételére vállalkozott. A 13 or
szágból — köztük a szocialista országokból — felkért szakemberek az utolsó két évszá
zad nemzeti közigazgatási jogtudományi irodalmát és kutatási irányzatait vizsgálták. 
Az eredményt — 1982-ben -  a Geschichte dér Verwaltungsrechtswissenschaft in Európa 
— Stand und Probleme dér Forschung c. tanulmánykötetben tették közzé. (Herausge- 
geben von Erik Volkmar Heyen. Frankfurt am M., 1982.)

Abból a tényből kiindulva, hogy a múlt század a közjogi, a jelenlegi pedig a közigaz
gatási túlsúly korszaka egyértelmű, hogy a kutatási irányváltás a jogtörténet módszer
tani megújulását igényli és szerepének fontosságát húzza alá.
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A modem állam intézményrendszerének fejlesztése ugyanis megkívánja
-  az értékmegőrző tradíciók fenntartásának, avagy mikénti felváltásának tisztázását;
-  a közigazgatás expanziójának és egyben határainak felülvizsgálatát;
-  az intézményrendszernek korábbi önmagával, de sokkal inkább a nemzetközi fej

lődési trendekkel való összehasonlítását.
Úgy vélem, hogy a hivatkozott tervezet alapján a jogtörténeti kollokvium megerősít

heti a közigazgatás-történeti kutatások prioritását, felvállalhatná ilyen tudományos 
program támogatását. A nemzeti eredmények birtokában pedig a közeljövőben, egy az 
európai fejlődést vizsgáló összehasonlító munkaértekezletre kerülhetne sor.

Meggyőződésem, hogy ez a kutatási irány nélkülözhetetlen a különböző társadalom- 
tudományi kutatásokra is figyelemmel, s ez egyben a jelenleg részekre szakadt jogtörté
net mielőbbi belső integrálódását is előmozdíthatná.


