
Társasági élet

RUSZOLY JÓZSEF DOKTORI ÉRTEKEZÉSÉNEK VITÁJA

A Tudományos Minősítő Bizottság által kiküldött bíráló bizottság előtt 1986. május 
20-án zajlott le Ruszoly József tanszékvezető egyetemi docens A rendiség és népkép
viselet között, tartomány gyűlések és választójog a Német Szövegségben (1815-1848) 
című doktori értekezésének nyilvános vitája. A bíráló bizottság elnöke Kovács István 
akadémikus volt, opponensként Nagyné Szegvári Katalin, Niederhauser Emil és Schmidt 
Péter működtek közre.

A parlamenti választójog, választási rendszer és a helyhatóságok hazai történetének 
kutatója doktori értekezését a német reformkor, a Vormarz eddig feltáratlan intéz
ménytörténetéről írta. A szerző — amint azt téziseiben is hangsúlyozta — a Német Szö
vetség képviseleti rendszerének tanulmányozásától elsősorban a hazai országgyűlési 
képviselet kezdeteinek jobb megértését elősegítő összehasonlító anyagot remélt. Mun
kája révén valóban megtudhatjuk, hogy milyen forrásokból táplálkozott az a német 
„professzori liberalizmus”, amely — egyebek mellett a Rotteck és Welcker kiadta 
Staatslexikon révén — a magyar reformerekre is hatott. A témaválasztás és ennek — a 
disszertáció vitájában is megnyilvánuló -  szakmai fogadtatása igazolja a magyar jogtör
ténész illetékességét más nemzetbeli intézmények feldolgozásában.

A másik általánosítható tanulság az intézményi összehasonlítással kapcsolatos. A ha
zai tudományos gyakorlat úgyszólván csak az egymással szoros történeti kapcsolatban 
lévő hazai és külhoni intézmények összevetését tartja fontosnak. Niederhauser Emil 
opponensi véleménye szerint elméleti szempontból értékes lehet az egymással tágabb 
viszonylatban levő történeti jelenségek (példája szerint akár a latin-amerikai országok 
választási rendszerének a korabeli magyar szabályozással történő) összevetése is.

A tanulmány bevezetésből és kilenc fejezetből áll. A bevezetés (1—18. o.) az intéz
ményi kontinuitás kutatásának indokoltságát -  főként a magyar példák alapján indo
kolja. Utal az 1848: V. te. által megőrzött rendi elemekre, a helyhatóságok figyelembe
vételéből folyó aránytalan választókerületi felosztásra, valamint a nemesi választójog 
továbbélésére. A szerző itt ismerteti és értékeli a német választójogi rendszerre vonat
kozó irodalmat is. Az I. fejezet (19-58. o.) a német rendi gyűlések összetételével fog
lalkozik, az újabb kutatások nyomán különös figyelmet fordítva az eddigi ismereteink
hez képest nagyobb jelentőségű paraszti rendiségre. A II. fejezet a német tagállami al
kotmányok létrejöttét tárgyalja (59—78. o.). Az 1815. évi alkotmány híres 13. cikke
lyének hatályosulásával a III. (79.—108. o.) Poroszország és Ausztria képviseleti rend
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szerével pedig a IV. fejezet (109-138. o.) foglalkozik. A disszertáció V. fejezete (138- 
170. o.) az egy, illetve kétkamarás tartományi gyűlések szerkezetét és társadalmi össze
tételét vizsgálja. A VI. fejezet az értekezés súlypontja: itt található az aktív és passzív 
választójog általános és különös feltételeinek részletes elemzése (171—235. o.). Rend
kívül tanulságos a választók számarányáról adott ismertetés; megtudjuk, hogy az aktív 
választók Badenben, Württembergen a lakosság 15%-át, Szászországban 10%-át, Bajor
országban pedig csupán 0,5%-át tették ki. összehasonlításként: ez az arány 1832 után 
Nagy-Britanniában 7,1%, Magyarországon pedig az 1848: V. te. nyomán — éppen a 
disszertáns legújabb kutatásai szerint -  6,5% volt. A VII. fejezet a német államok vá
lasztási rendszerének elemeit, a VIII., intézménytörténeti zárófejezet pedig az állami, 
önkormányzati, egyházi tisztségviselők és egyetemi tanárok képviselőségét korlátozó 
intézményeket elemzi (246-250. o.). A IX. fejezet eszmetörténeti kitekintés, amely 
irányzatonként és korszakonként tárgyalja a tartománygyűlési képviselettel foglalkozó 
konzervatív, liberális, demokrata és reformabszolutista szerzők főbb megállapításait 
(251-297.0.).

A disszertáció több figyelemreméltóan új megállapítást tartalmaz. Értékes hozzájá
rulás például a rendiség fogalmának értelmezéséhez az osztály és rend kategóriájának 
újszerű összevetése és az a megállapítás, amely szerint a rendi gyűléseken való részvételi 
-  ülési és döntéshozatali -  jog helyett indokoltabb a „reprezentáció” (képviselet) el
nevezés alkalmazása. Ebbe az átfogóbb meghatározásba már nem csupán az „országos” 
(tartományi, birodalmi), hanem a helyi (grófsági, megyei, kerületi) képviselet, az ön- 
kormányzat is beleérthető. A disszertációban eredeti gondolatokat olvashatunk a ren
diség történeti fogalomváltozásairól is. A szerző megállapítása szerint a vizsgált terüle
ten a városi polgári és a szabad paraszti képviselet jelentősége jóval nagyobb volt, mint 
azt a korábbi tudományos közfelfogás vélte. Hasonlóan meglepő az a tény is, hogy még 
a fejedelmi abszolutizmus uralta területeken is — mint pl. egyes brandenburgi-porosz 
provinciákban -  sok nemesi, lovagi -  a szerző eredeti megfogalmazása szerint: „óren
di” -  intézmény maradt fenn. A disszertáció fontos nóvuma annak bővebb kifejtése 
is, hogy a német tartományi alkotmányozást nagymértékben meghatározták a „harma
dik Németország” kis- és középállamai, valamint a két nagyhatalom, Poroszország és 
Ausztria közötti bonyolult kapcsolatok, hatalmi vetélkedés és ellentétek is. A válasz
tási rendszer egyes elemeinek, részintézményeinek fejlődéstörténete szintén jól szol
gálja e bonyolult, átmeneti korszak megértését. Jellemzőnek kell tartanunk, hogy a vá
lasztójogi cenzusok közül a vagyon szerepe emelkedett ki, továbbá, hogy a polgárosul
tabb tartományokban a választókerületi beosztás dominált a testületi képviselettel 
szemben, végül azt is, hogy a korszak Németországában egészen 1918-ig csak elvétve 
fordult elő titkos szavazás. A szerző összegző értékelése szerint a Vormarz Német Szö
vetségében vegyes politikai rendszer létezett, amelyben a modem képviselet mellett 
megfért az órendi intézmények egy része is.

Ami a főbb vitakérdéseket illeti, Nagyné Szegvári Katalin szerint az Ottó Hintze-féle 
tipológia alkalmazásával a szerző — aki egyébként maga is túllépett annak keretein — 
felesleges korlátokat állított magának. A disszertáns válaszában ragaszkodott e széles 
körben alkalmazott modell alapgondolatához, utalva arra is, hogy annak több részletét 
maga is másképp értelmezte. Szelíd vita alakult ki az 1832-es angol reform fordulatjel
legéről, az angol alkotmányfejlődés üteméről és — Schmidt Péter bírálata nyomán — a
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kormány forma-kategóriák kérdéséről. Niederhauser Emil a Vorrmrz átmenetiségében 
— a szerzővel ellentétben — a polgári elemeket hangsúlyozta, és rámutatott a kategó
riák, kifejezések magyarra fordításának nehézségeire. Mindhárom opponens foglalko
zott a disszertáció eszmetörténeti részében (IX. fej.) felvetett kérdésekkel. Nagyné 
Szegvári Katalin szerint ez a fejezet a leglényegesebb köz- és politikatörténeti jellem
zőkre is kitekintéssel a mű elejére kívánkozik, Schmidt Péter — Niederhauser Emillel 
egyezően — az egyetemesebb szemléletet kérte számon.

A bíráló bizottság titkos szavazással az elérhető maximális pontszámot adva, Ru- 
szoly József részére a doktori fokozat odaítélését javasolta.

Stipta István
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