
KAJTÁR ISTVÁN
KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓJÁNAK VÉDÉSE

Kajtár István kandidátusi értekezésének védésére a múlt esztendő késő őszén került sor 
a Magyar Tudományos Akadémia székházának kistermében. Az értekezés „Aburzsoá 
városi jog kialakulása Magyarországon” két opponense Ruszoly József egyetemi tanár, 
a jogtudományok doktora és Máthé Gábor főiskolai tanár, a jogtudományok kandidá
tusa volt.

A magyar közigazgatás-történet talán egyik legkevésbé feltárt területe a kapitalista 
városigazgatás és a városjogtörténet kialakulása. A témával foglalkozók, köztük Kajtár 
István néhai mentora. Csizmadia Andor is, a burzsoá korszakra vonatkozó részletes 
feltárással és elemzéssel adósak maradtak. A globális igénnyel készült munkák jórészt 
érintetlenül hagyták ezt a kérdéskört, és csak felületesen tettek említést az egyes intéz
mények kapcsán. A jogtörténeti kutatásoknak ezt a hiányát kívánja pótolni az érteke
ző munkájával.

A város mint jelenség, számos tudományág kutatási bázisául szolgál, és a társada
lomtudományok elemzésének is egyik lényegi alapját képezi, s mint komplex témakör, 
elengedhetetlenül igényli az urbánus életviszonyokat szabályozó normák, a városi jog 
kérdéseinek feldolgozását. A problémakör kibontása több csatorna megnyitásával, az 
összehasonlító és elemző módszerek együttes alkalmazásával vezethet csak eredmény
re, miként ezt Kajtár is tette.

A városi jog -  különösen a burzsoá városi jog -  kapcsán a szerző által felvetett 
egyik alapkérdés, hogy egyáltalán milyen értelemben lehet meghatározást adni erre a 
társadalmi jelenségre. A kérdés megválaszolása tulajdonképpen az egész munkán végig
vonul. Első megközelítésben az európai fejlődés bemutatásával, a feudalizmus idősza
kának vázlatán keresztül a burzsoá modellek összevetésével rendszerezte a városi jog 
fejlődési fővonalait. A modellek bemutatása között kiemelten foglalkozott Horvát- 
Szlavonország városfejlődési problematikájával is, amelynek indokoltságát annak társ- 
országi mivolta adja.

A magyar városi jog kialakulását három részre osztva tárgyalta. Elsőként a reform
korszak időszakát méltatta különös tekinettel az 1843-i városi javaslatra, majd „A ma
gyar városi jog első megjelenése és változásai” című fejezetben az 1848-1870 közötti 
időszak jellegében nagyrészt eltérő blokkjait elemezte az 1848/49-es, a szabad királyi 
városok szervezetét és működését polgári módon szabályozó korszakot, a neoabszolu
tizmus időszakát és az azt követő erjedési szakaszt az első törvényi szabályozás megje
lenéséig. Az 1870—1872-es és az 1886-os szabályozási időszak problematikáját kon
centráltan vette elemzés alá a következő részben.

A burzsoá városi jog „második csatornájának” szerepét betöltő szabályalkotási jog 
és annak gyakorlati megvalósulásai rendkívüli plaszticitással kerültek elemzésre, ki
emelve e terület fontosságát a városi jog kibontakozásának kapcsán. Az értekezés il
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lusztratív és tartalmi szempontból is szembeötlő súlyú fejezetei közé tartoznak a vá
roshálózat kifejlődéséről és a városigazgatás személyi hátteréről írtak.

Ruszoly József alapos és elemző opponensi véleményében nagy hangsúlyt adott an
nak a nézetének, hogy a tárgyalt kutatási és elemzési feladatok ellátásához nélkülözhe
tetlen a gyakorlat részletes és nagy terjedelmű ismerete, amelynek az értekező teljes
séggel eleget tett. A munka érdemi részének méltatásában felhívta a figyelmet, hogy a 
magyar városjog kialakulásának korszakai nem hozhatók közös nevezőre, de egyetér
tett Kajtárral abban, hogy szerkesztési okok miatt a további tagolásokat elkerülendő, 
az együttes tárgyalás ez esetben elfogadhatónak látszik. Nem volt viszont teljes egye
zőség az opponens és a szerző között az 1848-as időszak választói számarányának 
megítélésében, amely elsősorban a téma jellegéből adódó adatok forrásának feltárásá
ból ered és érthetően nem teljes sávú. Ugyanakkor a magyar virilizmus sajátosságainak 
feltárását, jellegének meghatározását nagy egyetértéssel fogadta az opponens, vélemé
nyében azt csak további, a német térségből származó adatokkal bővítette, egyben je
lezve a kérdés egyéb részleteinek felszínre hozatalát igénylő kutatások szükségességét 
is. Eredeti megoldásnak értékelte a szabályozástörténeti részben csak megemlített, 
majd a városhálózat kérdéseit taglaló fejezetben részletesen kibontott problémákat, 
melyek olyan kérdéseket vetettek fel, mint például azt, hogy mely okok vezettek sok
szor a kellő mélységben át nem gondolt törvényhatósági jogú várossá nyilvánításhoz. 
Ugyancsak kiváló megoldásnak tartotta a városigazgatás személyi hátteréről írtakat, 
melyekből jól kitapintható a városi hivatalnokréteg karakterének alakulása és korsza
konkénti változása, a városi és megyei tisztviselők társadalmi viszonyainak és megítélé
süknek eltérő jellege stb.

Máthé Gábor opponensi véleményében a szerző koncepciójával polemizálva a városi 
jog jellegének hangsúlybeli megközelítését fejtette ki részleteiben. A városok „három 
helyen történő” szabályozását nem a városi törvény hiányából származtatta — miként 
ezt Kajtár tette — és ezáltal a városi jog értelmezését szűkebb körben határozza meg. 
Eltérően értékelte bizonyos tekintetben az értekező állásfoglalását Budapest megítélé
sében is. A törvényi szabályozás körében korrigálta Kajtár következtetéseit és állás
pontját, igaz inkább csak kronológiai oldalról a Btk. és a Kbtk. tekintetében.

Az opponensek a disszertáció legnagyobb érdemének a szabályrendeleti joggal kap
csolatos szerzői koncepciókat és megoldásokat tartották, amelyek a dogmatikai szem
pontból is a legkiforrottabb részei a munkának. Kajtár érdemei e tekintetben valóban 
vitathatatlanok, mert a városi jogi gyakorlatra támaszkodva, az elemzésnek olyan fo
káig jutott el, amely új tudományos eredmények létrejöttéhez vezettek, ezáltal a ha
sonló témájú kutatások esetében alkalmas zsinórmértékéül szolgálhatnak bármely szer
zőnek.

Az opponensek egyhangúlag kijelentették, hogy a dolgozat megfelel a modern kuta
tási követelményeknek, amelyet az értekezés logikus rendszere és tagoltsága szintén 
alátámaszt formai oldalról. Jegyzetapparátusa, mint az irodalmi matériát, mind a fel
dolgozásra került, jórészt levéltári forrásokat tekintve imponáló. Ugyanakkor a téma 
időszerűségét érintve hangsúlyozták, hogy bizton számíthat az értekezés a jogtörténeti, 
az államigazgatási kutatások, valamint a különféle gyakorlati metódusok tudományos 
igényű kidolgozása kapcsán történő felhasználásra.
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A jelölt az opponensi véleményekre adott válaszában köszönetét mondott Ruszoly 
és Máthé lelkiismeretes munkájáért. A Máthé által felvetett értelmezési különbözősé
gekre reagálva álláspontját fenntartotta, további érveket felsorakoztatva koncepciója 
igazolására. A további véleményeket és kiegészítéseket megköszönte, és az azokkal való 
egyezőségét összegezve zárta válaszát. Miután lényegi eltérések — ha csak a fent emlí
tett értelmezésbeli különbözőségeket nem tekintjük annak — nem lévén, a nyílt vita 
befejeződött.

Az opponensek, akik mindent figyelembe véve, Kajtár István alkalmasnak tartották 
a kandidátusi fokozat elnyerésére, indítványt tettek a bíráló bizottságnak. A bizottság 
egyhangúlag megtette javaslatát a Tudományos Minősítő Bizottságnak a kandidátusi 
fokozat odaítélésére.

Béli Gábor


