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I Az alábbi gondolatok nem az összegzés szándéká
v a l  születtek. Céljuk, hogy a jogtörténet-tudomány 

egyetlen hazai akadémiai fórumán az elmúlt 25 év 
tudományfejlődésének legalapvetőbb tendenciáit szám
ba véve a jövő lehetséges irányairól és kikerülhetetlen 
feladatairól szóljunk. Nem lehet kérdéses, hogy a 
tudományfejlődés és az egyetemi szintű tudományköz
vetítés új kihívások előtt áll. Ezért is fontos áttekinteni 
a tudományos kutatás személyi hátterét, a kutatói-okta
tói rekrutációt, a fiatal munkatársaink szakmai perspek
tíváját, esélyeit. A cikk ezért foglalkozik a jogtörténeti 
kutatás feltételeinek változásaival, a főbb irányokkal, a 
mérhető teljesítményekkel és az ebből általánosítható 
tapasztalatokkal. A jogtörténeti kutatások helyzetére 
vonatkozó legfontosabb művek1 részletesen taglalják 
tudományszakunk elmúlt negyedszázadának eredmé
nyeit, a hazai és nemzetközi fórumokon nyújtott telje
sítményünket. Ezúttal tudományos tevékenységünk 
„felszínén” maradva, az albizottság rendelkezésére álló 
eszközökkel befolyásolható kérdésekre térek ki.

A vázlatos áttekintés csak részlegesen terjed ki az ok
tatásra és csupán a „főfoglalkozású" jogtörténészek te
vékenységét érinti. Ezúttal figyelmen kívül hagyom a 
„céhen kívüliek” jogtörténeti tárgyú kutatásait. A jog
történetírás elmúlt időszakának egyik fontos változása 
éppen az volt, hogy a korábban extraneusnak számító 
jogi érdeklődésű bölcsészek egy része érdemi részt vál
lalt a jogi felsőoktatásban és kutatásban. Jogtörténet 
alatt a szűkebb értelemben vett szakjogtörténetet és az 
alkotmánytörténetet egyaránt értem. A címbe foglalt 
„hazai" jelző arra utal, hogy -  ezúttal -  nem ismerte
tem a külföldi kutatóintézetek magyar vonatkozású ku
tatásait és azok eredményeit, csak a magyarországi mű
helyek tevékenységét vizsgálom.

Az áttekintéshez Both Ödön: Tudományos kutatási 
irányok a jogtörténet terén (1945-1969) című, 1970- 
ben megjelent műve kínál egyfajta kiindulópontot. A 
hely szelleme okán a mű összefoglaló gondolatát idé
zem: „Mindezek ellenére nincs okunk a megelégedett
ségre, rengeteg a tennivaló, hiszen az elmúlt évtizedek 
kutatásaira is elég jellemző az ösztönösség, az ötletsze
rűség, az alkalomszerűség és az egyoldalúság. A ma
gyar jogtörténészek nagyobb hányada szívesebben fog
lalkozott alkotmány- és közigazgatás-történettel, mint a 
magán-, a büntető- és perjog történetével. Arról sem fe 

ledkezhetünk meg, hogy a közzétett munkák százai kö
zött milyen kevés a jövő kutatásait megalapozó könyv. A 
múltban gyakran évek teltek el anélkül, hogy akár csak 
egyetlen nagyobb szintézis készült volna el. A jogtörté
neti könyvek ritkaságát csupán tényként kellett megálla
pítanunk, nem a tanulmányok lebecsüléseként, mert 
ugyan ki vonhatná kétségbe, hogy ezek nélkülözhetetle
nek, és ki ne tudná, hogy nem egy könyv már megjele
nésekor megérett a papírzúzdára, míg sok tanulmány- 
maradandó eredményeket tartalmaz. És még egyet: a 
kisebb-nagyobb tanulmányok szerzőinek igen jelentős 
része olyanok közül kerül ki, akik még nem töltöttek 
hosszú időt kutatásokkal, még nem értek be arra, hogy 
nagy kötetekkel álljanak a nyilvánosság elé. Az igazi 
kutató érzi, tudja, hogy mikor érkezett el az ő ideje. A 
magyar jogtörténetírás híveinek nincs ugyan garanciá
ja  arra, hogy minden egyes tanulmányíróból könyvíró 
lesz, de az bizonyos, hogy ahol sok az egyébként értékes 
kisebb munka, előbb-utóbb megszületnek a nagyobb 
művek is, és ez az, ami a legmegnyugtatóbb a számunk
ra. ” Izgalmas kérdés vizsgálni, mi változott és mi ma
radt változatlan a jogtörténészek törekvéseiben és ered
ményeiben az elmúlt 25 évben.

2 A jogtörténeti kutatás személyi feltételeit tekintve 
. - j ó  értelemben vett -  kontinuitás tapasztalható. 

Miközben a társadalomtudományokban általában vi
szonylag nagy volt a pályaelhagyás és fluktuáció, tudo
mányszakunkban csaknem minden tudományos foko
zattal rendelkező kutató megtartotta állását és korábbi 
tudományos befolyását. A meghatározó jelentőségű, 
iskolateremtő személyiségek (Csizmadia Andor, Bónis 
György, Degré Alajos) halála után is fennmaradt a jog- 
történészek -  értékközvetítést lehetővé tevő -  generáci
ós tagoltsága. A vezető kutatóink döntő többsége a tu
dományszervezés, a tudományos minősítés és az okta
tásirányítási területén jelentős befolyást szerzett. Tár
gyaink túlélték a szűk látókörű kritikákat, a kiadott ké
pesítési követelmények megőrizték a jogtörténeti stúdi
umok kötelező és alaptárgyi jellegét. Az egyetemi tan
székek mellett kialakult tudományos műhelyek stabili
zálódtak, a jogi oktatás mennyiségi expanziója megnö
velte az állásba vehető jogtörténészek számát is. A fele
kezeti jogi képzés lehetővé tette az egyházjog történeté
nek oktatását, a két világháború közötti jogtörténeti te
matika egyes elemeinek átvételét. A PhD hallgatók ré
vén viszonylag nagy számban nyertünk oktatói és kuta
tói utánpótlást, kiszélesedett a hivatásos jogtörténet sze
mélyi bázisa. A hazai jogtörténészek egy része huzamo
sabb ideig kutatott külföldi intézetekben, többségük si
keresen közvetítette a hazai tudományos eredményeket. 
A politikai változások nem teremtettek közöttünk hely
rehozhatatlan ellentéteket, és nem eredményeztek lé
nyeges szemléleti, tematikai és módszertani változáso
kat sem.

A Fiatalabb kutatók rekrutációját tekintve az utóbbi 
15 évben döntő szerepet kaptak azon jogtörténészek, 
akik már hallgató korukban érdek nélkül vállalták a jog 
históriájának kutatását. A tanszéki kutatóhelyek fiatal 
utánpótlásának kb. 80 %-át a TDK és OTDK



résztvevők, győztesek teszik ki. A tudományos kutatás 
szempontjából rendkívül fontos, hogy a kezdő jogtörté
nészek döntő többsége egy vagy két idegen nyelvet ku
tatóképes szinten ismer. Ebből is következik, hogy az 
utolsó tíz évben radikálisan megnőtt a külföldi ösztön
díjas utak száma. Az újonnan alkalmazott, státusba ke
rült fiatal munkatársaink mindegyike részt vett hosz- 
szabb-rövidebb ideig tartó külföldi kutatóúton. A nyolc
vanas években főállású elhivatottságot vállaló jogtörté
nészek között örvendetesen nagy számban (öten) van
nak két diplomával rendelkezők. Ebből következik, 
hogy a kutatók ezen része nagyobb affinitással rendel
kezik a néprajz, a régészet, a nyelvészet és az általános 
történettudomány határterületi témái iránt. Ez a körül
mény a jogtörténeti publikációkban is tükröződik.2

3 A jogtörténeti kutatási tevékenység általános 
•jellemzőit vizsgálva elsőként szintén a kontinuitást 

említhetjük. Az 1989-es fordulat a témaválasztásban 
sem hozott lényeges változást. Ez annak a bizonyítéka, 
hogy a nyolcvanas évektől a kutatási témák kiválasztá
sában már nem játszottak szerepet primér politikai 
szempontok. A változásokkal részben összefüggő jelen
ség viszont, hogy érezhető igény merült fel a kutatási 
időhatár napjainkig való közelítésére. Ezzel összefüg
gésben a jelenkor történeti tárgykörű kutatások is meg
szaporodtak. A tételes tárgyak -  terhesnek érezve a 
„szocialista” időszak kutatását -  egyre határozottabban 
követelik az 1945 utáni előtörténetük művelését, tudo
mányos feldolgozását. A kutatói témaválasztást ebben 
az időszakban is nagymértékben befolyásolták az okta
tás igényei. A publikációink jelentős része oktatási 
anyag, tankönyv, jegyzet, tansegédlet.3

A kutatások csaknem kivétel nélkül tanszékekhez 
kötődnek, az utóbbi években nélkülöznünk kellett az 
akadémiai kutatóhelyi támogatásokat. A fiatal jogtörté
nészek témaválasztásai nem mindig koordináltak, főleg 
a magánjogi és közigazgatás-történeti területeken gya
kori a párhuzamos kutatás. Az elmúlt tíz évben határo
zottan csökkent a helytörténeti kutatások aránya.

A jogtörténeti kutatások hivatalos támogatottsága el
lentmondásos képet mutat. Az OTKA- keretből ugyan 
jelentős támogatást kaptunk,4 azonban egyre inkább 
számolni kell a tételes tárgyak, az integrációs kutatási 
projektek helyzeti előnyével.

Hasonló módon csökkent a levéltári források feltárá
sára vonatkozó hajlam. Ez csaknem természetes követ
kezménye az új tudományos fokozati rendszernek, hi
szen a gyors, öt éven belüli fokozatszerzés természetes 
elvárás a főállást vállaló fiatal oktatókkal szemben.

Az utóbbi tíz évben határozott visszafordulást ta
pasztalhatunk a jogtörténet-tudomány maradandó érté
keihez. Egyfajta -  jó értelemben vett -  Eckhart, Bónis, 
Degré kultusz alakult ki.5

Uj jelenségként értékelhetjük a római jogászok 
erőteljes és jelentős eredményeket teremtő vonzalmát a 
jogtörténeti tárgykörök iránt (Hamza Gábor, Zlinszky 
János, Szabó Béla). Az utóbbi tíz évben kimutathatóan 
magasabb arányt képviselnek az egyházjogi tanulmá
nyok és jóval kisebb szerepet kapott a korábban kiemel

ten kezelt forradalmi időszak (Károlyi-periódus, Ta
nácsköztársaság) kutatása.

A külföldi konferenciák a tudományos eredményekk 
népszerűsítésének fontos fórumaivá váltak. Ezen a terü
leten főleg a fiatalok nagy részvételi aránya reményt- 
keltő.

A jogtörténész szakma eredményeinek megismerte
tése, népszerűsítése terén fontos szerepe van a népszerű 
történelmi szakfolyóiratokban való publikálásnak. 
Elsősorban Mezey Barna közreműködése révén ismer
tethettük kutatási eredményeinket a Rubicon és História 
hasábjain, és vehettünk részt az általános és szaklexiko
nok jogtörténeti szócikkeinek összeállításában. Révész 
T. Mihály jóvoltából országos nyilvánosságú előadás- 
sorozatot tarthattunk, ami eddig a bölcsészek privilégi
uma volt.

4 A jogtörténeti kutatás korszakonkénti jellemzése- 
• kor -  az egyetemes állam- és jogtörténet terén -  

megállapítható, hogy az antik kor változatlanul fehér 
foltot képez. Az archaikus társadalom és államrendszer 
kutatására gyakorlatilag „főhivatásszerűen” senki sem 
vállalkozott, a német területeken újra divatba jött jogi 
antropológiának nincs hazai követője. Az ókori kelet ál
lamának és jogának kutatása az elmúlt 25 évben a böl
csészek privilégiuma maradt, mi csupán egy -  talán is
mét aktualizálásra szoruló -  szöveggyűjtemény kiadá
sáig jutottunk el. Ez nem jelenti azt, hogy nem történtek 
az adott időszakban kísérletek a kezdeti idők egyes kér
déseinek feldolgozására. Ezek a kísérletek zömmel a ró
mai jogászokhoz kötődnek; Földi András, Hamza Gá
bor, Jakab Éva és Zlinszky János foglalkozott antik, 
főleg ógörög és korai római kérdésekkel.

Az egyetemes középkor kutatása továbbra is régi 
adósságaink egyike maradt. Változatlanul kevesen van
nak, akik önálló kutatási területként ezt az időszakot vá
lasztják. Az utóbbi években azonban egyre több fiatal 
készül ebből az időszakból önálló tudományos dolgozat 
megírására. Villányi József és Takács Tibor a francia, 
Babják Ildikó, Bató Szilvia, Koncz Ibolya Katalin a né
met (germán-frank) középkor speciális kérdéseiből ír
ják PhD disszertációjukat. A hiányt némiképp enyhíti, 
hogy a római jogászok egy részének továbbélés-kutatá
sai, a ius commune történetének vizsgálata szükségkép
pen együtt jár a korabeli jogintézmények értékelő feltá
rásával is. Ide kapcsolódik az örvendetes módon meg
élénkült -  elsősorban Balogh Elemér és Rácz Lajos ne
véhez kötődő -  egyházjog-történeti kutatás.6

Az egyetemes kitekintésű újkori alkotmánytörténeti 
kutatások nagyobb arányt képviselnek a korábbi peri
ódusnál. Ide sorolhatjuk a már említett továbbélésre 
vonatkozó kutatásokat, a büntetőjogi rendszer -  
Mezey Barna nevéhez köthető feldolgozásait7 és azo
kat a műveket, amelyek 19. századi tematikájúak 
ugyan, de érintik -  legalább a kései -  újkor alapvető 
tendenciáit is. Ebben a tekintetben Pomogyi László8, 
Rácz Lajos9 Szabó Béla10 munkássága emelhető ki. Itt 
érdemel említést a Homoki Nagy Mária" és Balogh 
Judit12 és Horváth Attila13 által végzett kodifikáció- 
történeti feltáró munka is.



A 19. század továbbra is a legnépszerűbb kutatási te
rület az állam- és jogtörténet terén. Ez a megállapítás 
vonatkozik az egyetemes jogtörténeti tárgykörökre is. A 
kutatói érdeklődés mindenekelőtt a német nyelvű terü
letekre terjed ki, az „idősebb generációhoz tartozók” 
csaknem kivétel nélkül ezen a területen folytattak feltá
ró kutatómunkát. A fiatalabb tudósgeneráció azonban 
előszeretettel fordult az angolszász jog egyes kérdései 
felé, mindenekelőtt az angol-amerikai szabadságjogok 
kérdéseit kutatva. Ez a tendencia új és sikert ígérő.14

Új tendenciának tűnik, hogy a jogtörténeti kutatási 
periódus időhatára nem zárul 1945-tel. Az elmúlt tíz év
ben szaporodnak azok az egyetemes jogtörténeti kitekin
tések, amelyek a jelenkor történetig tárgyalják a legfon
tosabb tendenciákat. Ezen a téren gyakoriak az egyes 
szakjogágak történetét napjainkig követő munkák.

Az összes publikációk számát tekintve növekvő 
arányt képviselnek az átfogónak tekinthető több korsza
kot átívelő összefoglalások. Ezek zömét idősebb kuta
tók készítették, a munkák egy része szándékoltan okta
tási célból készült.

Magyar állam- és jogtörténeti, magyar tematikájú ku
tatások esetében a középkori tematikájú művek száma 
kis mértékben emelkedett. Ez nagy részben a neves kö
zépkor kutatók -  Gerics József, Blazovich László -  te
vékenységének eredménye. Ezt a tendenciát erősíti a 
közép-latint jól ismerő fiatalok aktivitása itt többek kö
zött Szabó Bélára, Béli Gáborra, Balogh Elemérre és 
Homoki Nagy Máriára, Petrasovszky Annára gondolha
tunk.

Hasonlóan növekvő arányt képviselnek az újkori te
matikájú állam- és jogtörténeti kutatások. Ebben a te
kintetben főleg Rácz Lajos Erdély-kutatásai,15 a 
Kajtár-iskola büntetőjogi tanulmányai érdemelnek 
említést.16

A kutatás eredményeket tekintve legnagyobb arányt 
képviseli és a legjelentősebb műveket eredményezte a 
19. század feltárására irányuló törekvés. Ebben a tekin
tetben legnagyobb teljesítményt Ruszoly József produ
kálta, akinek levéltári kutatásokon alapuló forrásokat 
tiszteletben tartó módszerét többen iránymutatónak 
tekintjük.17 Hasonlóan élénk a fiatalok aktivitása is a 
magyar reformkor és polgári időszak állam- és jogtörté
neti kérdései iránt18. A 20. század első fele változatlanul 
népszerű kutatási téma, újabban -  önálló kutatási terü
letként -jelentkeztek az 1956 és ezt követő események 
tisztázandó kérdései. Ezen a téren elsősorban Horváth 
Attila19 végzett aktív tevékenységet.

5 A jogtörténet-kutatás tematikai jellemzőit tekintve 
.  a tudományos igényű művek többsége természete

sen magyar alkotmányos jogtörténeti tárgyú. A publiká
ciókat alapul véve mindössze négy olyan jogtörté
nészkollégánk van, akinek munkásságában az egyete
mes állam- és jogtörténeti kérdések nagyobb súllyal 
szerepelnek (Horváth Pál, B. Kállay István, Nagyné 
Szegvári Katalin, Szabó Béla). A tisztán egyetemes jog- 
történeti publikációknál valamivel nagyobb arányt kép
viselnek azok az írásművek, amelyek ebből a szempont
ból vegyesek, a magyar kutatási anyag európai vonatko

zásait is tárgyalják. (Révész T. Mihály, Horváth Attila, 
Basa Ildikó, Beliznai Kinga, Herger Csabáné, Dela- 
casse Krisztina, Kisteleki Károly, Schweitzer Gábor, 
Szekeres Róbert, Völgyesi Levente publikációi)

A tudományos igényű művek többsége alkotmány
történeti jellegű. Ezen belül mindenekelőtt a közigazga
tás-történeti tárgyú munkák dominálnak. Csaknem azo
nos arányt képvisel a közigazgatással az igazságszol
gáltatás és igazságszolgáltatási szervezet kérdéskörét 
feldolgozó irodalom.

Az elmúlt 25 év számszerűen is igazolható tendenci
ája a szűkebb értelemben vett jogtörténeti kutatások 
arányának lassú növekedése. Ebben a tekintetben főleg 
a fiatalabb kutatói korosztály produkált többet.20

Hasonló egyértelműséggel állapítható meg a helytör
téneti kutatások visszaszorulása. Ennek egyik feltehető 
oka, hogy ez a kutatási célkitűzés nem bír megfelelő 
presztízs-értékkel, másrészt lényegében kizárólag levél
tári kutatásokhoz kötődik. Az archivált források feltárá
sa rendkívül költséges és időigényes munka, ennek ódi
umát csak kevesen vállalják.

Az elmúlt negyedszázad egyik negatív tendenciája a 
módszertani kérdések iránti érdeklődés csökkenése 
volt. Ebben a tekintetben változatlanul Horváth Pál mű
veit említhetjük,21 hiszen a legújabb metodológiai kihí
vásokra egyetlen jogtörténész szerző sem vállalkozott.

Mindkét (egyetemes, magyar) jogtörténeti területen 
örvendetesen növekedett a felsőoktatás történettel és a 
jogi oktatás históriájával foglalkozó művek száma. A 
tudományos igényű érdeklődés a középkori egyetemek 
hallgatói összetételének vizsgálatára,22 a jogakadémiai2-’ 
és egyetemi24 oktatástörténetre egyaránt kiterjedt.

Ö SSZEG ZÉS, FELADATOK

A jogtörténeti albizottság keretében lehetőséget kell te
remteni a fiatal kutatók bemutatkozására a szűkebb ér
telemben vett szakmai közösség előtt. Ezen alkalmak 
lehetőséget biztosítanának a szakmai tapasztalatok át
adására, a választott témával kapcsolatos módszertani 
kérdések megvitatására. Szükségesnek látszik egy kuta
tási regiszter összeállítása, amellyel a pályakezdő fiata
lok témaválasztását segíthetnénk, a szükségtelen párhu
zamos kutatást elkerülhetnénk. Igény merült fel olyan 
külföldi kutatók meghívására, akik módszertani tapasz
talataikkal segíthetnék a hazai kutatást.

Lehetőségeinkhez képest biztosítani kell a jogtörté
neti tanulmányok további megjelentetését és egyéb más 
módokon is a publikációs lehetőségek biztosítását. Ezen 
a téren különös figyelmet kell fordítanunk az idegen 
nyelvű tanulmányok megjelentetésére. Segítené a jog- 
történeti tárgyú tudományos feldolgozást a legfonto
sabb kategóriák, fogalmak összegyűjtése, egy jogtörté
neti lexikon, esetleg enciklopédia összeállítása. El kell 
készítenünk az állam- és jogtörténet részletes bibliográ
fiát, amely -  egyelőre -  az 1975-2000-ig terjedő idősza
kot fogná át.
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Völgyesi Levente

A  magyar országgyűlés 
bizottsági rendszerének

gyökerei*

A  magyar országgyűlés kezdetei távoli időkre 
mutatnak vissza. Nyugodt szívvel meg sem 
mondhatjuk teljes pontossággal, melyik rendi 

összejövetelt nevezhetjük a szó klasszikus értelmében 
az első országgyűlésnek. A szakirodalom jelesebb 
képviselői a magyar országgyűlés kialakulását a 13-15. 
századra teszik, amikor a rendek megjelenésével, a pat- 
rimoniális monarchia felbomlásával együtt a királyi 
törvényalkotás kizárólagossága egyre inkább a múlt 
homályába veszett.

Az országgyűlés szervezetrendszerének differen
ciálódását a 17. századra tehetjük,1 amikor az ország- 
gyűlés tagjai már két külön kamarába tömörültek. A 
tagság összességének munkája mellett külön ki kell 
térni a plenáris ülésen kívüli munkára is, amelynek a 
jelentősége azért is nagy hangsúlyt érdemel, mert az 
operatív munkát leginkább kisebb csoportokban, 
bizottságokban lehet végezni, ahol a megfelelő szak
értelemmel és specifikus ismeretekkel felvértezett 
tagok gyors, lényegre törő, szakszerű munkát tudnak 
végezni, amíg ezzel szemben az országgyűlés tel
jessége nehézkes, lassú, leginkább a részletesen kidol
gozott tervezetek tárgyában tud érdemben és megfelelő 
átfutási idővel dönteni.

A Magyar Köztársaság jelenleg hatályos 
Alkotmánya kimondja, hogy az Országgyűlés állandó 
bizottságokat alakít tagjaiból, és bármely kérdés 
megvizsgálására bizottságot küldhet ki. A bizottságok 
által kért adatokat mindenki köteles a rendelkezésükre 
bocsátani, illetőleg köteles előttük vallomást tenni.2

A Magyar Országgyűlés Házszabálya részletesen 
rendelkezik a bizottsági munkáról, kiemelve, hogy az 
alkotmányossággal, a költségvetéssel, a külüggyel, a 
honvédelemmel, továbbá a mentelmi, összeférhetetlen
ségi és mandátumvizsgálati ügyekkel foglalkozó 
állandó bizottságokat kötelező létrehozni. A bizottsá
gokat két csoportba oszthatjuk manapság: állandó, 
illetve ideiglenes bizottságokra. Az állandó bizottságok 
az Országgyűlés kezdeményező, javaslattevő, 
véleményező, egyes esetekben pedig ügydöntő, 
valamint a kormányzati munka ellenőrzésében 
közreműködő szerv. Minden állandó bizottságnak van 
legalább egy albizottsága, amely a bizottság 
hatáskörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi 
és gazdasági hatását kíséri figyelemmel.

Az ideiglenes bizottságokat további két csoportra 
lehet osztani: eseti és vizsgáló bizottságokra. Az eseti 
bizottság egyes külön ügyeknek a tárgyalására jön létre, 
s amíg elnöke és alelnöke csak országgyűlési képviselő 
lehet, addig tagjai sorában nem képviselők is helyet 
foglalhatnak, igaz, szavazati jog nélkül. A vizsgáló 
bizottságnak csak és kizárólagosan országgyűlési 
képviselő tagja lehet, feladata, hogy az Országgyűlés 
által fontosnak ítélt bármely ügyet kivizsgáljon, arról 
jelentést készítsen, intézkedési javaslatot tegyen.

A bizottsági rendszerből több szerv is kiemelkedik. 
Az egyik a Házbizottság. A Házbizottság állást foglal 
az Országgyűlés ülésszakonkénti és heti munkarend
jéről, javaslatot készít az ülések napirendjére, időtar


