
iM lm li szemle ’  
*ELŐADÁSOKI. AZ ELJEGYZÉS

1. Előjáték: W. A. Mozart közös háztartásának megala
pítása Konstanze Weberrel 1781/82-ben, mint köztudo
mású, nem volt mentes indulatos családi perpatvaroktól. 
Már az 1781 késő őszén tartott eljegyzést is hangos nem
tetszés kísérte. Ennek oka valójában az a mély ellenér
zés volt, amelyet Leopold Mozart, Wolfgang édesapja, a 
Weber családdal általában és különösen a menyasszony 
édesanyjával, Cecília asszonnyal szemben táplált. A 
salzburgi (másod-) karmester kétségbeesetten küzdött, 
hogy szeme fényét távol tartsa a Weberék szeme fényé
től. De az aggódó (és ugyanakkor meglehetősen egoista) 
apai szív vesztes állásban harcolt. Ugyanis miután Wolf
gang a munkaadójával, Colloredo salzburgi érsekkel 
összekülönbözött és 1781. május elején új lakást keresett 
Bécsben, pont madame Weber volt az, aki a fiatal ze
nészt befogadta négyszemélyes háztartásába.

Hamarosan meg is történt, aminek történnie kellett: 
Az egyedülállóként a nagyvárosban, Bécsben élő nőtlen 
fiatalember, aki egyáltalán nem volt érzéketlen egy élet
vidám nőnemű lakótárs erotikus kisugárzásával és a fé
szek melegével szemben, fülig szerelmes lett a négy 
Weber-leány közül a harmadik legidősebbikbe. A fiata
lok meglehetősen leplezetlenül és a társadalmi konven
ciókra fittyet hányva turbékoltak. A fiatal hölgy jó híré
nek megóvása érdekében hamarosan nem volt más hát
ra, mint hogy legalizálják a városszerte köztudott sze
relmi kapcsolatot. Legalábbis ezt állította Konstanze 
édesanyja és a gyámja, a színházi életben tevékenykedő 
Johann Thorwart.

2. Házassági ígérek Ezen háttér előtt került sor arra a 
híres jelenetre, amely valamikor 1781 késő őszén ját
szódott valószínűleg az „Isten szemé"-hez címzett ház
ban, Bécsben, a Péter téren (Petersplatz).

A cselekmény szereplői: 
a 25 éves Wolfgang Amadé, 
barátnője Konstanze, 19 éves, 
annak édesanyja, az 54 éves Caecilie Weber 
és a leány gyámja, Johann Thorwart, 
színházi revizor, 44 éves, és négy gyermek apja.

A vőlegény az eseményeket, amelyek e meghitt kör
ben zajlottak, édesapjának Salzburgba címzett emléke
zetes levelében írja le. A levél szerint Konstanze gyám
ja volt az, aki a zenészt választás elé állította: vagy 
megszünteti a barátnőjéhez fűződő kapcsolatot, vagy 
írásbeli házassági ígéretet tesz. A húszas éveinek köze
pén járó szerelmes nem sokáig gondolkodott. Iratot fo
galmazott, amelyben kötelezte magát, hogy vagy három 
éven belül feleségül veszi mademoiselle Constance 
Weber-1 vagy élete végéig évi 300 Gulden (fi = Florin) 
járadékot fizet neki. Konstanze valószínűleg érezte a 
helyzet kínosságát és megalázó voltát. Mert mit is tett a 
mennyei leányzó (Mozart O-hangja!), miután a gyámja 
elment? így szólt újdonsült vőlegényéhez: „Kedves 
Mozart! Nincs szükségem írásbeli megerősítésre, sza
vainak a nélkül is hiszek. ” -  és darabokra tépte a doku
mentumot.

Wemer Ogris:

W . A. Mozart 
családalapítása
3. Jogérvényesség: Nem kétséges, hogy Thorwart Mo
zartot nem éppen finom eszközökkel kényszerítette a 
nyilatkozat megtételére. Éppoly kevéssé kétséges, hogy 
a jelenet végeredménye egy jogérvényes eljegyzés volt. 
A vőlegény 25 évével teljes mértékben rendelkezett az 
eljegyzési képességgel, mégpedig úgy ,a lex loci, az al
só ausztriai jog, mint a szülőhelyén érvényes salzburgi 
jog szerint is. Apai beleegyezésre nem volt szüksége. 
Viszont Konstanzenak, az apa nélküli félárvának édes
anyja és gyámja engedélyére volt szüksége. Mindkét 
beleegyezést meg is kaptái, bár először csak szóban..Ez 
elég volt. Az akkor hatályos jog szerint az eljegyzés 
nem volt különleges alakisághoz kötve. Ezen szempont
ok alapján kell értékelnünk azt, hogy Konstanze szét
tépte a papírt. Azzal, hogy az iratot tönkretette, csak az 
írásbeli formát semmisítette meg, de magát a házassági 
ígéretet nem.

4. Kötelező erő: Az eljegyzés jogi hatását abban az 
időben -  még! -  az egyházjog határozta meg. Ezen jog 
számára a sponsalia de futuro egyfajta megkezdett há
zasságnak számítottak, amelyből csak a testi megvaló
sítás, a copula carnalis hiányzott. Ez a konstrukció 
nem csak magában a tanban eredményezett egy sor 
egymással ellentétes véleményt, hanem a házassági 
ígéret alapvető perelhetőségét is eredményezte. A leg
szigorúbb eszköz, a kényszeresketés alkalmazására va
lószínűleg soha nem került sor; viszont az egyházjog
nak egy sor más kényszerintézkedése volt az eljegyzés 
szószegő fele ellen: kikényszerítő börtönbüntetés, egy
házi büntetések, kötelezés kártérítés vagy egy kialku
dott bánatpénz megfizetése. Bécsben valóban nem rit
kán perelték elhagyott menyasszonyok hűtlen szerető
jüket a konzisztórium előtt házassági ígéretük betartá
sa iránt, és a Hóhér Markt (Magas piac)-on székelő 
császári és királyi városi és tartományi bíróság végre
hajtotta az ítéletet.

Tehát Mozart házassági ígéretét -  legalábbis jogi 
szempontból, -  nem vehette félvállról. Ha megszegte 
volna a szavát, és ha Konstanze, szükség esetén gyám
ja által képviselve, a házassági ígéret betartása iránt ke
resetet indított volna ellene, akkor -  változatlan jogi 
helyzet mellett! -  minden további nélkül kötelezhették 
volna évi 300 fi megfizetésére. Ez az összeg akkoriban 
egy átlagos zenész egy évi fizetése, vagy egy 2 és fél -  
három szobás, jó fekvésű lakás éves bérleti díja volt. A 
nyugdíj, amit Konstanze a férje halála után özvegyként 
és két gyermek anyjaként kapott, 266 fl-t tett ki.
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5. Jegyesség: Mindez elmélet maradt, Mozart még 
csak nem is gondolt arra, hogy szeretett menyasszonyát 
faképnél hagyja. A két fiatal jegyessége azonban még
sem volt felhőtlen. Súlyos feszültségek voltak Mozart 
és édesapja, valamint Weber kisasszony és édesanyja 
között. Ugyanakkor a feltörekvő zenész szakmailag tel
jesítőképessége határán volt. A Szöktetés a szerájból ős
bemutatóját 1782. július 16-ra tűzték ki. E nap környé
kén, valószínűleg röviddel utána, a művészi sikerrel 
maga mögött és 426 fi honoráriummal a zsebében hatá
rozhatta el Mozart, hogy megnősül. A házasságkötésre 
1782. augusztus elején került sor.

II. A HÁZASSÁGKÖTÉS
1. Egyházi jog: A keresztények házasságkötési joga a 
kor állami egyházjoga szerint majdnem teljesen a kato
likus egyház kezében volt. Irányadóak az 1563-ban a 
Tridenti Zsinat híres Tametsi házassági rendeletében 
foglalt alapelvek voltak. Lassan ugyan, de végül is álta
lánosan elterjedtek a Habsburg birodalom országainak 
egyházmegyéiben. Az egyházjogi szabályokat az újko
ri állam közrend-politikai beavatkozásai néhány pont
ban (mint például a nagykorúság) kiegészítették. Ebből 
összességében nagy számú formalitás keletkezett, ame
lyeket a házasságkötés előtt el kellett intézni vagy a há
zasságkötéskor figyelembe kellett venni.

2. Apai, gyámhatósági házassági engedély: Míg
Mozart, mint nagykorú és az atyai háztartásból már ré
gen kivált férfi teljesen házasságképes volt, Konstanze- 
nak nem csak édesanyja és gyámja beleegyezésére volt 
szüksége, hanem mindenek előtt a főgyámügyi hatóság 
házasságkötési engedélyére. Ebben a királyi és császári 
Obersthofmarschallamt (főudvamagyi hivatal) volt ille
tékes, amely azonnal reagált is. Mozart, Konstanze 
gyámjának közreműködésével július 29-én adta be a 
kérvényt, és még aznap pozitív választ kapott.

3. Politikai házassági engedély: Egy további világi kö
vetelmény volt a politikai házassági engedély. Azon köz- 
igazgatási irányító eszközök egyikéről volt szó, amelye
ket az újkori állam alkalmazott, hogy -  elvileg az egyhá
zi házasságkötési fennhatóság érintetlenül hagyása mel
lett -  megakadályozza az olyan házasságokat, amelyek 
nemkívánatosak voltak népesség és/vagy honvédelmi 
szempontból vagy a szegényügyi rendőrség szempontjai 
szerint. Mozartnak is (valószínűleg) szüksége volt erre az 
engedélyre, mert akkoriban nem volt fix jövedelme és 
alkalmazása. Ezen kívül, mint salzburgit, Bécsben kül
földiként kezelték. A házassági engedélyt, amelynek ki
adásában az alsó-ausztriai kormány volt illetékes, nyil
vánvalóan minden nehézség nélkül meg is kapta. Meg
jegyzés a házasságkötési jegyzőkönyvben: Bemutatja a 
nagytiszteletű kormány házassági engedélyét.

4. Házassági szerződés: Végül pedig a házassági va-
__gyonjogot kellett tető alá hozni. Erre az eseménydús hét
50

szombatján, augusztus 3-án került sor. Amiben a je
gyespár Weberné asszony, Thorwart úr és két tanú je
lenlétében megállapodott, az egy házassági vagyonjogi 
minimálprogram volt. Formailag és tartalmilag is meg
felelt annak, ami a bécsi kispolgárság körében akkori
ban szokásos volt. Konstanze 500 fi értékű vagyont ho
zott a házasságba, amit Wolfgang a duplájával, 1000 fl- 
nal túlszárnyalt (Contrados). A pár ezen kívül megálla
podott a szerzeményi közösségben (Adquestus), ami 
mindenre vonatkozott, amit a házastársak a házasság 
alatt együtt megszereznek, örökölnek, nyernek, és jog
szerűen sajátjukká tesznek. A felek kifejezetten fenntar
tották maguknak a jogot, hogy egymásnak végrendelet, 
kodicillus vagy ajándékozás útján további vagyontár
gyakat juttassanak. A szerződésnek egyelőre semmi
lyen gyakorlati hatása nem volt, csupán a W. A. Mozart 
halála utáni hagyatéki tárgyaláson jutott -  valójában 
csak alárendelt -  szerephez. Eltekintve attól, hogy a ha
gyaték adóssággal volt túlterhelve, Mozartné asszony a 
házasságba hozott 500 fl-t valószínűleg nem fizette meg 
férje kezéhez készpénzben, úgy hogy az egész meg
egyezés csak papíron létezett. E szerződés egyébként -  
az eredeti kettőből egy példányban -  a British Library- 
ban, Stefan Zweig hagyatékában található.

5. Eskeiési jegyzőkönyv: Nézzük azonban az egyházi 
házassági előkészületeket! A Mozart-Weber pár eske- 
tésében az ubi sponsa -  ibi sponsalia elv alapján a 
menyasszony lakóhelyének plébániája, tehát (akkor 
még) St. Stephan volt illetékes. A jegyespár valószínű
leg augusztus 1-jén vagy 2-án jelentkezett a plébánia
hivatalban, esketésük minden esetre augusztus havának 
második vagy harmadik napjára van bejegyezve. A be
jegyzés tartalmazza a jegyespár személyi adatait, meg
nevezi Bécsben tartózkodásuk idejét és helyét, vala
mint a szülők és a két tanú nevét, illetve foglalkozását. 
A bemutatott engedélyeket is felsorolja: az alsó-auszt
riai kormány házasságkötési engedélye a vőlegény ré
szére és a főgyámsági engedély a menyasszony részé
re. A bejegyzés nem mentes a kisebb pontatlanságok
tól, de lényegében korrekt módon tartalmazza a háza
sulandók személyi állapotát (état civil).

6. Felmentés a kihirdetés alól: Apró nehézséget jelen
tett a kihirdetés követelménye. Ennek lényege az, hogy 
normális esetben a tervezett házasságkötés előtt a pap 
három egymást követő vasár- és ünnepnapon, a misén a 
szószékről kihirdette a tervezett házasságkötést. Célja az 
esetlegesen fennálló házassági akadályok kiderítése 
volt. Ha a pár augusztus 4-én szerette volna az esküvőt, 
akkor felmentést kellett kapnia a három denuntiationes 
alól. Erre volt lehetőség, amit gyakran és nagyvonalúan 
meg is adtak. Ilyen esetekben viszont a jegyeseknek es
kü alatt ki kellett jelenteniük, hogy tudomásuk szerint 
házasságkötésüknek nincs semmiféle akadálya (iura- 
mentum libertatis). A felmentés megadásában az érseki 
bíróság, a konzisztórium volt az illetékes. A tizenöt fős 
testület a püspöki helynök elnökletével még a kérelem 
beadásának napján, tehát augusztus 2-án, pénteken elin-



történeti

tézte az ügyet. A döntés, senki nem is várt mást, pozitív 
volt. A kérelmet a vőlegény elutazásával indokolták. 
Meglehetősen szegényes és gyenge indok! Mert minden 
utazási terv, amely augusztus elején Mozart fejében 
megfordulhatott, távol állt a megvalósulás lehetőségétől. 
Valójában ezekben a napokban el sem hagyta Bécset.

7. Gyonási cédula: Miután Wolfgang és Konstanze au
gusztus 2-án a teatinusoknál meggyónt és megáldozott, 
már semmi sem állt a vasárnapi, augusztus 4-i esketés 
útjában. Ugyanis a jegyespár mindent „összegyűjtött”, 
amire szükség volt: az édesanya, a gyám és a főgyám
ság beleegyezése; politikai házassági engedély; a kihir
detés alóli felmentés az önkéntes eskü feltételével; gyó- 
nási cédula; két testes, akik már a házassági szerződés 
megkötésekor, a hónap 3. napján mint tanúk működtek 
közre.

8. Eskelés: Arra a vasárnapra a dómban összesen hat es
küvőt tűztek ki, közülük négyen Ferdinand Anton Wolff 
a dóm kurátora végezte az esketési szertartást. 64 éves 
volt és 41 éve pap. Milyen sorrendben és mely időpon
tokban végezte a főtisztelendő az esketéseket, nem tud
juk. A jegyespáron kívül minden esetre jelen voltak 
Konstanze édesanyja, a gyám, a legfiatalabb húg, vala
mint tanúként Cetto von Cronstorff, a Weberés Thorwart 
családok távoli rokona, valamint Franz Gilowsky von 
Urazowa, Medicináé Dactor, Mozart ifjúkori barátja.

Miközben a pap a copulatio-t végezte, meghatottság 
áradt szét a násznépen: az elmúlt napok idegi feszültsé
gének nyilvánvalóan oldódnia kellett. Az esketést min
denek előtt Thorwart úr kísérte a megkönnyebbülés só
hajával. Mert gyámoltja házasságkötésével véget ért a 
szerepe mint gyám. Az akkori jog szerint, ha egy kisko
rú leány egy nagykorú férfival összeházasodott, akkor a 
férj gyámsága alá került.

Az esküvő után este Waldstatten bárónő, a fiatal pár 
nagyvonalú és megértő barátnője, a násznépnek soupé- 
t adott, amely valójában inkább fejedelmi volt, mint bá
rói. Ezután az ifjú házasok visszavonultak a Wip- 
plingerstraBén levő új lakásukba. Ott másnap reggel 
egyáltalán nem gyengéd módon ébresztették fel álmuk
ból: Anton Stadler, Mozart barátja dörömbölt az ajtón. 
Egy idő után beengedték, és reggelire invitálták, amit 
Konstanze esküvői ruhájában (!) készített. Megkezdőd
tek a házasélet hétköznapjai a jozefiánus Bécsben.

III. HÁZASÉLET

1. Jozefinizmus: Mozart bécsi évei, először mint barát 
és vőlegény, később, mint Konstanze férje, lényegében 
egybe esnek II. József (1780-1790) uralkodásának ide
jével. Mária Terézia (1740-1780) legidősebb fiának és 
utódjának az államról vallott felfogása teljes mértékben 
a természetjog és a felvilágosodás alapjain állt. Ezen 
szellemi és politikai háttér előtt kell az évtized -  több
nyire általában csak jozefinizmusnak nevezett -  reform
jait értékelni. Nagy számuknál és intenzitásuknál fogva

mély és markáns változást jelentenek az osztrák jog- és 
alkotmányfejlődésben.

A Mozart-házaspár a kor tanúja és érintettje volt.
Lássunk néhány példát rá!

2. Eljegyzési jog: Mikor a fiatal karmester augusztus 4- 
én oltár elé vezette menyasszonyát, szeretetből és saját 
indíttatása alapján tette. Ugyanakkor ezzel egy -  akkor 
még perelhető -  kötelezettséget teljesített. Néhány nap
pal később a jogi helyzet teljesen másképp nézett ki. II. 
József augusztus 6-án rendeletet írt alá, amely a hónap 
30. napján lépett életbe és az eljegyzéstől -  röviden fo
galmazva -  megvont minden kötelező erőt. A házassá
gi ígéreteknek a legkisebb joghatása sem maradt. Bár 
kétséges volt, hogy ez a rendelkezés azokat a házassági 
ígéreteket is megsemmisítette-e, amelyeket 1782. au
gusztus 30. előtt tettek. Ha a válasz igen lett volna, ak
kor a házasságkötés elmaradása esetén elvesztette volna 
az évi 300 fi járadékra való igényét. Talán a gyám, 
Thorwart úr, aki udvari körökben forgott, hallott az el
jegyzést megsemmisítő tervről, és ezért szorgalmazta 
volna a mielőbbi házasságkötést? Ez sincs kizárva, de 
nem is bizonyítható.

3. Házassági rendelet: Az eljegyzési rendelet, bár
mennyire is radikális volt, csak viszonylag volt „ártal
matlan" előjáték. Négy és fél hónap múlva jött aztán az 
igazi botrány: az 1783. január 16-i házassági rendelet. 
Bár nem tagadta a házasság szentségi jellegét, de mel
lette hangsúlyozta -  egy a 16. század óta kialakulóban 
levő szétválasztási elmélet alapján - ,  hogy a házasság 
mindenek előtt egy civil = polgári szerződés. Ennek 
megfelelően az állam magához ragadta a házassági 
ügyekre vonatkozó törvényhozást. Az egyházi esketési 
szervek ugyan megmaradtak, de a formális állami jogot 
kellett alkalmazniuk. Következésképpen a házassági 
ügyekkel foglalkozó bíráskodás is a világi bíróságok
hoz került. A házassági akadályok és a kihirdetési köte
lezettség alóli felmentés valamint az önkéntes eskütétel 
ügyeiben állami előírások és hatóságok voltak illetéke
sek. A konzisztóriumok nagyvonalú gyakorlata nyil
vánvalóan már régóta tüske volt a világi bürokrácia sze
mében. Ugyanez vonatkozott az anyakönyvek vezetésé
re is. Bár továbbra is az egyház kezében maradt, de (az 
1784-es rendelet óta) az állam ellenőrzése alatt és annak 
előírásai szerint történt. A különbség akkor válik igazán 
nyilvánvalóvá, ha összehasonlítjuk a Konstanze házas
ságkötéséről 1782-ben készült bejegyzését a húgáéval, 
aki 1788-ban kötött házasságot.

4. Egyebek: Folytathatnánk a példák sorát: mélyreható 
plébániai és egyházmegyei szabályozások; az elmélkedő 
rendek megszüntetése, amelynek áldozatául estek a teat- 
inusok is; az 1786-os rendelkezés az öröklés rendjéről és 
a házassági vagyonjog területét érintő számos más re
form. Mindez többé-kevésbé közvetlenül érintette a Mo- 
zart-házaspár jogi helyzetét is és/vagy Konstanze hely
zetét, miután 1791 decemberében meghalt a férje.
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5. A  házasság hétköznapjai: Kettejük házasságban töl
tött alig kilenc esztendeje nem zajlott minden esemény 
nélkül, sok csúcsa, de számos mélypontja is volt. Gyer
meknevetés, gyermeksírás, gyermekhalál. Mozarték sze
relmi élete azonban nem sérült. Gyengéd, szeretetteljes, 
vidám és aggódó tartalmú levelek és rövid híradások, 
erotikus-frivol részekkel en masse Konstanzenak címez
ve. Félrelépések sem kizárva, néhány a férj részéről, egy

Jegyzetek------------------------------------------------------

kettő valószínűleg Mozartné asszony részéről is. Ezek 
azonban nyilvánvalóan nem terhelték a házasságot. Sok
kal inkább a hétköznapi gondok: lakáscsere, betegségek 
és adósságok. Mozart, aki időnként sokat keresett, nem 
tudott bánni a pénzzel. Élete gyertyáját, mint azt monda
ni szokás, két végről égette. Erős fényt adott, de hamaro
san és idő előtt felemésztette magát a dicsőség, hírnév, 
pénz és élvezet utáni nyughatatlan hajszában.

Irodalom: Wemer OGRIS. Mozart im Familien -  und Erbrecht seiner Zeit (Mozart kora család- és öröklési jogában). (Böhlau-Verlag Wien- 
Köln-Weimar, 1999).

Előadásomban három tudományág (jog-, állam- és 
politikatudomány) egymáshoz való viszonyát vizs
gálom.’ A megközelítés nem tudománytörténeti, de 

nem is tudományelméleti, hanem elsősorban oktatás
történeti összefüggések megvilágítására vállalkozunk. 
Konkrétan azt kívánjuk bemutatni, hogy az egyetemün
kön több évszázada folyó jogászképzés utolsó harmadá
ban, a 20. században, milyen módon változott a jogtu
dományhoz viszonyítva az államtudomány pozíciója, s 
ez a változás miként vezetett el a politikatudomány 
megjelenéséhez.

Természetesen az egyetemi élet különböző, egyete
men kívüli hatásoknak kitett világ, így szükségképp 
érintenünk kell:

a/  egyfelől a jog-, az állam- és a politikatudomány 
kapcsolatának tudománytörténeti összefüggéseit, hi
szen az egyetem nem egyszerűen oktató intézmény, ha
nem egy speciális oktatási intézmény. Olyan, amelyben 
a tanárok tudományos kutatásokkal is foglalkoznak, és 
a legújabb kutatási eredményeket közvetítik az egyete
mi diákok számára;

b/ másfelől számba kell vennünk meghatározott tár
sadalmi-politikai tényezőket is, azaz az egyetem társa
dalmi-politikai környezetének fontosabb jellemzőit. A 
jogászképzés ugyanis elsősorban nem tudósképzés -  el
térően pl. a természettudományok szakkutatóinak kép
zésétől, -  hanem egy olyan társadalmi csoport utánpót
lásáról gondoskodik, amely a társadalom életének alakí
tásában kulcsszerepet játszik és játszhat. Kulcsszerepet, 
mivel a jogi és részben az állami intézményrendszerben 
végzik majd munkájukat a végzett hallgatók. A társa
dalmi és politikai igények éppen ezért jelentősen befo
lyásolják a jogászképzést. Fontos feladat természetesen 
a tudósképzés is, ám ez nem annyira a graduális, hanem 
inkább a posztgraduális képzés keretében történik. 
Mindezeken túlmenően azt is meg kell említenünk, 
hogy a jogászdiploma ún. „általános diplomaként” is 
szolgál. Az „általános diploma” kifejezést ebben az 
esetben persze nem szó szerint, hanem csak szociológi
ai értelemben használjuk. Arra a jelenségre utalunk, 
hogy a jogászdiploma Magyarországon, a társadalmi 
élet különböző vezetői pozícióiban történő elhelyezke- 

.déshez mindig is lehetőséget biztosított. Legyen szó új-

Karácsony András:

A z állam- és a
politikatudomány
viszonya
a jogtudományhoz 
a jogi kari oktatásban
ságírásról, könyvkiadásról, vállalatvezetésről, vagy ép
pen az aktív politizálásról.

Egyetemünk jogi fakultásának életében mindig is a 
jogtudományok voltak domináns szerepkörben, és ez 
oly annyira evidens, hogy különösebb magyarázatot 
nem igényel. Az viszont már megvizsgálható -  s a kö
vetkezőkben erre teszünk kísérletet - ,  hogy a jogtudo
mányokkal szorosan érintkező, azokat részben átfedő 
államtudományok helyzete miként változott.

Az alábbiakban a jogi fakultás 20. századi történetét 
három szakaszra bontva mutatjuk be: először a század 
elejét, majd a II. világháborút követő évtizedeket, és vé
gül az 1980-as évek középétől kezdődő időszakot.

A) Az államtudományok oktatása 1777-től jelent meg a 
jogi karon, a Politico-Cameralis Tanszék felállításával. 
A tanszék által oktatott kameralisztika olyan ismeret- 
anyagot fogott át, amelyet a későbbiekben államigazga
tásnak neveztek. A tudományterület megnevezése 
(kameralisztika) német nyelvterületről importált foga
lom volt, s ez már egyértelműen kifejezte, hogy a ma
gyarjogászképzés alapvetően a korabeli német tudomá
nyossághoz és felsőoktatáshoz kapcsolódva formáló
dott. Az állami hivatalnokok képzésének igénye hívta 
életre a politico-camerális tudományokat. E tudomány- 
terület átfogta az állam gazdálkodásának feladatkörét, a 
pénzügyi-költségvetési ismereteket és a szűkebb érte
lemben vett igazgatási feladatok ellátására készítette fel 
a leendő állami hivatalnokokat. A 20. század első évti
zedeiben az államtudományok legnagyobb hatású pro


