
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



fesszora Concha Győző volt, aki „politika” címszó alatt 
alkotmánytant és közigazgatástant oktatott. Noha az ál
lamtudományok keretében oktatott ismeretanyag az el
telt évtizedek alatt jelentősen átalakult, az oktatási cél 
változatlan maradt: a joghallgatók felkészítése az állami 
hivatalnoki pályára.

Természetesen csak a joghallgatók egy része vált ál
lami hivatalnokká, a többiek a klasszikus jogászi életpá
lyára (bíró, ügyvéd) léptek. A karrier lehetőség e két 
irányát a jogi kari képzés bifurkációja biztosította. 
Ugyanis a század első felében a jogi karon jogtudomá
nyi és államtudományi doktorátust egyaránt lehetett 
szerezni, annak ellenére, hogy az egyetemi képzés fo
lyamata egységes volt, ám a hallgatók választhattak, 
hogy tanulmányaikat jogtudományi vagy államtudomá
nyi doktorátussal zárják-e le. Aki az államigazgatás 
rendszerében akart elhelyezkedni, annak -  a jogszabá
lyi előírások alapján -  államtudományi államvizsgával 
kellett rendelkeznie. Ez a társadalmi-politikai környe
zet határozottan felértékelte az államtudományok szere
pét a jogi kari oktatásban. Ezt mi sem mutatja jobban 
mint az, hogy a két világháború közötti időszakban a jo 
gi karon önálló Közigazgatástudományi Intézet műkö
dött. Az intézet kutató-oktató munkája európai színvo
nalú volt, s az is megjegyzendő, hogy az intézet igazga
tója (Magyary Zoltán) a német tudományok tradicioná
lisan erős hatása mellett a francia, angol, amerikai tudo
mányos eredmények átvételét is fontosnak tartotta. Ez 
természetesen gyengítette az államtudományok hazai 
művelői körében tapasztalható német orientációt.

Az államtudományokat nemcsak az alkotmánytan, a 
közigazgatási jog, a pénzügyi jog jelentette, hanem ezek 
mellett az államelmélet is. Itt egy rövid tudománytörténe
ti kitekintést kell adnunk. A 20. század első évtizedeiben 
a német jogtudományban a jogpozitivista áramlat volt 
uralkodó pozícióban. Ez a hagyományos német orientá
ció következtében hatott a magyar jog- és államelméleti 
gondolkodásra is. E helyen nincs módunk a jogpozitivis
ta feltogások differenciált ábrázolására, csak egyetlen 
gondolatmenetet elevenítenénk fel. Hogy mi tekinthető 
érvényes jognak? -  ezt a kérdést a jogpozitivisták szerint 
maga a jog szabályozza. És a jog -  legalábbis a 19/20. 
század fordulóján Európában (Angliától eltekintve) -  er
re az állami intézményrendszert (törvényhozás, államfő, 
kormányfő) hatalmazta fel. Ezért az érvényes jogot ke
resve nem a szokásokhoz, nem a bírói tevékenységhez, 
hanem az államhatalomhoz kell fordulnunk. Ennek a 
gondolatmenetnek végső következményét levonva, Hans 
Kelsen a tételes jog és az állam azonosságát állította. 
Kelsen ekkoriban tagadhatatlanul az egyik legelismer
tebb jogtudós volt, munkássága felölelte a jogfilozófia, 
az államelmélet és a nemzetközi jog területét. Nézetei 
széles körben hatottak. A tételes jog és az állam azonosí
tásának eszméje egyidejűleg nagyon ellentétes módon 
hatott az államtudományok pozíciójára. Részben felérté
kelte az államtudományokat, a jogtudomány mintegy 
maga mellé emelte az államtudományt, részben azonban 
le is fokozta, mivel vitatta, hogy az államot a jogtól füg
getlen szociológiai valóságnak tekinthetnénk.

B) A II. világháborút követő évtizedekben számottevő
en átalakult az államtudományok helyzete a jogi kar ok
tatásában. A változások alapvetően a megváltozott poli
tikai helyzetből következtek. Egyfelől konkrét felsőok
tatás-politikai döntések közvetlenül befolyásolták a jo
gászképzést, másfelől -  és ez volt a lényegesebb -  az ál
lami, közigazgatási szervezetrendszer átalakulásából 
eredően jelentkeztek újféle igények.

Az államtudományok funkcióváltozását (vagy ponto
sabban: funkcióváltozásait) nem jellemezhetjük egyet
len értékelő kifejezéssel, miszerint a tudományok ezen 
területe a jogi kari oktatásban hangsúlyosabbá vált, 
avagy súlya gyengült. A kép ennél összetettebb! Az 
alábbiakban ezt próbáljuk meg érzékeltetni.

Már 1945-ben hatályát vesztette az a jogszabályi elő
írás, ami a közigazgatási állás betöltését egyetemi szin
tű államtudományi államvizsga letételéhez kötötte, 
majd -  ehhez kapcsolódva -  1946-tól megszűnt a jogi 
és államtudományi doktorátus elválasztása, bevezetésre 
került az egységes jogászképzés, ami jogászdoktori cím 
megszerzésével zárult. Már önmagában ez a változás 
súlytalanabbá tette a karon az államtudományokat, hi
szen államtudomány doktorátus megszerzése lehetet
lenné vált. Ezt a háttérbeszorulást fokozta, hogy felszá
molták a kiváló tudósokat tömörítő Közigazgatástu
dományi Intézetet. Megjegyzendő, hogy ugyanekkor az 
egyetemen kívüli politikai életben éppen hogy felérté
kelődtek a közigazgatási szakemberek, soha annyi köz- 
igazgatási reformjavaslat nem készült Magyarországon 
mint a negyvenes évek második felében.

Az új közigazgatási rendszer kiépítése nagyszámú ál
lami hivatalnokot kívánt, így az államtudományok sor
vadása hirtelen megállt, sőt 1948-tól egy ellentétes ten
dencia érvényesült. A kar feladatává tették a közigazga
tási szakemberek képzését. Újra megjelent a bifurkáció, 
a jogász szak mellett közigazgatási szakon is diplomát 
szerezhettek a hallgatók. A változás jelentőségét mi sem 
mutatja jobban, minthogy a kar nevét is „Jog- és 
Közigazgatástudományi Karrá” változtatták. Mindez 
azonban csak 5 évig tartott, 1954-től újra visszaállt az 
egységes jogászképzés. A közigazgatási képzés, mint 
főiskolai szintű képzés, a későbbiekben a jogi kartól füg
getlenül felállított Államigazgatási Főiskolára került.

Amennyiben a jogi kari képzésben az oktatott tár
gyak súlyát kizárólag a megszerezhető diploma szem
pontjából vizsgáljuk, akkor a II. világháborút követő 
évtizedet az erősödés/gyengülés hullámzásaként írhat
juk le, amely végül is az államtudományok visszaszoru
lásához vezetett. Ez a megállapítás azonban, legalábbis 
részben, félrevezető. Hogy teljesebb és ezáltal ponto
sabb képet kapjunk, azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a 
jogászképzésen belül miként alakult az államtudomány
ok helyzete. Előre kell bocsátanunk, hogy ehhez a vizs
gálódáshoz válasszuk szét az elméleti és a gyakorlati 
orientáltságú államtudományokat, az utóbbi alatt első
sorban az államigazgatási és pénzügytani ismereteket 
közvetítő tantárgyakra gondolva. Az elválasztást az in
dokolja, hogy e két terület megjelenése sok szempont
ból eltért egymástól a jogászképzésben. _

5 3



Nézzük először az elméleti államtudomány helyze
tét. Mivel az 1948-tól kiépülő szocialista társadalom 
alapvető céljai közé tartozott a világnézeti nevelés, az 
egyetemeken is ennek megfelelően megerősödtek azok 
a tantárgyak, amelyek a politikai-világnézeti nevelés 
szempontjából kulcsszerepet játszhattak. A jogászkép
zésben ez konkrétan a következőket jelentette:

-  a politika és a jogfilozófia tárgyak helyett bevezet
ték a politikai rendszerek történetével foglalkozó „ál- 
lamtan”-t és az elméleti megalapozó jellegű „állam- és 
jogelmélef’-et. (Egyébként az államtan oktatása rövid 
idő után megszűnt.) Ez a tantárgyi változás kihatott a 
tanszéki struktúrára is. Az eddig különálló Politika Tan
szék és Jogfilozófia Tanszék helyébe az Állam- és Jog
elmélet Tanszék lépett.

-  A marxista ideológiát az oktatásban közvetlenül 
megjelenítő tárgyak (dialektikus és történelmi materia
lizmus, politikai gazdaságtan, tudományos szocializ
mus) önálló tanszéket kaptak, és ez egyértelműen kife
jezte a politika jelenlétének meghatározó súlyát a jo 
gászképzésben. Az említett tárgyak közül főként a tör
ténelmi materializmus és a tudományos szocializmus 
tárgyalt államelmélettel érintkező témákat.

-  Az Állam- és Jogelmélet Tanszéken belül elkülö
nült oktatási egységként megjelent a szociológiai cso
port, és az általuk oktatott új tantárgy, a szociológia 
szintén foglalkozott az állami intézményrendszer elmé
leti kérdéseivel.

-  Az alkotmánytani és alkotmányjogi ismeretek ok
tatása is átalakult. Az átalakulást jelzi a tanszék nevé
nek változása is: 1950-ig Közjogi Tanszék, majd két 
évig Alkotmányjogi Tanszék, és 1952-től Magyar Ál
lamjogi Tanszék.

Az államelmélet tehát egyértelműen megerősítette 
pozícióját a jogászképzésben, de úgy, hogy elsődleges 
feladataként a hallgatók világnézeti nevelését határoz
ták meg, azaz elsősorban meghatározott társadalmi-po
litikai értékek közvetítésére irányult, nem pedig az ál
lam működéséről szóló rendszerezett, a kortárs európai 
társadalomtudományban megfogalmazódott elméleti is
meretanyag átadására. Az 1980-as évek közepéig ez így 
történt. Hogy milyen változások kezdődtek a nyolcva
nas évek közepén, arra előadásom következő, záró ré
szében térek ki.

A korábbiakban említettük az elméleti és gyakorlati 
államtudományok elválasztásának fontosságát. Az el
méletiekről az eddigiekben részletesebben szó esett, 
most itt az ideje, hogy a gyakorlati államtudományokat 
is érintsük. Ebben a vonatkozásban azonban -  mivel 
ezek a tudományok kutatási területemtől igencsak távol 
állnak -  csak egyetlen óvatos megjegyzést tehetünk. El
ső pillantásra úgy tűnik, hogy erősödött e tudományte
rület pozíciója is (pl. létrejött az önálló Pénzügyi Jogi 
Tanszék), ám ha az oktatott tárgyak tartalmára-temati- 
kájára tekintünk, akkor meg kell állapítanunk, hogy je
lentős hangsúlyeltolódás ment végbe, mégpedig a jog
tudományok irányába. Ugyanis ezek a tantárgyak alap
vetően az állami költségvetési intézményrendszer, a 

__pénzügypolitika, az államigazgatási szervezetrendszer

működésének jogi szabályozásával foglalkoztak: azaz 
elsősorban a jogtudományokba illeszkedő ismeretanya
got adtak át, s nem az állami intézményrendszer politi
kai-szociológiai -  más szóval: hatalomelméleti szem
pontból releváns -  összetevőinek ismertetésére és ma
gyarázatára vállalkoztak.

C) A harmadik szakasz egyértelműen a politikatudo
mány előtérbe kerülésével jellemezhető, ami egyúttal a 
klasszikus államelmélet visszaszorulását is mutatja. Ez 
a folyamat, noha a kilencvenes években teljesedett ki, 
már a nyolcvanas évek közepén elkezdődött. A nyolc
vanas évek első felében, akkor még távol az egyetemek 
világától, a társadalomtudományi vitákban egyre gyak
rabban fogalmazódott meg az az igény, hogy a politi
katudományi megközelítés olyan újszerű látásmód, 
amely gazdagíthatja a hazai tudományos életet. Ezek a 
viták tudományos kutatócsoportokban, társadalomtu
dományi folyóiratok oldalain folytak, sőt ezzel foglal
kozó többszerzős tanulmánykötet is napvilágot látott. 
A tudományos nyilvánosságban nagyobb számban vol
tak jelen olyanok, akik a politikatudomány előtérbe ke
rülését üdvözölték. E tekintetben kivételt jelentettek az 
államelmélet művelői. Ők ugyanis -  nagyon jó érzék
kel -  azonnal felismerték, hogy a politikatudomány 
„elrabolhatja” az államelmélet kutatási tárgyát. Mind
két terület ugyan a politikával foglalkozik, de másféle 
módon. A különbözőség, kissé leegyszerűsítve, az 
alábbi módon jelezhető: az államelmélet a politikának 
kizárólag az állammal, az állami intézményrendszerrel 
összefüggő aspektusaira koncentrál és fontosnak tartja 
e terület jogi szabályozásának kérdéskörét is. Ezzel 
szemben a politikatudomány kutatási köre ennél tá- 
gabb, így például az állam mellett a pártra, pártokra 
mint politikai szerveződési formákra, a civiltársadalom 
politikailag releváns törekvéseire is figyelmet fordít és 
mindezek szociológiai aspektusát, azaz a társadalmi 
életben betöltött valóságos hatalmi súlyukat is szem 
előtt tartja. Az államelmélet tehát inkább a jogtudo
mányokra, míg a politikatudomány pedig inkább a szo
ciológiára támaszkodik.

Az államtudomány és a politikatudomány közötti vi
ta -  legalábbis részben -  tudományos hagyományok vi
tájaként is megragadható. Az államtudományok ugyanis 
alapvetően a német gondolkodástörténethez kötődtek, és 
mivel a magyar eszmetörténet évszázadokon át elsősor
ban a német tudományos kultúrából nyerte inspirációját, 
hosszú ideig magától értetődőnek tűnt, hogy a hazai 
szerzők is a német államelmélet elméleti horizontján be
lül maradva végzik tudományukat. Ezzel szemben a po
litikatudomány egyértelműen az angol-amerikai társa
dalomtudományi gondolatvilághoz kapcsolható, és a 
magyarországi politikatudomány megjelenése azt is je
lezte, hogy a német tudományosság több évszázada tar
tó hatása gyengült, azaz a magyar kutatók érdeklődési 
köre kitágult, és ebben már olyan eszmék is helyet köve
telnek, amelyek a korábbiakban elkerülték a figyelmet.

A társadalomtudományon belüli változások persze 
önmagukban még nem eredményezték volna a jogi ka



ri oktatás átalakulását. Ebben a tekintetben alapvető je
lentőségű volt, hogy 1984-ben a karon létrejött a Poli
tológia Tanszéki Csoport, majd 1989-től ennek bázisán 
a Politológia Tanszék, és ez az oktatási egység 2001- 
től már Politikatudományi Intézetként működik. A tan
széki csoport megalakulásával megnyílt annak a lehe
tősége, hogy a politikatudomány megjelenjen az egye
temi oktatásban. A tanszéki csoport oktatási tevékeny
sége elsősorban a jogászképzéshez kapcsolódott, de 
ezen túlmenően -  egyetem közi megállapodások alap
ján -  más budapesti egyetemek hallgatói is felvehették 
óráikat. Ennek a folyamatnak talán legfontosabb köz
bülső állomása volt, hogy 1997-ben megindult a jogi 
karon a jogász szak mellett a politológia szakos kép
zés is.

A jelenlegi magyarországi politikatudományon belül 
egyértelműen elkülöníthető két megközelítési irány. Az 
egyik a politikatudományt a politikai eszmék vizsgálatá
hoz köti és elsősorban filozófiai, politikai, filozófiai jel
legű, a másik pedig a politika intézményrendszerének, a 
politika jogi környezetének kutatását tartja fontosnak, és 
ezért erőteljesen támaszkodik a szociológiára és a jogtu
dományokra. A jogi kari oktatásban ez a második irány
zat van jelen, ami konkrétan azt jelenti, hogy a politoló

gus hallgatók képzésének fontos része, hogy jogi tár
gyakból is (pl. magyar jogtörténet, alkotmányjog, köz- 
igazgatási jog, nemzetközi jog) vizsgát kell tenniük.

Visszatérve előadásom alapkérdéséhez, az állam- és 
a politikatudomány viszonya az elmúlt másfél évtized 
változásainak fényében karunk oktatásában a követke
zőképp alakult:

-  a hagyományosan értett, azaz szigorúan vett állam- 
elmélet egy féléves tárgyként van jelen, a gyakorlati ál
lamtudományi témakörök inkább szakjogi megközelí
tésben kerülnek tárgyalásra;

-  az újonnan megjelent politikatudomány kettős vo
natkozásban is gyengítette az államtudományok pozíci
óját, egyfelől konkurense az államelméletnek, másfelől 
megalapozó tudományként nem az államtudományok
ra, hanem a jogtudományokra támaszkodik.

* Az alábbi munkákra támaszkodtam: Eckhart F.: A 
Jog- és Államtudományi Kar története (1667-1935), 
(Bp., 1936); Hamza G.: A hazai jogászképzés történeté
hez. (Magyar Jog 1986/1.); Horváth P. (szerk.): Az Ál
lam- és Jogtudományi Kar története 1667-1997, (Bp., 
1998).

Egy nemzet jogi kultúrája nem választható el és nem 
érthető meg e nemzet általános kultúrája, történel
mi tradíciói, valamint annak a politikai rendszernek 

az ismerete nélkül, amelynek uralma alatt él, vagy élt. A 
jogszabályok e jogi kultúra keretében kerülnek megal
kotásra: a pozitív jog azonban visszahat a jogtudományi 
gondolkodásra, a rendszeralkotásra, a módszertanra és a 
fogalomképzésre. A jogdogmatika alakítja ki a jogi fo
galmak logikailag ellentmondásmentes rendszerét, a 
dogmatika feladata a jogi fogalmak jelentéstartalmának 
egyértelművé tétele.1 A jogdogmatika így a jogalkotást 
és jogalkalmazást a jogkövetkezmények szempontjából 
előreláthatóvá és kiszámíthatóvá teszi. A jogtudomány 
sohasem zárt, -  szemben a jogdogmatika zárt rendsze
rével, -  hanem nyitott a jövő irányában, de lege féren
dő javaslatokat tesz, amelyben keresi egy jövőbeni ide
ális jogalkotás és jogalkalmazás tételeit.

A következőkben a magyar jogtudományi gondolko
dás egy meghatározott területét, a büntetőjogi gondol
kodást kívánom vizsgálni. Ezen belül is a Kiegyezést 
követő tudományos gondolkodásra szűkül a vizsgáló
dás köre. A vizsgálódás alapjául szolgáló több mint 130 
év nem teszi lehetővé egyes történelmi időszakok rész
letesebb elemzését. A cikk célja inkább a büntetőjogi 
tudományos gondolkodásban bekövetkezett forduló
pontok meghatározása, e fordulatok lényegi elemeinek 
kiemelése, a változások ill. a fejlődés állomásainak fel
vázolása. A cikk által felölelt időszak terjedelme az 
egyes személyek kiemelésénél választásra kényszenti a 
szerzőt, amely választás mindig bizonyos mértékig ön
kényes. A szerző itt elsősorban az Eötvös Loránd Tudó-
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mányegyetem (illetve korábbi elnevezése szerint Páz
mány Péter Tudományegyetem) oktatóinak megemlíté
se mellett döntött.

Békés szerint a magyar büntetőjog tudomány 
fejlődését az utóbbi 130 esztendőben három tényező 
alakította jelentősen (1.-3. pontok).2 
1. Az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozás ténye. En
nek következtében a nyugat-európai jogtudományi irány
zatok Ausztrián keresztül jutottak el Magyarországra. 
Egyben a Monarchián belül a német nyelv széleskörű is
merete elősegítette, hogy a német jogtudományi elméle
tek viszonylag rövid időn belül, közvetlenül ismertté vál
janak a magyar tudományos közönség köreiben.

A XIX. század utolsó harmada a nagy európai bün
tetőjogi kodifikációk időszaka.3 1871-ben készült el a
magyar kodifikációra is nagy hatást gyakorló Német__
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