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Kajtár István 
MTA-doktori értekezésének 

nyilvános vitája

A Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermé
ben 2003. június 11-én került sor Kajtár István 
pécsi jogtörténész professzor „A 19. századi mo

dem állam- és jogrendszer alapjai” című disszertációjá
nak nyilvános vitájára. Az eseményen igen szép számú 
hallgatóság volt jelen, így hazánk valamennyi jogi kará
nak jogtörténészei mellett a jogtudomány más területe
inek neves művelői is képviseltették magukat. A jelölt 
életpályáját, oktatói és tudományos tevékenységének 
főbb állomásait és eredményeit Rácz Lajos professzor 
(az ELTE jogi karának tanszékvezetője, az állam- és 
jogtudomány kanditátusa), mint a bíráló bizottság titká
ra ismertette.

A doktori értekezés nem kisebb feladatot vállalt, 
minthogy Magyarország alkotmány- és jogtörténetének 
a legizgalmasabb, legtöbb gyakorlati eredménnyel járó 
és így alighanem legnehezebben átfogható korszakát 
mutassa be a jogfejlődés és a jogi kultúra történetének 
tükrében. A „hosszú tizenkilencedik század” koncepci
ójához illeszkedve egy olyan korszakról van ugyanis 
szó, amelyben a felvilágosult abszolutizmus sikertelen 
modernizációs kísérleteit (elsősorban a szerző által már 
a 19. századhoz sorolt II. József hamvába holt, ámde 
igen előremutató intézkedéseit) követően hazánk előbb 
(1790-1791-ben) „visszatévedt” a rendi képviseleti mo
narchia jogtörténeti állóvizébe, majd a politikai elit, a 
reformkor nemzedéke megdöbbentő gyorsasággal (alig 
néhány évtized leforgása alatt, ráadásul alapvetően al
kotmányos keretek között) vezényelte le a jogrendszer 
és hatalmi-politikai rendszer teljes átalakítását.

Kajtár István a disszertációt a haza és haladás koráb
ban nehezen összeegyeztethetőnek tűnő, a tárgyalt 
időszakot azonban együtthatásban meghatározó ket
tőssége jegyében építette fel. Átfogóan, valamint egyes 
intézmények fejlődését segítségül híva, példákkal is 
szemléltetve vázolja fel a 19. század magyar jogtörté
netének fejlődési irányait és eredményeit. Megvizsgál
ja, hogy milyen külső hatások és belső tényezők deter
minálták a politikai és jogi átalakulás folyamatát, egyút
tal kitér a nehézségekre, a visszás és vitás helyzetekre, 
átmeneti megoldásokra is.

A dolgozat alapvetően összehasonlító és történeti 
szemléletű. A szerző kiemelten foglalkozik a recepció 
és mintakövetés problémáival, részletesen elemzi a ma-
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zép-európai intézményeket, kitérve a keleti periféria ne
gatív példáira is. Kajtár István alapvetően a po
rosz-osztrák modernizációt tekinti a magyar átalakulás 
előképének, azonban a baloldali ellenzék számára 
követendőnek tűnő francia modellt és a kontinuitásra, 
tradíciókra építve fejlődő angolszász megoldást is kellő 
súllyal ismerteti.

Rendkívül fontos eleme a disszertációnak a magyar 
jogi kultúra fejlődésének bemutatása, amely azért is iz
galmas, mivel ha a fenti fogalmat akár csak részben 
azonosítjuk a magyar nyelvű jogi kultúrával (jogi alap
fogalmak, jogi nyelv stb.), akkor nyugodtan beszélhe
tünk e kultúra kialakulásáról, még ha nem is 
előzmények nélkül történt mindez. E körben a jogi ok
tatás, a jogászi hivatások, valamint a jogi szakirodalom 
és publikációk ismertetése mellett Kajtár professzor sta
tisztikai adatok alapján kitér a jogalkotó tevékenység és 
a közigazgatáson belüli jogi munka eredményeire is.

Összességében tehát mind témáját, mind vizsgálati 
módszereit, mind pedig a levont következtetéseket te
kintve újszerű, egyben átfogó jellegű és a korszakkal 
foglalkozó jogász és történész kutatók számára is igen 
hasznos munkáról van szó, amely a szerző korábbi tu
dományos tevékenységét és publikációit is figyelembe 
véve -  mint az a bíráló bizottság értékeléséből is kide
rült -  méltán és joggal alapozza meg Kajtár István 
MTA-doktori kinevezését.

Mindezek után nem meglepő, hogy a disszertáció 
mindhárom opponense, egybehangzóan és érdemi el
lenvetés nélkül igenlő választ javasolt a bizottság szá
mára. Az elsőként felszólaló Nagyné Szegvári Katalin 
professzor asszony (az ELTE jogi karának professor 
emeritusa, az állam- és jogtudomány doktora) részlete
sen kitért a külföldi jogi mintákkal kapcsolatos elem
zésre. A francia és angol részt kissé túlzottan terjedel
mesnek találta, azonban összességében pozitívan érté
kelte, hogy a szokásos (a hazai „reformnemesség” tár
sadalmi beágyazottságából és érdekeik megváltozásá
ból mint kiindulópontból táplálkozó) megközelítés he
lyett Kajtár István európai összehasonlításra vállalko
zott, és így hozzásegít látókörünk szélesítéséhez.

Ruszoly József szegedi jogtörténész professzor (az 
állam- és jogtudomány doktora) opponensi előadásában 
a jogi kontinuitás, a magyar jog szerves fejlődésének 
megfelelő hangsúlyos megjelenést hiányolta. Részlete
sen kitért az 1861. évi Országbírói Értekezletre, annak 
eredményeire, az Ideiglenes Törvénykezési Szabályok 
hatására a kiegyezés utáni önálló, az osztrák jogba sze
rencsés módon nem beolvadó magyar jogfejlődésre. 
Hangsúlyozta azonban, hogy mint a dolgozat alapján 
készülő monográfia lektora, tudomással bír arról, hogy 
a szerző e kisebb hangsúlybeli eltolódásokat korrigálta. 
Külön kiemelte a mű forrásjegyzékét és azt, hogy a 
disszertáció elolvasása az érdeklődőket további elgon
dolkodásra, az egyes részterületek kutatóit pedig elmé
lyült levéltári kutatásra, forráselemzésre készteti.

A harmadikként felszólaló Máthé Gábor professzor, 
(az állam- és jogtudomány kanditátusa) tíz pontba sze
dett opponensi véleményében szintén alapvetően a dől-



gozat pozitívumait emelte ki. Jelezte azonban, hogy 
függetlenül a konkrét szövegtől, általánosságban nem 
ért egyet bizonyos kifejezések emblematikus használa
tával (úgy mint „elitek", ,rendszerváltás", „visszaren
deződés” stb.), és álláspontja szerint a doktori érteke
zést túlzottan áthatja a szerinte szintén „divatos” cent
rum-periféria elmélet. Mindazonáltal rendkívül pozití
van értékelte a dolgozat közigazgatás- és intézménytör
téneti részeit, és hangsúlyozta, hogy kritikai megjegy
zései szintén elsősorban hangsúlybeli, nem pedig nézet
beli különbözőségekből adódnak.

Észrevételek, kiegészítések tehát természetesen el
hangzottak az opponensek részéről, ezek azonban 
alapvetően „építő kritikát” fogalmaztak meg, és mint a 
szerző válaszából kiderült, időközben (a publikációt 
előkészítendő) sor is került a kisebb, egyáltalán nem lé
nyeges hiányosságok, aránytalanságok javítására. Kajtár 
professzor ismertette, hogy a dolgozat elkészítése és az 
MTA-doktori eljárásra történt beterjesztése óta milyen 
további tudományos tevékenységet végzett, mely ponto
kon vette figyelembe az opponensek véleményét, és mi
lyen további célkitűzései vannak az értekezés tárgykör
ének vizsgálatával és bemutatásával kapcsolatban.

Ezt követően a Szabó András professzor által veze
tett bizottság visszavonult, majd -  az egybehangzóan 
pozitív opponensi véleményekhez képest külső szem
lélőnek meglehetősen hosszadalmasnak tűnő tanácsko
zás után -  kihirdette határozatát. Eszerint a bizottság a 
nyilvános vita alapján Kajtár István MTA-doktori kine
vezését támogatja. Mivel nyolc fő volt jelen a kilencta
gú bizottságból, összesen 24 pont volt adható, amelyből 
a jelölt 23 pontot kapott. Testületi döntésről lévén szó, 
nem tudhatjuk, ki és milyen indokkal adott három he
lyett két pontot az értekezésre -  őszintén szólva az el
hangzottak fényében erre még akkor sem lenne könnyű 
magyarázatot találni, ha bárki is úgy gondolná, hogy 
egyáltalán érdemes.

A hallgatóság elégedetten nyugtázhatta tehát, hogy a 
jelölt az értekezést (annak szakmai tartalmára és tudo
mányos eredményeire tekintettel) sikeresen megvédte. 
E sorok írója, pályája elején lévő tanársegédként 
először vett részt MTA-doktori védésen, így a szám
szerű értékelés kapcsán felvetett kérdésre akár azt a vá
laszt is elfogadja, hogy egy pont „kötelezően” levonan
dó (sportból vett tréfás hasonlattal: a győztes pontszá
ma 5,9).

Eckhart Ferenc egyik legnagyobb hatású, mindmáig 
megkerülhetetlen és folytonosan idézett műve a 
szent korona eszméről írott monográfiája1. Nem 

volt vitás: Eckhart Ferencnek meg kellett írnia e művet 
a nemzeti történeti iskola álláspontját vitató és bíráló 
1931. évi legendás szellemtörténeti programirata után. 
Nem csak azért, mert a jogtörténeti esszéjét követő el
lentámadás-sorozat leghevesebb szemrehányásait azért 
kellett elviselnie, mivel a cseh corona regnit azonosítot
ta a sacra corona regni Hungáriáéval, hanem mert tudo
mányos, sőt tudománypolitikai vitakérdéssé is vált a 
kérdés. Tartozott vele a nemtelen inzultussal szemben 
őt védelmébe vevő patrónusának, Klebersberg 
Kúnónak és barátjának, Szekfű Gyulának is. De tarto
zott a szakmai közönségnek is. Nem kérdéses: kutatási 
eredményeinek közzétételével vissza kívánta állítani azt 
az állapotot, amely a korona és a koronaeszme reális 
szemléletére épülő alkotmányos konstrukcióját politi
kamentesen, szakmai korrektséggel tárgyalja.2

A szent korona tan jogtörténeti értelmezését a ma
gyar polgári közjogi gondolkodásba Hajnik vezette be.3 
Fölvázolta azt a képletet, amely a Szent István-féle ál
lamszervezetben egyházi liturgiaként megjelenő koro
názási szertartástól elvezetett a koronázásból eredő ki
rályi hatalom fogalmáig, a közjogi szimbólummá 
válásig.4 Ő definiálta a megosztott alkotmányos közha
talom doktrínáját, ő kapcsolta össze a szent-korona tan 
elemeit, mint az ország területét, az ország tagjait, a tör
vényhozás és közigazgatás összefonódását.5 Kifejtette, 
hogy a magyar joghistóriában a korona (Szent István 
koronája) „nevezetes fogalommá kezd válni és pedig, 
mint a nemzet közjogi életével összefüggő jogi foga-
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lommá, mivel a korona Európában sehol sem bírt, min
denütt a súlypont nem a koronázásban, hanem a válasz
tásban feküdvén...”.6 Fejtegetései szerint a szent koro
nában egyesülő király és nemzet együttese alkotják a 
szent korona testét, amely az országgyűlésben nyer 
megvalósulást. „Magyar jellemét a rendi alkotmány a 
benne, minden hűbéri irány dacára, folyton uralkodó 
közjogi felfogásnak köszönhette, mely a szent korona 
fogalma- s tanában nyert kifejezést.”7

Bár Hajniknak nem volt célja a politika érvrendszere 
számára argumentumokat gyártani, munkájával mégis 
„alkalmas tantételt szállított az aktuális közjogi gondol
kodás számára.”8 A jogtörténeti előzmény fejtegetése 
közjogi bizonyítékként került be a jogtudományba. Az
által, hogy a középkori korona tant bizonyos értelem-


