
Elmondható a dualizmus korszakáról, hogy a kép
viselők felszólalásait a helyi problémákkal szemben 
az országos kérdések uralták. Természetesen a két 
kérdéskör nem különíthető el mereven egymástól. 
Egy-egy törvény, amely a vidék gazdatársadalmát és 
városi polgárságát érintette, megszólalásra késztette 
Karcag képviselőit, legyen szó akár pálinkafőzési en
gedélyekről vagy a célszerű birtokpolitikáról.

P. Ábrahám Dezső foglalkozott a legszélesebb kö
rűen országos kérdésekkel és keveset helyi ügyekkel, 
mégis az ő felszólalásaiból mutatható ki a közjogi 
kérdésen túli problémák felvetése. Mind a kormány
párt agrárius köreiben és bizonyos függetlenségi 
irányzatoknál mutatkozott törekvés arra, hogy bizo
nyos társadalmi feszültségek megoldására reformlé
péseket tegyenek. (Pl. Károlyi Sándor szövetkezeti 
mozgalma a nagybirtokosok és a kisgazda-társada
lom érdekeinek összehangolására.)

Az 1910-ben megválasztott Pattantyús Ábrahám 
Dezső mandátuma 1918-ig tartott. Az 1918 októ
ber-novemberében feloszlott országgyűlés után a 
Nemzeti Tanács, és 1919 őszének kormányai után 
1920 januárjában került sor ismét választásokra. 
1920 és 1945 között három képviselője volt Karcag
nak, szemben a dualizmus korszakával, mindhárman 
kormánypártiak. 1920-1931 között Csontos Imre 
kisbirtokos volt a létrejövő Egységes Párt képviselő
je. Érdekesség, hogy legyőzte a korábbi képviselőt, 
P. Ábrahám Dezsőt.

Csontos felszólalásai a kisgazdák és nincstelenek 
érdekeit is képviselő, szociális érzékenységet muta
tó, reformelképzeléseket támogató, helyi ügyekre is 
súlyt helyező képviselőt mutatnak be. Egy-két fel
szólalást találunk a közjogi kérdésről (pl. a király 
visszatéréséről) A másik két képviselő is helyi birto
kos, hangsúlyozottan első világháborús tiszti múlttal.

Kenyeres János felszólalásaiból jól érzékelhető az 
1930-as évek belpolitikai helyzete. Az első világhá

ború, Trianon és a nagy világgazdasági válság meg
nyomorították az országot. A gazdasági problémák 
és a szociális reform, gazda-érdekek védelme to
vábbra is napirenden maradt, és még hangsúlyosab
bá vált. Ezek a kérdések felvetődtek Gömbös jobbol
dali radikális elemeket is tartalmazó programjában. 
1919 emléke és az 1920-as berendezkedés dekralál- 
tan ellenforradalmi jellege miatt a baloldal relatíve 
erőtlen volt, ezért a reformok is a jobboldalon indul
tak. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a 30-as évek
ben markánsan megjelenik a magyar parlamentben 
az a jelenség, amelynek előzményei az 1880-as 
1890-es években is megjelentek, miszerint a parla
menti küzdelem nemcsak, vagy nem elsősorban a 
kormánypárt és ellenzék között, hanem a kormány
párt irányzatai között zajlott.

Az 1945 és 1997-es választásokat Karcagon a 
Független Kisgazdapárt nyerte, valamivel kisebb 
arányban az országos átlagnál, valamint erős volt a 
Nemzeti Parasztpárt is. 1948 „a fordulat éve” után az 
országgyűlés formálissá vált, nyílt kritika nem na
gyon fogalmazódhatott meg, a karcagi felszólalók is 
inkább egy-egy, a lakosságot érintő szakterülettel 
kapcsolatban szólaltak fel.

A rendszerváltoztatás utáni 3 szabad választáson 
1990 és 1998 között Karcag mindig a legnagyobb 
kormánypárt helyi jelelöltjét választotta meg képvi
selőjének.

Összegzésként elmondható, hogy nagyon érdekes 
olvasmány a karcagi képviselők beszédeiből összeál
lított gyűjtemény, a kísérőtanulmányok jól kiegészí
tik és magyarázzák a forrásokat, nagyívű áttekintést 
nyújtva.

A könyv egy választókerület szemszögéből tekin
ti át több mint másfél száz év magyar parlamentariz
musának történetét.

Bakonyi Péter

Egyházi intézménytörténet
SZU RO M I S Z A B O LC S  A N Z ELM : 

EG Y H Á Z I IN TÉZ M ÉN YTÖ R TÉN ET
BUDAPEST, SZENT ISTVÁN KIADÓ, 2003.

Az idei év májusában látott napvilágot Szuromi 
Szabolcs Anzelm premontrei szerzetes pap, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi 

Posztgraduális Intézet Alkotmányjogi Tanszék tan
székvezető egyetemi tanára tollából az egyházi in
tézmények történeti fejlődéséről szóló, hiány- és 
hézagpótló műve.

Az egyházjog tanulmányozásában elengedhetet-
__len szerepet töltenek be a történeti diszciplínák,
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ugyanúgy, mint a világi jogtudomány területén a 
jogtörténet. Hagyományosan három történeti tárgy 
keretében ismerkednek meg a hallgatók a histori
kus ismeretekkel: a jogforrástörténet, a kánoni tu
dománytörténet, valamint a jelenleg tárgyalandó 
intézménytörténet kapcsán. Az egyházi intézmény- 
történet önálló művelése a barokk korra nyúlik vis
sza. A legátfogóbb és évszázadokon át alapműnek 
Louis Thomassin 17. században keletkezett össze
foglaló műve számított, ezt csupán a 19. század vé
gén múlta felül Paul Hinschius kézikönyve. A 20. 
században újabb remekek születtek, Gábriel Le 
Bras, Jean Gaudemet, Bertrand Kurtscheid által, 
csupán a legnevezetesebb tudósokat említve.

Magyar nyelven ilyen jellegű összefoglaló mű 
eddig nem született. A Szent István Társulat 
könyvkiadó a Bibliotheca instituti postgradualis 
iuris canonici Universitatis Catholicae de Petro



Pázmány nominatae; 1. Institutiones sorozat ötödik 
számaként jelentette meg a most ismertetendő al
kotást. A 237 oldalas művet 47 oldalt számláló rész 
előzi meg, amely a tartalomjegyzéken túl Erdő Pé- 
ter egyetemi tanár bevezető és ajánló sorait, a rövi
dítések kimerítő jegyzékét, valamint részletes for
rás és szakirodalmi felsorolást tartalmaz. A 422 
művet felvonultató jegyzék latin, magyar, német, 
olasz, francia, angol, spanyol nyelven írott tanul
mányokat tartalmaz, amelynek maradéktalan isme
retét feltételezve a szerzőtől, még az írás érdemi ré
szének ismerete előtt megbizonyosodhatunk: az 
egyházi intézménytörténet enciklopédikus igényes- 
ségű tárházába léphetünk be.

Nincs okunk csalódni. Bár ez a mű tankönyvnek 
készült a Katolikus Egyetemen tanuló egyházjog
hallgatók számára, mind a teológus, mind a jogász
szakma, valamint az érdeklődő nagyközönség ré
szére élvezetes olvasmányt nyújt. Az egyoldalas 
bevezetőt követően, amely az egyházi intézmény
történet helyét és tárgyát határozza meg, a mű négy 
nagy részre osztható, az intézménytörténeti korsza
kolásnak megfelelően. Először az egyház korai 
időszaka (1-5. század) tárul elénk, amelyet a kora 
középkor (6-11. század), az érett középkor egyhá
za (1 1-16. század), végül a modern időszak bemu
tatása követ, amelyet a Trienti Zsinattól 
(j ̂ 5 -1 5 6 3 ) számolunk egészen napjainkig. Mivel 
történeti műről beszélünk, a napjainkig kifejezés 
alatt a II. Vatikáni Zsinatot (1962-1965) értjük. 
Természetesen, nem kánonjogász lenne a szerző, 
ha művének zárszavában a jelenleg hatályos nyu
gati (1983) és keleti (1990) kódexet nem említené 
meg. A függelékben hét alapvető dokumentumot 
találhatunk, a Nagy Konstantini adománytól egé
szen az 1929-es lateráni konkordátumig. Hagyo
mányos módon gazdag név- és tárgymutató zárja a 
művet.

Az előbbi enciklopédikus jelző használatakor 
azokat az olvasókat, akik ismerik a recenzió íróját, 
talán megmosolyogtattam -  hiszen jómagam is en
nek a műnek a kéziratos változatából vizsgáztam 
egyházjogi tanulmányaim alatt -  de az előbbi kije
lentést erősítse az a tény, hogy összesen 689 láb
jegyzet ad további támpontot azok számára, akik az 
intézménytörténet tanulmányozásában alaposab
ban el kívánnak mélyülni.

Az egyház születésének kezdeteit a laikusi és 
klerikusi életállapot elkülönülése, a szerzetesség 
megjelenése követte, az egyház identitásának és 
autonómiájának kialakulása, valamint a strukturá
lis és személyi hierarchia rögzülése. Az első önál
lósodási lépések egyértelműen a zsidó vallás alap
jaira támaszkodtak, a keresztények a Jeruzsálemi 
Templom körüli kultusz szakrális jogát és funkció
it inkorporálták. A zsidóktól való tudatos elkülönü
lés szerves fejlődés eredménye, amely évszázado
kon keresztül tartott. A hit alapigazságai, szentségi 
élet, valamint a hierarchia lényegi formái ebben az

történeti uemle V .

időszakban rögzültek, a későbbi korok erre építet
ték differenciált rendszerüket.

A korai kort a feudális rendszer támogató jellege 
követte. A középkori Európa képének kialakításá
ban döntő szerepet kapott az egyház, amely a Nyu
gat-Római Birodalom bukását követően a kultúra 
egyedüli közvetítője maradt a térségnek, s a nép- 
vándorlás által megjelenő pogány és arianus eret
nek népesség térítését tekintette elsődleges céljá
nak, amely a 7. századra nagyrészt be is fejeződött, 
és a Frank Birodalom felemelkedésével érte el te
tőfokát. Ettől kezdve a keresztény egyház nem csak 
a keleti területek konstantini kedvezményeit élvez
hette, hanem egész Európa legbefolyásosabb hatal
mi tényezőjének mondhatta magát. A középkori 
egyház bemutatására a szerző fokozott figyelmet 
szentel, elsősorban a bíborosi kollégium és a prí- 
mási tisztség kialakulását szemlélteti nagy alapos
sággal, és egy korábban megszületett kismonográ
fia is helyet kap a kötetben, az egyházi temetkezés
sel kapcsolatosan, kiemelkedően nagy részletes
séggel. Akik ismerik a szerző eddigi munkásságát, 
azok számára nem kétséges, hogy Anzelm atya kü
lönösen a középkori egyházjog kutatója. A modern 
egyházi intézmények alapjait, kialakulását, közép
kori gyökereit a legnagyobb részletességgel tárja 
fel a szerző. Mind a kuriális, mind az egyházme
gyei szerveket, méltóságokat szemléletes módon 
ismerteti, a jelenleg fennálló hierarchia létalapját 
geneologikus módszerrel bizonyítja.

Az érett középkor az egyházi hatalom, valamint 
a megerősödött világi uralkodók közötti ellentéttel 
kezdődött. A gregoriánus reform megteremtette az 
egyház és az állam szétválasztását, a lelki és a vi
lági hatalom elkülönítését. A reformot követően is
mételt lendületet kapott az egyház intézményeinek 
fejődése, differenciálódása, az egyházfegyelem 
erősödése. A szerző külön tárgyalja a pápai udvar 
és az egyházmegyék intézményeinek alakulását, a 
szerzetesi közösségek újabb jogi formuláit, a bűn
bánati fegyelem fejlődését, valamint a szentté ava
tási eljárás pápai rezervációját, illetve egy új intéz
ményi formát, az egyetemi élet megjelenését és 
kezdeti lépéseit, amely universitasok hamar a tudo
mány fellegváraivá váltak, autonóm és saját tör
vényhatósággal rendelkező közösségek formájá
ban.

A modern világ plurális szemléletmódja az egy
háztól is új magatartásformákat követelt meg. Az 
elmúlt négy évszázad eseményein, az állam és egy
ház viszonyának alakulásán, az újkor kihívásaira 
adott válaszokon könnyed stílussal röpíti át olvasó
ját a szerző, egyben betekintést nyújt a jelenleg is 
működő egyházi szervezetrendszer alapjaiba. 
Ahogy a középkori invesztitúra harc az egyház di
adalát hozta, úgy a protestantizmus, a nemzeti egy
ház fogalmának megjelenése, a gallikanizmus, jo 
zefinizmus az egyház függetlenségét és egyetemes
ségét kérdőjelezte meg. Az olasz egység létrejötte__



elsodorta a Pápai Államot, de az Apostoli Szent
szék diplomáciai tevékenysége az egyház tekinté
lyének ismételt felemelkedését és politikai súlyá
nak növekedését eredményezte. Az egyházi hata
lom felszámolása helyett megjelent a minden vilá
gi hatalom felett álló, attól független egyetemes 
egyház, amely bár több tradicionális területen (pl. 
családjog) kénytelen volt eddigi szerepvállalását 
feladni, de az oktatási, kulturális és szociális terü
leten megőrizte pozícióit, valamint a lelki gondo
zás területén a börtönpasztoráció és a katonai, kór
házi, egyetemi lelkészi szolgálatban az állam által 
igényelt szolgáltatásokat végzi. A modern világ te
ológiai kihívásaira a Trienti Zsinatot követően az I. 
és II. Vatikáni Egyetemes Zsinat adott választ,

1917-ben pedig megtörtént az egyházi törvény- 
könyv kodifikációja is.

Az egyház a társadalom meghatározó tényezője, 
múltban és jövőben egyaránt. Bár a 20. század má
sodik fele -  többek között hazánkban is -  igen 
mostoha módon kezelte az egyházzal kapcsolatos 
tudományterületeket, intézményeinek ismerete, in
tézményi struktúrája múltban gyökerező alapjainak 
tudása elengedhetetlen az egyetemes európai és 
magyar történelem tanulmányozása során. Erre a 
célra kitűnően alkalmas és ajánlott Szuromi Sza
bolcs művének megismerése és elsajátítása.

Völgyesi Levente

A z európai és a hazai 
városfejlődés kérdéséhez 

a középkorban*
G E R IC S N É  LA D Á N Y I ERZSÉBET: 

A Z  Ö N K O R M Á N Y Z A T  IN TÉZ M ÉN YEI 
ÉS ELM ÉLETI A LA P V ET ÉS E  A Z  EU RÓ PA I 

ÉS H A ZA I V Á R O S F E JL Ő D É S  K O R A I
S Z A K A S Z Á B A N

BUDAPEST, 1993

1A római jog magyarországi továbbélésének igen 
. komplex természetű kérdése a hazai jogtörténeti 

kutatásokban még ma sem tekinthető megoldottnak. 
További problémát jelent az, hogy -  és ebben a körben 
a terminológiának tartalmi jelentősége van -  hazánkban 
a ius Romanum jelenlétét, amelynek mértékét tekintve 
a kutatók nézetei sokszor diametriálisan különböznek 
egymástól, fogalmilag hogyan definiáljuk? A rórr^i jog 
tágabb értelemben vett „recepciójának” igencsak eltérő 
formái, módozatai lehetnek, miként erre az irodalom
ban Jean Gaudemet utal.1 A teljesség igénye nélkül uta
lunk arra, hogy a terminológia „varietas”-a, természete
sen a vizsgált periódustól is függően, az „infiltration”- 
tól (R. Feenstra) a „pénétration”-on (J. Ph. Lévy) át az 
„eigentliche Rezeption”-ig (H. Coing) teljed. Kérdés te
hát az, hogy az időtényezőtől is függően, nemzetközi 
relációban a római jog magyarországi .jelenlétét” hol, 
milyen koordinátarendszerben vizsgáljuk. Célszerű kü
lönbséget tenni a római jog „Geltung”-ja és 
„Herrschaft”-ja között, mivel a két fogalom távolról 
sem jelenti ugyanazt. A római jog továbbélését, hatását 
elemezve mindenképpen kívánatos a cseh, a lengyel és

a magyarországi jogfejlődés között párhuzamot vonni. 
A középkori lengyel viszonyokra például a rendi jogok 
parallel érvényesülése jellemző.2 A ius terrestre irány
adó a nemesek jogviszonyaira, a klérus a kánonjog sze
rint él, a városok a német jogot alkalmazzák bizonyos 
módosításokkal. Említést érdemlő körülmény továbbá 
még az, hogy bizonyos tekintetben még külön -  auto
nóm -  paraszti jog is érvényesült. Igen nehéz feladat 
ugyanakkor ezeknek a jogrétegeknek az általános és sa
játos vonásait kimutatni. A lengyelországi városokban 
döntően a német jog van hatályban, kétes esetben a 
magdeburgi (anya)jogot alkalmazzák. Kiemelkedő je
lentőséghez jutnak a responsa prudentium. Ennek oka 
az, hogy a bírákat a király jelöli ki egy jegyzék alapján, 
tekintettel arra, hogy a nemesi bíróságokon nem mű
ködnek hivatásos jogászok. Nem járatosak a jogban a 
nemesi bíróságok írnokai sem. Más a helyzet azonban a 
városokban. Utalhatunk továbbá a Sachsenspiegel 
glosszáira, amelyek tekintélyes hányadban római jogi 
elemeket tartalmaznak. Felvetődik Lengyelországban 
az egységes szabályozás iránti igény, mivel már III. 
(Nagy) I<fázmér (1333-1370) szerint is elfogadhatatlan 
az, hogy a bíró csupán belátása alapján hozzon ítéletet. 
Ugyanakkor az Ostroróg (szül. 1430k.-1501)3 nevéhez 
fűződő kodifikációs elképzelés sem átfogó jellegű.

2 A ius Romanum magyarországi hatása relációjá- 
.ban eddig elhanyagolt terrénumnak számított a ius 

publicum esetleges -  akár közvetett jellegű -  továbbélé
sének problematikája. Ez önmagában véve nem megle
pő azért, mert európai szinten is csak csekély érdeklő
dés mutatkozott, sőt, tegyük hozzá, mutatkozik ma is a 
római közjog továbbélése iránt. Különös mértékben vo
natkozik ez az állami, hivatalnoki struktúra római jog
ban, elsősorban a késői császárkor jogában gyökerező 
intézményeinek elemzésére. Noetlichs kutatásai kivéte
lesnek számítanak és sajnos szinte nincs is kutató, aki 
ezzel a kérdéssel foglalkozna. Magyarországi vonatko
zásban utalhatunk a királyi biztos intézményére, amely 
a római császárkorra nyúlik vissza csíráit tekintve (cu- 
rator reipublicae).4 A 12-13. században került sor en


