
mely másik állam alkotmánya, az bizony a semmivel 
egyenlő. Ugyan mit jelent az a kijelentés, hogy a 
»sajtószabadság csorbítatlanul m egőrzendő«? Mi a 
sajtószabadság? Ugyan ki definiálná úgy, hogy a meg
határozás ne szolgáltatná a legtágabb lehetőségeket a 
kibúvókra? Én megvalósíthatatlannak tartom; s ebből 
vonom le a következtetést, hogy a biztosítása, akármi
lyen gyönyörű kinyilatkoztatásokat iktatnak is be akár
milyen alkotmányba, teljességgel a közvéleménytől

függ, továbbá a nép és a kormányzat általános szemlé
letétől.” A „Federalist Papers” (magyarul: A föderalis- 
ta; Európa Könyvkiadó, 1998) egyik szerzője, az Egye
sült Államok első pénzügyminisztere igazat szólt: az 
Alkotmány és annak értékei csak akkor bizonyulhatnak 
maradandónak, ha azt a mindennapi gyakorlat is elis
meri, tiszteletben tartja.

Koltay András
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A magyar alkotmány-és jogfejlődés megismerése, 
oktatása, tanulmányozása elképzelhetetlen anél
kül, hogy megismernénk legfontosabb forrásait, 

dokumentumait. A magyar jogtörténet legfontosabb 
forrásait a XIX. század óta számos alkalommal gyűjtöt
ték össze a legkülönbözőbb formában. A legkorábbi 
kompilációs munkák a XIX. században születtek, ekkor 
kezdték összegyűjteni az államalapítástól a gyűjtemé
nyes munka kiadásának idejéig terjedő korszak jogfor
rásait. A Magyar Törvénytár (Corpus Juris Hungarici) 
elsősorban gyakorlati célokat szolgált, a jogalkotók, 
jogalkalmazók, ügyvédek munkáját könnyítette meg e 
gyűjtemény, hiszen mind a közjog, mind a magánjog 
szabályaihoz ezáltal könnyebb volt hozzájutni. Hazánk
ban ekkor, -  írott alkotmány híján -  a magyar történeti 
alkotmány hosszú évszázadok szerves közjogi fejlődé
sének eredményeképpen jött létre. Magánjogi kódex hi
ányában a korabeli polgári jogot számos különböző idő
ben létrejött jogszabály és bírósági döntés ismeretében 
lehetett elsajátítani. Természetesen a Corpus Juris Hun
garici a joghallgatók oktatását is elősegítette. A XX. 
században megjelent forrásgyűjtemények döntő többsé
ge egyetemi oktatási célokat szolgált. A történészhall
gatók számára készült gyűjtemények általában a ma
gyar történelem egy-egy szakaszának forrásait gyűjtöt
te össze, míg a jogi egyetemek számára készült gyűjte
mények a jogtörténet egészét fogják át. Az Eötvös Lo- 
ránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 
1998-ben jelent meg a Magyar állam-és jogtörténet for
rásai című jogszabálygyűjtemény, mely a Magyar jog
történet és Magyar alkotmánytörténet tankönyvek meg
jelenését követően, kifejezetten a magyar jogtörténet 
oktatásában használt vagy használandó dokumentum
ként. A válogatást szerkesztő Dr. Mezey Barna tanszék-

__vezető egyetemi tanár a könyv előszavában utalt rá, sze-
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retnének egy szélesebb olvasóközönségnek szóló doku
mentumválogatást is közzétenni. 2003-ban Magyaror
szág Európai Uniós csatlakozásának küszöbén a könyv 
elkészült.

Az ELTE Állam-és Jogtudományi Karának és a Ma
gyar Országos Levéltárnak tudományos kiadványa a 
„Magyarország századai" címet viseli. Amíg az 1998- 
as válogatás elsősorban oktatási, addig a most megje
lent mű elsősorban a magyar történelem és alkotmány- 
fejlődés iránt érdeklődő szélesebb közönségnek szól, 
ezért a források válogatása más szempontok szerint tör
tént, mint az 1998-as, vagy korábbi gyűjteményeknél. 
Miközben az elsősorban joghallgatók oktatására szolgá
ló 1998-as válogatás kizárólag jogi dokumentumokat 
tartalmaz, addig a „Magyarország századaidban elbe
szélő forrásokat, leveleket is találhatunk. A válogatás 
célja az előszót író Mezey szerint nemcsak az, hogy be
mutassa a magyar alkotmánytörténet alakulását, hanem 
az is, hogy a magyar társadalom egészének formálódá
sát, a nép jogérzékét, az ország gazdasági helyzetét is 
bemutassa. A dokumentumgyűjtemény ellentétben a 
joghallgatók oktatására szánt korábbi munkával, lineá
risan követi a történeti kronológiát Szent István uralko
dásától az 1956-os forradalomig. Az időrendi sorrend
ben egymás után következő forrásokat a szerkesztők, 
kizárólag a napjainkban szokásos történelmi korszakel
osztás alapján osztották három fejezetre. Az első a ma
gyar feudális állam forrásait tartalmazza 1526-ig, a má
sodik fejezet a Habsburg Birodalom és az Erdélyi Feje
delemség magyar jogfejlődését, valamint a kibontakozó 
polgárosodás időszakát mutatja be a kiegyezésig, míg a 
harmadik a magyar polgári állam diktatúrákkal megsza
kított újkori fejlődésének számos dokumentumát ismer
teti 1956-ig.

A majdnem háromszáz dokumentum között a legtöbb 
hagyományos jogforrásnak tekinthető. A középkori jog
források között, melyeket Érszegi Géza válogatott, talá
lunk királyi törvénykönyveket, dekrétumokat, monosto
rok, apátságok alapító okleveleit, földbirtokot és nemesi 
címet adományozó okleveleket, kiváltságleveleket, pe
res iratokat, hivatali eljárási szabályzatokat, pápai bullá
kat és békeszerződéseket. Ugyanakkor az első fejezet
ben megtaláljuk Szent István Intelmeit és számos hiva- 
talos-és magánlevelet. Előbbiekből sokat megtudhatunk 
az adott kor nemzetközi politikai és diplomáciai helyze
téről, míg utóbbiak közelebb hozzák az olvasóhoz a kor 
hétköznapjait. A második fejezetben. Dóka Klára váló-



gatásában, megtaláljuk a Mohácstól a kiegyezésig terje
dő időszak legjelentősebb törvényeit, békeszerződéseit, 
kiáltványait, statútumait, politikai nyilatkozatait, emel
lett leveleket, többek között Pázmány Péter forrásáról és 
még néhány elbeszélő dokumentumot. A harmadik feje
zet jogforrásainak zömét válogató Soós László, a Ma
gyar Parlament törvénykezésére koncentrált. Emellett 
találunk politikai kiáltványokat, beszédeket, Magyaror
szág helyzetét érintő diplomáciai üzeneteket. A jogfor
rásgyűjtemény Szent István királyunk törvényeivel kez
dődik, míg az utolsó dokumentum Nagy Imre 1956. no
vember 4-ei rádióban beolvasott felhívása.

A dokumentumválogatásban található források több
sége máshol is fellelhető, mégis hasznos, hogy egy

könyv hasábjain, egymás mellett olvashatjuk őket. A 
középkori magyar fejlődésre vonatkozó köznapi élettel 
kapcsolatos néhány magánlevél először kerül publiká
lásra. Ezek közzététele, ismert jogforrásokkal, politikai 
és alkotmánytörténeti dokumentumokkal közös oldala
kon való megjelentetése adja a gyűjtemény újdonságát. 
A Tóth Béla által szerkesztett „Magyarország századai” 
kitűnően válogatott dokumentumgyűjtemény, melyet 
valamennyi történelem és jogtörténet iránt érdeklődő, 
olvasó embernek bátran ajánlok. A könyv, meggyőző
désem szerint az 1998-ban megjelent forrásgyűjtemény 
mellett hasznos eszköze lesz a magyar állam-és jogtör
ténet oktatásának is.

Magyar Attila István

A Hadtörténelmi Levéltár igazságügyi fondjai, ira
tai anyagát összegezi a közelmúltban megjelent 
segédlet. A tárgyalt anyag rendezettsége eltérő 

szintű, jellegű. A szerkesztő igyekezett egységes szer
kezetbe foglalni a sokrétű emlékanyagot. Az egyes na
gyobb korszakokat történeti áttekintés vezeti be, majd 
ezt a katonai bírósági szervezetről készült összefoglaló 
követi. A jogi ügyekkel foglalkozó szerveket is részle
tesen bemutatja a fondjegyzék. Ez azt jelenti, hogy a 
legmagasabb szervezeti szintektől egészen az egyes 
személyekre vonatkozó aktákig feldolgozásra kerültek 
az iratok. A bevezető részek végén a szerkesztő bemu
tatja a levéltári anyag rendezettségét, tájékoztat a kuta
tás módjáról. Az egyes szervezeti egységek címében 
közlik a fondszámokat és a fond őrzési egységeit. A 
gyakorlatnak megfelelően iratfolyóméterben került be
mutatásra egy-egy szervezeti egység anyagának meny- 
nyisége. A segédlet első részében az 1802-1867 [1871] 
közötti anyagot dolgozták fel. Ezen belül különösen ér
dekesek az 1848-1849-es szabadságharcot követő meg
torlásokkal kapcsolatos iratanyagok, (pl. K. k. 
Aussenordentliche Kriegsgerich zu Arad 1849, K. k.. 
Kriegsgericht zu Kaschau 1849-1854., K. k. Kriegs- 
gericht zu Klausenburg 1850., K. k. Kriegsgericht zu 
Pest 1849-1855., K. k. Kriegsgericht zu Pressburg 
1849-1854. aktái.) A kötet tárgyalja az egyes vizsgálóbi
zottságok irathagyatékát is (pl. K. k. Militar- und Poli- 
tische Central Comission, Untersuchung Comission zu 
Pest 1849.)

A második nagyobb időszak a dualizmus, illetve a 
Horthy-korszak anyagait (1867-1945) öleli fel. Ezen be
lül fennmaradtak egyes [Cs. és Királyi] helyőrségi bíró
ságok anyagai (pl. K. u. k. Gamison-Gericht in Buda
pest 1875. Megtalálhatók egyes tábori bíróságok iratai 
is. Nagyobb terjedelmű a m. kir. Honvéd törvényszékek 
iratanyaga [1867- 1944]). Érdekes a Honvédelmi Mi
nisztérium Jogi Osztályának [1867-1945] irathagyatéka, 
illetve a m. kir. Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága 
(1941-1944) iratai.

A harmadik rész az átmeneti időszaktól, a rendszer-
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váltásig terjedő kort (1945-1991) fogja át. Dominálnak 
az 1950-es évekből származó iratok. Itt található pl. a 
Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának 
(1949-1982), illetve az Igazságügyi minisztérium Kato
nai Főosztályának (1953-1991) anyaga. Az 1950-es évek
ből fennmaradtak egyes fegyvernemi bíróságok iratai 
(pl. Légierő-parancsnokság Bírósága [1952-1956], illet
ve a BM Határőrség és Belső Karhatalom Katonai 
Bírósága [1955-1957]). Megtalálhatók egyes [katonai] 
magasabb egységek bírósági iratai is, elsősorban az 
1950-es évekből. [Például a Hadbíróság iratai, Debrecen 
1952-1956]. Ugyanitt találhatók kerületi katonai bírósá
gok iratai is az 1940-es évektől kezdődően az 1970-es 
évekig (pl. Győri katonai bíróság rögtönítélő bírósága 
(1957- 1964).

A Katonai ügyészségekre is találunk forrásokat az 
1940-es évektől kezdődően az 1960-as évekig terjedő 
időszakig (pl. Szegedi Katonai Ügyészség 1949-1963). 
Ezek az újabb korszakban keletkezett iratok érdekes 
források lehetnek, pl. a második világháború időszaká
nak, az 1950-es éveknek, az 1956-os forradalom stb. idő
szakának tanulmányozásához.

A Hadtörténelmi Levéltár igazságügyi segédletét fel
tehetően nagy haszonnal forgatják majd jogtörténésze
ink (is), de megkerülhetetlen segédanyag lehet ez az 
újabb kori hadtörténeti-, történeti kutatásokhoz is.

Pandula Attila


