
A  megtisztelő fölkérést eredetileg Csizmadia Andor 
professzor tudományszervezői munkásságának 
méltatására kaptam. Mivel ennek áttekintése -  a 

kutatási nehézségeken túl -  igencsak meghaladta volna 
az emlékezés időkeretét, inkább e jobbára szubjektív 
visszaemlékezés lehetőségét kértem és kaptam meg 
Kajtár István barátomtól. Jórészt szigorúan vett szak
mai kérdésekre és közlésekre szorítkozó, ám az idők 
múltával egyre több személyes problémát is érintő, két 
évtizedre (1966-1985) terjedő leváltásainkból így is el
sősorban a jogtörténeti tudományosság és oktatás visz- 
sza-visszatérő örömei és gondjai, ünnepei és hétköz
napjai villannak föl.

Egymás után rakva -  talán csak más dobozba került 
iratok folytán -  itt-ott hiányos levelezésünk darabjait, 
ezek sorát már nem Neki, hanem temetése után András 
fiához írt levelem zárja. Kis igazítással idézek Miskol
con kelt 1985. július l-i levelemből.

„Elsőszavam a részvété. Feleségem, s tanszéki mun
katársaim nevében szeretném kifejezni őszinte együttér
zésünket mindnyájatoknak Professzor Urunk halála al
kalmával. Több volt 0  számunkra, mint aki pusztán a 
pécsi társtanszék vezetőjeként vagy a szakmai testületek 
elnökeként lehetett volna. Emberségét, a fiatalokkal 
szemben is megnyilvánuló előzékenységét, s főként azt, 
ami nem minden tudósnak sajátja: segítőkészségét na
gyon nélkülözni fogjuk. /.../

/  %6 óta folytatott levelezésünk egy egész, dossziét / -  
mostmár látom: inkább kettőt - /  megtölt. Mindig ponto
san, szinte postafordultával írt: magam sem másként. 
Utolsó levélváltásunk témája készülő második /„nagy
doktori "I értekezésem mellett, melynek természetesen 
csakis ő  lehetett volna egyik bírálója -  könyvtára sorsa, 
pontosabban: a tanszékünk számára fölajánlott könyvek 
megvétele volt. Sajnálom, hogy legutóbbi, még Prága 
előtt írt kedves soraira nem válaszoltam, s munkatársaim, 
akiket könyvtára megtekintésével s felszámolandó köny
veinek megvételével megbíztam, végiilis nem keresték 
föl."

Mégis kezdjem -  vagy ezután inkább folytassam -  az 
elején. Nemzedékem tagjai, de még az utánunk követ
kezők is, a Kádár-korban indultak. Az egyetemeknek -  
bennük a jogi karoknak -  a negyvenes-ötvenes évek 
fordulóján történt nagy átalakulását mi még nem éltük 
meg. Az egyébként személyileg vagy inkább „státusi- 
iag" a jogtörténészeket ez alig érintette; annál inkább 
1956/57. Az egyetlen budapesti egyetemes jogtörténeti 
tanszék kivételével mondhatni lefejeződött a jogtörté
nész céh. Koholt „ellenforradalmi” magatartásáért Sze
gedről Bónis Györgyöt, innen Pécsről Degré Alajost fe
gyelmiig eltávolították -  levéltárba kerültek Révész 
László Budapestről jobbnak látta külföldre távozni, a 
szakma nagy öregje, Eckhart Ferenc pedig orvosi mű
hiba folytán hunyt el. Évfolyamomnak ugyan még sze
rencséje volt az 1958/59-i tanévben Bónis György és 
Sarlós Márton mára -  legalább bizonyos részeiben -  
klasszikussá vált Egyetemes állam- és jogtörténet-ét 
(1957) tanulni, az akkori Magyar állam- és jogtörténet 
jegyzet szinte havonta sorjázó füzetei a Jegyzetellátótól
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Csizmadia Andor, 
az ember és tudós 
-  emlékeimben és 
leveleiben’
viszont -  utólag visszatekintve -  bizony a szakma vál
ságát jelezték. Igaz, Szegeden az előadások jobbára 
Eckhart Ferenc Magyar alkotmány- és jogtörténer-ére 
(1946) alapozódtak. S hogy innen volt fölemelkedés, az 
az új tanszékvezetők közül jelentős részben Csizmadia 
Andor professzornak köszönhető. Az ezutáni átmeneti 
jegyzetet fölváltó, többször átdolgozott Magyar állam- 
és jogtörténet tankönyv (1972) több tanszéken legújabb 
kiadásában (1995) a legutóbbi időkig -  Szegeden a 
2005. július i-i tanszékátszervezésig; vizsgaismétlők- 
nél máig -  előírt tananyag maradt.

Jegyzetekkel, tankönyvekkel kezdtem, melyek vitái
ra utóbb magam is hivatalos voltam; az egri jegyzetvita 
(1966. május 26-28.) után Csizmadia professzor írás
ban is kérte szerencsésnek tartott észrevételeimet. Őt 
magát személyesen először talán Maday Pálnak, első 
tanszékvezetőmnek a megkésett székfoglaló előadásán 
láthattam (sok idegen ült be az első sorba); az 1962. évi 
pécsi diákköri konferencián viszont bizonyosan, bár 
csak arra emlékszem, hogy korábbi főnöke. Beér János 
államjogász professzor érdeklődött 4" Országos Nem
zeti Bizottság két tervezetéről c. -  e témakörban már 
harmadik, s mostmár látom: nem is a legjobb -  dolgo
zatom iránt.

Pécs. Az egyetem és a város varázsa mindig megfog
ta és megfogja az embert. Diákköri és jogtörténész kon
ferenciák, tanszéki látogatások, a nagy jubileum 1967- 
ben az idők távolából már összeolvadnak az emlékezet
ben. Egyetemi előadótermek és otthonos vendéglők 
kellemes emlékeket élesztenek. Találkozásokkal és vi
tákkal. Kocsiutazás Both Ödön és Pólay Elemér társa
ságában Szegedről az idős Adom Vetulani krakkói pro- 
feszszorral. Betoppanás a jól ismert tanszékre. A kelle
mes fogadtatás.

Csizmadia Andor. Szolid, választékos öltözetben. 
Kedves, de határozott. Utánozhatatlan -  kissé talán du- 
nántúlias -  hanghordozása máig fülembe cseng. Ritkán 
találkoztam vele; többet talán a fővárosban: szakosztá
lyi meg akadémiai üléseken (nemegyszer előbb odajött, 
hogy megbeszélhessük dolgaimat), konferenciákon, az 
OL kiskutatójában, de még Budakeszi úti otthonában is, 
1976/77 tájt vagy talán később is, értekezésem és első 
könyvem ügyében. Az 1972. áprilisi szegedi diákköri 
konferencia idején feleségemmel mi is vendégül láttuk.



Oldott hangulatban mesélt életéről; arról is pl. hogy 
1944-ben Nagybánya polgármesteri székét -  hiába volt 
kinevezve -  a front miatt már nem foglalhatta el.

Vitáink nem voltak. Nem is lehettek, majd' három 
évtizednyi korkülönbséggel én csak várhattam tőle. S ő 
soha nem fukarkodott a tanácsokkal meg a segítséggel. 
Látva állhatatos törekvéseimet, munkámat egyre inkább 
elismerve fokozatosan fiatalabb szakmai kartársává fo
gadott. Olykor ő is kért egyre-másra, s én igyekeztem 
teljesíteni kérését, kívánságát.

Előttem van ma is. Sajnos csak hajlottabb kori alakjá
ban, nagy aktatáskájával a kezében. Pedig ha meggon
dolom, első találkozásaink ötvenes évei kezdetén voltak, 
és utolsó nagymonográfiáját (A magyar közigazgatás 
fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejötté
ig, 1976) olyan idős korában publikálta, mint amilyen
ben lassan magam is leszek. Emberi dolog, legalább is 
én úgy vagyok vele: a korkülönbség és a vele járó tisz
telet örökké megmarad bennem „a régi öregek" iránt.

E kor hivatalban lévő vezető jogtörténészei között a 
primus inter pares kétségkívül ő volt. Bár kutatási terü
lete időben és tematikailag tágabb volt, a polgári-kori 
közigazgatás-történetet is magába olvasztó újabb ma
gyar alkotmánytörténet -  valljuk be: a régi magyar jog
történet rovására -  általa és általunk bontakozott ki. 
Számomra pl. a szakadt gerincűvé forgatott A magyar 
választási rendszer 1848-1849-ben (Az első népképvi
seleti választások) (1963) c. alapvető monográfiája a 
minta; az 1874-i választójogi novelláig való folytatását 
a magam módján megkezdtem ugyan (Országgyűlési 
képviselő-választások Magyarországon. 1861-1868: 
1999), bevégzése mégis a jövő zenéje. S még valami: a 
levéltári kutatás iránti igény mindenek fölé került! Val
lom: irányok és korok változhatnak, de ennek maradnia 
kell. Csizmadia Andortól. Both Ödöntől, Kovács Kál
mántól s persze Degré Alajostól és Bónis Györgytől ezt 
megtanultuk. Továbbadni kötelességünk. Sine qua non 
jogtörténészi követelményként!

Idáig jutva ideje valamit valóban levelezésünkről is 
szólnom. Most kapjuk meg Kajtár István szerkesztésé
ben a Jogtörténeti tanulmányok emlékének ajánlott 8. 
kötetét. Nyolc kötet közel negyven esztendő alatt bi
zony nem valami sűrű megjelenésre vall. Levélváltása
ink tanúsítják, hogy az első két évtizedben mondhatni 
folyamatosan munkálkodott az 1-5. köteten. Tanúsítha
tom, mert a 2. kötet kivételével a másik négyben ma
gam is helyet kaptam. Az 1. kötet a Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadónál egy ével belül megjelent (1966). A 
3. kötet, melynek szerkesztése 1969 végén elkezdődött, 
csak 1974 elején látott napvilágot! A 4. kötet előkészü
letei 1974 nyarán indultak -  ám csak hat esztendő múl
tán, 1980 nyarán vehettük kézbe. Az 5. kötettel a Tan- 
könyvkiadónál már nagyobb szerencsénk volt; 1981 
szeptemberében kezdődött szervezése, s 1984 júniusára 
már meg is jelenhetett!

Az együttesen egy évtizedet igénybe vevő 3-4. kötet
nél Csizmadia professzor ösztönzésére némi feladataim 
nekem is voltak. Miközben ők Pecze Ferenc szakosztá
lyi titkárral váltva rendszeres látogatók voltak a Nagy

sándor József utcában, én a Szegeden másodállású 
egyetemi adjunktust, a számomra jó emlékű Popovics 
Béla kiadói szerkesztőt szorongattam, nemkülönben az 
igyekvő fiatalokat önzetlenül pártfogoló Antalffy 
György professzor támogatását is kértem. Meg hát első 
(kandidátusi) értekezésemből lett első könyvemhez is 
(A választási bíráskodás Magyarországon 1848-1948; 
1980). Egyik opponensem és későbbi lektorom termé
szetesen Csizmadia Andor volt. Ki lehetett volna más?

Csizmadia professzorral első „szakmai találkozá
sunk" egyik örök témája, az 1944— 1949-i időszakban 
tevékenykedő nemzeti bizottságokhoz fűződött. Én 
nem tudhattam róla, hogy ő az intézményt kandidátusi 
értekezésében (1956) tulajdonképpen már megírta, így 
a hatvanas évek elején három dolgozatot is készítettem 
e számomra már igazi történelemnek vélt kor sokat vál
laló népi orgánumairól. Amikor pedig -  résztanulmá
nyai nyomán -  az említett kiadónál végre publikálhatta 
A nemzeti bizottságok állami tevékenysége 1944-1949 
(1968) c. monográfiáját, velem is recenzáltatta, és én 
ezt természetesen kitüntetésnek véve, miként arra Both 
Ödön példát mutatott az 1848/49-i választási rendszer 
kapcsán, elemző, itt-ott kiegészítő ismertetést írtam (A 
nemzeti bizottságok a népi demokratikus államhatalom
ban. Jogtudományi Közlöny, 1968. november-decem
ber). Megtettem ezt más könyveivel is, miként Csizma
dia professzor a lektori vélemények mellett is írt egyik 
tanulmányomról ismertetést.

Kedvem volt e munkához, amelyért -  különösen a 
mai fiatalok -  nem nagyon lelkesednek. Jogi emlékek és 
hagyományok (1981) c. kötete még csak tervben volt. 
amikor én már ajánlkoztam; egy esztendős átfutás után 
Kovács Sándor Iván Szegedről indult szerkesztő bará
tom -  már rég pesti professzor -  révén a Kortárs 1982. 
októberi számában jelent meg recenzióm.

A nemzeti bizottságokra visszatérve: elismeréssel fo
gadta A Szegedi Nemzeti Bizottság részvétele a demokra
tikus államhatalom gyakorlásában (1944. december -  
1945. január) c. Acta-tanulmányomat (1966); részint ér
tekezésének sajtó alá rendezéséhez, részint alkalmi tanul
mányokhoz (1970, 1985) többször kért és kapott tőlem 
anyagot vagy bibliográfiai adatokat mások -  így Oltvai 
Ferenc és Komoróczy György -  1944/45-höz fűződő 
közigazgatás-történeti kutatásairól is. Az ő ajánlása tette 
lehetővé, hogy önismétlés nélkül összefoglaljam eredmé
nyeimet (A nemzeti bizottságok intézménytörténetének 
néhány kérdése. Állam és Igazgatás, 1975. április).

Még egy ponton: Ferdinandy Gyula egykori kassai 
jogtanár, kisgazdapárti belügyminiszter 1920. évi buká
sához vezető Heves vármegyei ellenállást kiváltó köz- 
igazgatási reformjavaslatai ügyében is érintkeztek kuta
tásaink. A dolog az emlékezetes 1972. májusi pécs-sik- 
lósi nemzetközi közigazgatás-történeti konferencián kez
dődött, amikor is jómagam a szekszárdi megyeházi ülé
sen adtam elő Komitate gégén die Nationalversammlung 
1920-1921 c. rövid referátumomat, melynek előtanulmá
nyából két évvel később Acta-füzet lett (Alkotmányjogi 
reformtörekvések az első nemzetgyűlés idején, 1974). 
Ám ő még ennek előtte önzetlenül rendelkezésemre bo-



csálotta akkor készülő -  már említett -  közigazgatás-tör
téneti nagymonográfiája vonatkozó fejezetét, én pedig át
adtam neki a saját kéziratomat. Ellenőrizhető: kölcsönö
sen hivatkoztunk egymás készülő munkáira!

Levelezésünk nyugdíjba vonulásával új lendületet 
vett. aminek több oka is volt. Bár megállás nélkül dol
gozott, jobban ráért a levélírásra, valós vagy talán rész
ben csak vélt sérelmeit, a szakmai irányításból való fo
kozatos kiszorulásának gondjait, igényességi kívánal
mait megoszthatta velem (1983/84), s érzékelhető 
örömmel vette a miskolci jogi kar alapítását (1981). Há
romszor is járt nálunk! Magam is szívesen tudósítottam 
őt erről; kedves tanítványom és munkatársam, Stipta 
István pályájának indulásáról is.

Szegedi tanszékvezetőm szinte kezdettől „érintettje” 
volt levelezésünknek. Rajtam keresztül is próbálta ösz
tökélni -  ahogy ő is hívta -  Both Döncit egy-egy válasz, 
munkaközösségi beszámoló vagy terv megküldésére. 
Sajnos, a nyolcvanas évek elején nem egyszer tudósíta
nom kellett Ödön újabb és újabb műtétéiről. Mivel ne
kem Szegedről már másodállásosként is kifelé állt a 
szekerem rúdja, két évvel Both Ödön halála előtt, 1983. 
április 6-án örömmel jelentettem neki: „Reménysugár a 
jövőre: egyszerre két fiatal is bekerült a szegedi tan
székre." E tanszék helyén 2005. július 1. óta immáron 
két tanszék van, vezetésük alatt. Balogh Elemér, akit én 
is indítottam pályáján a zalai választásokkal: november 
14-én tette le alkotmánybírói esküjét.

A témák sokaságát mellőzve említem meg, hogy -  
tankönyve/tankönyviik és saját tanulmányai alapján 
Csizmadia professzor -  1980. április 26-i sorai szerint -  
egy Magyar alkotmány- és közigazgatástörténeten dol
gozott „a külföld felé”. Nem tudom, meddig jutott. 
[Mint most hallom, a fordítás is elkészült, ám a régi 
Akadémaiai Kiadó összeomlása a romok alá temethette. 
Talán még elő lehetne ásni!] Kapcsolódik ehhez, hogy 
az 1982. májusi konferenciáról hazatérőban a prágai pá
lyaudvaron véletlenül összeakadtam CserniUmzkij pro
fesszorral (Moszkva); szó szót követett, s végül közve
títettem közte és Csizmadia professzor között a Magyar 
állam- és jogtörténet (rövidített) orosz kiadásának 
ügyében. Talán meg is jelent. [Igen, mint a Kajtár 
Istvánná készítette bibliográfia -  a Jogtörténeti tanul
mányok 8. kötetében -  mutatja, 1986-ban!]

Mint említettem, levelezésünk egyre inkább magán 
jellegűvé vált. Amikor 1983 nyarán Miskolcon megbe
tegedtem, aggódó, tempócsökkentésre fölhívó hosszú 
levelet írt; benne a szakmai ügyeket a családiakkal szé
pen elegyítve. Emígyen:

»,/---] egyhangúbb az életem is. Még szerencse, hogy 
megállapodtam az intézettel, hogy felfedem a közigazga
tási területrendezést a felszabadulás után, s tegnap el
kezdtem azon dolgozni. De az a baj, hogy mi jogtörténé
szek sok mindent elfelejtettünk kidolgozni. így a beveze
tő mondatoknál mindjárt megakadtam a járás kialakulá
sának kérdésénél, amivel csak Holub -  úgy ahogy -  és 
valami keveset Eckhart foglalkozott, de az is Holub után. 
Úgyhogy most éppen azzal bajlódom. Sajnos mi a XVIII. 
századtól meglehetős bővében vagyunk a forrásanyag

nak, de alig lehet pl. ebben is Mohács előttre nyúlni, 
vagy még majd csak nagyon sokára lehet. De ahogy ká
derhelyzetünket látom, nem egyhamar lesz arra kilátás. 
Hát így csak elbajlódom ezekkel a területrendezési kísér
letekkel augusztus 14-ig, a péri búcsúig idehaza, amikor
-  ha igaz -  összeszedem az egész családot, és kivonulunk 
Pérre (Győr ni). Ennek előzménye az, hogy a XVIII. szá
zad végén egyik Csizmadia -  ezek még Csizmaziának 
íróik magukat -  az árpási (bessenyő község volt) őshazá
ból elment szerencsét próbálni Pérre, ahol a győri püs
pök éppen jobbágytelkeket osztogatott; elvette a püspök 
kasznárjának lányát, és igen előnyös telkekhez jutott. 
Korunkra már voltak közöttük 2-300 holdasok is, akik
nek nem kedvezett a népi demokrácia parasztpolitikája, 
és kulákoknak nevezvén őket szétszóródtak. Sokan közü
lük elmentek, ki erre, ki arra, külföldön is vannak, de a 
többiek csak összeverődtek Péren. Valamikor gyerekko
romban -  apám Győrben ügyvéd lévén -  a búcsúkor 
mindig meglátogattuk az atyafiságot, ahol olyankor ösz- 
szejöttek a vármegye nem egy fa l újából az első gazdák f i 
ai vagy lányai, akik szintén atyafiságot alakítottak ki a 
périekkel. Az idén írtam Pérre -  már aki még él -, hogy 
elviszem a búcsúra a családtagjaimat, hadd ismerkedje
nek meg a generációk egymással és emlékezzenek a régi
ekről. Hát ez még augusztusra a tervem. Azután majd 
László fiammal készülünk Veszprémbe is. ”

Veszprémben éppen közigazgatás-történeti konfe
rencia szerveződött.

Az utolsó esztendőhöz, 1984 júniusában még megírta 
a Szeged története 3. kötetébe készülő fejezeteimről jól 
hasznosítható lektori véleményét. Két utolsó levelében
-  1985. május 5. és 10. -  pedig könyvtára bizonyos ré
szeit ajánlotta a miskolci tanszéknek. Mivel alkotósza
badságon voltam -  akadémiai doktori értekezésemet ír
tam -  máig sajnálom, hogy nem magam vettem kézbe 
az ügyet. Első levelére, melyben megrendült egészségé
re: szívbántalmára. nehéz légzésére panaszkodott, még 
válaszoltam. Sejtetve azt is, hogy családilag nem érez
zük magunkat valami jól Miskolcon („valamennyire 
szeretjük már Rodostót, de mégsem feledhetjük 
Zágont”).

Utolsó, 1985. május 10-i levelét-erre is válaszolva
-  így zárta:

„Minden jó t kívánok terveidhez. Okosan és oekonó- 
musan kell határozni. Persze ilyenkor a feleség is dönt. 
Nekem könnyebb volt mindig, mert csak magam hatá
roztam, de magam végeztem a munkát is."

Mindkettőnknek minden jót kívánva, szeretettel -  a 
szokásos teljes névaláírását mellőzve -  Bandi bátyád 
aláírással köszönt el. Végleg.

Négy éve lesz már, hogy a Püskinél -  a népi írók 
egykori és mai kiadójánál -  megjelent Újabb magyar 
alkotmánytörténet. 1848-1949 (2002) c. válogatott ta
nulmánykötetemet emlékének ajánlottam. Jelen előadá
sommal pedig nem csak a magam, hanem más szegedi
ek tisztelgését is szerettem volna leróni jó emléke előtt.
* Elhangzót! 2005. november 18-án Pécsett a Haz.ai Jogtörténész.ek 
IV. Találkozójának Csizmadia Andor tiszteletére rendezett emlék
ülésén.


