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INTÉZMÉNYI ES SZEMÉLYI KERETEK Wilhelm Brauneder -  Gerald Kohl (Bécs):

Ausztriában a jogtörténeti kutatás mindenekelőtt a 
bécsi és grazi jogi karok jogtörténeti intézeteiben 
folyik, ezeken kívül jelentősen kisebb mértékben 

Salzburgban, Innsbruckban és Linzben. Az Osztrák Tu
dományos Akadémia Jogtörténeti Bizottsága (korábban 
Responsum- és Úrbéri Bizottság (Weistümer- und 
Urbarkommission) és Savigny Alapítványi Bizottság) 
egy részterületen nyújt korlátozott mértékben segítsé
get, nevezetesen egyes jogforrások kiadása tekinteté
ben, emellett a Reichshofrat történetének kutatására 
koncentrál (Lásd: II.B). A szűk értelemben vett jogtör
ténészeken. tehát a történetre specializálódott jogászo
kon kívül még két csoport végez jogtörténeti kutatáso
kat. Egyrészt jogászokról van szó, akik nem jogtörté
netre szakosodtak, másrészt történészekről, akik túl
nyomórészt a nagyszámú egyetemi történeti intézetben, 
kisebb részben levéltárakban tevékenykednek.

A nem jogtörténész jogászok érdeklődése elsősorban 
a modern alkotmánytörténetre irányul, nagyjából 
1848/49-től, az első írott alkotmányok kiadásának idő
pontjától. de léteznek munkák más tételes jogi kutatási 
témák történeti előzményeiről, mint a polgári- és bünte-

A  jogtörténeti kutatás 
Ausztriában
tő-eljárásjog, csakúgy, mint életrajzi kutatások egyes 
szakterületek korábbi művelőinek életéről és munkás
ságáról.

A történészek jogtörténeti adalékai szétszórtabbak. 
Érintik a korai és a modern alkotmánytörténetet csak
úgy, mint a középkori, és mindenek előtt a kora újkori 
tudománytörténetet, különösen a magánjogtörténet, tár
sadalomtörténeti kérdésfeltevésekkel, és végül a bünte
tőjog-történetet a bűnözés történeti kutatásával. Az 
utóbbi években egyre több munka csatlakozott ehhez az 
Osztrák Történészbizottság (Lásd: II.C) ösztönözésére 
és szervezésében a nemzetiszocialista jogtalanságok 
feldolgozására. Összességében a történészek által vég
zett kutatások nem csak az általános politikatörténetet, 
hanem mindenekelőtt a társadalom- és gazdaságtörté
netet hozzák közelebb a jogtörténethez.

Ezzel egyidejűleg 1970 óta az Osztrák Történész-



Jog_________
gyűlésen a Jogtörténeti Szekció önállósodása a Jog-, 
Társadalom,- és Gazdaságtörténeti Szekcióból jelzi, 
hogy a diszciplínák közötti korábbi szoros kapcsolatok 
az előrehaladó specializálódással visszafejlődtek. A 
kezdeményezett, a német Alkotmánytörténeti Egyesü
lethez (Vereinigung für Verfassungsgeschichte) hason
ló, jogászokat, történészeket és levéltárosokat tömörítő 
interdiszciplináris szekció az Osztrák Történészgyűlé
sen nem jött létre. A különböző kutatói csoportok kö
zötti intenzívebb kommunikáció kívánalom maradt, 
gyümölcsöző lenne, és különösen fontos ott. ahol a spe
ciálisan jogi kérdésfeltevések jogi képesítést vagy út
mutatást igényelnek.

A jogtörténeti kutatás eredményei számára publikáci
ós lehetőségként a német nyelvű külföldi periodikákon 
kívül, mint a Zeitschrift dér Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte (ZRG) (A Savigny Alapítvány Jogtör
téneti Folyóirata) és a Dér Staat (Az Állam), Ausztriá
ban kiadott sajtótermékek is rendelkezésre állnak. így az 
átfogó tematikájú Zeitschrift für Neuere 
Rechtsgeschichte (ZNR) (Modern Jogtörténeti Folyó
irat), vagy a specializált Journal o f Sah History 
(Sótörténeti Folyóirat). Monográfiák közzétehetők az 
osztrák szerkesztők által is gondozott Rechts- 
historischen Reihe (Jogtörténeti Sorozat) sorozatban, a 
Bécsben székelő Ludwig Bolzmann Összehasonlító 
Jogrendszerkutató Intézet (Ludwig-Boltzmann-Institut 
für Vergleichende Rechtssystemforschung) sorozata, a 
Rechts- und Sozialwissenschaftliche Reihe (Jog- és tár
sadalomtudományi Sorozat) is tartalmaz jogtörténeti té
májú köteteket. E mellett az általános történelemtudo
mányi folyóiratok, mint a Mitteilungen des Instituts für 
Österreichische Geschichtsforschung (MIÖG) (Az 
Osztrák Történeti Kutatóintézet Közleményei) vagy a 
Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs 
(MöStA) (Az Osztrák Állami Levéltár Közleményei) 
állnak rendelkezésre, amelyek átfogó munkák és kutatá
si súlypontok számára különkiadás sorozatokat is fel
mutathatnak. Regionális súlypontú témák számára sok
szor az egyes tartományok történelmi és honismereti 
egyesületeinek folyóiratait használják fórumként. Ezzel 
szemben csak alkalmanként kapnak helyet jogtörténeti 
témák az olyan klasszikus jogi folyóiratokban, mint pél
dául a Juristischen Bláttem (Jogi Lapok) vagy az Öster
reichischen Juristen-Zeitung (Osztrák Jogászújság). 
Egyedül a JAP-Juristische Ausbildung und 
Praxisvorbereitung (Jogi Képzés és Gyakorlati Felkészí
tés) című folyóiratban képviseltette magát a jogtörténet 
néhány évvel ezelőttig, azonban nem tudományos igén
nyel. mivel cikkei a joghallgatók képzését szolgálják.

Az osztrák jogtörténészek saját szervezettel nem ren
delkeznek. Nemzetközi szervezetekben azonban tagok, 
ahol a vezetőségi tagságon keresztül bizonyos mértékű 
„osztrák befolyás” érvényesülhet. Egy csak helyi szin
tű, de az antik- és az egyházjogtörténetet is felölelő 
szervezet a Bécsi Jogtörténeti Egyesület (Wiener 
Rechtsgeschichtliche Gesellschaft), amely rendszere
sen szervez előadásokat és kirándulásokat, csakúgy, 
mint alkalmanként szimpóziumokat.

Az alábbi fejtegetések az ausztriai jogtörténeti kuta
tás helyzetéről az utóbbi két évtizedre koncentrálnak. 
Általában csak azokat a munkákat vesszük figyelembe, 
amelyek a nyolcvanas évek közepe óta jelentek meg, de 
a jegyzetek nem egy teljes bibliográfia igényével ké
szültek. Kimaradt az antik- és az egyházjogtörténet.

KUTATÁSI TERÜLETEK ÉS 
KUTATÁSI TÉMÁK

A) Jogforráskiadósok
A jogforráskiadásokra nem jelentőségüknek és az 

1918 előtti hagyományaiknak megfelelően kerül sor. 
Néhány egyéni kezdeményezés helyet kapott a koráb
ban említett, az Osztrák Tudományos Akadémia Jog- 
történeti Bizottsága által gondozott Fontes rerum aus- 
tracarum III, Fontes iuris című sorozatba: itt adtak ki az 
elmúlt években három kötetet a Bécsi Városkönyvből 
14. és 15. század fordulójáról, egy kötetet a bécsújhelyi 
kézműves-rendtartásból, egy másikat Leoben város 
jogforrásiról, valamint az alsó-ausztriai Zwettl és 
Maidburg-Hardegg urbáriumait. Valamivel ritkábbak 
ebben a sorozatban a nyugat-ausztriai súlypontú forrás- 
kiadványok. ezeket csak a salzburgi erdőrendtartások 
gyűjteménye és a felső-bajorországi Landrecht kiadása 
képviseli. Előkészületben van a 16. századi osztrák 
Policeyordnungok, a déi-tiroii responsumok, a stájer 
kisváros, Hartberg jogforrásainak, valamint a II. József 
császár számára tartott trónörökös-előadások, köztük 
alkotmánytörténeti lég érdekes tanítási szövegek kiadá
sa. A jogforrásoknak ez a sokszínűsége mutatja, hogy a 
„Fontes iuris” nem kiadási program alapján készül.

A beszámolóban érintett időszak alatt folytatódott a 
bécsi Kelet- és Délkelet-Európa Intézet (Wiener Ost- 
und Südosteuropainstitut) kiadásában az 1848-1867. 
közötti osztrák minisztertanácsi jegyzőkönyvek közlé
se, közte az első kötet a fontos 1848-as évről. Elkezdő
dött a Legfelsőbb Igazságügyi Hivatal (Oberste 
Justizstelle) Tirol és Vorarlberg ügyeiben illetékes ta
nácsának egyes, véletlenszerűen kiválasztott aktáinak 
kiadása, erre az innsbrucki jogi karon felállították a 
Polgári Jogi Forráskutatás nevű speciális munkacso
portot. Egy-egy kiadás ezeken az intézményi kereteken 
kívül jelent meg, így az OPTK (ABGB) előmunkálata
iból Lichtenstein számára létrejött polgári törvény
könyv-tervezet a 19. század kezdetéről, bizottsági 
jegyzőkönyvek a bíróságok szervezéséről a 19. század 
közepéről, osztrák alkotmányos iratok a 19. századból, 
vagy a 16. századi Policeyordnungok megalkotásának 
anyagai.

Az ismert folyamatban lévő és tervezett kiadási pro
jektek súlypontként jelzik a 16. századot. így előkészü
letben vannak munkák az 1530-as augsburgi birodalmi 
gyűlésről és az 1543-as nürnbergi birodalmi gyűlésről, 
a 16. századi Policeyordnungokról összefüggésben a 
kora újkori Policeyordnungok repetitóriumának osztrák 
részprogramjával, tervezik az 1526-os és 1573-as alsó-



történeti szemle

ausztriai Landrecht-javaslatok kiadását. A második, 
tárgyi súlypont a periratok iránti megnövekedett érdek
lődésben figyelhető meg. Összességében megállapítha
tó, hogy a tervszerű, az egyes szövegek fontosságát fi
gyelembe vevő kiadási politika hiányzik, sokkal inkább 
egyéni érdekek dominálnak. Az elképzelhető súlypont
ok sokszínűsége jól illusztrálja a forrásismeret hasznát.

B) Közjogtörténet
A közjogtörténet körében a Német-Római Biroda

lom kutatása kisebb terjedelemben van jelen, mivel ez
zel csak kevés jogtörténész foglalkozik. Magán a biro
dalmi alkotmányon -  amelyek körében kutatás súly
pontja az 1235-ös Landfrieden -  és az arról a birodalmi 
publicisztikában vallott nézeteken kívül, általánosabb 
témákat is kutattak, mit például a különböző szavazási 
technikákat. 2003/2004 óta új lendületet ad az Osztrák 
Tudományos Akadémia Jogtörténeti Bizottsága és a bé
csi Haus,- Hof- und Staatsarchiv (Házi.- Udvari,- és Ál
lami Levéltár) együttműködésében folytatott kutatási 
program a Reichshofrat kialakulásáról. Az osztrák al
kotmánytörténet határterületén találhatók munkák 
Ausztria nagyobb területi és jogi egységekbe. így a Né
met-Római Birodalomba vagy a Német Szövetségbe 
való betagolódásáról.

Természetesen azok a munkák dominálnak osztrák 
alkotmánytörténetként, amelyek a különböző ausztriai 
államok alkotmányának történetéről, azaz a korai Habs
burg-monarchiáról. az Osztrák Császárságról, az Oszt
rák-Magyar Monarchiáról, illetve a ..Lajtántúlról" és az 
Osztrák Köztársaságról szólnak. Az alkotmányok törté
netéről szóló munkák legtöbbször kiterjednek azok ha
tásaira, különösen a közigazgatási szervezetre. A kuta
tási témák mindezek alapján széles körben szórtak, de 
megállapíthatók időbeli és tematikai súlypontok.

A korai osztrák alkotmánytörténet, azaz a középkori 
és újkori az 1848-as első írott alkotmányig, általában 
viszonylag kevésbé kutatott. Súlypontot és egyben ki
vételt jelentett néhány éven át a rendiség (időközben is
mét visszaszorult) kutatása, több munka foglalkozott a 
földbirtokosság témájával is.

A modern alkotmánytörténeten belül, amely az 
1848-as első írott alkotmánytól kezdődő időszakot je
lenti, 1918, mint a köztársaság megalakulásának éve 
nem csak önálló kutatások témája, hanem sokszor hosz- 
szabb idejű vizsgálatok cezúrája is. A köztársaság al
kotmánytörténete, benne a szövetségi állam korszaka 
1934-től 1938-ig nagyobb jelentőséghez jutott, miköz
ben ez a még mindig hatályos 1920/1929-es alkotmány 
keletkezésének történetével együtt a hatályos alkot
mányjog képviselőit is érdekli. Ezzel összehasonlítva 
ritkábbak az 1945-től számított legújabb alkotmánytör
ténettel foglalkozó munkák.

A tartalmi súlypontok egyike a parlamentarizmus a 
választójog, a pártrendszer és nem utolsó sorban a ha
talmi ágak elválasztásának ehhez kapcsolódó problé
máival együtt. Ezzel ellentétben a végrehajtó hatalom 
csúcsának, a szövetségi elnöknek csak viszonylag ké
sőn, többségében az aktuális viták hatására szenteltek

figyelmet. Ismételten szóba kerülnek alapjogi kérdések, 
ugyanakkor a feldolgozókat tekintve hiányzik a válto
zatosság. Az Osztrák Köztársaság föderális felépítésé
nek megfelelően nagy jelentőségűek (részben jogpoliti
kai indíttatással) a szövetségi államiságról szóló mun
kák, miközben különösen a régóta vita tárgyát képező 
és az európai integrációval sürgetővé vált szövetségi ál
lami reform újra és újra jogtörténeti perspektívát igé
nyel. Ez a hatáskörelosztás problémájával összefügg: 
az alkotmány értelmezésére való tekintettel érdekes a 
tételes közjog művelői számára is. A decentralizált 
struktúrák kutatása kiterjed a helyi és regionális, azaz 
több községet átfogó önkormányzatokra is.

Ausztria föderális felépítése más módon is hat a jog- 
történeti kutatásra. Számos munka foglalkozik a tartomá
nyi (alkotmány)történettel, vagy az adott tartomány sze
repével az egész állam alkotmányfejlődésében, amelyek
ben kiegészítve a fent tett általános megállapítást, a korai 
alkotmánytörténetet is bevonják a tartományok keletke
zésével kapcsolatban. Hasonló érdeklődésből foglalkoz
nak egyes városok, mint székhelyek jelentőségével.

Újabb fejlemény a közigazgatás-történet fellendülé
se. majdhogynem új az önállóan folytatott közigazgatá- 
sijog-történet. amely túlmegy a közigazgatási szervezet 
hagyományosan az alkotmánytörténet függelékeként 
tárgyalt történetén. így a már folyó, a közigazgatási 
szervezetet és reformokat, valamint az egyes hivatalok 
történetének kutatásához csatlakozott a közigazgatási 
jogtudomány fejlődésének és a közigazgatási jog általá
nos és különös rész egyes problémáinak kutatása is. Ez 
utóbbihoz tartozik a rendvédelem történetének, a köz
szolgálati jognak, a nemzetiszocialista tilalmi törvény
nek. a kiutasítási jognak, a munka- és szociális jognak, 
valamint a társadalombiztosítás jogának, a sajtójognak, 
a nemesi jognak vagy a vadászati jognak a vizsgálata. 
Más kutatások meghatározott tartományokat, korszako
kat vagy külföldi hatásokat állítanak középpontba.

C) Igazságügy- és perjogtörténet
Az alkotmány bíráskodás iránti régebbi érdeklődés az 

utóbbi években kiegészült a közigazgatási bíráskodás 
részletes megvilágításával. Ehhez csatlakozott továbbá 
később a rendes polgári és büntető bíráskodás iránti ér
deklődés. Találhatók munkák a földesúri bíráskodásról 
éppúgy, mint a modern bírósági szervezetről, ez utóbbi 
területen megmutatkozik a bírói kar érdeklődése saját 
története iránt. A polgári eljárásjog átfogó leírásait 
egyes eljárási formák vagy alternatív konfliktuskezelé
si modellek vizsgálata egészíti ki. Kétségtelenül hang
súlyt kap az igazságügy vizsgálata a nemzetiszocializ
mus alatt és után. illetve a nemzetiszocializmus jogta
lanságainak feldolgozása.

D) Jogalkotás-történet
A jogalkotás-történet viszonylag átfogó kutatásaiban 

három súlypont mutatkozik. Mindenekelőtt az intenzív 
jogalkotás a kora újkori kezdetei keltettek érdeklődést, 
a 16. század Policeyordnung-alkotásai általában, vagy
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egyes szabályok speciálisan. Esetenként egyes rendel
kezéseket is vizsgálat alá vonnak, amelyeknél szintén 
különös tartományi vonatkozású érdeklődés ismerhető 
fel. A második súlypontot az osztrák polgári jogi kodi- 
fikáció kutatása képezi, tehát az OPTK (ABGBÍés elő
története, valamint távolabbi környezete. Az ehhez 
kapcsolódó munkák más országok tudósainak kutatása
ival együtt belátható időn belül egy általános összefog
laló műben kerülnek majd bemutatásra. Miközben a 19. 
század további részének és a 20. század első felének 
jogalkotás-története kevesebb figyelmet kapott, ami 
alól csak Burgenland a fiatal Osztrák Köztársaságba 
történt integrációja képez apró kivételt, a harmadik 
súlypont a „nemzetiszocialista jogalkotás-történetben" 
rajzolódik ki.

E) Magánjogtörténet
Az alkotmánytörténettel ellentétben, amely az egyes 

alkotmányok hatályához kénytelen igazodni, a magán
jog-történeti kutatás legtöbbször a mai Osztrák Köztár
saság területére koncentrál, és minden esetben ebbői ki
indulva vezeti le az európai vonatkozásokat.

A tudománytörténeti munkákban a ius kommune el
terjedése és hatása dominál, emellett a tudományos ka
tegóriaképzés és a 19. századi kodifikáció utáni jogi is
kolák OPTK -  továbbfejlesztése kerül tárgyalásra. A 
jogintézmények történetét, he eltekintünk az egyébként 
nagy számú lexikonbeli szócikktől, amelyek természe
tesen legtöbbször régebbi nézeteket tartanak fenn. an
nak a jogterületnek a kutatása uralja, amelyeknél a régi 
helyi jog hatása a legnagyobb: a dologi jogi. különösen 
tulajdon- és földbirtoklási rendről szóló munkák. Ehhez 
kapcsolódnak a városi és falusi ingatlanjogot, különös 
tulajdonformákat, mint az emelettulajdont, a tulajdon 
családi kötésének kísérletét és a tulajdonjog kisajátítás
sal való megszűntetését vizsgáló munkák. Kevesebb 
munka jelent meg a személyi-, és öröklési jogról, csak
úgy, mint a házassági jogról és a házassági vagyonjog
ról -  olyan anyagokról, amelyek egyébként népszerű 
személyiségekkel összefüggésben kombinálhatok. Kü
lönösen nagymértékben inspiráltak aktuális fejlemé
nyek egy névjoggal foglalkozó tanulmányt. Kötelmi jo
gi problémák ezzel szemben csak nagyon elvétve kerül
nek tárgyalásra.

F) Büntetőjog -és bűnözéstörténet
A büntetőjog-történetet hosszú időn keresztül mosto

hagyerekként kezelték. A kutatás hiányosságainak áthi
dalására tett kényszermegoldást egy 1948-ból származó 
habilitációs dolgozat kiadása szemléltette csaknem 50 év 
után. különösen, hogy egyes fejezeti megjelentek nyom
tatásban, de új kutatási eredményeket csak a jegyzetek
ben illesztettek hozzá. Átfogó vagy áttekintő jellegű 
munkák, az utóbbi időből ritkák voltak, legtöbbször he
lyi szempontok, ismételten a tartományok, meghatáro
zott büntetések vagy elkövetői csoportok, egyes bűncse
lekmények és nem utolsósorban a tortúra állt a megfigye
lések középpontjában.

Az újabb munkák sűrűbben foglalkoznak metodikai 
kérdésekkel: egyrészt felismerték a büntetőjog-történeti 
források társadalomtörténeti értékét, másrészt a büntető
jogi iratok felhasználása a történeti (különösen jelenkor- 
történeti) kutatásban számos problémát okoz. A forrá
sok ilyen reflexiója összefügg a megerősödött történeti 
bűnözéskutatással, ami a korábbi, egyes bűnügyekre és 
büntetőperekre kiterjedő vizsgálatokhoz illeszkedik. 
Súlypontként rajzolódik ki a boszorkányság, a varázslás 
és hasonló jelenségek kutatása, ezek támogatására fo
lyik a varázslók elleni perek aktáinak kiadása.

G) Jogi néprajz és rokon területei
Kicsi, de szilárd helyet foglalnak el a jogtörténeti ku

tatásban a jogi néprajzi és jogarcheológiai munkák. Ro
kon területként a jogi ikonográfia nyert teret, mégpedig a 
modem képforrásokra, mint a karikatúrákra, plakátokra 
és állami szimbólumokra kiterjesztve.

H) A jogászi réteg jog- és
társadalomtörténete
Egyfelől a társadalomtörténeti összefüggések erőtelje

sebb vizsgálata, csakúgy, mint az egyetemi jog és a jogi 
képzésre vonatkozó előírások állandó és egymást felül
múló változásai különös lendületet adtak a jogászi réteg 
kutatásának. Az újabb vizsgálatok a jogászi kommuniká
ciót és önszerveződést, különösen az egyesületi viszo
nyokat érintik. Ehhez csatlakozik az egyetemi vagy kari 
szinten történt változások bemutatása, a főként a karok 
(ön)bemutatását szolgáló, a karok történetét feldolgozó 
ábrázolások mellett. Az egyes részterületek helyzetével 
foglalkozó munkák teszik teljessé az így kialakult képet. 
A klasszikus jogi pályák közül kettő került jogtörténeti 
feldolgozásra, mindenek előtt a közjegyzőség és részben 
az ügyvédség, a bírói karról nincs hasonló.

Különösen nagy számban foglalkoztak egyes szemé
lyiségekkel a jogászság köréből. Egy 1987-ban megje
lent lexikonhoz kapcsolódva számos jogász életrajzát 
fejtették ki ismételten többször, részben további lexiko
nokban, részben teljes körű művekben. Ezek túlnyomó- 
részt 19. és 20. századi személyiségekről szólnak, csak 
kivételesen vizsgálták régebbi korok jogászait. Néha az 
ábrázolás egyfajta kollektív jogászi életrajzzá sűrűsödik.

I) Társadalom- és gazdaságtörténet
Nem bővültek a jogtörténet és a társadalom- és gaz

daságtörténet összefüggései: folyamatosan csak a sóü
gyek történetét gondozzák, ehhez az osztrák-bajor sóe
gyezmény aktuális problémáival kapcsolatban különös 
jogtörténeti érdeklődés fűződött. Más természeti kin
csek vagy az ipar, a közlekedésügy, a piacok vagy a 
monopóliumok jogi, szociális és gazdasági szempontú 
vizsgálatára csak szórványosan került sor.

J) Nemzetközi jog és nemzetközi kapcsolatok
A nemzetközi jog történetét vizsgáló művek ritkák. 

Az Ausztriát elérő európai integráció előmozdította az 
ennek történetéről szóló munkákat.



történeti sietnie

Nagyobb érdeklődésre találnak a nemzetközi kap
csolatok különböző más formái: kutatták és kutatják a 
közös jogfejlődés alapjait, a párhuzamokat, a kölcsönös 
jogi ismereteket valamint más jogrendszerek előképeit 
és hatásait. Kézenfekvő az ilyen kutatásokat Közép- és 
Kelet-Európa országaira is kiterjeszteni. Egy átfogó 
projekt foglalkozik a Magyarországhoz fűződő jogi 
kapcsolatokkal a magán- és büntetőjog területén. Az 
eddig feldolgozottakból levezethető, hogy a magánjog
fejlődés Ausztriában és Magyarországon csaknem min
dig elkülönülten folyt. Mivel Magyarország államként 
az alkotmánytörténetben önálló vizsgálat tárgya, az 
osztrák alkotmány történetében csak ott szerepel, ahol 
és amennyiben az Magyarországra kiterjedt, nem képe
zi részét az osztrák alkotmánytörténetnek, hanem túl
nyomórészt a nemzetközi jogi kapcsolatok vizsgálatá
nak keretében van jelentősége.

Nyugat-európai és észak-amerikai hatások, illetve 
párhuzamok, egyes munkák eredménye szerint túlnyo
mórészt a közjogra terjednek ki, sajátos francia hatások 
állnak fenn a közjegyzői jogban és kivételesen a köz
igazgatási szervezeti jogban.

A jogfejődés új perspektíváit nyitotta meg japán le
véltárak forrásleletei alapján az osztrák és német jog és 
jogi gondolkodás hatásának vizsgálata Japán 19. száza
di reformjaira. A Japánhoz fűződő tudományos kapcso
latok ehhez kötődő kutatását nem utolsósorban egy ja
pán vendégkutató folytatta. Más ázsiai országok alig 
váltottak ki érdeklődést.

K) Tankönyvek és tansegédletek
A jogtörténet oktatásának körülményei és terjedelme 

Ausztrián belül jelentős eltérést mutatnak. Ennek felel 
meg a tansegédletek nagy száma a tárgy minden részte
rületén, ezek részben csak (az itt általában figyelmen 
kívül hagyott) jegyzet formájában, részben klasszikus 
tankönyvként is megjelentek. Hagyományos stílusban 
kínálnak átfogó képet, valamint a magánjog jogintéz
mény-történetét. Ezzel ellentétben az alkotmánytörté
netet a régebbi tankönyvektől jelentősen eltérő új kon
cepció szerint dolgozták fel. Ezekhez a művekhez szö
veggyűjtemények csatlakoznak. A tansegédletek kíná
latát kiegészítik a jogtörténet multimédiás formában, 
vagy legalábbis képanyaggal történő feldolgozásai, 
szórványosan szokatlan megközelítésen keresztül, az 
ismert agytornán, a bűnügyi rejtvényen keresztül is. 
Más kiadványok lexikon formájában kínálják a jogtör
ténetet, vagy megelégszenek az „anyagok” csupán cím
szószerű kínálatával, időrendi táblákon, grafikonokon 
és uralkodói táblázatokon. A meglévők nagy száma el
lenére további tankönyvek vannak előkészületben.

L) Egyéb munkák
A jogtörténet tudományos művelésének terültét két 

irányban hagyják el. Egyrészről jogtörténészek törek
szenek szakmai problémák népszerű bemutatására, 
amelyek az átlag olvasóközönséget igyekeznek megszó
lítani, másrészt néhány jogász-jogtörténész foglalkozik 
a hatályos joggal, mindenekelőtt a magánjog dogmati

kájával is. De ide tartoznak a jogtörténetként sugallt jog
fejlődés címén általános vagy jog-összehasonlító vizs
gálatok például a jog elfogadásáról, az orvosi jogról a 
betegjogokat is beleértve, valamint gyermekek és fiata
lok jogairól, de ezeknél a történeti megközelítés semmi
lyen, vagy nagyon alárendelt szerepet játszik. A jogi 
szótárak kiadása a modern nyelvek után a holt, de a jog
történet számára fontos nyelvekkel folytatódik.

TENDENCIÁK
A) A középkor háttérbe szorulása
Ami az időbeli kereteket illeti, már hosszabb idő óta 

megfigyelhető a jogtörténetben „a középkor háttérbe 
szorulása", és egyre feltűnőbb mértékű koncentráció a 
legújabb időszakra, amelyeknek jogforrásai a maiaktól 
alig különböznek. Ezzel elveszik azoknak a gondolko
dási mintáknak, jogintézményeknek és intézkedések
nek vizsgálata, amelyek a mai jogrendszerrel érdekes 
kontrasztban állnak, más előfeltételekből alakultak, 
más célokat és értelmet követtek. Okozója ennek a fej
leménynek a latin nyelvismeret visszaszorulása, a tar
tózkodás a régi német szövegekbe való beleolvasástól. 
ahogy az a körülmény is. hogy a levéltári munka okle
velekkel és aktacsomőkkal nem vonzó vagy minden
esetre túl fárasztónak tűnik. Ezzel a veszteséggel sajná
latos módon egy másik is együtt jár, nevezetesen az 
idegen jogrendszerekbe való könnyű belegondolás ké
pessége: Aki a -  ius commune-tól kevéssé befolyásolt 
-  középkori jogi struktúrákat felfogja, könnyebben 
megértheti a Common Law-t.

Nem jelentőség nélküli ebben az eltolódásban a meg
erősödött legitimációs nyomás a nyilvánosság részéről 
illetve a közzétett gondolatokról. Az elvárások és a pub
likációk már elvégzett kvantitatív alapú elemzése olyan 
munkák irányába hatnak, amelyek gyorsan elkészíthe
tők, ezt a levéltári munka akadályozza! A minél inkább 
gyakorlatorientált és közvetlenül felhasználható kutatási 
eredményeket követelő mérce mellett a nyilvánosság 
számára a jogtörténet furcsa „orchideaszaknak” tűnik, a 
középkorral való foglalatoskodás még inkább erősíti ezt 
a benyomást. Az aktuális fejlemények kortörténeti kö
rülményeinek vázolása ezzel szemben növeli a szakterü
let társadalmi elfogadottságát, persze szinte csak a leg
újabb jogfejlődés esetében. Valószínűleg a legújabb jog
történet iránti egyszerű kíváncsiság ellenhatásaként lét
rejövő, a régebbi korok iránti érdektelenség is magával 
hozta a középkor háttérbe szorulását.

B) A jogtörténet „európaizólódása"
Időszerű impulzust követ egy másik tendencia, 

amely a középkor háttérbe szorulásával tulajdonképpen 
világos ellentétben áll, és eleinte természetesen nem 
igazán tudományosan csapódott le: ez a jogtörténet je
lentősége a közös európai állami szervezet, nevezetesen 
az Európai Unió tekintetében. Összeurópai szempontok 
kerülnek előtérbe, így a magánjogtörténetben a múltbe



li közös európai magánjog kérdése, az érdeklődés újjá
éledése alkotmánytörténetben a Német-Római Biroda
lom szervezete valamint a Német Szövetség és a Német 
Vámunió iránti, hasonlóan a büntetőjog-történeti közös 
gyökerek iránt is. Ezek az áramlatok a visszavezetik a 
tekintetet egészen a középkorig, a ius commune jelen
tőségének hangoztatásával, vagy a kora újkorig min
denképpen, mint a Német-Római Birodalom története. 
Visszafogottan a kánonjogtörténet is szót emel, mégpe
dig azzal az érvvel, hogy maga rendelkezik az egyedü
li összeurópai vagy akár az egész világot átfogó jog
renddel, mint kutatási tárggyal.

Ezek az európai hatások, mint a hasonló, a napi ese
mények által motivált vagy akár elindított áramlatok 
természetesen hajlanak az egyoldalúságra, ha más 
szempontokat. így a különös regionális vagy helyi, il
letve a későbbi egyes államon belüli fejleményeket el
hanyagolják. Ausztria magánjog-történeti kutatásában 
más területekkel szemben ez az európai szempont azért 
sem fejtett ki hatást, mén egy meghatározott, majd
hogynem klasszikusnak nevezendő magánjog-történeti 
kutatási irány, nevezetesen az instituciótörténet teret 
vesztett. Egy. a különböző európai jogcsaládok jogin
tézményeit összehasonlító magánjogtörténet nagyban 
hozzájárulhatna egy -  új -  közös európai magánjog tör
téneti megalapozásához. De hasonlóan ahhoz, hogy a 
levéltárak használata fáradságosnak mutatkozik, úgy 
láthatóan egy nyelvi határokon átívelő ennyire konkrét 
jogi természetű összehasonlító áttekintés is.

C) Tematikai súlypontok képzése
A jogtörténet európai szempontjának hangsúlyozásá

val a tematikai súlypontok képzése körében is új fejezet 
kezdődött, mégpedig az. hogy ezek majdnem divatsze- 
rűen terjednek el. Ezt a tendenciát is a jogtörténeti té
mák nyilvánosság előtti elismertetésére irányuló törek
vés mozgatja.

Így újabban viszonylag széles körben teret nyertek a 
diszkriminált csoportok jogi helyzetével foglalkozó 
vizsgálatok: ezek tárgya nem annyira egy általános 
probléma, sokkal inkább konkrét kérdéseket tárgyalnak 
regionális vagy helyi súlyponttal. Például születtek mű
vek a zsidóság jogi helyzetéről Tirolban és Grazban 
vagy a cigányokéról Salzburgban, csakúgy, mint -  
Ausztrián kívül -  Lichtensteinben és St. Gallenben. 
Ezen az üldözött csoportok mellett a kutatás foglalko
zott azokkal a kisebbségekkel, amelyek népcsoport jel
leggel rendelkeznek, és az idegenekkel.

A nem etnikai hovatartozáson vagy az állampolgár
ság hiányán, hanem a nemen alapuló diszkrimináció a 
„nőjogtörténet” kialakulásához vezetett. Ez, részben 
meghatározott forrásfajták alapján a nők általános hely
zetével foglalkozik, miközben a nők választójoga és a 
nők jogi tanulmányai felismerhetők súlypontként.

A terjedelemben és jelentőségben ugyancsak előre
törő jogi kortörténet nem csak a középkor visszaszoru
lásával áll komplementer kapcsolatban, hanem túlnyo
mórészt a nemzetiszocializmus éveire és annak feldol
gozására koncentrál. Az ehhez a témakörhöz kapcsoló

dó projektek számára a Történészbizottság által kiosz
tott, egyébként inkább szűkös kutatási támogatás jelen
ti ennek a tendenciának a csúcspontját.

D) A jogtörténet háttérbe szorulása?
A tematikai súlypontok képzésével, mint a társadal

mi elfogadottság nyomásának következményével gyak
ran aktuális kérdéseket vetítenek vissza a történelembe, 
ahol ezek ebben a formában ismeretlenek voltak. Olyan 
fogalomképzések, mint „környezetjog-történet” jellem
zőek erre. Az auiochton jogtörténeti kérdésfeltevés és 
kutatás ezzel a tudomány kárára visszaszorul. Alig ve
hető már észre ott, ahol jogtörténeti intézmények jog
fejlődés címszóval inkább jogpolitikát művelnek, vagy 
támogatnak.

Ezek a tendenciák több osztrák karon már világosan 
nyomot hagytak az -  elvben -  jogtörténész utánpótlá
son. A jogtörténeti vonatkozás nélküli munkák túlsúlya 
épp olyan jellemző erre. mint az a tény, hogy az egyéb
ként is csökkenő számú jogtörténész asszisztensi állás
helyet részben olyanokkal töltik be. akik nem is jogtör
téneti disszertáción dolgoznak. Esetenként olyan sze
mélyek. akiknek tevékenységében a jogtörténet nagyon 
alárendelt, egyenesen marginális szerepet játszott, jog
történet-oktatási jogosultságot is kaptak.

Összességében reménykedhetünk, hogy a vázolt ten
denciákat az egyetemi keretek további „reformjai" nem 
erősítik fel annyira, hogy az eredmény a jogtörténet hát
térbe szorulásaként legyen értékelendő.

ÖSSZEFOGLALÁS
A jogtörténeti kutatást Ausztriában természetesen 

mindenek előtt (csökkenő számban) jogtörténészek, de 
más területen dolgozó jogászok és történészek is vég
zik. Kevéssé kialakult viszont az ezen csoportok közöt
ti kommunikáció és együttműködés, úgy ahogy például 
a német Alkotmánytörténeti Egyesületben 
(Vereinigung für Verfassungsgeschichte) létezik, 
amely kifejezetten jogtörténészeket, más jogászokat és 
történészeket fog össze. A jogtörténet területén tevé
kenykedő tudósok ilyen önszerveződése nem létezik 
Ausztriában.

A hagyományos súlypontja a kutatásnak az alkot
mánytörténet, különösen 1848 óta és a koraújkori ma
gánjogtörténet. Emellett nagy számú speciális részterü
let is tartja magát. Jelentősebbé váltak az elmúlt évek
ben az önálló közigazgatásijog-történet. továbbá az 
igazságügytörténeti kutatások. Észrevehető a társada
lomtörténeti összefüggések iránti felerősödött érdeklő
dés, ami megmutatkozik a jogászi réteg történetével és 
a bűnözéstörténettel foglalkozó nagyobb számú kuta
tásban.

Összességében megfigyelhető a „középkor háttérbe 
szorulása", azaz a jogtörténeti kutatás elfordulása a kö
zépkori kérdésektől. Az „europaizálódásra" ugyan fel
esküdtek, de valójában csak nyomokban valósul meg 
ténylegesen. Többnyire csak az egyik irányzatot köve-



történeti szemle

tik, ahogy az más, részben divatszerű súlypontok kiala- nelemellenes korban növeljék, fennáll a veszély, hogy a
kulásához is vezetett. Azon törekvés közben, hogy a szakterület elveszíti önálló tartalmát és metodikáját,
jogtörténet társadalmi elfogadottságát egy inkább törté- Fordította: Frey Dóra

AZ EGYPÁRTRENDSZER KIALAKULÁSA 
MAGYARORSZÁGON
Magyarországon az egypártrendszer megteremtésére 
való tényleges törekvés hivatalos formában először 
1948 márciusában vetődött fel, amikor Rákosi Mátyás 
a Magyar Kommunista Párt (MKP) funkcionáriusainak 
értekezletén, az ellenzéki pártok politikai életből való 
kiszorítását felvetette, ami egyben a koalíció felszámo
lását is jelentette.

1948 nyarán a két munkáspárt Magyar Dolgozók 
Párja (MDP) néven egyesült, ez az egyesülés valójában 
a szociáldemokrata párt beolvasztását jelentette a kom
munista pártba.

Az MDP Központi Vezetőségének 1949. március 5- 
i ülése megerősítette a szovjet típusú proletárdiktatúra 
követésének igényét.

Ez azt jelentette, hogy át kell térni a ..teljes" proletár- 
diktatúrára, pontosabban a szovjet szisztémára, az egy- 
pártrendszerre. E cél elérését szolgálta, az 1949. febru
ár l-jén megalakult Magyar Függetlenségi Népfront.

A Front elnökévé Rákosi Mátyást, főtitkárrá Rajk 
Lászlót választották.

A köztársasági elnök 1949. április 12-én oszlatta fel 
az erősen megcsonkult országgyűlést -  akkorra ugyan
is a Demokrata Néppárt, a Keresztény Női Tábor kép
viselői, valamint számos kisgazda képviselő kénytelen 
volt elhagyni a parlamentet és május 15-ére kiírta a 
választásokat.

Az 1949. május 15-i választásokon a pártok közös 
listán, a ..népfront listáján” indultak. A választók egyet
len „variáció” közül választhattak, hiszen ellenzék nem 
kerülhetett fel. s egyéni jelölés nem volt lehetséges.

Az országgyűlési választások az MDP „átütő” sike
rét hozták, a megválasztott képviselők (402 fő) 71 %-a 
a párt tagja volt.1

1949 őszére lehetetlenné vált a pártok önálló politi
kai tevékenysége.

Az alkotmány, vagy más törvény nem rendelkezett 
felszámolásukról, csak éppen működésüket nem tudták 
folytatni.

Az államosítások és egyéb intézkedések megfosztot
ták őket anyagi erőforrásaiktól, kiadványaik lassan 
megszűntek, székházaikat elvették, rendezvényeiket 
korlátozták, majd be is tiltották.

Az MDP így ténylegesen is egyeduralkodóvá, való
jában állampárttá vált.

Az eddig megtett út jogi legitimálására 1949. au
gusztus 18-án került sor a Magyar Népköztársaság Al
kotmányának elfogadásával.

Az alkotmány Magyarországot népköztársasággá

MŰHELY
Benyák Adrienn:

A z Elnöki Tanács 
és az Országgyűlés 
helye és szerepe 
az államszervezetben 
1949-1953 között

nyilvánította, amely a munkások és a dolgozó parasztok 
állama, ahol minden hatalom a dolgozó népé. Rögzítet
ték, hogy „népünk megkezdte a szocializmus alapjának 
lerakását és az ország a népi demokrácia útján halad a 
szocializmus felé."2

Az alkotmány szövegét a szovjet 1936-os alkotmány 
majdnem teljes adaptációjával készítették.

A politikai küzdőtér megszüntetésével végképp 
megszűnt az ún. állampártnak a polgári demokráciát 
jellemző pártjellege. A párt funkciói ezután a párt hata
lomkoncentráció eszközeként jelentek meg: a törvé
nyektől és állami szervektől független szervezetként 
irányította az államszervezetet.

A hatalommegosztás elvét elvetve a törvényhozó, a 
végrehajtó és a bírói hatalmat egy kézben összpontosí
tották, és egy hierarchikusan és oligarchikusán felépülő 
államszervezetet építettek ki, amelyet a párt irányított 
és ellenőrzött.

Az állami szervek mellett kiépült egy ezzel párhuza
mos pártháló, amely az állami szervezetet -  így az or
szággyűlést, a kormányt is -  másodlagossá tette.

Elvileg a hatalom a dolgozó népé. amely képviselő
in keresztül gyakorolja ezt a hatalmat.

A választások azonban 1949-től formálisak, a képvi
selői helyeket már előre betöltik.

Ellenszavazat nincs, köt a pártfegyelem is, hiszen a 
képviselők kétharmada tagja az MDP-nek. A parlament 
törvényhozói funkciója formális, egyébként is ritkán 
ülésezik, hatáskörét az Elnöki Tanács vette át.

A fontos döntéseknél a következő mechanizmus ér
vényesült: az MDP Központi Vezetőségének osztályai 
elkészítik a javaslatot, ezt megtárgyalja a Politikai Bi
zottság. majd a Központi Vezetőség elé terjeszti, a Köz
ponti Vezetőség megtárgyalja és ajánlja a kormánynak
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