
történeti szemle

kívánta rekonstruálni. Kutatása annak feltárására is 
irányult, hogy milyen színfalak előtti és színfalak 
mögötti erővonalak mentén formálódtak a téma szem
pontjából releváns jogintézmények; vagyis miként 
alakult át a kiindulópont, azaz a javaslat -  esetleg ter
vezet -  végponttá, azaz törvénnyé. Ezeket a törvény
hozási útvonalakat is -  lehetőség szerint minél teljesebb 
körűen -  fel kívánta tárni. A Szerző kiemelte, hogy 
munkája során nem csupán a törvények megszületé
sének útját kísérte nyomon a levéltári források és az or
szággyűlési irományok (beterjesztett törvényjavasla
tok, bizottsági jelentések, országgyűlési naplók stb.) 
segítségével, hanem felhasználta a korabeli szaksajtó, a 
főváros közigazgatási ügyeire szakosodott sajtó, illetve 
esetenként a napi sajtó közleményeit, anyagait is. 
Mindezek mellett támaszkodott a korabeli és a kortárs 
közigazgatás-tudományi szakirodalomra (Egyed Ist
ván, Tarjányi Sándor, Csizmadia Andor) is. Jelezte, 
hogy megközelítése alapvetően közigazgatás-történeti, 
de több esetben is kiegészítette ezt város- és politi
katörténeti nézetekkel is. A külföldi források felhasz
nálása kapcsán kitért arra, hogy a külhoni minták, kevés 
kivételtől eltekintve, nem befolyásolták a hazai tör
vényhozást, így ezek marginálisan kerülhettek be az ér
tekezésbe.

A dolgozat egyik opponense, dr. Stipta István (CsC., 
egyetemi tanár. Miskolci Egyetem, ÁJK) szerint az 
értekezés témaválasztása egyedi, és az adott témakör 
eddigi legteljesebb tudományos igényű összefoglalása. 
Megjegyezte, hogy a dolgozat a disszertációval szem
ben támasztott összes formai követelménynek hiány 
nélkül megfelel. Kiemelte, hogy véleménye szerint az 
értekezésről nem csak mint közigazgatás-történeti 
kutatásról, hanem közigazgatási jogtörténeti kutatásról 
is beszélhetünk. Az Opponens bírálatában már jelezte, 
hogy a dolgozat helytörténeti megközelítését elfogad
hatónak, a források következetes feldolgozását pedig 
kiválónak tartja.

A dolgozat másik opponense, dr. Szente Zoltán 
(PhD, tudományos főmunkatárs, MAKI) szerint a 
témaválasztás megfelelő és elfogadható, és az értekezés 
újdonságot jelent a teljes folyamat megismerése szem
pontjából. Jelezte, hogy megfelelőnek tartja a kutatás 
leíró, deskriptív módszertanát, ami kiegészül analitikus

elemzésekkel is. A forrásfelhasználást az opponens ala
posnak és gondosnak tartja, és kiemelte, hogy a Szerző 
nem csak szorosan vett jogi források elemzésével 
végezte kutatásait. Az Opponens szerint az értekezés 
szerkezete áttekinthető és logikus, a saját bevezetőjé
ben meghatározott célkitűzéseknek és a formai felté
teleknek tökéletesen megfelel. Ugyanakkor kisebb javí
tani- és pontosítani valókat is jelzett a Szerző felé már 
a kutatóhelyi vitán és opponensi véleményében is.

A dolgozat és a pályázó korábbi tudományos 
munkássága alapján mindkét Opponens summa cum 
laude minősítéssel javasolta a PhD-fokozat odaítélését 
dr. Schweitzer Gábor számára.

Az opponensi véleményekre reagálva a Jelölt 
elmondta, hogy a kutatóhelyi vita során szóban, majd 
írásban kifejtett opponenciák tanulságait és javaslatait 
igyekezett a nyilvános vitára véglegesített szövegvál
tozatba beépíteni, felhasználni. Kiemelte, hogy -  az 
opponensi javaslatokat megfogadva -  az értekezés 
későbbi, javított változatában megkísérli a nemzetközi 
mintákat alaposabban körüljárni. Újfent összefoglalta, 
hogy a korabeli „hivatalos” felfogás szerint a törvény- 
hatósági autonómiának összhangban kell állnia a 
nemzet érdekeivel, egyúttal harmóniában kell lennie 
magával a kormányzattal is, azaz az autonómiáknak 
alkalmazkodniuk kellett a nemzeti érdekekhez. Ez is 
lehetett a kiváltó oka annak, hogy míg például a várme
gyei jogállására vonatkozó normák hosszú évtizedeken 
keresztül hatályban voltak, addig a fővárosi törvény- 
hatósági bizottság jogállására irányadó normákat az 
1920-1934 közötti időszakban négy alkalommal is 
újraszabályozta a törvényhozás. E kettősség minden
féleképpen igazolta azt, hogy a Szerző az autonómia 
érvényesülésének korrektívumok általi korlátozását, 
valamint a kormányzati felügyelet, illetve a centralizá
ció kiteljesedését a fővárosi törvényhatósági bizottság 
jogállásán keresztül mutassa be.

Az Opponensek a válasz után is fenntartották pozitív 
értékelésüket, és a Bizottság a disszertáció alapján dr. 
Schweitzer Gábornak a PhD-fokozat summa cum laude 
minősítéssel való odaítélését javasolta az Egyetemi 
Doktori Tanács számára.

Gosztonyi Gergely

K i ne gondolkodna időről időre azon, hogy mit 
is hagy hátra az utókornak? Fognak-e 
emlékezni rám, és, ha igen, mit fognak mon

dani? Valahol mindenkiben megvan a vágy, hogy 
olyat alkosson, amivel beírhatja nevét az örökké
valóság történelemkönyvébe. Sokaknak sikerült is, 
nem feltétlenül jó  cselekedetekkel (például Henry 
Truman az atombomba ledobásáról hozott döntésé
vel), de az érmének mindig két oldala van. A 
történelem csak az objektív oldalt, a tényeket rögzíti, 
a szubjektív oldal megőrzésére eszközül az önélet-

És, amikor meghalok, 
amit hátrahagyok...

And when 1 die, and when l'm  gone 
There ’ll be one child born to carry on. 1

rajzírás, az életrajzírás, a legújabb kor egyre népsze
rűbbé váló irodalmi műfaja szolgál. —
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Jog
történeti s itm le 1 -  J

Bírnak-e jogtörténeti relevanciával az ilyen 
irományok, azaz szolgálhatnak-e a jogtörténetírás, a 
jogtörténet-tudomány forrásaként? Ezzel a kérdéssel 
legutóbb W erner Ogris, az Osztrák Tudományos 
Akadémia tagja, az Universitát Wien jogtörténész-pro
fesszora foglalkozott. Hamza Gábor, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Római Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára meghívására 2008. március elején Magyar- 
országra látogatott a bécsi polihisztor, hogy egy 
előadás keretében beszámoljon kutatása eddigi ered
ményeiről.

Az önéletrajzírás a professzor fogalom-meg
határozása szerint egy, az időben visszatekintő, szemé
lyes életúttörténet. Mint ilyen, valódi személytől kell 
származnia, és az életére vagy annak egy szakaszára 
kell visszatekintenie. Személyes hangvétele, az 
iromány elkészítésének célja, formája és tartalma 
egyaránt lényeges, miként az is, hogy maga írta-e vagy 
diktálta. Külön kategorizálhatók a jogászoktól, illetve 
nem jogászoktól származó források. Megjelenési for
máját tekintve Ogris professzor különbséget tesz ön
életrajz, memoár, emlékírás, visszaemlékezés, napló, 
útleírás stb. között. Az önéletrajz kifejezést először 
Róbert Southey használta 1809-ben, az angol Quarterly 
Review c. lapban, de a forma az ókorig nyúlik vissza.2 
Mint irodalmi műfajt, az elsők között tartják számon 
Szent Ágoston Vallomásán, ahol már a címből is 
kiderül, hogy mélyen személyes írásról van szó. Milyen 
céllal ír, aki önéletrajzot ír? Lehet a saját igazát 
bizonyító, élmények, illetve traumák feldolgozása, az 
események egyszerű és tényszerű leírása az utódok 
számára stb. A történelem korai századaiban ter
mészetesen csak az írástudóknak adatott meg a 
lehetőség, hogy megörökítsenek bármit is. Ez a korlát 
mára már megszűnt. Sőt, a 20. század végére az angol
szász területeken divattá vált a könyvírás, leginkább az 
önéletrajzírás. A legtöbb prominens író, politikus, 
újságíró, sztár ír életéről, tapasztalatairól. Kereslet 
pedig mindig van, hiszen a legtöbben betekintést kíván
nak nyerni egy számukra zárt világba, vagy akár egye
sek hálószobájába...

Ogris professzor kutatása újszerű, érdekes, és talán 
valamelyest meglepő is. Az általa említett történetek, 
Szent Ágoston, Dante, Casanova, Goethe vagy a 
Grimm testvérek ritkán szerepelnek jogi tudományos 
előadásokban. Felvetése azonban mégsem érheti 
meglepetésként a jogtörténészeket, akik tudják, hogy 
gyakran csak így lehet közelebb kerülni a feltételezett 
valósághoz. Hiszen hányszor adódik, hogy nem áll ren
delkezésre tradicionális forrás egy korszak, egy kérdés 
feltárásához? Hányszor csak töredékekből, naplókból, 
feljegyzésekből táplálkozik egy kutatás? A személyes 
levelezés is egy önéletrajz-írási forma, így felmerül a 
kérdés, hogy a 19. század egyik legjelesebb gondol
kodója, Eötvös József levelezése később nemzetközi 
elismerésben részesülő fiával, Loránddal vajon hasznos 
lehet-e egy korabeli kutatásban, „...ha valaha miniszter 

— lennél -  mitől egyébiránt Isten őrizzen meg, főképp 
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Magyarországban" -  írja Eötvös 1867. december 12- 
iki levelében, s később folytatja: „Mi itt a lehetőleg 
kellemetlenül élünk, -  hála Istennek, a »mi« alatt nem 
családom, de politikai barátaim értendők. Küzdeni 
naponkint az értelmetlenség ellen; fáradni, hogy azok
nak szabadságát biztosítsuk, kik arra ész- és kedélyt 
tulajdonaik miatt képtelenek; avval vesztegetni idejét, 
hogy olyan dolgokat magyarázzunk meg, melyeken a 
XIX. század második felében senkinek nem kellene 
kételkedni...".3 Ez az idézet talán arra is következtetni 
enged, hogy milyen volt a közhangulat, hogyan 
működött az ország a kiegyezés után fél évvel, azonban 
valódi jogtörténeti adatot nem szolgáltat. Az önéletrajz
írás másik példája az eseményekről szóló személyes 
beszámoló. Ilyen műnek tekinthető a legendás brit 
konzervatív miniszterelnök, Margaret Thatcher memo
árja, amely valóban a hivatali éveit mutatja be. még
pedig belülről. Például az 1990. augusztus 2-ai 
eseményekről, amikor Amerikában volt egy megnyi
tón, a következőket írja: „Ekkor Bush elnöknek jelezték, 
hogy a jemeni elnök beszélni kíván vele telefonon. 
Mielőtt az elnök elindult, hogy fogadja a hívást, 
emlékeztettem, hogy Jemen a Biztonsági Tanács ideig
lenes tagjaként megszavazta azt a határozatot, amely 
követelte, hogy az iraki csapatok vonuljanak ki 
Kuvaitból. Kiderült, a jemeni elnök is időt kért, hogy 
egy arab megoldást találjon. ”4 Ilyen sorsdöntő pillana
tokról közelebbi, precíz leírás aligha található, de ter
mészetes, hogy az összes szubjektív forrás megkérdő
jelezhető. Thatcher könyvén egy teljes kutatócsoport 
dolgozott, hogy a miniszterelnök emlékeit tárgyszerűen 
alá tudják támasztani. Azonban nem ritka a történetek 
megszépítése, ahogy arra Ogris professzor is kitért. 
Gyakran hosszú idő telik el az esemény és az önéletrajz 
megírása között, és többször előfordul, hogy egy-egy 
mű csupán közhelyeket ír le.

Természetesen a jogtörténetnek számtalan forrása 
van, amelyek mind formai, mind tartalmi szempontból 
különbözhetnek. Határt szabni nagyon nehéz, különös 
tekintettel arra, hogy az is forrásként értékelhető, ami 
csupán a kutató meggyőződését segít kialakítani, de 
saját bizonyító erővel nem rendelkezik. Könnyen 
elképzelhető tehát, hogy az önéletrajz, különösképpen 
egy őszinte, személyes mű segíti a jogtörténeti kutatást. 
A kutató megismerkedhet az íróval, látja a stílusát, az 
iromány pontosságát és hitelességét. Ezek fényében 
ismét újraértékelhető a forrás relevanciája. „Miután 
1949-ben szakítottam a magyar kormánnyal, a nemzet
közi reakció kárörvendően várta, hogy holmi Krav- 
csenkóhoz hasonlóan leleplezésekkel fogok előállni. Ám 
hamarosan csalódniuk kellett. Tartok tőle, hogy ez a 
könyv sem fogja kielégíteni várakozásukat. Miután 
otthon nem tiltakozhattam a történtek ellen, nem voltam 
és nem vagyok hajlandó az ellenség malmára hajtani a 
vizet. így szándékosan és tudatosan két szék közt a pad 
alá esem: ez maradt számomra az egyetlen hely, ame
lyet tisztességgel elfoglalhatok."5 -  értékelte saját 
könyvének objektivitását Károlyi Mihály volt magyar 
miniszterelnök. Természetesen minden szubjektív,



érvelnének az örök szkeptikusok, így maga a kutatás 
sem nélkülözheti a kutató személyes meggyőződését. 
Ogris professzor merészen vállalta, hogy -  természete
sen a megadott keretek között -  az önéletrajzok valóban 
szolgálhatnak a jogtörténet forrásaként. Kutatása ezen a 
téren még nem teljes, s a professzor nagyon pozitívan 
reagált a kételyekre, a felmerülő kérdésekre, melyek a 
téma határait, a források közti különbségtételt firtatták.

Az utókorra persze jellemző, hogy átértékeli a koráb
bi eseményeket. Lehet, hogy a mai önéletrajzok később 
valódi kincset fognak jelenteni a kutatás számára. 
Sokszor nem csak a jobb megismerést, de a megértést 
is segítik a művek; a Clinton házaspár eddig kiadott 
könyvei több szempontból exkluzív betekintést enged-

Jegyzetek------------------------------------------------------
1 Laura Nyro: And when I die (dalszöveg) -  The Peier Paul & Mary 
Album. Warner Bros., 1966 (Forrás: http://www.mtv.com/music/ 
artist/peter_paul_mary/719968/lyrics.jhtml [2008. március 22]). 
Szabad fordításban: És, amikor meghalok, amikor eltávozom, / 
Egy új gyerek születik majd, aki folytatja az utamat.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Autobiography (2008. március 22.)

nek magánéletükbe, és ezen keresztül fényt vetnek 
egyes amerikai belpolitikai sajátosságokra. A jelenlegi 
elnökválasztási kampányban Barack Obamának, az 
egyik elnökjelöltnek két könyve is megjelent 2008 első 
hónapjaiban, és elképzelhető, hogy ifjú politológusok -  
talán ötven-száz év múlva -  ezeket a műveket fogják 
kutatásuk alapjául venni.

Mindenesetre írni kell, hangsúlyozta Ogris pro
fesszor előadásának zárásaként, hogy semmi se vesszen 
el. Aki pedig bármit is írásban hagy hátra, csak abban 
bizakodhat, hogy a jövő megfelelően értékeli majd 
mindazt, amit papírra vetett, ha már megkérdezni nem 
lehet...

Beke-Martos Juciit

3 Eölvös József levelei fiához. Eötvös Lomodhoz (Szépirodalmi 
könyvkiadó, Budapest, 1988, 12-13. p.)

4 Margaret Thatcher: The Downing Street Years (Harper Collins 
Publishers, Great Britain, 1995, 818. p.)

5 Károlyi Mihály: Hit. illúziók nélkül (Európa könyvkiadó, 
Budapest, 1982, 396. p.)

A z Osztrák-M agyar Monarchia szétesése, a 
Habsburgok trónfosztása, az eckartsaui nyi
latkozat számtalanszor inspirált szakmai vitát a 

magyar jogtörténészek körében. Az 1918-1920-as 
időszak fejlődése Magyarország tekintetében erősen 
vitatott -  legalábbis alkotmánytörténeti szempontból. A 
másik oldalon azonban mindezeken valahogy nem 
szokás elgondolkodni, pedig a Monarchia két önálló 
államot kapcsolt össze, így széthullásakor nem csak a 
magyar állam állt nehéz döntések előtt.

Christian Neschwara, az Universitát Wien Jog- és 
Alkotmánytörténeti Intézetének professzora az I. 
Osztrák Köztársaság alkotmányának létrejöttét és fej
lődését kísérte végig Das System des österreichischen 
Bundes-Verfassungsgesetzes von 1920/29 (Az 1920/29- 
es osztrák alkotmány rendszere) című előadásában, 
amelyet 2008. március 26-án tartott az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Kari Tanácstermében.

Ausztriában -  az 1929-es módosításokkal -  ma is az 
1920. évi alkotmány van hatályban. 1918-ban azonban 
Ausztria több más európai országgal egyetemben az új 
államiság problémájával került szembe. A Habsburg- 
család a középkortól kezdve uralta a későbbi Ausztria 
területét, így demokratikus hagyományokról aligha 
lehet szó. Mégis a köztársasági államformára esett a 
választás, létrejött a Nemzetgyűlés, mint alkotmányozó 
szerv, és munkája eredményeként 1920. október 1-jén 
elfogadásra került az 1918-1938 között fennállt I. 
Osztrák Köztársaság alkotmánya. A szöveg kompro
misszumok eredménye volt, különös tekintettel arra, 
hogy -  részben területi okokból, részben pedig a szom
szédos német példából okulva -  decentralizált szövet-

A  „kisebb" testvér
Christian Neschwara előadása 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

ségi államot hoztak létre. A politikai elitnek a 
demokratikus politizálás terén mutatkozó tapasztalat
lansága és a Monarchia hagyományai erősen érzékel
hetők az elfogadott alaptörvényben, amely például nem 
rendezte a tagállamok és a birodalmi szint közötti kom
petencia-megosztást vagy az állami közigazgatás rend
szerét. Tulajdonképpen egy valódi alkotmány torzó
jaként lehetne jellemezni, mivel leginkább az emberi és 
az alkotmányos alapjogok felsorolására szorítkozott.
Az esetleges átmeneti nehézségek kivédése érdekében 
elfogadtak egy átmeneti törvényt is. Ezt követően 
feloszlatták a Nemzetgyűlést, kiírták a választásokat, és 
megalakult a Birodalmi Tanács.

Ismerve a történelmi valóságot, Neschwara pro
fesszor fontosnak tartotta megemlíteni a weimari al
kotmányban célként megfogalmazott német egyesítés 
kérdését. Ausztriában népszavazást tartottak a Német
országhoz való csatlakozásról, de, tekintve, hogy a la
kosság elutasította a kérdést, erre tilalmat rendeltek el.
Ezt cáfolta meg a történelem 1938-ban.

Természetesen a demokrácia alapelve mellett meg
valósult a hatalmi ágak szétválasztása is. A Birodalmi 
Tanács lett az egykamarás törvényhozó szerv, ahová a 
tartományok képviselőket küldtek. Az igazságszolgál
tatás is tartományi szinten folyt, csupán az Alkotmány- —
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