
nitzer szövegében is helyesen -  Griger, s adatai is elér
hetők (született 1880. november 22-én Körmöcbányán, 
meghalt 1938. február 28-án Budapesten). Névazono
sítási probléma található pl. a 230. jegyzetben Csia 
Sándor esetében, akit Kovács Tamás az orvos, egész
ségügyi főtanácsos czófalvi vitéz Csia Sándorral azo
nosít. de aki helyesen: czófalvi Csia Sándor (Hegy
bánya. 1894. február 4. -  Budapest, 1946. március 19.) 
országgyűlési képviselő. Ugyancsak problémás a 241. 
jegyzetben említett Szalay Pál azonosítása: az 
Alacskán, 1913-ban született Szalay Pál mellett joggal 
merülhet fel Szalai (vagy Szalay) Pál (Budapest, 19Í5. 
szeptember 3. -  Los Angeles, 1994. január 16.) könyv- 
kereskedő, nyilas ifjúsági vezető (Sombor-Schwei- 
nitzer is így említi!), 1944-1945-ben a Nyilaskeresztes 
Párt rendőrségi összekötője, a budapesti gettó fegy
veres rendőrségi védelmének megszervezője is, aki 
2009-ben Izraelben megkapta a Világ Igaza kitüntetést. 
Kisebb szerkesztői figyelmetlenség pl., hogy Kozmov- 
szky Tibor adatai a 216. és a 263. jegyzetben is szere
pelnek (az utóbbi helyen részletesebb adatokkal), a 63. 
jegyzetben szereplő Oltvány Imre valójában Oltványi 
(eredetileg Ártinger) Imre; a 85. jegyzetben említett 
Odoaker, aki az utolsó római császárt, Romuius

Jegyzetek._____________________________________
1 Vallomások a hallak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 
2. vkf Osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH 
fogságában ín  feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet 
szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. A 
bevezető és a kísérőtanulmányokat Haraszti György, Kovács 
Zoltán András és Szita Szabolcs írta. A jegyzetek, a kép- és doku
mentumválogatás Haraszti György és Kovács Zoltán András 
munkája. Kiadja az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára és a Corvina Kiadó. Budapest, 2007, 661 p„ ISBN 
978 963 135336 5)

: Sombor-Schweinizternek a baloldali mozgalmakról készített 
összefoglalóját Konok Péter adta ki: Dr. Sombor-Scliweiniizer 
József előadása az államellenes mozgalmakról <1937). (Múltunk. 
2003. 2. sz„ 199-230. p.)

Augustulust lemondatta hatalmáról, valójában nem 
koronáztatta magát császárrá, csupán az Itália királya 
címet vette fel.

A fentiek természetesen nem kisebbítik Kovács Ta
más érdemeit: a szövegben szereplő személyek, pártok 
azonosítása kemény, hangyaszorgalmat igénylő kutatói 
feladat, s nemcsak a történelmi kontextus, hanem a 
lexikális szakirodalom széleskörű ismeretét is 
feltételezi. Arról pedig Kovács Tamás nem tehet, hogy 
az életrajzi adatok dokumentálása -  néhány biztató 
kezdeményezés (az on-line elérhető Magyar Életrajzi 
Index. Magyar Életrajzi Kalauz stb.) ellenére -  
Magyarországon még nem nevezhető kielégítőnek, 
amit a jegyzetekben szereplő számos személy esetében 
a teljes adatsorok vagy halálozási adatok hiánya is 
mutat.

Összegezve: Sombor-Schweinitzer feljegyzésének 
teljes szövegű közlése -  Kovács Tamás eligazító 
bevezetésével és a szöveg értelmezését, feldolgozását 
elősegíteni hivatott jegyzeteivel -  a magyar történetku
tatás fontos forráspublikációja, amely azonban kissé 
több szerkesztői figyelmet érdemelt volna.

Élesztős László

3 Néhány példa (kiegészítve az elérhető teljes adatsorokkal): a 132. 
jegyzetben gróf Széchenyi Lajos született 1902. október 28-án 
Erdőcsokonyán. meghall 1963. június 21-én Buenos Airesben: a 150. 
jegyzetben Payr Hugó született 1888. augusztus 24-cn Budapesten, 
meghall 1976. május 18-án Budapesten: a 155. jegyzetben Sulyok 
Dezső születeti 1897. március 28-án, meghalt 1965. május 18-án: a 
176. jegyzetben Törcky Dezső halálának adatai helyesen: Luzern. 
1960. szeptember 14.: a 195. jegyzetben nagymegyeri Rátz Kálmán 
meghalt 1951. július 13-án a svájci Bischofzellben; a 222. jegyzetben 
Mokcsay Dezső meghalt 1943. február 8-án Budapesten; a 228. 
jegyzetben Matolcsy Mátyás született 1905. február 24-én, meghalt 
1953. január 20-án: a 239. jegyzetben aranyosrákosi Borbély Andor 
született 1901. szeptember 20-án. meghalt 1974. augusztus 29-én az 
ausztriai Bad Aussccben; stb.

Mindig öröm, ha jelentős, de évek óta hoz
záférhetetlen jogtörténeti művet vehet kezébe az 
olvasó, különösen, ha a figyelemreméltó tar

talomhoz igényes kivitelezés is társul. Ilyen öröm érheti 
azokat az érdeklődőket, akik a Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó által gondozott, A magyar jogtudomány 
klasszikusai címet viselő sorozat köteteit forgatják. Á 
könyvsorozattal, amelyet Dr. Király Tibor, Dr. Máthé 
Gábor és Dr. Mezey Barna szerkeszt, a Kiadó azt a nemes 
célt kívánja megvalósítani, hogy a szerkesztőbizottság 
által „újra-felfedezésre” érdemesnek tartott jogi és 
jogtörténeti művek ismét a közönség rendelkezésére áll
janak.

A 2008 májusában, a budapesti Károlyi Palotában 
tartott könyvbemutatón Szabó Béla Honunk státusjogi 
állása, valamint Beöthy Zsigmond Elemi Magyar 
Közjog című műveit mutatta be a Kiadó. Mindkét 
könyv a közjogtörténet klasszikusai közé sorolandó, 
annak ellenére, hogy napjainkban ritkán említik őket.

Jogtörténeti újdonságok a 
Magyar Közlönykiadónál
Szabó Béla: Honunk státusjogi állása
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008, 227 p.
ISBN 978 963 9722 44 6

Beöthy Zsigmond: Elemi magyar közjog 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008, 142 p.
ISBN 978 963 9722 46 0

Szabó Béla 1848. április 30-án nyomdába adott 
könyvének értékét növeli az is, hogy a szerkesztők 
függelékként annak a Concha Győzőnek a recenzióját 
csatolták az eredeti mű reprint szövegéhez, aki Szabót
gyakorlatilag elsőként emelte ki a feledés homályából - __
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1935-ben, több mint nyolcvan évvel könyve nyomdába 
adása után. Szabó Béla e főművében -  amelynek teljes 
címe: A magyar korona országainak státasjogi és 
monarchiái állása a pragmatica sanciio szerint -  a 19. 
századi önálló nemzetállam kritériumait összegzi azzal 
az alapossággal és nagy történelmi 
háttérismerettel, amely a kor állam
történészeit jellemezte. Munkáját, 
amelyet már 1848 telén elkészített, a 
cenzúra miatt akkor még nem adhat
ta ki. A sajtószabadság kimondását 
követően tehette csak közzé, de vál
toztatott a szerkezetén: az eredetileg 
meglevő második részt, amely 
egyes, 1848-ban megvalósult re
formok javaslatát tartalmazta, ki
vette a könyvből, és csakis a Ma
gyarország státusjogi állásáról szóló 
részt adta sajtó alá, mert úgy vélte, 
hogy ez a téma továbbra is megle
hetősen ismeretlen mind a hazai jog
tudományban, mind a jogi oktatás
ban.

A könyv különlegessége, hogy 
Szabó műve megírása idején.

• 1848-1849-ben -  kortársaival összevetve -  egyedi 
álláspontot képviselt az államközi jogi kapcsolatokról 
és a szuverenitás tartalmáról. Míg Széchenyi István és 
Eötvös József úgy vélte, hogy hazánk kizárólag a 
Monarchia keretein belül képes hatékony (kül)politikai 
erőt kifejteni, Szabó, Deák Ferenccel szimpatizálva, 
inkább a viszonylagos politikai önállóságot kívánta 
elérni. Azonban némileg Deákénál is radikálisabbá 
teszi elméletét az, hogy eltérően ítélték meg a 
Pragmatica sanctio államjogi fontosságát. Deák azt az 
álláspontot képviselte, hogy a Pragmatica sanctio nem 
más, mint „a Monarchia politikai 
nemzeteinek jogalapja”, míg Szabó 
szerint a Pragmatica sanctio nem 
alapozza meg a ..közös ügyek” intéz
ményesülését a kormányzásban; a 
két állam csupán a fejedelem szemé
lyében, a perszonálunióban kapcso
lódhat egymáshoz. Szabó eltért korá
nak forradalmi lelkületű gondo
lkodóitól abban is, hogy az 1848. 
márciusi eseményeket nem tartotta 
önmagukban forradalminak, hanem 
egy olyan nyugat-európai esemény- 
sorozat hazai lecsapódásaként értel
mezte őket, amely elkerülhetetlen 
volt. Éppen ezért szerinte március 
15-ének történései sem voltak ele
gendőek önmagukban egy új alkot
mányjogi rend kialakításához: „tör
vényes státusjogi állásunk rehabilitá
cióját” nem csupán a márciusi ifjak
nak köszönhetjük. Ráadásul úgy vélte, hogy a hazai

__közélet reformjához nem feltétlenül szükséges a nyu-
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gat-európai elvek recepciója: a magyar jog, a „magyar 
ősi állam” elveivel valósítható meg a változás.

Szabó művének további erőssége az, hogy a fenti 
nézeteinek alátámasztására rendkívül részletesen 
értekezik a birodalmi államkapcsolatok jogi jellegéről.

Véleménye szerint a közép-kelet- 
európai viszonyok között, ahol a nép, 
a nemzet, az állam fogalma gyakran 
csak kevéssé fedi egymást, az 
államkapcsolatok különösen fontos 
stúdiumot jelenthetnek egy közjo
gász vagy politikus számára, hiszen 
,.Egy politikai, független álladalom 
létezhet egy nemzettel s több néppel 
együtt, de több nemzetből egy poli
tikai álladalom teljes lehetetlenség.” 
Ez hazai viszonyok között Szabó 
értelmezésében azt jelenti, hogy bár a 
magyar nemzet sátusjogi „pactum 
conventum”-ot kötött mindenkori 
fejedelmével, de ebből a pacaimból 
az következik, hogy hazánk a hozzá 
kapcsolt részekkel és tartományaival 
együtt független, saját államisággal 
rendelkező ország, amelynek önálló 

alkotmánya, törvényei, kormánya van, más országokkal 
pedig mellérendelt, egyenrangú félként képes érdemi 
külpolitikát folytatni.

Talán ezekből a zárt. összeszedett logikai érvelések
ből is érződik az az egész művet átjáró összefogottság 
és a teljességre törekvés igénye, amely miatt a Szabó 
művét újra felfedező Concha Győző így méltatta a 
szerzőt: „magyar tudományosságunk megizmosodását 
csak akkor várhatjuk, ha saját szellemi glóbuszunk 
minden pontját gondosan nyilvántartjuk...”.

* * *

Beöthy Zsigmond műve is az 
újdonság erejével hat, de nemcsak a 
mai olvasóra, hanem újdonságnak 
számított megjelenésekor is; 1846- 
os kiadásakor az Elemi magyar 
közjog című munka volt az első 
magyar nyelvű közjogi összefoglaló. 
A rövid elméleti bevezetővel induló 
mű szerkezete miatt a mai olvasónak 
talán furcsa lehet: a szerző a 104 §- 
ból álló könyvben káté- vagy 
lexikonszerű rövidséggel foglalta 
össze mindazt, amit Magyarország 
polgári alkotmányáról és közigaz
gatásáról 1846-ban tudni lehetett. 
Megismerhető belőle tehát a király, 
a nemesség, az egyházak jogállása, a 
vallásszabadság megítélése és az 
országgyűlés működése, a dikaszté- 

riumok szerepe, a megyék, a városok és a törvénykezési 
szervezet felépítése. Mindez azért érdekes kordoku-
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tö rténeti siem le

menium, mert 1846-ban járunk, abban a korszakban, 
amiről így írnak a kiadvány szerkesztői: „Ne feledjük, 
hogy a hatalommegosztás előestéjén vagyunk, 
különösen a király-országgyűlés-dikasztérium triász 
vonatkozásában, de még fel sem merül a megyei 
attribútumként kezelt sedria megszüntetése, az igaz
gatási szerv kettős funkciójának száműzése. Ez „csak” 
a kiegyezési remekmű hozadéka lesz az 1869:4. te. 
megalkotásával.” Érdemes arról is megemlékezni, hogy 
Beöthy miért tudott az állam és a közigazgatás minden 
szervéről áttekintően írni; élete során volt szolgabíró, 
közalapítványi bizottsági elnök, titkár a Közoktatásügyi 
Minisztériumban, ügyvéd, kúriai bíró, királyi táblai 
tanácselnök, főrendiházi tag és nem utolsósorban a 
református egyház főgondnoka. Sokrétű munkája

lehetővé tette, hogy beható ismereteket szerezzen a 
hazai közjog gyakorlatáról, és, amint azt a szakirodalmi 
munkásságáért kapott kitüntetések tükrözték, tudását 
kiválóan tudta átadni a fiatalabb nemzedéknek is.

A Kiadó mindkét könyve olyan újdonságot jelent a 
jogi könyvkiadásban, amely miatt azok nemcsak a 
jogászok, jogtudósok, hanem a jogi ismeretterjesztésre 
fogékony érdeklődők, vagy éppen más, joggal határos 
tudományterületek művelői számára is hasznos olvas
mányt jelenthetnek.. Csak bízni lehet abban, hogy a 
Kiadó folytatja a jogtudományi klasszikusok kiadásá
nak hagyományát, és a jövőben még több, hasonlóan 
igényes kiállítású, értékes művet bocsát az olvasókö
zönség rendelkezésére.

Kiss Bernadett

A z ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékére látogatott 2009 nyarán a kiterjedt 
nemzetközi egyetemi kapcsolatokat ápoló 

poitiers-i egyetem jogi karának prodékánja, Eric 
Gojosso, aki egyben a poitiers-i Jogtörténeti Intézet 
vezetője is.

A találkozó célja a két kar közötti kapcsolatfelvétel 
volt, amelynek során mindkét fél igyekezett bemutatni 
a náluk folyó tudományos kutatómunkát, különös 
figyelmet szentelve a tanszéki, egyetemi kiadványok, 
könyvsorozatok ismertetésének.

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékéhez hasonlóan a francia kollégák is fontosnak 
tartják a publikálási lehetőségek szélesítését. Ezt szol
gálja egyik új kiadványuk, a Cahiers poitevins 
d ’Histoire du droit (Poitou-i jogtörténeti füzetek) címet 
viselő sorozat, amelyben hazai és 
külföldi jogtörténészek tanul
mányait, közös konferenciák 
összefoglalóit közük francia 
nyelven.

A 2007-ben indult sorozat 
második kötetében egy ljubljanai 
nemzetközi jogtörténeti konfe
rencián és a poitiers-i jogi kar 
alapításának kétszázadig évfor
dulója alkalmából rendezett ün
nepségen elhangzott előadások 
szerkesztett változatait olvashat
ják az érdeklődők.

A szlovéniai konferencián, 
amelyet 2007. augusztus 31-én 
rendeztek a francia és a szlovén 
jogtörténészek, egy-egy jogi fo
galom vagy érdekesebb jogintéz
mény fejlődéstörténetét mutatták 
be az előadók.

Katja Skrubej, a ljubljanai 
egyetem professzora a nyugati 
szláv nyelvben a jogra, a szokás-

A  poitiers-i egyetem 
jogi karának 
új kiadványsorozata
Cahiers poitevins d'Histoire du droit 
Second Cahier 
Szerk: Eric Gojosso 
Poitiers, 2009, 260 o.
ISBN 978 2 275 02807 1

ra és az Úrra (mint Istenre), 
valamint a jogalkalmazásra, az 
ítélethozatalra vonatkozó sza
vakról tartott összefoglalót. Elő
adásában leszögezte, hogy kö
zépkori források feldolgozása, 
kódexelemzések stb. alapján 
egyértelműen megállapítható, 
hogy az Úristenre, de az ítéletet 
hozó világi hatalmasságra is 
hasonló szót alkalmaznak a 
szláv nyelvek: a „gospod” vagy 
„gospodar” kifejezést. Etimoló
giai magyarázata szerint a szó 
elemeiben az „úr” fogalmát 
alkotó különböző tevékenysé
gekre utaló szótöredékek fedez
hetők fel. Pl. a szó egy része je
lentheti azt, hogy „aki a táp
lálékot adja”, másik része pedig 
„a ház ura” jelentésre is utalhat. 
Ezek a fogalmak kezdetben az 
egyházi nyelvbe szivárogtak be, 
majd a szóbeli joai eljárási cse-
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