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A z ELTE Bibli- 
otheca luridi- 
ca sorozatának 

jubiláns, 50. kötete 
Schweitzer Gábor 
kimagasló eredmény
nyel megvédett PhD- 
értekezésének átdol
gozott változata. A 
szerző szép kiállítású 
és könyvészetileg is 
magas színvonalú 
művében az eddig el
hanyagolt budapesti 
közigazgatási jog két 
világháború közötti 
történetével foglal
kozik. Hangsúlyozni kell: a könyv írója a közigazgatási 
jogtörténet, és nem a népszerűbb, lazább tudományos 
kontúrokkal bíró közigazgatás-történet fontos részleteit 
kutatta és tette közzé. Köztörténészeinknek folyama
tosan bizonygatjuk, hogy ez a témakör komoly állam- 
és jogtudományi ismereteket feltételez, és tudományos 
mélységben csak ezzel a speciális szakértelemmel tár
ható fel. A szerző kiválóan alkalmas erre a feladatra, 
hiszen jogászként megfelelő szakmai jártasságot szer
zett a vonatkozó törvények, egyéb jogi normák auten
tikus értelmezésében, és azok közé tartozik, akik kellő 
időt szánnak az elsődleges források feltárására.

A szerzői témaválasztás másik jellegzetessége -  szo
kásos toposszal élve -  a helytörténeti közelítés. Ennek 
természetesen vannak kockázatai, hiszen a kutatói moz
gástér korlátozottabb, az elemzés tematikai és földrajzi 
horizontja szűkebb. a vizsgált folyamatok esetlegeseb
bek, a helyi események nem feltétlenül tükrözik az or
szágos tendenciákat. A szerző -  álláspontom szerint -  
már akkor jól döntött, amikor „valóság közeli” PhD- 
tárgykört választott, és „csupán” törvényhatósági szin
tű elemzést vállalt. A feldolgozás is következetes, hi
szen a könyv a fővárosi önkormányzati intézmények 
történetét saját közegében vizsgálja, nem vetíti vissza 
az országos tendenciákat, a helyi közigazgatás tényle
ges folyamatait követi nyomon.

A mű bemutatja a fővárost egységesítő 1872:36. tör
vényt, és részletezi ennek a törvényhatósági bizottságra 
vonatkozó szabályait. Ezt követően ismerteti a fővárosi 
törvényhatósági bizottság 1920. évi újjáalakítását, az 
1924. és 1930. évi helyhatósági testületi reformok tör
vényi hátterét. A feldolgozás középpontjában az 
1930:18. te. megalkotásának folyamata, a törvényter-
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vezet dogmatikai elemzése, továbbá képviselőházi és 
felsőházi vitája áll. A könyvet magas színvonalon meg
írt -  a Horthy-korszak közjogi természetének megítélé
sét árnyaló -  összegzés zárja.

Már az értekezés elbírálásakor pozitívan értékeltük a 
feldolgozás alaposságát. A kiadás alapjaként szolgáló 
disszertáció sem csupán hosszas alkotófolyamat ered
ménye. hanem olyan munka volt. amelynek részered
ményeit a szakmai közvélemény korábban megismer
hette, és véleményezhette. A nyolc tárgybeli tanul
mány, és a jól sikerült munkahelyi vita ismertté tette a 
szerző Budapest-történeti munkásságát. Schweitzer 
Gábor értekezése és továbbfejlesztett jelen műve az 
adott témakör legteljesebb szintézise, eddigi egyetlen 
tudományos összegzése.

A szerző az archivált források és a jogi normák elem
zése révén meggyőzően bizonyítja a konzervatív idő
szak önkormányzat-ellenes törekvéseit, zavarodott 
centralizmusát és egyes társadalmi rétegekkel szembe
ni markáns ellenszenvét. A könyv jól példázza azt a ko
rabeli (de gyakorta újjáéledő) kormánypárti törekvést 
is. amellyel a közigazgatást a politika szolgálatába kí
vánták kényszeríteni.

A könyv különleges értéke, hogy alkotója a tárgybe
li primer forrásokat dolgozta fel. A levéltári anyagok 
mellett kellő szerepet kapott a politikai publicisztika, a 
hírlapirodalom releváns -  és kiegyensúlyozott módon 
szelektált -  forrásköre. A feldolgozás példaadó mód
szertani jellegzetessége, hogy a szerző figyelme kiter
jed a gyakorlat, a jogi érvényesülés szintjére is. A mű 
feldolgozási technikáját tekintve komplex, a kívánatos 
mértékben vegyíti az elemző, a kommentáló és illuszt
ráló írásmódot.
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A tudományos következtetések megalapozottságát 
nézve először a források mennyiségét kell említeni. Az 
ezer fölötti hivatkozás önmagáért beszél, a könyvhöz 
felhasznált monografikus feldolgozások, kézikönyvek, 
szaktanulmányok biztos alapot adnak a tudományos 
szintű következtetésre. Helyeslem, hogy a szerző a ku
tatás megalapozottsága és a tudományos biztonság igé
nyének megfelelő mértékben, korrekt módon használta 
a levéltári forrásokat. Fontosnak vélem, hogy Schweit- 
zer Gábor -  pontos intézmény- és jogtörténeti ismere
tek birtokában -  teljes szakmai biztonsággal értelmezi 
az általános történeti és politológiai jellegű műveket. 
Ez a sajátosság önmagában megkeriilhetetlenné teszi a 
müvet.

A könyv belső arányai jók, a szerző helyes mérték
ben foglalja össze az országos és a fővárosi közigazga
tás folyamatait. Korábban említettem, hogy az érteke
zés szerzője az értekezés tárgyában nyolc komoly ta
nulmányt ín, de a könyv nem ezek összeszerkesztett 
változata, hanem feszes belső arányokat tartó, önálló 
munka. A mű tartalmi, szerkezeti és terjedelmi szem
pontból -  az összehasonlító módszer által is megkívánt 
-  egyensúlyban van.

A könyv olvasmányos, jó stílusban készült, egy 
rendkívül művelt szerző produktuma. Hivatkozási 
rendszere korrekt, a jegyzetek alapján minden idézett 
bibliográfiái egység visszakereshető, ellenőrizhető. He
lyeselhető a forrás- és irodalomjegyzék tagolása, a tu
dományos művek összegző elkülönítése és az alkalma
zott rövidítési technika is.

Schweitzer Gábor fontos könyvet írt a két világhá
ború közötti fővárosi közigazgatásról. A kiválasztott 
évtized (1920-1930) a budapesti törvényhatósági bi
zottság reformjának békés korszaka, a nemzeti-konzer
vatív ideológia zajtalan érvényesítésének periódusa 
volt. Nagy szükség lenne a kutatás időbeli kiterjeszté
sere. a következő másfél évtized markánsabb, az ön
kormányzati mozgásteret jelentősen csökkentő tör
vényhozási és kormányzati döntéseinek feldolgozására. 
Reméljük, hogy a szerző vállalja ezt a feladatot is.
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Első kézbevételkor 
az olvasó nem is 
gondolná, hogy egy 

ilyen szerény terjedelmű 
könyvben milyen mély 
tartalom rejtőzik. A két 
szerkesztő, Dr. Máthé 
Gábor és Dr. Mezey Bar
na a bevezetőben ismer
teti a megjelenés apropó
ját, miszerint egy buda
pesti találkozójukon Dr. 
Werner Ogrisszal élénk 
eszmecserét folytattak a 
jogtörténetről és annak

__ jövőjéről. E találkozó so-
ó"ó

rán jött az ötlet, hogy a hazai jogtörténész műhelyek fe
lelőse. tisztelgő kötettel köszöntsék Ogris professzort 
75. születésnapja alkalmából.

Werner Ogris az osztrák és német jogtörténet kiemel
kedő alakja. Számos (többek között a tokiói, a kansasi) 
egyetem vendégprofesszora, 2005-ben a pozsonyi főis
kola jogtudományi karának dékánja is volt. Tagja az 
osztrák, a szász és a Holland Királyi Tudományos Aka
démiának, tiszteletbeli doktor több egyetemen. A pro
fesszor meghatározó szerepet játszott a magyar-osztrák 
akadémiai kapcsolatok kiépítésében, hosszú ideje szak
mai támogatója és érdemi segítője a magyar jogtörténet 
művelőinek. Kimagasló tudományos tevékenysége, az 
európai jogtörténetben betöltött szerepe vitathatatlan.

A tisztelgő mű nyolc szerzője azonos témakörben, de 
más-más megvilágításban szólt a jogtörténet lényegéről.

D A S W E S E N  
D K K

R E C H T S G E S C H I C I I T E

Werner Ogris 
zum 75. Geburtstag

C .U j  >R >UT»tJ - IÁ IV Á  MlVf.Y

múltjáról, jövőjéről és 
az osztrák-magyar jog- 
történeti kapcsolatok
ról. A tanulmányok 
sokrétűek, de egyazon 
irányba mutatnak: a 
joghistória a jogi okta
tás szempontjából elen
gedhetetlen disciplina, s 
minden jogász számára 
feltétlenül szükséges is
meretkör.

Az első tanulmány
ban Dr. Balogh Ele
mér. alkotmánybíró, a 
Szegedi Tudomány- 
egyetem tanára írta le


