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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.

Stipta Isfvón
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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.
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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
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gondolatait arról, hogy mit jelent egyazon időben jog
történésznek és alkotmánybírónak lenni. Összefoglalta 
a szakma kihívásait, kutatási céljait, mindazon momen
tumokat. amelyek eddigi oktatói pályafutására hatással 
voltak. Említette németországi tanulmányútját. ottani 
kutatási témáit, így a középkori magyar egyháztörténe
tet. Felidézte a Bónis György által összegyűjtött egy
háztörténeti adattár összeállításának előtörténetét és az 
1997-ben napvilágot látott Szentszéki regeszták című 
mű kiadási körülményeit.

Dr. Homoki-Nagy Mária Gondolatok a jogtörténet 
szerepéről és helyzetéről a 21. század elején címmel 
fogalmazta meg téziseit. Véleménye szerint a jogtörté
neti kutatásokat nem lehet kizárólag az egyetemes 
fejlődésre alapozni, hanem meg kell vizsgálni az egyes 
népek, nemzetek jogintézményeit. A szerző ráirányítot
ta a figyelmet a Max Planck Intézet hároméves kutatási 
programjára, amely célul tűzte ki a jelentősebb európai 
kódexek hatásvizsgálatát. Ezt követően tárgyalta az 
1848 utáni magyarországi kódex-tervezeteket, és utalt 
arra. hogy milyen hatások nyomán jöttek létre a jog- 
összefoglaló művek és szakirodalmi összefoglalások. 
Külön kitért a magyar és osztrák polgári törvény- 
könyv(tervezetek) közötti párhuzamokra.

A következő tanulmány írója Dr. Kajtár István, aki 
röviden ismertette kutatási területeit, elemezve a terü
leti sajátosságok és a helyi körülmények relevanciáját a 
jogtörténeti ténykutatásban. Rámutatott a jeles magyar 
jogászok munkásságára, és utalt a jogtörténet változa
tos kutatási lehetőségeire. Kiemelte a jog és a kultúr
történet viszonyát, hivatkozva Werner Ogris Bécsről írt 
híres útikalauzára. írását egy felettébb érdekes foga
lommal. a jogtörténeti génbank meghatározással zárta.

Ezt követően Dr. Máthé Gábor ismertette gondola
tait a jogtörténetről. Definiálta a jogtörténet fogalmát, 
vázolta a magyar jogtörténet fontos korszakait, és állást 
foglalt a jogtörténészek mai feladatairól. A jogtörté
nésznek. aki tanár és/vagy kutató is egyben, ismernie 
kell az európai államok kulturális fejlődésének alap
vetőjellegzetességeit. A lexikális tudás, az állandó ké
szültség. a jogforrások ismerete, a jogdogmatikai mód
szer alkalmazása garantálhatja csupán a sikeres mun
kát. A tanulmány egy hermeneutikai problémát is fel
vetett. amely a tényállás és a jogi norma között fennál
ló feszültség miatt keletkezik. A szerző a bíró és jog- 
történész tevékenységét állítja párhuzamba.

Dr. Mezey Barna köszöntő gondolatait a szokásjog 
szerepének elemzésével kezdte, majd azt taglalta, ho
gyan lett önálló tudomány a joghistória, és milyen sze
rep hárul az egyetemi professzorokra a jogtörténet ku
tatásában. A szerző a magyar jogtörténet oktatásának 
sajátos helyzetére hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, 
hogy milyen fontos a jogi tanulmányok során a jogi 
nyelvi kategóriák megismerése, amelyeket éppen a jog

történet segítségével sajátíthat el az elsőéves hallgató. 
Felvetette, hogy nem csupán az első tanévben kellene 
oktatni a tárgyat, hanem felsőbb évfolyamon is. ami sa
ját egyetemén már gyakorlattá is vált.

Dr. Rácz Lajos ünnepi köszöntőjének címe: A jog
történet szerepe és helye a mai Magyarországon. írását 
a jogtörténet és általában a történelem fontosságának 
hangsúlyozásával kezdte, majd Lósy Imre és Lippai 
György hercegprímások tevékenységét említette, akik 
segítségével a Pázmány Péter által alapított nagyszom
bati egyetemen 1667-ben létrejött a jogtudományi kar. 
Ezt követően a jog három tradicionális területével, a 
római joggal, az egyházi joggal és a feudális joggal fog
lalkozott. illetve negyedik forrásként említette a Jus 
Patriumot. A továbbiakban a jogtörténet egyetemi ok
tatásának történetét tekintette át. utalt Wenzel Gusztáv 
és Hajnik Imre munkásságára, majd a 18. századtól 
napjainkig vázolta a jogtörténet-tudomány fejlődésé
nek főbb állomásait.

Dr. Stipta István a magyar jogtörténet utóbbi húsz 
évéről osztotta meg gondolatait, említve a legfontosabb 
irányzatokat, szerzőket és műveket. Már tanulmányá
nak elején tisztázta, hogy írásának tárgyát csak a ma
gyarországi intézményekben végzett kutatások képe
zik. Felvázolta az utóbbi két évtized jogtörténet-tudo
mányának helyzetét, tudományos hátterét, majd kitért a 
mai generációra, a doktorandusz hallgatókra, akik meg
felelő utánpótlást jelentenek a szakma számára. Fel
idézte a nagy elődöket (Degré. Bónis. Eckhart), akik 
egyre nagyobb mértékben hatnak a jelenleg alkotókra, 
és akiknek kultusza örvendetes módon újraéledt. Szólt 
a konferenciák, a köztörténeti publikációs fórumok 
<Rubicon, História) fontosságáról, majd áttekintette az 
utóbbi húsz év jellemző kutatási területeit.

A tisztelgő művek sorát Dr. Szabó István A múlt ér
téke és hagyománya című munkája zárja. A szerző azt 
a kérdést vetette fel. vajon lehet e egy tudományterület
tel úgy foglalkozni, hogy nem ismerjük annak múltját, 
hagyományait. A szerző párhuzamot vont a jogtudo
mány és filozófia között. Ezt követően az igazságosság 
fogalmával foglalkozott, majd a szokásjog és az igaz
ságosság. illetve az írott jogi norma és az igazságosság 
viszonyát elemezte.

Összességében megállapítható, hogy az írásokat a 
jogtörténet fontosságába vetett hit és a szakma iránti 
elkötelezettség forrasztja össze. Az olvasó hasznos in
formációkat kaphat a jogtörténet jelenlegi állapotáról, 
egyben áttekintést is a tudományág lényeges történelmi 
fordulópontjairól. A könyv bátran ajánlható minden 
szakmában dolgozó és a jogtörténet iránt érdeklődő ol
vasónak. Ezúton is kívánunk Dr. Werner Ogrisnak min
den szakmabeli nevében boldog születésnapot és to
vábbi sikeres alkotómunkát!

Somogyi Magdolna


