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80. évfordulóján -  
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Jogtudományi Karán

Magyary Zoltán kiemelkedő közigazgatás-tudomá
nyi munkássága -  az ún. szocializmus időszaká
ban történt háttérbe szorítása, felejtésre ítélése 
után, s az életmű politikai vonatkozásainak máig tartó vi

tatottsága ellenére -  az elmúlt években végre az őt meg
illető helyre és elismertségre került a magyarországi tudo
mányos és közéletben.

Az életmű maradandó értéke a Magyar Közigazgatás
tudományi Intézet (MKI), amelyet Magyary professzor a 
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtu
dományi Kara jogelődjében alapított 1931-ben. Az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kara, illetve Közigazgatási Jogi 
Tanszéke az MKI alapításának 80. évfordulója alkalmá
ból 2011. június 9 - 10-én tudományos konferenciát és ki
állítást szervezett A közigazgatás tudományos vizsgálata 
egykor és ma címmel.

A konferencia célja a szervezők szándéka szerint Ma
gyary Zoltán egyéniségének, munkásságának, az MKI 
tevékenységének bemutatása, valamint a közigazgatással 
foglalkozó mai megközelítések és kutatások számbavéte
le volt. A konferencia fövédnöki tisztét Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi 
miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia Közigaz
gatás-tudományi Szakbizottságának elnöke, Kilényi Géza 
töltötte be, kifejezve ezzel a közigazgatás-tudományi el
mélet és a létező közigazgatás összekapcsolódását.

A konferenciának különleges aktualitást adott egy kö
zeli esemény: június 14-én mutatta be Navracsics Tibor 
a Magyary Zoltán nevét viselő új közigazgatás-fejlesz
tési programot (Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
program -A  haza üdvére és a köz szolgálatában), amely
nek alapeszméje a jó állam, amely nem létezik jó köz- 
igazgatás nélkül. A Kormány azért támasztotta fel az MKI 
jogutódaként a Nemzeti Közigazgatási Intézetet (NKI) is, 
hogy az szakértői hátteret biztoson a közigazgatás-fejlesz
tési munkához.

A konferencián Navracsics Tibor helyett a Közigaz
gatási és Igazságügyi Minisztériumot (KIM) Kis Norbert 
miniszteri biztos képviselte, aki megnyitójában kiemel
te: a Magyar Közigazgatástudományi Intézet jelképezi a 
pragmatizmus és a tudományos munka egyfajta hasznos 
elegyét, amely a kormányzati stratégiákat kívülről kívánja 

_  alakítani. Az intézet sikerében nagy szerepe volt Magya- 
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ry Zoltán zsenialitásának, aki az összetett igazgatási, köz
politikái kérdéseket érthető módon tudta megfogalmazni, 
világos javaslatokká transzformálni. Kis Norbert értéke
lése szerint a professzor az összetett jogi, közigazgatási 
kérdéseket közérthetően tudta megfogalmazni, gondolatai 
időtál lóak; az elméletet gyakorlatibbá, a gyakorlatot tudo
mányosabbá kívánta tenni, az állami élet megújításának, 
racionalizálásának irányában kutatott.

Egy kétnapos konferencia keretei természetesen nem 
elégségesek egy ilyen szerteágazó kérdéskör valamennyi 
aspektusának még csak felvázolására sem. A konferencia 
tematikája így három nagyobb témakör köré rendeződött. 
A történeti jellegű előadásokban szó volt az MKI alapí
tásáról, Magyary Zoltán egyéniségéről és munkásságáról 
(Mezey Barna, az ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az ELTE 
rektora), a közigazgatási kutatások múltjáról és jelenéről 
(Fazekas Marianna, az ELTE egyetemi docense, az ÁJK 
Közigazgatási Jogi Tanszékének vezetője), A közigazga
tás tudományos megközelítései „blokkban” a közigaz
gatási jogtudományról (Tamás András, egyetemi tanár, 
Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi 
Kar), a közigazgatás alkotmányosságáról és demokratiz
musáról, a Bibó-Magyary-vitáról (Kukorelli István, egye
temi tanár, ELTE AJK), a közmenedzsment irányzatról és 
változásairól (Horváth M. Tamás, egyetemi tanár, ELTE 
ÁJK), a közigazgatás és a közpolitika kapcsolatáról (Je
néi György, egyetemi tanár, BCE Közgazdaság-tudomá
nyi Kar), az elektronikus közigazgatás fejlesztéséről, a 
folyamatszemlélet jelentőségéről (Balogh Zsolt György, 
egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem ÁJK), A köz- 
igazgatás működése blokkban -  a konferencia második 
napján -  pedig a gyakorlati közigazgatás egyes kulcs
kérdéseiről: a magyar kormányzati viszonyok állandó
ságáról és változásairól a rendszerváltozás után (Müller 
György, egyetemi docens, BCE Közigazgatás-tudományi 
Kar), a helyi önkormányzatok fejlődésének perspektívái
ról (Kiss László, alkotmánybíró, egyetemi tanár, Pécsi Tu
dományegyetem ÁJK), a közszolgálat változásairól (Ba
lázs István, egyetemi docens. Debreceni Egyetem ÁJK), 
a közigazgatási eljárásjog változásairól Valló Józseftől 
napjainkig (Kilényi Géza, professor emeritus, Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar), 
a közigazgatás feletti bírói ellenőrzéséről, a közigazgatási 
bíráskodásról (Patyi András, egyetemi docens, Széchenyi 
István Egyetem Deák Ferenc ÁJK), valamint a közigazga
tási jogi felelősségről (Nagy Marianna, egyetemi docens, 
ELTE ÁJK). A konferencia levezető elnökei Ficzere La
jos professor emeritus (ELTE ÁJK), Varga Zs. András, a 
legfőbb ügyész helyettese, habil. egyetemi docens (PPKE 
Jog- és Államtudományi Kar), Imre Miklós dékán (BCE 
Közigazgatás-tudományi Kar), Torma András (egyetemi 
tanár, Miskolci Egyetem ÁJK) és Kaltenbach Jenő egye
temi docens (Szegedi Tudományegyetem ÁJK) voltak.

Az alábbiakban a jogtörténeti vonatkozású előadásokat 
emeljük ki, de utalnunk kell rá, hogy több referátum is 
Magyary Zoltán kutatásaiból, munkásságából indult ki, 
azt gondolta tovább, vagy vetette össze a mai kutatások
kal, eredményekkel.
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történeti szem le^— ^

Vitéz kismagyari MAGYARY ZOLTÁN

1888. június 10-én született Tatán, római katolikus családban. 
Édesapja Magyary Lajos magyar királyi honvéd alezredes, 
nagybátyja Magyary Géza akadémikus, polgári eljárásjogász 
professzor volt. Magyary Zoltán 1906-ban, a  budapesti Piaris
ta Gimnáziumban tett érettségi vizsgát, majd felvételt nyert a 
magyar királyi Pázmány Péter Tudományegyetem Jog-és Ál
lamtudományi Karára, ahol 1910-ben államtudományi dokto
ri, 1912-ben jogtudort oklevelet szerzett. Ez évben a Vallás- és 
Közoktatási Minisztériumban kezdte meg közszolgálati pályá
ját; kiváló adottságainak köszönhetően végigjárta a köztisztvi
selői ranglétrát. A z 19I8/1919-es tanévben meghívott előadó 
volt a  Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudo
mányi Karán. 1927-ben magántanári habilitációt szerzett. 1930- 
ban Kmcty Károly utódaként a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetemen a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék, annak 
átszervezése után a Közjogi és Közigazgatásjogi Tanszék veze
tője le tt majd nyilvános rendes tanárra nevezték ki. 1931-ben 
Bethlen István miniszterelnök a közigazgatás egyszerűsítése 
előkészítési munkálatainak megszervezése céljából kinevezte 
racionalizálási kormánybiztossá. Ugyanez évben megalapította 
a Magyar Közigazgatástudományi Intézetet -  ez volt a  neves 
Magyary-iskola, amely számos tanítványt nevelt, s  számtalan 
könyvet jelentetett meg. 1932-ben feleségül vette Techert Mar
git filozófust. Magyary Zoltán angol, francia, latin, német, olasz 
és orosz nyelvtudása révén Nyugat-Európában, az  USA-ban 
és a Szovjetunióban is tanulmányutat tett, szerzett impresszióit 
beépítette kutatásaiba. 1933-ban előadást tartott az  V. Nemzet
közi Közigazgatás-tudományi Kongresszuson Bécsben. 1936- 
ban főelőadó volt a  VI. Nemzetközi Közigazgatás-tudományi 
Kongresszuson Varsóban. 1936-ban a közigazgatás-tudomány 
máig egyetlen világszervezete, az I1AS/IISA egyik alclnökévé 
választották. A z 1937/1938-as tanévben a Pázmány Péter Tu
dományegyetem dékánja volt. 1936-1938-ban munkatársaival 
és tanítványaival a tatai járás tudományos vizsgálatát végezte. 
Monográfiái -  a korban szokatlan módon -  angolul, franciául 
és németül, neves külhoni kiadóknál jelentek meg, s  az USA- 
tól a Szovjetunióig recenzeálták műveit. Bár három szor jelölték 
akadémikusnak, mégsem választották meg. Tizenkét monog
ráfiának volt önálló szerzője, társszerzője vagy szerkesztője. A 
szovjet ffont elől menekülve, 1944-ben Tatára, majd Héregre, 
az erdészházba költözött. 1945. március 24-én -  az átvonuló 
szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására -  felesé
gével együtt öngyilkos lett.

A Magyary-iskola az alapító halálával m egszűnt ugyan, de 
hatása máig jelen van tudományos életünkben. A  M agyary- 
iskola fennmaradt könyvtárat és iratanyagait az  ELTE 
AJK Közigazgatási Jogi Tanszéke őrzi. Tatán mellszobrot 
és emléktáblát állítottak tiszteletére. N evét őrzi a  tatai 
Magyary Zoltán Művelődési Központ, a  M agyary Zoltán

E-közigazgatástudományi Egyesület, a  M agyary Zoltán 
Népfőiskolái Társaság és a M agyary Zoltán Közigazgatási 
Szakkollégium, továbbá a  M agyary Zoltán-díj, illetve a 
M agyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj. Emlékét idézi 
Bereményi G éza A tanítványok  című filmje.

Monográfiái: A m agyar állam  kö ltségvetési jo g a . K öz
ig a zg a tá sijo g i tanulm ány (Stádium , Budapest, 1923,224 p.); 
A m agyar tudom ánypolitika alapvetése. Szerkesztette (Egye
temi Nyomda, Budapest, 1927, 628 p.); A m agyar közigaz
g a tá s racionalizálása  (Egyetem i N yom da, Budapest, 1930, 
184 p.); A m agyar tudom ányos nagyüzem  m egszervezése. 
N yolc év a  m agyar tudom ányos é le t korm ányzásában  (Da- 
nubia, Budapest, 1931, VIII, 233 p.); A m agyar közigazgatás 
tüköré: közigazgatásunk ügyei és eljáró szervei (M ártonfly 
Károllyal és N ém ethy Im rével) (Egyetemi Nyom da, Buda
pest, 1932, X XX V+782 p.); D ie E ntstehung einer internatio- 
nalen  W issenschaftspolitik. D ie G rundlagen dér ungarischen  
W issenschaftspolitik. Szerkesztette (Félix M einer-Egyetemi 
Nyom da, Lcipzig-B udapest, 1932, 683 p.); A m erikai állam 
élet. A közigazgatás ú tja  a z  É szak-A m erikai E gyesült Á lla 
m okban (Egyetem i Nyom da, Budapest, 1934, 302 p.); A M a
g ya r K özigazgatástudom ányi In tézet (M KI 15. sz. kiadványa, 
Budapest, Egyetem i N yom da, 1934, 189 p.); A közigazgatás 
legfőbb vezetése szervezési szem pontból (Budapest Székesfő
város Házinyomdája, Budapest, 1936,150 p .); L 'organisation  
des au torités e l su rto u t le  ró le  du c h e f du gouvernem ent au 
sein  de V adm inistrútion p u b lique  (C1SA, Varsovie, 1936, 160 
p.); The Industria l S ta te  (T. N elson, N ew  York 1938, 203 p.); 
A közigazgatás és az em berek. Ténym egállapító tanulm ány a  
ta ta i já rá s  közigazgatásáról. K iss Istvánnal (M KI, Budapest, 
1939,377 p.); A szociá lis várm egye. A  K om árom  m egyei köz

jó lé ti és gazdasági szövetkezet m űködése Szerkesztette, Kiss 
Istvánnal (Dunántúl, Budapest, 1941, 120 p.); M agyar köz- 
igazgatás. A  közigazgatás szerepe a  XX. szá za d  állam ában  
(Egyetemi Nyomda, Budapest, 1942, XV, 674 p.).

Irodalom: Berényi Sándor: M agyary Zoltán szellem i 
öröksége  (Állam és Igazgatás, XLIII, 1988. 9. sz., 769-778. 
p.); Szaniszló József: A M agyaiy-iskola  háború u tán i sorsa. 
K özigazgatás-tudom ány történeti visszapillantás (ELTE ÁJK 
Államigazgatási Jogi Tanszék-M agyar K önyv Alapítvány, 
Budapest, 1993); Lörincz Lajos: M agyary Z oltán  m unkássága  
nem zetközi összehasonlításban  (M agyar K özigazgatás, XLV,
1995.4. sz., 241 -244 . p.); N agy Ferenc (szerk.): In  M em óriám  
M agyary Zoltán  (M agyar Tudományos A kadém ia Könyvtára, 
Budapest, 1995); Saád József: M agyary Z oltán  (Új Mandátum 
Kiadó, Budapest, 2000); Kői Gyula: M agyar}’ Zoltán, m int az 
összehasonlító  közigazgatás ú ttörő  m űvelője  (Jogtudományi 
Közlöny, LXIII, 2008. 7 -8 . sz., 352-360. p.).

K ői G yula

Mezey Barna A M agyar K ö zig a zg a tá stu d o m á n y i In té 
zet létrehozása a b u d a p esti jo g i ka ro n  1931-b en  című elő
adásában méltatta az általa csak „beskatulyázhatatlan tu
dósnak" nevezett Magyary Zoltánt és ismertette az MKI 
alapításának előzményeit és megvalósulását, az intézet 
korszerűen felszerelt oktatási és kutatási egységének létre
hozását a tudományegyetem Szerb utcai szárnyában, a ki

váló szakemberekből álló intézeti munkacsoport -  Mezey 
professzor szavaival: „Magyary Zoltán munkaszerveze
te", „a tanítványok” -  kialakítását. Magyary személyisé
ge, széleskörű műveltsége meghatározta az intézet műkö
dését, amelyet fokozatosan az egész magyar közigazgatás 
központjává kívánt fejleszteni. Az MKI először tűzte ki 
céljául a közigazgatás multidiszciplináris kutatását, mind



a közigazgatás elméletének, mind gyakorlatának néző
pontjából, bevonva a kutatásokba metajurisztikus tudo
mányokat is (közigazgatástan, közigazgatási politika stb.). 
Az intézet létrehozásának hátterében meghúzódott a kor 
egyik határozott törekvése, a közigazgatás racionalizálása 
és reformja is. Az ELTE rektora kiemelte: „A konferenciá
val nemcsak Magyary Zoltán munkásságára, hagyatékára 
emlékezünk, hanem az egyetem közigazgatási oktatására 
is”. Magyary munkásságának fontos tanulsága, hogy a fo
lyamatokat összetettségükben, a magyar múlthoz és az or
szág intézményrendszeréhez illeszkedően kell szemlélni.

Fazekas Marianna Közigazgatási kutatások egykor és 
ma című előadásában elmondta: a rendezvénnyel nemcsak 
Magyary Zoltán munkásságának kívántak emléket állíta
ni, hanem meghívták a közigazgatással foglalkozó kü
lönböző tudományterületek képviselőit is. Tanszékvezető 
asszony szerint az MKJ missziója az volt, hogy a közigaz
gatás teljességét vizsgálja -  mind a kutatási témák, mind 
a tudományos megközelítések és módszerek szempont
jából. Magyary és az MK1 jelentősége részben ebben a 
komplexitásban rejlik, amely nemcsak tematikus gazdag
ságot jelent, de módszerbeli komplexitást is. Emellett Ma
gyary volt a hazai közigazgatási tudományok történetében 
az, aki először tudta nemzetközi szintre emelni a saját és 
az intézete kutatásait és eredményeit. Arra a kérdésre, va
jon van-e tartalmi párhuzam a közigazgatás-tudományok 
80 évvel ezelőtti művelése és a jelenkori kutatások között. 
Fazekas Marianna egyértelmű igennel válaszolt. A pár
huzam megragadható abban, hogy mindkét korszakban 
a közigazgatási korszakváltás a tudományos elemzések 
tárgya, amelynek során az állam szerepének, a közigaz
gatás funkcióinak, struktúrájának, feladatainak gyökeres 
átalakítása történt. A különbség főként az, hogy Magyary 
és munkatársai nemzetállami keretek között gondolkod
tak, míg napjainkban, egyfajta posztnemzeti állapotban, a 
globalizálódó világ keretei között „nemzetállamokon túli 
kormányzásról” beszélhetünk. A 2008 óta tartó gazdasági 
válság újjáértékelte az állam szerepét, megcáfolta a neo
liberális dogmát az állami szerepvállalás káros voltáról. 
A közigazgatás-tudomány fő feladata tehát napjainkban 
az, hogy a nemzetállami közigazgatás helyét és lehetősé
geit az új, globális világgazdasági erőtérben vizsgálják. 
Magyary minden eszközzel igyekezett intézetét és mun
katársait a nemzetközi közigazgatási kutatásokba bekap
csolni. Ma már természetes közeg minden kutató számára 
a nemzetközi tudományos világ, s ezt követeli meg többek 
között az uniós tagsággal járó „újfajta nemzetköziség” is. 
Magyary Zoltán intézetének kutatásai az új kihívásokra a 
közigazgatás tudományos vizsgálata tárgyköreinek kitá
gításával, a vizsgálati módszerek kibővítésével próbáltak 
válaszolni: Magyary szerint a cél „a közigazgatási tudo
mányok egész területének művelése” a közigazgatástan 
összefoglaló név alatt, illetve az intézet tudományos ered
ményeinek hasznosítása a közigazgatás gyakorlatában. 
Az intézet nagyszabású tényfeltáró vizsgálatokat (a tatai 
járás teljes körű feltérképezése, városmorfológiai kutatás), 
s -  mai szóval -  modellkísérleteket is végzett (pl. a tatai 
mintajárás, a szociális vármegye programja). Napjainkban 
a komplexitásra törekvés ugyancsak megfigyelhető, de a

kutatók nem egy műhelyben, hanem különböző kutatócso
portokban, intézményekben, egymástól függetlenül dol
goznak, s hiányzik a különböző kutatások összerendezé
se. Előadása utolsó részében Fazekas Marianna Magyary 
Zoltán kutatásainak politikai aspektusaival foglalkozott. 
Magyary azzal, hogy intézetét az egyetemen hozta létre, a 
kormány befolyásától való függetlenséget próbálta bizto
sítani. Mégis sokféle politikai támadás érte, pl. a korabeli 
német, olasz, spanyol fasiszta közigazgatási rendszerek 
tanulmányozása miatt. A professzor éles különbséget tett 
politika és közigazgatás között: „A politika bizonyos álla
mi célok elérésének a művészete, a közigazgatás e célok 
elérésének eszköze. A kettő úgy viszonylik egymáshoz, 
mint a zenében a kompozíció és az előadás.” Ma már egy
értelmű, hogy a közigazgatás kutatásában nemigen lehet 
politikamentes kérdést találni.

Tamás András Közigazgatási jogtudomány című elő
adásában részben fogalmi és jogfilozófiai tisztázásra tö
rekedett. Kiindulópontja: a közigazgatás az államhoz kap
csolódik, annak jellegzetes cselekvése, tevékenysége, az 
államiság egyik életjele”. A felvilágosodás évszázada óta, 
amikor a jogegyenlőség, a jogalkotás és a jogalkalmazás 
következetes elkülönítése, a közigazgatás jogszerűsége 
stb. lett a jogértelmezés alapja, a jog felsösége és auto
ritása lépett a rendi korszak uralkodói felsösége és auto
ritása helyébe. A polgári társadalom új alapokra helyezte 
a közigazgatást is; a joguralom, a törvényesség elve és a 
jogállam a jogot tette működésének alapjává. A jogilag 
szabályozott, jogszerű közigazgatás feltétele az alkotmá
nyosság és a törvényesség. A modem államban -  a jog
nak a közigazgatásban való előtérbe helyezésével -  a 
csúcspont a közigazgatási bíróság és az alkotmánybíróság 
intézménye. Magyarországon a közigazgatás mint tudo
mány a 18. században kamerális ismeretként jelent meg; 
a kameralisztika tárgyának rendszerezése, egységes mód
szerekkel való kezelése vezetett el a közigazgatási jog
hoz. Ettől fogva, lényegében napjainkig a közigazgatás 
jogi értelmezése volt a meghatározó. A jogi megközelí
tés, az önálló dogmatika kidolgozása Tomcsányi Móric 
és Ereky István müveiben található meg. Magyary Zol
tán kora alkotmányjogi és jogfilozófiai elképzeléseinek 
megfelelően foglalta össze a közigazgatási jog alapjait, 
kibővítve a tudományos üzemszervezéssel (management 
Science). A közigazgatás nem jogtudományi értelmezé
se az USA-ban bontakozott ki, Magyary is amerikai útja 
után javasolta a management-értelmezés hasznosítását a 
magyar közigazgatásban -  ezen irányzat hazai képvise
lőjének tekinthető, még akkor is, ha elméletébe átvette 
a közigazgatási jogtudomány tételeit. Tamás András elő
adása végén a közigazgatás jogtudományi értelmezését le 
nem zárható folyamatként határozta meg. Napjainkban a 
közigazgatási jogtudomány fő feladata a hazai időszerű 
tudományos megállapítások és az egyidejű EU-s tételek 
harmonizációja, egysége lehet.

Kukorelli István A közigazgatás alkotmányossága és 
demokratizmusa (A Bibó-Magyary-vita) című előadásá
ban arra a kérdésre kereste a választ, hogy „meghatároz- 
hatók-e az alkotmányos közigazgatás kritériumai?” Be- 
szélhetünk-e alkotmányos közigazgatásról, alkotmányos



közigazgatási jogról? A válasz megtalálása annál is in
kább fontos, mert a 20. század eleje óta tartó államfejlődés 
egyik jellemzője a végrehajtó hatalom, a közigazgatás sú
lyának növekedése, feladatainak szaporodása mind a jog
alkotásban, mind a jogalkalmazásban. Magyary Zoltán és 
Bibó István vitája is lényegében a közigazgatás alkotmá
nyosságáról szólt. A Magyar Szemleben 1943-1944-ben, 
eredetileg Magyary és Szontagh Vilmos között zajlott vita 
kiváltója Magyary Magyar közigazgatás (1942) című kor
szakos monográfiája volt. A vita foként az eredményesség 
és a jogszerűség fogalma körül, a közigazgatási jog és a 
közigazgatástan szintézisének jogossága felett bontako
zott ki. Szontagh nem fogadta el Magyary koncepcióját 
a közigazgatástannak a hatékonyság oldaláról való vizs
gálatát. Magyary szerint az alkotmány és a közigazgatás 
szétválaszthatatlan, az alkotmány válsága egyben a köz- 
igazgatás válsága is, s a közigazgatásnak a kor színvonalá
ra emeléséhez az alkotmány reformjára van szükség. Bibó 
István A jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, 
erős végrehajtó hatalom című írásában újraértelmezte a 
hatalommegosztás klasszikus elvét, s elutasította Magyary 
koncepcióját, miszerint a modem és eredményes közigaz
gatás feltétele alkotmányjogi változtatások, főként a par
lamentáris kormányrendszer megszüntetése lenne. Bibó 
szerint nem a végrehajtó hatalmat kell erősíteni, hanem a 
politikum hatását kell csökkenteni a szakszerű, szolgálat- 
szerű és jogszerű közigazgatással szemben. A két gondol
kodó a közös célt, az állampolgároknak nyújtott minőségi 
közszolgáltatást más-más alkotmányos úton képzelte el. 
Kukorelli professzor előadása második felében a közigaz
gatással szembeni alkotmányos 
követelményekről szólt, s ezeket 
szembesítette a 2012. január 1-jén 
hatályba lépett új Alaptörvényben 
foglaltakkal, megemlítve, hogy ab
ban a közigazgatás alkotmányos 
védelmi szintje az eljárásjogban 
erősödött, ugyanakkor több kér
désben (pl. a hatalommegosztás új 
rendje, a közigazgatás pártatlan
sága) hiányérzetének adott han
got -  amely hiányokra már Bibó is 
felhívta a figyelmet. Alkotmányos 
közigazgatásról akkor beszélhe
tünk -  zárta előadását Kukorelli Ist
ván -, ha van alkotmányos védelmi 
szint, s az működik is.

Kilényi Géza Valló Józseftől 
napjainkig (A közigazgatási eljá
rásjog változásai) című előadásá
ban, részben szubjektív élmények 
alapján, a magyarországi közigaz
gatási eljárásjogi törvényhozás 
fejlődését vázolta fel az 1901:2. 
tc.-töl kezdve, az 1933:16. tc.-en és az 1957. évi IV. tör
vényen át a 2002-ben elkészült Ket.-ig, illetve annak 
2008-as és 2010-es novellájáig. Kilényi professzor kü
lön kiemelte az 1925. évi osztrák -  mint ilyen a világ 
első -  közigazgatási eljárásjogi törvénye nyomán a Ma-

gyary-iskola eljárásjogásza, Valló József által készített 
színvonalas törvénytervezetet, valamint a Keresztes-Fi- 
scher Ferenc belügyminiszter megbízásából Szitás Jenő 
minisztériumi osztálytanácsos által kidolgozott, 1939- 
ben publikált tervezetet. Végül egyiket sem fogadták el, 
nagy valószínűséggel a minisztériumi bürokrácia vétóz
ta meg mindkettőt. Az 1957-es törvény megkönnyítette 
a jogalkalmazó szervek munkáját, s, ha szűk körben is, 
bevezette a bírósági kontrollt. Az 1980-ban megindított 
kodifikációs felülvizsgálatnak részese volt Kilényi pro
fesszor is; az előadás e részében közvetlen élményanya
gából kaptak ízelítőt a hallgatók. Az új kodifikáció azon
ban csak több mint két évtizeddel később született meg, 
ugyancsak Kilényi Géza tevékeny közreműködésével.
A minisztériumok saját javaslataival „szétvert” törvényt 
egy ún. salátatörvénnyel és két novellával kellett „hasz
nálhatóvá tenni”.

***

A konferenciához kapcsolódóan, Magyar Közigazgatás- 
tudományi Intézet 1931-1945 címmel, a Magyar Köz
igazgatástudományi Intézet (Magyary Intézet) dokumen
tumait bemutató időszaki kiállítás nyílt az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kara Egyetem téri épületének előcsarnoká
ban. A 12 tárlóban bemutatott anyagot, Magyary Zoltán 
életének és intézetének értékes dokumentumait, képeit, 
könyveit a Közigazgatási Jogi Tanszék gyűjteményéből 
állították össze. A tárlatot Máthé Gábor, a Budapesti Cor- 
vinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának egyete

mi tanára nyitotta meg. Máthé pro
fesszor kiemelte: (Magyary Zoltán) 
„Tevékenységének tudomány- 
történeti jelentőségét elsősorban 
az adja, hogy az 1850 óta kettős 
pályán mozgó közigazgatás-tudo
mányt: a közigazgatási jogtudo
mányt és a közigazgatási politikát 
az egyetemi oktatásban addig nem 
képviselt közigazgatástannal és a 
tudományosan alátámasztott racio
nalizálási kutatások eredményeivel 
egyetlen szintézisbe: a magyar köz
igazgatás-tudományba ötvözte.”

A kétnapos rendezvény alkalmá
val, a hajdani intézet bejáratánál le
leplezték azt az emléktáblát, amely 
a Magyary Zoltán által megálmo
dott és sikeresen működő Magyar 
Közigazgatástudományi Intézetnek 
állít méltó emléket.

A szerkesztő, Fazekas Mari
anna és a kiadó munkájának 
köszönhetően, dicséretes gyor

sasággal megjelent a konferencia anyagát tartalmazó ta
nulmánykötet is: A közigazgatás tudományos vizsgálata 
egykor és ma. 80 éve jö tt létre a budapesti jogi karon a 
Magyar Közigazgatástudományi Intézet. Az ELTE Ál
lam- és Jogtudományi Karán 2011. június 9-10-én ren- _
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dezetl konferencián elhangzott előadások. Szerkesztette 
Fazekas Marianna (Gondolat Kiadó, Budapest, 2011, 
160 p. ISBN: 978 963 6933 74 6), amely a tanácsko
zás résztvevőinek segít visszaidézni az elhangzottakat, 
a további érdeklődőknek pedig megismerhető teszi a

Magyar Közigazgatástudományi Intézet alig másfél 
évtizedes, páratlanul gazdag tudományos tevékenységét 
és a közigazgatással foglalkozó tudományok mai kutatási 
témáit és eredményeit.

É. L .

225 éve született 
Fáy András

Fáy András (1786. május 30.-1864. július 26.) reform- 
politikus, a nemzet mindenese, sokoldalú ember volt: 
szolgabíró Pest vármegyében, a református egyház 
gondnoka, író, a Hazai Első Takarékpénztár alapítója.

Fáy András életének csúcspontja arra az időszakra 
esett, amikor Magyarország kez
dett kiemelkedni az 1810-es évek 
súlyos gazdasági és politikai vál
ságából, s a reformnemzedék elő
hírnökei (akik közé Fáy is sorolha
tó) már hallatták szavukat. Ebben 
a helyzetben Fáynak sem lehetett 
más célja, mint a vezető réteg hi
báinak éles bírálata és ennek se
gítségével az elit szellemiségének, 
életstílusának megváltoztatása.
A korszak föurainak többsége, né
hány kivételtől eltekintve, élete 
nagy részét Bécsben töltötte, ma
gyarul alig vagy egyáltalán nem tu
dott, s csak azzal foglalkozott, hogy 
az udvar kegyét minél jobban meg
nyerje magának. Fáy tisztában volt 
a vármegyerendszer hiányosságai
val és a kisnemesség végletes kon
zervativizmusával is -  írásaiban, 
meséiben ezeket a problémákat is tárgyalja.

A reformkor (1830-1848) közel két évtizede alatt a 
magyar gazdaság és társadalom nagy erőfeszítéseket tett, 
hogy egyre súlyosbodó lemaradását a nyugati kapitalista 
világrenddel szemben behozza, vagy legalább mérsékel
je. Ezekben az évtizedekben Magyarországon kizárólag 
békés, törvényes eszközökkel, bámulatra méltó szívós
sággal, következetességgel és határozottsággal küzdött a 
társadalmi elit világlátott, széles körben tájékozott, a kor 
követelményeit helyesen megítélő része céljai eléréséért. 
Mindezt olyan körülmények között kellett véghezvinni- 
ük, amikor a cenzúra még a magánleveleket is felbontotta, 
Metternich kancellár pedig nem riadt vissza a már szinte 
elfeledett felségsértési perek felelevenítésétől sem rend
szere védelme érdekében. A reformnemzedék több jeles 
tagja, köztük Kossuth Lajos és Wesselényi Miklós éveket 
raboskodtak, mások, például Szemere Bertalan, mene
külni kényszerültek a kormányzat elől. A liberális eszmé- 

_  két követő, egyre szélesebb tábor mellett természetesen 
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más politikai elveket valló csoportok is léteztek a kora
beli Magyarországon: a konzervatív erők a fennálló rend
szer védelme mellett kardoskodtak, ezért teljes mértékben 
együttműködtek az udvarral. Voltak, akik anyagi jólétüket 
és kiváltságaikat féltették, de soraikban helyet foglaltak 
olyanok is, akik konzervatív nézeteik ellenére támogatták 
a gazdasági és kulturális fellendülést szolgáló kezdeménye
zéseket, mint például gróf Dessewfly Aurél. A centralisták 
a vármegyerendszer felszámolását és reformokat támoga

tó, központosított kormányzat meg
szervezését kívánták elérni. Kisebb 
radikális csoportok is alakultak a 
reformkor utolsó éveiben, de ezek 
jelentősége csak 1848-ban nőtt meg.

Az említett politikai csoportosu
lások természetesen korántsem vol
tak egységesek. A liberális ellenzék 
legrégibb, fokozatosan elszigete
lődő magvát Széchenyi István és 
néhány híve alkotta -  közéjük tar
tozott Fáy András is. A reformtábor 
tagjai elhatárolódtak az erőszakos, 
forradalmi megmozdulásoktól, az 
átalakulást kizárólag békés eszkö
zökkel igyekeztek megvalósítani. 
Elsődleges feladatuknak a nemzet 
gazdasági és kulturális életének fel
lendítését tűzték ki, és csak ezek 
megvalósulása után kívántak politi
kai átalakulást. Nem akartak szem

behelyezkedni a Habsburg-házzal, a magyarság jövőjét 
a birodalmon belül képzelték el. Szerepük különösen az 
1830-as években volt meghatározó, az 1840-es évek nem
zedéke tisztelte ugyan a reformfolyamat elindítóit, de ta
nácsaikat már nem fogadta meg.

Fáy pályafutását is alapvetően meghatározták a fentebb 
vázolt folyamatok. Életének legtevékenyebb periódusa az 
1820-1830-as évekre esett. Országgyűlési képviselőként 
többször jelent meg Pozsonyban, Pest vármegye gyűlésein 
rendszeresen tartott nagyhatású beszédeket. Tevékenysé
gének megkoronázása és lezárása volt a Hazai Első Pesti 
Takarékpénztár létrehozása 1840-ben, amelynek megala
pítására Fáyt egy tizenöt évig tartó zavaros ingatlanhistó
ria lezárása késztetett. „Cselekedjünk, mert élet csak a tett, 
mert csak a tettnek van emlékezete” -  vallotta Szemere 
Bertalan is, akinek külföldi takarékpénztárakról szóló be
számolója, valamint gróf Széchenyi István Hitel című mun
kája voltak ihletői. Fáy valósította meg a gyakorlatban Szé
chenyi István hiteleszméit, még akkor is, ha a legnagyobb


