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Szabó István

Közjogi hagyományok 
és jogtörténet

Napjainkban a jogtörténet oktatásának céljáról is 
disputák folynak. A jogászképzés jelenlegi rend
szere a történeti tárgyakat az ún. szakmai ala
pozó ismeretek körébe sorolja. Ezen tárgyak fő feladata 

a gimnáziumiból az egyetemi padokba éppen csak átült 
hallgatóknak az első impulzusok megadása, vajon mi is az 
a jog, mi is az a jogtudomány. A tételes jogi tárgyakat ok
tató kollégáink elvárása pedig az, hogy az alkotmányjog, 
a büntetőjog, a polgári jog oktatását ne a semmiből kelljen 
megkezdeni. Mindez tárgyaink tanrendi elhelyezését is 
determinálja, azok a jogász szak mintatantervében, szinte 
minden hazai jogi karon, az első két félévben szerepelnek.

Pedig tárgyaink, mint arról már sokat beszélgettünk, 
magasabb évfolyamokon oktatva, a jogi műveltség kiszé
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lesítését is szolgálhatnák. Persze ez a funkció most sem 
kizárt, de nem vitatható, hogy a tételes jogi tanulmányok 
után lényegesen hatékonyabb lenne. Leginkább római jo
gász kollégáinktól hallhatjuk, mennyivel többet tudnának 
adni a hallgatóknak, ha a polgári jog befejezése után ok
tathatnák a tárgyat. És azért mondottam, hogy tárgyaink 
szinte minden kar jogász mintatervében az első éven sze
repelnek, mert az ELTE-n az Egyetemes jogtörténetet je
lenleg is eme másodikként említett funkcióval oktatják. 
S persze az előadásom tárgyát képező közjogi hagyomá
nyokról is teljesen másként lehetne beszélni, ha a hallga
tók mire a mi tárgyainkat felveszik, például már tudnák, 
mit is jelent az, hogy jogállam.

Az oktatás mellett azonban arról sem szabad megfeled
kezni, hogy kutatási tevékenységet is folytatunk, és mivel 
az akkreditáció folyamán oktatásra való felkészültségün
ket elég jelentős részben kutatási tevékenységünkkel iga
zoljuk, a két tevékenység (oktatás és kutatás) munkánk 
során szorosan össze is kapcsolódik.

Az is természetes, hogy az ismeretalapozó „kényszer” 
csak az oktatásban áll fenn, a kutatásban a második funk
ció (a jogi műveltség kiterjesztése) dominál. De a kény-
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szert is szándékosan szerepeltetem idézőjelben, mert az 
oktatásban az ismeretalapozást egyáltalán nem tartom 
haszontalanabb feladatnak, mint a jogi műveltség szé
lesítését. A középiskolai történelemanyag -  különösen a 
középkori és újkori részeknél -  elég széles alkotmánytör
téneti és némi büntető- és magánjogtörténeti elemeket is 
tartalmaz, amelyet jól tudunk egyetemi tárgyainkhoz kap
csolni. Ne feledjük el, hogy a jogtudomány olyan sajátos 
ismeretanyag, ami egyetlen gimnáziumi főtárgyhoz sem 
kapcsolható. Márpedig az egyetemi tanulmányokat vala
milyen kapcsolódási ponton kell megkezdeni, nem vélet
len, hogy egy mérnökhallgató töménytelen mennyiségű 
matematika és fizika tanulásával kezdi egyetemi éveit. 
A jogászképzésben a középiskolai történelemanyag és a 
jogtörténet kapcsolódásánál erősebb kötési pontot nem
igen találunk. És legyünk abban is őszinték, ha a tételes 
jogász kollégák a joganyag növekedésére hivatkozva az 
óraszám, netán a tantárgyak számának növelését igénylik, 
első évre akkor sem akarnak lejönni. Így az ismeretalapo
zó funkció tárgyaink védettségét is növeli.

Eme hosszabb bevezető után, a címre rátérve, a mai 
előadásomban azt igyekszem boncolgatni, vajon közjogi 
hagyományainknak milyen szerepe lehet a joghallgatók 
ismereteinek alapozásában, illetőleg a jogi műveltség ki
szélesítésében. Az elmúlt években az új Alaptörvény R. 
cikk (3) bekezdése, miszerint: „Az Alaptörvény rendel
kezéseit (...) történeti alkotmányunk vívmányaival össz
hangban kell értelmezni ” a kérdést, elég elemi erővel, a 
viták középpontjába állította. Az először leadott előadás
címem még az volt, hogy „Alaptörvény és jogtörténet”, 
amit később módosítottam „Közjogi hagyományok és 
jogtörténet”-re. Úgy éreztem, az eredeti címből egy olyan 
következtetés is levezethető lett volna, hogy az R. cikk 
(3) bekezdés nyomán 2012. január 1-e óta a történeti al
kotmány szerepében valamilyen markáns változás állt elő, 
valami, ami már magszűnt, az R. cikk (3) bekezdés által 
újra él. Annak viszont a látszatát is szeretném elkerülni, 
hogy az R. cikk (3) bekezdésének valamiféle konstitutív 
hatályt tulajdonítsak. Az Alaptörvény csupán egy fennál
ló tényt erősített meg, a történeti alkotmány vívmányainak 
hatásai ettől nem lettek erősebbek, és nem lesznek gyen
gébbek akkor sem, ha netán az az R. cikk (3) bekezdését 
egyszer hatályon kívül helyezné. A gondolatmenetünket 
így azzal kell folytatnunk, vajon az 1949-es szocialista al
kotmány hatályon kívül helyezte-e a történeti alkotmányt?

Számomra nehezen megfogható probléma, hogy egy a 
szokásjogon nyugvó szabályrendszert jogalkotási aktussal 
hatályon kívül lehet-e helyezni? A hatályon kívül helyezés 
fogalma ugyanis elég erősen az alkotott joghoz kötődik. 
Természetes, hogy a történeti alkotmányhoz kapcsolódó 
törvényeket hatályon kívül lehet helyezni, de ezek csak 
kiegészítő szerepet töltöttek be a szokásjog mellett. Még 
akkor is, ha a XX. század első felére az államélet működé
sének nagyobb részét már törvények szabályozták.

A szokásjog és a törvényi jog (pontosabban fogalmaz
va a jogkeletkezés és a jogalkotás) kapcsolatában szá
momra mindig egy nehezen tisztázható problémát jelen
tett, miként tudják vagy egyáltalán le tudják-e egymást 
rontani? A szokásjogot leronthatja egy újabb szokás, mert

ha a bírói gyakorlat változik, az előző feledésbe merül. 
Ugyanígy az országgyűlés által alkotott törvényt egy má
sik törvénnyel meg lehet változtatni, hatályon kívül lehet 
helyezni. De Werbőczynek a törvényrontó szokásról írt 
gondolatai már egy mélyebb elméleti problémát jelente
nek. Ugyanígy az ellenkezője is, a törvénnyel hatályon 
kívül helyezett szokásjog is bonyolult probléma. A szokás
jog hatályon kívül helyezése lényegében egy tiltást jelent: 
ezután ezt és ezt nem szabad így csinálni, hanem úgy kell, 
ahogy a törvény írja. Érzésem szerint mindez a történeti 
alkotmányra is igaz, amely így akkor szűnik meg, ha fe
ledésbe merül, vagy a rá történő hivatkozást valamilyen 
alkotott jog megtiltaná.

Azt gondolom, hogy a feledésbe merülés még nem tör
tént meg, így a történeti alkotmánynak azon elemei, ame
lyek a hatályos Alaptörvénnyel nem ütköznek, minden 
további nélkül alkalmazhatóak. Akkor is, ha az Alaptör
vény nem tartalmaz ilyen irányú rendelkezést. Márpedig 
a történeti alkotmány több olyan alkotmányos alapelvet 
is tartalmaz, amely napjaink államberendezkedésében is 
sarokpontokat jelentenek.

Egyes régebbi tételes jogi rendelkezésekről (törvé
nyekről) elvitatkozhatunk, hogy bírtak-e olyan időtálló 
hatással, amely a történeti alkotmány vívmányai közé 
emeli őket. A történeti alkotmány sok évszázados fejlő
déssel kikristályosodott alapelvei azonban kétséget kizá
róan idesorolhatók. És azért tartom fontosnak őket, mert 
ezek az alapelvek a jogállamisághoz kapcsolhatóak. Sze
rintem nem vitatható, hogy Magyarországon, különösen 
a XIX. század második felétől, a jogállami lét jellemzői 
markánsan megjelentek. S ehhez a két világháború közötti 
időszak is szorosan kapcsolódott, már ha a történeti alkot
mányt nem az 1938 és 1944 közötti jogfosztásokkal azo
nosítjuk. Ez a jogállamiság pedig nem csupán a polgári 
kor állambölcseleti gondolkodásából nőtt ki, hanem erős 
gyökerekkel kötődött a történeti alkotmányhoz is.

A jogállam terén 1867 után elért eredményeket azon
ban sokan negligálják a demokratikus államműködés hiá
nyosságai miatt. Érzésem szerint a két elem (demokrácia 
-  jogállam) között nincs olyan szoros kapcsolat, ami miatt 
az egyiknél felmerülő (vélt vagy tényleges) hiányosságok 
a másik oldalon elért eredményeket teljesen lenullázhat
nák. Vagyis a történeti alkotmány jogállamiságra vonat
kozó alapelveit akkor is vállalható múltnak tekinthetjük, 
ha a demokratikus államműködésben netán hiányosságok 
lettek volna.

Ennek egyik kézzelfogható bizonyítéka például a neo
abszolutizmussal kapcsolatos tudathasadásos állapotunk.
E szűk két évtized kormányzata demokratikusnak (alkot
mányosnak) nemigen mondható, ugyanakkor számos a 
polgárok jogbiztonságát szolgáló intézkedés született. Pél
dának okáért a telekkönyv bevezetése a tulajdonhoz való 
jog biztosításában nagy előrelépést jelentett. A jogbizton
ság erősítése pedig vitathatatlanul a jogállamiság erősödé
sét jelenti. De a kiegyezés utáni Osztrák Császárság egész 
működése is hasonló volt. Egy dinasztikus államot na
gyon nehéz, szinte lehetetlen demokratikus (parlamentá
ris) módon kormányozni, az osztrák államműködésben a 
monarchikus legitimitás a Monarchia összeomlásáig dön-
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tő szereppel bírt. Emellett viszont ki merné elvitatni, hogy 
az 1867 és 1918 közötti Ausztria a korabeli Európában a 
jogállamiság egyik mértékadó egysége volt. Más államok 
ne tekintsék mintának?

A történeti alkotmányunk alapelvei tehát a jogálla
misághoz kapcsolhatóak. S ha néhány példát szeretnénk 
hozni belőle, akkor elsőként a Szent Korona tanból eredő 
hatalommegosztást említeném. A törvényhozó és végre
hajtó hatalom szétválása ugyanis nem a polgári átalakulás 
szüleménye volt, hanem már jóval korábban, a rendiség 
megerősödésével megvalósult. És bő 600 évvel ezelőtt en
nek nem állambölcseleti gyökerei voltak, hanem a király 
és a rendek „birkózásának” eredményeként jött létre. Ahol 
az abszolutizmus felszámolta a rendi hatalommegosztást, 
a XVIII-XIX. században kartális alkotmányok választot
ták szét a két hatalmi ágat. És nem véletlenül beszéltem 
a történeti alkotmánynál szétválásáról, s kartális alkot
mánynál pedig szétválasztásról. Mert az egyiknél ez egy 
fejlődési folyamat eredménye, a másiknál pedig egy jog
alkotási aktusé.

A 150-200 évvel ezelőtt született kartális alkotmányok 
a törvényhozó és végrehajtó hatalom mellett már a bírói 
hatalmat is elkülönítették. Vagyis az abszolutizmus mono
litikus hatalmi rendszerét rögtön három részre bontották. 
A történeti alkotmányokban azonban a törvényhozó és 
végrehajtó hatalom szétválását követően évszázadok tel
tek el, mire a független bírói hatalom is kialakult. Ezek a 
folyamatok például Magyarországon csak a XVIII. szá
zadra erősödtek fel. A bírói hatalom függetlenségére a pár
tatlan ítélkezés miatt volt szükség. Feltehetjük a kérdést, 
vajon Magyarországon a pártatlan igazságszolgáltatás ezt 
megelőzően nem létezett? Az csak a közigazgatástól való 
elválasztással valósult meg?

Erre a válasz mindképpen nemleges. A pártatlan ítélke
zés fenntartásához az igazságszolgáltatásnak a közigaz
gatásról történő leválasztása csak akkor vált szükségessé, 
mikor utóbbinál felerősödött a centralizáció. A középkori 
államok csupán annyi feladatot láttak el, amely a létezé
sük fenntartásához feltétlenül szükséges volt. Köztudott, 
hogy az újkorban jelentős változás állt elő, az állami te
vékenység egyre inkább kiszélesedett. A közigazgatás te
vékenysége egyre szélesebb körű lett, s a funkciók széle
sedésével együtt pedig a centralizáció is felerősödött. Ez 
egyben a hierarchia erősödését is jelentette, amelynek ke
retei között a pártatlan döntések meghozatalára már nem 
volt teljes a garancia. A hierarchikus rendszerbe szerve
zett közigazgatás sem válik jellegénél fogva részrehajló
vá, a pártatlanságnak az ő működését is jellemeznie kell, 
csak a hierarchiában erre nincs korlátlan garancia. A róla 
leválasztott bírói hatalomnál viszont sokkal inkább. Egy 
középkori városbírónál és esküdttársainál azonban külö

nösebb veszélyt nem jelentett a pártatlanságra, ha az igaz
ságszolgáltatás mellett közigazgatási tevékenységet is 
végzett. Egyik nap ítélkeztek, másnap tűzrendészeti kér
désekben döntöttek, ingatlan-nyilvántartást vezettek, stb. 
Senki nem feltételezte, hogy utóbbi tevékenysége miatt 
bírói döntései részrehajlóvá váltak volna. Azért, mert a 
közigazgatási tevékenységét nem egy hierarchia része
ként végezte. A magyar alkotmányfejlődésben a közigaz
gatás feladatainak bővülésénél és az ezzel párhuzamos 
centralizációnál jelentős mérföldkő volt a Helytartótanács 
1723-as felállítása. És nem a véletlen műve, hogy ezzel 
párhuzamosan egy bírósági szervezeti reform is lezajlott, 
amelynek központi eleme volt az igazságszolgáltatás köz
igazgatásról való leválasztásának elindítása.

A független (pártatlan) igazságszolgáltatás a jogbizton
ságnak (jogállamiságnak) fontos eleme. Ennek gyökereit 
pedig nyugodt szívvel vezethetjük vissza a középkorra is, 
amikor a közigazgatás és az igazságszolgáltatás még nem 
volt elválasztva egymástól.

A hatalommegosztás elvétől továbblépve, a jogállami
ságnak (a jogbiztonság megteremtésének) nem vitatható 
jellemzője a szerzett jogok védelme sem. Így közjogi ha
gyományainkból feltétlenül fel kell idézni a jogkiterjesz
tés elvét, aminek legmarkánsabb állomása az 1848-as 
jobbágyfelszabadítás volt. A jogegyenlőséget nem jog
fosztással, hanem mások jogainak kiterjesztésével való
sították meg. A magam részéről idesorolnám az 1926-os 
felsőházi reformot is, amikor az összes 1918 előtti jog
címet fenntartották a második kamarában. Ezt bélyegez
hetjük a „feudális maradványoktól terhes reformnak”, de 
tarthatjuk a szerzett jogok védelmének is. A második ka
mara összetételét számottevően átalakították, viszont aki 
egyszer jogot szerzett az ország házában történő megjele
nésre, attól ezt a jogot el nem vették. Számarányukat kor
látozták, de ki nem zárták őket. S jól tudjuk, hogy a jogki
terjesztés elvének élesen ellentmondtak az 1938 és 1944 
közötti jogfosztások. Ugyanúgy az 1945/48 utáni esemé
nyek, amikor jogfosztással próbáltak igazságot teremteni. 
Az 1848-as jobbágyfelszabadítás arra is példa volt, hogy a 
társadalmi igazságosságot szolgáló vagyoni átrendeződé
seket is meg lehet jogállami módon oldani.

Közjogi hagyományainkon továbbhaladva, nem feled
kezhetünk meg az Aranybulláról sem. Nem tarthatjuk vé
letlennek, hogy az Alkotmánybíróság tagjai nyilvános ülé
seiken pecsétjének másolatát viselik nyakukban, hiszen az 
alapjogok védelmében múlhatatlan érdemeket szerzett.

Az előadás időkerete a részletek további kibontását 
nem teszik lehetővé. Ez a rövid áttekintés azonban alá
támasztja, hogy közjogi hagyományoknak mind az egye
temi oktatásban, mind a kutatásban helye van, ami a jog
történet szerepvállalását is vitathatatlanná teszi.
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