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z MTA-ELTE Jogtörténeti Kutatócsoportja 2019ben megkezdett kutatómunkájának központi ele
me a kontinens regionális fejlődésének tükrében
a XIX. századi Habsburg Birodalom és az Osztrák-Ma
gyar Monarchia keretei között alkotmányos helyét kereső
Magyarország jogalkotási, jogalkalmazási, jogtudományi
önállóságának vizsgálata.
Ajog szuverenitását egyfelől az állami szerkezetek biz
tosították vagy korlátozták. A jog rendszerszintű működé
tudomány szélsőnemzeti létből adódó harmonizációs igé
sét meghatározták az osztrák és a dinasztikus érdekek,
nyekre adott reakciójának vizsgálatát olyan meghatározó
melyek a jogalkotás szintjén akadályozhatták a szabad
területeken, mint a kodifikáció, nemzetiségi és kisebbségi
jogformálás lehetőségét. Az európai nagyhatalmi politi
jogok, sajtószabadság és állampolgári jogok, valamint a
kák, az aktuálisan szerveződő, majd átalakuló/felbomló
közigazgatási jog modernizációja.
szövetségek, együttműködések gazdasági érdekek men
A kutatócsoport tagjai, az együttműködő kutatók és a
tén korlátozhatták az önálló akaratérvényesítést. Másfelől
meghívott szakemberek programjának és tudományos
azok a vonzások, melyek a magyar jogi praxist és a jog
kutatásainak az elkövetkezendő években ez az izgalmas
tudományt Európa centruma felé orientálták, korszerűsí
kérdés lesz a gyújtópontja. A csoport munkatársai kutatási
tésre és megújulásra adtak lehetőséget. A modernizációs
területeiken arra keresik a választ, hogy a modernizáció
igényével Nyugat felé forduló magyar jogászság kodifikákényszere és az adaptáció feltétele milyen mozgásteret
ciós mozgalmait az Európa centrumában kialakított képle
adott a magyar jogéletnek; a jogtudománynak, a jogalko
tekhez igazította.
tásnak és a jogalkalmazásnak. Alább a kutatások lehetsé
A kutatás egyfelől arra a kérdésre keresi a választ, hogy
ges irányait vázolják, mintegy kijelölve azt a zónát, ahol a
a XIX-XX. századi magyar fejlődés mennyiben függött
magyar jogfejlődés szuverén elemei, önállóságot garantá
az Európa-centrumtól, s mennyiben (ez különleges adott
ló intézményei és megragadható jellegzetességei regiszt
ság) egy kisebb, de regionális kerettől: az Osztrák-Ma
rálhatók.
gyar Monarchia rendszerétől. A magyar alkotmányos
A kutatócsoport tagjairól és kutatóiról, tudományos ta
folytonosság és közjogi tradicionalizmus mennyiben tudta
nácskozásairól és kiadványairól az érdeklődők folyama
ellensúlyozni a determináló hatásokat, illetve milyen há
tosan tájékozódhatnak a kutatócsoport honlapján (https://
nyadban és hogyan adaptálta az integrációs elvárásokból
mtajogtortenet.elte.hu).
fakadó követelményeket. Másfelől a kutatás tervezi a jog-
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magyar polgári perjog fejlődéséről szólva Magyary Géza foglalta össze processzuális jogunk ala
kulásának egyik legfontosabb jellemzőjét, mond
ván, „a nyugati jogintézmények állandó befolyása alatt
perjogunknak egészben véve ugyanaz a fejlődési iránya,
mint aminő a nyugati perjogoké”.1 Balogh Jenő a büntető
perjog történeti fejlődésének összegzésében szögezte le,
hogy
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„jelenlegi büntető perjogunk [...] nem a régi magyar
jogfejlődés eredménye, hanem a XIX. századfolyamán
kifejlett continentális vegyes rendszer alapulvételével
foglaltatott törvénybe. Ehhez képest tételes bűnvádi
perjogunk gyökerei nem a hazai jogfejlődésben, hanem
azon évszázadokra visszanyúló jogtörténeti evolutióban keresendők, amelyen a külföldi perjogok is ez idő
szerint nyugosznak. ”2
Csemegi Károly a jogászok helyzetéről és a joggyakorlat
és jogtudomány viszonyát elemezve fogalmazott úgy, hogy
„a mit a fejlődés rendszere alakított és létrehozott; a mi
egyenlően áll Franciaországra, mint a Német biroda
lomra; ez utóbbira épp úgy, mint Olaszországra: azon
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A nyugati jogintézmények
állandó befolyása alatt
mi sem fogunk változtatni. A civilisatiónak sok kanáli
sa, de csupán egy rendszere van. E rendszer útmutatása
szerint fogjuk elérni mi is a jogászat haladásának ál
dásait, a melyen azt az előbbre haladott államok meg
szerezték. A tanulás szigorú kényszerétől a jogászatban
épp oly kevéssé lehet többé menekülni, mint a tudo
mány más ágaiban.”3
A magyar magánjog zónájában, mely, mint köztudott, a
legtovább egységes szabályozás, polgári törvénykönyv
nélkül maradt jogterület volt, az európai kodifikációs ha
tások ugyancsak kimutathatóak. Ahogyan Horváth At
tila fogalmazott, „a kiegyezés után Magyarország minél
gyorsabb és minél eredményesebb gazdasági felzárkózása
érdekében a magyar igazságügyi kormányzat a magyar
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