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A  két irat közül az első egy 1963-as előterjesztés, 
amely az akkor még egységes MTA II. (Társa-
dalmi-Történeti) osztályon készült.2 Az átnézett 

iratanyagból nem derül ki, hogy ez az anyag eljutott-e a 
Tudományos Minősítő Bizottság3 ülésére, illetve hogy a 
folyamat hol és minek a következtében akadt el.4 

1967-ben Bónis György – egy másik opus beadásával 
– újra megkísérelte a doktori fokozat megszerzését. A má-
sodik dokumentum, egy részletes önéletrajz, valószínűleg 
ennek kapcsán készült. 

Az MTA doktori fokozatot Bónis György végül 1969-
ben szerezte meg,5 a középkori magyar jogtudó értelmiség 
vizsgálatáról szóló dolgozatával, amely később könyv for-
mában is megjelent.6 

1. Bónis György doktori 
disszertációjával kapcsolatos, az 
MTA TMB számára készült elôterjesztés7 

(1963)

II. osztály.

Doktori disszertáció benyujtásának engedélyezése

Bónis György: jogtörténész, a Fővárosi Levéltár tudomá-
nyos dolgozója, az állam- és jogtudományok kandidátu-
sa. Kandidátusi fokozatát az egyszerűsített eljárások során 
1952-ben kapta, azzal hogy legközelebbi jelentős tudomá-
nyos munkájával közvetlenül a tudományok doktora fo-
kozat elnyerésére pályázhat.

„Buda és Pest bírósági gyakorlata a törökök kiüzése 
után, 1686-1708” cimen benyujtotta doktori disszertáci-
óját és megvédésének engedélyezését kéri. A disszertá-
cióját az Akadémia Kiadónál megjelent 33 ív terjedelmű 
könyv formájában nyujtotta be.

A kérelem az előirt alakiságoknak megfelelt, azt neve-
zett főhatósága támogatja, a párt és személyzeti vélemény 
is a megvédés engedélyezését javasolja.

Bónis György hosszu évekig a szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtörténeti tanszékének tanszékve-
zető professzora volt.8 Egyetemi tanári müködése során 
biztositani tudta a szinvonalas magyar jogtörténeti okta-
tást. Törekedett a jogtörténet marxista szellemü oktatására 
és müvelésére és ebben számottevő eredményeket ért el. 

Az ellenforradalom idején komoly hibákat követett el 
és ezért 1957. juniusában tanszékéről fegyelmi9 után a Fő-
városi Levéltárba helyezték át.10

Bónis György hamar beilleszkedett a Levéltár munkájá-
ba és a rábizott levéltár-részlegben pontos munkával példás 
rendet teremtett. A hivatalvezetéssel és a munkatársaival 
való együttmüködése kifogástalan. Az utolsó 3 évben a le-
véltár fokozatosan bizott rá fontos feladatokat, amelyeket 
mindig lelkiismeretesen és kiválóan végzett el. A munka-
helye véleménye szerint Bónis György igyekszik elkövetett 
hibáit jóvátenni, azok gyökereit felszámolni, jó munkával 
bizonyitani, hogy kész minden tudásával a szocializmus 
fejlődéséért dolgozni. Ezzel a véleménnyel javasolja az en-
gedély megadását a Müvelődésügyi Minisztérium Levéltári 
osztályának személyzeti vezetője és a pártszervezete.

Ezzel összefüggésben meg kell emliteni, hogy a kan-
didátusi felülvizsgálat során az állam- és jogtudományi 
aspiránsbizottság, amely első szinten a felülvizsgálatot 
végezte, kifejezetten indokoltnak és időszerűnek látta, 
hogy Bónis György részére a tudományos kutatásnak az 
eddigiekhez képest jobb feltételeit biztositsuk. Ezt az ál-
lásfoglalást a Bizottság részint Bónis György társadalmi, 
politikai magatartásának alakulására, részint igen jelentős 
jögtörténeti (sic!) munkásságára alapitotta. [1. oldal vége]

Ami Bónis György tudományos munkásságát általában il-
leti, a következőket lehet mondani:

Nehezen felsorolható számu publikációi arról tanus-
kodnak, hogy kiváló felkészültségü tudományos ember.

A felszabadulás után irt munkái marxista szellemű jog-
történeti szemléletről tanuskodnak. A kandidátusi fokozat 
odaitélése óta megjelent munkái közül a következőket ér-
demes kiemelni:

„Hajnóczy József” 1954-ben akadémiai jutalomban ré-
szesitve/

„István király” /1956/
„Egyetemes állam- és jogtörténet /társszerződégben 

(sic!),11 egyetemi tankönyv, 1957/
„Buda és Pest bírósági gyakorlata a törökök kiűzése 

után” /1962/
Az Osztály hozzájárulásával egy monográfia nagyságu 

munkát irt egy nemzetközi kiadvány-sorozatban /A római 
jog és a kánon-jog a középkorban/ a középkori magyar 
jogfejlődésről, ill. a római és a kánon-jog magyarországi 
szerepéről. 

A beadott doktori disszertáció részletes és marxis-
ta szellemü feldolgozását adja Buda és Pest joghatósága 
fejlődésének a törökök kiüzése után. Az adott gazdasági, 
társadalmi és politikai viszonyokkal összefüggésben fel-
tárja a birósági szervezet és személyzet helyzetét az adott 
korszakban Budán és Pesten alkalmazott büntető és ma-
gánjogi, a jogszolgáltatás eljárásjogi szabályait, elemzi az 
idegen jog befolyását, annak mértékét és okait.

Ismeretes, hogy hazánk történetének a törökök kiüzé-
sét követő szakasza számos vonatkozásban tisztázatlan 
és problematikus. A szerző részletes levéltári kutatások, 
tömérdek bírósági ügy feldolgozása alapján kiemelkedő 
mértékben járul hozzá az adott korszak képének tisztázá-
sához.
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Vonatkozik ez mind az olyan fontos kérdésekre, mint 
a törökök kiüzése utáni magyar közigazgatás helyreál-
litásának tényleges menete, a 
Habsburg elnyomó törekvések 
és hazánk egykori fővárosá-
nak önállóságra való törekvése, 
mind pedig arra, hogy hogyan 
alakult a jogszolgáltatás formai 
és tartalmi része a török elnyo-
más alól felszabadult városban. 
A munka a város szervezeti és 
jogi életét addig az időszakig 
követi, míg a városi joghatóság 
gyakorlásában uj, bizonyos fo-
kig önálló korszak kezdődött. 
Bár a munka csak Buda és Pest 
jelzett korszakának történetére 
vonatkozik, jelentős mértékben 
hozzájárul ahhoz, hogy az adott 
korszak Magyarországának tör-
ténetét az eddigieknél jobban 
ismerjük.

Külön érdemes utalni még 
arra, hogy a marxista magyar 
jogtörténetirás, mindenekelőtt 
erre alkalmas és képzett szak-
emberek hiányában számos ne-
hézséggel küzködik [sic!]. A magyar állam- és jogtörténet 
marxista szellemü feldolgozása még számos nagy feladat 
megoldását igényli.

Ebben a helyzetben különösen elismerésre méltó Bó-
nis György doktori disszertációjaként benyujtott munkája.

Mindezekre tekintettel a II. osztály TMB szakbizottsá-
ga12 a disszertáció megvédésének engedélyezését javasol-
ja. [2. oldal vége]

2. Bónis György jogtörténész 
önéletrajza (1967)13

Bp. 1967. okt.25.
Kedves Sándor!14

Itt küldöm a kivánt dokumentumokat.
Esetleges hivatkozás céljából megjegyzem, hogy Budó 
Ágoston osztálytársam volt,15 és Szegeden is tiz évig kol-
légám. Szükség esetén biztosan jó referenciát adna.

Szives lépéseidet előre is nagyon köszöni

igaz barátsággal
[Bónis György]

[1. oldal vége]

Dr. BÓNIS GYÖRGY ÖNÉLETRAJZA

Budapesten, 1914. január 5-én születtem. Édesapám 
ügyvéd volt, édesanyám tanárnő. Középiskolai tanulmá-

nyaimat a budapesti piarista gimnáziumban, jogi tanulmá-
nyaimat a budapesti egyetemen végeztem. 1935-36-ban 

egyéves katonai szolgálatomat 
töltöttem az 1. tüzérosztálynál. 
1936 őszén a jogtudomány sub 
auspiciis gubernatoris doktorává 
avattak. 1936–37-ben közel egy 
évet töltöttem Londonban állami 
ösztöndijjal, itt jogtörténeti ta-
nulmányokat folytattam T. F. T. 
Plucknett16 professzor vezetésé-
vel. 1937–39 között a budapesti 
egyetemi könyvtárában dolgoz-
tam mint napidijas gyakornok, 
majd foglalkoztatott diplomás. 
1939 juliusában a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumba 
segédfogalmazóvá neveztek ki, 
s a törvényelőkésztítő osztályra 
osztottak be. 1940 októberében 
a kolozsvári egyetem magyar 
jogtörténeti tanszékére nyilv. rk. 
tanárrá neveztek ki. 1944 szep-
temberétől 1945 márciusáig 
Budapesten, szüleimnél tartóz-
kodtam, azután visszatértem 
Kolozsvárra. Itt két esztendeig 

voltam az ujonnan szervezett magyar (Bolyai) egyetem 
szerződéses nyilv. r. tanára az erdélyi és román jogtörté-
net tanszékén. 1947 októberében a Magyar Köztársaság 
elnöke a szegedi tudományegyetem állam- és jogtudomá-
nyi karára nevezett ki az egyetemes és magyar jogtörténet 
nyilvános rendes (utóbb: tanszékvezető) tanárává. Itt 1957 
juniusáig dolgoztam, ekkor a Müvelődésügyi Miniszter 
első helyettese fegyelmi uton elbocsátott. (A fegyelmi ité-
let jogkövetkezményeit a Müvelődésügyi Miniszter 1963 
februárjában törölte.) 1957 szeptemberétől a Fővárosi Le-
véltárban dolgozom mint levéltáros, 1964-től az I. osztály 
vezetője.

Nős vagyok (1950-ben házasodtam másodszor), felesé-
gem Dr. Tompa Gabriella bölcsészdoktor. Három gyerme-
kem van, 25, 22 és 16 évesek.

Idősebb fiam a moszkvai Ut- és Vasuti Főiskola utolsó 
éves hallgatója, kisebbik fiam szakmunkás, jelenleg felső-
foku gépipari technikumot végez. Lányom III. gimnáziu-
mi tanuló, a XI. kerületi KISz-bizottság tagja.

1948–49-ben tagja voltam a Nemzeti Parasztpártnak. Tár-
sadalmi munkát végeztem a Magyar Történelmi Társulat-
ban, a TIT-ben, a Magyar-Szovjet Társaságban, a Pedagó-
gus Szakszervezetben, a békemozgalomban. 1956-ban a 
szegedi Népfront-bizottság tagjaként részt vettem a Bul-
gáriában járt küldöttségben.

Tudományos közleményeim száma 119, nem számítva az 
egyetemi és levéltári tanfolyami litografált jegyzeteket. 
1952-ben az akkor alakult Tudományos Minősítő Bizott-
ság a jogi tudományok kandidátusává nyilvánitott. 1954-

Bónis György
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ben Hajnóczy József c. könyvemért akadémiai jutalom-
ban részesültem.

Részben a MTA támogatásával a következő külföldi 
kongresszusokon vettem részt: 1956-ban Leydenben, az 
ókori jogtörténeti társaság, 1963-ban Dublinben és 1966-
ban Rostockban a képviseleti intézmények történetével 
foglalkozó nemzetközi bizottság, 1966-ban Smolenicén 
a magyar-csehszlovák jogtörténészek konferenciáján. 
1964-ben Göttingában a Max Planck-Institut, 1966-ban 
Montpellier-ben a francia jogtörténeti társaság meghivá-
sára tartottam előadást. [2. oldal vége]

Három és fél évtizedes tudományos munkám során több 
témakör foglalkoztatott. Legkorábbi érdeklődésem a jog-
szolgáltatás története felé irányult; feldolgoztam a birósá-
gi szervezet nagy jelentőségü reformját III. Károly korá-
ban (1935), utóbb Mohács utáni erdélyi perjogi forrásokat 
tettem közzé (1942). A jogszolgáltatás segédkönyveinek 
és egyben a gyakorlati jogtanitás forrásainak, a formulás-
könyveknek egész sor tanulmányt szenteltem, rendre Ja-
cobinus János erdélyi kancellár, a somogyvári konvent, 
Uzsai János (Ars Notaria), Petrus de Vines és Magyi Já-
nos formulás- és leveleskönyvének; ezzel a jogi irodalom 
egy elhanyagolt müfaját tártam fel (1947–1967). A birás-
kodás történetét tárgyalják a középkori szentszékekről 
megjelent német nyelvü tanulmányom (1963) és a Buda 
és Pest török utáni birósági gyakorlatáról irott könyvem 
(1962). A tárgykört két irányban is bővitettem; egyrészt 
magukat a jogi felépitmény munkásait, a jogászokat kezd-
tem vizsgálni (Henczelfy-tanulmányom 1953), másrészt a 
középkori kuriai irodák munkáját rekonstruáltam (1963). 
Biráskodás, jogi irodalom, jogtudomány összefonódó 
problémáit igyekeztem megoldani a Ius Romanum Me-
dii Aevi nemzetközi sorozatba a római jog magyarorszá-
gi hatásáról irott tanulmányomban (1964), s ennek egyik 
részletkérdését, a Summa Legum és a Hármaskönyv vi-
szonyát külön is feldolgoztam (1965). Ilyen irányu mun-
kásságom időben legközelebbi és legujabb terméke a Fő-
városi Levéltár polgári és szocialista kori jogszolgáltatási 
iratainak leltára (1966).

Ugyancsak korán kezdtem érdeklődni a jogforrások tör-
ténete iránt. Első önálló publikációm a büntetőtörvény-
könyv 1712-i javaslatáról irt tanulmányom (1934), ezt 
nem sokkal később István király törvényhozásának 
(1938), valamint a magyar és a székely jog viszonyának 
(1942) feldolgozása követte. A magyar törvények kritikai 
kiadásának 1301–1457 közötti kötete (Döry Ferenc gyüj-
tésének bővitett átdolgozása) kéziratban készen áll, 700 
oldalt meghaladó terjedelemben. Legujabban a Rómában 
kiadott középkori történeti repertóriumban láttak napvilá-
got a MTA Történettudományi Intézetének megbizásából 

a magyar jogforrásokról készitett cimszavaim (egyelőre 
A-B, 1967).

Harmadiknak a hübériség és rendiség problémakörét em-
liteném, amelyet a felszabadulás után Kolozsvárt kiadott 
könyvemben igyekeztem jogtörténeti szempontból tisz-
tázni (1947), majd a parlamentarizmus története nemzet-
közi bizottságának kongresszusaira készitett cikkekben 
(mindhárom 1965) vizsgáltam tovább. Ilyen irányu ku-
tatásaimnak jellemzője az egyetemes európai érdeklődés, 
melynek már az angol alkotmánytörténetről a háboru alatt 
megjelent beszámolómban (1940) jelét adtam. Később a 
Sarlós Mártonnal megosztva irt egyetemes állam- és jog-
történeti tankönyv (1957) és a római jog középkori tör-
ténetének ujabb irodalmáról szóló kritikai összefoglalás 
(1962) esnek ebbe a körbe. Természetesen a fent emlitett 
jogforrástani és ezek a rendiségtörténeti vagy egyetemes 
tanulmányaim szervesen kiegészitik egymást. A képvise-
leti intézmények történetéből (1526–1950) kollektiv kuta-
tást kezdeményeztem, melynek keretében számos munka-
társ dolgozik egy, a felszabadulás 25. évfordulójára szánt 
tanulmányköteten.

Végül, de nem utolsó sorban, a haladó jogi hagyomá-
nyok kutatására forditott erőfeszitéseimet emlitem meg. 
A történeti események rendjén haladva, István király éle-
tét és müvét népszerü tudományos könyvben dolgoztam 
fel (1956). Hajnóczy Józsefet, elsősorban jogi és politikai 
nézeteit, monográfiában és ismeretterjesztő könyvben tár-
gyaltam (1954). Ugyanezek a szempontok vezettek Mon-
tesquieu alakjához [3. oldal vége]

és magyarországi […]ásához17 (1956). A XX. század ele-
ji politikai élet sajátos szinfoltjának, Nagy György 1914 
előtti köztársasági mozgalmának tanulmányt (1962), a bu-
dapesti forradalmi törvényszék munkájának cikket (1959) 
szenteltem. Ebben az összefüggésben érdemel emlitést a 
haladó etnológiai irodalom két klasszikusának, Morgan és 
Frazer munkáinak Bodrogi Tibor18 társaságában történt le-
forditása is (1961, 1965).

A biróság- és jogtudománytörténeti kutatásaimat össze-
foglaló és kiegészitő, kb. 800 oldalas munkám, „A jog-
tudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon” közeli 
befejezés előtt áll; a TMB-hez mint doktori disszertációt 
szándékozom benyujtani. 

Budapest, 1967. október 24.

[Bónis György]
[4. oldal vége]

Domaniczky Endre
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13 Az irat lelőhelye: MTA II. osztályának iratai, 69. doboz, 8. dosszié 
(1966–1971). 

14 Nagy valószínűséggel Kónya Sándor, 1958-tól az MTA II. osztály 
szaktitkára. 

15 Budó Ágoston (1914–1969), a világhírű fizikus, ekkoriban (1961 és 
1969 között) az MTA elnökségi tagja. 

16 Theodore Frank Thomas Plucknett (1897–1965) brit jogtörténész. 
17 A lapok összekapcsolása miatt a szó eleje olvashatatlan (valószínű-

leg: kutatásához). 
18 Bodrogi Tibor (1924–1986) néprajztudós, muzeológus, az óceániai 

népek néprajzának legjelentősebb magyar kutatója.
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2020 karácsonyán jelent meg Domaniczky Endre Auszt-
ráliáról szóló könyvének második, befejező része,1 amely 
az ausztrál városfejlődéssel és a három legfontosabb te-
lepülés, Sydney, Melbourne és Canberra alapításával és 
egymáshoz való viszonyával foglalkozik. 

Bár a két, Ausztráliát bemutató könyv alapvető célja 
egy interdiszciplináris módszerekkel elkészített országle-
írás megalkotása volt, a szerző mindvégig jogászként és 
a jogtörténész szemével vizsgálta a déli féltekén lezajlott, 
Magyarországon általában kevésbé ismert és emlegetett 
történelmi folyamatokat.

Az alábbiakban röviden néhány, jogtörténeti szempont-
ból érdekes téma ismertetésére szorítkozom.

1. Ausztrália: uratlan dolog vagy 
ôslakos birtok?

Ausztrália jelenlegi ismereteink szerint viszonylag későn 
keltette fel az európai hatalmak érdeklődését, akik közül a 
hollandok és az angolok több utat is tettek a sziget környé-
kén, és partra is szálltak. A valós birtokbavétel azonban 
egy angol expedícióhoz kötődik, amely Cook kapitány 
vezetésével 1770 áprilisában partra szállt a ma Sydneyhez 
tartozó Botany-öbölben. 

A látszattal ellentétben itt nem csak jámbor természet-
tudósok csapata ért partot, akik növényeket gyűjtöttek, és 
izgatottan figyelték az előlük menekülő bennszülötteket. 

Velük egy, a kontinensen addig ismeretlen nyelv és kultú-
ra, illetve – többek között – a tulajdon kizárólagos elvére 
épülő jogfelfogás is partot ért.

A mai Ausztrália történetének kezdőpontja Cook meg-
érkezése volt, ugyanis az ausztrál történelem egyik alap-
kérdése, vagyis az, hogy a birtokba vett föld – bár szem-
mel láthatóan lakott volt – uratlan dolognak tekintendő, 
avagy a szerteszét kóborló bennszülöttek valamiféle ren-
dezett társadalmat alkotnak-e, az ő zászlókitűzési aktusá-
hoz vezethető vissza.

Cook a zsebében egy titkos utasítással hajózott el Ang-
liából, amelyben többek között ez állt: „Megfelelő időben, 
a bennszülöttek beleegyezésével, vegyék birtokba az or-
szágot Nagy-Britannia királyának nevében, vagy – ha azt 
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