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KOZLEMENYEK
Stipta Istvan

A hazai
jogtortenet-tudomany

helyzetenek attekintese
(1975-2000)*

L

24

Az alabbi gondolatok nem az osszegzes szandeka-
val sziilettek. Celjuk, hogy a jogtortenet-tudomany

egyetlen hazai akademiai foruman az elmult 25 ev
tudomanyfejlodesenek legalapvetobb tendenciait szam-
ba veve a jovo lehetseges iranyairol es kikeriilhetetlen
feladatairol szoljunk. Nem lehet kerdeses, hogy a
tudomanyfej lodes es az egyetemi szintu tudomanykoz-
vetftes uj kihfvasok elott all. Ezert is fontos attekinteni
a tudomanyos kutatas szemelyi hatteret, a kutatoi-okta-
toi rekrutaciot, a fiatal munkatarsaink szakmai perspek-
tivajat, eselyeit. A cikk ezert foglalkozik a jogtorteneti
kutatas felteteleinek valtozasaival, a fobb iranyokkal, a
merheto teljesftmenyekkel es az ebbol altalanosithato
tapasztalatokkal. A jogtorteneti kutatasok helyzetere
vonatkozo legfontosabb muvek1 reszletesen taglaljak
tudomanyszakunk elmult negyedszazadanak eredme-
nyeit, a hazai es nemzetkozi forumokon nyujtott telje-
sftmenyiinket. Ezuttal tudomanyos tevekenysegiink
,,felszmen" maradva, az albizottsag rendelkezesere allo
eszkozokkel befolyasolhato kerdesekre terek ki.

A vazlatos attekintes csak reszlegesen terjed ki az ok-
tatdsra es csupan a ,,fofoglalkozdsu " jogtorteneszek te-
vekenyseget erinti. Ezuttal figyelmen kiviil hagyom a
,,cehen kiviiliek" jogtorteneti targyu kutatasait. A jog-
tortenetiras elmult idoszakanak egyik fontos valtozasa
eppen az volt, hogy a korabban extraneusnak szamito
jogi erdeklodesu bolcseszek egy resze erdemi reszt val-
lalt a jogi felsooktatasban es kutatasban. Jogtortenet
alatt a szukebb ertelemben vett szakjogtortenetet es az
alkotmanytortenetet egyarant ertem. A cimbe foglalt
„hazai" jelzo arra utal, hogy - ezuttal - nem ismerte-
tem a kiilfoldi kutatointezetek magyar vonatkozasu ku-
tatasait es azok eredmenyeit, csak a magyarorszagi mu-
helyek tevekenyseget vizsgalom.

Az attekinteshez Both Odon: Tudomanyos kutatdsi
irdnyok a Jogtortenet term (1945-1969) cimu, 1970-
ben megjelent muve kinal egyfajta kiindulopontot. A
hely szelleme okan a mu osszefoglalo gondolatat ide-
zem: ,,Mindezek ellenere nines okunk a megelegedett-
segre, rengeteg a tennivalo, hiszen az elmult evtizedek
kutatdsaira is eleg jellemzo az dsztonosseg, az otletsze-
riiseg, az alkalomszeruseg es az egyoldalusdg. A ma-
gyar jogtorteneszek nagyobb hdnyada szivesebben fog-
lalkozott alkotmdny- es kozigazgatds-tortenettel, mint a
magdn-, a biinteto- esperjog tortenetevel. Arrol semfe-

ledkezhetunk meg, hogy a kozzetett munkdk szdzai ko-
zott milyen keves a jovo kutatasait megalapozo konyv. A
multban gyakran evek teltek el anelkiil, hogy akdr csak
egyetlen nagyobb szintezis keszillt volna el. A jogtorte-
neti konyvek ritkasdgdt csupan tenykent kellett megdlla-
pitanunk, nem a tanulmdnyok lebecsiilesekent, mert
ugyan ki vonhatnd ketsegbe, hogy ezek nelkulozhetetle-
nek, es ki ne tudnd, hogy nem egy konyv mar megjele-
nesekor megerett a papirzuzddra, mig sok tanulmdny
maradando eredmenyeket tartalmaz. Es meg egyet: a
kisebb-nagyobb tanulmdnyok szerzoinek igen jelentos
resze olyanok kozul kerul ki, akik meg nem toltottek
hosszu idot kutatdsokkal, meg nem ertek be arra, hogy
nagy kotetekkel dlljanak a nyilvdnossdg ele. Az igazi
kutato erzi, tudja, hogy mikor erkezett el az o ideje. A
magyar jogtdrtenetirds hiveinek nines ugyan garancid-
ja arra, hogy minden egyes tanulmdnyirobol konyviro
lesz, de az bizonyos, hogy ahol sok az egyebkent ertekes
kisebb munka, elobb-utobb megsziiletnek a nagyobb
muvek is, es ez az, ami a legmegnyugtatobb a szdmunk-
ra." Izgalmas kerdes vizsgalni, mi valtozott es mi ma-
radt valtozatlan a jogtorteneszek torekveseiben es ered-
menyeiben az elmult 25 evben.

2 A jogtorteneti kutatas szemelyi felteteleit tekintve
• - jo ertelemben vett - kontinuitas tapasztalhato.

Mikozben a tarsadalomtudomanyokban altalaban vi-
szonylag nagy volt a palyaelhagyas es fluktuacio, tudo-
manyszakunkban csaknem minden tudomanyos foko-
zattal rendelkezo kutato megtartotta allasat es korabbi
tudomanyos befolyasat. A meghatarozo jelentosegu,
iskolateremto szemelyisegek (Csizmadia Andor, Bonis
Gyorgy, Degre Alajos) halala utan is fennmaradt a jog-
torteneszek - ertekkozvetftest lehetove tevo - generaci-
6s tagoltsaga. A vezeto kutatoink donto tobbsege a tu-
domanyszervezes, a tudomanyos minosites es az okta-
tasiranyitasi teriileten jelentos befolyast szerzett. Tar-
gyaink tuleltek a szuk latokoru kritikakat, a kiadott ke-
pesitesi kovetelmenyek megoriztek a jogtorteneti studi-
umok kotelezo es alaptargyi jelleget. Az egyetemi tan-
szekek mellett kialakult tudomanyos muhelyek stabili-
zalodtak, a jogi oktatas mennyisegi expanzioja megno-
velte az allasba veheto jogtorteneszek szamat is. A fele-
kezeti jogi kepzes lehetove tette az egyhazjog tortenete-
nek oktatasat, a ket vilaghaboru kozotti jogtorteneti te-
matika egyes elemeinek atvetelet. A PhD hallgatok re-
ven viszonylag nagy szamban nyertiink oktatoi es kuta-
toi utanpotlast, kiszelesedett a hivatasos Jogtortenet sze-
melyi bazisa. A hazai jogtorteneszek egy resze huzamo-
sabb ideig kutatott kiilfoldi intezetekben, tobbsegiik si-
keresen kozvetitette a hazai tudomanyos eredmenyeket.
A politikai valtozasok nem teremtettek kozottiink hely-
rehozhatatlan ellenteteket, es nem eredmenyeztek le-
nyeges szemleleti, tematikai es modszertani valtozaso-
kat sem.

A fiatalabb kutatok rekrutaciqjat tekintve az utobbi
15 evben donto szerepet kaptak azon jogtorteneszek,
akik mar hallgato korukban erdek nelkiil vallaltak a jog
historiajanak kutatasat. A tanszeki kutatohelyek fiatal
utanpotlasanak kb. 80 %-at a TDK es OTDK
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resztvevok, gyoztesek teszik ki. A tudomanyos kutatas
szempontjabol rendkiviil fontos, hogy a kezdo jogtorte-
neszek donto tobbsege egy vagy ket idegen nyelvet ku-
tatokepes szinten ismer. Ebbol is kovetkezik, hogy az
utolso tiz evben radikalisan megnott a kiilfoldi oszton-
dijas utak szama. Az ujonnan alkalmazott, statusba ke-
riilt fiatal munkatarsaink mindegyike reszt vett hosz-
szabb-rovidebb ideig tarto kiilfoldi kutatouton. A nyolc-
vanas evekben foallasu elhivatottsagot vallalo jogtorte-
neszek kozott orvendetesen nagy szamban (oten) van-
nak ket diplomaval rendelkezok. Ebbol kovetkezik,
hogy a kutatok ezen resze nagyobb affinitassal rendel-
kezik a neprajz, a regeszet, a nyelveszet es az altalanos
tortenettudomany hatarteriileti temai irant. Ez a koriil-
meny a jogtorteneti publikaciokban is tiikrozodik.2

3 A jogtorteneti kutatasi tevekenyseg altalanos
•jellemzoit vizsgalva elsokent szinten a kontinuitast

emlithetjiik. Az 1989-es fordulat a temavalasztasban
sem hozott lenyeges valtozast. Ez annak a bizonyiteka,
hogy a nyolcvanas evektol a kutatasi temak kivalaszta-
saban mar nem jatszottak szerepet primer politikai
szempontok. A valtozasokkal reszben osszefiiggo jelen-
seg viszont, hogy erezheto igeny meriilt fel a kutatasi
idohatar napjainkig valo kozelitesere. Ezzel osszefiig-
gesben a jelenkor torteneti targykoru kutatasok is meg-
szaporodtak. A teteles targyak - terhesnek erezve a
,,szocialista" idoszak kutatasat - egyre hatarozottabban
kovetelik az 1945 utani elotortenetiik muveleset, tudo-
manyos feldolgozasat. A kutatoi temavalasztast ebben
az idoszakban is nagymertekben befolyasoltak az okta-
tas igenyei. A publikacioink jelentos resze oktatasi
anyag, tankonyv, jegyzet, tansegedlet.3

A kutatasok csaknem kivetel nelkiil tanszekekhez
kotodnek, az utobbi evekben nelkulozniink kellett az
akademiai kutatohelyi tamogatasokat. A fiatal jogtorte-
neszek temavalasztasai nem mindig koordinaltak, foleg
a maganjogi es kozigazgatas-torteneti teriileteken gya-
kori a parhuzamos kutatas. Az elmult tiz evben hataro-
zottan csokkent a helytorteneti kutatasok aranya.

A jogtorteneti kutatasok hivatalos tamogatottsaga el-
lentmondasos kepet mutat. Az OTKA- keretbol ugyan
jelentos tamogatast kaptunk,4 azonban egyre inkabb
szamolni kell a teteles targyak, az integracios kutatasi
projektek helyzeti elonyevel.

Hasonlo modon csokkent a leveltari forrasok feltara-
sara vonatkozo hajlam. Ez csaknem termeszetes kovet-
kezmenye az uj tudomanyos fokozati rendszernek, hi-
szen a gyors, ot even beltili fokozatszerzes termeszetes
elvaras a foallast vallalo fiatal oktatokkal szemben.

Az utobbi tiz evben hatarozott visszafordulast ta-
pasztalhatunk a jogtortenet-tudomany maradando erte-
keihez. Egyfajta - jo ertelemben vett - Eckhart, Bonis,
De^re kultusz alakult ki.5

Uj jelensegkent ertekelhetjiik a romai jogaszok
eroteljes es jelentos eredmenyeket teremto vonzalmat a
jogtorteneti targykorok irant (Hamza Gabor, Zlinszky
Janos, Szabo Bela). Az utobbi tiz evben kimutathatoan
magasabb aranyt kepviselnek az egyhazjogi tanulma-
nyok es joval kisebb szerepet kapott a korabban kiemel-

ten kezelt forradalmi idoszak (Karolyi-periodus, Ta-
nacskoztarsasag) kutatasa.

A kiilfoldi konferenciak a tudomanyos eredmenyekk
nepszerusitesenek fontos forumaiva valtak. Ezen a terii-
leten foleg a fiatalok nagy reszveteli aranya remenyt-
kelto.

A jogtortenesz szakma eredmenyeinek megismerte-
tese, nepszerusftese teren fontos szerepe van a nepszeru
tortenelmi szakfolyoiratokban valo publikalasnak.
Elsosorban Mezey Barna kozremukodese reven ismer-
tethettiik kutatasi eredmenyeinket a Rubicon es Historia
hasabjain, es vehettiink reszt az altalanos es szaklexiko-
nok jogtorteneti szocikkeinek osszeallftasaban. Revesz
T. Mihaly jovoltabol orszagos nyilvanossagu eloadas-
sorozatot tarthattunk, ami eddig a bolcseszek privilegi-
uma volt.

4 A jogtorteneti kutatas korszakonkenti jellemzese-
• kor - az egyetemes allam- es jogtortenet teren -

megallapithato, hogy az antik kor valtozatlanul feher
foltot kepez. Az archaikus tarsadalom es allamrendszer
kutatasara gyakorlatilag ,,fohivatasszeruen" senki sem
vallalkozott, a nemet teriileteken ujra divatba jott jogi
antropologianak nines hazai kovetqje. Az okori kelet al-
lamanak es joganak kutatasa az elmult 25 evben a bol-
cseszek privilegiuma maradt, mi csupan egy - talan is-
met aktualizalasra szorulo - szoveggyujtemeny kiada-
saig jutottunk el. Ez nem jelenti azt, hogy nem tortentek
az adott idoszakban kiserletek a kezdeti idok egyes ker-
deseinek feldolgozasara. Ezek a kiserletek zommel a ro-
mai jogaszokhoz kotodnek; Foldi Andras, Hamza Ga-
bor, Jakab Eva es Zlinszky Janos foglalkozott antik,
foleg ogorog es korai romai kerdesekkel.

Az egyetemes kozepkor kutatasa tovabbra is regi
adossagaink egyike maradt. Valtozatlanul kevesen van-
nak, akik onallo kutatasi teriiletkent ezt az idoszakot va-
lasztjak. Az utobbi evekben azonban egyre tobb fiatal
kesziil ebbol az idoszakbol onallo tudomanyos dolgozat
megirasara. Villanyi Jozsef es Takacs Tibor a francia,
Babjak Ildiko, Bato Szilvia, Koncz Ibolya Katalin a ne-
met (german-frank) kozepkor specialis kerdeseibol ir-
jak PhD disszertaciqjukat. A hianyt nemikepp enyhiti,
hogy a romai jogaszok egy reszenek tovabbeles-kutata-
sai, a ius commune tortenetenek vizsgalata szuksegkep-
pen egyiitt jar a korabeli jogintezmenyek ertekelo felta-
rasaval is. Ide kapcsolodik az orvendetes modon meg-
elenkiilt - elsosorban Balogh Elemer es Racz Lajos ne-
vehez kotodo - egyhazjog-torteneti kutatas.6

Az egyetemes kitekintesfi ujkori alkotmanytorteneti
kutatasok nagyobb aranyt kepviselnek a korabbi peri-
odusnal. Ide sorolhatjuk a mar emlftett tovabbelesre
vonatkozo kutatasokat, a biintetojogi rendszer -
Mezey Barna nevehez kotheto feldolgozasait7 es azo-
kat a muveket, amelyek 19. szazadi tematikajuak
ugyan, de erintik - legalabb a kesei - ujkor alapveto
tendenciait is. Ebben a tekintetben Pomogyi Laszlo8,
Racz Lajos9 Szabo Bela10 munkassaga emelheto ki. Itt
erdemel emlitest a Homoki Nagy Maria11 es Balogh
Judit12 es Horvath Attila13 altal vegzett kodifikacio-
torteneti feltaro munka is.
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A 19. szazad tovabbra is a legnepszerubb kutatasi te-
rtilet az allam- es jogtortenet teren. Ez a megallapitas
vonatkozik az egyetemes jogtorteneti targykorokre is. A
kutatoi erdeklodes mindenekelott a nemet nyelvu terii-
letekre terjed ki, az ,,idosebb generaciohoz tartozok"
csaknem kivetel nelkiil ezen a teriileten folytattak felta-
ro kutatomunkat. A fiatalabb tudosgeneracio azonban
eloszeretettel fordult az angolszasz jog egyes kerdesei
fele, mindenekelott az angol-amerikai szabadsagjogok
kerdeseit kutatva. Ez a tendencia uj es sikert igero.14

Uj tendencianak tunik, hogy a jogtorteneti kutatasi
periodus idohatara nem zarul 1945-tel. Az elmult tiz ev-
ben szaporodnak azok az egyetemes jogtorteneti kitekin-
tesek, amelyek a jelenkor tortenetig targyaljak a legfon-
tosabb tendenciakat. Ezen a teren gyakoriak az egyes
szakjogagak tortenetet napjainkig koveto munkak.

Az osszes publikaciok szamat tekintve novekvo
aranyt kepviselnek az atfogonak tekintheto tobb korsza-
kot ativelo osszefoglalasok. Ezek zomet idosebb kuta-
tok keszftettek, a munkak egy resze szandekoltan okta-
tasi celbol kesziilt.

Magyar allam- es jogtorteneti, magyar tematikaju ku-
tatasok eseteben a kozepkori tematikaju muvek szama
kis mertekben emelkedett. Ez nagy reszben a neves ko-
zepkor kutatok - Gerics Jozsef, Blazovich Laszlo - te-
vekenysegenek eredmenye. Ezt a tendenciat erositi a
kozep-latint jol ismero fiatalok aktivitasa itt tobbek ko-
zott Szabo Belara, Beli Gaborra, Balogh Elemerre es
Homoki Nagy Mariara, Petrasovszky Annara gondolha-
tunk.

Hasonloan novekvo aranyt kepviselnek az ujkori te-
matikaju allam- es jogtorteneti kutatasok. Ebben a te-
kintetben foleg Racz Lajos Erdely-kutatasai,15 a
Kajtar-iskola biintetojogi tanulmanyai erdemelnek
emlitest.16

A kutatas eredmenyeket tekintve legnagyobb aranyt
kepviseli es a legjelentosebb muveket eredmenyezte a
19. szazad feltarasara iranyulo torekves. Ebben a tekin-
tetben legnagyobb teljesitmenyt Ruszoly Jozsef produ-
kalta, akinek leveltari kutatasokon alapulo forrasokat
tiszteletben tarto modszeret tobben iranymutatonak
tekintjiik.17 Hasonloan elenk a fiatalok aktivitasa is a
magyar reformkor es polgari idoszak allam- es jogtorte-
neti kerdesei irant18. A 20. szazad elso fele valtozatlanul
nepszeru kutatasi tema, ujabban - onallo kutatasi terii-
letkent - jelentkeztek az 1956 es ezt koveto esemenyek
tisztazando kerdesei. Ezen a teren elsosorban Horvath
Attila19 vegzett aktiv tevekenyseget.

5 A jogtortenet-kutatas tematikai jellemzoit tekintve
• a tudomanyos igenyu muvek tobbsege termeszete-

sen magyar alkotmanyos jogtorteneti targyu. A publika-
ciokat alapul veve mindossze negy olyan jogtorte-
neszkollegank van, akinek munkassagaban az egyete-
mes allam- es jogtorteneti kerdesek nagyobb sullyal
szerepelnek (Horvath Pal, B. Kdllay Istvdn, Nagyne
Szegvdri Katalin, Szabo Beta). A tisztan egyetemes jog-
torteneti publikacioknal valamivel nagyobb aranyt kep-
viselnek azok az frasmuvek, amelyek ebbol a szempont-
bol vegyesek, a magyar kutatasi anyag europai vonatko-

zasait is targyaljak. (Revesz T. Mihdly, Horvath Attila,
Basa lldiko, Beliznai Kinga, Merger Csabdne, Dela-
casse Krisztina, Kisteleki Kdroly, Schweitzer Gdbor,
Szekeres Robert, Volgyesi Levente publikdcioi)

A tudomanyos igenyu mfivek tobbsege alkotmany-
torteneti jellegu. Ezen beliil mindenekelott a kozigazga-
tas-torteneti targyu munkak dominalnak. Csaknem azo-
nos aranyt kepvisel a kozigazgatassal az igazsagszol-
galtatas es igazsagszolgaltatasi szervezet kerdeskoret
feldolgozo irodalom.

Az elmult 25 ev szamszeruen is igazolhato tendenci-
aja a szukebb ertelemben vett jogtorteneti kutatasok
aranyanak lassu novekedese. Ebben a tekintetben foleg
a fiatalabb kutatoi korosztaly produkalt tobbet.20

Hasonlo egyertelmuseggel allapfthato meg a helytor-
teneti kutatasok visszaszorulasa. Ennek egyik felteheto
oka, hogy ez a kutatasi celkituzes nem bir megfelelo
presztizs-ertekkel, masreszt lenyegeben kizarolag level-
tari kutatasokhoz kotodik. Az archivalt forrasok feltara-
sa rendkiviil koltseges es idoigenyes munka, ennek odi-
umat csak kevesen vallaljak.

Az elmult negyedszazad egyik negativ tendenciaja a
modszertani kerdesek iranti erdeklodes csokkenese
volt. Ebben a tekintetben valtozatlanul Horvath Pal mu-
veit emlithetjiik,21 hiszen a legujabb metodologiai kihi-
vasokra egyetlen jogtortenesz szerzo sem vallalkozott.

Mindket (egyetemes, magyar) jogtorteneti teriileten
orvendetesen novekedett a felsooktatas tortenettel es a
jogi oktatas historiajaval foglalkozo muvek szama. A
tudomanyos igenyu erdeklodes a kozepkori egyetemek
hallgatoi osszetetelenek vizsgalatara,22 a jogakademiai23

es egyetemi24 oktatastortenetre egyarant kiterjedt.

OSSZEGZES, FELADATOK

A jogtorteneti albizottsag kereteben lehetoseget kell te-
remteni a fiatal kutatok bemutatkozasara a szukebb er-
telemben vett szakmai kozosseg elott. Ezen alkalmak
lehetoseget biztositananak a szakmai tapasztalatok at-
adasara, a valasztott temaval kapcsolatos modszertani
kerdesek megvitatasara. Sziiksegesnek latszik egy kuta-
tasi regiszter osszeallitasa, amellyel a palyakezdo fiata-
lok temavalasztasat segithetnenk, a sziiksegtelen parhu-
zamos kutatast elkeriilhetnenk. Igeny meriilt fel olyan
kiilfoldi kutatok meghivasara, akik modszertani tapasz-
talataikkal segithetnek a hazai kutatast.

Lehetosegeinkhez kepest biztosftani kell a jogtorte-
neti tanulmdnyok tovabbi megjelenteteset es egyeb mas
modokon is a. publikdcios lehetosegek biztositasat. Ezen
a teren kiilonos figyelmet kell forditanunk az idegen
nyelvu tanulmdnyok megjelentetesere. Segftene a jog-
torteneti targyu tudomanyos feldolgozast a legfonto-
sabb kategoriak, fogalmak osszegyujtese, egy jogtorte-
neti lexikon, esetleg enciklopedia osszeallitasa. El kell
kesziteniink az allam- es jogtortenet reszletes bibliogrd-
fidt, amely - egyelore - az 1975-2000-ig terjedo idosza-
kot fogna at.
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Jegy zetek

* A tanulmany az MTA Allam- es Jogtudomanyi Bizottsag Jogtbr-
teneti Albizottsaganak 2002. marcius 21-i szegedi iilesen elhang-
zott beszamolo szerkesztett valtozata. Kesziilt a T043731 sz.
OTKA kutatatas kereteben.

1 Both, Odbn: Wissenschaftliche Forschungsrichtungen auf dem
Gebiete der ungarischen Rechtsgeschichte seit 1945. In: Einzelne
Probleme der Rechtsgeschichte und des Rbmischen Rechts, Sze-
ged 1970.; uo: Tudomanyos kutatasi iranyok a magyar jogtbrte-
net teren (1945-1969). Acta Jur. et Pol. Szeged, 1994.; Bonis
Gybrgy: In memoriam Eckhart Ferenc. Zeitschrift der
Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte (Germ. Abt). 75. kbt.
1958. 596-600.; uo: Einfliisse des rbmischen Rechts in Ungarn.
lus Romanum Medii Aevi, V.10., Mediolani, 1964.; uo: Fun-
fundzwanzig Jahre ungarische Rechtsgeschichtsschreibung
(1945-1969) Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechts-
geschichte (Germ. Abt). 1970. 87. kot. 559-569.; Csizmadia An-
dor: A jogtbrteneti oktatas a pecsi tudomanyegyetemen a ket vi-
laghaboru kbzbtt. Pecs. 1967. Jubileumi tanulmanyok II. 107-
128.; uo: A magyar allam- es jogtbrtenet-tudomany. In: Magyar
allam- es jogtbrtenet, Tankbnyvkiado, Bp. 1972.; uo: A nemzet-
kbzi bsszefogas hatasa a jogtbrteneti tananyag fejlbdesere. Fel-
sooktatasi Szemle .1976.; uo: A magyar allam- es jogtortenet-tu-
domany. In: Magyar allam- es jogtortenet, 5. kiadas, Tankonyv-
kiado, Bp. 1991.; Degre Alajos: A magyar jogtbrtenetfras kelet-
kezese es fejlodese a dualizmus koraban. Ertekezesek
1967-1968. A Magyar Tudomanyos Akademia Dunantuli Tudo-
manyos Intezete, Bp. 1968. Klny.; uo: Magyar jogtortenetfras a
Horthy-korban. Gazdasag- es Jogtudomany. (Ill) k. 1969.
77-100.; Horvath Pal: Bevezetes az bsszehasonlfto jogtortenet
alapelemeibe, Kbzgazdasagi es Jogi K. Bp. 1979.; Horvath Pal: A
magyar allam- es jogtortenet-tudomany. In: Magyar allam- es
jogtortenet. Nemzeti Tankonyvkiado Bp., 2002.; Kovacs Kal-
man: A magyar jogtorteneti kutatasok litja es jelenlegi feladatai.
Gazdasag- es Jogtudomany. (III.) k. 1969. 55-76.; uo: A magyar
jogtorteneti kutatasok nehany uj jellemzo vonasa es tovabbi fel-
adatai. In: Az allam- es jogtudomanyok fejlodese, Bp. 1975.;
Mathe Gabor: Hajnik Imre centenaris munkaja a magyar jogtor-
tenet szereperol, Jogtudomanyi Kbzlbny 1970.; Mezey Barna:
Jogtortenetfras es a jogtortenet oktatasa. In: Magyar jogtortenet.
(Szerk.: Mezey Barna) Osiris 2003.; Nagyne Szegvari Katalin: A
jogtortenet-tudomany kutatasi eredmenyei es perspektfvai a fel-
szabadulas utan (Helyzetelemzes). Jogtb'rteneti Ertekezesek. Az
ELTE Magyar Jogtorteneti Tanszekenek Kiadvanyai. (Szerk.:
Kovacs Kalman) Bp. 1975.; Revesz T. Mihaly: A jogtortenet je-
lene es jbvqje. Jogtorteneti Szemle. 3. sz. 1990. 97-102.; Stipta
Istvan: A jogtortenet-tudomany. In: Bevezetes a tarsadalomtudo-
manyok tbrtenetebe. (Szerk.: Bodi Zsombor-0. Kovacs Jozsef)
Osiris, 2003.

2 Nagy Janka Teodora: Csalad- es brbklesjogi nepszokasok Kapu-
varrol. (Forraskbzles) (Kohegyi Mihallyal kbzbsen) Soproni
Szemle 1995. XLIX/4. 339-351.; Bonis Gyorgy es tarsai nepha-
gyomany kutatasa Tapen I. (Kohegyi Mihallyal kbzbsen). In: Stu-
dia Ethnographicae. Mora Ferenc Muzeum Evkbnyve. Szeged,
1995.; Bonis Gyorgy es tarsai nephagyomany kutatasa Tapen II.
(Kohegyi Mihallyal kbzbsen). In: Studia Ethnographicae. Mora
Ferenc Muzeum Evkbnyve. Szeged, 1998.; Bacs-Kiskun megyei
jogi nepszokasok. (Kohegyi Mihallyal kbzbsen) CUMANIA 15.
Kecskemet, 1998. 349-374.; Bato Szilvia szakdolgozata Kelebia
regeszeti topografiaja (Szeged, 2000.) cimmel.; Koncz Ibolya Ka-
talin: A hiedelemvilag megjelenese a kbzepkori biintetqjogban.
Miskolci Egyetem kiadvanya az 1997. november 6-i doktoran-
duszi konferencia eloadasaibol - Miskolc, 1997. 52-70.; Kepler
anyjanak boszorkanypere (avagy Johannes Kepler, mint kora ba-
bonaja ellen fellepo iigyved) /Jogtorteneti tanulmanyok VII. Pecs,
2001. 253-257; Petrasovszky Anna: Civilizacio-romai jog-latin
nyelv. Megjelent: a ,,Dum spiro doceo" Unnepi Tanulmanyok VI.
kbtet, Bfbor Kiado Miskolc, 2000. 487-497.; Istvanffy Miklos
Historiarum de rebus Ungaricis ci'mu torteneti munkajanak ne-

hany vonatkozasa. Doktoranduszok Foruma, Miskolc, 1997. no-
vember 6. Bblcseszettudomanyi Kar Szekciokiadvanya, 49-51.

3 Mezey Bama (szerk.): Magyar alkotmanytbrtenet. Osiris, Bp.,
1995.; Magyar jogtortenet. Osiris, Bp., 1996.; Horvath Pal - Re-
vesz T. Mihaly (szerk.): Altalanos jogtortenet I. 4. kiad. Nemzeti
Tankonyvkiado, Bp., 1995., Horvath Pal (szerk.): Altalanos jog-
tortenet II. ELTE AJK, Bp., 1994.; Csizmadia Andor - Kovacs
Kalman - Asztalos Laszlo: Magyar allam- es jogtortenet (1978)
c. tankbnyv (atdolgozta: Horvath Pal es Stipta Istvan) Nemzeti
Tankonyvkiado, Bp., 1995; Beli Gabor: Magyar jogtortenet.
JPTE AJK, Pecs, 1995.; Homoki Maria: A magyar maganjog tbr-
tenetenek vazlata 1848-ig. JATEPress, Szeged 2001.; Ruszoly Jo-
zsef: Europa jogtbrtenete: az ,,ujabb maganjogtbrtenet" Kbzep- es
Nyugat-Europaban. Bp.: Piiski. 1996.; Stipta Istvan: A magyar bf-
rosagi rendszer tbrtenete. Debrecen, 1997.; Kajtar Istvan: Egyete-
mes allam- es jogtortenet I. Institutiones Juris, Dialog Campus
tankbnyvek, Dialog Campus Kiado, Budapest-Pecs, 1997. 187.;
uo: Egyetemes allam- es jogtortenet II. Institutiones Juris, Dialog
Campus, Budapest-Pecs 1998. 175.; Egyetemes allam- es jogtor-
tenet. Okor - feudalis kor. Szerk.: Racz Lajos. Budapest, HVG-
Orac Lap- es Kbnyvkiado, 1998. 307.

4 Az utbbbi tfz ev jogtorteneti targyii OTKA-programjai a
kbvetkezok: Ruszoly Jozsef: Reformkori kodifikacios tbrekve-
sek, kitekintessel az europai jogfejlodesre. (1992-1995); Szabo
Bela: Az europai ,,ius commune" es hazai jog irodalmanak elter-
jedtsege a 16-18. szazadi Magyarorszagon. (1994-1997); Kajtar
Istvan: A modern magyar allamgepezet kialakulasa a XIX. sza-
zadban. (1994-1997); Nagyne Szegvari Katalin: A gazdasagi jog-
alkotas jogtorteneti gybkerei a tbkes gazdasag es a modernizacio
idoszakaban. (1995-1998); Racz Lajos: Allam-es Jogtudomanyi
Bibliografia 1825-1945. (1995-1998); Mezey Barna: A magyar
bbrtbniigy es a biintetesvegrehajtasi jog torteneti gybkerei. (1996-
1997); Schweizer Gabor: A vallasszabadsag jogi es alkotmanyos
keretei az ujkori europai jogrendszerekben. (1996-1997); Stipta
Istvan: A kbzigazgatasi bfrosag letrejbtte, mukbdese. (1996-
1999); uo: A magyar bfrosagi rendszer tbrtenete. (1997-1998);
Szabo Istvan: Allamfoi intezmeny a polgari Magyarorszagon, te-
kintettel az europai fejlodesi tendenciakra. (1997-1999); Balogh
Judit: Maganjogi kodifikacios tbrekvesek Magyarorszagon a
XIX-XX. szazadban.( 1997-1999); Ruszoly Jozsef: Kutatasok a
19. szazadi hazai alkotmany- es kodifikaciotbrtenet kbrebol.
(1997-2000).

5 Ezt igazoljak az ELTE Allam- es Jogtorteneti Tanszekenek Al-
lam- es jogtorteneti bibliografiainak lijabb fiizetei (Eckhart Fe-
renc jogtorteneti munkassaga Bp., 2001.; Bonis Gyorgy jogtorte-
neti munkassaga. Bp., 2001.; Degre Alajos jogtorteneti munkas-
saga. Bp., 2001.) es a nagy elodbkrbl megjelent tanulmanyok,
visszaemlekezesek: Korabbi professzorok es tanszekvezetok. (1.
Kereszy Zoltan, 2. Holub Jozsef, 3. Degre Alajos, 4. Csizmadia
Andor, 5. Szita Janos, 9. Benedek Ferenc) In: A pecsi joghisto-
riai muhely az ezredfordulon. Szerk.: Szekeres Robert, A Janus
Pannonius Tudomanyegyetem Jogtorteneti es Romai Jogi Tan-
szekenek kiadvanyai 4. szam, Uj sorozat l.szam Pecs, 1999. 5-
9., 13.; RACZ Lajos: Eckhart Ferenc. 1885-1957. Magyar jogtu-
dosok. 1. kbtet. 1999. 105-136.; HORVATH Pal: Frank Ignac.
Budapest, Akademiai Kiado, 1993. /A mult magyar tudosai./
275.; uo: Ijjas Jozsef. 1952-1990. Jogtorteneti Szemle. 4. sz.
1992. 55.; NAGYNE SZEGVARI Katalm: Bonis Gyorgy. 1914-
1985. In: Magyar jogtudosok. 1. kbtet. 1999. 155-168.;
SCHWEITZER Gabor: In memoriam Magyary Zoltan: in three
parts. In: Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae
1997/3-4. 235-244.; uo: Magyary Zoltan emlekezete -harom te-
telben. Allam- es Jogtudomany. 1995/3-4. 221-231.; HOR-
VATH Attila: Bonis Gyorgy. 1914-1985. Jogtorteneti Szemle. 3.
sz. 1990. 127-129.; uo: Eckhart Ferenc. Jogtorteneti Szemle. 1.
sz. 1986. 92-94.; Degre Alajos emlekkbnyv. Szerk.: Mathe Ga-
bor - Zlinszky Janos. Budapest, Unio Kiado, 1995. 333.;
MEZEY Barna: Hajnik Imre. 1840-1902. In: Magyar jogtudo-
sok. 1. kbtet. 1999.75-95.
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6 Balogh Elemer: Bonis Gyorgy: Szentszeki regesztak. (Iratok az
egyhazi biraskodas tortenetehez a kozepkori Magyarorszagon.)
Szoveggondozas es szerkesztes. Acta Jur. et Pol. Szeged, 1997.
Tom. LI. Fasc. 1. 663.; Piiski, Budapest, 1997. Jogtorteneti Tar
1/1. 663.; Kozepkori bajor egyhazi biraskodas. Szent Istvan
Tarsulat, Budapest, 2000. 362.; Biintetqjogi tenyallasok kozep-
kori magyar szentszeki perekben. Degre Alajos Emlekkonyv,
Budapest 1995. 25-35.; Racz Lajos: A prfmasok es a magyar
kozjog. Degre emlekkonyv. 1995. 249-260.; A reformacio fobb
allamszervezeti lijitasai: a franciajpelda. Nagyne Szegvari Kata-
lin iinnepi kotet. 2000. 167-193; Allam es egyhaz a ket vilagha-
borii kozti Magyarorszagon a kanonjogasz Seredi Jusztinian prf-
massaga kapcsan. In: Ministerio. Szerk.: Bardos Istvan - Beke
Margit. Esztergom. 1998. 39-51.; Felekezeti egyhazjog Ma-
gyarorszagon. Szerk.: Racz Lajos. Budapest, Unio Kiado
[1994.] 245.

7 A magyar polgari bortoniigy kezdetei. Budapest, Osiris - Szazad-
veg Kiado, 1995. /Jogtortenet./ /Jogtorteneti ertekezesek./ 229.;
Die Herausbildung des modernen Gefangniswesens in Ungarn.
Studien fur ungarische Rechtsgeschichte. Budapest, Lehrstuhls
fur ungarische Staats- und Rechtsgeschichte der ELTE Univer-
sitat, 1991. 11.; Der Arbeitseinsatz der Gefangenen in der
Geschichte des Strafvollzuges (Uber die Vorgeschichte des
Zuchthauswesens in Europa - Thesen eines Habilitationsvor-
trags). ELTE Annales. Sectio iuridica. torn. 38. 2000. 83-94.

8 Ciganykerdes es ciganyiigyi igazgatas a polgari Magyarorszagon.
Bp., Osiris-Szazadveg Kiado, 1995., 303.; Szegenyugy es kozse-
gi illetoseg a polgari Magyarorszagon. Bp., Osiris Kiado, 2001.,
135.

9 State structure and government in 18th century feudal absolutism.
Acta Iuridica. 1990/1-2. 45-61.; Tendencies to restrict supreme
power in Hungarian political and legal practice in the Middle
Ages. In: Gewaltentrennung in Europa. 1993. 75-86.; Historical
insight in the theory and organization of the Hungarian State. In:
The Hungarian State. Thousand Years in Europe. Szerk.: Gergely
Andras es Mathe Gabor. Budapest, Korona Publishing House.
2000. 17-67.

10 A banyajog forrasai es szabalyozasanak targya a 16. szazadi Ma-
gyarorszagon. In: Agricola evszazada. Red. Zsamboki Laszlo.
Miskolc, 1994. 67-88.; ,,Exige mentis opus doctae, Methodoque
reducta...". Egy 16. szazadi jogi hungarica. In: Tanulmanyok Be-
nedek Ferenc tiszteletere. Studia Iuridica Auctoritate Universi-
tatis Pecs Publicata. Pecs, 1996. 258-276.; Jogaszaink olvasma-
nyai a koraujkorban. In: Iskolakultiira 1997. majus 23-24.

11 Kodifikacio vagy reformkfserlet (1791:67. tc. es az 1827. evi 8.
tc. gyakorlati megvalosftasa.) Gyor, Gyori Tanulmanyok. 1998.;
A magyar maganjogi kodifikacio elso lepesei (Szabo Andras
Emlekkonyv) Szeged, Acta Jur. et Pol., Tom. LIII. 1998. 149-
160.

12 Osterreichisches Recht in Ungarn und in Siebenbiirgen - Wes-
teuropische Einfliisse auf die ungarische Zivilrechtskodifikation
im 19-20. Jahrhundert in: Martin Polaschek - Anita Ziegerhofer
(Hrsg.): Recht ohne Grenzen - Grenzen des Rechts (Europisches
Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Graz,
1997) Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien
1998. 123-135.; Az osztrak maganjog hatasa a magyarorszagi
kodifikaciora a XIX. szazadban. In: Publicationes Universitatis
Miskolciensis Sectio Juridica et Politica Tomus XIV. Miskolc,
1997. 55-68.; A magyar maganjogi kodifikacio gondolata es az
1848-as jogi forradalom. In: Horvath Attila (foszerk.): Forrada-
lom vagy reform? Tanulmlnyok az 1848/49-es szabadsagharc al-
lam-es jogfejlodeserol. Budapest, 1999. 148-160.

13 HORVATH Attila: A magyar maganjog atalakftasa 1848-ban.
Nemzeti hagyomanyok es a modernizacio k^rdese. Jogtudoma-
nyi Kozlony. 1999/6. 253-256.; A magyar maganjog torteneti
alapjai (1848-1945). In.: Eloadasvazlatok a magyar Jogtortenet
korebol. Szerk.: Mezey Barna. Budapest, 1995. 128-174.

14 Herger Csabane: Az allam es az egyhaz kapcsolata az Amerikai
Egyesult Allamok torteneteben. In: JURA V. evf. 1998. 1. sz. 30-
34.; A tradfcio es a modernizalas dilemmaja Anglia vallasi viszo-
nyaiban. In: JURA VII. evf. 2001. 1. sz.; KISTELEKI Karoly:

Az allam es egyhaz viszonya napjaink Nagy-Britanniajaban.
Acta Humana. 2000/39-40. 64-82.; KEPES Gyorgy: Amerikai
hatasok Kossuth, valamint az 1848-49. evi forradalom es szabad-
sagharc alkotmanyjogi gondolkodasaban. Jogtudomanyi Koz-
lony. 1999/4. 159-163.

15 RACZ Lajos: Fohatalom es kormanyzas az Erdelyi Fejedelem-
segben. Budapest, Akademiai Kiado, 1992. 190.; Unio Erdellyel
1848-ban, avagy az Uniohoz vezeto ut. Jogtudomanyi Kozlony.
1998/9. 301-310.; Ruler's oaths in the Kingdom of Hungary and
in the Principality of Transylvania. In: Le serment. 1. kotet.
Signes et Fonctions. Szerk.: R. Verdier. Parizs, 1991. 425-437.;
Uralkodoi eskiik. Magyar Kiralysag es Erdelyi Fejedelemseg.
Jogtorteneti Szemle. 5. sz. 1992. 42-48.

16 Kajtar Istvan-Beli Gabor: Az osztrak (-nemet) biinteto jogsza-
balyok hatasa a magyar jogban a 18. szazadban. (A Praxis Crim-
inalis). . In: Dolgozatok az allam - es jogtudomanyok korebol
XIX. Pecs, 1988. 29-64. Osterreichisches Strafrecht in Ungarn:
Die ,,Praxis Criminalis" von 1687. In: Zeitschrift fur Neuere
Rechtsgeschichte. 16. Jahrgang, Nr.4. 1994. 325-334.; Kajtar Ist-
van: Osterreichisches Recht in Ungarn (Die Problemen der
Rezeption und Identitat wahren der Modernisation des
ungarischen Rechtssystems um die Mitte des 19. Jahrhunderts).
In: Unnepi tanulmanyok V. A bonis bona discere, Festgabe fur
Janos Zlinszky zum 70. Geburtstag. Hrsg. Orsolya Marta Peter
und Bela Szabo. Bfbor Verlag Miskolc 1998. 451-472.

17 Ruszoly Jozsef bibliografiaja (V6.:Gyuris Gyorgy: Ruszoly J6-
zsef munkassaga 1959-1999. A Somogyi Konyvtar kiadvanyai.
38. Szeged, 2000.) 469 tetelt tartalmaz. Az adott idoszakban szii-
letett monografiai: A valasztasi biraskodas Magyarorszagon,
1848-1948. Bp., 1980. 563.; Alkotmany, valasztqjog es valaszta-
si rendszer a Nemet Szovetseg tagallamaiban, 1815-1848. Publi-
cationes Universitatis Miskolciensis. 1991. 130.; A szegedi nep-
kepviseleti kozgyfiles, 1848-1871. Szeged, 1984. 215.; Szeged
megyetol Nagy-Szegedig. Szeged, 1987. 60.; Harom borsodi
orokhagyo. Miskolc, 1992. 214.; Alkotmanytorteneti tanulma-
nyok 1-3. Szeged, 1991, 1992, 1994.; Alkotmany es hagyomany.
Szeged, 1997. 288.

18 BASA Ildiko: A kereskedelmi jogi kartentes hatasa a maganjogi
karteritesre Magyarorszagon a millennium idejen. Allam- es Jog-
tudomany. 1996-97[98]/l-2. 53-72.; Karterftesi jogunk fejlodese
a millenium idejen. In: Jogi tanulmanyok. [ELTE] 1997. 9-34.;
KISTELEKI Karoly: Az allampolgarsag a dualizmus idejen. Al-
lam- es Jogtudomany. 1996-97[98]/ 1-2. 37-52.; SCHWEITZER
Gabor: Kozigazgatas - igazsagszolgaltatas-jogallamisag, avagy
a kozigazgatasi biraskodas kezdetei Magyarorszagon Allam- es
Jogtudomany. 1996-97[98]/l-2. 21-35.; Az izraelita felekezet es
az egyhazpolitikai torvenyek. Protestans Szemle. 1996/1. 36-45.;
HORVATH Attila: A tozsdebfrosag intezmenyenek megszerve-
zese Magyarorszagon. Jogtorteneti Szemle. 5. sz. 1992. 29-39.;
Szechenyi Istvan modernizacios programjanak hiteljogi vonatko-
zasai. In: Szechenyi emlekkonyv. 1990. 45-58. 1991. 115-128.
1991/1-2. 34-39.; KEPES Gyorgy: Az 1848-as forradalom tor-
venyalkotasa es a magyar parlamentarizmus. Jogtudomanyi Koz-
lony. 1998/4.; VOLGYESI Levente: A magyar onkormanyzati
valasztqjog vazlatos tortenete. Collega. 1999/5. 5-8.

19Fejezetek a szovjet tipusii szocializmus magyarorszagi alkot-
many-tortenetebol. Budapest, ELTE Allam- es Jogtudomanyi
Kar - Szoroban Kiado, 1992. /Magyar alkotmanytortenet I./ (A
magyar allamfejlodes nagy korszakai 3.) 88.; Diktatorikus beren-
dezkedesek a 20. szazadi magyar alkotmanytortenetben: A szov-
jet tfpusu allamberendezkedes Magyarorszagon (1945-1956). In:
Magyar alkotmanytortenet. [1995.] 359-371. [1999.] 397-414.

20 Beliznai Kinga: Entwurf des ersten ungarischen Strafgesetzbuch-
es von 1795. In: Jogtorteneti Ertekezesek 21. (szerk. B6dine
Beliznai Kinga), 1997.; uo.: Gefngniswesen in Ungarn und
Siebenbiirgen im 16-18. Jahrhundert. In: Rechtgeschichtliche
Vortrge 7., Budapest, 1997.; Homoki Maria: Noi kiilonjogok er-
venyesiilese a szentesi uriszek joggyakorlataban. (Szilbereky
Jeno Emlekkonyv) Acta Jur. et Pol. Szeged, Tom. XXXVII.
Fasc. 9., Szeged, 1987. 87-95.; Gondolatok a parasztpolgar tulaj-
don- es birtokviszonyairol a 18-19. szazadban Szentesen (Tokaji



Geza Emlekkonyv). In: Acta Jur. et Pol., Tom. XLVIII. Fasc. 2.
Szeged, 1996. 101-111.; Maganjogi intezmenyek az Aranybulla-
ban. In: De bulla Aurea Andreae II regis Hungariae MCCXXII.
(Szerkesztette: Besenyei Lajos - Erszegi Geza - Maurizio
Pedrazza Gorlero). Verona-Szeged 1999.; Delacasse Krisztina:
A modern vadkepviseleti rendszer meghonosftasa Magyarorsza-
gon. In: Jogtudomanyi Kozlony 1997/10. 424-432.; Reformugy-
vedek es iigyvedreformok. Jogtudomanyi Kozlony 1999/7-8.
293-303; Pomogyi Laszlo: Ciganykerdes es ciganyiigyi igazga-
tas a polgari Magyarorszagon. Bp., Osiris-Szazadveg Kiado,
1995., 303.

21 A modszeres kutato-elemzo historizmus kezdetei es a ,,Corpus
Juris /Hungarici/ seu Decretum Generale". ELTE Annales. Sec-
tio iuridica. torn. 36.1997. 15-26.; Introduction to the fundamen-
tals of the comparative history of law. In: Legal Problems of
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Volgyesi Levenfe

A magyar orszaggyules
bizottsagi rendszerenek

gyokerei*

A magyar orszaggyules kezdetei tavoli idokre
mutatnak vissza. Nyugodt szivvel meg sem
mondhatjuk teljes pontossaggal, melyik rendi

osszejovetelt nevezhetjiik a szo klasszikus ertelmeben
az elso orszaggyulesnek. A szakirodalom jelesebb
kepviseloi a magyar orszaggyules kialakulasat a 13-15.
szazadra teszik, amikor a rendek megjelenesevel, a pat-
rimonialis monarchia felbomlasaval egyiitt a kiralyi
torvenyalkotas kizarolagossaga egyre inkabb a mult
homalyaba veszett.

Az orszaggyules szervezetrendszerenek differen-
cialodasat a 17. szazadra tehetjiik,1 amikor az orszag-
gyules tagjai mar ket kiilon kamaraba tomoriiltek. A
tagsag osszessegenek munkaja mellett kiilon ki kell
terni a plenaris iilesen kiviili munkara is, amelynek a
jelentosege azert is nagy hangsulyt erdemel, mert az
operativ munkat leginkabb kisebb csoportokban,
bizottsagokban lehet vegezni, ahol a megfelelo szak-
ertelemmel es specifikus ismeretekkel felvertezett
tagok gyors, lenyegre toro, szakszeru munkat tudnak
vegezni, amig ezzel szemben az orszaggyules tel-
jessege nehezkes, lassu, leginkabb a reszletesen kidol-
gozott tervezetek targyaban tud erdemben es megfelelo
atfutasi idovel donteni.

A Magyar Koztarsasag jelenleg hatalyos
Alkotmanya kimondja, hogy az Orszaggyules allando
bizottsagokat alakit tagjaibol, es barmely kerdes
megvizsgalasara bizottsagot kiildhet ki. A bizottsagok
altal kert adatokat mindenki koteles a rendelkezesiikre
bocsatani, illetoleg koteles elottiik vallomast tenni.2

A Magyar Orszaggyules Hazszabalya reszletesen
rendelkezik a bizottsagi munkarol, kiemelve, hogy az
alkotmanyossaggal, a koltsegvetessel, a kiiliiggyel, a
honvedelemmel, tovabba a mentelmi, osszeferhetetlen-
segi es mandatumvizsgalati iigyekkel foglalkozo
allando bizottsagokat kotelezo letrehozni. A bizottsa-
gokat ket csoportba oszthatjuk manapsag: allando,
illetve ideiglenes bizottsagokra. Az allando bizottsagok
az Orszaggyules kezdemenyezo, javaslattevo,
velemenyezo, egyes esetekben pedig iigydonto,
valamint a kormanyzati munka ellenorzeseben
kozremukodo szerv. Minden allando bizottsagnak van
legalabb egy albizottsaga, amely a bizottsag
hataskorebe tartozo torvenyek vegrehajtasat, tarsadalmi
es gazdasagi hatasat kiseri figyelemmel.

Az ideiglenes bizottsagokat tovabbi ket csoportra
lehet osztani: eseti es vizsgalo bizottsagokra. Az eseti
bizottsag egyes kiiion iigyeknek a targyalasara jon letre,
s amig elnoke es alelnoke csak orszaggyulesi kepviselo
lehet, addig tagjai soraban nem kepviselok is helyet
foglalhatnak, igaz, szavazati jog nelkiil. A vizsgalo
bizottsagnak csak es kizarolagosan orszaggyulesi
kepviselo tagja lehet, feladata, hogy az Orszaggyules
altal fontosnak itelt barmely iigyet kivizsgaljon, arrol
jelentest keszitsen, intezkedesi javaslatot tegyen.

A bizottsagi rendszerbol tobb szerv is kiemelkedik.
Az egyik a Hazbizottsag. A Hazbizottsag allast foglal
az Orszaggyules iilesszakonkenti es heti munkarend-
jerol, javaslatot keszit az iilesek napirendjere, idotar-
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