
Tisztelt olvasó![ ]
A Múl tunk szer kesz tô sé ge már régóta gon dol ko dott egy, a jog tör té net
le he tô sé geit be mu ta tó összeál lí tá son. Ta nul má nyaink té ma vá lasz tá sa és
né zô pont ja is új sze rû; ezek nem klasszi kus ér te lem ben vett jog tör té ne ti
szö ve gek, bár több írás is per ira to kon ala pul. A dol go za tok nem csak a
té mát il le tô szo ro san vett jog sza bá lyok, jog for rá sok fel dol go zá sai, azok
tör té ne te, ha nem azok to vább gon do lá sa is tár sa da lom tör té ne ti szem -
pont ból. Ha úgy tet szik, jog tör té net, tár sa da lom tör té ne ti ke re tek be
ágyaz va. A per ira tok mik ro szin ten szá mos olyan tár sa da lom tör té ne ti
szem pont ból fon tos in for má ciót is tar tal maz nak, ame lyek más for rá -
sok ból nem, vagy nem ilyen szem pon tok ból megis mer he tôk. A jo gi for -
rá sok szer zôink szá má ra új ki hí vást je len tet tek, a tör té net írás nar ra tív
for du la ta után a per ira to kat mint szö ve ge ket elem zik, és a pe rek egyes
sze rep lôi ál tal sa ját igaz sá guk ként meg je le ní tett igaz sá gok kal is mer te -
tik meg az ol va sót. Az aláb biak ban né hány gon do lat tal se gít sé gé re len -
nék a tisz telt ol va só nak, hogy a dol go za to kat el he lyez ze, ér té kel je.
Min den jog te rü le ten elen ged he tet le nül je lent ke zik az az igény, hogy

át fo gó jo gi sza bá lyo zás sal ren del kez zen. A Völ gye si Le ven te ál tal fel -
dol go zott épí tés ügyi igaz ga tás nak er re 1937-ig kel lett vár nia. Az 1948.
évi for du la tot kö ve tôen vi szont a je len tô sebb in gat la nok ál la mo sí tá sá -
val né hány éven be lül meg vál to zott a jog sza bá lyi kör nye zet mö göt ti tár -
sa dal mi, po li ti kai és gaz da sá gi hát tér. Az épí tés ügy, mint az ál lam igaz -
ga tá si jog ága za ti szak jo ga, ön ál ló mi nisz té riu mot ka pott, s a nagy ará nyú
ál la mi be ru há zá sok és ki vi te le zé si mun kák, az ál la mi ter ve zô- és épí tô -
ipa ri vál la la tok, né mely eset ben szö vet ke ze tek sze re pé nek felér té ke lô dé -
se foly tán új tör vény megal ko tá sa vált szük sé ges sé. Ezt az igényt elé gí -
tet te ki az 1964. évi tör vé nyi sza bá lyo zás, amely kor sze rû és a
szak mai ság nak is tö ké le te sen meg fe le lô, a túl po li ti zá ló dás tól és bü rok -
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ra tiz mus tól men tes nor ma al ko tá sá val olyan jog al ko tá si ter mé ket te rem -
tett, amely egé szen az 1997. évig, az új, je len leg is ha tá lyos tör vény
megal ko tá sáig ma gas szín vo na lon tud ta be töl te ni a sze re pét a rend szer -
vál to zást kö ve tô évek ben is. Je len cikk ben most en nek az el múlt hat van
esz ten dô nek a sza bá lyo zá sá ba nye rünk be pil lan tást, a je len tô sebb jog -
al ko tá si ered mé nyek mél ta tá sá nak ke re té ben.
Az 1945–1950 kö zöt ti idô szak a jo gi ok ta tás te kin te té ben lé nye ges

sze mé lyi, szem lé le ti és struk tu rá lis vál to zá so kat ered mé nye zett. Schwei -
tzer Gá bor ta nul má nya a bu da pes ti tu do mány egye tem jo gi fa kul tá sán
kí sé ri nyo mon a fej le mé nye ket. Míg a koa lí ciós idô szak re form tö rek vé -
sei az egye te mi au to nó mia ke re tei kö zött el sô sor ban a pol gá ri de mok -
ra ti kus tö rek vé se ket he lyez ték elô tér be, ad dig az 1948. utá ni vál to zá -
sok az egye te mi au to nó mia fel szá mo lá sá val a szo cia lis ta jo gász kép zés
fel té tel rend sze rét ala kí tot ták ki. A koa lí ciós idô szak re form jai – egye -
bek mel lett – meg szün tet ték az 1945 elôtt ér vé nye sü lô diszk ri mi na tív
in téz ke dé se ket, ami le he tô vé tet te a nôk, a zsi dók, va la mint a szo ciá li -
san hát rá nyos hely ze tûek kor lá to zás nél kü li fel vé te lét. Ugyaneb ben az
idô szak ban a kor ki hí vá sait tük rö zô vá lasz ték kal bô vült a jog- és ál lam -
tu do má nyi ka ron ok ta tott tár gyak kö re, amely nek kö vet kez té ben vál -
to zá sok tör tén tek az ok ta tói kar össze té te lé ben is. A szo cia lis ta jo gász -
kép zés re tör té nô át té rés idô sza ká ban nem csak az ok ta tás me ne te, ha nem
az ok ta tói kar is gyö ke re sen átala kult. A for du lat évé tôl mél tat lan kö -
rül mé nyek kö zött szo rí tot ták ki a kar ról a pol gá ri ér ték ren det kép vi se -
lô ok ta tók leg több jét, mi köz ben a mar xis ta–le ni nis ta szem lé le tû tár gyak
elô tér be ke rü lé sé vel alap jai ban vál toz tat ták meg a kép zé si struk tú rát, il -
let ve az ok ta tói kar össze té te lét. A vál to zá sok az egye te mi au to nó mia
tel jes fi gyel men kí vül ha gyá sa mel lett kö vet kez tek be. Az egye te mi au -
to nó mia fel szá mo lá sá val, va la mint a fa kul tás ál lam- és jog tu do má nyi
kar rá tör té nô át szer ve zé sé vel 1950-tôl új kor sza ká ba lé pett a jo gász kép -
zés a bu da pes ti tu do mány egye te men.
Mi kó Zsu zsan na írá sa egy 1961-ben kez dô dô bün te tô per alap ján egy -

részt be mu tat ja az adott kor szak hi va ta los szer vei nek te he tet len sé gét és
ér tet len sé gét egy arc hai kus rend ben élô tár sa dal mi cso port tal, a ci gány -
ság gal szem ben. A ta nul mány nem csak a rend ôr sé gi és bí ró sá gi el já rás
elô í té le tes sé gé re vi lá gít rá, de rész le te sen be mu tat ja azt is, ho gyan tu -
dott egy har minc és öt ven fô kö zöt ti ci gány ka ra ván az 1950-es évek Ma -
gyaror szá gán élet ben ma rad ni az ôket kö rül ve vô tár sa da lom eluta sí tá -
sa és gya nak vá sa el le né re is. A fenn ma radt le vél tá ri for rá sok so kol da lú
elem zés re ad nak le he tô sé get, hi szen az írá sos for rá sok mel lett hang anya -
gok és fény kép fel vé te lek se gít sé gé vel le het tel jes ké pet al kot ni.
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6 jogtörténet
Rész ben még kiak ná zat lan tár sa da lom- és jog tör té ne ti szem pont ból

Bu da pest Fô vá ros Le vél tá rá nak szo cia lis ta idô szak be li pe ri rat gyûj te mé -
nye. Tóth Esz ter Zsófia és Né meth Lász ló Sán dor kö zös ta nul má nya
mik ro szin ten, ki fe je zet ten az 1960-as évek be li ha tár sér té si pe rek re kon -
cent rál va olyan tör té ne te ket ele mez – a hi va ta lo san ki ren delt ügy véd del
ké szí tett in ter jú se gít sé gé vel – ame lyek nek sze rep lôi olyan NDK-s, NSZK-
s sze rel mes pá rok, akik a ma gyar–oszt rák ha tá ron ke resz tül si ker te le nül
pró bál tak el jut ni az áhí tott Nyu gat ra. Ta nul má nyuk ban nem csak szív -
szo rí tó tör té ne tek kel, tra gi kus em be ri sor sok kal is mer ked het nek meg az
ol va sók, ha nem be pil lan tást nyer het nek ab ba, mi volt ma ga a til tott ha -
tár át lé pés bûn cse lek mé nye, ho gyan vál to zott a fo ga lom, hány NDK-s
ál lam pol gár lá to ga tott Ma gyaror szág ra és mi lyen nek lát ták ôket ha zánk
fiai. Úgy vél jük, a per ira tok szö ve gé nek elem zé sé vel ért he tôb bé tesszük
az ol va só szá má ra a szo cia lis ta idô szak min den nap jait, az ab ban élô em -
be rek dön té sei nek moz ga tó ru gó it.
Zsi dai Ág nes ta nul má nya a bé kés, komp ro misszu mos for má ban le -

zaj ló rend szer vál tá sunk, szo cia lis ta múl tunk le gi ti mi tá sá nak és le ga li tá -
sá nak pa ra do xon jai val, az el kö ve tett igaz ság ta lan sá gok jó vá té te lé nek
ke ze lé sé vel fog lal ko zik, kiemel ve az ügy nök kér dés és az át vi lá gí tás, a
Tör té ne ti Hi va tal és jog utó da, az Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne -
ti Le vél tá ra funk ció vál to zá sai nak prob lé máit. Rá mu tat a jog ál la mi ság,
a de mok rá cia és az igaz sá gos ság el vei nek és in téz mé nyei nek jog po li ti -
kai, jog dog ma ti kai tisz tá zat lan sá gá ra, az igaz ság té tel er köl csi di lem mái -
ra, to váb bá ar ra, hogy az in for má ciós kár pót lást a meg ké sett ség és az
ak tu ál po li ti kai har cok kö vet kez té ben olyan le gi ti má ciós vesz te ség ér te,
amely egy ben a de mok rá cia de fi cit jét is je len ti.
Bí zunk ben ne, hogy az ezek ben a ta nul má nyok ban fel ve tett prob lé -

mák to vább gon do lás ra kész tet nek, eset leg új ku ta tá si irá nyo kat nyit nak
a min den na pi szo cia liz mus megélés tör té ne té ben. Lec to ri sa lu tem!

Né meth Lász ló Sán dor




