
( Jogtörténeti arcképcsarnok^

BOTH ÖDÖN 
( 1924-1985)

A kiváló szegedi jogtörténész 1924. január 16-án, Cibakházán született. Pedagóguscsa
ládból származott. Édesapja a szó legigazibb értelmében tanító volt, hivatástudatát fia 
is átvette. Bár Both Ödön eredetileg nem pedagógusnak készült. Érettségi után a Mű
egyetem hallgatója lett, de a háború és apjának korai halála megakadályozták e tanul
mányainak folytatásában. 1949-ben „summa cum laude” elvégezte a jogi egyetemet. 
Ahol eddig diák volt, megmaradt tanítani haláláig, 1985. április 27-ig.

Oktatói munkájának első éveiben több tanszéken is dolgozott (jogtörténet, állam- 
és jogelmélet, államtan) majd 1952-től véglegesen a jogtörténettel jegyezte el magát. 
1964-ben kandidált, s egy év múlva megbízták a tanszék vezetésével.

Tudományos munkásságának fő területe a reformkor volt. Ezen belül elsősorban a 
büntetőjog történetével, illetőleg a szabadságjogokkal foglalkozott. Eltökélt szándéka 
volt, hogy feldolgozza a feudális Magyarország büntetőjogának fejlődéstörténetét. E 
munkájában szakmai képzettsége mellett szívós akaratereje, szorgalma és lelküsmere- 
tessége is vezette. Sajnos e témakörből csak kisebb tanulmányok jelentek meg, az ösz- 
szefoglaló nagy monográfia már nem készülhetett el. Művei közül a legjelentősebbek: 
Szeged város büntetőbíráskodása 1848-ban. -  A beszámítást kizáró és a büntetést meg
szüntető okok Szeged város reformkori büntetőjogában. 1790-1848. -  A struptum 
violentum a kései feudalizmus magyar büntetőjogában 1790-1848.
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A szabadságjogok közül különösen a sajtószabadság érdekelte. Legelső munkája is 
e témakörből jelent meg. A z 1848. évi sajtótörvény létrejötte címmel. De foglalkozott 
ezzel összefüggésben az esküdtbíráskodás fejlődésével is: Küzdelem az esküdtbirásko- 
dás bevezeteseért Magyarországon a reformkorban és az 1848. ápr. 29-i esküdtszéki 
rendelet. -  Sajtójoggal kapcsolatos: Szemere Bertalan belügyminiszter sajtórendelete 
es a vezetése alatt álló minisztérium sajtóügyi tevékenysége 1848-ban. -  A  sajtótermé
kek terjesztésének a szabadsága Magyarországon 1848-ban. In: Csizmadia Andor Em
lékkönyv.

A reformkor nagy politikusai közül elsősorban Szemere Bertalan politikai és jogi 
nézeteit tanulmányozta, s az 1958-ban megírt tanulmánya után élete utolsó éveiben 
tért vissza ismét ehhez a témához: Szemere Bertalan belügyminiszter nemzetiségi poli
tikája 1848 nyarán. -  Die wichtigeren sozialen, politischen und verfassungsrechtlichen 
Ansichten desjungen Bertalan Szemere. In: Pólay Elemér Emlékkönyv.

Széles körű tájékozottságára jellemző, hogy fő kutatási területein kívül foglalkozott 
a feudális magyar magánjoggal, sőt társszerzőként tankönyvet írt a francia alkotmá
nyokról is. így: összehasonlító jogtörténeti tanulmányok. -  A feudális jogtipus fejlő- 
destortenete. -  Grundzüge des ungarischen feudalen Eigentums in dér Zeit dér spáten 
Feudahsmus. In: Nagy László Emlékkönyv. -  A magyar feudális tulajdon fő  vonásai a 
kese, feudalizmus idején. -  A francia állam- és jogfejlődés a feudális abszolutizmus 
korszakától 1940-ig.

Tudományos munkája mellett életének másik nagy területe a tanítás volt. E hivatásá
ban nemcsak édesapja, hanem mesterei is -  Eckhart Ferenc és Bónis György voltak 
eszménykepei. Előadásain a magyar és egyetemes jogtörténeten kívül az életre is oktat
ta hallgatóit. Alaptantárgyakat tanított, nagyon igényes volt. Jogászok ezreit nevelte. 
Hogy milyen előadó volt, azt legjobban azok a kézírásos jegyzetek jellemzik, amelye
ket hallgatói évről évre átadtak egymásnak.

Both Ödönben a tudós és a tanító elválaszthatatlan volt. Igényességét igazolja sok
szor hangoztatott mondása is: „Gyermekeim, csak akkor higgyetek el nekem valamit 
ha azt pontosan bebizonyítottam nektek.”

Homoki Nagy Mária
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