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i.

A múlt században az európai egyetemek jogi fakultásainak struktúrájába beépülő sze
mináriumok több irányú változás következményei és eredményei. A 19. század első év
tizedeiben ölt formát -  először a berlini egyetemen -  a Wilhelm von Humboldt által 
megfogalmazott „kutatás és oktatás” (Forschung und Lehre) szerves egységének, egy
mással való összefonódásának tana.1 Korábban, lényegében a 18. és a 19. század fordu
lójáig, az egyetemek a tudomány által történő személyiségformálás eszközei. Az ipari 
forradalom korában azonban -  aminek például az egyetemi oktatási szisztémát is 
érintő következményeit jól látja Hegel az egyetemi képzés igen sokat veszít szemé
lyiségformáló jellegéből. A szakmai képzés egyre nagyobb súlyt kap a különben időtar
tamát tekintve jelentősen megrövidülő egyetemi oktatásban. A társadalomnak, ponto
sabban az államnak, elsősorban olyan szakemberekre van szüksége, akik engedelmes 
„csavarjaivá” válnak az állami és a jogi mechanizmusnak. Ennek az igénynek, ennek a 
követelménynek -  hangsúlyozom kizárólag ennek a követelménynek -  vált a német 
nyelvterületen oly hamar bevett fogalmává Ausbildungsuniversitát. Az ipari társadal
mak korát megelőző periódusban uralkodó, a humanisztikus képzési elvekre építő Bild- 
ungsimiversitat-et felváltja a kizárólag a szakirányú képzésre figyelmet fordító új tí
pusú, a stúdium generale-vel diametriális ellentétben álló egyetemi képzési rendszer. 
A jogászképzés területén lényegében a múlt század derekáig van még lehetőség arra, 
hogy a jogtudománnyal, a klasszikus értelemben felfogott jurisprudentiával összeegyez
tethető legyen a képzési szisztéma. Savigny például még különösebb nehézségek nélkül 
be tudja illeszteni .jogtudományát” kora jogászképzési rendszerébe. A berlini egyetem 
jogi kara ugyanis még az ő idejében valóban, a szó legnemesebb értelmében vett kép
zést nyújt, és nem pedig egy „mesterségbe” való begyakorlás lehetőségét biztosítja, mi
képpen erre a jogtudós maga is utal az ún. pragmatikus irányzat képviselőivel folyta
tott vitájában. Abban, hogy a jogászképzés egyre nagyobb mértékben vesz új irányt a 
kérdéses időszakban, komoly szerepet játszik természetesen az egyetemen oktatott tár
gyak körének jelentős mértékű bővülése. Csak jelzésszerűen szeretnék ebben a vonat
kozásban arra utalni, hogy már néhány évtizeddel Grotius „De iure belli ac paris” 
(1625)-ának megjelenését követően sor kerül -  először Heidelbergben, igaz a filozófiai 
fakultáson -  a természetjog és a nemzetközi jog katedráinak felállítására. Egyre na-

66



gyobb szerepet kap a jogászképzésben a hazai jog, vagy másképpen a nemzeti jog okta
tása is, bár ebben a vonatkozásban igen jelentős időbeli eltérés van az egyes európai ál
lamok között. Az élen a franciaországbeli egyetemek állnak, ahol a Napkirály 1679- 
ből származó rendelete kötelezővé teszi a francia magánjog oktatását. Németországban 
először Halléban lesz kötelező a „deutsches Privatrecht” oktatása (Christian Thonasius 
e tárgy első előadója), Angliában viszont csak a 18. század második felében (Oxford- 
ban 1760-ban, Cambridge-ben 1780-ban) jönnek létre katedrák az angol jog oktatására. 
Hazánk hosszú ideig egyetlen jogi fakultása — s ezt nem kis büszkeséggel mondhatjuk 
-  messze megelőzi európai társait, mivel nálunk már a Kar 1667-ben történt alapításá
val kezdődően diszdplina a hazai jog, a ius patrium.4 Nem szabad továbbá arról sem 
megfeledkeznünk, hogy az oktatást szükségképpen befolyásolja a jogtudomány műve
lésében bekövetkező szemléletbeli változás is, amelynek gyökerei a l ó .  századra nyúl
nak vissza. A mos gallicus, az elsősorban az új bourges-i jogi fakultás professzorai által 
képviselt iskola humanisztikus irányultságú, a szövegkritikára épülő jogtudományi 
irányzat. Különösen a magánjog oktatásának területének szmbetűnőek ezek a szemlé
letbeli, s nem csupán stílusbeli változások. A filológia és a történelem „behatolása” a 
jogtudományba komoly hatással van az oktatásra.5

Az erősen vázlatosan jelzett változások, hatások eredője azonban nem nélkülözi a 
negatívumot sem. Az oktatás egyfajta extenzíwé válása — ami a diszciplínák számának 
növekedéséből és a nemzeti jog oktatási struktúrába történő beépüléséből adódik — 
maga után vonja az oktatás intenzivitásának csökkenését. Emellett a gazdasági fejlődés 
által feltételezett társadalmi, pontosabban állami igények kedvezőtlen változása is hát
rányosan befolyásolja az évszázadokon át egyfajta stabilitással rendelkező oktatási 
szisztémát. Ezeket a negatívumokat egyedül, önmagában véve nem képes ellensúlyozni 
a mos italicust felváltó, a humanisztikus tradíciókra építő új jogtudományi irányzat, a 
mos gallicus, melynek az oktatással való összefüggése egyébként is fölöttébb laza, vagy 
pontosabban erősen áttételes. További problémát jelent a korábban, legalábbis az euró
pai kontinensen általában azonos sémákat követő jogászképzés egységének felbomlása. 
Jelentős különbségek mutatkoznak az egyes országokban aszerint, hogy mi is tekint
hető a reprezentatív jogásztípusnak. Hadd utaljak ebben a vonatkozásban csupán jel
zésszerűen arra, hogy míg például Franciaországban ezt a típust a perbeszédek tartásá
ban jeleskedő ügyvéd tölti be, addig Németországban ezt a pozíciót a tudós jogászdok
tor testesíti meg.6 Ennek az eltérésnek az alapja döntően az egyetemi képzési rendszer 
különbségében keresendő. A jogot Franciaországban ugyanis — nem utolsósorban a 
descartes-i hagyományokat követve -  Savatier-t idézve valójában a néhány princípium
ra épülő geometria egy fajtájának („une sorté de géometrie construite a partir de quel- 
ques prmcipes”) tekintik. A jogászképzésben, de a joggyakorlatban is bizonyos mér
tékű formalizmushoz vezet Descartes geometrikus szellemének követése. Németország
ban viszont sok vonatkozásban kritikusabb a joggyakorlat irányában a jogi felsőoktatás. II.

II.

Ennek a rövid és szükségképpen erősen vázlatos nemzetközi kitekintésnek (a jogász- 
képzés fejlődésére, történetileg kialakult típusaira) a célja annak érzékeltetése, hogy a
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szemináriumi rendszer bevezetését a budapesti tudományegyetem jogi karán nem volna 
helyes a nemzetközi összefüggésekből kiszakítani, vagy legalábbis azoktól függetlenül 
vizsgálni. A szemináriumok létrehozása Karunkon komoly oktatás- és tudománypoliti
kai döntések eredménye. Vécsey Tamás római jogi szemináriumának formálisan 1887- 
ben történető megalapítását egy évtizeden át tartó kísérlet előzi meg.7 A nemzetközi
leg is jól ismert római jogász professzor már az 1875—76. évi tanév első felében meghir
det szemináriumi jellegű foglalkozást .Jogesetek a pandekták szerint” címmel, amelyet 
az 1883-84. évi tanév második szemeszterében a „Pandekta-praktikum” vált fel. Az 
1884-85. évi tanév második félévében hirdeti meg az „Exegezis”-t. A római jogi sze
minárium formális létrejöttét követően az első félévben a lényegében a mos gallicus 
módszerét követő szövegelemzést, ún. exegetikumot, a második szemeszterben pedig a 
sok tekintetben a mos italicus hagyományait követő praktikumot hirdeti meg. A jogi 
karon, a kari tanácsban előadóként ő indokolja meg a szemináriumi foglalkozás didak
tikai fontosságát. „A mire a jogi oktatásnak legnagyobb szüksége van” c., a Jogtudo
mányi Közlönyben (1884. 19. évf. 20. sz. május 16.) közzétett tanulmányában megál
lapítja, hogy a jogi oktatás színvonalát a leghatékonyabban a szemináriumok tartásával 
lehet emelni. Vécsey Tamás előadói véleménye az alapja a kar szakvéleményének, ame
lyet az egyetemi tanács már 1886 nyarán (1886. június 16-án) felterjeszt Trefort Ágos
ton vallás- és közoktatásügyi miniszterhez (száma: 1028). A Vécsey professzor kezde
ményezte római jogi szeminárium létrejöttét nem sokkal később több más szeminá
rium megalapítása is követi. 8

A Vécsey-féle kezdeményezés jelentőségét még jobban tudjuk értékelni, ha tekintet
be vesszük, hogy a Karon több éven át nem csekély ellenállásba ütközik a szemináriu
mok létrehozása. Trefort még 1873-ban felhívja a jogi kart, hogy jelöljön ki két pro
fesszort a bécsi egyetemen működő jogi kari szeminárium megtekintésére.9 Hoffmann 
és Schnierer professzorok azonban Bécsből visszatérve jelentésükben még nem tartják 
időszerűnek a pesti karon a szeminárium létrehozását. Utalnak arra is, hogy a bécsi 
egyetemen végső során a kar ellenkezése ellenére kerül sor az államtudományi és a jog- 
tudományi szemináriumok alapítására. Problémát jelent az is, hogy nincsenek meg a 
szemináriumok alapításához elengedhetetlenül szükséges feltételek, így például a meg
felelő könyvanyag. A Kar a jelentés alapján elzárkózik a szemináriumok létesítésétől, 
és továbbra is a főkollégiumok megfelelő szintű magatartásában látja „a siker leghatha- 
tósabb tényezőjét” . Más kérdés az, hogy Ígéretet tesz arra, miszerint a Karon a jövő
ben nagyobb számban fognak tartani különleges előadásokat és külön kollégiumokat. 
A szemináriumi oktatás intézményes formájának létrejötte még jó tíz évet várat magára, 
mint Eckhart Ferenc írja „a jogtudomány nem csekély kárára” .10

Az 1880-as évek elején merül fel ismét a szemináriumok alapításának gondolata. Ez
úttal Szász Károly tanulmányozza Bécsben Trefort megbízása alapján az egyetemi sze
mináriumi rendszert.11 A Kar által kiküldött bizottság véleménye azonban ezúttal is 
negatív a szemináriumok meghonosítását illetően. A bizottság feleslegesnek tartja — és 
ebben a véleményben a döntő motívum nyilvánvalóan a Kar igen nagy hallgatói lét
száma — a tudományos igényű képzés műhelyéül szolgáló szemináriumokat. A bizott
ság állásfoglalása szerint elegendő a speciálkollégiumok rendszerének fejlesztése, ame
lyek a praktikumok feladatát töltenék be. A negatív tartalmú vélemény nem befolyá
solja a minisztert abban, hogy nyilatkozatot kérjen a Kar professzoraitól arra nézve, ki
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hajlandó szemináriumot tartani. Ezzel egyidejűleg Ígéretet tesz közös szemináriumi 
alapkönyvtár és külön szemináriumi könyvtár létrehozására. Trefort számára azonban 
-  s ezt hangsúlyoznunk kell -  nagy súllyal latba eső körülmény ennek az elhatározá
sának valóra váltásánál az, hogy a karon már több, mint egy évtizede kibontakoznak 
éppen Vécsey Tamás munkája eredményeként a szemináriumi oktatás és kutatás kör
vonalai.

Vécsey Tamást a szeminárium alapítására tanítási módszere ösztönzi, amelyről egyik 
hátrahagyott írásában így számol be:12 „Hogy a gyakorlat legyen tudományosabb és a 
tudomány legyen gyakorlatiasabb: Savignynek ezt az óhajtását és Jhringnek ezt meg
valósító példáját tartva szem előtt: már mint eperjesi jogtanár római jogi előadásaimat 
jogesetek bemutatásával és tárgyalásával egészítettem ki, mely alkalommal az érdek
lődő hálás tanítvány megfigyeli a jogesetek tárgyalási módját, részt vesz az eset feletti 
eszmecserében, a jogeset elemzésében, meghatározásában, a döntő szabály keresésében 
és megtalálásában és a jogi vélemény alkotásában. Ily órákon az érdeklődők nem merő
ben hallgatók, hanem tevékeny résztvevő közreműködők a jogászi vizsgálódás, okosko
dás, következtetés szellemi munkájában, a jogalkalmazás művészetében.” Másutt így ír 
tárgyának oktatásáról:13 „A római jogot már Eperjesen is, úgy mint aztán az egyete
men kiváló propaedeutikai jelentőségében méltányoltam. Tudományosan képzett jogá
szokra van szükség, s így az oktatásnál alapvető gyanánt nálunk se nélkülözhető a ró
mai jog. A műszavak, kifejezések, fogalommeghatározások, a jogászi gondolkodás és 
okoskodás, az elvi fejtegetések, következtetések, a szövegmagyarázás, kiegészítés: 
mindezek csak ott találhatók, ahol gondozzák a civilisztikus tanokat. Werbőczy, Kele
men, Frank, Wenczel.Zlinszky s a többi híres magyar jogtudós a római jog ismerete 
következtében váltak képessé arra, hogy szórványos jogtételeinkből elvonás útján fo
galmat alkossanak, berendező osztályozásokat tehessenek, s a joganyagot egységes át- 
nézetes rendszerbe foglalva tárgyalhassák s ezzel hazai jogunk körvonalait határozott
sággal megállapítsák.” Ahhoz azonban, hogy ez a tanítási módszer, amely a tudomá
nyos igényű oktatás követelményét fogalmazza meg, eredményes lehessen, nem elegen
dő a főkollégium, hanem amellett szemináriumra is szükség van.

Vécsey Tamás tudatában van annak, hogy a szemináriumnak nem lehet kizáróla
gos feladata -  s különösen nem a jogi karon -  a tudósképzés. Az 1872-ben a szeminá
riumi rendszert az osztrák egyetemeken meghonosító vallás- és közoktatásügyi minisz
teri rendelet valójában ezt a szűkebb értelemben vett szemináriumot vezeti be.14 Ez lé
nyegében megfelel a bölcsészeti kar igényeinek, ahol például Theodor Sickel híres bécsi 
történészprofesszor „Institut für österreichische Geschichtsforschung”-jába minden 
évben maximálisan tíz hallgatót vesznek fel. A szemináriumnak kizárólagosan ez a for
mája azonban nem jelent megoldást a jogi karon. A jogászképzésben a tágabb értelem
ben vett szeminárium a repertóriumot és a praktikumot is magában foglalja, mivel a 
képzés nemcsak elméleti jellegű. A szemináriumi rendszer létrehozása nem sérti a tan- 
szabadság elvét. Más kérdés az, hogy a tanszabadság (Lehrfreiheit) elvilág nem feltéte
lezi a szemináriumokat, pontosabban közömbös azok iránt. A legjobb példa erre az 
1870—80-as évek Németországának jogászképzési rendszere, amelyre a rendkívüli vál
tozatosság jellemző. Ez a sokrétűség már a terminológiában is megnyilvánul: a szemi
nárium kifejezés mellett lehet találkozni a praktikum,15 az exegezis, a jogi gyakorlat 
(juristische Übung), a konversatorium, a jogi (ezen belül romanista, civilista) társaság
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stb. elnevezéssel, melynek célja, oktatási programja az elnevezésbeli különbség ellenére 
nem egyszer ugyanaz. Vannak olyan egyetemek is ebben a periódusban, amelyeken a 
professzorok nem tartanak tudományos igényű szemináriumot, hanem megelégszenek 
a praktikumokkal.16

Vécsey Tamás szemináriumi koncepciójában a szeminárium fogalma a tudományos 
igényű intenzív foglalkozást és a joggyakorlatba bevezető, arra előkészítő praktikumot 
egyaránt tartalmazza. Ezt dokumentálja, hogy a római jogi szemináriumi füzetek köré
ben tudományos igényű munkák, dolgozatok és hallgatói segédeszközök kiadására egy
aránt sor került.17 S hogy mennyire szívügyének tekinti a szemináriumot, ezt bizonyít
ja az is, hogy annak kedvéért egy időben még a Pandekták előadásáról is lemond római 
jogász kollégái, Hoffmann Pál és Szászy-Schwarz Gusztáv javára. Teszi ezt annak elle
nére, hogy — Szászy-Schwarz Gusztávot idézve — „A katedrán ülő tanár úgy viszonylik 
a szemináriumban ülőhöz, mint a békeállományban levő katonatiszt a háborúban levő
höz. Ha mindennap háború volna,nem tolakodnának a katonasághoz azok, akik a tiszti 
karrierben csak a kardbojtot meg a kaszinót látnák. így az egyetemen is a nehezebb fel
adat az avatatlanokat távol fogja tartani. És így a szeminárium nemcsak kellő tanuló
kat fog nevelni, de kellő tanárokat is.”18

111.

Vécsey Tamás, a kitűnő tudós és pedagógus, aki különben egy időben Eötvös Lo- 
ránd nevelője is,19 szemináriumi elgondolásában figyelemmel van a jogászképzés terü
letén a gazdasági-társadalmi fejlődés motiválta változásokra, a nemzetközi és a hazai 
tudományos élet igényeire. Ezeket tekintetbe véve hirdeti meg római jogi (pandekta- 
jogi) praktikumát már budapesti professzorrá történő kinevezése első évében, és indítja 
meg a tudományos igényű jogászképzés egyik feltételét jelentő exegézisét már az 1880- 
as évek első felében. Ezeknek az új oktatási formáknak a meghonosításával kialakítja a 
kettős igényt, követelményt kielégítő jogi szeminárium előképeit és így döntő szerepet 
vállal abban, hogy éppen száz évvel ezelőtt az első szemináriumok között jöhessen létre 
a budapesti tudományegyetemen a római jogi szeminárium.
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