Jog
fel és terjesztették a szokásjogot, a jo g elm életi alapú to
vábbfejlesztése politikailag senkinek nem állt érdekében.
M ária Terézia uralkodásáig a szokásjog gyakorlatorien
tált maradt az elm életi római és kánonjog m ellett, a jo 
gászképzés fő célja pedig később is a derék hivatalnokok
képzése volt.
Prof. Dr. Hanna Gábor összehasonlító előadásában a
római jo g közép- és kelet-európai recepcióját ismertette,
egyben a német befolyás alatt álló, megkésett polgári jogi
kodifikációt és annak hatásait a térség országaiban, Észtor
szágtól Grúzián és a görög tradíciókkal is bíró Bulgárián át
Jugoszláviáig és tagköztársaságaiig. Előadásában minden
egyes ország saját szokásjogi tradícióit, római jogi és a né
met jogból eredő elemeket, valamint az újabb jogelvek al
kalmazását is bemutatta. Például a természetjog elveinek
alkalmazását, amelynek példájaként H am za professzor az
osztrák ABGB-t említette, illetve Szlovéniában a Code ci
vil átvételével máig hatályos francia tengeri jogot. M eg
említette a bolgár polgári jogot, amely az I. világháború
előtt a spanyol jogot vette át, majd az I. világháború után a
német polgári jog vált a kodifikáció előképévé. A román
polgári törvénykönyvet, amelyet a szocializmus idején
sem helyeztek hatályon kívül, erősen befolyásolta a Code
civil és az olasz polgári törvénykönyv. Általánoságban el
mondható, hogy minden nyugati tankönyvet lefordítottak
és minden tudományos vitát lefolytattak Közép- és KeletEurópában is. Valamennyi kodifikációs törekvés közös
célja volt (és az m a is), hogy egységesítse, struktúrálja és
rendszerezze a meglévő jogszabályokat és alkalmazásu
kat. Hamza professzor előadása leginkább ezen törekvések
eddigi sikertelenségének történetét mutatta be, zátonyra
futásukat politikai vagy ideológiai okokból. A szocializ
mus idején a nyugati értelemben vett jogtudom ány fenn-

z idei évben egym ást követik a D eák Ferenc szü
letésének 200. év fordulója alkalm ából tartott
ko n feren ciák , em lék ü lések , rád ió s, televíziós
m egem lékezések. Ezek sorában kiem elkedő helyet fog
lalt el a győri Széchenyi István Egyetem Á llam - és Jogtudom ányi Intézetének szervezésében, 2003. m ájus 16án m egtartott m egem lékezés, am elynek kiem elt je le n 
tőséget adott, hogy m aga D eák is G yőrben folytatta jo 
gi tanulm ányait, m ielőtt tiszti alügyészi m unkáját m eg
kezdte Zala m egyében, bekapcsolódva a reform kori
közéletbe.
A z ülésen m egjelenteket Dr. Révész I Mihály igaz
gató köszöntötte, röviden m éltatva a deáki életm űvet.
A z ülés első előadója Dr. Bana József a G y ő r M egyei
Jogú V áros Levéltárának igazgatója „D eák Ferenc a
győri királyi akadém ián (1 8 1 7 -1 8 2 1 )” cím m el tartott
előadásában részletesen ism ertette az ifjú D eák életraj
zát, egészen a győri királyi akadém iára való beiratkozá
sáig, valam int a bölcseleti kar két évfolyam ának elv ég
zéséig. A bölcseleti karon eltöltött évek ebben a korban
tulajdonképpen a középiskolai tanulm ányok befejezését
jelentették, ezt követte a szintén két éves jo g i alapkép-
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maradásában az egyes tudósokon kívül mindenütt jelentős
szerepet játszottak az egyetemek.
Dr. Gönczi Katalin előadásában a m agyar városfe
jlődést mutatta be európai összefüggésben. A város, mint
autonóm életközösség négy ismertetőjegye a városi béke,
a városi szabadság, a városi jo g és a közösségi mentalitás
ismertetése során Dr. Gönczi ellentm ondott annak a tézis
nek, hogy M agyarországon a jo g a városokból eredt. Az
alapított városok mindenekelőtt erődítm ények voltak a
határvidékek védelmében, a királyi közigazgatás köz
pontjai, püspöki székhelyek, a 14-15. századtól a nemes
fém-kitermelést végző bányavárosok, vásárhelyek és sza
bad királyi városok, amelyek jelentőségét a távolsági ke
reskedelem adta. A nyugat-európai polgárok betelepítése
a határok biztosítását és a királyi bevételek növelését szol
gálta. A telepesek hazájukból m agukkal hozott joga
megerősítést nyert. A politikailag aktív polgárság viszont
hiányzott. Kereskedő- és hospesjogok, szokásjog, a kirá
lyi privilégiumok és saját jogok éltek egyenrangúan egy
más mellett. Dr. Gönczi számos térképpel és ábrával il
lusztrált előadásában bem utatta a középkori m agyar
városfejlődés menetét, majd annak m egszakadását. A tö
rökök betörése után a városok katonai állomáshelyekké
váltak, a városi lakosság elm enekült, a városok vesztettek
jelentőségükből, az urbanizálódás folyam ata megakadt.
A nyári egyetemen elhangzott előadások a szervezők
szándéka szerint publikálásra kerülnek könyv és CDROM formájában is. A kurzusról, az elhangzott előadások
rövid kivonatával ismertetés olvasható a következő cí
men:
w w w .uni-lueneburg.de/fb2/recht/just/fram es/som m erschule.htm l

Frey D óra

Emlékezés
Deák Ferencre
DEÁK FERENC JOGI TANULMÁNYAI,
JOGÁSZI ÉLETPÁLYÁJA
ÉS ÁLLÁSPONTJA
A NEM ZETISÉG I JOGOK
RENDEZÉSÉRE
zés, am elynek célja a gyakorlati ism eretekkel ren
delkező tisztviselők kinevelése volt.
1819 novem berétől D eák elsőéves joghallgatóként e
képzés keretében folytatta tanulm ányait, term észetjo
got, statisztikát, egyetem es és m agyar közjogot, bánya
jogot, m ásodévesként pedig hazai jogot, politikatudo
m ányt, kereskedelm et, m agyar m agán- és büntetőjogot,
pénzügyi és kereskedelm i jo g o t tanult.
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B ana József - Dr. M olnár A ndrásnak, a Z ala megyei
levéltár igazgatójának kutatásaira utalva - kiem elte,
hogy D eák m ásodévben mind félévkor, m ind pedig év
végén a legjobb érdem jegyeket kapta és kitűnt tanuló
társai közül. D eákot - társai visszaem lékezései szerint a gyors felfogás és a bám ulatos em lékezőtehetség je lle 
m ezte, jeleskedett a nyilvános vitákban és az iskolán kí
vül is m indig kereste a társaságot, ahol kedvére vitat
kozhatott. Bort nem ivott, a szerelem , a költészet, vagy
a regények nem érintették m eg, olvasási szokásaiban a
történelm i érdeklődés jellem ezte, sok folyóiratot, hírla
pot olvasott.
D eák 1821 őszén kiváló eredm énnyel szerepelt a m a
gánjogból tartott ünnepélyes védésen, a jogakadém ia el
végzése után pedig m egkezdte joggyakorlatát. Egy-egy
évig patvarista Zalában, m ajd ju rátu s Pesten, ezek után
tett ügyvédi szigorlatot és vált ezzel jogosulttá ügyvédi
gyakorlat folytatására, illetve közhivatalok viselésére.
Dr. Mezey Barna az Eötvös Loránd T udom ányegye
tem Á llam - és Jogtudom ányi K ar M agyar állam - és jo g 
történet tanszékénének tanszékvezetője „A jo g ász D e
ák” cím ű előadásában D eák Ferenc reform korban vég
zett jogászi tevékenységét és az 1848-as esem ényekben
betöltött szerepét elem ezte.
Igazságügym iniszteri m egbízatásával kapcsolatban
kiem elte, D eák kényszerűen tett eleget B atthyány felké
résének, nyugodt kodifikátori m entalitása nehezen vi
selte a politikai csatákat, tám adásokat, m agát alkalm at
lannak találta a m iniszteri feladatra. A m ikor Batthyány
1848 szeptem berében m ásodik korm ányát kívánta öszszeállítani, D eák visszautasította a belügyi tárca vezeté
sére való felkérést. Szem élyes indokain túl, feloldhatat
lannak látta az ellentétet a király által kinevezett kor
m ány m iniszterének szerepköre és a nem zet érdekei, a
reform kori higgadt kodifikátori m ú ltja és a jelen
radikálizálódó közélete által tám asztott új kihívások kö
zött.
M ezey D eák gyakorló jogászi életútját végigkövetve
szólt arról a következetes törvénytiszteletről, am elyet
W lassics G yula úgy jellem zett: „Soha a jo g egyetem le
gességének gondolata nem uralkodott állam férfiú m ű
ködésén hatalm asabb erővel, m int az övén.” D eáknak a
jogalkotásról kialakított vélem ényét tovább színesítette
az a tőle szárm azó idézetcsokor, am ely bepillantást en
gedett abba a kérlelhetetlen jo g k ö v ető gondolkodásba,
am ely m inden állam i tevékenység alapjaként a jo g tisz
teletét, a bajok forrásaként pedig a törvények be nem
tartását, pillanatnyi érdekekért történő elvetését tartotta.
A z előadás részletes betekintést engedett D eák kodifikációs m unkásságába, kiem elten foglalkozott a bör
tönrendszerrel és a börtönüggyel kapcsolatban m egfo
galm azott, m ajd az 1843-as büntetőjogi javaslatban tes
tet öltött koncepciózus tervekkel. A politikus-jogász
gondolkodásm ódját és keze m unkáját m agán viselő
1843-as javaslatok börtönügyi részével kapcsolatban le
szögezte: az unikum a m agyar jogtörténetben. Alkotói
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egy addig nem létező új rendszer alapjait készültek
m egvetni. Sikerült is egy következetes és hum ánus bün
tetésvégrehajtási term inológiát m egalkotni, olyan terve
zetet kidolgozni, am ely az egész országra érvényes,
eg y ö n tetű szab ály o zást és g y ak o rlato t ja v a so lt az
egyenlőség és az em beri szabadság védelm ével.
Dr. Szabó István a Pázm ány Péter K atolikus E gye
tem Jog- és állam tudom ányi K ar Jogtörténeti tanszék
ének tanszékvezetője „D eák Ferenc elképzelései a nem 
zetiségi kérdés rendezésére” cím ű előadásában a ki
egyezés utáni időszakban a nem zetiségi kisebbségek
jogállásával kapcsolatban m egvalósult törvényi szabá
lyozást, az ezzel kapcsolatos deáki alapvetéseket tette
vizsgálat tárgyává.
K iem elte: D eák elképzelése szerint, a nem zetiségi jo 
gok legfontosabb elem e a nem zeti kisebbségek szabad
nyelvhasználatának garantálása. A nyelvhasználatot
azonban csak annyiban látta különleges szabályokkal
rendezhetőnek, am ennyiben azt az ország egysége, az
állam apparátus m űködőképessége m egengedi. A gya
korlatban ez azt jelentette, hogy Deák az önkorm ány
zatokban és az alsóbb szintű bíráskodásban tartotta
m egvalósíthatónak a kisebbségek nyelvhasználatát, a
központi korm ányzásban és az országgyűlésben a m a
gyar nyelv használatának kizárólagosságát vallotta. A z
esküdtszéki eljárásban azonban a m agyaron kívül más
nyelveken is m egengedhetőnek tartotta volna a pereske
dést, am i összhangban van a Deák igazságügym inisz
tersége alatt kiadott sajtóesküdtszéki m iniszteri rendelet
esküdtképességre vonatkozó enyhe m egkötéseivel. E l
lentétes azonban az 1897-ben elfogadott esküdtbírásko
dási szabályozás szigorúbb, a m agyar nyelv ism eretét,
az azon való ím i-olvasni tudást m egkövetelő törvény
nyel.
Szabó a D eák által m egfogalm azott elveket összeve
tette Kossuth Lajos szabadságharc utáni elképzelései
vel. Kossuth a Dunai Szövetségről készített alkotm ánytervezete szerint sem a szövetségnek, sem pedig a tag
állam oknak nem lett volna hivatalos nyelvük, a megyék
és a községek szabadon határozhatták volna meg a hi
vatalos m űködés és az oktatás nyelvét. Kossuth egészen
odáig ju t, hogy a szövetségi törvényhozó és végrehajtó
hatalom tagjai azon nyelvet használhatták volna, am e
lyekben leginkább járatosak voltak.
A gondolatok összevetése után Szabó D eák elképze
léseit ítélte reálisabbnak és a korabeli elvárásoknak
m egfelelőnek (sajnos néha a mai állapotokon is túlm utatónak), azonban m egjegyezte, hogy ő sem m ent el ad
dig a pontig a jo g o k kiterjesztése terén (pl. területi au
tonóm ia), am ely nagyobb állam igazgatási zavarok nél
kül m egoldható lett volna.
A z ülés befejeztével a résztvevők az Á llam - és Jogtudom ányi Intézet Á ldozat utcai épületének aulájában
rövid ünnepség keretében felavatták Deák Ferenc bronz
m ellszobrát.

Barna Attika

