
SZEMLE
Jogtörténészek 

a XXL század küszöbén

Október közepén ünnepelte a Pécsi Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara annak 
a 80 éves évfordulóját, hogy miután az Erzsé

bet Tudományegyetem Pozsonyból Pécsre költözött, 
három másik mellett a jog- és államtudományi karon 
1923-ban itt indult újra az oktatás. A jubileumot az 
egyéb ünnepi rendezvények mellett a „Jog és jogá
szok a 21. század küszöbén” című nemzetközi kon
ferenciával is köszöntötte a kar oktatói gárdája, és a 
szám szerint kilenc szekció, illetve alszekció közül a 
Jogtörténeti szekció résztvevői is megpróbáltak vá
laszt keresni a közös problémafelvetésre.

Az új évszázad új feladatokat ró mind a jogászokra, 
mind pedig a jogásztársadalmon belül a jogtörténé
szekre úgy is mint a képzésben részt vevő alapozó jel
legű tárgy oktatóira. A szekció előadói közül hárman is 
a jogászképzés problémakörét járták körül. A tagozat 
témavezetőjének, a házigazda Kajtár Istvánnak szek- 
ciónyitó-beköszöntő mondatait követően a kiírt prog
ramnak megfelelően elsőként a pécsiekkel szoros kap
csolatban álló Grazi Egyetem jogtörténeti tanszékének 
professzora, a pécsi egyetem díszdoktora, Gemot 
Kocher tartotta meg előadását „Régi és új célok az 
osztrák jogászképzésben” (Alté und neue Ziele dér 
Juristenausbildung in Österreich) címmel. Témája ki
bontása során nemcsak abba nyerhetett a hallgatóság 
bepillantást, hogy az ausztriai jogászképzésben milyen 
reformokkal próbálkoztak, hanem hogy a XX. századi 
„újításokról,” új célokról a jogtörténész számára csak
hamar az derülhet ki, hogy azokkal, illetve azokhoz ha
sonlókkal már évszázadokkal korábban is találkozni 
lehetett. Ezen kérdések egyike, nevezetesen az oktatás 
tudományossága, illetve praxisorientáltsága közötti 
egyensúly megtalálása kifejezetten olyan probléma, 
amellyel a XXI. század magyar jogászainak is meg kell 
birkózniuk. Kocher több ponton is párhuzamot tud 
vonni a legújabb képzési helyzet és a Mária Terézia 
korában felvetődött kérdések között, és mondandójá
nak végkicsengése egyezik a szekciót átható vezérfo
nallal: ha a jogalkotó építene a jogtörténészek tapaszta
lataira, sok zsákutca is elkerülhető volna.

A következő -  szintén grazi -  résztvevő témája 
mintegy folytatása és konkretizálása volt Kocheré- 
nak. Márkus Steppan előadásából, amely már kifeje
zetten a XX-XXI. századi grazi jogászképzésről 
szólt (Die Grazer Juristenausbildung im Wandel dér 
Zeit -  vöm 2. Weltkrieg bis ins 21. Jahrhundert) a 
legújabb változtatásokat ismerhettük meg, ame
lyeknek a bemutatása sok helyütt alátámasztotta az 
előző előadó azon nézetét, amely szerint jogtörténész
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élve -  „nincs új a nap alatt.” A legutóbbi módosítá
sok hátterében a mobilitás és flexibilitás megvalósí
tásának gondolata áll, nem utolsó sorban a nemzet
közi munkaerőpiac igényeinek megfelelve, amellyel 
kapcsolatosak az olyan jövőre szóló elképzelések is, 
mint egy rövidített jogi képzés bevezetése, illetve né
hány külföldi egyetem részvételével, együttműködé
sével határokon átívelő képzés megvalósítása.

A két külföldi előadó után Mezey Barna jogtörté
nészi és egyetemi vezetői tapasztalatait elegyítve vá
zolta fel a magyar jogászképzés utóbbi időben bekö
vetkezett változásait, amelyben legnagyobb szerepe 
annak az 1990-től erősödő új szemléletnek van, 
amely az élethosszig tartó tanulás lehetőségét bizto
sítva változtat az eddigi felsőoktatási képzésmódon: 
az egyetemre felvételt nyerők létszámának radikális 
emelése az elitképzést tömegképzéssé változtatta. A 
végzett jogászok előtt a klasszikus jogi pályákon kí
vül ugyan még számtalan lehetőség áll (akár az igaz
gatásban, akár a gazdaság, a kultúra, vagy a politika 
terén, illetve a lassan előttük is megnyíló európai ad
minisztrációban), ám lehetetlen nem szembesülni az
zal, hogy már korántsem a jogászhiány, hanem a „jo
gásztúltermelés” a jellemző, amelyet a pályakezdők 
saját bőrükön is éreznek. A megoldási módok közül 
a „bemeneti oldalon” a tervgazdálkodással jól össze
férő felvételi rendszer és numerus clausus mára már 
meghaladottá vált, a képzés során az egyetemek sze
lektálhatnának, ám ez sem hagyományaikkal, sem az 
újabb kori normatív finanszírozási rendszer miatt 
gazdasági érdekeikkel nem esik egybe. A munkaerő- 
piac a kimenetnél mér: saját elvárásainak megfelelő
en értékeli a diplomákat, az egyetem problémája pe
dig. hogy engedjen-e azoknak a jórészt gyakorlatias 
késztetéseknek, amelyeket ez támaszt, vagy ragasz
kodjon a tradicionális minőségi elméleti oktatáshoz. 
További nehézségeket jelent az európai elvárásokhoz 
igazodó ún. Bologna-modell. amely a Magyarorszá
gon hagyomány nélküli, mi több, azokkal merőben 
ellentétes és haszontalannak is tűnő két szakaszra 
bontott képzési rend bevezetését célozza.

A meglehetősen lehangoló perspektívák után kife
jezett felüdülést jelentett a jelen lévők számára a konk
rét jogtörténeti problémák felé fordulás, amelyeknek 
sorát Nagyné Szegvári Katalin nyitotta meg. A pro
fesszorasszony a jubileumi ülés alkalmával egy lassan 
szintén jubiláló törvényművet, a 2004-ben 200. esz
tendejét megérő Code Civil-t, egészen pontosan annak 
házassági jogát vizsgálta. „A házasság felbontása a 
Code Civil Franciaországában” című előadásból meg
ismerkedhettünk a törvénykönyv azon kritikájával, 
hogy a XVIII. századi felvilágosult szerzők nézetei
hez, valamint a francia forradalom során kimunkált 
egyenjogúsító elvekhez képest a kódex házassági jo
ga, egészen pontosan a bontójoga konzervatívnak 
mondható. A nő a férjjel szemben hátrányos megkü
lönböztetésben részesül, sőt a házasságtörés mint bűn- 
cselekmény a Code Penal-ba is bekerült, amely sze
rint a feleség itt is szigorúbb megítélés alá esik.



A szünet előtt a kollégák elé lépő Benedek Ferenc 
professzor a hallgatóságot a tőle megszokott tetsze
tős logikával felépített és érdekfeszítő stílusban elő
adott értekezéssel villanyozta fel „Jóhiszemű birtok
szerzés” címmel, amelyben a római magánjog eme 
máig ható megoldásáról hallhattunk. Az áruforgalom 
során ugyanis két antagonisztikusnak tűnő érdek kö
zött kellett a törvényalkotónak lavíroznia: az egyik a 
tulajdonosnak azon érdeke, hogy az egyszer meg
szerzett tulajdon harmadik személy rendelkezésétől 
ne függhessen, másrészt a forgalomnak az az érdeke, 
hogy a jóhiszemű szerző biztos tulajdont szerezhes
sen, függetlenül az előd tulajdoni állásától. A kettő 
szerencsés esetben és többnyire egybeesett és egybe
esik ma is, azaz a dolgot általában maga a tulajdonos 
idegeníti el, ám ez, illetve ennek ellenkezője a jog
ügylet pillanatában nem feltétlenül derül ki. A ma
gánjognak arra az esetre is megoldást kell nyújtania, 
hogy a tulajdonjog ezen, származékos szerzésből 
adódó bizonytalanságát kiküszöbölje. Ennek egyik 
eszköze a jóhiszemű birtok, illetve -szerzés, amely
nek a római jogból kiinduló, ám a modern jogokban 
már azon túlmutató megoldásait is bemutatta az elő
adás.

A délutáni ülésezést a pécsi jogi kar újabb kapcso
latépítése révén a Lengyelországból érkezett előadó, 
Piotr Jurek nyitotta meg, aki a lengyel jogtörténetben 
illetve történelemben jelentős szerephez jutó unió 
gondolatával foglalkozott (Idee dér Union in derpol- 
nischen Geschichte). A lengyel állam történetében az 
első unió elnevezéssel illetett képződmény a XIV. 
századi magyar-lengyel perszonálunió volt. Leg
hosszabb ideig a lengyel-litván kapcsolat tartott, 
amelyet a XVI. század közepétől már reáluniónak le
hetett tekinteni. Ezekhez csatlakozott a XVIII. szá
zad során a Szász Választófejedelemség. Ez az ál
lamkapcsolat azért volt Európában egyedülálló -  de
rült ki a részletes feldolgozásból - ,  mert önkéntes 
alapon, egyezmények útján, agresszió nélkül jött lét
re és állt fenn közös akaratnál fogva több mint 400 
éven keresztül, bukása sem az unióban rejlő hiányos
ságok, hanem sokkal inkább külső okok miatt követ
kezett be.

A pécsi romanista Pókecz Kovács Attila „A fran
cia magánjogtudomány fejlődése a Code Civiltől 
napjainkig” című beszámolójából három korszakra 
bontva ismerkedhettünk meg a XIX-XX. századi 
francia magánjogi iskolákkal, azok legjelentősebb 
alakjaival és bepillantást nyerhettünk az egymással 
versengő, egymást kritizáló irányzatok hátterébe is. 
Az előadó annak a véleményének adott hangot, hogy 
a Code Civil hosszú életének „sikertitka” nemcsak a 
kodifikációban, hanem a francia magánjogtudo
mányban is keresendő, és a magyar jogászok számá
ra is tanulságos lehet a nálunk kissé háttérbe szorult 
francia jogtörténettel való találkozás. Az egyes tudo
mányos irányzatok bemutatása kapcsán elgondol
kozhattunk azon a kérdésen is, vajon kizárólag a Vart 
pour Vari tudomány a fontos, avagy a jogi oktatás

ban a kevéssé dogmatikus, ám praktikus szemlélet- 
módnak is érdemes szerepet juttatni. Ily módon -  ér
zésem szerint -  az előadás a szekció első három té
májával is „összecsengett”.

Béli Gábor „Régi jogforrásaink egykori s mai 
megítélése” cím alatt a XIII-XIV. századi dekrétu
mokkal, azok megalkotásával foglalkozott, közép
pontba állítva mind a jogtörténet-tudomány művelé
sében. mind az oktatásban egyaránt kiemelkedő fon
tosságú terminológiai-definiálási kérdéseket, amely- 
lyel előadása metodikai színezetet is kapott. A jog
forrásokra alkalmazott fogalmak mögötti tényleges 
hatalmi-jogalkotási hátteret vizsgálva -  gondolatme
netét követve -  arra a megállapításra juthatunk, hogy 
törvény (dekrétum) alatt nem ugyanazt kell értenünk 
a magyar jogtörténet különböző szakaszaiban. A ké
sőbb, sokszor az adott történeti korszak (legyen az 
Werbőczy XV. százada, vagy akár a Habsburg-elle- 
nes XVIII-XIX. század) magyar hatalmi-politikai 
Hézetrendszere által befolyásolva kialakult és kritika 
nélkül átvett definíció, amely szerint a törvény az or
szággyűlésen megjelent nemzet és a király által 
együttesen megalkotott, általános kötelező erővel bí
ró norma, a korábbi századokra nem lehet helytálló. 
A dekrétum kifejezés mögött a XIII. században a rex, 
majd a király és tanácsa (rex et consilium), később, a 
XIV. században ezek mellett az ún. potiores réteg 
(amely még mindig nem azonos az összes nemesség" 
gél) akaratát és de jure jogalkotó szerepét lelhetjük 
fel. További kérdéseket vet fel a privilégium és dek
rétum fogalmi elhatárolása, ám ennek részletes kifej
tését az időbeli korlátok miatt más alkalomra ígérte 
az előadó.

A záró előadást, csakúgy mint az előszót a pécsi 
tanszékvezető professzor, Kajtár István mondta el. 
Témája a XIX. századi modem magyar központi és 
helyi jogalkotás volt. Miközben bemutatta a jogalko
tás centrális és helyi szintű problémáit, illetve jelleg
zetességeit, a kettő viszonyát, összefüggésrendsze
rét, kitért az általa sokat kutatott és hozzá közel álló 
modernizáció és kodifikáció kérdéseire is. Említést 
tett a jogforrástan kiemelkedő szerepéről a jogász- 
képzésben és a jogtudományban, és mint azt előadá
sa alcímében is jelezte, a XXI. századra szóló tanul
ságokat desztillált ki anyagából -  ebben a hallgató
ság asszociációs képességeire is apellálva.

A konferencia zárásaként, az elhangzottak tükré
ben visszatérhettünk ahhoz a nyitó gondolathoz, 
amely szerint a jogtörténeti tudományoknak saját tu
dományos kérdéseik kimunkálása, tudományterüle
tük továbbépítése mellett a modem jogfejlődés ide
jén számos további fontos feladatuk is lehet akár a 
jogászképzésben, akár jogpolitikai kérdések eldönté
se során. Bármelyik funkcióját tekintjük is, egyetért
hetünk abban, hogy a jogtörténet olyan kincsestár, 
amelynek mind bővítésére, mind megismertetésére 
érdemes törekednünk.

Korsósné, Delocasse Krisztina___
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