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annak sajátosságairól. Mondanivalóját három téma kö
ré csoportosította: Nagykőrös mezőváros (khászváros) 
elhelyezése, jogi státusza az Oszmán Birodalmon belül, 
a pénzügyi adminisztráció helyzete, valamint a város 
háztartásának bevételei és kiadásai a tárgyalt időszak
ban. A város helyzetével kapcsolatban elmondta, Nagy
kőrös -  ebben az időben -  a budai vilajethez tartozott, a 
településen sem magyar állami, sem pedig török hivatal 
nem volt, az igazságszolgáltatást a budai kádi végezte. 
Felszólalásának összegzéseként megállapította, a város 
fennmaradását és virágzását annak köszönhette, hogy 
teljes mértékig ragaszkodott a kivívott önállóságához, a 
vármegyei befolyás megerősödése azonban a folyamat 
megtorpanásához vezetett.

A konferencia méltó zárásaként Homoki-Nagy Mária 
„Tulajdon- és birtokviszonyok a dél-alföldi mezőváros
okban a XVIII. században” című előadását hallgathat
tuk meg, amely az ülésnap kiemelkedő, szemléletes 
jogesetek sorával illusztrált megszólalása volt. Az elő
adó a Werbőczy Hármaskönyvében megfogalmazott té
telből kiindulva, miszerint a jobbágyot munkája bérén 
kívül semmi sem illeti meg, a mindennapi élet forrásai
nak bemutatásával bizonyította, hogy a gyakorlatban ez 
korántsem volt ilyen egyértelmű. Jelezte, a hazai szak- 
irodalom sokáig mereven elhatárolta magát attól, hogy
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A 21. század elejének magyar társadalmát, annak tör
ténelem iránti fogékonyságát és tudatosságát min
den bizonnyal az évfordulók megünneplésével is 

fogja az utókor jellemezni.1 Hogy az aritmetika decimá
lis rendszere mennyire uralja a magyar közéletet, jó  pél
da arra a 2002. évi Kossuth ünnepségek sorozata, a 2003- 
as Deák-év, ami egyben az írott magánjogi kódex 
elsőízben történt életbeléptetésére is reflektálhatna, ezen
kívül a Rákóczi-emlékév, és Buda és Pest szabad királyi 
jogállása megerősítésének a kerek évfordulója is. Tény, 
hogy a magyar közéletben hagyománya van a millenáris, 
illetve centenáris ünnepségeknek, és a nemzeti identitás- 
keresésnek betudhatóan megvolt, és ma is megvan az 
igény erre a fajta „intézményesített” visszatekintésre.

Ezen a dualizmus kora óta meglevő folyamaton az el
múlt korok és politikai rendszerek nemhogy nem változ
tattak, hanem a korábbi ünnepeket saját ízlés- és eszme
világuknak megfelelően átformálva továbbra is megtar
tották.2 Nem esett törés az 1989-es rendszerváltozás után 
sem az „intézményesített múltbanézésen,” és ez az iden-

ki merje mondani, ténylegesen létezett a jobbágytulaj
don intézménye. Az ingatlanokkal kapcsolatban megál
lapította, a tulajdon részelemei közül a jobbágyot a bir
toklás, a használat és a hasznok szedésének joga megil
lette, szigorú formai követelményeknek eleget téve. 
Földesurának hozzájárulásával ingatlanát akár el is ide- 
geníthette, amit az e tárgyban született szerződések léte 
is bizonyít. Megkötésekkel és a vagyontárgy szerzés
módjától függően, de elmondható az is, hogy a mezővá
rosi joggyakorlat nem tiltotta a jobbágyok végrendelke
zési szabadságát. Összegzésként leszögezte, a XVIII. 
századi dél-alföldi mezővárosok joggyakorlatában a 
jobbágy nem csak birtokjoggal, hanem korlátozott tulaj
donjoggal is rendelkezett.

Stipta István zárszavában Deák Ferencnek a job
bágyfelszabadítás kapcsán mondott beszédére utalt, je 
lezve, hogy fejtegetéseiben, Deák is Homoki-Nagy Má
riáéhoz hasonló eredményre jutott. Elmondta, követen
dőnek tartja a tematikus konferenciák megszervezésé
nek módszerét, amely elősegíti a hasonló témakörben 
mozgó kutatók eredményes együttgondolkodását. A fi
atal kutatók megjelenését és a szakmai eszmecserét le
hetővé tevő, eredményes ülésnap megszervezését meg
köszönve búcsúzott a hallgatóságtól.

Barna Attila

«
titás jelenkori keresésének folyamatát jelzi. Utal erre a 
tényre az is, hogy az Oktatási Minisztérium Nemzeti 
Emlékezet Programja neves történészekkel és politiku
sok közreműködésével már az elkövetkező három év je
les évfordulóinak a jegyzékét is összeállította. így alka
lom lesz a nándorfehérvári diadal újbóli tudatosítására, 
de a Hitel 1830-as megjelenésének az emlékezetbe idé
zésére is, nem beszélve az 1956-os októberi forradalom 
félévszázados jubileumáról.

Az ezévi jogtörténeti megemlékezések középpontjá
ban Deák Ferenc 1803. október 17-ei születésének a 
bicentenáriuma állt, amely az európai integrációs folya
matban aktívan részt vevő ország politikai és tudomá
nyos közélete számára jó  alkalmat kínált, hogy felidézze 
a politikusszemélyiségek szerepének, konkrétan a „ki- 
egyenlítés” mesterének, az európai politikával is harmo
nizáló életművét. Igaz a születés puszta tényéből 
következően nem válik egy személy az évszázad megha
tározó jogászsszemélyiségévé, és Deák esetében a szülő
anya tragikus halála is beárnyékolta ezt az eseményt, 
mindez azonban nem változtat azon a helyzeten, hogy az 
új évezred elején a történész és jogász szakma publiká
ciókkal és emlékülések keretében hajtott fejet Deák Fe
renc élete és politikai, illetve jogászi életműve előtt.

I. Ebben a szellemben került sor 2003. november 18- 
án a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi In
tézetében Péteri Zoltán elnöklete alatt a Deák Ferenc 
Emlékülésre. Az emlékezés során helyet kapott mind a 
jogtörténészi, mind a jogágakban gondolkodó hatályos 
jogi szemlélet, és az eszme- és tudománytörténeti szem



pontok is érvényre jutottak az emlékülés előadásaiban.
Elsőként Máthé Gábor főiskolai tanár kapott szót, és 

Deák 1849 utáni közjogi munkásságát, szónoki erények
kel felvértezett politikusi magatartását elemezte. A kivá
rás, az alkotmányos elképzelések harmonizációjának és 
a jogászi elegancia deáki alternatívájának nevezte Máthé 
a kiegyezéshez vezető korántsem királyi utat. „Deák 
zsenialitása nélkül aligha jött volna létre a kiegyezés” -  
jegyezte meg az előadó, amely a jogászi pallérozottsá- 
gon alapuló „kiegyenlítés művészeteként” értékelhető. 
Hogy hogyan lehetett az osztrák alkotmányos nézeteket 
a magyar függetlenség ügyével összeegyeztetni, erre 
adott példát az 1849 utáni deáki életmű. S ez a kiegyen
lítés a 21. századi magyar társadalom számára is példa
értékű, különösen akkor, amikor a nemzetállamok átala
kulásának a korában, európai keretek között keresi az or
szág a helyét. Hogy a nemzeti konstelláció fenntartása 
mellett hogyan lehet „európai térben és időben” gondol
kodni, erre is példát adott a politikus Deák Ferenc.

Máthé Gábor Deák politikusi nagyságát abban a te
kintetben is méltatta, hogy a kiegyezés tető alá hozása 
után Deák nem vállalt aktív politikai szerepet, és ezért 
életművét leginkább kodifikátorként értékelhetjük.1 De
ák kiemelkedő szerepét úgy foglalta össze Máthé Gábor, 
az újkori közjogtörténet művelője, hogy Deák „össze
foglalta a magyar jogi kultúrát és a jelenhez csatolta, így 
sor kerülhetett a jogállamiság intézményrendszerének a 
kiépülésére.” Máthé véleménye szerint ezzel is indokol
ható, hogy nem volt lemaradás a dualizmus korának ma
gyar politikai intézményrendszerében Európához ké
pest. Ezen a ponton foglalt állást az előadó abban a kér
désben, amely a magyar jogtörténet, mint egyetemi tárgy 
megalapítója, Wenzel Gusztáv óta újból és újból vissza
térő „gretcheni kérdés,” hogy hogyan lehet a magyar 
jogfejlődést európai keretekben értékelni.

A megemlékezők sorában a hatályos jogi nézőpontból 
közelítette a deáki életművet két előadás, Szabó András 
akadémikus a büntetőjogász szempontjából, Száméi Ka
talin pedig a közigazgatás szempontjából tekintett vissza 
Deák Ferenc munkásságára. Szabó András előadásának 
történeti bevezetőjében felidézte a 19. század elejének 
politikai palettáját, és a közjogi törekvések között kitért 
a rendi nacionalizmusra, mint magyar specifikumra. így 
például a hallgatóság arra a kérdésre is választ kaphatott, 
hogy hogyan képzelte el a nemesség többsége az alkot
mányosság kiterjesztését Werbőczy alapján, és hogy az 
alaptörvény, mint európaszerte érvényesülő alkotmá
nyos fogalom milyen formában nyert értelmezést a ma
gyar rendi konstitucionalizmus nézetrendszerében. Al
kotmányos biztosítékként nevezte meg az előadó a sar
kalatos jogokat, a királyi hitlevél és a koronázás intéz
ményrendszerét.

Szabó András is kitért előadásában a magyar jogi 
gondolkodás európai impulzusaira, a büntetőjog terüle
tén különösen Szalay László írásaiban vélte felfedezni 
Beccaria hatását, amelyek Szalaynak a Publicistái dol
gozatok című gyűjteményes kötetében jelentek meg.4 A 
liberalizmus nézetrendszerét Rotteck és Welcker Staats-

lexikonja közvetítette Magyarországra, melyet a kor ha
ladó szellemiségű politikusai, jogászai intenzíven tanul
mányoztak. Alexis de Tocqueville magyar fordítása, il
letve Bölöni Farkas Sándor amerikai útleírása is az „eu
rópai” szellemiség hordozói voltak Magyarországon, -  
érvelt Szabó András -  és a börtönügy sürgető reformjai 
kapcsán fontos alapmunkának számítottak a magyar re
formkori közéletben. A két utazót tagjai közé választot
ta az újonnan alakult Magyar Tudós Társaság, Toc
queville külső tag, Bölöni Farkas Sándor pedig rendes 
tag lett, így munkásságukat a magyar szellemi élet elis
merte és honorálta, -  jegyezte meg Szabó András.

A reformkorban a büntetőjog igényelte talán a legin
kább a jogi rendezést. A nemesi nacionalizmus megnye
résére, -  akik a külföldi minták átvételét nem kevés 
szkepszissel kezelték, -  a jogrendszer belső reformját 
hirdették meg. így jött létre az 1843-as büntetőjogi ja 
vaslat. A kodifikáció eszméje tehát Deák révén nyert tar
talmat és formát. A dualizmuskori büntetőjogtudomány
ban, Fayer László elemzése nyomán alakult ki az a né
zet, hogy míg a reformkori javaslat jellegét tekintve ma
gyarnak, addig a Csemegi-kódex inkább németes szelle
műnek tekinthető.5

Szabó András ékes magyarsággal idézte a büntetőjog 
objektivitásának a klasszikus elvét, mely a köznyelv, és 
az 1930-as évek magyar iskolai oktatására jellemző rig
musokban való emlékezetbeidézésnek a szerves részét 
képezte. A nullum crimen sine lege elv tehát mélyreha
tóan gyökeret vert a magyar társadalomban, és itt nagy 
jelentőség tulajdonítható a Paul Anselm Feuerbach által, 
az 1813-as bajor büntetőjogi kódexben normatív szinten 
is megfogalmazott elveknek, melyeket a Deák Ferenc el
nöklete alatt dolgozó kodifikációs bizottság 13 másik 
kódexszel egyetemben a törvényszerkesztés munkálata
inál részletesen tanulmányozott.6 Szabó András előadá
sában Deák 1843-as javaslatát a 19. századi historizmus 
fogalmi rendszerében a „magyar jogi géniusz” tárgyia- 
sulásaként jellemezte.

Száméi Katalin közigazgatásjogi előadásában a forrá
sokon keresztül közelítette meg a deáki életművet. Elő
adásának alaptézisét arra építette, hogy a magyar köz- 
igazgatás csak érintőlegesen kapcsolódik Deák Ferenc 
jogászi munkájához. Ezért inkább az életpálya kezdetét 
idézte fel az előadónő, melynek középpontjában a vár
megyei igazgatásban kifejtett jogászi tevékenység állt. 
Deák volt árvaszéki ülnök, egy félévig alispán, illetve 
kirendelt védő, és első híres politikai beszédét is ebben 
az összefüggésben jegyezték fel.7 Deák ebben a védőbe
szédében már új vizeken járt, a halálbüntetés indokoltsá
gát kérdőjelezte meg, és a büntetés célja és irányultsága 
felett gondolkozott el. Behatóan tanulmányozta továbbá 
védencének a szociális helyzetét, és a bűntettekhez veze
tő körülményeket, a plaidoyer a modem büntetőjogi 
gondolkodás nyitányaként is értékelhető.

Száméi előadásának az alaptézisét érdemes tovább
gondolni. Deák Ferenc politikai-közjogi munkái a dua
lizmuskori magyar közjogtudományt alapozták meg, eb
ben a tekintetben a közigazgatás is része volt munkássá-



gának. Az 1860-as években írt cikkei számítanak az el
ső magyar kifejezetten közjogtudományi munkáknak, és 
mivel Magyarország közjogi állása 1848 előtt nem ké
pezhette vita tárgyát, igen problematikus politikumnak 
számított. A korábbi munkák leginkább csak leíró jelle
gűek voltak, elemezték az országgyűlés összetételét és 
munkáját,8 és a pesti jogi karon, valamint a jogakadémi
ákon a közjog tanítása csak a természetjog szellemében 
kerülhetett ismertetésre.9

Magyarország közjogi állásáról szisztematikus mó
don tehát Deák Ferenc nyilatkozott először, ő számít a 
magyar közjogírás megalapítójának, úgy mint a német 
császárság idején Paul Laband, a straBburgi egyetem ta
nára. Laband is és Deák is a már meghonosodott magán
jogi dogmatikai rendszer alkalmazásával hozták létre a 
közjog módszertanát és fogalmi rendszerét. Ebben a te
kintetben tehát a közigazgatás szempontjából is értékel
hető Deák munkássága, hiszen ő volt a közjog első 
szisztematikus művelője Magyarországon.

II. Az emlékülés keretében sor került Deák Ferenc 
életművének az elhelyezésére is a 19. századi ideológiai 
áramlatok sodrában. Dénes Iván Zoltánnak köszönhető
en Deák nem a század nagy gondolkodóinak a panopti
kumában, hanem a 19. századi eszmetörténetben került 
méltó helyre. Az 1830-1840-es évek liberális, reformel
lenzéki nézetrendszerével azonosítható a deáki közjogi 
gondolkodás, amely Kölcsey Ferenc országgyűlési szó
noklataival vette kezdetét, Wesselényi liberalizmusához, 
és Kossuth reformkori álláspontjához kapcsolódott. In
novatív módon szembehelyezkedett az előadó a Szekfű 
Gyula nyomán meghonosodott, és a mai jogtörténetben 
részben még uralkodó nézettel, mely Deák politikáját ki
vette a reformkori magyar liberális gondolkodók sorá
ból. A tudománypolitikai kitekintések, és az aktuális iro
dalomra való utalás, egy igen igényes felkészülésről 
tanúskodtak.

Dénes Iván Zoltán elemezte a reformkori liberalizmus 
irányultságát, a politikai reformprogram pontjait, és a 
nemzetfogalom értelmezését a reformkorban. A liberális 
koncepció ennek értelmében összekapcsolódott a szabad
ság és a közösség ügyével: a politikai szabadság feltéte
lezte a személyes szabadságot, és ez a megközelítés a „ha
za és haladás” fogalompár újragondolását is involválja.

Ezen a ponton érdemes elgondolkozni a liberalizmus 
jelentéstartalmáról, amelynek etimológiai és történeti 
magyarázatára előadásában Szabó András akadémikus 
is vállalkozott. Ő a spanyol felfogásból eredeztette a fo
galmat, azaz a francia ellenőrzöttségű területek megjelö
lésére használták a napóleoni háborúk idején. A jelentés- 
tartalomnak ez a fajta kiemelése található meg a dualiz
muskori lexikonokban,10 a pozitivizmus égisze alatt 
szerkesztett Magyar Jogi Lexikon pedig meg sem adta a 
fogalom politikai-alkotmányjogi jelentését." Az értel
mezést nem lehet kizárólag erre az egy szálra alapozni, 
mint az például Reinhart Koselleck nyelvtörténeti meg
közelítésében is szerepel. A történelmi alapfogalmak le
xikona a klasszikus cicerói jelentéstartalomból kiindulva 

— végigvezeti a nyelvtörténeten e kifejezés értelmezését, 
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így kitér a középkori artes liberales értelmezésére is, mi
által a politikai fogalom latin eredetéről és sokértelmű 
használatáról győződhetünk meg.12 Egy újabb nyelvtör
téneti érdekességre hívja fel a figyelmet a magyar törté
neti-etimológiai szótár is, amely a kifejezés magyar je 
lentéstartalmát német közvetítésre vezeti vissza.13

A Deák-Emlékülés keretében Rácz Lajos a 19. század 
egy kiemelkedő fontosságú kérdésével foglalkozott, az 
állam és az egyház helyzetével Deák korában. Az előadó 
egy konkrét kérdéssel, a vegyesházasságok személyhez 
szóló problematikájával érzékeltette az egyház és állam 
összefonódásából eredő nehézségeket. A katolikus szel
lemiségű Habsburg Birodalomban a protestáns felekeze
teknek kisebbségi, oppozíciós szerep jutott. A vegyes
házasságok kérdésének a megoldását már a reformkori 
országgyűlések is a napirendjükre tűzték, megoldást -  
sajnálatos módon csak átmeneti jelleggel -  az 1848-as 
áprilisi törvények hoztak. Az 1848. évi XX. te. rendelke
zett az egyházak támogatása tárgyában is, mely egy 
francia mintájú állami támogatási rendszert helyezett ki
látásba. Ez a tény arra vezethető vissza, hogy a magyar 
reformértelmiség a lelkiismereti szabadság tekintetében 
eléggé franciás szellemben nevelkedett, -  indokolta a 
törvényi rendelkezés eredetét Rácz Lajos.

A neoabszolutizmusban változott a helyzet a katoli
kus szellemű monarchiában, mert a katolikus egyház is 
oppozíciós álláspontra helyezkedett, így a Belvárosi 
Templomban 1860-ban Széchenyi István halálakor ce
lebrált gyászmise valódi tüntetéssé szélesedett ki. A ki
egyezéshez vezető utat meggyőző részletességgel szem
léltette az előadó, így sikerült a kiegyezési tárgyalások 
kulisszái mögé betekinteni, és a sok esetben családi kap
csolatokon alapuló közvetítő szálakat is megismerni. így 
fény derült arra a kérdésre is, hogy a kiegyezést megpe
csételő koronázásnál miért nem a nádor helyezte az ural
kodó fejére a koronát, és a szakrális jegyek mellé ho
gyan járultak a nemzeti szimbólumok is.

A liberalizmus kiteljesedésének tekinthető Deák Fe- 
renc-i felszólalás ismertetése zárta Rácz Lajos előadását, 
amely 1873 június 28-án hangzott el a képviselőházban, 
ez volt egyúttal Deák utolsó parlamenti beszéde is. De
ák ezúttal a liberális reformok szószólója volt, így az ál
lam és az egyház különválasztása mellett foglalt állást, 
szorgalmazta a kulturális célú alapok állami tulajdonba 
vételét, a főrendiház reformjánál a főpapok és a főispá
nok kizárását, valamint a polgári házasságot.

Az emlékülés „Deák a Győri Királyi Akadémián” cí
mű előadással zárult volna, de az az előadó távolléte mi
att nem hangozhatott el. Remélhetőleg a konferencia 
anyagát tartalmazó gyűjteményes kötetben utána lehet 
majd olvasni ennek a témának, amely Molnár András 
levéltárigazgató forrásfeltáró munkájának eredménye
ként minden bizonnyal új adatokat is a felszínre hoz. Ki
fejezetten érdekes lenne itt Deák tanulmányait nyomon 
követni, az ott oktató tanárok szellemi irányultságát, a 
jogi oktatás gyökereit. Mert itt kapta Deák azt az indítta
tást, amely pályáját, jogi érvelését, és kiegyenlítő, libe
rális szemléletét formálta. Ezen kívül újabb kutatás tár
gyát képezi, hogy az 1822 novemberében a Királyi Táb-



Ián Tahy Antal ítélőmester mellé jegyzővé kinevezett 
Deák Ferenc milyen impulzusokat kapott. Ekkor lépett 
kapcsolatba például az Auróra nyelvművelő kör tagjai
val, ebből az időből eredeztethető barátsága Vörösmar- 
tyval, és a szintén jogi író Stettner Zádor Györggyel.

III. Mint az emlékülés előadásai is mutatták, a Deák 
évforduló túllépett az aritmetika decimális rendszeréből 
következő kötelező főhajtáson, és közelebb hozta a leg
inkább csak tankönyvi szinten, iskolai tanulmányokból 
jórészt felületesen ismert politikust, az osztrák-magyar 
kiegyezés spiritus rectorát. S hogy a Deák évforduló 
kapcsán emberi színt is kapott a közéleti személyiség, 
utal arra az a tény is, hogy Deák nemcsak mint kodifiká- 
tor, mint politikus, mint közjogász, vagy mint a nemzet 
prókátora jelent meg az emlékszámok hasábjain14 illetve 
a megemlékezések során, de Deák, mint anekdoták sze
replője, így a perfekt módon gombolt mellény viselője, 
illetve mint a Városligetben gyermekekkel játszó nem- 
zetes úr is megismerhetővé vált.
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Néhány tanársegéd és doktorandusz szervezőmun
kájának nyomán 2003. május 7-én megrendezés
re került az első Pázmány-Nap a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán.
A rendezvény három részre tagolódott, elsőként 

délután háromtól konferenciát tartottak a Rákóczi- 
szabadságharc háromszázadik évfordulójának emlé
kére. Az eseményt a szervezők képviseletében Geren
csér Balázs, majd Fodor György, az egyetem rektora 
nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy ak
kor működik jól az egész Kar, és annak közélete is, ha 
az oktatók és a hallgatók komoly dolgokról, de baráti 
hangon együtt képesek gondolkodni, kommunikálni.

Hagyom ány és tiszteletadás

RÁKÓCZI- ÉS DEÁK-ÉVFORDULÓK A 
PÁZMÁNY JOGI KARÁN

A konferencia Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Mú
zeum sárospataki Rákóczi Múzeuma történész-főmu- 
zeológusának előadásával kezdődött, aki Sárospatak 
városának Rákóczis kötődéseiről beszélt. Az előadás 
gerincét a XVI. századi történések adták, hiszen Sá-
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