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2004. április 7-én Zalaegerszegen a megyei Jogász 
Egylet, a Megyei Bíróság, a Degré Alapítvány és 
a Zalaegerszegi Levéltár Degré Alajos halálának 

20. évfordulóján tisztelgő tudományos emlékülést ren
dezett. A tanácskozás méltó emléket állított Degré Ala
josnak, a jogtörténésznek, a levéltárosnak, a tudomá
nyos kutatónak. A jogtörténészek: Béli Gábor, Máthé 
Gábor, Mezey Barna a jogász Degréről, az oktatóról, a 
kutatóról beszéltek; a történész-levéltáros kollegák a 
művelődésszervező, a levéltárigazgató arcképét rajzol
ták meg.

Mezey Barna Degré Alajos tudományos életpályáját 
áttekintve Degréről mint oktató jogtörténészről és mint 
tudós szakíróról beszélt. Aki olvasta a jogtörténetírásról 
készített esszéjét, az tudja, hogy Degré Alajos a jogtör
ténet-tudományt és a katedrát elválaszthatatlannak ítél
te. A magyar jogtörténet-tudomány az egyetemeken ke
letkezett, művelői nagytöbbségben egyetemi oktatók 
voltak. Azt a tudást, speciális ismeretet, több tudomány- 
területre kiterjedő módszertani és szakmai felkészültsé
get, mely a jogtörténet hiteles műveléséhez szükséges, 
az egyetem légkörében szerezhetik meg leginkább az 
elhivatottak. Ebbe a felfogásba igazította Mezey Barna 
Degré Alajosnak a képzésről, az ismeretelsajátításról, a 
kutatási módszertanról vallott nézeteit. Hangsúlyozta, 
hogy Eckhart nyomán Degré Alajos is a történészek, le
véltárosok és jogtörténészek együttműködésének híve 
és előmozdítója volt, amelyet egész élete tanúsít.

Béli Gábor, aki Degré Alajos kései tanítványának 
tartja magát, módszerének és életfelfogásának követő
jeként egy jogeseten keresztül elemezte Degré felfogá
sát a jogtörténetről. A romantikus jogtörténet Timonig 
terjedő, a Hármaskönyv anyagát, mint létező objektív 
jogot kezelő irányzatához képest ő az oknyomozó jog
történet Illési, Bónisi, Degréi felfogását vallja magáé
nak. Állítja, hogy bár Werbőczi megpróbálta római-jo
gi segédanyagokkal kiegészíteni a magyar magánjog hi
ányait, oldani ellentmondásos jogszabályi zűrzavarát, 
az általa elkészített mű nem tekinthető a hatályos jog hi
teles tükrének. Ezért Degré Alajossal hiszi, hogy a fel
adat azt megvizsgálni, miképpen alakult a praxis a Hár
maskönyv előtti időszakban, és mennyiben támasztja 
alá a Tripartitum összegzéseit a gyakorlat. Ezérí ti 
gyámságot illusztráló, egy II. András korából származó 
szerződést idézett meg és elemzett, végső konklúzió
ként megerősítve azt a kutatási eredményt, hogy egyfe
lől ugyan nincsen római-jogi típusú gyámság Magyar- 
országon (mert a ,jog és vérközösség” gondolata vala
mennyi közösséghez tartozó tag eljárását lehetővé teszi 
a gyermekkorúak nevében), a gyámságnak azonban élő 
intézményei vannak, utalva a „tutor voluntarius”- 
önkéntes gyámok szerepére.

Máthé Gábor, a Magyar Jogász Egylet elnöke (és 
—  egyben az emlékülés elnöke is) sajátos módon emléke- 
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zett a jogtörténész Degrére. 1967-1984 között folyama
tos levélváltásban állt Degrével, és az összegyűjtött és 
emlékbe eltett több száz levélből tallózott arról, hogyan 
látja a jogtörténetet, a jogtörténész társadalmat Degré 
Alajos. Degré, a határozott, kedves, szellemes, szakma
ilag pallérozott, franciás műveltségű jogtudós. Máthé 
azt a tudósi tulajdonságát emelte ki, amely a legritkább 
a szakmai körökben: Degré mindig tudott megfelelő
képpen kérdezni, szerinte azért, mert jól ismerte a gya
korlatot. Máthé Gábor ismertette a kutatás és az oktatás 
Degré szerint fontosnak ítélt elveit. A fiatalokat meg 
kell kritizálni, bírálni szükséges, hogy épüljenek, hogy 
a bírálatok segítségén keresztül jussanak el a belső 
szakmai felépüléshez. A jogtörténet-tudomány egyik 
nagy hiányossága, hogy a kutatók legtöbbször csupán a 
törvények létrejöttének körülményeit vizsgálják. A tör
vényhozás folyamatát, ahelyett, hogy a törvények meg
alkotásának okait kutatnák és előzményeit elemeznék, 
azokból levonva immáron a gyakorlatra is érvényes kö
vetkeztetéseket. Leveleiben szellemes és világos jogtör
téneti arcképeket festett tanárokról és kortársakról: An
gyal Pálról, Both Ödönről, Bónis Györgyről, Csizmadia 
Andorról, Hajdú Lajosról, Kovács Istvánról, Sápi Vil
mosról, Doleschall Alfrédről. Moór Gyuláról, Király 
Tiborról, Pölöskei Ferencről, Sarlós Béláról. Malició- 
zus és olykor vitriolos megjegyzéseit Máthé Gábor él
vezetes stílusában hallgathatták meg a konferencia 
résztvevői. Jellemző történetet is idézett Degré Alajos
ról. Örömmel írta le egyik levelében, hogy sikerült visz- 
szaszereznie disszertációját a kari archívumból, mert -  
mint írta -  ily módon senki sem fog hozzájutni annak 
tartalmához, és e „csekély értékű” munka elkerüli az 
esetleges publikáció veszélyeit is.

Németh Lajos Degré Alajos életének egy kevésbé is
mert (sőt többször el is hallgatott) részletét elemezte. 
Végzése után 1937-től mint bírósági alkalmazottat, az 
Igazságügyi Minisztériumba rendelték be szolgálatra. 
1941-1944 között miniszteri biztosként Degré Alajos 
gondozta a székely szombatosok ügyét. Németh ismer
tette a szombatosok történetét egészen Bethlen Gábor 
koráig visszamenőleg, és vázolta azt a problémát, amely 
a „zsidózó” székelyek ügyében kialakult. Miután a szé
kely szombatosok 1869-ben átléptek a zsidó felekezet- 
be és a zsidó közösséggel együtt éltek, a két világhábo
rú közötti Magyarországon, de leginkább Erdély vissza
térése után komoly gondot okozott a zsidó valláson élő 
nem zsidó származású székelyek kategorizálása a ma
gyar fajvédők fogalom-meghatározása keretében. 
Degré Alajos kapott megbízást annak a kormányrende- 
letijek az elkészítésére, mely hivatva volt a zsidó törvé
nyek téndell^ezéseinek alkalmazását ebben a speciális 
esetben konkretizálni. Az Igazságügyi Minisztériumban 
Degré Alajos feladatköréhez tartozott azon tanúsítvá
nyok kibocsátása, apíélyek a harmadik zsidótörvény ha
tálya alól felmentést adtak. Németh Lajos beszámolt ar
ról, hogy a törvény alapján Degré sorozatban javasolta 
mindazok számára a tanúsítványok kibocsátást, akiknél 
valószínűsíthető volt a székely származási túlsúly.

Kapiller Imre arról az útról beszélt, amely a pécsi



egyetemről történő eltávolításától zalaegerszegi gyökér
veréséig tartott. Részletesen ismertette az egyetem fe
gyelmi vizsgálatának történetét és az 1957. évi döntést 
áthelyezéséről a szolnoki levéltárba. Degré életében egy 
új életszakasz kezdődött. A jogtörténész számára a le
véltár nem volt ismeretlen, de azért Szolnok mégsem 
Bécs, Párizs. Ahogyan Degré emlegette „csinos csomó
kat” gyártott és kötözgetett ez idő tájt. Zalaegerszegre 
történő áthelyezése idején a minisztérium közölte, hogy 
semmiféle lehetősége nincsen lakáshoz juttatni Degré 
Alajost, a levéltárnak pedig nem volt rá módja. Kapiller 
Imre beszámolt arról, hogy Degré Alajos megérkezése 
után két esztendeig a Levéltárban lakott és egy kanapén 
aludt. Kapiller kiemelte, hogy ezekben az esztendőkben 
alakult ki Degré Alajos levéltári filozófiája, amely sze
rint a levéltáros feladata nem a kutatás, hanem a levéltár 
kutathatóvá tétele; a helytörténetet kutatók felkészítése 
tudományos munkájukra. Kezdeményezte egy helytörté
neti kutatói kézikönyv megalkotását is. Egyetlen állami 
kitüntetést 1968-ban kapott, (Munka Érdemrend bronz 
fokozata) amelynek igazi hozadéka az volt, hogy ez idő
tájtól turista útlevéllel már külhonba utazhatott.

Kiss Gábor Degré Alajos levéltárba, és különösen 
Zalaegerszegre kerülését úgy értékelte, hogy „teljesen 
más” életet kellett kezdenie a tudós jogtörténésznek. 
Mással foglalkozott, mint korábban, mást kutatott (ér
deklődése a néprajz felé is fordult), mást publikált. Más 
környezetben teljesítette feladatait, más barátokkal élte 
életét, és ez a másság a családjára is kiterjedt, hiszen 
mint tudjuk, a család csak 1962-ben kapott lehetőséget

a letelepedésre. Zala megyének és a megyei levéltárnak 
kifejezetten hasznos volt Degré Alajos áthelyezése, hi
szen egy több nyelven beszélő, művelt, olvasott törté
nész és jogász volt, aki történeti tanulmányait Szent- 
pétery, Domanovszky, Hajnal iskolájában sajátította el. 
Kiváló kapcsolatteremtő egyénisége gyors változásokat 
hozott Zalaegerszeg társadalmi életében. Kiépítette a le
véltár, a múzeumok, a könyvtárak együttműködését, 
szervezte a közös programokat, közös kiállításokat. 
Történeti olvasókönyve 1962-ben első volt az ország
ban, a minisztérium mintaként használta a többi levéltár 
számára. A helytörténeti lexikon (melynek ötlete, kivi
telezése, a finanszírozás aprólékos kidolgozása) Degrét 
dicséri, ugyan soha nem jelent meg, de anyaga a levél
tárban a kutatók rendelkezésére áll. A levéltár legendás 
kiadványsorozata a zalai gyűjtemény, Degré Alajosnak 
köszönheti, hogy megállta helyét a szakmai versenyben 
és mind napjainkig fennmaradt. Az 1972-ben megkez
dődött vita, amelyben Degré a tudományos, sokszínű, 
érthető és élvezhető kiadvány gondolatát képviselte, 
1974-ben az első szám megjelenésekor eldőlt. Napjain
kig sugározza azt a magas tudományos színvonalat, a 
komoly lektorálási elvárásokat, amelyet Degré Alajos 
megkövetelt.

Az emlékülés alkalmából kiállítást is rendeztek, me
lyen a szülők és rokonok fényképeit, családi képeket, 
Degré Alajos levelezésének egyes darabjait, diplomáját, 
könyveket és kéziratokat szemlélhetnek meg a látoga
tók.
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A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar 
Állam és Jogtörténeti Tanszékének oktatói írták 
és szerkesztették a Magyar Jogtörténet Forrá

sait,1 a korábban több kiadásban megjelent Magyar 
Alkotmánytörténet és Magyar Jogtörténet folytatá
saként.2 Az Osiris Kiadó által megjelentetett forrás- 
gyűjtemény több válogatási és rendszerezési szem
pontból újszerű és rendkívül széles, szerteágazó for
rásanyagot mutat be.

A mű 3 nagy kronológiai egységre tagozódik, de a 
korszakhatárok eltérnek a hagyományos felosztástól.

Az első rész 1790-ig tárgyalja a feudális és rendi ál
lam jogát, a második rész az 1790-1948 között terjedő 
időszakot, mint a polgári állam korszakát tárgyalja, a 
harmadik fejezet a szocializmus idejéből válogat.

Az egyes egységek első fejezete a korszak jogforrá
sait mutatja be, a patrimoniáiis és a rendi korszakban 
ezek száma viszonylag kevés, míg polgári korszakban a 
több kormányforma- és kormányzat változás miatt 38 
fajta jogalkotói és jogalkalmazói aktusra gyűjtöttek pél
dát a szerzők.

A jogalkotás és jogélet bemutatása jogterületenként 
történik, a közjog mellett a magánjog, bűntető jog, és 
perjogok egymás mellé állításával. Ez a jogösszehason
lító szempontot is érvényesítő szerkezet megkönnyíti, 
hogy az érdeklődők egy-egy jogintézmény kialakulá-
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sát, változásait, átalakulását, esetleges eltűnését figye
lemmel kísérjék.

Az egyes intézményeket általában 1-2 oldalas sze
melvényben mutatják be, kiemelik a legjelentősebb 
részleteket. Egy-egy forrás más-más része több helyen 
is szerepelhet.

A közjogot érintő részek természetesen tartalmazzák 
a legfontosabb alkotmányerejű törvények kivonatát, az 
egyes alkotmányozási kísérleteket és a legfontosabb 
jogintézmények szabályozását az egyes korszakokban. 
Sikerrel jár a szerzők azon törekvése, hogy nemzetközi 
összefüggésekbe helyezzék a joganyagot, amikor több 
korszak békeszerződéseit jelenítik meg és igyekeznek 
bemutatni, a külföldi jogok (pl. török, osztrák, szovjet


