
privatum vonatkozásában dologról, res-ről szól, valósá
gos különbségről beszél. Vitatta ezt a nézetet a kortárs 
Azo, aki szerint ez a felosztás veszélyezteti a jog egysé
gét és végzetes következményekkel járhat.

Vajon a modern jogrendszerekben mennyire egyér
telmű a megkülönböztetés a közjog és a magánjog kö
zött? -  tette fel az előadó a kérdést. Eltérő jogrendsze
rekben más és más ez az elképzelés, így a common law 
jogrendszereiben a mai napig nem ismert a priváté law 
és a public law közötti megkülönböztetés, de még a 
kontinentális jogrendszerekben is vitatott az, hogy bizo
nyos jogágak hová tartoznak. Franciaországban mind a 
mai napig, a büntetőjog, a droit penal a magánjognak a 
droit privé-nak a része, ami markánsan ellenkezik a né
met vagy az olasz felfogással. Néhány évszázadot elő
rehaladva láthatjuk, hogy a XVII. századi Angliában a 
magánjogot a property egyfajta függelékének tekintet
ték, azaz a kutatók az alkotmányjog, a közjog és a ma
gánjog el nem választhatósága mellett kötelezték el ma
gukat.

A XIX. századi német szerzőknél azt észlelhetjük, 
hogy a közjog dogmatikai kidolgozói, a közjogi fogal
makat kivétel nélkül a magánjog oldaláról közelítették 
meg, bár természetesen tisztában voltak a közjog és a 
magánjog közötti lényeges különbségekkel. így a ma
gánjog olyan személyek közötti viszonyokat szabályoz, 
akik egyenlőek, míg a közjogban megtalálható a hierar
chikus. alá- és fölé rendeltségi viszony. Ugyanezt hang
súlyozzák az angol szerzők is (pl. Sir Thornas Erskine 
Holland), amikor azt mondják, hogy a magánjog az 
egyedüli tipikusan tökéletes jog. A korabeli francia 
szerzők szerint a közjog tökéletes, éppen ezért vitatható 
az elválasztás létjogosultsága, érvényessége. A görög és 
a római modellekre hivatkozva, az elválasztás osztályo
zó, klasszifikáló jellegét emelik ki, azaz elvetik a dis
tinkció jogosultságát. Ugyanakkor viszont Blackstone,

az angol jogrendet bemutató munkájában vállalkozik a 
magánjog és a közjog között különbségtételre.

Az európai kontinensen az alapvető felbontás a köz
jog és a magánjog tekintetében logikai, jogdogmatikai 
alapjai nem világosak. A svájci polgári törvénykönyv 
kimondja, hogy a szövetségi magánjog nem sérti a kan
tonok hatáskörét a közjog területén, ezen gondolat alap
ján elválasztja a kodifikátor a magánjogot a közjogtól.

A jog klasszifikálása a XVI. században, a ius univer- 
sum, az egyetemes jogot jelenti, az egész jogot, a ma
gánjog és a közjog megkülönböztetése nélkül. Az elő
adó számos tudományos nagyság, -  Grotius, Maine, 
Bodin -  munkásságából emelte ki, a jogágak osztályo
zásával kapcsolatban kifejtett nézeteiket, a témához kö
tődő viszonyulásuk ismertetésén keresztül. Vizsgálta 
azt is, hogy a tanítás vonatkozásában, miként merül fel 
a jogrendszer klasszifikációja. A jénai és a halle-i egye
tem jogi oktatását vizsgálva leszögezte: a XVII. század 
végén a tanítás terén, a professzurák, a tanszékek műkö
désében, döntő elem a források oktatása, nem pedig a 
jogágak szerinti elkülönítés volt.

Hamza Gábor előadása végén összefoglalólag kifej
tette: a római jogban a közjog és a magánjog elhatáro
lása nem létezett, sőt nem létezett még a jogrendszer 
szisztematizálására törekvő jogtudósoknál sem. Már a 
glosszátorok is rámutattak a tagozódás veszélyességére, 
a jogrend egységét megbontó jellegére. Ez a döntő elve 
annak, hogy mesterséges kategóriáról van szó, és nem 
feltétlenül hat a jog fejlődésének irányába az a tényező, 
amennyiben a jogrendszer tagozódását ilyen mestersé
ges alapokon hangsúlyozzuk.

Az ülés lezárásaként Török Ádám ünnepélyesen át
adta az MTA levelező tagságáról szóló oklevelet 
Hamza Gábornak és ezzel a nyilvános ülést bezárta.

Barna Attila

Pécsi jogtörténészek 
Grazban

2004. áprilisában a grazi és a pécsi jogtörténészek 
12 . alkalommal tartották meg évenkénti közös 
szemináriumukat,1 ez alkalommal Grazban. A 25 

éves kapcsolat Gemot Kocher, az Osztrák és Európai 
Jogtörténeti Intézet (Institut für Österreichische 
Rechtsgeschichte und Europáische Rechtsentwicklung) 
intézetvezető professzora, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karának díszdoktora és Kajtár 
István tanszékvezető egyetemi tanár között közös kuta
tási területük, a jogi kultúrtörténet kapcsán jött létre. 
Ennek keretében a 12 éve váltakozó helyszínen lezajló 
háromnapos szemináriumokon túl intenzív szakmai 
együttműködés jellemzi a két jogtörténész-kör kapcso
latát. Gemot Kocher tartott már közép-európai jogtörté

neti kurzust pécsi hallgatóknak, és több ízben gazdag 
forrásanyaggal segítette a magyar kollégák munkáját.

A 2004. április 22. és 24. között megrendezett 12. kö
zös szeminárium két fő témával foglalkozott. Az oszt
rák kollégák előadásai büntetőjog-történeti, illetve kri
minalisztika- és kriminológia-történeti témakörben 
hangzottak el, míg a magyar résztvevők a polgári jog
rendszer kialakulásának egy-egy aspektusát ragadták 
meg előadásaikban.

Gernot Kocher saját alkotását, a „Vöm Delikt zűr 
Strafe. Zűr Entwiklung von Kriminologie und Krimi
nálisak” című filmjét mutatta be a szeminárium kereté
ben. A grazi Karl-Franzens-Universitát főépületében lé
vő, 1896-ban alapított, 2000-ben Gemot Kocher irányí
tásával újra megnyitott Hans Gross-Kriminalmuseum 
történetét feldolgozó munka bőséges betekintést nyúj
tott a szeminárium résztvevőinek az osztrák kriminoló
gia és kriminalisztika irányzataiba, módszereibe. A film 
után lehetőség volt a múzeum megtekintésére is. A gaz
dag forrásanyagot felvonultató tárlat különösen történe



történeti szemle

ti jellege miatt volt érdekes a látogatók számára: az el
múlt 200 évből származó híres-hírhedt bűncselekmé
nyek rövid leírása mellett bemutatta többek között az 
elkövetési eszközt (az emberi találékonyság határtalan
ságát bizonyítva), gyakran annak eredményét, mint a 
széttört koponyacsontok esetében, valamint az adott 
korszak kriminalisztikai módszereit is.

Márkus Steppan rendkívüli professzor „Auge um 
Auge...- das mittelalterliche Strafsystem zwischen 
Vergeltung, General- und Specialprávention” című 
előadásában a középkori német szokásjogban illetve 
egyes írott jogforrásokban ismert büntetési nemeket 
mutatta be rendszerezve, képekkel illusztrálva. Az elő
adás vizuális része szemléltette a korabeli büntetés
végrehajtás módszereit és az abban közreműködő sze
mélyek körét is.

Christian Bachhiesl, a Hans Gross-Kriminalmuseum 
munkatársa „Die Grazer Kriminologen und die 
Kriminalbiologie” című előadásában az iskola kialaku
lásáról, vezető személyiségeiről beszélt. Gross krimi- 
nálpszichológiai, valamint Lenz és Seelig kriminál- 
biológiai írásainak idézésével felvázolta az irányzatok 
fő téziseit, majd a Grazi Birodalmi Egyetem Kriminoló
giai Intézetének 1944-ből származó dokumentumai 
alapján bemutatta, hogy a gyakorlatban milyen szem
pontokat vettek figyelembe az elemzők a kriminálbi- 
ológiai vizsgálatok során. A huszonnyolc oldalas nyom
tatott vizsgálati jegyzőkönyvek tanúsága szerint a sze
mélyi adatokat követően az elkövető külső életviszo
nyait (I.), felmenőit és leszármazóit harmad ízig (II.), 
élettörténetét (III) vizsgálták, majd az így nyert adato
kat felülvizsgálták (IV.), jelenlegi állapotát rögzítették 
(V.), személyiségét jellemezték (VI.), levonták a krimi- 
nálbiológiai következtetéseket (VII.), végül a jegyző
könyv VIII. fejezetében prognózist állítottak fel. 
Christian Bachhiesl végezetül az iskola kialakulásának 
politikai-történeti okait elemezte.

Kajtár István egyetemi tanár nyitó előadásában (Ha
gyományos európai értékrendek és a felvilágosodás ér
tékrendje az államok alkotmányozásában) az alkotmá
nyos értékeket csoportosította, majd bemutatta azokat a 
modelleket, amelyek az újkori alkotmányozásban az al
kotmányos értékek kapcsán megvalósultak. Elsőként a 
hagyományokban gyökerező angol jogfejlődést elemez
te, hangsúlyozva, hogy a történeti alkotmány részét ké
pező jogi dokumentumok „valóságos, ősi és kétségbe
vonhatatlan,” azaz tradicionális értékrendet valósítottak 
meg, a fejlődés során azonban egyre inkább a parlament 
politikai fölényével kapcsolódtak össze. Az európai jo
gi kultúra nyugati karjaként beszélt az előadó a tradici
onális angliai értékeket, a felvilágosodás elveit és a pro
testáns puritán elvekeit integráló amerikai alkotmányo
zásról, illetve annak előzményeként a gyarmati korszak 
alkotmányos értékeiről. Kiemelte, hogy a mai amerikai 
politikai kultúrának eleven hagyománya a 17-18. szá
zadi értékrend. A francia modell bőséges forrásanyag
gal illusztrált bemutatása során az 1794 előtti forradal
mi lángoló természetjogias jogalkotás értékei ismertette 
az előadó, aláhúzva a korszak centralizáló jellegét, zsar

nokfóbiáját, és a polgárral szemben támasztott azonosu
lási elvárást. A német modell fejlődési stádiumait felvá
zoló befejező részben Kajtár István a francia forradalmi 
jogalkotás hatását, valamint a pozitivizmus elfajulásá
val szemben az 1949. évi Bonni Alkotmányban a termé
szetjogi alapú alapjogokhoz való visszafordulást emelte 
ki előadásában.

Herger Csabáné egyetemi adjunktus előadásában (A 
házasság védelmének eszközei az 1894. évi XXXI. tc- 
ben) a kötelező polgári házasságkötést bevezető tör
vény előkészítése során kibontakozott éles társadalmi 
vita egy aspektusára reagált. A felekezetek, a nemzeti
ségek és más elkötelezett konzervatív csoportok fenn
tartása a polgári házassági jogrenddel szemben azon 
alapult, hogy a nemzet jogi és erkölcsi felfogása, vala
mint a vallásos érzület szenved csorbát a felekezeti jog
rendek hatályon kívül helyezésével. Ezzel a vélemény
nyel szemben Herger Csabáné megállapította, hogy a 
jogalkotó szándéka az egységes szabályozással a jog- 
biztonság érvényesítésére és a nemzet jogi öntudatának 
az erősítésére irányult, majd bemutatta a házassági tör
vény azon jogintézményeit, melyek a házasság védel
mét szolgálták. Kutatásai alapján kifejtette, hogy ezek a 
jogi eszközök a gyakorlatban korlátozott hatást tudtak 
csak gyakorolni a házassági kötelék fenntartására, még
sem mondhatott le róluk a jogalkotó, mert korának mo
rális értékítéletét csakis ilyen módon volt lehetősége 
megjeleníteni.

Korsósné Delacasse Krisztina egyetemi adjunktus 
előadásában (Az ügyvédi felelősség Magyarországon 
az 1874-es ügyvédi rendtartás után) először az ügyvéd
ség viszonyait átfogóan szabályozó 1874. évi XXXIV. 
te. történeti előzményeit, majd a rendtartás megalkotá
sának okait vázolta fel. Kiemelte, hogy a modern igaz
ságszolgáltatási elveket követő jogszabály-alkotásra az 
igazságügyi reform keretében került sor a dualizmus 
időszakában, -  a törvény általános indoklása szerint -  
az ügyvédek „soldaritásba lépése,” valamint a fél iránti 
felelősség rendezése céljából. Ezen túl pedig az ügyvé
di kamara hatásköri jogosítványainak megállapításában 
a jogalkotót az a cél mozgatta, hogy „az ügyvédi kar sa
ját tekintélyének fényét maga őrizze.” A szerző az elő
adás következő részében részletesen elemezte az ügy
védi felelősség típusait, kitérve a büntetőjogi, a kártérí
tési és fegyelmi felelősségre vonatkozó rendeletekre, 
valamint a Kúria gyakorlatában a törvényi szabályozást 
hol megerősítő, hol azzal ellentétesen állást foglaló gya
korlatára is. Végül megállapította, hogy az ügyvédi 
rendtartás elvei nem pusztán elvárásokat fogalmaztak 
meg, hanem ténylegesen megfeleltek a korszerű igaz
ságszolgáltatás igényének.

Mázt András Ph.D. hallgató és Peres Zsuzsanna 
egyetemi tanársegéd közös munkáját (A gazdasági ösz- 
szeférhetetlenség törvényi szabályozásának története) a 
közös szemináriumon Mázi András foglalta össze. Ki
emelte, hogy az inkompatibilitás intézménye egyrészt a 
képviselői tisztséggel járó jogok és lehetőségek rendel
tetésellenes felhasználásának megakadályozására irá
nyul, másrészt a képviselők függetlenségének passzív.



biztosítéka, azaz óvja a képviselőt a befolyásolásra al
kalmat adó helyzetektől. A gazdasági összeférhetetlen
ség kategóriáinak (a kormánnyal való kapcsolaton ala
puló, valamint a kormányhoz nem kötődő gazdasági te
vékenység) megállapítását követően a szerzők a 19-20. 
század szabályozástörténetét tekintették át. Megállapí
tották, hogy míg a rendi korszakban a mai értelemben 
vett inkompatibilitás szabályozásának igénye nem je
lent meg a rendi társadalmi berendezkedés és a követ
utasítási rendszer jellegéből adódóan, a népképviseleti 
országgyűlés létrejöttével 1848-49-ben már halasztha
tatlan volt a szabályozás, amelyre nézve egy indítvány 
született. A kiegyezést követően ez a törekvés már ered
ményesnek bizonyult: átfogó szabályozásra 1875-ben, 
ennek revíziójára 1901-ben került sor.

Kajtdr Edit Ph.D. hallgató előadásában (Mediáció: 
egy régi-új konfliktusfeloldó rendszer) kifejtette, hogy 
a mediáció hatékonyságát többek között annak köszön
heti, hogy nem korunk „alkotása,” hanem évszázadok, 
sőt évezredek formálták ki. Történeti gyökerei az antik 
görög kultúráig nyúlnak vissza. Feltűnt a törzsi-nem
zetségi társadalmakban is, majd különösen fontos szere
pet töltött be a keresztény kultúrkörben. Ezt a megálla
pítását az előadó újszövetségi idézetekkel, valamint 
több katolikus szent élettörténetével támasztotta alá. Ki
emelte a tradicionális kínai konfliktuskezelő módszerek 
hatását, majd a közismerten nagy hatékonyságú konf
liktusoldó hagyománnyal rendelkező japán példát is
mertette. A tradicionális falusi közösségek „mediációs” 
technikája kapcsán említést tett arról, hogy ennek ha
gyatéka tovább élt, illetve él a cigány kultúrában. Az 
Amerikai Egyesült Államokban a migráns csoportok 
megőrizték sajátos konfliktusoldó módszereiket. Kajtár 
Edit hangsúlyozta a mediáció sokrétű alkalmazhatósá
gát. E vitafeloldó technika ma széles körben elterjedt 
nem csak munkaügyi, családjogi, kisebbségi jogviták, 
hanem a családon belüli szülő-gyermek, házastársi

Jegyzetek-------------------------------------------------------
1 A közös szemináriumok lémája az aktuális kutatási területek sze

rint alakult. 1992-ben. majd 1993-ban a jogi ikonográfia egyes te
rületeit tekintették át. majd 1994-ben a nők. mint a jogviszonyok 
„speciális" alanyaival és 1995-ben a hatalom és jog kultúrtörténe
ti szimbólumaival foglalkoztak a résztvevők. 1996-ban a moder
nizáció és a konzervativizmus kérdésköre, 1997-ben a jogi mo
dernizáció volt a szeminárium fő témája. 1999-ben az egymást 
évek óta ismerő kollégák tudományos tevékenységük jelenlegi 
állásáról számoltak be a szeminárium keretében. 2000-ben a kö
zös szeminárium témája a kelet-európai jogfejlődést ért európai 
hatások vizsgálata volt, valamint sor került a „Zusammenarbeit 
dér Grazer und dér Pécscr Rechtshistoriker" Szerk.: Szekeres Ró
bert. in: A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének ki
adványai 5. szám. Új sorozat 2. szám, (Pécs, 2000) című kötet is
mertetésére is. A 2001. évi szeminárium az oktatástechnikai esz
közök jogtörténeti felhasználhatóságát vizsgálta, majd „A ma
gyar államiság első ezer éve" című konferenciakötetet (A magyar 
államiság első ezer éve, szerk.: Font Márta-Kajtár István, Pécs,

konfliktusok, szomszédok közötti viták esetében is. Az 
eljárás népszerűségét elsősorban annak köszönheti, 
hogy gyors, olcsó és hatékony, bár az előadó szerint 
legfontosabb pozitívuma, hogy a mediáció lehetőséget 
ad a peres eljárások során gyakran passzivitásra ítélt, 
vagy abba menekülő vitás feleknek arra, hogy maguk 
vegyék kezükbe sorsuk irányítását.

A szemináriumra a pécsi kollégák előadásait tartal
mazó német nyelvű kötettel (Neuere rechtshistorische 
Arbeiten) is készültünk. Bevezetőként Kajtár István a 
grazi és a pécsi jogtörténészek baráti kapcsolatáról szólt 
dióhéjban, majd az egyes magyar részvevők előadá
sainak bővített változatát közölte a szerkesztő.

A kötetben publikált Szekeres Róbert egyetemi 
tanársegéd is, aki „Az önálló magyar adórendszer első 
jelentős reformja -  a Wekerle féle adóreform" című 
írásában összefoglalta az 1867 és 1916 közötti időszak
ban a magyar pénzügyi igazgatás jogtörténetét. Az 
előzmények áttekintését követően kifejtette a Wekerle- 
féle egyenesadó-reform céljait. Az új adótörvény(ek) 
célja az általános indokolásuk szerint arra irányult, 
hogy „levegye a terhet azok vállairól, akiknél a teher 
aránytalanul súlyos volt s akikre igazságtalanul 
nehezedett...” A szerző felvázolta a Wekerle-féle 
adóreform rendszerét, és hangsúlyozta, hogy a korszak 
adóreformjaira csak és kizárólag költségvetési okból 
került sor, és nem a racionális modernizáció céljából.

A közös szeminárium diákkörös résztvevőinek dol
gozatai a közeljövőben fognak megjelenni a fenti kötet 
kiegészítő második részeként. A kiváló német nyelv
tudással rendelkező Hegedűs Katalin a kisajátítást 
1867-1900 között szabályozó törvények rövid 
ismertetésére vállalkozott, míg Ivanics Viktor az 
erőszakos nemi közösülés passzív alanyára vonatkozó 
magyar szabályozás történetét tekintette át.

Herger Csabáné

2000) ismertették meg a magyar kollégák osztrák vendégeikkel. 
2002-ban a szemináriumnak közös témája nem volt. a résztvevők 
egyéni kutatási eredményeikről számoltak be. 2003-ban a pécsi 
jogi kar 80. születésnapja alkalmából rendezett Jo g  és jogászok 
a 21. század közepén" című nemzetközi konferencia keretébe il
leszkedett a pécsi-grazi közös szeminárium. Gernot Kochcr első
sorban dékánként az osztrák jogi képzés régi és új céljairól tartott 
előadást, amit intézetének rendkívüli professzora. Márkus 
Steppan egészített ki jogtörténeti oldalról a II. világháborútól a 
21. század fordulójáig terjedő időszak grazi jogászképzésének 
történetével.

2 Neuere rechtshistorische Arbeiten, Szerk.: Szekeres Róbert, in: A 
Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványai 6. 
szám, Új sorozat 3. szám, (Pécs, 2004).

3 A közös szemináriumon nem vett részt Jakabfy Attila, III. éves 
hallgató. „Keletkezik-e kártérítési igény az eljegyzés felbontása 
következtében?" című írása azonban a fent említett kiegészítő kö
tet részét képezi.
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