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A  grazi Kari Franzens Egyetem Jogtudományi Kara 
2007. január 12-én ünnepelte o.Univ.-Prof. DDr.h.c. 
Dr. Gernot Kocher 65. születésnapját. A kulturális 

rendezvények helyszínéül szolgáló, impozáns, a Monarchia 
korából származó Meerscheinschlösslben tartott ünnepségen 
a külföldi vendég számára különösen megnyerő volt, hogy 
nem csak az egyetem, hanem Graz városa és a Szövetségi 
Tartomány vezető személyiségei is kifejezték elismerésüket 
Kocher professzor felé. Alfréd Gutschelhofer rektor inkább 
baráti, mint hivatalból elmondott üdvözlő beszédében méltat
ta Gernot Kocher kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenysé
gét, valamint a fakultás életében betöltött szerepét. Willibald 
Posch. a Jogtudományi Kar jelenlegi dékánja a jubilánst -  14 
évnyi, rekord hosszúságú dékáni tevé
kenységére utalva -  decanus maxi- 
musként köszöntötte. Heiner Lück 
hallei egyetemi tanár díszelőadását 
(Von elér Maciit dér / VorJ-Bilder in 
dér Rechtsgeschichte) követően került 
sor a Gemot Kocher tiszteletére ké
szült emlékkönyv ünnepélyes átadásá
ra. A kötetben három pécsi jogtörté
nész, Kajtár István tanszékvezető pro
fesszor. Korsósné Delacasse Krisztina 
és jómagam is olyan tanulmánnyal já
rultunk hozzá Kocher professzor kö
szöntéséhez. amelynek témája vissza
térő eleme a grazi Osztrák és Európai 
Jogtörténeti Intézet és a pécsi Jogtör
téneti Tanszék 1992 óta évenként 
megrendezésre kerülő közös szakmai 
találkozóinak.

Gemot Kocher többek között a két 
fakultás közötti együttműködésért 
kapta meg 1995-ben a „Janus Pannonius Tudományegyetem 
díszdoktora” címet. Köszönettel gondolunk arra, hogy dékán
ként konferencia-meghívásokkal és különféle ösztöndíjakkal 
járult hozzá a magyar tudományos élet fejlődéséhez, s jogtör
ténészként emlékezetes kurzust tartott karunkon 1993 novem
berében (Milteleuropaische Rechtsgeschichte und ihre
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A  6 5  éves jogtörténész, 
Gernot Kocher 
köszöntése

visuellen Quellén). Segítséget nyújtott 
a „Jogtörténet képekben" című, vá
lasztható tárgy beindításához is: több 
mint 100 színes diával gazdagította a 
szeminárium anyagát. Szakmai támo
gatása értékes a számunkra.

Gemot Kocher pályafutását tudomá
nyos segédmunkatársként kezdte a Gra
zi Egyetem egykori Jog- és Államtudo
mányi Karán, a Német Jogtörténeti 
Tanszéken, miután 1966 novemberé
ben ugyanott jogi doktorrá avatták. 
1975-ben német és osztrák jogtörténet
ből habilitált Berthold Sutter profesz- 
szomál. Két évvel később rendkívüli 
professzorrá, valamint ezzel egy időben 
a Német jogtörténeti és Kodifikáció- 
történeti Csoport vezetőjévé nevezték 
ki. 1988-ban ordinariusként, Hermann 
Balti professzor örökébe lépve vette át 
az Osztrák Jogtörténeti Intézet irányítá

sát. Akadémiai karrieijében fontos lépcsőfokot jelentett, hogy 
1991-ben a fakultás dékánjává választották. E megtisztelő hi
vatalt 2006-ig töltötte be. Vezetése alatt a kar jövőorientált te
vékenységével sajátos profilt alakított ki, a kutatás és a képzés 
területén éppen úgy, mint társadalmi szerepét tekintve. Ez az 
ambiciózus fejlesztés a fakultást a megváltozott jogi keretek-
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hez igazította; Ausztriában elsőként hasznosították a frissen el
nyert autonómiát, és innovatív képzési tervet vezettek be. 
Nagy hangsúlyt helyeztek a nemzetközi együttműködésre, a 
partner egyetemekkel való kapcsolattartásra.

Gemot Kocher tudományos munkássága során tucatnyi 
önálló művet jelentetett meg. szerkesztőként emlékkönyvek 
és más gyűjteményes munkák publikálásában vett részt. Kü
lönböző szakmai folyóiratokban, emlékkönyvekben, lexiko
nokban és kiállítási katalógusokban több mint száz cikket 
adott közre. Kutatói tevékenysége több nagyobb témára irá
nyult és irányul ma is. A jogi szimbolika területén már 1971- 
ben monográfiával jelentkezett, amellyel az anyaintézményé
ben tradicionálisnak számító Weistum-kutatáshoz csatlako
zott. 1976-ban jelent meg újabb nagyobb munkája Meroving 
II. Chlothar ún. párizsi ediktumáról. Több tanulmányában 
foglalkozott a felvilágosult abszolutizmus jogtörténeti elem
zésével. Ezek közül legfontosabb talán az 1979-ben nyomta
tásban is megjelent habilitációs értekezés volt az Óberste 
Justizstelléről és az általános osztrák magánjogról; ezzel a ha
talmas, levéltári forrásanyagon nyugvó munkával a modem 
osztrák jogrend kezdeteit bemutató alapművet hozott létre. Jo
gi szimbolikái kutatásaival Gemot Kocher úgy metodikai, 
mint szervezeti szempontból új utat nyitott. A jogtörténeti ké
peket óráin a legmodernebb technika segítségével mutatta be. 
Három évtized alatt -  az újfajta adathordozók segítségével -  
23 000 képet tartalmazó gyűjteményt állított össze; a számí
tástechnikai eszközök oktatásban történő alkalmazását tekint

ve a fakultás pionírja volt. Ikonográfiái kutatásaira 1992-ben 
megjelent. Zeichen und Symbole des Rechts című monográfi
ával tette fel a koronát, amelyben az ókori Kelet és az antikvi
tás jogéletének emlékeit éppen úgy feldolgozta, mint a mo
dern kori és aktuális ábrázolásokat. Az elmúlt másfél évtized
ben figyelme az Alpok—Adria-térség jogtörténeti forrásai felé 
fordult.

Tudományos-kutatói tevékenysége mellett ereje nagy ré
szét. miként a korábbi években, úgy napjainkban is. az okta
tásba fekteti. Kiváló didaktikai képességeinek és a történeti
jelenkori kapcsolódások, párhuzamok bemutatásának köszön
hetően Kocher professzor sikeresen népszerűsíti hallgatói kö
rében a jogtörténet-tudományt. Munkássága elismeréseként 
1973-ban Steiermark Szövetségi Tartomány Kutatói Díját, a 
következő évben a Theodor Kömer Alapítvány Kutatói Diját 
nyerte el, majd 1975-ben Josef Krainer Díjat, egy évvel ké
sőbb pedig Leopold Kunschak Díjat kapott.

Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a két jogtörténeti in
tézet. illetve tanszék közötti szakmai-baráti kapcsolat jegyé
ben meghívást kaptunk Kocher professzor díszvacsorájára és 
a hivatalos egyetemi ünnepségre is. Kajtár István elsősorban 
nem hármunk nevében, hanem a Pécsi Tudományegyetem Ál
lam- és Jogtudományi Kara és Szalayné Sándor Erzsébet dé
kán asszony képviseletében -  35 évvel ezelőtti véletlen meg
ismerkedésük emlékét felidézve -  köszöntötte születésnapja 
alkalmából Gernot Kochert. aki ma már a ljubljanai és a mari
bori egyetem honoris causa doctora is.

SZEMLE

Varietas delectat
Jogi kultúrák, processzusok, rituálék és szimbólumok 

Szerkesztette: Mezey Barna 

Gondolat Kiadó, Budapest, 2 0 0 6 , 3 4 2  p.

ISB N  963  9 6 1 0  21 6

H álás feladat egy olyan munka ismertetése, 
amely a maga monografikus igényével nagy hi
ányt pótol, s eléri, hogy a „nyájas olvasó” ne 

csupán élvezettel forgassa, hanem gondolkodásra is 
késztesse. Jómagam is inkább a remek dolgozatok ol
vastán támadt merengéseimet adom közre, hiszen a 
részletező ismertetés ehelyütt tarthatatlan, aránytalan 
terjedelmet igényelne. Mert hát szemet gyönyörködte
tő változatosság és tartalmi gazdagság tárul elénk: 
varietas delectat. 23 szerző -  csupa tapasztalt, neves 
szakember, választott témáik avatott ismerői. Ez azért 
fontos, mert a színvonal egyenletességét önmagában 
garantálja. Ők a szőnyegre kerülő témák legjobb hazai 
művelői.
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A  C ÍM RŐ L
Azért jó, mert talányos. Több absztrakt fogalom is 

olvasható benne, szinte tobzódik az összetett fogalmak
ban. A „jogi kultúra" önmagában is nagyon összefogla
ló kifejezés, jószerivel önmagában is elég lenne. A lé
nyeg. hogy a cím nagyon figyelemfelkeltő, ami egy 
könyvpiaci forgalomba (is) szánt kiadványnál nem az 
utolsó szempont.

A  TÉM ÁKRÓ L
Valószínűleg spontán módon adódtak össze a tanul

mányok, prekoncepciónak nyoma sincs. Ez is azt igazol
ja, amit az előszó sejtet, ígér, hogy a kötet a témákkal 
foglalkozók autonóm módon keletkezett munkáit összeg
zi. Olvashatunk jogi népszokásokról, antik rítusokról, az 
eljárási formaságok ezernyi „kódolt" üzenetéről, a köz
jog, a hatalom és a politika tér- és időbeliséget is hordo
zó szimbólumrendszerérői. Külön említést és kiemelést 
érdemel a szerkesztő igényes előszava, amelyben alapos 
áttekintést ad a tanulmánykötet témájában olvasható ho
ni és nemzetközi eredményekről, de még ennél is fonto
sabbak a hiányosságokra utaló megállapítások.

A  S Z E N T K O R O N A
A Szentkoronát több tanulmány is tárgyazza. A kelet

kezéstörténet -  túlzás nélkül állíthatóan -  kalandregény
be illő fejezetei mellett a reflektált alkotmánytörténeti


