
Jog
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 
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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



közgondolkodás is hangot kap az írásokban. A Szentko
rona szinte summázata is lehetne az itt méltatott kötet
nek, hiszen egyszerre tárgyiasult, kézzelfogható valóság
ként él velünk, s ugyanakkor jelentéstartalma szinte duz
zad a szimbólumoktól, elsősorban a közhatalmi szimbo
likától. Igazi „hungarikum”, amely „tömörített fájlként" 
rekvizituma letűnt korok jelképrendszerének. Olyan ko
rokról üzen, amikor még a tudás írásbeli rögzítettsége 
iránt nem támadt fel az elemi igény. Talán azért sem, 
mert a hatalmi szimbólumoknak a szakralitással való 
bensőséges kapcsolata még köztudott volt és köztiszte
letnek örvendett. A szakralitás nem igényel sok beszédet, 
megelégszik a jelekkel. A jeleket persze érteni kell, hű
ségesen őrizni és tovább adni azoknak, akik méltók rá. 
Tudták és gyakorolták is, hogy az ember közösségi léte
zésének legfontosabb értékeit, elemeit, azok valóságát 
szimbolikusan lehet leginkább méltó módon kifejezni. 
(Ezt mi, egy technokrata kor kicsit sajnálatra méltó gyer
mekei ma már csak profán dolgokkal kapcsolatban tud
juk megélni. Életünk, létezésünk nagy pillanatai mind tit
kok, amelyeket szimbolikus eszközökkel emelünk ki a 
szürke, racionális hétköznapokból. A házasság intézmé
nyét létrehozó polgári jogi szerződést például látványos 
külsőségek mellett érezzük hitelesnek.)

A  BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
Nyilván nem véletlen, hogy a perjog történetének a 

büntető vetülete kap jóval nagyobb hangsúlyt a kötet 
ilyen témájú írásaiban. Ez leginkább onnan érthető, 
hogy a magánjogi tartalmat hordozó jogi konfliktus- 
helyzetek elbírálása nagyon korán tárgyiasult, és részint 
kevésbé szorult rá, hogy szimbólumokon keresztül 
üzenjen a társadalomnak, részint, tartalma okán, kevés
bé is volt erre alkalmas. Persze, jól tudjuk, szimbólu
mok jócskán akadtak az efféle jogi matéria kapcsán is: 
a germán népjogok és a végtelenül változatos középko
ri szokásjogok hemzsegnek a szimbolikus perbeli cse

A z egyik évforduló a másikat követte az utóbbi 
időszakban a Debreceni Egyetem Állam- és Jog- 
tudományi Karának életében. S hogyan is lehet

ne méltóbban ünnepelni, mint visszaemlékezéssel.
2002-ben a debreceni (és a pozsonyi) tudomány- 

egyetem létrehozásáról rendelkező törvény (1912. évi 
XXXVI. tv.) megszületésének, 2004-ben pedig az 
egyetem tényleges működése megkezdésének kilencve
nedik, s 2006-ban a jogi oktatás újraindulásának tizedik 
évfordulóját ünnepelte a Kar.

A dicső múlt felidézésére -  História Iuridicae 
Facultatis címmel -  egy többkötetes sorozatot indítot
tak útjára, amelynek első darabja a Debreceni Tudo
mányegyetem jogász rektorait mutatta be, ezzel adózva 
tisztelettel azon kollegáknak, akik e legmagasabb pozí
cióba érkeztek. E kötetben olvashattuk Bernolák Nán
dor, Kiss Géza, Teghze Gyula, Illyefalvi Vitéz Géza, 
Szentpéteri Kun Béla, Tóth Lajos. Bacsó Jenő, Haendel

lekményektől, amelyeket az egykorú „tükrök" képileg 
is ábrázoltak. A fejlődés e területen mégis gyorsabb 
ütemben szorította háttérbe a szimbólumokat, hiszen a 
tisztán vagy legalább jellemzően vagyonjogi tartalmú 
jogügyletek kapcsán keletkezett jogviták döntően raci
onális alapon, racionális jogi eszköztárral kielégítően 
kezelhetők. A jog ezen a területen távolodott el legin
kább ősi, szakrális karakterétől.

Nem így a közjog és a büntetőjog. Számos, és éppen 
a legsúlyosabb, leginkább kétséges megítélésű anyagi, s 
főleg eljárásjogi aktus máig szívósan kapaszkodik irraci
onális gyökereibe, nagymértékben igényli a szimbolikus 
eszközök nyújtotta segítséget. Nem azért, mert nélküle 
nem állna meg, nem lenne kivitelezhető, végrehajtható 
egy ítélet, hanem azért, mert itt végső soron az emberi 
személyiség integritását a legdurvábban érintő aktusok
ról, gyakran élet-halálról van szó, s itt már a szimbólu
mok nélkülözhetetlenek. A szimbólumok közvetítik, 
magyarázzák a társadalom felé a jog funkcióját. Ide kí
vánkozik a bírósági épületek kérdése is. Magyarorszá
gon ezzel leginkább a bürokratikus hatalom megjelení
tői, míg összehasonlításul, példának okáért, a tradíciói
kat hűségesen őrző angolszász országokban a felsőbíró
ságok leggyakrabban az antik templomok vizualitását 
őrzik, ezen keresztül bizonyos szakralitást sugároznak. 
Szimbólumok híján olyan a büntetőjog, mint az étel só 
nélkül. Leerőlteti az ember a torkán, az étel betölti táp
lálkozásiam funkcióját, csak éppen élvezhetetlen. Áz 
étel pedig az ember számára nem csupán az anyagcsere- 
folyamatok láncszeme, hanem minőségileg több. Úgy 
gondolom, ezt az elvi hiányt ismerte fel a közelmúlt, 
amikor leginkább a talár viseletét bevezette a jogszolgál
tatás -  ideálisan: igazságszolgáltatás -  mindennapjaiba.

Nagy adósságot rótt le tehát ez a kiváló kötet, s hi
szem, hogy a figyelmet is ráirányítja a jogi szimbólu
mok nagyon elfeledett valóságára.

Balogh Elemér

Debreceni jogtudósok
A  Debreceni Egyetem jogtanárai

I. kötet -  Sze rkeszti: P. Szabó Béla, Madai Sándor

Debreceni Egyetem Állam -és Jogtudományi Kar 
Debrecen, 2 0 0 4 , 2 6 4  p.
ISB N  9 6 3  4 7 2  8 5 8  8

II. kötet -  Sze rkeszti: P. Szabó Béla, Madai Sándor és 
Megyaszai Georgina közreműködésével

Debreceni Egyetem Állam -és Jogtudományi Kar 
Debrecen, 2 0 0 6 , 2 7 0  p.
ISB N  9 6 3  4 7 3  0 0 8  6

Vilmos és Bozóky Ferenc életrajzát és munkásságát (A 
Debreceni Tudományegyetem jogász rektorai. 
1915-1947. Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor. Deb
recen, 2002).

7 7


