
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).
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A jogi fakultás történetét feldolgozó sorozat újabb 
két tagja az egyetem jogtanárait mutatja be.

Mindkét kötet az 1914-1949 közötti időszak Debre
cenben oktató jogászaival foglalkozik. Az Állam- és 
Jogtudományi Kar sajátos története szabta meg ezt az 
intervallumot, hiszen az alapítást követő 37. esztendő
ben meghatározatlan időre felfüggesztették a debreceni 
jogi oktatást, amely ezt követően csak tíz évvel ezelőtt, 
1996-ban indulhatott újra. A kötetek alapján az olvasó 
joggal állapíthatja meg, hogy a ma tíz esztendős, mégis 
a negyvenhetedik tanévében járó Kar büszke lehet tör
ténetére és egykori munkatársaira.

A tanulmányok szerzői szinte valamennyien a mai Ál
lam- és Jogtudományi Kar oktatói, s többnyire saját jog
területük nagy elődeinek debreceni éveit dolgozták fel.

A sorozat újabb darabjai a rektorokról szóló kötet 
szerkezetét veszik át; a bemutatandó jogtanár életrajzát 
követően munkásságát majd műveinek jegyzékét ismer
hetjük meg -  lehetőség szerinti teljes felsorolásban. Az 
egyes életrajzok előtt, ahol csak lehetett, fényképet és 
aláírást is közöltek.

Mindkét kötet elején a szerkesztők -  mintegy a haj
dani Kar tizenhárom tanszékének sorsát rekonstruálan
dó -  táblázatos formában, tanévekre lebontva közzétet
ték az egyes katedrákat betöltő professzorok nevét. 
(Ezekből kiderül, hogy egy-egy tanszék élére akár éve
ken keresztül sem sikerült megfelelő vezetőt találni, 
legfőképpen a háborús években.)

A két keményfedelű, elegáns megjelenésű kötet ösz- 
szesen 19 professzort mutat be formailag egységes 
szerkezetben. Egy többszerzős műnél elkerülhetetlen, 
hogy stílus- és feldolgozásbeli különbségek legyenek. 
Ez itt is megjelenik, s -  ahogyan a szerkesztők is írják 
-  valóban vannak mélységbeli eltérések az egyes írások 
között. Az életrajz-munkásság-művek hármas egység 
arányai az egyes írások esetében jelentősen eltérnek 
egymástól. Néhol -  például a Nagy Emília és Csűrös 
Gabriella által írt Szádeczky-Kardoss T/7w/--tanulmány 
esetében (II. kötet 169-203. p.) -  talán a hiányos vagy 
nehezen fellelhető adatok miatt túl rövid az életrajzi 
rész, máshol a szerző a munkásságra is kiterjedő leírás
sal terheli meg a biográfiai egységet, vagy olyan -  bár 
valóban érdekes -  ismertetésekkel találkozunk, ame
lyeknek nem feltétlenül e szakaszban van a helyük. Ez 
utóbbit példázza a Wiinscher Frigyesről szóló tanul
mány (szerzője Nádházy Zsolt, II. kötet, 251-270. p.), 
ahol mind az MTI-t, mind a Hangya Szövetkezetét ille
tően a szerző alapos kutatását dicsérő, értékes informá
ciókhoz jutunk, de ezek nem tűnnek a debreceni jogi 
oktatáshoz szorosan kapcsolódónak. A Zachár Gyulá- 
ról szóló fejezet esetében (szerzője Szikora Veronika, 
II. kötet, 229-248. p.) pedig sajátos szerkezetű életrajzi 
ismertetést olvashatunk, amelyben az általános biográ
fiai adatokat a szakmai életút leírása követi.

Említést érdemel, hogy a szerzők széles irodalmat és 
adatbázist tekintettek át a minél teljesebb kép megfes
téséhez. Nemcsak a Magyar Életrajzi Lexikonra, ha
nem emlékkötetekre, kari és egyetemi tanácsi jegyző
könyvekre, évkönyvekre, fennmaradt (ön)életrajzokra, 
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beszédekre, levelekre, a Debreczeni Képes Kalen
dáriuma. sőt saját emlékekre is találunk hivatkozáso
kat, amelyek máshol eddig még nem jelentek meg, s 
amelyek olykor személyessé is teszik a feldolgozást.

A második egység valamennyi tanulmány esetében a 
munkásságot öleli fel. Ezek többnyire -  mindkét kötet
ben jellemzően -  leíró jellegűek, az oktatók műveinek 
ismertetésében merülnek ki. Jóllehet kevés szerző vál
lalkozott elemző, értékelő feldolgozásra, a tanulmányok 
többsége az érintett személyiség jelentősebb műveit fel
villantja. Az egyes jogtanárok munkáinak bemutatását 
tekintve többféle módszerrel találkozunk. A kronologi
kus számbavételek sorát megtöri egy-egy tematikus cso
portosítás. Szabó Szilárd Játszi Viktor munkáit időrend
ben, a neves közjogász tudományos korszakainak meg
felelően tárja elénk (II. kötet. 15—40. p.). Szabó Anita 
Márffy Ede életét feldolgozó írásában a kor kiemelkedő 
szakemberének munkáit a közigazgatási, illetve a pénz
ügyi jog köré csoportosítja (I. kötet, 15-35. p.). Csűrös 
Gabriella pedig Szontagli Vilmos publikációit a közjogi 
eszmék és a közigazgatási jog körében vázolja (I. kötet, 
101-113. p.). A Hacker Ervinl bemutató. Kiss Katalin 
által papírra vetett tanulmány is a téma szerint csoporto
sító ismertetések közé tartozik, hiszen a kriminológiai 
munkák után a büntetőjogi, majd büntetés-végrehajtási 
műveket tárgyalja a szerző (I. kötet, 169-184. p.). A 
munkásság ismertetésével összefüggésben kiemelendő a 
Szádeczky-Kardoss Tiborról szóló egység, hiszen itt a 
korabeli pénzügyi jogi szabályok és a hatályos rendelke
zések összevetésével is találkozunk, a szerzőknek a jog
területen való jártasságát igazolandó.

Harmadik egységként valamennyi ismertetést egy 
(teljességre törekvő) műjegyzék zár. A maradéktalan fel
sorolást sok esetben a fennmaradt adatok hiánya nehezí
tette meg, illetve néhány esetben maguk a szerzők szorít
koznak csupán a vonatkozó publikációk közlésére.

A kevés elemző, értékelő írás közül néhány dolgoza
tot érdemes megemlíteni, hisz ezek önállóan is megáll
ják a helyüket.

A Kardos Sándor által devecseri Schultheisz Emilről 
írt tanulmány (I. kötet, 187-219. p.) igényességével, 
alaposságával és magas szakmai szemléletével önálló 
jogtörténeti munkával ér fel, hiszen a szerző az általá
nost követő részletesebb, de mértéktartó törvényi is
mertetéshez Schultheisz gondolatait, tudományos állás- 
pöntját is hozzákapcsolja, és mivel Schultheisz nevéhez 
fűződik a Ktbtk. megalkotása, így munkássága e sző
kébb jogterülettel fonódik össze.

A Kauser Lipótol bemutató, Prugberger Tamás tollá
ból született munka (I. kötet, 243-264. p.) személyes 
hangvételével kelti fel a figyelmet. A szerző azon sze
rencsés emberek közé tartozik, akik személyesen is
merhették a Tanár urat, s ennek köszönhetően a köte
tekben ez az egyetlen olyan írás, amely nemcsak némi 
távolságból mutatja be a jogtudóst, hanem az embert is 
közel hozza hozzánk.

Balogh Judit nagy alapossággal dolgozta fel 
Nizsalovszky Endre debreceni kötődését (II. kötet, 
71-141. p.). A neves jogtudós volt az említettek közül



az egyetlen, aki itt szerezte jogi diplomáját, majd ké
sőbb oktatott is a Karon. A rendkívül termékeny pro
fesszorelső munkáját, 1916-os, büntetőjogi tárgyú dok
tori értékezését is értékeli a szerző, s annak ellenére si
kerrel vállalkozik erre, hogy ő maga nem büntetőjo
gász. A debreceni korszakhoz köthető Nizsalovszky- 
műveket tárgyköri és kronologikus csoportosításban ta
láljuk meg, amelyeknél az elemzés sem marad el. E fe
jezet a Nizsalovszky-életmű első periódusát fogja át, s 
méltán kapcsolható Mádl Ferenc azon kitűnő tanulmá
nyaihoz, amelyek a későbbi életpályát mutatják be.

Ugyancsak az említésre méltó dolgozatok sorába il
leszkedik Molnár Judit Sárffy Andorról szóló írása (II. 
kötet, 205-225. p.). A szerző egészében szemléli a 
munkásságot. Tematikusán csoportosítja Sárffy műveit, 
azok értékeléséből a polgári eljárásjog problémái iránti 
érzékenysége tűnik ki. A szerző kellő mértékben mé
lyed bele egy-egy publikáció ismertetésébe, s nem vész 
el a részletekben. Olyan átfogó képet ad Sárffy életmű
véről, amelyből e jogtanár gyakorlatias szemléletmódja 
erősen kiviláglik.

A tanulmányok számos érdekességgel szolgálnak, 
amelyek közül érdemes szemezgetni. Egy egyetemtör
téneti „Tudta-e?” rovatba biztosan belekerülne az a 
tény, hogy az egyetem Tisza Istvánról való elnevezését 
Barabási Kun József, a jogi kar közjogot oktató pro
fesszora vetette fel először. Erről Varga Norbert tanul
mányában olvashatunk (I. kötet, 37-61. p.). Hacker Er
vin nevéhez fűződik a vetítettképes jogi oktatás beveze
tése a jogi egyetemeken, amelyhez több ezer diapozití- 
vot gyűjtött össze. Ez ma már oktatástörténeti érdekes
ség. írja Kiss Katalin. Ugyancsak ide tartozik, hogy a 
társasháztulajdon gyökerei Rómába nyúlnak vissza, ezt 
Madai Sándor Sztelilo Zoltánról írt tanulmányából tud
hatjuk meg (I. kötet. 155-166. p.). Szádeczky-Kardoss 
Tibornál pedig említést tesznek a szerzők az agglegény
adóról, amely mai szemmel nemcsak furcsának, de 
igencsak diszkriminatívnak tűnik.

Meglepő az is, hogy 1918 szeptemberében Kolozs
várra kérte áthelyezését Kovács Gábor, közgazdaság- 
és pénzügytannal foglalkozó debreceni professzor. Ez
zel az -  akkori politikai és történelmi helyzetet ismerve 
-  elgondolkodtatónak nevezhető lépéssel a Károlyi 
Géza-Szabó Szilárd szerzőpáros munkájában találkoz
hatunk (II. kötet, 43-51. p.), de sajnos az okra nem de
rül fény. Az irodalmi érdeklődés sem megszokott egy 
jogtanár esetében; az egykori debreceni jogtanárok kö
zött akadt olyan is, aki nemcsak tudományos írói véná
val rendelkezett. Ő Gerőcz Kálmán volt, s a róla szóló 
fejezet szerzője, Elek Balázs az Ábel című alkotás záró 
szavait is idézte tanulmányában (II. kötet, 53-68. p.). 
Szintén az érdekességek közé tartozik, hogy az ország 
első kisebbségjogi intézete a debreceni jogi karon jött 
létre Kováts Andor közbenjárására, akit Szabó Kriszti
án mutatott be (I. kötet, 63-98. p.). Érdekes párhuzam 
fedezhető fel Flaclibarth Ernőnek (a vonatkozó fejeze
tet Siska Katalin és Szabó Krisztián írta, I. kötet.

115-153. p.) és Ullein-Reviczky Antalnak (szerző; Var
ga Norbert, II. kötet. 143-165. p.) a nemzetiségi elvvel 
kapcsolatos felfogása között, hiszen arra mindketten az 
önrendelkezéshez való jog szemszögéből tekintettek.

Az írások -  miként már említés esett róla -  egységes 
szerkezetet tükröznek, ami a szerkesztői munkát dicséri. 
Ezzel ellentétben a hivatkozások nem minden esetben 
azonosak. Előfordul, hogy ugyanazon forrást nem egy
formán jelölték, illetve az sem mutat egységet, hogy a 
szerzők egy adott mű ismertetésénél, az első említés kap
csán hivatkozzák-e a megjelenés adatait, vagy sem.

Sajnos néhány helyen leütési hibák maradtak a szö
vegben, illetve szóismétlésekkel, akár szerkesztetlen 
mondatokkal is találkozhatunk.

A kötetek egészét tekintve talán hasznos lett volna 
egy -  az említett táblázatokhoz hasonlóan -  egyetemi, 
ill. tudományos előmenetelre vonatkozó ismertető csa
tolása, azon egyszerű oknál fogva, hogy az olvasó, 
amennyiben nem járatos a korabeli tudományos foko
zatok terén, előismereteket szerezhessen. Ezzel meg- 
könnyítenék annak mérését és megértését, hogy mit je
lentett az adott időszakban a magántanári, a nyilvános 
rendkívüli, ill. a rendes tanári cím.

Úgyszintén a járatlan olvasó kíváncsiságát elégítené 
ki egy, a szerzők által írt néhány soros bemutatkozás, 
amiből akár az is kiderülhetne, hogy ki, miért választot
ta bemutatni kívánt professzorát. S talán arra is fény de
rülhetett volna e pár sorból, hogy Lttpkovics György 
nemzetközi jogász és Lupkovics György szerző között 
milyen családi kapcsolat van.

Nagy jogászi egyéniségekről olvashatunk a két kö
tetben, s olyanokról is, akik nem feltétlenül jogászként 
váltak ismertté. Sajnos a Bevezető gondolatokból nem 
derül ki, hogy miért e tanárok, s miért e sorrendben ke
rültek bele a két kötetbe, sem tematikai, sem alfabetikus 
rend nem fedezhető fel közöttük. S többek között olyan 
nagy elődök, mint az alapító professzorok egyike, a ke
reskedelmi jogász Mártonffy Marcel, vagy a neves ró
mai jogász. Marton Géza kimaradtak az ismertetésből, 
bár a sorozat következő részében helyet kaphatnak, hi
szen a sorozat szerkesztője további két kötetet tervez.

Ezen apróbb hiányosságok mit sem vonnak le a so
rozat, illetve e két kötet értékéből.

Tiszteletre méltó és dicsérendő vállalkozás ez, hiszen, 
azon kívül, hogy a nagy elődöket nem engedi a múlt ho
mályába veszni, erősíti a debreceni jogi oktatás felé hit
tel fordulók önbecsülését. Annál is inkább, mivel egy 
olyan jogi kar életébe nyertünk betekintést, amely szá
mos nagy jogtudóst tudhatott oktatói között. A hallgatók 
és az egyetem közötti kapcsolatra is több aspektusból ta
lálunk utalást, nemcsak a vizsgáztatási stílusok és mód
szerek sej lenek ki az írásokból, hanem több esetben a 
hallgatók segítésére tett intézkedések is megjelennek.

E kötetek előkészítő munkálatok, építőkövek, amelyek 
egy nagy ívű kartörténetté állhatnak össze a jövőben.

Megyeri-Pálffi Zoltán
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