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A  Magyar Jogtudósok című sorozat harmadik kö
tete 2006-ban jelent meg az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar Bibliotheca iuridica. Publi- 

cationes cathedrarum című tudományos kiadványso
rozatában. A mű a kiemelkedő hazai jogtudósok életét, 
munkásságát bemutató, nagysikerű sorozat folytatása. 
A kötetet, amely ezúttal is tizenkét, a római jog, a jog
történet, a kereskedelmi jog, a magánjog, a nemzetkö
zi magánjog, a jogbölcselet és a büntetőjog nagyhatá
sú művelőjének tevékenységét, életútját elemzi, 
Hamza Gábor akadémikus professzor szerkesztette. A 
tanulmányok szerkesztésében Siklósi Iván nyújtott se
gítséget.

A korábbi két kötethez hasonlóan ismét nemzetközi 
szinten is elismert jogtudósok tevékenységéről kapunk 
hiteles képet. A kötetben szereplő személyek közül 
nem egy olyat találunk, aki a jogtudomány több ágában 
is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Sokan közülük ak
tív és szerteágazó politikai és közéleti tevékenységet 
végeztek. Legtöbbjük kiváló pedagógus. író és filozó
fus volt.

Az elemzések születési dátum szerint követik egy
mást, a Tripartitum korától kezdve egészen a második 
világháborúig.

A kötet legelején Kitonich János munkásságáról ol
vashatunk egy tanulmányt Gedeon Magdolna tollából. 
Kitonich arra vállalkozott, hogy a törvénykezési eljá
rást megismerhetővé tegye a jogászok és a jogkeresők 
számára. Munkájának egy része a törvénykezéssel fog
lalkozott, perjogi könyvében, a Directio methodicában 
hat eljárási szakaszt különböztetett meg. Kitonich mű
vét főleg korának gyakorlata után írta, ismereteinek egy 
részét hivatali és bírói munkája során szerezte. Művé
ben a bírói hivatást is megfogalmazta, amely szerinte 
nem más, mint hogy a kétes esetekben egyéni utat vá
lasszon, „minden ítéletében kövesse azt, ami általáno
sabb, ésszerűbb, a tudósoknak is hihető, és amelyet a 
bíró is értelme szerint tartozik helyben hagyni”. Másik 
jelentős művében, Centuria Cerarum című értekezésé
ben Kitonich megkísérelt feloldani száz, a Tri- 
partitumban fellelt ellentmondást. Ezen könyvében sa
játos előadásmódot használt: szerepel egy állítás a 
Hármasköny\bő\, majd egy ellenállítás, szintén a 
Hármaskönyvből, ezután pedig következik a megfejtés, 
amely az állítás és az ellenállítás közötti ellentétet old
ja fel.

Közel másfél évszázaddal később élt Szlemenics Pál, 
aki a kötelmi jogban és a büntetőjogban is maradandót 
alkotott -  olvashatjuk a Nánási László által írt fejezet
ben. Szlemenics Pál nagy lendülettel vetette magát az 
oktatásba és a tudomány művelésébe. A joghallgató if
júság tanulmányainak elősegítése céljából büntetőjogi 
és polgári jogi tankönyvet írt, ahogy kortársai írták, 
„fontos rövidséggel, s kimerítve adja elő a honi törvény 
egész tudomány alkatját”. Szlemenics Pál elszántságát 
bizonyítja, hogy korábbi tankönyveit a nyelv haladásá
nak és a reformkor országgyűlésein hozott újabb törvé
nyeknek megfelelően átdolgozta; így született meg 
1845-ben magánjogi műve, a Polgári magyar törvény, 
büntetőjogi munkájának javított kiadása pedig 1847- 
ben jelent meg. A neves jogász szükségesnek tartott 
egy átfogó büntetőjogi kodifikációt: „Szükséges lenne, 
hogy a törvényhozó minden bűntettnek képzetét és kö
rét pontosan körülírná, és büntetését mindenkép meg
határozná". Szlemenics művei jelentős sikert arattak, 
több kiadást is megértek. Úttörő műve, a Fenyítő tör
vényszéki magyar törvény volt az első magyar nyelvű 
büntetőjogi tudományos könyv. írásai a korabeli joghoz 
fűződtek, a radikális újítás igénye nélkül, ám a reform
kori országgyűlés működését támogatta. Említést érde
mel, hogy élete végén az elismert tudós névsort készí
tett diákjairól, amely szerint oktatói tevékenységének 
negyvenegy éve alatt 2970 fiatal tanulta tőle a magyar 
jogot.

A XIX. század második felének nemzetközi szinten 
is elismert magyar büntetőjogásza. Csentegi Károly 
volt. akinek életét és tevékenységéi Sebestyén István 
elemzi a kötetben. Csemegi kétségkívül páratlan élet
művet hagyott hátra, nevéhez fűződik az első hazai 
büntetőjogi kódex is. A csongrádi születési jogász 
olyan kiemelkedő emberek ismeretségét, illetve barát
ságát élvezhette, mint Kossuth Lajos, Deák Ferenc, 
vagy éppen Mikszáth Kálmán. Nagy hatással volt rá 
Deák Ferenc 1843-as büntetőjogi javaslata, illetve Na
póleon büntetőtörvénykönyve, a Code Pénal. A liberá
lis beállítottságú Csemegi a jobbágyfelszabadítás híve 
volt. Részt vett az 1848-1849. évi szabadságharcban, a 
fegyverletétel után hat hónapig raboskodott, Mikszáth 
Kálmán szerint Temesváron, mások szerint Aradon. 
1850-től ügyvédkedni kezdett, s jelentős hírnévre tett 
szert, miközben folyamatos hatósági megfigyelés alatt 
állt, mivel politikailag megbízhatatlannak tartották. A 
kiegyezés után új szakasz kezdődött életében: 1868-ban 
felkérést kapott az Andrássy-kormánytól egy általános 
büntető törvénykönyv elkészítésére, amelynek eleget is 
tett. Ezek után mind tudományos, mind politikai sze
repvállalása megnőtt, 1872-ben államtitkári megbíza
tást kapott. Később megkapta a Szent István-rend kö
zépkeresztjét is. 1899. március 18-án hunyt el. „Egy vi
lághírű magyar jogtudós zárta le szemeit” -  búcsúzott 
Csemegi Károlytól a Pesti Hírlap.

A következő fejezetben Hamza Gábor Farkas Lajos 
életművét foglalja össze. A bonchidai születésű jogász 
jelentős pedagógiai és sokoldalú közéleti munkát vég
zett. Oktatói tevékenységét kiforrott, eredeti stílus jelle



mezte, előadásaiban egyértelműen és tömören fogalma
zott. Tevékenységének is köszönhető, hogy a kolozsvá
ri egyetem nemzetközi hírűvé vált. Élete során hitele
sen képviselte a római jog egyik alapelvét: „tisztessége
sen élni. mást meg nem sérteni, mindenkinek megadni, 
ami őt illeti”. Farkas Lajos oktatói pályafutását a nagy
szebeni jogakadémián kezdte; Kainz Josef Pfaff Inns
bruckba való távozása után, 1869-től a római jogi tan
széken tanított. 1872-ben királyi jóváhagyással a Ko
lozsvári Magyar Királyi Tudományegyetem oktatója, 
1873-tól nyilvános rendes professzora lett, egészen 
1915-ig. visszavonulásáig. Aktív életet élt az egyete
men, de egyházi felkéréseknek is örömmel tett eleget, 
az Erdélyi Római Katolikus Státus igazgatóságának 
tagja volt. Emellett több ízben is betöltötte a kolozsvá
ri egyetem dékáni tisztségét. Vallásos kötődésében ko
moly szerepet játszott, hogy gyermekként római katoli
kus elemi iskolát, majd a piaristák kolozsvári líceumát 
végezte el. Római jogi és jogtörténeti tudományos 
munkássága ma is iránymutató. Fő műve. a több kiadást 
is megélt Római jog történelme. Alapintézmények az el
ső alakulás szerint (1892-1895). A Friedrich Cári von 
Savigny és Gustav Hugó nevével fémjelzett Történeti 
Jogi Iskola hívének vallotta magát. Élete végén jelentős 
értekezést írt a római jogi kötelmekről. Munkássága a 
hazai jogfejlődés és a római jogtörténet szempontjából 
is kiemelkedő jelentőségű. Werbőczytől Szászy- 
Schwarz Gusztávig áttekintette a kötelmi jogról alko
tott teóriákat, végül pedig a saját nézeteit fejtette ki e té
mában.

A kötet következő részében Jekelfalussy Józsefről 
olvashatunk, akit a fejezet szerzője. Kovacsicsné Nagy 
Katalin az alábbi módon jellemez a tanulmány beveze
tőjében: „A XIX. század második felének kiemelkedő 
személyisége. [...] Egy kiváló, de kevésbé ismert sta
tisztikust szeretnék bemutatni". Jekelfalussy társadalmi 
súlyát minősíti, hogy 1896-ban őt kérték fel a millenni
umi kötet szerkesztésére. Jekelfalussy József 1849-ben 
Rimaszombatban látta meg a napvilágot. Ősei Kun 
László királytól kapták a Gölnicbányától a Hernádig 
terjedő családi birtokot, amelyet édesapja tovább gyara
pítóit. Az ifjú Jekelfalussy az érettségi megszerzése 
után a pesti egyetem jogi karán folytatta tanulmányait. 
1869-ben a Földmívelés- Ipar- és Kereskedelemügyi 
Minisztérium statisztikai osztályán vállalt munkát. 
Egyetemi évei alatt számos statisztikai szaktanfolya
mon vett részt. A korabeli szaktekintély. Keleti Károly 
felismerte a 34 éves ügyvédben a kiemelkedő képessé
gű munkatársat, s 1883-ban kinevezte az Országos Sta
tisztikai Hivatal elnöki osztályának vezetőjévé. 1886- 
ban miniszteri osztálytanácsos,'két év múlva az Orszá
gos Statisztikai Hivatal aligazgatója. Keleti halála után, 
1893-tól nyolc évig a Statisztikai Hivatal igazgatója 
lett. Számos írásával aratott széleskörű elismerést. Leg
sikeresebb műve a Községi pénzügyek, amelyért akadé
miai jutalomban részesült. Kiváló írói képességének is 
köszönhette, hogy ő lett a Nemzetgazdasági Szemle 
szerkesztője. A lapot továbbfejlesztette, amely idővel a 
Közgazdasági és Közigazgatási Szemle címet viselte.

„Szinte nincs a társadalmi és a gazdasági életnek olyan 
ága, amelynek a statisztikai megfigyelését és elemzését 
ne tűzte ki volna napirendre” -  írja a szerző 
Jekelfalussyról, hozzátéve, hogy a népszámlálások 
szervezése, a helységnévtárak szerkesztése, a pénzügyi 
statisztika megszervezése mellett érdeklődése kiterjedt 
a mezőgazdasági, az ipari és a malomipari statisztikára 
is, de fontos szerepet játszott az áruforgalmi statisztika 
megteremtésében vagy a bűnügyi statisztika vizsgálatá
ban. Fontos azonban leszögezni, hogy legkiemelke
dőbb eredményét a népszámlálással összefüggő terüle
ten érte el.

A következő fejezetben Weiss Emília méltatja 
Grosschmid Béni pályafutását: „Egyesek egyetemi ta
nári munkásságát, egyetemi előadásait, átadott tudását 
értékelik a legmagasabbra, míg mások különösen a 
családjog és az öröklési jog területén kifejtett kodifiká- 
ciós tevékenységét értékelik első helyen, ismét mások 
tudományos munkásságát, és azt helyezik első helyre, 
hogy új irányt szabott és jelentősen fellendítette a ma
gyar jogtudomány iránti érdeklődést." A szerző idézi 
Vékás Lajos akadémikust, aki úgy véli, hogy 
Grosschmid főműve, a Fejezetek kötelmi jogunk köré
ből egyik „alapvető forrása lehet polgári jogunk kívá
natos megújulásának”. Grosschmid Béni 1851-ben 
született Máramarosszigeten. Jogi tanulmányait Nagy
váradon és Bécsben végezte, de egy szemesztert Buda
pesten is eltöltött. Oktatói pályafutását 1880-ban kezd
te Budapesten, de tanított Nagyváradon és Kolozsvá
ron is. Tanári munkája mellett egyrészt magánterveze
teket készített, másrészt az Igazságügyi Minisztérium 
felkérésére szerepet vállalt a magyar magánjog kodi- 
fikációjában. Munkásságának fő gondolata a magyar 
jog nemzeti hagyományainak, a hazai jog nemzeti sa
játosságának megőrzése, propagálása. Bírálói szerint 
túlértékelte az ősi magyar jogot, ám a többség üdvö
zölte törekvéseit. Legmaradandóbb műve a már emlí
tett Fejezetek kötelmi jogunk köréből című. kétkötetes, 
monumentális alkotás, amelynek jelentőségét bizonyít
ja, hogy megjelenése után szinte valamennyi, a kötel
mi jog tárgyában írt könyv idézi. „A Fejezetek valósá
gos kincsesbányáját rejtik a jogi gondolatoknak, s pá
ratlanul állnak a világirodalomban” -  méltatja Weiss 
Emília a könyvet. Grosschmid műveiben hangsúlyozta 
az érdekeszme érvényesülésének figyelembe vételét. 
Grosschmid vezette be a jogi gondolkodásba, a szerző
dés értelmezésébe az érdekirányítás, a kötelem lebo
nyolításába az érdekmúlás, az érdekbeli lehetetlenülés 
és az érdekleengedés fogalmát és irányelveit. Emellett 
a kártérítés tanában is több forradalmi gondolatot fo
galmazott meg. Kiemelkedőek a surrogatum és a 
residuum megkülönböztetésével kapcsolatos megálla
pításai, illetve a damnum non cessans és a lucrum non 
emergens fogalmának definiálása. Említésre méltó 
azon tanítása is, hogy a kártérítés mértéke vonatkozá
sában a károkozó tény folytán beállott vagyonmódosu- 
lást a maga egészében, vagyis hátrányos és előnyös vo
natkozásaiban egységesen kell vizsgálni, mert „a va
gyon egésze az. amelyen a kár megmutatkozik” .



Grosschmid kötelmi jogi tézisei a jövőt alapozták meg, 
ezzel szemben öröklési jogi és családjogi munkái in
kább a múltba tekintettek, a nemzeti jelleg és hagyo
mány megőrzésére helyezve a hangsúlyt. Sajátossága, 
hogy az öröklött vagyon tekintetében a végrendelkezé
si szabadságot nem ismerte volna el, de az ági öröklést 
is két parentélára kívánta korlátozni. A családjog terén 
több figyelemreméltó törvénytervezetet dolgozott ki. 
Az egyetemi életben is kiemelkedő színvonalú tevé
kenységet folytatott, előadásaiból készült el Jogsza
bálytan című, terjedelmes munkája. Munkáit a mai kor 
jogászai is haszonnal forgathatják.

A következő fejezetben Nagy Ferenc életművének 
Csehi Zoltán állít emléket. A verőcei születésű jogász 
korán árvaságra jutott, ennek ellenére jó anyagi körül
mények között töltötte el gyermekkorát. Jogi tanulmá
nyait Bécsben és Budapesten végezte. 1877-től a buda
pesti egyetemen a kereskedelmi és váltójog tanára lett, 
később a kolozsvári egyetemen is tanított. Szakmai pá
lyáját számos hazai és nemzetközi elismerés, kitüntetés 
fémjelezte. A párizsi Société de législation comparé le
velező tagjává, később a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező, majd rendes tagjává is megválasztották. 
A kolozsvári egyetemet több nemzetközi kongresszu
son is képviselte, tagja volt a Polgári Törvénykönyv 
kodifikációs bizottságának. Több nemzetközi jogi 
kongresszuson is képviselte a magyar államot. A XX. 
század kezdetén betöltött magas pozíciói miatt a Ta
nácsköztársaság idején kegyvesztetté vált, fogházba 
zárták, és rövid időre az országból is távozni kénysze
rült. A Tanácsköztársaság bukása után tért vissza Ma
gyarországra. Munkásságának súlypontja a kereskedel
mi és váltójog területére esett. Összefoglaló munkája A 
magyar kereskedelmi jog kézikönyve, amelynek 1914- 
ben már a nyolcadik kiadása jelent meg. E kézikönyv a 
kereskedőkre, a kereskedelmi társaságokra vonatkozó 
szabályokat ismerteti a bírói gyakorlatra is kiterjedően. 
Nagy Ferenc legfőbb szakmai érdeme, hogy a magyar 
kereskedelmi jogot korszerű színvonalon művelte, kép
viselte. Elutasított minden szolgai utánzást, ugyanakkor 
egységes rendszerbe foglalta számos terület (így a ke
reskedelmi, a biztosítási, a váltó- és a tengerjog) jog
anyagát. Olyan alapokra helyezte a magyar magánjogi 
kultúrát, amely a történelmi és politikai viharok után is 
a hazai magánjog alappillérének tekinthető. „Nem egy
oldalú eljárással, hanem az összes művelt kultúrnépek- 
nek egyaránt való tanulmányozásából és útmutatásából 
merítjük azt, amit mi magunkra nézve a legjobbnak, 
leghasznosabbnak és legczélszerűbbnem találunk” -  
vallotta. Nagy Ferenc oktatói tevékenységének sikerét 
bizonyítja, hogy olyan tekintélyes jogászok nőttek fel 
tanításain, mint Almási Antal, Ágoston Péter, Meszlény 
Artúr vagy éppen Szladits Károly.

A kiegyezés évében született Teghze Gyula, aki a jog- 
és állambölcselet, valamint a nemzetközi jog területén 
alkotott. „Mindaz, amit egy korabeli vidéki jogakadémi
ai tanár, majd egyetemi professzor ekkoriban tudomá
nyos teljesítményt, egyetemi megbízatásokat illetően el
érhetett, számára megadatott” -  írja emlékezésében a fe

jezet szerzője, Szabadfalvi József. Jogi tanulmányait 
Európa neves városaiban végezte, „tiszti vizsgálatot" 
tett. majd tanulmányi útjai során ismét bejárta Európát.
1895-től a kecskeméti református jogakadémia tanára 
volt. később Debrecenben is tanított. Jog- és allamböl- 
cseleti előadások vázlata című munkája szemléletmód
jában és módszerében is az elmúlt évszázadok tradícióit 
idézte, az új tendenciákkal kevésbé érintkezett. Ezen írá
sát sokan egy bővített előadás-tematikának is nevezték. 
Művében a pozitivista szemléletmód helyessége mellett 
tett hitet. Teghze első átütő sikerét a Szerves társada
lomiam elméletek és az állam személyiségének theoriá- 
ja című művével érte el. Könyvében 900 régi és új írót 
ismertetett, akik a társadalom organikus felfogásának 
voltak a hívei, és az állam személyiségével foglalkoztak. 
Számos korabeli professzor tiszteletét vívta ki írásával, 
mert, mint kortársai is írták, nem kis fáradtságot igényelt 
egy ilyen léptékű mű megírása a magyar vidék szegé
nyes könyvtári viszonyai között. A századforduló idején 
több más neves szakemberre] együtt részt vett A társa
dalom: az emberiség művelődésének és gazdasági életé
nek fejlődése című. több mint hétszáz oldalas kötet elké
szítésében. Debreceni tanári székfoglalója után. 1924- 
ben mutatta be összefoglaló művét Társadalom-, állam
éi jogbölcselet címmel. Olyan jelentős jogbölcseleti 
kérdésekkel foglalkozott, mint a jog és az állam viszo
nya. a jog fogalma, az általános és a gyakorlati bölcselet 
kapcsolata. Másik kutatási területe a nemzetközi jog 
volt. Első nyomtatásban megjelent nemzetközi jogi tár
gyú írásában (A háború és a nemzetközi jog) olyan kér
déseket fogalmazott meg, hogy jog-e a nemzetközi jog. 
és „ha igen. minő jellegű”? A trianoni békeszerződés el
lentmondásait mutatta be Alkalmi beszéd a trianoni bé
kével kapcsolatban című írásában. 1925-ben úgy dön
tött, hogy tankönyvbe foglalja a nemzetközi jog terén 
megszerzett tudását, így jelent meg a terjedelmes Nem
zetközi jog című monográfia.

A Bozóky Géza életéről szóló fejezetet Pókecz Ko
vács Attila írta. A többgenerációs értelmiségi családból 
származó Bozóky 1875-ben született Nagyváradon. Jo
gi tanulmányait Nagyváradon és Budapesten végezte. 
T899-től közjegyzőként dolgozott. Később Párizsban 
folytatta tanulmányait, majd Pécsen professzorként te
vékenykedett, 1920-ban és 1934-ben a pécsi tudomány- 
egyetem dékánja lett. Első jelentős tudományos munká
ja az 1902-ben publikált Az új polgári perrendtartás 
tervezete és a kereskedők című tanulmány. Első mo
nográfiája 1905-ben jelent meg A bizományi ügylet 
címmel. Művében rávilágított a bizományi ügylet jogi 
természetével kapcsolatos jogi vitára. Ő maga az ural
kodó, a megbízáshoz hasonló jogügyleti felfogás mel
lett érvelt. Egy, a korlátolt felelősségű társaságokról 
szóló kismonográfiája után, 1926-ban írta meg A ma
gyar váltójog című, 700 oldalas könyvét. Ez a mono
gráfia a váltó hazai alkalmazási kérdéseinek részletes és 
pontos magyarázatát adja. A számos váltóelmélet közül 
az ún. szerződéses elmélet mellett tette le voksát. Egyik 
kiemelkedő munkája a Magyar kereskedelmi jog, külö
nös tekintettel a történeti fejlődésre, amelynek első kö



löfléneli unnle

tete 1928-ban, a második pedig egy évvel később jelent 
meg. Bozóky precizitását tükrözi, hogy műve bevezető
jében 72 korabeli állam kereskedelmi jogát részletezi 
igen nagy pontossággal. A joghallgatók körében nagy 
népszerűségnek örvendett a tankönyv második kötete, a 
Kereskedelmi ügyletek, amelynek köszönhetően a mű 
tanulmányozója európai szintű ismeretekhez juthatott. 
Bozóky Géza legkiemelkedőbb munkája az 1937-ben 
Pécsen megjelent, a Nemzetközi váltójog, az idegen és 
a saját váltóra vonatkozó egységes váltótörvény tár
gyában kötött genfi egyezmények és az azok alapján ké
szült magyar törvényjavaslatok magyarázata, különös 
tekintettel a külföldi váltójogokra, valamint jelenlegi és 
legelső váltótörvényünkre című, 800 oldalas monográ
fia. Ezt a művet a váltójog lexikonjának is nevezhetjük. 
Bozóky ezen könyvével megelőzte korát, mivel műve 
mind a mai napig hatályban lévő jogforrás gyakorlati 
kézikönyveként szolgál.

Bozóky Géza életműve után Moór Gyulával ismer
kedhet meg az olvasó. A fejezetet Szabadfalvi József ír
ta. A brassói születésű Moór Gyula a magyar jogfilozó
fia területén szerzett magának kimagasló hírnevet -  
nemcsak hazánkban, hanem külföldön is. Filozófiája 
modern színvonalú volt. követve a külföldi tudomány 
fejlődését. Munkásságának eredetisége rendszerező te
vékenységében, problémaérzékenységében, logikai 
módszerében, szintézisre törekvésében rejlik. Moór 
Gyula 1888-ban született, apja evangélikus főesperes 
volt. A jogot Kolozsváron tanulta, tanulmányai végez
tével Bíró Balázs kolozsvári ügyvéd irodájában helyez
kedett el. Első jelentős művét 23 évesen írta Stammler 
Helyes jogról szóló tana címmel, amelyben az általa 
nagyra becsült német filozófust vette kritikai górcső 
alá, és amellyel fiatalon hírnevet szerzett magának. Ko
rán foglalkozni kezdett a büntető igazságszolgáltatás és 
az esküdtszék témakörével. Ebben a témában írta meg 
1914-ben német nyelvű értekezését Die Reform des 
tmgarischen Schwurgerichtes címmel, amely a magyar 
esküdtszéki reformtörvény kritikai elemzését tartal
mazta. 1918-ban a nemzetközi jogi tanszék rendes taná
rává nevezték ki. A világháború befejezése után a bi
zonytalan politikai helyzet az ő életét is megkeserítette, 
végül Budapesten folytatta tanári munkáját, majd 1921- 
ben Szegedre került. Ezekben az években számos jog- 
bölcseleti írást készített el, például a Macht, Recht, 
Morál, illetve a Bevezetés a jogfilozófiába című tan
könyvet. Munkáiban részben a neokantiánus filozófia 
alapkérdéseiből kiindulva keresett újszerű válaszokat, 
részben a filozófia által végzett örök vizsgálatokat 
összegezte. Az idő múlásával nőtt elismertsége is. Szá
mos tudományos társaság tagja lett. 1925-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. 
1929-től a Pázmány Péter Tudományegyetem jogböl
cseleti tanszékén dolgozott. Diákjai rendkívül szerették 
és tisztelték, mivel a legelvontabb gondolatokat is pár 
szóval, közérthető formában fejezte ki. Sorozatban írta 
értekezéseit olyan témákban is, mint például a szabad 
akarat kérdése, de jelentős kritikákat közölt Hans 
Kelsen filozófiai felfogásáról. A pacifizmus kérdése is

lekötötte figyelmét, az 1920-as évek végétől több tanul
mányt szentelt a témának. A pacifizmus filozófiájában, 
akárcsak az anarchizmuséban, komoly ellentmondáso
kat fedezett fel. Pályája megkoronázásaként 1942-ben 
az Akadémia rendes tagjainak sorába emelte. Ajánlói 
között a kor legnagyobb tudósait találhatjuk. 1943-as 
akadémiai székfoglalójában így fogalmazott: „Szabad 
akaratú eszes teremtmény számára az államhatalom er
kölcsileg csak akkor elviselhető, ha nem zsarnoki, va
gyis ha politikai szabadság útján a hatalomnak alávetet
tek maguk is beleszólhatnak a hatalom gyakorlásába.” 
A háború borzalmai ellen is felemelte a hangját: .Attól 
a hatalomtól, amely terrorlegényekkel és koncentrációs 
táborokkal dolgozik, nem várható, hogy meghajoljon 
az ellenséges katona s az ellenséges polgár emberi mél
tósága előtt. Nem meglepő tehát, hogy az európai kul
túra kivirágzása óta aligha viseltek ilyen brutális mód
szerekkel, ilyen könyörtelen durvasággal háborút, mint 
ma.” A háború után aktív tudományos és közéleti tevé
kenységet folytatott, és hatalmas népszerűségre tett 
szert. Am a negyvenes évek végén kibontakozó politi
kai változás, valamint egyre romló egészségi állapota 
véget vetett karrierjének. 1950-ben, gégerákban hunyt 
el. Halálát követően a jogi kari tanácsülés nem emléke
zett meg róla, hiába szerzett magának hírnevet az egész 
kontinensen.

A hazai társadalomtan kiemelkedő személyisége, 
Ottlik László tevékenységét Szabadfalvi József méltat
ja a kötetben. Ottlik 1895-ben született Budapesten, és 
a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett jogi 
diplomát. Az első világháború alatt kitűnt bátorságával, 
ezért több érdemrenddel jutalmazták. A diploma meg
szerzése után a központi közigazgatásban dolgozott, 
írásai a Magyar Szemlében, később több neves lapban 
(például az Athenaeumban) jelentek meg. Az 1920-as 
évek végétől tanári munkát végzett, a társadalomtan 
(ma: szociológia) magántanárává nevezték ki. 1940-ig 
ebben a minőségében oktatott a budapesti egyetemen. 
Ereje teljében hunyt el 1945-ben. Buda ostroma idején. 
Ottlikot tudományos munkássága első éveiben a mar
xizmus, a szocializmus és a kapitalizmus, illetve a mun
kásmozgalmak elméleti és gyakorlati kérdései foglal
koztatták. Az 1920-as évektől több olyan kismonográ
fiát írt, amelyben a marxizmus belső ellentmondásait 
igyekezett feltárni. Társadalomprognózisai, például a 
munkásság növekvő elnyomorodásáról, utólag téves
nek bizonyultak. A marxizmus kritikája mellett a gaz
dasági világválság idején a kapitalizmus számos vál
ságjelét is megfogalmazta. Az 1920-as évek második 
felétől Ottlik figyelme a társadalomtan irányába for
dult. Ekkor írta meg Társadalomtudomány filozófiája 
című önálló kötetét, amelyben azt bizonygatja, milyen 
alapon lehetséges társadalomtant művelni. Ezen írása 
nem aratott osztatlan sikert. Legjelentősebb munkáit a 
politikatudományi, politikatörténeti és aktuálpolitikai 
kérdésekkel való foglalkozása során készítette. Elemez
te az angolszász politikai és közjogi rendszert, tanulmá
nyozta az angol és amerikai választásokat, a Brit Biro
dalom működését, illetve az általa elfogadott brit poli



tikusok életútját. Több írásában foglalkozott a hitleri 
rendszerrel is. Hitler hatalomra jutását a weimari mo
dell hibáinak tulajdonította, párhuzamot vont Machia
velli fejedelme és a Führer-elv között. Minden diktatú
ra jogtalan állapotot teremt, mit csak a szükségesség 
igazolhat -  írta Ottlik, aki a zsarnokság elemzésének is 
számos tanulmányt szentelt. Emellett tanulmányozta a 
nacionalizmust, s megfogalmazta az „új Hungária”- 
elvet is, amely nem más, mint a régi nemzeti hagyomá
nyokból merített eszmék alkalmazása az új történeti 
helyzetre.

A kötet utolsó fejezetében Horváth Barnáról olvas
hatunk. e fejezetet Cs. Kiss Lajos írta. Horváth Barna a 
magyar jogfilozófia egyik legnagyobb alakja volt, aki a 
kritikai racionalizmus szellemében európai szinten mű
velte a jogbölcseletet. Az 1896-ban született és 1973- 
ban elhunyt tudós szinoptikus módszertanra és eljárási 
jogelméletre épülő filozófiáját olyan sokra becsülték 
Németországban is, hogy Probleme elér Rechts- 
soziologie című kötetét még 32 évvel később is újra ki
adták. Horváth 1919-ben a Kincstári Joghivatalban 
kezdte meg gyakorló jogászi tevékenységét. Hivatali 
ideje alatt írta meg Az értelmezés elmélete című művét. 
1920-ban jogi doktorátust szerzett. 1923-ban letette 
„élete legnehezebb vizsgáját”, a bírói-ügyvédi szak
vizsgát. Később összeismerkedett Moór Gyulával is. 
1925-ben készült. Az erkölcsi norma természete című 
munkája díjat nyert. „Egyszerre ismert embert lettem" 
-  emlékezett vissza az eseményre a jogfilozófus. Sze
geden és Pesten is tanított. 1925-ben Bécsben ösztöndí
jas, négy évvel később Moór és Kelsen ajánlásával 
Londonba került. 1929-től a szegedi egyetem jogfilozó
fiai tanszékének vezetője, és kollégium-igazgatója volt. 
Ezekben az években dolgozta ki szinoptikus jogelméle
tét, ekkor írta meg fő műveit: Bevezetés a jogtudomány
ba (1932). Rechtssoziologie (1934). A jogelmélet vázla
ta (1937), Angol jogelmélet (1943). Horváth Barna jog

Igazságot 
a magánjognak

Horváth Attila: 

A  magyar magánjog történetének alapjai
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Horváth Attila egyetemi docens legújabb monog
ráfiája az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
36 évvel ezelőtt indított Jogtörténeti értekezések 

sorozat 33. köteteként jelent meg 2006 végén.
A mű rendkívül széles témakört kíván felölelni, cél

ja szerint áttekintő képet nyújt a magyar magánjog 
egyes intézményeinek történeti alapjairól, mindezt alig

filozófiáját -  gondolati forrásait és elméleti felépítését 
tekintve is -  a természetjogi és pozitivista, a normatív 
és szociológiai jogszemlélet, a német és angolszász jo
gi kultúra egybevetéseként, szintéziskísérletként kell 
értelmezni. Horváth felfogásáról rengeteget kifejez 
19 4 4 -  1945-ben írt önéletrajza. Számára az ész kritikai 
használata, az ember kikerülése a kiskorúság állapotá
ból kizárólag akkor lehetséges, ha az ember úrrá lesz 
dogmatizmusra való hajlamán, zárójelbe teszi raciona
lista előítételeteit, ráébred arra, hogy az ész, az értelem, 
a gondolkodás, minden tudás társadalmilag és történel
mileg, individuális és kollektív vágy-struktúrák által 
feltételezett. A filozófus emellett górcső alá vette a tu
dást, illetve a léthelyzethez kötött tudást is. Magyaror
szági pályafutásának a kommunista rendszer kiépülése 
vetett véget, hamar a rendszeridegen személyek között 
találta magát. Megfosztották a jogfilozófiai tanszék ve
zetői posztjától és a publikálás lehetőségétől, és kizár
ták az Akadémia tagjai sorából. A totális kontroll miatt 
családjával együtt az Egyesült Államokba emigrált, 
ahol 1950 és Í956 között nemzetközi jogot, jogelméle
tet és politikatudományt oktatott. Emellett az Amerika 
Hangja Magyar Osztályán is dolgozott. Ezen idő alatt 
csupán egy nagyobb tanulmányt írt (Field law and Law 
Field), s elsősorban recenziókat és kritikákat publikált. 
Utolsó átfogó munkájának az Angol jogelmélet tekint
hető.

A Magvar Jogtudósok című sorozat harmadik, az 
előzőekhez hasonlóan tipográfiai szempontból is magas 
színvonalat képviselő kötete a fentiekben felsorolt jog
tudósoknak kiemelkedő emléket állít. A részletes és 
információgazdag tanulmányok a jogi oktatásban is ki
tűnően hasznosíthatók. A kötetet elolvasván az értő ol
vasó abban reménykedhet, hogy a harmadik kötettel a 
sorozat még nem zárult le. és a jövőben méltó folytatá
sa várható. ,

Boóc Adóm

több mint 550 oldalon. Egy történeti megközelítésű 
munka határvonalai mindig kissé „csipkések" marad
nak;' bár a könyv elsősorban a „polgári kor" 
(1848-1944) fejleményeire fókuszál, a történetvezetés 
fonala jó néhányszor visszanyúlik egészen 1711-ig, 
mint a magyar magánjogot is alapvetően érintő törté
nelmi fordulópontig, olykor pedig még korábbra is. hi
szen például a Werbőczy-féle Hármaskönyv tárgyalása 
egy magánjog-történeti műben nem mellőzhető. A szer
ző érdeme, hogy a több évszázados perspektíva nem te
szi cseppfolyóssá a könyvet, és képes a fejlődési ten
denciákat folyamatában láttatni.

A klasszikus magánjog jelentős átalakulásokon ment 
keresztül a XX. század elejétől fogva. A folyamatot 
összefoglalóan a magánjog közjogiasodásának vagy 
másképpen alkotmányjogiasodásának nevezik, amely 
az alapvető magánjogi elvek és struktúrák fellazulását 
eredményezte -  a személyiség és az egyén méltóságá-


