
Jog
bevezetésével megszakadt, és hazánkban a szocialista 
korszakban az önkormányzatiság elve is csak csíráiban 
volt jelen (elég csak az ún. harmadik tanácstörvényre, 
az 1971. évi I. törvényre gondolni). A rendszerváltozás 
utáni időszak közigazgatási önkormányzatával is külön 
tanulmány foglalkozik a kötetben.

A tanulmánykötet következő nagyobb fejezete a ka
marai autonómiákkal foglalkozik, bemutatva a keres
kedelmi és ipar-, az ügyvédi és közjegyzői, a mezőgaz
dasági. a mérnöki és az orvosi kamarákat, illetve -  
kiemelt negatív példaként a politikai hatalom diszkri
minatív és központosító törekvéseire -  az első zsidó- 
törvénnyel felállított, de szerencsére abban a formájá
ban nem sokáig működő Sajtó-, illetve Színművészeti 
és Filmművészeti Kamarát.

A kötet ezután egy sajátos autonómiát, a biztosítóin
tézetek önkormányzatiságát tárgyalja. A biztosítóin
tézetek autonómiája ugyanis -  szemben az eddig vizs
gált autonómiákkal -  csak saját szervezetük belső ügye
ire terjed ki. Ez a megszorítás természetesen érhető, ha 
tudjuk, hogy nem érdekképviseleti feladatokat, hanem 
egészségügyi, nyugdíjszolgáltatási vagy betegsegélye
zési funkciókat látnak el. A tanulmányban a társada
lombiztosítás rendszerére nehezedő -  az 1980-as évek
ben kezdődő-állami nyomást figyelhetjük meg. amely 
elvezetett a társadalombiztosítási önkormányzatok 
1998-as felszámolásáig, és a rendszer állami felügyelet 
alá vonásáig.

Az autonómiák közül talán az egyházak és a 
felekezetek autonómiája közelíti meg leginkább az 
ideális állapotot a függetlenség tekintetében. Ezen val
lási vagy világnézeti azonosságon alapuló intézmények 
évszázados gyökerekkel rendelkeznek a magyar tár
sadalomban. Az egyházi autonómiát a vonatkozó tanul
mány az 1568-as tordai országgyűléstől egészen a 21. 
század elejéig mutatja be.

Az egyetemi autonómiák a tudományok szabad 
művelését és a tanszabadság kiteljesedését hivatottak 
elősegíteni, amelyek nélkül nehéz valódi felsőoktatás
ról, valódi egyetemi struktúrákról beszélni. Az egyete
mek függetlensége mindig is erkölcsi, szellemi és szak
mai alapokon nyugodott, hiszen teljes önállóságot 
elérniük szinte sosem sikerült. Mint a tanulmány írója 
megállapítja, ez -  a közhiedelemmel ellentétben -  nem 
is feltétlenül célja az egyetemi önkormányzatoknak. A 
rövid életű korai egyetemek bemutatása után a szerző 
rátér a nagyszombati egyetem 1635-ös megalapítására, 
majd eljut a 18. századi egyetemi centralizáció idősza
káig. Az elavult egyetempolitikát is az áprilisi törvé
nyek térítették vissza a helyes útra (1848:19. te.), ami
ről száz év elteltével ismét letérítette a politika. A szo
cialista politikai hatalom kétségbe vonta az egyetemi 
autonómiák létjogosultságát, és a szovjet modell adap
tálásával az egyetemeken is megvalósult a pártirányítás 
rendszere. Ezen a téren is a rendszerváltozás hozott 
gyökeres fordulatot, ami után újra megerősödhettek az 
egyetemi önkormányzatok.

A kötet utolsó tanulmánya annak a Magyar Tudo
mányos Akadémiának az autonómiáját mutatja be. 
amely mindig is a kutatás szabadsága, a tudomány 
autonóm fejlődése és eredményeinek megismertetése 
mellett foglalt állást.

A kötetben ismertetett autonómiák története és 
működése megerősíthet bennünket abban, hogy -  a 
múlthoz hasonlóan -  a jövőben is biztosítékai lesznek a 
demokrácia megerősödésének és a demokratikus alap
jogok mind teljesebb megvalósulásának. A magyar- 
országi autonómiákkal foglalkozó kötetet ezért nem 
csak a szakmabeliek, hanem a szélesebb olvasókö
zönség is haszonnal forgathatja.

Gosztonyi Gergely
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A  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara 2007 májusa óta ünnepi kö
tettel köszönti minden tisztes kort elért oktatóját. 

A De iuris peritorum meritis címet viselő sorozat 
második kötetével dr. Balogh István előtt tisztelegnek a 
kollégák.

Az ünnepelt 1936. augusztus 25-én született. Az 
ELTF. Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát, 
majd 1974-ben a filozófiai tudományok kandidátusa. 
1990-ben pedig az MTA doktora lett. A Magyar Poli
tikatudományi Társaság, a Magyar Filozófiai Társaság 
és a Magyar Szociológiai Társaság tagja. A tiszteletére 
megjelenő kötetben hét különböző jogterületet kép
viselő neves kollégája köszöntötte.

Bónis Péter A formuláriumok és az ars notaria 
hazánkban és Nyugat-Európában című tanulmányában 
jogi formuláskönyvek. korai iratmintatárak születését 
mutatja be. Példákkal alátámasztva ismerjük meg a köz
jegyző és a „nótárius” munkája közötti különbséget, 
részletesen megtudjuk, melyik korban milyen kellékek 
megléte esetén bizonyult hitelesnek a közjegyző/hite
leshely által kiállított dokumentum, vagy éppen mik 
voltak azok a hibák (törlés, vakarás), amelyek fennállá
sakor kétséget kizáróan hamisnak tekintették az okiratot. 
A tanulmány erénye, hogy rendkívül sok, a középkorban 
forrásként használt magyar formuláskönyvet nevez meg.



Kapa Mátyás magánjogi témájú dolgozattal köszön
tötte kollégáját, amelynek címe: Adalékok a magánjog 
érvényesülésének kérdéséhez■ A szerző az alanyi jogok 
oldaláról vizsgálja az érvényesülés témakörét, kitér az 
önkéntes jogkövetés és az állami kényszer jellemzőire 
is. Az alanyi magánjog érvényesítésének bemu
tatásakor önálló fejezetet szentel a végrehajtási eljárás
ban közreműködő állami szervekre jellemző szervezeti 
sajátosságok ismertetésének a Vht. és a Bsz. alapján. A 
végrehajtási eljárás során érvényesülő vagyonkényszer 
megjelenését a római jog fejlődési ívét követve rajzolja 
elénk, ám a hazai viszonyok kialakulását is megismer
hetjük az Aranybullától kezdve. Zárszavában Kapa 
kifejti, hogy a jogrendszer alkotásának és működte
tésének akkor van gyakorlati értelme, ha a jog érvé
nyesülése is biztosított annak keretei között.

Harmadikként Máthé Gábor Meditáció a jelenkori 
jog, erkölcs viszonyairól című tanulmányát tartalmaz
za a kötet, amelynek kiindulópontja Deák egy 
mondása -  „...kérem, a törvény lehet hogy engedi, de 
ezt a becsületes ember nem teszi” - ,  valamint Ulpianus 
„Honeste vivere, alterum non laedere, suurn quique 
tribuere" formulája. Máthé szerint korunk etikája a 
fenti fogalmakat három szóval összegzi: honestum -  
mint a szeretet és tisztelet megfelelője, utile -  azaz az 
érdek/motiváció és delectabile -  azaz az ember ter
mészetes biológiai igényei. Ezekhez járul napjainkban 
az inkulturáció problémája, ezért az ember nehezen 
találja meg a boldogulását. A természetes erkölcsi 
törvény ugyanakkor mindig kihat a jogalkotásra is. 
ezért a mindenkori törvényhozás célja kell, hogy 
legyen az erkölcs hirdetése -  de nemcsak hirdetése, 
hanem használata is.

A jogtörténészek képviseletében Mázi András és 
Mezey Barna tanulmányait olvashatjuk. Mázi Az ó'siség 
felszámolása Magyarországon című dolgozatából az 
1848— 1849-es vagyonjogi változások bemutatása után 
az 1852-es, Bécs által kidolgozott ősiségi nyílt parancs 
bevezetésének előkészületeit ismerjük meg, majd rész
letes ismertetést kapunk a pátens tartalmáról. Nemcsak 
a joganyag elméleti hátterét tárja elénk a szerző, hanem 
a korabeli bírói gyakorlatról is képet kapunk. 
Megállapítható, hogy a bíróságok következetesen és 
szigorúan alkalmazták a pátens előírásait, ám a szigorú 
jogkövetéshez hozzájárul az is. hogy ebben a korszak
ban rendelkezett hazánk a legkevesebb mozgástérrel. 
Ugyanakkor a kor jogászsága, ha nem is támogatta az 
uralkodói politikát, a pátens rendelkezéseit. így a tulaj
don feletti szabad rendelkezés megteremtését alapve
tően nem is kritizálta.

Mezey Barna Horvát Boldizsár politikai pályakez
detét mutatja be az Egy politikusi karrier építőkövei 
című esszéjében. Alapos helytörténeti tudás birtokában 
rajzolja elénk Horvát gyermekkori családi hátterét, 
iskoláztatását, a korabeli jogászképzés sajátosságait. 
Horvát a négyéves képzést nyújtó győri jogakadémián

tanult, majd 1843-ban ügyvédi vizsgát tett, és megfor
dult az országgyűlésen is: mint „országgyűlési ifjú" -  
és mellesleg vármegyei főjegyző - ,  1848-ban. a for
radalom eszméit követve 16 pontban fogalmazta meg a 
szombathelyiek követeléseit. Karrierje tovább ívelt a 
népképviseleti országgyűlésen, az igazoló választ
mányban előadóként működött, és 1848 decemberében 
indítványt terjesztett elő az úrbéri kárrendezéssel 
kapcsolatban. Debrecenbe is követte a kormányt, ek
korra tehető megismerkedése Deák Ferenccel és 
Vörösmarty Mihállyal. Bár akkor valószínűleg nem is 
gondolt rá, a forradalom alatt átéltek is hozzásegítették, 
hogy később, miniszterként nagyformátumú politikus 
válhasson belőle.

A kötet leghosszabb munkája Pokol Béla nevéhez 
fűződik, aki Az európai jogi gondolkodás újkori for
dulata című dolgozatával köszöntötte az ünnepeltet. 
Pokol szerint az 1500-as évekre a jogi gondolkodást a 
német és a francia területeken a gyakorlatorientált 
szemléletmód kezdte jellemezni, amely szemléletmó
dot az évek során a jogi humanizmus és a németalföl
di természetjogi felfogás árnyalta. Pokol részletesen 
bemutatja mind a humanizmus, mind a természetjog 
főbb képviselőit, egyben az adott irányzat leg
fontosabb kritikusait is. Műve egészen Savigny és 
Puchta munkásságáig vizsgálja a gyakorlati jurispru- 
dencia születését, terjedelméhez képest kimerítő 
ismereteket nyújtva az 1500-1800-as évek társadalmi- 
filozófiai változásairól is.

A tanulmánykötet zárásaként Tóth J. Zoltán érdekes 
forrásfeldolgozáson alapuló eszmefuttatását olvashat
juk Irodalom és büntetőjog: Koestler és Camus a halál
büntetésről címmel. A magyar származású író a deter
minizmus elfogadása miatt utasítja el a halálbüntetést, 
mint értelmes büntetési lehetőséget, hiszen véleménye 
szerint az ember tevékenysége és élete adottságainak, 
hajlamainak, neveltetésének és tapasztalatainak van 
alárendelve. Minthogy ezek ereje alól nem képes kitér
ni. felelősségről is csak ott beszélhetünk, ahol van vá
lasztási lehetőség -  az emberi életben viszont ilyen 
nincs. A továbbiakban Arthur Koestler érveket sora
koztat fel a halálbüntetés ellen, gyakorlati példákat is 
felsorolva. Hasonlóan jár el a francia Albert Camus is, 
aki logikai-etikai és szociológiai szempontból is helyte
leníti a halálbüntetést, ugyanakkor a bűncselekmény 
elkövetésében nem zárja ki az elkövető szabad akarat- 
nyilvánítását. Camus ugyanakkor nem bízott a halál- 
büntetés eltörlésében, mégis, véleménye szerint az élet
fogytiglan tartó kényszermunka bevezetését vagy vég
ső esetben a ki végzési módok humanizálását is megfon
tolhatnák a jogalkotók.

Az ünnepi sorozat második kötete mind igényes kiál
lításával. mind tanulmányainak magas színvonalával 
méltó tisztelgés Balogh István munkássága előtt.
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