
KÖNYVEKRŐL_______
Üj könyv a debreceni 

jogi felsőoktatás 
20. századi történetéből

Hollósi G ábor:
A  debreceni Jog- és Államtudományi K ar története

(1 914-1 949 ) 
Debrecen, 20 0 7 , 298 p. 

ISBN 978 963 06  3232 4

A  szerző monográfiájában úttö
rő jellegű és embert próbáló 
feladatra vállalkozott: a Deb

receni Tudományegyetem jogi fa
kultásának, a jelenlegi debreceni 
jogi kar jogelőd intézményének 
történetét levéltári anyagok segít
ségével próbálta feldolgozni, meg
írni. Kiváló és rendkívül adatgazdag, 
gyűjteményes bemutatása ez a kötet 
a Debreceni Tudományegyetem első 
jogi kara negyedfél évtizedes tör
ténetének, s mint ilyen, tolmácsolója 
a hazai jogi felsőoktatás (és -politi
ka) 20. század első felében tapasztal
ható számos „irányváltásának”.

A szerző kétségkívül önálló 
tudományos teljesítményt nyújtott, 
hiszen ilyen alapossággal, a korabeli 
források ilyen széles spektrumát 
felvonultatva és ennyi hiteles adatot, adalékot közölve 
még senki, így a kartörténet korabeli krónikása, a haj
dani professzor, szentpéteri Kun Béla sem írt a 
debreceni egyetemi szintű jogoktatás első fejezetéről.

Tudjuk, a kartörténet nem könnyű olvasmány, a 
szerző mégis jól tagolt és igazán gördülékeny stílusú 
munkával örvendeztette meg olvasóit. Feladata annál is 
nehezebb volt, mert a jegyzőkönyvekben, évkönyvek
ben és különösen a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban 
őrzött dobozokban megmaradt adatok igencsak 
töredékesen adhatják vissza ennek a korszaknak az 
eseménytörténetét, még kevésbé szellemiségét, hangu
latát. A szerzőnek azonban, mindezek ellenére, végül 
mégis sikerült -  az alább megemlítendő néhány apró 
hiányosság mellett is -  olyan képet vázolni a munkáját 
végigolvasó érdeklődő elé, amelyből személyes 
ismerősévé válik a hajdani oktatási rend, a napi nehéz
ségek, de a „nagypolitikai” küzdelmek lecsapódása is.

A munka szerkezete világos, átlátható: mindösszesen 
7 nagy fejezetre, ezeken belül összesen 38 (a 
függelékkel együtt 47) alfejezetre tagolódik, anélkül 
azonban, hogy az alfejezetek dzsungelében elveszne az

__olvasó. Az egyes tanszékek kerettörténetét tárgyazó
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alfejezetek további részekre tagolódnak; az alfejezetek 
szerkezete egységes, ez pedig az olvasót jól vezeti az 
összehasonlításban. A törzsszövegben 136, a függelék
ben további kilenc, azaz együtt 145 táblázat található, 
amelyek egy része a szerző önálló munkája, másik 
része átvétel az évkönyvek és almanachok köteteiből. 
Ez önmagában óriási szám, amely a szerző hangyaszor
galmú kutató és rendszerező munkáját dicséri, és sok 
esetben a megértést könnyíti.

Az érdemi, tanszékenkénti történeti részt megfele
lően egészíti ki a -  szerkesztési módját tekintve egy
máshoz igen hasonló-módszertani bevezető, valamint 
a kar történetét elszegő, a szüneteltetés okait keresgélő 
fejezet (7-12. ill. 274-289. p.) Bár a dolgozat végén 
összesített irodalomjegyzék nincs, a felhasznált mun
kákat tekintve általánosságban elmondható, hogy 

hivatkozásjegyzéke bőséges, az ada
tolás elmaradása sehol nem hagy 
kétséget az olvasóban. Az azonban 
(bár nyilván a téma specialitásával 
igazolható) mégis meglepő, hogy 
idegen nyelvű szekunder irodalomra 
való hivatkozás a közel 300 oldalon 
egyáltalán nem található. Pedig a 
„vidéki jogi kar" szindróma valószí
nűleg nem hungaricum, és feltehető
leg érdekes összevetésekhez vezet
hetne. (Arról nem is beszélve, hogy 
az sem kizárt, hogy magyar szerzők 
a magyar viszonyokról tájékoztas
sanak idegen nyelvű kiadványban.) 
Végül örömmel vettem volna a hi
vatkozások között néhány, napjaink
ban nagyon könnyen hozzáférhető 
visszaemlékezést is, mint pl. Cséka 
Ervin professzornak a Jogtudományi 

Közlönyben vagy Berényi Dénes akadémikusnak a 
Debreceni Szemlében közétett szubjektív kartörténeti 
adalékait.

A könyv 447-ig számozott jegyzetapparátust vonul
tat fel, amely azonban csak töredéke a ténylegesen 
hivatkozott forráslelőhelyeknek. (Talán szerencsésebb 
lett volna a rendszerint alkalmazott összevont, azaz 
több idézet forráshelyét egymás után, egyetlen pontban 
hozó jegyzetek mellőzése, hiszen ez néha a forrás 
megfelelő beazonosítását nehezíti. Ha a megjegyzés 
mindig közvetlenül az idézet után állna, ilyen gond nem 
merülne fel. Természetes, hogy ez a jegyzetek számá
nak többszörösére emelkedését eredményezné, de az -  
akár a fejezetenkénti külön számozással -  könnyebben 
kezelhető probléma, mint ha összekeveredik az olvasó.)

A tartalmi vizsgálat során -  szokás szerint -  a cím
ből kel kiindulni. A kötet címe a debreceni jogi kar 
történetét ígéri 1914-1949 között, s az olvasó nem lehet 
elégedetlen, mert valóban a történetbe nyer bepillan
tást. De mit értünk egy kar története alatt? Értjük a 
szervezettörténetet, a szervezetközpontú megközelítést, 
amit a szerző maga is ígér (2.2.5. pont), és magas szín
vonalon teljesít. Továbbá, ha tetszik, akár túl is teljesíti
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a hallgatói társadalmi, vagyoni, vallási stb. viszonyok 
ábrázolását, amely tulajdonképpen a karhoz kapcso
lódó, árnyalt társadalomtörténet. A kar történetéhez 
mindenesetre -  a recenzens szubjektív véleménye sze
rint -  ennél szorosabban kapcsolódna néhány más kö
rülmény feltárása (a tudományos teljesítmény értéke
lése. a karnak az egyetem egész közéletében, a város
hoz és a politikához való kapcsolataiban, valamint a ko
rabeli hazai [jogi] felsőoktatási környezetben betöltött 
szerepe, a tanáregyéniségek jellemzése, a hallgatói tel
jesítmény értékelése), azaz amit belső és külső törté
neten értünk.

Ennél azonban a szerző kevesebbet ígér, és keveseb
bet tesz az asztalra. Kapunk hihetetlen gondossággal 
összeszerkesztett, táblázatba foglalt adatsorokat a 
meghirdetett tárgyakról, a működő oktatókról, a kiírt 
pályadíjakról, de az egész nem áll össze rendszerré, 
hiszen azt mégsem látjuk, hogy hogyan is működött a 
valóságban. (Ebből a szempontból nekem hiányzik a 
végleges szövegből a Közleményekben illusztrációként 
közölt néhány minta-tanrend, amelyből kitűnne, hogy a 
heti 5 órás főkollégiumi óraszám pl. napi 1-1 órára 
oszlott el, nem pedig úgy, mint az a mai tanrendekben 
szokás.)

Ha már a tudományos eredmények bemutatását tuda
tosan mellőzi, a kari oktatógárda korabeli jogtudós tár
sadalomban betöltött szerepének kimunkálását másra 
hagyja (ezt nyilván nem felróva a szerzőnek, hiszen a 
maga választotta korláthoz tartja magát), az olvasó a 
kar ..kerettörténete" kapcsán talán arra is kíváncsi 
lenne, hogy hol zajlottak az előadások. A tanszékek és 
szemináriumok termeiben biztosan nem, hiszen oda az 
egyetem legnépesebb hallgatói társadalmával bíró kara 
nem fért volna be. Az is érdekes lehetne, milyen volt a 
légkör a professzorok és hallgatóik között (ez egy eset
ben, a merev Teghze Gyula kapcsán előjön [140. p.], 
más tanárok egyéniségéről azonban semmit nem 
tudunk meg). Adekvát kérdés, hogy milyen volt a hall
gatók tanulási hajlandósága, óralátogatási morálja 
(erről pl. Mártonffy Marcel az 1910-es évek elején 
cikket is közölt a XX. Század c. folyóiratban, ám a 
szerző ezt nem említi), képes volt-e a kar az extenzív 
hallgatói létszámfejlesztést megvalósítani és mire 
vezetett ez stb. Érdekes lehet az a tény is, hogy a jogi 
oktatás reformjáról nagyon sok kari professzor nagyon 
sokat írt (ez a könyvben alig jelenik meg). Hiányzik a 
doktori dolgozatoknak legalább a jegyzéke (pedig a DE 
Társadalomtudományi Könyvtárában rendelkezésre áll
nak), és nagyon hiányzik az utalás a kar „tovább
élésére", akár visszaemlékezések formájában is (ami 
Boleratzky Loránd, a könyvben is említett Csóka Ervin 
ül. Szálka Imre, Kovács Gyula és más, még élő volt 
debreceni -  vagy Debrecenhez kapcsolódó -  jurátusok 
révén ma még éppen megtehető, talán 2012-re már 
lehetetlen lesz).

A kartörténet tehát igen nagy kalap. Sok minden 
befér alája, amint ezt ékesen mutatja Eckhart jól ismert, 
1936-os nagymonográfiája is. A recenzens pedig 
kénytelen tudomásul venni és tiszteletben tartani a

szerző tudatos önkorlátozását -  annál is inkább, mert 
azt világosan jelzi is a bevezető fejezetben. „[...] 
munkám szándékosan féloldalas, [...] Célom tehát az, 
hogy a tanárok egymás utáni sorára, a helyettesítésekre, 
a tanszékbetöltésekre, a hallgatói társadalom összeté
telére és a tanfolyamokra koncentrálva kerettörténetét 
adjam a karnak." (9. p.) E vállalt részében pedig 
valóban többé-kevésbé teljes a mű. Ennek alapján a 
debreceni Jogi Kar története valójában az lesz, amire a 
szerző maga is utal: a már megjelent feldolgozások, a 
jelen munka, és még nagyon sok feltárandó jelenség 
együttes, értékelő bemutatása.

A könyv gerincét a tanszékek története adja. A 
szerző nem indokolja a tárgyalás sorrendjét, ami pedig 
lehetne a képzés tanrendi sorrendje vagy egy jogrend- 
szerek-jogágak szerinti csoportosítás, esetleg akár a 
tanszékek nevének abc-rendje is. Itt előttünk egy lát
szólag esetleges, ezért a varietas delectat ókori bölcses
ségét visszaigazoló, szép bemutatás áll.

A tanszéktörténetek körében a szerző valóban szigo
rúan tartja magát kitűzött céljához, ami következetes
ségében dicsérendő, a feldolgozás azonban az olvasót 
mégis kissé megmosolyogtatja. Minden tanszék bemu
tatása ugyanis első professzorának 3-6 soron belüli 
halálával, lemondásával, botrányával, esetleg egyene
sen bukásával kezdődik. Elismerem, hogy a szerző nem 
kívánt foglalkozni a professzorok életútjával. hivatkoz
va arra. hogy azt már a kar jelenlegi oktatói kötet
sorozatukban megtették,1 de ha a kar történetét kívánja 
adni, e döntést mégis nehéz magyarázni.

Nem tudom megítélni, hogy a szerző a professzorok 
pályaképéből szándékosan válogatta-e a napjainkban 
bulvárérdekességnek számító eseményeket, vagy vélet
lenül alakult úgy. hogy a kari jegyzőkönyvek inkább 
ezeket örökítették meg, mint mondjuk a jelentős tu
dományos sikereket, esetleg az állami kitüntetéseket. 
Az azonban biztos, hogy munkájában inkább az előb
biek a meghatározók, jóllehet, egy tudományos munka 
ennél mégis többre hivatott.

Az a rendelkezésre álló matéria nagyon bölcs 
lehatárolására utal, hogy a professzorok egyetemi karri
erjének említése csak az évszámok jelzésére és a tiszt
ségre való utalásra szorítkozik. A dékáni évek azonban 
megítélésem szerint ennél többre lettek volna érdeme
sek, hiszen ezekben a professzoroknak a kar történe
téhez szorosan kapcsolódó, a kar fejlesztésében kifejtett 
munkája lett volna bemutatható, amely adalékként szol
gálhatott volna a kari közélet és közállapotok árnyalá
sához.

A tanszékbetöltések kérdése minden tanszéktörténet 
lényegi eleme, hiszen a pályáztatás, meghívás, illetve 
az ezekkel kapcsolatos minisztériumi eljárás izgalmas 
kérdése volt az egyetemi autonómiának -  mint ahogy 
az ennek megsértésére utaló gyanú is, lásd Mártonffy 
Marcel esetében. A szerző azonban -  „mértéktartó 
következtetései” körében is csak ritkán értékeli ezt a 
körülményt, nem elemzi a felfüggesztéshez hasonló 
elméleti élíei és gyakorlati érzékkel a sok eredményte
len pályázatot és csalódást okozó érdektelenséget egyes
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professzúrák iránt. Örvendetes kivétel a magyar és 
osztrák magánjog tanszékének Tóth Lajos halála utáni 
betöltésére kiírt pályázat, amelyre Személyi Kálmán. 
Szászy István, Dezső Gyula és Zachár Gyula is pályá
zott. Ugyanígy kiemelendő érdekesség a közjogi tan
székre Játszi Viktor halála után kiírt pályázat, amelyen -  
többek között -  Királyfi Árpád. Búza László és Csekey 
István is indult, de azt (a kötet 4.4.1. pontjában felho
zott érvek mellett a „fiatalok nem elégséges szakirodal
mi teljesítményére" is hivatkozva) eredménytelennek 
nyilvánították, majd a kar meghívása alapján barabási 
Kun József nyerte el a tanszéket. Érdekes, hogy nem 
ismerteti a tanszékbetöltés módjainak (különösen a pá
lyázatnak és a meghívásnak, s az ezekre alapozott kine
vezésnek) dogmatikai és kari autonómiát érintő kérdé
seit, ugyanakkor bőséges részletességgel tárgyalja 
Mártonffy Marcel ez utóbbi sérelmével fenyegető leve
lét és annak visszhangját.

A tanszékek bemutatása körében találkozunk a ma
gántanárokkal és a habilitáció régi eljárásrendjével. A 
magam részéről igazán sajnálom, hogy a szabályzat és 
a jegyzőkönyvek alapján a szerző nem ismertette a 
habilitáció menetét, hiszen az kissé eltért a ma ismert
től. Pedig e körben érdekesek a kari szavazások, a 
tudományos tevékenység bírálata (amelyet egyébként 
többnyire nyomtatott formában is kiadtak), az előfel
tételek meghatározása és a jelöltnek feltett kérdések is 
(amennyiben fennmaradtak).

A főtárgyak, szemináriumok és speciálkollégiumok 
feltérképezésére a szerző a források adta kereteken be
lül a teljesség igényével vállalkozott, még azt is igye
kezett jelölni, hogy mely meghirdetett kurzusok nem 
kerültek végül megtartásra. Az egyes tárgyakat felvett 
hallgatók létszámáról pedig nyilván azért nem szól, 
mert erre nem talált forrásadatot. A főtárgyak ismer
tetése teljes körű, a szemináriumoknál a gyakorlat- 
szeminárium-praktikum-proszeminárium-kiskollégium 
megjelölések fogalmi különbségeit nem oldja fel. ami 
az adatok értelmezését nehezebbé teszi.

Külön érdekességei a feldolgozásnak a pálya
tételekre és pályaművekre vonatkozó alfejezetek. ame
lyek az egyes tanszékekhez, néha főtárgyakhoz csopor
tosítva jelennek meg. Nyilván a források hiánya okoz
za. hogy a puszta felsoroláson, ill. a kiírtakhoz képest 
benyújtott pályamunkák arányán kívül ezekről többet 
nem tudhatunk meg.

Végül, a tanszéktörténetek lezárásaként a karközi 
Kisebbségi Intézetről olvashatunk, amely a korszak 
igen jellemző sajátosságát mutatja, hiszen az akkori 
rektor, Bacsó Jenő megfogalmazásából ismert célja 
szerint „az egyetem tudományos érdekén kívül a cson
ka haza határain kívül élő magyarság jogvédelmének 
őrhelye lesz". Mivel erről -  a magam kutatásaiból jól 
tudom -  az egyetemi jegyzőkönyvekben jóval bővebb 
anyag található, sajnálom, hogy a szerző nem tért ki az 
országos feladatmegosztásban a karra hárult feladat (az 
elszakított országrészek közül elsősorban a Romániá
hoz csatolt területekre vonatkozó kérdésekkel való

__foglalkozás) ismertetésére.
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A kötet 181. oldalától új felfogású, heterogénebb 
ismertetés kezdődik, amely a hallgatói társadalom sok
féle szempont szerinti tagozódásával, szociális helyze
tével és az annak javítására tett intézkedések és 
lehetőségek feltérképezésével, majd a diákegyesületek
kel foglalkozik. Ebben a részben a szerző -  a jegyzetek 
tanúsága szerint -  elsősorban az évkönyvek adataira 
támaszkodott. Magam ezekkel az adatokkal és az alap
jukat adó kari határozatokkal -  természetesen nem 
ilyen szépen összegyűjtve és rendszerezve -  a kari 
jegyzőkönyvekben találkoztam, és ezt szívesen ajánlom 
a szerző figyelmébe is. A két forrás összevetésével 
ugyanis a sorokat pontosítani, az „1 fő”, „2 fő” stb. 
megjelöléseket pedig sok esetben nevesíteni lehet (pl. a 
Koháry-féle alapból 1915/16-ban 300 koronával díja
zott személy teljes bizonyossággal Nizsalovszky Endre 
volt. és ajogi kar külföldi ösztöndíjasai között 1917/18- 
ban [helyesen] megjelölt évszám mellől is törölhető a 
kérdőjel -  megjegyezve, hogy bár a kar valóban köz
benjárt a minisztériumi ösztöndíj megszerzése érde
kében, de ekkor Nizsalovszky már nem volt hallgató, úti 
célja pedig Berlin volt). Mindemellett ezek a fejezetek 
megítélésem szerint igen jól sikerültek, és a szerzőnek
-  különösen a szociális kérdésekről és a diákegye
sületekről írott fejezetekben -  sikerült ezekben olyan 
adalékokat hozzátennie a kar korabeli történetéhez, 
amelyekkel valóban -  a tanszéktörténetben is hiányolt
-  egyetemi légkör, a diákélet kerül közelebb az olva
sóhoz. A fegyelmi ügyek meglehetősen részletes tár
gyalása is beleillik a szerző koncepciójába, és az 
ügyeknek a szerző által választott csoportosítása is 
helyeselhető, bár az egyes kategóriák közötti határ
vonalak sokszor csak hajszálnyiak (pl. a „tömeges" 
ügyek is „politikai" természetűek voltak).

A kar által működtetett tanfolyamok felvázolása, 
mintegy a kartörténet „mellékszála", szintén jól árnyal
ja a dolgozat által vállalt történeti bemutatást. Azt lát
tatja az olvasóval, hogy hogyan próbált, illetve kény
szerült megfelelni egy vidéki jogi kar a szakmailag 
indokolt vagy éppen politikailag artikulált többletfel
adatoknak. A jelzett három tanfolyam (munkás-, állam- 
számviteltani és szociális tanfolyam) eltérő súllyal és 
részletességgel kerül ismertetésre. Az államszámvi- 
teltanit -  mivel az a kar profiljába szorosan nem vágott
-  feltehetőleg azért indította a kar, mert az egyetemnek 
gazdaságtudományi képzést folytató kara akkoriban 
nem volt. A szakjogot oktató szociális tanfolyamról 
sajnálatosan keveset tudunk meg az ismertetésből, pe
dig fel lehetne tenni a kérdést, hogy miért igyekezett a 
kar átvenni ezt a Pécsett már működő tanfolyamot. A 
csökkenő állami keretszámot akarta pótolni? Esetleg 
valami városi igényt kívánt kielégíteni a közszféra al
kalmazottainak szakképzésével? A miniszter megszün
tető rendeletének okait a szerző szintén nem kutatja.

Külön fejezet a kar életében a képzés szünetelteté
sének majd öt évtizede, amely méltán kapott terjedel
mes keretet. A szerző dicséretére válik a Magyar Orszá
gos Levéltárban fellelhető dokumentumok és az előter
jesztés tanulságos szövegváltozatainak közlése. Kife-
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jezetten emeli műve értékét a szerkesztésmód, amellyel 
lehetővé válik a tények alapján felvázolható önálló 
következtetések hangsúlyozása, amely a szerzőnek a 
kérdésben való igazi elmélyülését mutatja.

E körben azonban a recenzens sajnálja, hogy nem 
bukkan fel a hivatkozások között Ruszoly Józsefnek, az 
újraindítást követő első igazgatónak néhány vonatkozó 
rövid munkája, amelyben ő (Maráz Györggyel és az 
akkori rektorral. Bazsa Györggyel együtt) szintén a jog
forrási hierarchiát sértő rendeleti, majd határozati for
mát jelölte meg legfőbb okként, amely miatt is 
Debrecenben nem „alapítani" kell a jogi kart. hanem 
csupán ..újjászervezni" kell a szünetelésben levő -  de 
facto megszűnt ám „de iure változatlanul törvénye
sen megmaradt" kar működését.

Szintén Ruszoly professzor írt arról is, hogy a 
debreceni kar hajdani megszüntetésének hozadékát 
leginkább a szegedi és a pécsi jogi karok (amelyeket 
1951-ben és 1954-ben fenyegetett a debrecenihez 
hasonló megszüntetés) élvezték, hiszen jeles professzo
rokkal gazdagodtak, és tölthették be üresen álló stá
tuszaikat. Örvendetes, hogy a szerző Ruszoly József 
összefoglaló, de egyben leegyszerűsítő kijelentéséhez 
képest (,.E jól működő kar a negyvenes-ötvenes évek 
fordulóján a jogászellenes [egyetemjpolitika áldoza
tává vált") a megszüntetés lehetséges okainak 
árnyaltabb bemutatását adja, és keresi a választ, hogy 
vajon miért éppen a debreceni karra esett a választás. 
Azt gondolom, a szerző e körben levont következteté
sei -  a debreceni kar hibás személyzeti politikáját is 
ideértve -  helyesek.

Összefoglalva: a szerző hatalmas feladatot vállalt, és 
annak -  maga állította korlátái között -  sikerrel tett

eleget. Elvitathatatlan érdeme a kartörténet több aspek
tusának világos, közérthető, jól adatolt feldolgozása -  
ilyen értelemben a Debreceni Egyetem karainak 
történeti feldolgozásai sorába illeszkedő, de a jogi kar 
tekintetében úttörő szerepet vállalt. A könyvnek igen 
kevés olyan mondata van, amellyel a recenzens ne 
értene egyet, és nem von le a dolgozat értékéből az sem. 
amit e bírálat korábbi részeiben megjegyeztem. Hiszen 
e mondatok csak abból az értelmezési kérdésből adód
tak. hogy mit is jelent a debreceni jogi kar története 
1914 és 1949 között. Abban, hogy a kar történetének 
teljes szintézise -  akár 2012-re, akár máskorra -  
elkészülhessen, az előttünk fekvő kötet elvitathatatlan 
érdemekre tesz szert, hiszen valódi alapművet ad a 
kutatók kezébe, és jórészt felmenti őket a levéltári 
kutatástól, de mindenképp megkönnyíti számukra az 
adatgyűjtés fáradságos munkáját. Biztos vagyok abban, 
hogy megjelenése után a jogoktatás magyarországi 
történetének későbbi feldolgozói számára mel
lőzhetetlen szakirodalom válik majd belőle, és szerzője 
olyan kitűnő személyiségek sorába kerül általa, mint pl. 
Csizmadia Andor és Kaj tár István a pécsi, Eckhart 
Ferenc és Horváth Pál a budapesti, (id.) Martomi 
János és Ruszoly József a szegedi, vagy Kovács 
Kálmán, a pozsonyi jogi kar történetének megírója.

Jegyzetek.
Balogh Judit

' Lásd a História luridicae Facttltatis sorozat eddig megjelent 
köteteit: P. Szabó B.-Madai S. (szerk.): A Debreceni 
Tudományegyetem jogász rektorai (Debrecen. 2002). cs P. Szabó 
Béla (szerk.): A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai. I—II. 
(Debrecen. 2004. 2006).

A  tanulmánykötetet a grazi és pécsi jogtörténészek 
együttműködésének tizenöt éves jubileumára 
adták ki Pécsett, 2007-ben. a Pécsi Tudomány- 

egyetem Jogtörténeti Tanszékének 10. számú kiadvá
nyaként.

A kötetet Szalayné Sándor Erzsébet, a Pécsi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kara dékánjá
nak köszöntője nyitja. A kettős előszóban Gemot 
Kocher jogtörténész professzor és Kajtár István, a pécsi 
egyetem tanszékvezető egyetemi tanára a közös munka 
kezdeteire emlékezik vissza. A díszkiadás hét német és 
két angol nyelvű, a jogtörténet különböző szeleteivel 
foglalkozó tanulmányt tartalmaz grazi és pécsi szerzők 
tollából. Az írások egymástól független, önálló 
egységek: mind a jogászok, mind a szélesebb közönség 
kedvére válogathat közöttük.

A tanulmányok sorát Gernot Kocher gazdagon 
illusztrált írása indítja A személyes jogállás ábrázolásá
nak csökkenése a középkori illusztrációkon címmel. 
Kajtár István a magyar forradalmak és szabadsághar
cok szimbólumrendszeréről írt átfogó ismertetőt, 
kezdve a Rákóczi-féle szabadságharccal (1703-1711),
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az 1848-1849-es forradalmon és szabadságharcon át az 
1956-os eseményekig, említést téve ez utóbbi 1989-ig 
ellentmondásos megítéléséről is. Daniella Almer egy 
konkrét tényálláson keresztül mutatja be a gyer
mekjóléti gondoskodás és a veszélyeztetés közötti fe
szült viszonyt. Márkus Steppan a vizsgálati fogság 
elrendelését vizsgálja a 16., 17. és 18. századi bűm 
tetőjogban. Pálffy Miklósnak a török elleni háborúk 
során történt megjutalmazásáról Peres Zsuzsanna, az


