
történeti szemle

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



Osztrák-Magyar Bank változatos történetéről Szekeres 
Róbert értekezik. A díszkiadás tartalmazza Herger Cs. 
Eszter egyetemi docens tanulmányát is, amelynek 
címe: Summum tus patronatus a 19. századi Magyar- 
országon. A kötetet színesíti Kiss Ildikó és Nagy Noé
mi angol nyelvű írása is.

A könyv végén a pécsi Jogtörténeti Tanszék jelen 
kiadványig megjelent publikációinak időrendi felsoro
lása található.

A pécsi és a grazi jogtörténészek közötti, ma már 
több mint 15 éves együttműködés gyökerei az 1970-es 
évek közepére nyúlnak vissza, amikor is a pécsi és a 
grazi jogtudományi kar megállapodott tanáraik rend
szeres cseréjében. Gernot Kocher 1976-ban tartott 
először előadást Pécsett. Akkoriban aligha gondolhatta 
bárki is, hogy ez szoros szakmai kapcsolatot, barátsá
gokat és Kocher professzor számára a pécsi jogi kar 
díszdoktori címét (1996. március 12.) eredményezi. A 
kapcsolat azonban egy időre lazult, majd 1992-ben 
Kajtár István és Béli Gábor (ma egyetemi docens) for
dultak ismét Graz felé, s az így kialakult kapcsolat 
immáron különösen tartósnak bizonyult. A közös sze
mináriumok már számos tudományos eredménnyel 
büszkélkedhetnek. Az évente megrendezett konferen

ciák alkalmával, különböző jogtörténeti témákban 
cserélték ki tapasztalataikat és osztották meg egymással 
eredményeiket. A közös munka alapjának azonban 
kezdettől fogva a kultúrtörténeti-ikonográfiái látásmód 
tekinthető. A pécsi jogtörténeti iskola számára óriási 
jelentőségű, hogy Prof. Dr. Dr. h.c. Gernot Kocher, a 
pécsi egyetem díszdoktora, a jogi ikonográfia Európa- 
szerte híres mestere szakvéleményével, tanácsaival 
hozzájárult ahhoz, hogy Pécsen létrejöjjön a jogi 
kultúrtörténet egyik legjelentősebb hazai műhelye.

Ennek a kapcsolatnak a szakmai tartalom volt az 
alapja -  de a találkozók sora ennél sokkal többet ered
ményezett: mindkét egyetem jogtörténészeinek már 
több generációra kiterjedő barátságát, a városok kölcsö
nös megismerését és szeretetét -  egyszóval egy szak
mai együttműködés különleges gyümölcseit.

Habár Gernot Kocher és Kajtár István tekinthető a 
két város között kiépült „híd” tartópillérének, egy kap
csolat sem élhet tovább annak ápolása nélkül, így gon
dolni kell a jövőre is, és a következő generációt is be 
kell vonni a már meglévő kapcsolatba, hogy az új euró
pai keretek között történő folytatás lassan a fiatal 
jogtörténészek kezébe kerülhessen át.

Horváth Edit
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Könyvköszöntő 

a Pécsi Jogi Karon

U* * nnepelt 2009. február 4-én a Pécsi Tudomány- 
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Ünne
pének tárgya egy magyar fordí

tású jogtörténeti képeskönyv. A jogtu
domány ilyesfajta ritkaságának méltón 
hódolhatunk azzal, hogy megismerke
dünk a mű szerzőjével, a művel magá
val, s végül, de nem utolsó sorban 
annak magyar nyelvre fordítójával.

Az eredeti kiadás 1992-ben jelent 
meg Zeichen und Symbole des Rechts 
(A jog jelei és szimbólumai) címmel.
Szerzője Gernot Kocher, a grazi Karl- 
Franzens-Universitát osztrák jogtörté
neti és európai jogfejlődési intézetének 
professor emeritusa. Gernot Kocher 
1966-ban végzett a grazi egyetem jogi 
karán, 1975-ben osztrák jogtörténetből 
és polgári jogból habilitált. 1991 óta a 
bölcsészettudományi és a jogi kar 
együttes dékánja. Tudományos munkássága kiterjed a 
jogi szimbolikára, a jogtörténetre, a polgári jogra, a jogi

__ikonográfiára, s az osztrák Legfelsőbb Bíróságra is.
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1992-ben megjelent kötetével követte a grazi egyetem 
kutatási hagyományait. Jogi ikonográfiái gyűjteményét, 
amellyel eredetileg az egyetemi szemináriumokat 
kívánta képes anyaggal kiegészíteni, illetve az anyag 
korhűbb érzékelhetőségét és jobb elsajátítását elő
segíteni, csaknem harminc éve gyarapítja. Pedagógiai 
szerepét bizonyosan sikerült betöltenie, hiszen alap
anyagát Magyarországon is felhasználják a jogi kultúra 
és jogélet bemutatásában.

A Pécsi Tudományegyetem majd' 30 éve tart fenn 
kapcsolatot Gernot professzorral. 1995-ben a Janus 

Pannonius Tudományegyetem, meg
becsülése jeléül, díszdoktori címet 
adományozott neki, 2008-ban pedig 
az Állam- és Jogtudományi Kar be
mutatta művének magyar fordítását.

A könyvbemutatón Kocher profesz- 
szor olyan képeket ismertetett, ame
lyek többsége -  a mindennapokhoz 
kötött -  tipikus jogi jelenséget vagy 
eseményt ábrázol. Mintákkal és pél
dákkal illusztrálta a kulcsnak, mint 
szimbólumnak a jelentését és jelen
tőségét; a szó egyrészt jelentheti a fér
jes asszony „szerződési szabadságát ", 
másrészt pedig a tulajdon-átruházás, 
mint formaszerű ügylet egyik lé
nyeges kellékét, ahogy az mind a mai 
napig felismerhető. Összegyűjtötte és 

csoportosította a képeken fellelhető jogi szimbólumo
kat és jeleket, az esetleges vagy gyakori, de releváns 
kellékeket. Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy a 12. szá

Gernot Kocher


