
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.
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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



zadig a kard és az öv felcsatolása státuszt is osztott 
(parasztból lovag), de ugyanígy bemutatta, hogy az 
emberi kézmozdulatokkal és a testtartással megjelenít
hetők sajátos, egymástól fogalmilag gyakran nehezen 
megkülönböztethető jogintézmények is, mint például 
az eskü. az ígéret vagy a zálog. Bemutatta a kézfogás 
jelentőségét, átalakulását, formációit. Ezután a Szász 
tükörből mutatott be egy népi és jogszokást, amelyben 
a csengettyűnek a vészharang szerepét szánták akkor, 
amikor fertőző emberekre akasztották. Szólt a kard és 
az ítélő pálca hasonlóságáról, illetve jelentésbeli 
különbségeikről, elemezte a gyermek apja általi elfoga
dását, bemutatta a jogerő ikonografikus jeleit, mint a 
hatalmat, a felsőbbséget.

A könyv a fentiek mellett még sok egyéb érdekes
séggel is szolgál. A képek ugyanis apró utalásokkal kü
lönleges viszonyokat fejezhetnek ki. A hatalmas forrás
anyagot (mintegy 30 000 diaképből válogatva) Kocher 
professzor a magánjog, a büntetőjog, az eljárásjogok és 
az alkotmányjog köré csoportosítja. Emellett bemutatja 
a könyv témájához, a jogi ikonográfiához, mint egyedi 
jogterülethez fűződő kutatási módszertant is; azt el
határolja más határterületektől, és figyelemmel van a 
közös irányokra; ezzel kapcsolatban említi a népszoká
sok egykori „nonverbális kommunikáció"-vizsgálatait,

és bemutatja a „képolvasás” folyamatának periodikus 
váltakozásait. Egyben eligazít az előzetes ismeretek 
kérdésében, mint a képolvasási készség, a jog vizuális 
forrásainak felismerése. Kútfőit bemutatva arra bíztat, 
hogy könyvének forrásait magunk is kutassuk. Ez a 21. 
század jogásza számára gyakorlati haszonnal is kecseg
tet, hiszen a jelenségek közötti enyhe differencia segíti 
a konzekvensebb elhatárolást és értelmezést, ami adott 
esetben döntő jelentőségű is lehet.

Az könyvbemutató ünnepségen részt vett dr. Berke 
Gyula, a jogi kar dékánja, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti Tanszéke, 
oktatók, diákok egyaránt. A dékán köszöntőbeszédében 
méltatta az egyetemek között létrejött és hosszú ideje 
gyümölcsöző kapcsolatot, és köszönetét fejezte ki a 
grazi egyetemnek, hogy segítséget nyújtott a kötet meg
jelentetésében.

A kötetet dr. Herger Csabáné fordította magyarra, a 
fordítást az eredetivel összevetette és lektorálta dr. 
Kajtár István.

Joggal bízhatunk abban, hogy a kötet eléri kitűzött 
célját, és mind a diákok, mind az érdeklődő olvasók 
számára segítséget nyújt a jogtörténet, s így saját jo
gunk fejlődésének jobb megismeréséhez.

Ferge Dávid

S zegeden. 2005 decemberében a jogtörténész szak
ma egy új. szakmailag is minősített kollégával 
gazdagodott. Antal Tamás a doktori (PhD) fo

kozat megszerzésével megtette azt a lépést, amellyel a 
jogtörténész szakma belső köreibe került.

A disszertáció első, a nyilvánosság számára is ismert 
változatával a június végi műhelyvitán találkozhattunk. 
Nagyon jó szervezésről tanúskodott, hogy mindez egy
beesett a szakma jeles személyének. Dr. Ruszoly József 
professzornak a tiszteletére rendezett ünnepséggel. 
Ruszoly professzor, aki egyben a disszertáns tudomá
nyos vezetője is, a törvényi korhatár elérése miatt lekö
szönt a tanszékvezetésről, s a stafétát átadta két utódjá
nak, Dr. Homoki Nagy Máriának és Dr. Balogh Ele
mérnek. Ugyanakkor, a doktori iskola vezetésének 
átvételével új, és talán nehezebb szakmai kihívás elé is 
nézett. Lényegében ezzel az eseménnyel együtt indult 
meg tanítványának a fokozatszerzési eljárása.

De az időzítés igazán azért volt jó, mert így a mű
helyvitára szinte minden minősített jogtörténész kollé
ga eljött. Nem titkolt tény. hogy igazi jelentősége ennek 
a vitának van, hiszen itt lehet a jelöltet tanácsokkal 
ellátni. A nyilvános vitán már csak a bíráló bizottság 
tagjainak van jelentős szerepe, a megjelentek inkább 
szemlélői az eseményeknek. A munkahelyi vitán sok 
javaslat hangzott el, s a dolgozat végleges változatának 
átlapozásakor megállapíthatjuk, hogy a disszertáns 
azokat nagyrészt meg is fogadta. A műhelyvita és a 
2005. december 7-ei nyilvános védés között eltelt bő öt 
hónap nem zajlott munka nélkül.

ítélőtáblák, bírói 
jogviszony, esküdtszék
Antal Tamás PhD-értekezésének 
nyilvános vitája'

A disszertáció témaválasztásának nem titkolt indító 
oka volt az a több mint egy évtizedes vajúdás, amely a 
rendszerváltás után az ítélőtáblák újbóli felállítása körül 
zajlott. Ezt a Bibó Istvántól vett idézet nagyon jól szem
lélteti, miszerint: „A tudományos gondolat kiváltója 
mindig a szükség: az életnek vagy a gondolkodásnak a 
szüksége.” Az ítélőtáblák átszervezése azonban csak 
egy eleme volt a 19. század utolsó évtizedében lezajlott 
igazságügyi reformoknak. Fontos változásokon ment 
keresztül a bírói jogviszony szabályozása, illetőleg erre 
az évtizedre tehető az esküdtszékek felállítása is. A 
műhelyvitán fel is merült a kérdés, hogy melyik a jobb 
megoldás. Az említett időszak igazságügyi reformjának 
egy elemét mélyebben feldolgozni, vagy az összes 
elemét nagyobb vonalakban áttekinteni. A magam 
részéről -  a doktori (PhD) disszertációk tekintetében -  a 
kisebb téma minél monografikusabb jellegű feldolgo
zásának vagyok a híve. Ehhez kell ugyanis igazi kutatói 
munka. Ha nagyobb szeletet választunk, akkor a bonyo
lultabb problémákat meg lehet kerülni azzal az in-


