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menium, mert 1846-ban járunk, abban a korszakban, 
amiről így írnak a kiadvány szerkesztői: „Ne feledjük, 
hogy a hatalommegosztás előestéjén vagyunk, 
különösen a király-országgyűlés-dikasztérium triász 
vonatkozásában, de még fel sem merül a megyei 
attribútumként kezelt sedria megszüntetése, az igaz
gatási szerv kettős funkciójának száműzése. Ez „csak” 
a kiegyezési remekmű hozadéka lesz az 1869:4. te. 
megalkotásával.” Érdemes arról is megemlékezni, hogy 
Beöthy miért tudott az állam és a közigazgatás minden 
szervéről áttekintően írni; élete során volt szolgabíró, 
közalapítványi bizottsági elnök, titkár a Közoktatásügyi 
Minisztériumban, ügyvéd, kúriai bíró, királyi táblai 
tanácselnök, főrendiházi tag és nem utolsósorban a 
református egyház főgondnoka. Sokrétű munkája

lehetővé tette, hogy beható ismereteket szerezzen a 
hazai közjog gyakorlatáról, és, amint azt a szakirodalmi 
munkásságáért kapott kitüntetések tükrözték, tudását 
kiválóan tudta átadni a fiatalabb nemzedéknek is.

A Kiadó mindkét könyve olyan újdonságot jelent a 
jogi könyvkiadásban, amely miatt azok nemcsak a 
jogászok, jogtudósok, hanem a jogi ismeretterjesztésre 
fogékony érdeklődők, vagy éppen más, joggal határos 
tudományterületek művelői számára is hasznos olvas
mányt jelenthetnek.. Csak bízni lehet abban, hogy a 
Kiadó folytatja a jogtudományi klasszikusok kiadásá
nak hagyományát, és a jövőben még több, hasonlóan 
igényes kiállítású, értékes művet bocsát az olvasókö
zönség rendelkezésére.

Kiss Bernadett

A z ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékére látogatott 2009 nyarán a kiterjedt 
nemzetközi egyetemi kapcsolatokat ápoló 

poitiers-i egyetem jogi karának prodékánja, Eric 
Gojosso, aki egyben a poitiers-i Jogtörténeti Intézet 
vezetője is.

A találkozó célja a két kar közötti kapcsolatfelvétel 
volt, amelynek során mindkét fél igyekezett bemutatni 
a náluk folyó tudományos kutatómunkát, különös 
figyelmet szentelve a tanszéki, egyetemi kiadványok, 
könyvsorozatok ismertetésének.

Az ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékéhez hasonlóan a francia kollégák is fontosnak 
tartják a publikálási lehetőségek szélesítését. Ezt szol
gálja egyik új kiadványuk, a Cahiers poitevins 
d ’Histoire du droit (Poitou-i jogtörténeti füzetek) címet 
viselő sorozat, amelyben hazai és 
külföldi jogtörténészek tanul
mányait, közös konferenciák 
összefoglalóit közük francia 
nyelven.

A 2007-ben indult sorozat 
második kötetében egy ljubljanai 
nemzetközi jogtörténeti konfe
rencián és a poitiers-i jogi kar 
alapításának kétszázadig évfor
dulója alkalmából rendezett ün
nepségen elhangzott előadások 
szerkesztett változatait olvashat
ják az érdeklődők.

A szlovéniai konferencián, 
amelyet 2007. augusztus 31-én 
rendeztek a francia és a szlovén 
jogtörténészek, egy-egy jogi fo
galom vagy érdekesebb jogintéz
mény fejlődéstörténetét mutatták 
be az előadók.

Katja Skrubej, a ljubljanai 
egyetem professzora a nyugati 
szláv nyelvben a jogra, a szokás-
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ra és az Úrra (mint Istenre), 
valamint a jogalkalmazásra, az 
ítélethozatalra vonatkozó sza
vakról tartott összefoglalót. Elő
adásában leszögezte, hogy kö
zépkori források feldolgozása, 
kódexelemzések stb. alapján 
egyértelműen megállapítható, 
hogy az Úristenre, de az ítéletet 
hozó világi hatalmasságra is 
hasonló szót alkalmaznak a 
szláv nyelvek: a „gospod” vagy 
„gospodar” kifejezést. Etimoló
giai magyarázata szerint a szó 
elemeiben az „úr” fogalmát 
alkotó különböző tevékenysé
gekre utaló szótöredékek fedez
hetők fel. Pl. a szó egy része je
lentheti azt, hogy „aki a táp
lálékot adja”, másik része pedig 
„a ház ura” jelentésre is utalhat. 
Ezek a fogalmak kezdetben az 
egyházi nyelvbe szivárogtak be, 
majd a szóbeli joai eljárási cse-
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lekmények révén a szláv jogi nyelvben is megjelentek, 
és azóta is használatos részét képezik annak.

A szintén a ljubljanai egyetemet képviselő Marko 
Kambic a 16. századi szlovén büntetőeljárás szabályait 
ismertette. Részletesen bemutatta a letartóztatás és a 
vizsgálati fogságba vétel menetét, a kihallgatás 
lefolyását, az ítélethozatal és az ítélet kihirdetésének 
folyamatát. Külön szólt a végrehajtás módozatairól, 
amelyre a szlovéneknél is a városháza előtti téren vagy 
egyéb, nagy tömeg befogadására alkalmas közterületen 
került sor. Mivel a Kambic által vizsgált 16. században 
az emberölések magas száma jelentette a jogalkotó 
számára a legnagyobb problémát, a gyilkosságok 
elkövetőire vonatkozó, egyre szigorodó büntetőpoli
tikai mechanizmusokról is fogalmat alkothatunk a 
tanulmányt olvasva.

Martin Pegiusról, az első szlovén jogtudósról 
emlékezett meg Janez Kranjc, a ljubljanai egyetem 
dékánja. A német jogterületen is ismert tudós 1508 és 
1523 között látta meg a napvilágot. Jogi doktorátust 
1552-ben szerzett az ingolstadti egyetemen, majd nem
csak a tudományos életben tevékenykedett, hanem 
például ügyvédként is dolgozott. Gyakorlati jogászként 
az 1560-as években a strasbourgi elöljáróságot is 
képviselte számos peres ügyben, de asztrológiai taná
csokat is szívesen adott a hozzá fordulóknak. Sokoldalú 
tevékenysége azonban gyanússá tette őt kora politiku
sai számára, ezért 1582-ben, gyakorlatilag valódi ok 
nélkül, bebörtönözték és fogságban halt meg 1592-ben. 
Ránk maradt jogi művei, különösen a szolgalmi jogról 
szóló írásai még az 1700-as évek végén is éreztették 
hatásukat a német és az észak-itáliai jogtudományban.

A konferencia időpontjában a poitiers-i jogi kar 
dékánjaként dolgozó Eric Gojosso tanulmányában a 
francia korona jogi személyiségét, illetve általában vett 
jogalanyiságát elemezte. Megállapítása szerint több 
más államhoz hasonlóan a polgári kort megelőzően a 
francia királyi korona is fiktív jogalanyisággal bíró 
szimbólum volt, amely később az állam és az uralkodó 
szimbólumává nőtte ki magát. Egészen XV. Lajosig 
tartotta magát az az elképzelés, hogy a koronában, 
illetve a korona által egyesül az állam és az uralkodó 
személye -  ez pedig akár további jog-összehasonlításra 
is csábíthatja a hazai jogtörténész kollégákat.

A bordeaux-i egyetemen kutató Emmanuelle 
Burgaud az ebtartás szabályait mutatta be az 1800-as 
évektől napjainkig. A hazai helyi szintű közigazgatás 
szerveinek is örök fejtörést okozó jogalkotói feladat az 
állattartási rendeletek színvonalas és használható kidol
gozása, érdemes tehát elolvasni a francia törvényi és 
helyhatósági szabályozásokról szóló összefoglalót. 
Burgaud kutatásának legfontosabb eredménye, hogy 
kimutatta: már a régi korok sem egyformán ítélték meg 
az emberre támadó kutyákat. Az értékesebb fajtájú 
vagy különlegesen kiképzett őrző- és vadászkutyákat, 
illetve tulajdonosaikat ilyen esetben sem fenyegette 
szankció, mint ahogy akkor sem, ha elkóboroltak az 
ebek. Ellenben a támadó hajlamúnak tartott, „veszé- 

_ Íves” kutyákat a háziállatok és a vadállatok közötti stá- 
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túszba helyezte a francia jogalkotó, s ez veszélyhelyzet 
esetén jóval szigorúbb fellépésre adott lehetőséget. 
Különösen élt a megkülönböztetés gyakorlata, ha 
veszettség gyanúja merült fel: a „közönséges” kutyákat 
ebben az esetben el lehetett pusztítani, míg „nemesebb” 
társaik esetében megelégedtek a karanténba zárással. 
Napjainkban inkább az okoz nehézséget, hogy objek- 
tíven állapítsák meg egy-egy fajta veszélyességét: pl. 
kezdetben azokat a fajtákat tartották különösen veszé
lyesnek, amelyek küllemre a farkasra emlékeztettek. 
Azonban csakhamar felismerték, hogy pl. a szánhúzó 
fajták farkasformája nem jár együtt a vérszomjassággal, 
míg egyes, kifejezetten terelésre, bikaőrzésre kite
nyésztett fajták avatatlan tenyésztők keze közé kerülve 
nagyobb veszélyt jelenthetnek, ezért nagy a jogalkotó 
felelőssége, amikor az állattartást szabályozzák mind 
települési, mind országos szinten.

Szintén a bordeaux-i egyetem képviseletében adott 
elő Ljubljanában Yann Delbrel, aki a második világ
háború alatt a francia zsidósággal szemben foganatosí
tott intézkedésekről számolt be. Előadásában és tanul
mányában azonban nemcsak a vészkorszak eseményeit 
idézte fel, hanem részletesen bemutatta azokat a jó- 
vátételi eszközöket is, amivel a francia állam a háború 
után próbálta kárpótolni a diszkriminált állampolgárait. 
A kárpótlás nemcsak erkölcsi és esetenként anyagi 
elégtételt jelenteit, hanem minden esetben törekedtek a 
jogsértéseket lehetővé tevő törvényhelyek módosítá
sára, hatályon kívül helyezésére, és ez a cél nemcsak a 
jogalkotók, hanem a társadalom felfogását is tükrözte a 
világháború eseményeivel kapcsolatban.

A szlovéniai konferencia zárásaként a versailles- 
saint-quentin-en-yvelines-i egyetem tiszteletbeli dékán
ja, Catherine Lecomte az 1500-as évek francia és spa
nyol inkvizíciójáról tartott összefoglalót.

2008. december 8-án egy újabb tudományos gyűlést 
tartottak a poitiers-i jogtudósok, ezúttal a jogi kar 
alapításának 200. évére emlékezve. Az egyetem, ame
lyet 1431-ben alapítottak, a kezdetektől rendelkezett 
kánonjogi és világi jogi karral. Utóbbi 1808-ban nyerte 
el az önálló egyetemi kar státuszát és az évforduló al
kalmából a jogi kar oktatói felidézték az egyetem éle
tének fontosabb epizódjait.

Didier Velion az 1808-1858 közötti éveket elevení
tette fel, amikor a frissen önállóvá vált kar elkezdett 
bekapcsolódni a tudományos életbe. Jó alkalmat kínált 
erre a napóleoni kodifikációs törekvés, így szinte min
den kódex születésénél bábáskodhatott egy-egy poiti- 
ers-i jogtudós is.

Mathieu Touzeil-Divina a poitiers-i tudományos is
kolateremtési törekvésekről számolt be, Eric Gojosso 
pedig az első világháború alatti éveket idézte fel, amikor 
a hallgatói létszám rendkívüli mértékben megcsappant.

Emmanuel Aubin az 1918-1958 közötti, nem kevés
bé mozgalmas időszakról adott elő, végül Jean- 
Franfois Lachaume az egyetem jelenlegi helyzetének 
bemutatásával zárta az előadás-sorozatot.

A francia tanulmánykötet értékét növeli, hogy cse
kély a hazánkban hozzáférhető, francia nyelvű jogtu



dományi művek száma, jogtörténeti jellegű publikációt 
pedig még nehezebb találni. A jövőben kiépülő 
egyetemközi kapcsolatok révén remélhetőleg 
hamarosan a hazai jogtörténészek számára is megnyílik 
a francia jogintézmények kutatásának a lehetősége, és 
talán egyszer -  déli szomszédainkhoz hasonlóan -

közös jogtörténeti konferencián is találkozhatunk a 
poitiers-i kollégákkal. Addig azonban minden érdek
lődő és a francia nyelvet kedvelő jogász haszonnal for
gathatja a Poitou-i jogtörténeti füzetekéi.

K. B.

A  Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá
nyi Kar Halasy-Nagy Józsefről elnevezett 
dísztermében 2009. április 22-én került sor Dr. 

Korsósné dr. Delacasse Krisztina Az ügyvédi 
autonómiák létrejötte és működésük megkezdése 
Magyarországon a polgári korszakban című doktori 
disszertációjának nyilvános vitájára.

A Jelölt hosszú kutatómunkára tett pontot disszertá
ciójának megvédésével egy olyan témában, amely a 
jogászi hivatást gyakorlók között méltán tarthat számot 
nagy érdeklődésre. A jogtörténész szakma ugyanis már 
régóta adós volt egy átfogó jellegű, az ügyvédség és az 
ügyvédi kamarák történetét tárgyaló munkával,liiszen 
korábban ebben a témában csak az egyes ügyvédi 
kamarák megrendelésére készült, a kamarák történe
téről mindössze ,.pici, villanásszerű" képet nyújtó em
lékkönyvek készültek.

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina érdeklődése a 
jogászi hivatás egyes aspektusainak története iránt nem 
új keletű, hiszen az ügyészség történetéről írt pálya
munkáival már hallgató korában is többször kitüntetés
ben részesült (Kozma Sándor emlékpályázat. 1992; Pro 
Scientia Aranyérem. 1993). Amikor 1995-ben felvételt 
nyert a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtu
dományi Karának doktori iskolájába, érdeklődése az 
államügyészség történetétől az ügyvédség története felé 
fordult. A témában folytatott, több mint 10 éven át tartó 
kutatásainak mintegy megkoronázásaként írta és védte 
meg doktori disszertációját 2009 tavaszán.

Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina dolgozatának 
célja az 1874:34. tc.-kel felállított magyarországi 
ügyvédi kamarák létrejöttének és az ennek nyomán 
kibontakozó kamarai autonómia kezdeteinek a bemuta
tása volt. A dolgozat érdemi részének, a kamarai auto
nómiának a tárgyalását megelőzően a szerző végig
vezeti az olvasót a magyar ügyvédség történetének leg
fontosabb állomásain, feltárva azokat a szabályozás
történeti csomópontokat, amelyek a magyar ügyvéd
séget a 19. századig meghatározták. így említést tesz az 
I. Lipót által 1694-ben kiadott Statútum per Advocatos 
Causarum, seu Procuratores Regni Observandum 
címet viselő rendtartásról, valamint Mária Terézia 
1769. február 10-én kibocsátott rendeletéről és az 1804. 
évi, a királyi kúria által kidolgozott ügyvédi rendtartás
ról, amely pontosan megszabta az ügyvédi hivatás 
gyakorlásának követelményeit. Mindezek a szabályok 
azonban nem bizonyultak elegendőnek az ügyvédi 
hivatás kellő, a modem elveknek megfelelő szabályo
zásához, ezért a 19. század folyamán többször is napi-
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rendre került az ügyvédi szakma szabályozását érintő 
reform szükségessége. Dr. Korsósné dr. Delacasse 
Krisztina dolgozatában részletesen bemutatja a reform
kori tervezeteket, amelyek sajnos eredménytelenek 
maradtak, valamint a neoabszolutizmus időszakában 
bevezetett, a helyzetet valamelyest enyhítő, ellentmon
dásos megítélésű, 1852. július 24-iki ún. Advokaten 
Ordnungoi, amely végre modern értelemben is az 
„ügyvédségre vonatkozó kodifikációt eredményezett".
A dolgozatban a Disszertáns kiemeli, hogy álláspont
jában eltér a témában született írásoktól, amikor a 
pátens által létrehozott ügyvédi választmányokat nem 
tekinti az ügyvédi testületi önkormányzatok előképé
nek, hiszen a tagokat nem választották (ami az önkor
mányzati működés alapfeltétele lenne), hanem kine
vezték. Az 1861. évi Országbírói Értekezlet az 1804. 
évi ügyvédi rendtartás rendelkezéseit helyezte újra 
hatályba, azzal a javaslattal, hogy „szabadságukban 
álljon az ügyvédeknek [...] megyénkint ügyvédi társula
tot alakítani, elnököl és társulati tisztviselőket maguk 
közül szabadon választani." A jogszabályi fejlődés 
bemutatásának végállomása pedig az 1874:34. te. 
megalkotása, a jogalkotási folyamatnak és a törvény- 
javaslat országgyűlési vitájának részletes bemutatása 
lett. A doktorjelölt dolgozatában a Budapesti Ügyvédi 
Kamara irattárában fellelhető anyagra támaszkodva 
mutatja be a Budapesti Ügyvédegyletnek a törvény- 
javaslat formálódásában játszott szerepét. A téma 
szempontjából nélkülözhetetlen jogszabály-történeti 
felvezetésen túl a dolgozatban nagy hangsúlyt kap a 
pécsi ügyvédegylet, valamint a törvény hatályba lépését 
követően alakuló ügyvédi kamarák, különösen a Pécsi 
Ügyvédi Kamara működésének bemutatása. A feldol
gozás során a jelölt számára a kiindulási pontot az 
ügyvédi rendtartás rendelkezései jelentették, amelyet__


