
Jog
korlátozott rendelkezési joggal együtt is lényegesen 
nagyobb biztonságot nyújtott, mint a szabad rendel
kezést nyújtó örökbevallás. Viszont látható az a tö
rekvés is, hogy az adománybirtok örököse újra ado
mányba kéri az adott birtokot, vagyis az első szerzőt 
megillető jogosítványokkal is élni szeretnének. Ennek 
alapján a jelölt kijelentette, hogy amikor a király ado
mányt adott valakinek, akkor azt „tulajdonba adta", 
amely által az adományos tehát „tulajdonossá" vált. 
Nem a szó modern jogi értelmében vett szabad tulajdo
nossá, hanem olyan tulajdonossá, aki a király joga által 
„korlátozott tulajdonjoggal” bírt az adomány tárgya 
felett. Ebbe belefért a dolog feletti tényleges uralom, 
azaz az ún. domínium directum és a domínium utile is, 
amelynek következtében az adományos úgy ren
delkezett az adománybirtokkal, mint ami ténylegesen 
az övé, a király jogainak megsértése nélkül. Peres 
Zsuzsanna szerint a gyakorlatban „minden és annak az 
ellenkezője” is előfordulhatott. Tehát hiába vannak 
kidolgozott szokásjogi szabályok és törvények, időn

ként a királyi privilégiumok rést ütöttek a szakirodalom 
által felépített logikai rendszeren.

Ezt követően Szabó Béla észrevételeire felelt a Je
lölt. Kijelentette, hogy a dolgozatba már „nem fért 
bele" az. évek óta folytatott osztrák kutatás, de nem 
mondott le ezekről a tervekről. A formai észrevételeket 
a dolgozat továbbfejlesztésénél figyelembe fogja venni, 
két nagy fejezet felépítését pedig az ismétlések elkerü
lésével magyarázta. Megemlítette, hogy a vizsgált csa
ládok oklevelei között számos más főnemesi család tag
jainak végrendelete is fennmaradt, így meg lehet állapí
tani, úgy tűnik, nem volt több alapítás. Nem hirtelen 
jött jogalkotásról van szó 1687-ben, hanem korábban is 
vannak bizonyos jelei a vagyonmegőrzés célját szolgá
ló gyakorlatnak.

A bírálók nem mindenben értettek egyet a jelölt 
véleményével, de elfogadták a választ. A bizottság a 
dolgozatot és a jelölt védésen nyújtott teljesítményét 
maximális pontszámmal jutalmazta.

Bató Szilvia

Nánási László 
Ph D-értekezésének 

nyilvános vitája

Ahány jogi kar létezik, annyi doktori iskola nőtt fel 
egymás mellett, gyarapítva a kereteik között tu
dományos fokozatot szerző jogászok körét is. 

Honnan ered ennek a jogludósi kedvnek a fellendülése? 
Valóban jogtudósok lesznek-e azok. akik megszerzik a 
PhD fokozatot? Ugyanis nem mindegyik értekezés 
érdemes arra. hogy később könyv formájában is megje
lenjen, és a hozzáértő olvasók polcára kerüljön. Nánási 
László mindenképpen azok közé tartozik, akik a nyilvá
nosan megvédett PhD-dolgozatukkal beírták a nevüket 
a jogtudósok közé.

Nánási László Bács-Kiskun megyei főügyész 2010. 
május 29-én védte meg A magyar királyi ügyészség 
története (1871-1945) című disszertációját a Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának 
Doktori Iskolájában. A dolgozat felkért bírálói Vókó 
György (CSc. PhD, habit, a Legfőbb Ügyészség osz
tályvezető ügyésze, a PPKE JÁK Büntetőjogi Tanszé
kének és a PTE ÁJK Kriminológiai és Büntetés-végre
hajtási Jogi Tanszékének egyetemi tanára), továbbá 
Mezey Barna (CSc, habit., az ELTE ÁJK Magyar Ál
lam- és Jogtörténeti Tanszéke tanszékvezető egyetemi 
tanára) voltak.

Nánási László elsőként dolgozta fel monografikusán 
a hazai állami ügyészség történetének első háromne
gyed századában működött szervezet történetét. Érte
kezése 12 fejezetből áll: 1. A királyi ügyészség európai 
mintái és hazai előzményei; 11. A királyi ügyészségi 
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törvény előkészítése és megalkotása (1867-1871); 111. 
A királyi ügyészség megszervezése és működésének 
kezdetei (1871-1872); IV. Az 1870-1880-as évek; V. 
Az 1890-es évek változásai; VI. A királyi ügyészség 
klasszikus korszaka (1900-1914); Vil. Az I. világ
háború (1914-1918); Vili. Az államügyészség a forra
dalmak idején (1918-1919); IX. Az ellenforradalom és 
a konszolidáció időszaka (1919-1922); X. Az 
1920-1930-as évek; XI. A terület-visszacsatolások és a 
11. világháború korszaka (1938-1944); XII. A királyi 
ügyészség megszűnése (1944-1945).

A disszertáció ezen keretek között azoknak a té
nyeknek a feltárására törekedett, amelyek közt az 
ügyészség 1945-ig működött. Nánási László dolgozata 
nemcsak a jogszabályok alapos ismertetéséből és 
elemzéséből áll. hanem -  ahogyan azt Mezey Barna 
opponens kihangsúlyozta -  a „joganyag kimerítő fel
dolgozása, a levéltári források hiányos, de egymást kie
gészítő tanúságának felhasználása, a szakirodalom tel
jes körűnek mondott ismerete olyan munkát alapozott 
meg. mely minden eddiginél hitelesebb képet ad a ma
gyar királyi ügyészség történetéről".

A szerző higgadtan és bölcsen nyúlt a dolgozatában 
feldolgozott témához. Tartózkodott mindattól, ami 
mostanában olyan divatos: érzelmek és heves kitörések 
nélkül mutatja be az ügyészi szervezet múltját. A dol
gozat az ügyészséget érintő kérdések (szolgálati viszo
nyok, működés, jogalkotás, jogalkalmazás, a kormány
zati befolyás) áttekintésén túl kitér a bírósági szer
vezettel kapcsolatos témakörre is. Teszi ezt a szerző 
azért, mert a két hivatás összeforrt, nehezen választ
hatók el egymástól, hiszen sokszor jogszabályi szinten 
is együtt jelentek meg a bírósági és ügyészségi szer
vezeti és működési kérdések, s a két pálya teljesen át
járható volt. így, bár az értekezésnek az ügyészség „a 
kifejezett tárgya, erőltetett és célszerűtlen megoldás"
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leit volna eltekinteni a bíróságra vonatkozó kérdésektől 
-  hangsúlyozta Vókó György opponens.

A hivatalos bírálók által felvetett észrevételek között 
szerepelt, hogy az egyes fejezeteken belül a szerző -  a 
könnyebb áttekinthetőség kedvéért -  alfejezetekre 
tagolhatta volna dolgozatát. Ezzel a felvetéssel Nánási 
László egyetértett, és ígéretet tett. hogy a disszertáció 
könyvként történő megjelenése esetén ezt a hiányt pó
tolni fogja.

Kritikai megjegyzésként hangzott el az is. hogy el
maradt a jelenkori megoldásokkal, intézményekkel va
ló összevetés, főként a szervezet közjogi helyzetével 
kapcsolatban annak megállapítása, hogy mi igazolható 
a történelemmel.

Valóban, ma is napi politikai szinten vetődik fel, vajon 
hová tartozzon az ügyészség, melyik állami szerv felü
gyelete alatt működjön, és milyen feladatokat lásson el. 
A kormánynak való alárendeltsége esetén pedig további 
kérdés, hogy alkotmányos-e a miniszteri utasítási jog?

Nánási László válaszában hangsúlyozta, hogy tu
datosan került mindenféle összevetést a jelen helyzet
tel, mivel dolgozatát teljes egészében a múlt feltárásá
nak és megörökítésének szánta. Ezért nem tért ki a 
korabeli megoldások bírálatára sem. Utalt ugyanakkor 
arra. hogy a műben felidézett hajdani kortársak, a 
szervezet egykori cselekvő részesei kifejtették véle
ményüket az ügyészség jogállását és hatáskörét ille
tően. Ezen túlmenően pedig az egyes megoldások fel
kutatott és ábrázolt gyakorlati megvalósulásából kö
vetkezik azok helyessége vagy annak ellenkezője. 
Másrészt az idők múltán, a szükséges távlat birtokában, 
a megállapított tények alapján a jogszolgáltatásról is
meretekkel bíró olvasó levonhatja következtetését a 
szervezet működése kapcsán.

A jelenkori megoldásokkal való összevetést 
ugyanakkor történelmietlennek is tartotta a szerző. Vé
leménye szerint mindaz, ami időben korábban volt, 
abból fakadt a jelen, s majd a jövő. Az értekezés fela
data „mindössze" az volt, hogy a tények feltárására és 
megismertetésére törekedjen. Mivel ez megtörtént, így 
a további elemzés, a tanulságok levonása az olvasó 
feladata. Felhívta arra is a Figyelmet, hogy a megtörtént 
hibák a történelem ismeretében a jelenben és a jövőben 
elkerülhetőekké válnak, az erényeket viszont tovább 
lehet vinni.

A szervezet működésének jellemzésére segítségül 
hívta a büntetőjog kiváló tudósa, Vargha Ferenc koro
naügyész 1907-ben írt gondolatait, amelyek érvényes
ségét igazolta a megjelenése óta eltelt idő, másrészt az 
utána következő időszakokra a magyar történelem 
alakulása, s ma sem veszítettek erejükből: „Ahol békés 
viszonyok ural kodnak, ahol a társadalmi fejlődés ren
des mederben halad, / . . . /  ahol a politikai ellentétek 
egész végletekig menő szertelenségbe nem csapnak át: 
ott a miniszter rendelkezési joga a gyakorlatban alig 
érezhető [...], mihelyt azonban a társadalom szer
vezetének valamely részében a béke megbomlik, azon
nal az ügyészségeket rántja elő a hatalom, s azzal akar
ja orvosolni a társadalom betegségét. ”

A jobb megoldás ezzel szemben Vargha -  és hozzá 
hasonlóan Finkey Ferenc, Mendelényi László és más 
szakemberek -  szerint, ha az ügyészség független és 
kizárólag a koronaügyész, mint a legfőbb ügyész 
vezetése alatt áll. így teljesülhetnek a magyar államü
gyészség atyjának. Kozma Sándornak 1872-ben írt 
gondolatai: az. ügyész az „állam igazságszolgáltatásá
nak oly önálló közege, tényezője, mely közvetlen az 
államtól nyert felhatalmazása folytán, amidőn a bűnt és 
a bűnöst üldözőbe veszi függetlenül, egyedül az anyagi 
igazság érdekében küzd". O „nem peres fél. aki el
lenesén minden áron diadalmaskodni akar. hanem 
közege azon erkölcsi hatalomnak, amely igazságot 
kutat és követel".

A szerző végkövetkeztetésében megállapította, hogy 
a magyar királyi ügyészség, mint a kormány jogi szer
ve, létrehozásától megszűnéséig egyre bővülő felada
tokat ellátva a magyar jogszolgáltatási rendszer megke
rülhetetlen eleme lett egy meghatározott jogterületen. 
Az alapvető fontosságú büntetőeljárási feladatok terén, 
a jogalkotási és a jogalkalmazási változások eredmé
nyeként fokozatosan a vádemeléssel záruló szak urává 
vált. Egyéb területeken (magánjog, közigazgatási jog) 
is a tudományosság indokoltnak tartotta az ügyészi 
hatáskör megteremtését a törvény érvényesítése érde
kében. Ennek megfelelően részlegesen itt is tevé
kenykedett a szervezet. Azt. hogy az ügyészségnek mi
re nyílt cselekvési tere, azt a formális szabályokon túl a 
kormány aktuális szándékai határozták meg, amelyek a 
történelem tanúsága szerint nem mindig felellek meg a 
törvénynek. A szervezetet alkotó emberek az őket kötő 
normák alapján eljárva tették feladataikat a mindenkori 
magyar állam szolgálatában. De amikor az állam el
hagyta őket, akkor is hűek maradtak az országhoz, an
nak sorsát követték.

Éppen ezért nagyon aktuális Nánási László dolgoza
tának minden mondata, függetlenül attól, hogy azok 
melyik korból erednek. Azok a problémák ugyanis, 
amelyek az első ügyészi szervezet felállításakor, annak 
a kormány alá történő rendelése után a mindennapok 
gyakorlatában felmerültek, a mai szakemberek számára 
még mindig jelentőséggel bírnak.

Úgy tűnik, hogy a korabeli szerzők figyelmeztetései 
szinkronban vannak mindazzal, amiről napjainkban is 
beszélnek, mert a mai Európa egyre inkább elvárja az 
igazságszolgáltatásban közreműködő szervek, így az 
ügyészség pártatlanságát.

A kormány alá rendelt ügyészség mellett érvelők 
gyakran hivatkoznak arra, hogy Európa legtöbb 
országában ez a közjogi megoldás valósult meg. Ha 
azonban az egyes államokat megnézzük, és nem csak 
kiragadunk valamit annak alátámasztására, hogy az 
általunk választott szervezeti modell helyessége mellett 
érveljünk, akkor látjuk, hogy egyre több országban 
törekednek a független ügyészi szervezet megvaló
sítására. Számos olyan megoldás található, amellyel a 
végrehajtó hatalmat magát korlátozza. így a szervezeti 
hovatartozás ellenére az ügyészség függetlensége a 
bírósághoz hasonlóan megvalósul. Ennek több módja



Jog
érhető tetten: pi. Olaszországban a büntetőeljárás 
törvényességére hivatkozva a végrehajtó hatalom és az 
ügyészség között minden intézményes kapcsolatot 
kizártak, a kormány még az országos büntetőpolitika 
meghatározására hivatkozva sem tehet semmit az 
ügyészség vonatkozásában. A szervezet őshazájában, 
Franciaországban pedig számos intézményesített ellen- 
jogosítvány létezik: pl. a magánfél fellépése, amely 
„közvádemelést eredményez, még akkor is, ha az 
ügyészség nem él közvádlói jogosítványával”.1

Nánási László érdeme, hogy a magyar királyi 
ügyészség történetének feltárásával hozzájárult a nap
jainkban ismét felszínre kerülő alkotmányozási felada
tok átgondolásához.

A nyilvános védés befejeztével az opponenseken túl 
a Molnár Imre professzor emeritus (DSc, SZTE AJK 
Római Jogi Tanszék), Szabó István (PhD, habil., PPKF. 
JÁK Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
docense) és Karsai Krisztina (PhD, SZTE ÁJK 
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék egyetemi 
docense) alkotta bíráló bizottság bejelentette, hogy az 
egyetemi doktori tanácsnak javasolja Nánási László 
részére a tudományos doktori fokozat legjobb 
minősítéssel való odaítélését.

Kiss Anna
1 Delmas-Marty. M.: .4: ü g y e s s é g  f e j l ő d é s e  é s  a  b ü n te tő e l já r á s  

v e z é r e lv e i  tíz e u r ó p a i  d e m o k r á c iá k b a n  (Magyar Jog. 1998. 6.. 
363-464. p.)

Beszámoló a 
Fiatal Jogtörténészek 

XVI. Európai Fórumáról

Frankfurt am Main adott otthont 2010. március 25. 
és 27. között a fiatal jogtörténészek sorrendben 
immár tizenhatodik európai fórumának (European 

Fórum of Young Legal Historians), amely évente biz
tosít személyes találkozási lehetőséget a jogtörténet 
fiatal kutatói számára. Ebben az esztendőben egy igen 
szélesre szabott mottó köré csoportosultak az előadá
sok: a konferencia a Law őrt Slagé (Die Inszienierung 
des Rechts) címet viselte, amely révén rendkívül vál
tozatos témákban hallhattak előadásokat a fórum 
résztvevői. A szervezők 2009 szeptemberében tették 
közzé a felhívásokat,1 a referátumok viszonylag nagy 
száma miatt két párhuzamos ülés zajlott egyszerre a 
frankfurti Goethe-Universitáten, az előadásokat tizen
két panelbe osztották.' Terjedelmi korlátokra tekintettel 
csupán a konferencia leginkább érdeklődésre számot 
tartó előadásainak rövid összefoglalására szorítkozom.

A Symbols in Law (Symbolik des Rechts) címet 
viselő második szekciót Sebastian Felz (Münster) 
Warum die Roben dér Bundesverfassungsrichter ein 
Symbol fü r  die Autorilat des Gerichts sind! című 
előadása nyitotta meg. amelyben az előadó a német 
Szövetségi Alkotmánybíróság autoritásért való küzdel
mét mutatta be az 1951 szeptemberétől 1961 júniusáig 
terjedő időszakban. A Szövetségi Alkotmánybíróság 
1961. július 18-án tartott plenáris ülésén tizennyolc 
alkotmánybíró szavazott kettő ellenében a bíborvörös 
zsabós hivatalos öltözet mellett, amelyet a karlsruhei 
Badisches Staatstheater kosztümrészlege készített el. A 
referens állal fókuszba állított tíz esztendő alatt formá
lódott a német Szövetségi Alkotmánybíróság a ma 
ismert intézménnyé: ezen időszakban ismerte el a többi 
alkotmányos szerv az „alkotmány védőjének” kiterjedt 
autoritását.

Sebastian Felzet követően Helmut Landerer (Frank
furt) To Have and to Hold -  Driving Licences as 
Importom Legal Documents fór the Normál Course of 
Life vizsgálta a jogosítvány mint jogi dokumentum 
jelentőségét. A referens előadásában bemutatta, miként 
fejlődött ki 19. században a „kerékpározásra való ké
pességet" övező vitából a „kerékpárjegy”, valamint vá
zolta a jogosítvány megszerzésének körülményeit. Se
bastian Felz külön figyelmet fordított a századforduló 
vonatkozó bírói gyakorlatának ismertetésére is. A panel 
utolsó referátumában egy nagy váltással a római jog 
került középpontba: Iván Milotic (Zágráb) a horvát
országi római határkövek római igazságszolgáltatásban 
betöltött szerepét taglalta.

A harmadik szekció (Gaps in Translation -  
Subjective and Linguistic Discrepancies; Überset- 
z.ugslücken -  subjective und sprachliche interpreta- 
tionslücken) első előadását Brúnó Debaenst (Gént) tar
totta, amelynek címe igen nagyszámú hallgatóságot 
vonzott: a To be Killed Over an Over Again! az előadó 
a 19. századi belgiumi munkabalesetekre irányuló 
kutatásainak eredményeit foglalta össze előadásában, 
miszerint a munkabalesetek jogi értelmezése számos, 
olykor teljesen eltérő képet mutatott. Az előadó egy 
konkrét eset kapcsán világított rá a munkabalesetck 
három különböző szinten való megjelenésére: egy 
adminisztratív eljárás mellett egy büntetőjogi, továbbá 
polgári jogi per is folyt az adott baleset ügyében. 
Debaenst rámutatott, hogy a három eljárás esetében 
különbözőek a jogi aktusok, kérdések valamint célok, 
amely révén a munkabaleset három rekonstrukciója 
között lényeges eltérések fedezhetők fel. Ennek 
következményeként a munkavállaló „nem egyszer halt 
meg, hanem számos alkalommal", amely a jogi tényfel
tárás megsokszorozódásának eredménye.

Zakariás Kinga (Budapest) referátumában (Die 
geseizliche Anerkennung dér drei protestantischen Re- 
liginnen in Siebenbiirgen) az erdélyi szabad vallás
gyakorlás kezdetének meghatározásával kapcsolatosan 
hívta fel a figyelmet a források óvatos felhasználására 
és értékelésére. Előadásában rávilágított a jogirodalom
ban tapasztalható különbségekre, valamint hangsúlyoz-


