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Rohanó világunkban szinte elképzelhetetlennek tű
nik, hogy egy törvény közel negyven évig hatály
ban maradjon, és ez alatt mindvégig képes legyen 

feladatának eleget tenni. A Polgári perrendtartásról szóló 
1911:1. törvénycikk márpedig pontosan ezt tette. A ne
héz körülmények között született törvény, korának egyik 
jogi remekműveként, 1915-töl egészen 1953-ig hatály
ban volt. Az utókor által méltán nagyra tartott mű Plósz 
Sándor nevéhez fűződik, akiről Kengyel Miklós tanszék
vezető egyetemi tanár, a konferencia házigazdája a követ
kezőket mondta: „Plósz Sándor a hazai polgári eljárásjog
tudomány mindmáig legnagyobb hatású művelője volt, 
akinek neve elválaszthatatlanul összefonódott a modem 
magyar kodifikáció egyik csúcsteljesítményével, az 1911. 
évi polgári perrendtartással, egyik legszebb, legjogászia- 
sabb s a gyakorlat szempontjából is egyik legértékesebb 
törvényünkkel.” A műnek és alkotójának kívántak tiszte
legni a résztvevők azon a konferencián, amelyet Az 1911. 
évi Polgári perrendtartás százéves jubileuma címmel ren
deztek Pécsett, 2011. május 13-án. A rendezvény céljának 
egyértelműen az ünneplést tudnám megnevezni, de ered
ménye ezen túlmutat. Az előadásokban megfogalmazott 
gondolatok ugyan a múlt századi Pp.-ból táplálkoztak, de 
jelentős részben a Polgári perrendtartás közelgő reformjá
nak szóltak.

A rendezvény nyitó előadását Gátos György nyugal
mazott megyei bírósági tanácselnök tartotta, aki köszöntő 
szavaiban Plósz Sándor elévülhetetlen érdemeiről és az 
1911. évi Pp. ma is ragyogó gondolatairól és megoldásai
ról beszélt. Előadásában kiemelte a résztvevők felelőssé
gét abban, hogy a régi Pp. beporosodott betűiről képlete
sen „lefújják” a port, hogy azok újra korábbi fényükben 
ragyoghassanak. A gondolatébresztő köszöntöbeszédet 
követően Plósz Sándor György, a jogtudós dédunokája 
tartott személyes hangvételű előadást az államférfiról és 
családjáról. Előadásában betekintést engedett hallgatósá
gának az ifjú Plósz Sándor életébe is, és korabeli meg
emlékezésekkel színesítve mesélt a jogtudós gellérthegyi 
házi báljairól, ahol a feljegyzések szerint „Széli Kálmán 
és Wlassics Gyula is táncoltatta a ház kisasszonylányait". 
Szólt arról is, hogy a neves államférfi 1914-ben kapott ki
tüntetése és a főrendiházi tagság mellé kérhette volna a 
bárói címet is, de azt visszautasította, ahogyan a család
ban mondta: „inkább leszek a polgárok között első, mint a 
bárók között utolsó”. A rendkívül érdekfeszítő visszaem
lékezés bizonyította, hogy az ünnepelt kodifikátor a társa
sági élet jeles alakja is volt.

A következő előadásban Kengyel Miklós egyetemi ta
nár Plósz Sándort mint jogtudóst mutatta be. s a hangsúlyt

tudományos munkásságára, ezen belül is kiemelten a leg
főbb munkájának tartott 1911. évi Polgári perrendtartás
ra és annak keletkezéstörténetére fektette. E kodifikációs 
remekmű méltán nevezhető Plósz Sándor egyszemélyi 
alkotásának, hiszen az 1885. évi első törvénytervezettől 
kezdve végig az ő keze nyomát hordták magukon a ter
vezetek, s végül maga az 1910-ben elfogadott törvény is. 
Az előadásból kiderült, hogy az elhúzódó kodifikációs 
munkálatok 1882-től számíthatók, amikor Plósz Sándor 
és Emmer Koméi kapott megbízást a szóbeliségen és köz
vetlenségen alapuló perrend tervezetének elkészítésére. 
A jogalkotási munkálatok -  harmincéves huzavona után -  
1910-ben fejeződtek be: „A törvényjavaslat útja innét már 
valóságos diadalmenet volt. A képviselöház talán évtize
des késlekedését akarta jóvátenni, amikor alig tíz nap alatt 
végzett a törvényjavaslat tárgyalásával.” Valamennyi hoz
zászóló -  kormánypárti és ellenzéki egyaránt -  kiemelte 
a javaslat előadójának. Plósz Sándornak az elévülhetetlen 
érdemét a magyar polgári eljárásjog reformjában. A kép
viselőház által elfogadott szöveget 1910. december 20-án 
tárgyalta meg a főrendiház, és azt változtatás nélkül jóvá
hagyta. A január 8-i szentesítés után még ugyanebben a 
hónapban kihirdették az 1911:1. tc.-t a Polgári perrendtar
tásról. E hosszú történet szomorú befejezése, hogy Plósz 
törvénye 1915. január 1-jén, a „legnagyobb veszedelem 
idején, ágyúdörgés közben lépett életbe”.

Az előadások ezután a perrendtartás szerkezeti felépíté
sét és a polgári eljárás menetét követték. A keletkezéstör
ténet után így az igazságszolgáltatás szervezetével és az 
igazságszolgáltatást érintő egyéb kérdésekkel folytatódott 
a konferencia. Cserba Lajos egyetemi adjunktus A Kúria 
aktualitása címmel tartott előadást. Juhász László ítélő
táblái kollégiumvezető, c. egyetemi docens pedig az egy
séges ítélkezés biztosításának lehetőségeiről, annak 1911. 
évi eszközeiről és fejlődéstörténetéről beszélt. Előadásá
ban kiemelte a nyelvileg és tartalmilag is letisztult, logiku
san felépülő jogszabályok jelentőségét az egységes ítélke
zés kialakításában. Méltatta az 1991. évi Pp.-t, amely szép 
stílusával és érthető szabályaival példaként szolgálhat a 
mai jogalkotás számára is. Ezt követően az európai uniós 
kitekintést sem nélkülöző előadásában Kapa Mátyás az 
alanyi jogok védelméről tartott előadást. Őt követte Király 
Lilla egyetemi adjunktus, akinek a szegényjogokról szóló 
előadásából kiderült, hogy a szegényjog eredete egészen 
a középkorig nyúlik vissza, a hazai szabályozásban pedig 
először az 1868. évi polgári törvénykezési rendtartásban 
jeleni meg, amelynek körét az 1911. évi Pp. szélesítette 
ki. A szegényjog fogalma helyett ma már a jogi segít
ségnyújtást használjuk, amely azonos funkcióra, de más 
eszközökkel próbálja az anyagilag rászorultakat segíteni 
a joghoz jutásban. A konferencia első részét Nagy Andrea 
egyetemi adjunktus előadása zárta, aki a házassági bontó
perek szabályairól beszélt.

A konferencia délutáni ülésének nyitó előadását Har
sági Viktória tanszékvezető egyetemi docens tartotta, aki 
az okiratok bizonyító erejének problémakörével ismer
tette meg a konferencia résztvevői. A bizonyítás témakö
rén belül Bognár Bettina PhD-hallgató az okiratfelmu- 
tatási kötelezettséget válaszotta témájául. Az elhangzott



előadásokból kiderült, hogy a Plósz-féle perrendtartás 
különböző megoldásaiban milyen forrásokból táplálko
zott. Az alapvetően német és osztrák szabályokra épülő 
törvény a bizonyítás tekintetében jelentősen támaszko
dott a francia eljárási törvényre is, kiemelten annak a 
szabad bizonyítás elvéről szóló részére. Emellett felfe
dezhetők elemek az angol eljárási szabályokból, különö
sen a harmadik személy birtokában lévő okiratbemutatás 
szabályaival kapcsolatban. Osztovits András egyetemi 
docens A felülvizsgálati eljárás metamorfózisai cím
mel tartott előadást. A felülvizsgálatnak mint rendkívüli 
perorvoslatnak az eljárásban betöltött szerepével és az 
abban beállott változásokkal kapcsolatban fogalmazott 
meg gondolatokat. Az 1952. évi eljárási törvényből 
mellőzött intézménynek az 1990-es években való újbóli 
bevezetéséről és az azóta bekövetkezett módosításokról 
is szó esett. A történeti összehasonlító előadást követte 
Horváth E. írisz felszólalása a sommás eljárás tovább
éléséről. A modem peijogi alapelvekre épülő törvény 
a nehezen megszülető perrendtartás útját kövezte ki, 
amely látszólag funkcióját vesztette az 1911:1. törvény
cikk megszületését követően. Az előadásból kiderült, 
hogy mely tárgyi körre szűkült le a sommás eljárás fo
galma a Polgári perrendtartás megszületése után. Varga 
István tanszékvezető egyetemi docens a választottbíró
sági ítéletek érvénytelenítéséről tartott előadást, amely
ben a választottbíróság igazságszolgáltatásban betöltött 
funkciójáról hallhattak bővebben a résztvevők. A pél
dákkal színesített előadásban bepillantást nyerhettünk a

közelmúlt eseményeiről és a közrendbe ütközés kérdés
körének újraértelmezéséről is.

A konferencia harmadik és egyben záró részében buda
pesti és pécsi PhD-hallgatók tartottak előadásokat. A sort 
Szabó Diána kezdte a joghatósági szabályok kimerítő 
ismertetésével. Az öt követő előadásokban az 1911. évi 
perrendtartástól eltávolodva, de az ahhoz funkcionálisan 
kapcsolódó 1881. évi végrehajtási törvényről esett szó. 
Neizer Norbert előadásában a végrehajtási eljárás korabeli 
szabályait vázolta fel a jelenlévők számára. Az öt követő 
előadásban Dávid Ágnes a törvény hitelezővédelmi szabá
lyait ismertette meg a hallgatósággal, megállapítva, hogy 
a szocialista végrehajtási törvénnyel szemben az 1881. évi 
Vhl. sokkal inkább védte a hitelezők, mintsem az adósok 
érdekeit. Az utolsó előadóként Czoboly Gergely mutatta 
be a rendelkezési elvnek a végrehajtási eljárásban történő 
érvényesülését.

A konferencia nemcsak méltó megünneplését jelen
tette a hazai jogalkotás egyik legsikeresebb alkotásának, 
az 1911. évi Polgári perrendtartásnak, hanem tudomá
nyos szempontból is fontos mondanivalóval rendelke
zett. A Plósz-féle perrendtartás nem kizárólag jogtörténeti 
munka, szabályai nem csak a múltat kutatók számára tar
talmaznak mondanivalót, hanem a ma kodifikátorainak is. 
A régi Pp. ugyanis olyan peijogi mintatörvény, amelyet a 
jogalkotónak érdemes egy kodifikációnál alapul venni, és 
mind a pontosságában, mind pedig a jól sikerült megoldá
saiban követni.

Czoboly Gergely

Jogelméleti konferencia
Japánban

A  Japán Jogfilozófiai Társaság 2010. november 20- 
án és 21-én tartotta éves konferenciáját a fukuokai 
Seinan Gakuin Egyetemen. Az első napon egyéni 

prezentációkul és workshopokai, a második napon pedig 
„a civil társadalom szerepe és az állam felelőssége " téma 
körül csoportosuló tematikus prezentációkat hallgathat
tak a résztvevők. Röviden összefoglalom azokat az elő
adásokat, amelyeken személyesen vettem részt: a „Jog és 
irodalom” témájú workshopot és a második nap összes 
tematikus prezentációját. Talán világossá válik mindezek
ből, hogy egyrészt mennyivel tágabb területnek tekintik 
a jogfilozófiát Japánban, mint nálunk, másrészt hogy az 
itteni kutatásokat is nagyjából ugyanazok a problémák 
foglalkoztatják, mint más országok jogtudományát.

I. Jog és irodalom

A ,jog és irodalonf'-kutatások recepcióját tekintve még 
Magyarország is Japán előtt jár. Ez azért meglepő, mert

az amerikai jogfilozófia hatása John Rawls és a kommu- 
nitarianizmus színre lépése óta egyébként különösen erős 
itt. így ez a workshop jelentős fejleménynek tekinthető az 
irányzat itteni megismertetése szempontjából.

Bár a jogot általában a társadalmi változás eszközének 
tekintik, a fennálló viszonyokat stabilizáló szerepe is van; 
ezzel párhuzamosan az irodalom is rávilágíthat a megol
dandó társadalmi problémákra, másrészt megerősítheti a 
sztereotípiákat. E vonatkozásban tehát a jog és az iroda
lom is kétértelmű. Azonban bármelyik irányt is válassza 
a kutató, a jogi és nem jogi nyelv határának átlépésével, 
az egymás nyelvére való fordítás problémáival kényszerül 
szembenézni. Mindezeket előrebocsátva nyitotta meg Ta- 
niguchi Koichi (Tokyo Metropolitan Egyetem) az előadá
sokat, amelyek szervesen egymásra épülve követték egy
mást. Először Kobayashi (Meiji Egyetem, PhD-hallgató) 
a jog és irodalom irányzat történeti fejlődéséről, illetve 
a narratíva- és retorikaelméletről beszélt. Legfontosabb 
kérdése, hogy a fiktív „sztoritól” megkülönböztetendő 
eseménysort egy adott nézőpontból rekonstruáló „narra
tíva” létezését milyen mértékben lehet figyelembe venni 
a joggyakorlatban.

Ikeda (Tokyo Egyetem, PhD-hallgató) egy másik néző
pontból, a gender-problémák középpontba állításával mu
tatta be a jog és irodalom lehetőségeit, különösen a társa


