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nem csapnak át: ott a miniszter rendelkezési joga a gya
korlatban alig érezhető..., mihelyt azonban a társadalom 
szervezetének valamely részében a béke megbomlik, azon
nal az ügyészségeket rántja elő a hatalom, s azzal akarja 
orvosolni a társadalom betegségét." Talán nem véletlen, 
hogy a közvélemény annak az ügyészségnek az intézkedé
sében nyugszik meg, melyikről látja és tudja, hogy távol 
áll a politikától és az igazságszolgáltatásnak -  Vargha ki
fejezésével élve -  „ objectiv közege

Szerző müve több funkciót is teljesít. Túlmenően a tör
téneti fejlődés megrajzolásán, egyfajta almanachját is adja 
a ügyészeknek, koronaügyészeknek és az igazságügyi re
formokról elhíresült igazságügyéreknek. Ennek a kitűnő 
könyvnek a megjelentetésével nem egyszerű történeti 
dokumentáció kerül az olvasókhoz (és nyilván a legtöbb 
ügyész könyvespolcára), hanem egy alapvető kézikönyv, 
amely tartalmaz szinte minden fellehető információt az 
ügyészég magyarországi polgári kori históriájáról.

Várjuk a folytatást: a magyar ügyészség történetének 
tablóját 1945 és 2010 között.

A források és a szakirodalom feldolgozása a szerző ala
posságát bizonyítja. Nem véletlen, hogy ennyi ideig tar

tott megírása és a sajtó alá rendezése. Az ügyészségekre és 
bíróságokra vonatkozó joganyag kimerítő feldolgozása, a 
levéltári források hiányos, de egymást kiegészítő tanúsá
gának felhasználása, a szakirodalom teljes körűnek mon
dott ismerete olyan munkát alapozott meg, amely minden 
eddiginél hitelesebb képet ad a magyar királyi ügyészség 
történetéről. „A műben a tények feltárására törekedtem, s 
igyekeztem megvilágítani mindazon kereteket, történése
ket, szabályokat, amelyek közt az ügyészség működött." 
-  íija a szerző. Nos, az olvasó nem kételkedhet benne: a 
célkitűzés megvalósult, szerző törekvése sikerrel járt.

Szerző döntése, hogy ti. a tudományos müvet képi il
lusztrációkkal látja el, kiváló megoldássá érett. A képek, 
arcmások az olvasó számára nem tolakodó módon illuszt
rálják, érzékelhető közelségbe hozzák a szervezettörténet 
momentumait, a főügyészek fotói, épületek, iratok képei 
életszerűvé varázsolják a tények világát. Nánási László 
kitűnő munkával jelentkezett a tudományos könyvpiacon, 
müve a jövőben megkerülhetetlen az ügyészséggel foglal
kozó kutatók számára.
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A  Pécsi Egyetem Jogi Kara és a 
Szlovák Tudományos Akadé
mia közös kiadásában jelent 

meg az angol és német nyelvű tanul
mányokat tartalmazó lnstitutions o f 
Legal History -  With Special Regard 
to Legal Culture and History című 
könyv. A kötet szerkesztői. Béli Gá
bor, Duchonová Diana, Fundárková 
Anna. Kajtár István és Peres Zsuzsan
na gondos munkát végeztek. A könyv 
végén mindegyik írás angol vagy né
met, illetve magyar és szlovák nyelvű 
összefoglalása is olvasható. A szer
zők horvát, lengyel, magyar, oszt
rák, szlovák és szerb jogtörténészek, 
történészek. A munka tanulságos és 
expresszív körképet ad Közép-Európa 
történelméről, jogtörténetéről. Az idő
beli kontextus: alapvetően az újkor, koraújkori és közép
kori kitekintéssel. A térbeli kontextus a Balti-tengertől az 
Adriáig teijedő régió: lengyel, cseh és szlovák, magyar,

osztrák, horvát, szerb jogtörténeti intézményekről olvas
hatunk tanulmányokat.

Egy többszerzős, konkrétan 31 szerző által írt tanul
mánykötet részletekbe menő áttekintése meghaladja egy 
recenzió kereteit. Épp ezért azt az utat választottuk (nem 
követve teljesen a kötet szerkesztési rendjét), hogy néhány 
érdekesebbnek gondolt témakört kiemelünk. Ez tagadha
tatlanul szubjektív eljárás, mégpedig kétszeresen is szub
jektív. Egyrészt azért, mert elsősorban olyan szemszögből 

közelítünk az írásokhoz, hogy azok 
milyen metszéspontokat és új szem
pontokat kínálnak a történész szakma 
számára, illetve jogfilozófiai szem
pontból milyen tanulságokat hordoz
nak e jogtörténeti kutatások, másrészt 
bővebben foglalkozunk azokkal a ta
nulmányokkal, amelyek az általunk 
oktatott, illetve kutatott korszakokra 
eső problematikát tárgyalják. Termé
szetesen bizonyos reflexiókat is igyek
szünk megfogalmazni a tárgyalt met
széspontok, témák kapcsán, s ezáltal 
egy összbenyomást kialakítani erről a 
komoly kutatási eredményeket felvo
nultató munkáról. Az említett és vál
lalt szubjektivitást talán ellensúlyozza, 
hogy e recenzió egy történész és egy 
jogfilozófús közös munkája, azaz két 
diszciplína egymást kiegészítő látás

módja alapján született.
A kötet tanulmányainak jelentős része nagyon határo

zottan, ha szabad ezt a metaforát használnunk, egy hosszú _
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távon működő, azaz történelmi ciklon képét idézi fel. És 
itt elsősorban nem a pusztító erőre kell gondolnunk, ha
nem inkább arra, ahogy a ciklon beszívja, magához vonz
za a peremén lévő entitásokat. A ciklon forgataga a már 
említett (a Balti-tengertől az Adriáig) terjedő népeket, or
szágokat fogja át, s pereme a Nyugat (ami persze történel
mileg a centrum volt, míg a „ciklon” területe a periféria), 
a másik oldalon pedig Oroszország. Kevésbé metaforiku
sán fogalmazva: egy olyan történelmi út képe áll össze a 
tanulmányokból, amelynek szereplői mindig is figyelmet 
fordítottak arra, hogy a környezetüktől tanuljanak.

A környezet alatt elsősorban a római jogi hagyományt, 
a német, illetve az osztrák polgári törvénykönyvet és 
a Code Civilt érthetjük. Legyen szó pl. az ajándékozási 
szabályokról a szerb középkori jogban (Srdan Sarkié), a 
csődjog szabályozásáról a 19. századi Magyarországon 
(Korsósné Delacasse Krisztina), az igazságos érdek fo
galmáról a csehszlovák magán- és munkajogban (Tomas 
Gábris), a jogalap nélküli gazdagodás szabályairól a két 
világháború közötti lengyel kötelmi jogban (Jan Halber- 
da) vagy éppen a 19. század második felében a horvát jo
gi-politikai rendszert modernizáló Iván Mazuranic kormá
nyának tevékenységéről (Josip Vrbosic-Visnja Lachner).

Ennek a közép-európai régiónak a kulcsfogalma a 19. 
századi jogtörténetet illetően a modernizáció. Ugyanis a 
közép-európai régióban megfigyelhető tanulási készség 
mögött egyértelműen modernizáló törekvések álltak, a 
fejlettebbnek ítélt környezethez való felzárkózás vágya. 
Persze nem kell idealizálni ezt a modernizációs hullá
mot. Nem ritkán döntő tényezőként jelent meg a Habs
burg Monarchia politikai-katonai dominanciája. S ebből a 
dominanciából fakadva az Osztrák Polgári Törvénykönyv 
(OPTK) kulcsszerepet játszott ebben a régióban. Ezt mu
tatja egyébként, hogy öt tanulmány is részletesen vizsgál
ja az OPTK-t, illetve annak hatását (Wilhelm Brauneder, 
Homoki-Nag\’ Mária, Elisabeth Berger, Márkus Steppan, 
Herger Cs. Eszter). Az OPTK-t mindenképp sikeres ko- 
difikációnak tarthatjuk. Ugyanis a Svájctól Oroszországig 
teijedő területen, nagyon eltérő jogi kultúrákban, különbö
ző nemzetek egyaránt jól tudták használni a magánjog vi
lágában. Sikerességét, használhatóságát éppen az mutatja, 
hogy amikor hatályon kívül helyezték, akkor is igény volt 
arra, hogy a továbbiakban alkalmazzák. így volt j >1. 1860- 
ban, amikor Magyarországon az Országbírói Értekezlet 
hatályon kívül helyezte, ám Deák Ferenc azt javasolta: 
addig maradjon hatályban, míg a magyar törvénykönyv el 
nem készül. S így is lett. A magyar bírói gyakorlat a hazai 
szokásjogban kialakult szabályokhoz csak speciális ese
tekben fordult segítségül. Hasonlóképp az OPTK sikeres 
hatástörténetét mutatja Liechtenstein, ahol ugyan az 1920- 
as évektől megjelent az OPTK mellett a svájci jog recepci
ója, ám e kettő együtt, kiegészülve a liechtensteini „saját” 
joggal, hatást gyakorolt az európai közösségi jogra is.

Talán éppen ezzel a hatástörténettel is összefüggésbe 
hozható, hogy a 19. század utolsó negyedében felerősö
dött Magyarországról az elvándorlás. A hirtelen megindult 
iparosodás lehetőséget kínált a szegény sorsúak számára, 
hogy szerencsét próbáljanak a gazdaságilag felemelkedő

__városokban. Ennek során bízhattak abban, hogy a jogi
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szabályozás alapvetően hasonlatos a Monarchia más te
rületein is. S ez, akarva-akaratlanul, de ösztönzést adott 
a megélhetést nehezen biztosító szülőföld elhagyásához. 
Ugyanakkor a Monarchián belüli, sőt e határon túli ván
dorlás tömeges mérete a 19. század utolsó negyedében 
felvetette Magyarországon a migráció szabályozásának 
szükségességét. E törekvésről és egyúttal ennek kudarcá
ról is olvashatunk a kötetben (Pálvölgyi Balázs).

A  büntetőjog, a büntetés-végrehajtás területét vizsgá
ló tanulmányok sajátossága, hogy a büntetés, a szankció 
alkalmazásának és megvalósításának problematikáját más 
területekkel való kapcsolódásban ábrázolják. Konkrétan a 
közigazgatás (Máthé Gábor), illetve az alkotmányjog ösz- 
szefüggésében (Szabó István), vagy éppen kitekintéssel a 
nagyvárosi életben megjelenő elszegényesedésre, a mo
dem élet normavesztésére és a börtönépítészet fellendülé
sére (Mezey Barna).

A könyvben két olyan tanulmány is szerepel, amely tör
téneti jellege ellenére különleges aktualitással bír (a mai 
magyarországi lakossági devizaadósságok kapcsán), s egy
ben annak is kiváló bizonyítéka, hogy a jogtörténet nem 
öncélú, „antikvárius” műfaj. A szerzödésellehetetlenülés el
vének kialakulásáról (Tomislav Karlovic) van szó, valamint 
annak gyakorlati alkalmazásáról a 20. századi lengyel jog
ban (Kazimierz Báron). Az ezt kifejező clausula rebus sic 
stantibus a 15. században keletkezett, de a megjelenéséhez 
vezető jogi diskurzus sokkal korábbi. Bár Cicero, Seneca 
írásai fontos bázisát képezték annak az érvelésnek, amely 
e jogintézmény irányába mutatott, mégis egy igencsak hét
köznapi és mindenkit érintő dolog, a pénzrontás volt a köz
vetlen kiváltó ok, ami miatt a 12. századtól a jogászok és a 
skolasztikus filozófusok érdeklődésének látókörébe került. 
Azaz: a kamara haszna gyakorlata váltotta ki a középkorban 
az erről szóló diskurzust. Érdekes, bár praktikus okok miatt 
érthető, hogy a természetjogi iskola végül is miért dobta ki 
a 18. században a rebus sic stantibus elvet -  a pacta sunt 
servandát favorizálva-, noha ez az elv valóban leginkább a 
józan észből merítheti érveit.

Ezzel a kérdéssel rokon téma az „igazságos érdek" fo
galma, amely kifejezés Csehszlovákiában a szocializmus 
idején élte virágkorát a munkajogban, de már a két világ
háború közt is érvényben volt. Az „igazságos érdek” nem 
a , jogos érdek” szinonimája, mely utóbbi „speciális jogon 
alapult”, hanem a jó erkölcsből származtatható (Tomas 
Gábris) -  ennélfogva szintén a természetjogra vezethető 
vissza.

A szavatosságvállalás kérdésének taglalása a középkori 
magyar jogban (Béli Gábor) még egyértelműbb metszés
pontot kínál a jogtörténet és a történetírás közt. Azt a kér
dést taglalja jogeseteken keresztül a szerző, hogy milyen 
szerepet játszott a párbaj a jogi viták megoldásában, ami
kor is a vitát a felek, illetve képviselőik párbaj útján dön
tötték el. Itt nyilvánvalóan az istenítélet számos formájá
nak (pl. tüzpróba, vízpróba) egyikével szembesülünk, és 
talán élni lehet a gyanúperrel, hogy az eljárás átalakulása 
összefüggésben lehet az istenítéletek pápai tiltásával a 13. 
század elején.

Az ezredfordulót követő évszázadokban (11-12. szá
zad) megfigyelhető egy közös jelenség a közép-európai
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királyságokban. A divisio regnixö\ van szó, azaz arról, 
hogy a világi hatalom megosztására való törekvés -  di
nasztikus konfliktusok miatt, vagy éppen azok megelő
zése okán -  miként formálta a politikai életet (Bagi Dá
niel). Gondoljunk csak a ducatus intézményére a magyar 
történelemből, de hasonló megoldásokkal találkozhatunk 
ezen évszázadokban a Cseh és a Lengyel Királyságban 
is. Érdekes módon ellenpontozza a kötetből a „nagy bi
rodalmak” hatalomfelosztási modelljét egy egészen „kis 
birodalom” hatalomkoncentrációja. Ez a „kis birodalom” 
nem más, mint a tengeijáró hajó (Kajtár István). A hajó
parancsnok jogosítványainak szabályozásában a külön
böző tengeri hatalmak, köztük a magyar is, abban egyek 
voltak, hogy a parancsnok (kapitány) a hajóján a legfőbb 
úr, és ezzel összhangban a felelőssége is korlátlan -  felette 
már csak Isten áll (Master next God).

A szláv területek középkori jogfejlődésével kapcsolat
ban a jogtörténész ugyanazzal a problémával szembesül, 
mint a történész: a források sporadikus voltával, illetve 
sok területen teljes hiányával. Léteznek ugyan törvény- 
könyvek, mint pl. Dusán Istváné, viszont alig van hasz
nálható forrás arról, hogy miként funkcionáltak a jog- 
intézmények a gyakorlatban. így pl. a szerb jogban az 
ajándékozás kérdését jogeseteken keresztül nem lehet 
tanulmányozni, mivel egyetlen konkrét ilyen szerződés 
sem maradt fenn (Srdan Sarkié). Ugyanakkor egy másik, 
a történészeket és jogtörténészeket szorosabban összekötő 
problémát is felvet a szerző Dusán István törvénykönyve 
kapcsán: nevezetesen azt, hogy mennyiben volt a jogalko
tás az uralkodói presztízst szolgáló lépés, illetve a valós 
igények eredménye. Dusán István 1346-ban lett cár -  a 
törvénykönyv is valószínűleg ide datálható, indoklása pe
dig így szólt: „törvényt kell alkotni, amilyennel illendő, 
hogy rendelkezzünk”. Továbbgondolásra érdemes a fel
vetés orosz viszonylatban: Vajon IV. Iván miért adott ki új 
törvénykönyvet 1550-ben, amely egyébként nagyrészt az 
1497-es Szugyebnyikei követte? Talán a cárrá koronázás 
ténye 1547-ben erősebb volt, mint egy új törvénykönyvre 
való igény -  különösen, ha tudjuk, hogy jelentős szerb ha
tás érvényesült a 15-16. századi Oroszországban. Ehhez 
a problematikához kapcsolható a Kijevi Rusz jogforrá
sainak kialakulását és hatástörténetét vizsgáló tanulmány 
is (Font Márta). Ebből megtudjuk, hogy nemcsak az je
lent nehézséget a kutatónak, amikor a források hiányával 
szembesül, hanem az is, amikor a források nagyon kü
lönböző szövegváltozatban maradtak az utókorra. Ezek a 
jogforrások egyházi és világi eredetűek voltak. Az utóbbi 
vonatkozásában különösképp érdekesek azok a kereske
delmi szerződések, melyek a Hanza-városokkal való ke
reskedelmi kapcsolatokról tanúskodnak. Nagyon jól mu
tatják. hogy a politikai különállás egyáltalán nem jelentett 
a kereskedelemben átléphetetien határt, sőt, a kereskedel
mi kapcsolatok kihatottak a jogi kultúra alakulására.

A 18-20. századi lengyel jogfejlődéshez kapcsoló
dó tanulmányokból megtudhatjuk, hogy Lengyelország 
felosztása milyen nagymértékben befolyásolta az egyes 
régiók jogfejlődését, és ez milyen problémát jelentett az 
első világháború után, amikor Lengyelország újra önál
ló államként jelent meg Európa térképén (Jan Halberda).

Ugyanakkor az is kiderül, hogy a valóság tarkább volt an
nál, mint ahogy gondolnánk. Lengyelországot ugyan há
rom nagyhatalom osztotta fel, de jogi tekintetben mégis 
négy nagy régióra oszlott (a negyedik a francia jog volt), 
sőt egy kis apró területen pedig éppen a magyar jog volt 
érvényben. A porosz, orosz, osztrák jogra való áttérés a 
lengyel és a litván jogról ugyanakkor hosszú távú társadal
mi és etnikai feszültségeket generált a társadalmi moder
nizáció (jobbágyság eltörlése) ellenére (Pqksa Wlasislav), 
ami egyértelművé teszi, hogy pl. a 19. századi lengyel na
cionalizmus tanulmányozása során megkerülhetetlen en
nek a kérdésnek a beható vizsgálata.

A jogrendre nemcsak az állam felosztása, hanem adott 
esetben az államiság megváltozását eredményező egészen 
más típusú esemény is hatással lehetett. Az 1867-es ki
egyezés közjogi vonatkozásai jól ismertek, viszont ennek 
a magyarországi közrendre gyakorolt hatása aligha (Csa
pó Csaba). Az erről szóló tanulmány azt taglalja, hogy 
az alkotmányos váltás egyik nem szándékolt velejárója a 
közrend összeomlása volt Magyarország sok területén -  
a közjogi váltás így olyan következményekkel járt, hogy 
„szinte korlátlan joggal felruházott királyi biztos” kikül
désére is szükség volt, ez pedig paradox módon éppen a 
neoabszolutizmus időszakát idézte fel.

Végül, de nem utolsósorban, az ókori kelettel foglal
kozó, a Szasszanida Perzsia valláspolitikájának jogi vo
natkozásait boncolgató tanulmány (Jany János) is érde
kes áthallásokkal bír a történész számára. Hasonló elemek 
fedezhetők fel ugyanis a 17. századi európai hatalmak 
valláspolitikájával, köztük Oroszországgal kapcsolatban. 
Mivel a zoroasztrizmus a Szasszanida monarchia állam
vallása volt, így az államegyháztól elpártoló hitehagyók 
főbenjáró bűnt követtek el, akiket pl. máglyahalállal bün
tettek. Érdekes párhuzama van ennek az 1649-es orosz 
törvénykönyvben, amely tüzhalállal büntette azt a muszli- 
mot (tehát nem az áttérőt), aki egy ortodox hitüt arra vett 
rá, hogy áttéijen az iszlámra. A keresztényekre vonatko
zó törvényhozást és ítélkezési gyakorlatot viszont az az 
elv mozgatta a Szasszanida monarchiában, hogy a vallási 
hovatartozás egyben a politikai lojalitás alapja is. Ez pe
dig akkor lett különösen fontos, amikor a kereszténység a 
nagy ellenség, a Római Birodalom államvallása lett (380). 
Ettől kezdve a perzsa kormányzat egy „ötödik hadoszlo- 
pof ’ látott a keresztényekben.

A vallási/felekezeti hovatartozás, mint a politikai lojali
tás alapja a 17. századi Európában is erőteljesen érvénye
sülő elv volt, amely az ún. konfesszionalizmus politikai 
vonásának tekinthető. Ennek hatására a 17. század elején 
kiűzték a moriszkókat (azokat az arabokat, akik ugyan át
tértek a kereszténységre, de kulturális különállásuk miatt 
mégsem tartották őket igazi keresztényeknek) Spanyolor
szágból (1609), 1685-ben pedig a hugenottákat Francia- 
országból, egy erőszakos áttérítési politika lezárásaként. 
Oroszországban szintén egy erőszakos térítési politika 
kezdődött a 17. század végétől a muszlimokkal szemben, 
amikor Oroszország közvetlen konfliktusba került az Osz
mán Birodalommal.

Időben, térben és téma tekintetében is messze áll ettől a 
kérdéstől a cégek államosítása a második világháború utá



ni Eszéken -  vagy mégsem? Az államosítások hivatalos 
okaként ugyanis azt hozták fel, hogy azok tulajdonosai a 
háború idején összejátszottak az ellenséggel (Miro Gar- 
das-Josip Vrbosic).

Egy további tudományterület, amely profitálhat a kö
tetből, a néprajz, nevezetesen a jogi néprajz körébe tartozó 
tanulmányból (Nagy Janka Teodóra). Érdekes, hogy a 18. 
század végétől a „gyakorlati motiváció a népek jogszoká
sainak összegyűjtésére az orosz területeken található meg 
először”. Azaz egy olyan birodalom területén, ahol éppen 
még gyerekcipőben járt a jog művelése, jogtudományról 
pedig a 19. századig, a Szperanszkij nevéhez fűződő kodi- 
fikáció előtt nem is igen beszélhetünk.

De lépjünk vissza egy kicsit az időben, és fordítsuk 
figyelmünket a 16-17. századi magyar udvari kancellá
ria hivatalnokai felé. A kötet egyik tanulmányából meg
tudhatjuk, hogy a kancellárok egyben egyházi tisztvi
selők is voltak, így nem kellett egy bő javadalmazásról 
gondoskodni, hiszen egy püspöki rangban lévő személy 
fenntartásához egy püspökség tartozott (Fazekas István). 
Ugyanakkora kancelláriai titkárok körében mára 16. szá
zad végétől megjelentek a jogi végzettséggel rendelkezők, 
ami a szakszerűbb munkavégzést segítette. Ám az a hiva
tali helyzet, hogy csak a kancellár és a titkár rendelkezett 
rendszeres fizetéssel, a korrupció veszélyét hordozta. Ma 
is tanulhatunk ebből: lehet, hogy a túlzott spórolás na
gyobb társadalmi költséggel jár (hogy finoman jelezzem 
a korrupciót).

Az osztrák és a magyar arisztokrácia közötti kapcsola
tok több évszázados hagyománnyal bírtak. E kapcsolatok 
cementjét adták a családi (házassági) kötelékek, amelyek
ből egyrészt természetesen következett a politikai állás
pontok rokonsága; másrészt pedig az öröklési jog terü
letén megfigyelhető kölcsönhatások (Peres Zsuzsanna). 
Ennek a kapcsolati rendszernek a mikrovilágát mutatja 
Pálffy Pál nádor és Maximilian von Trauttmansdorff sze
mélyes és egyúttal politikai-intellektuális viszonya (Anna 
Fundárková). Az utóbbi Pálffy sógora volt, és persze azt 
sem feledhetjük, hogy a Habsburg Monarchia bel- és kül

politikájának akkoriban vezető egyéniségéről van szó. 
Korunk profán nyelvezetén úgy is fogalmazhatunk, hogy 
családi beszélgetésekben országrészek sorsa dőlhetett el. 
Szintén az arisztokrácia világát elemzi az a tanulmány, 
amelyből megtudhatjuk, hogy a főúri udvarok szabályai, 
konkrétan Esterházy Miklós nádor udvaráról van szó, nem 
egyszerűen leképezték a császári (királyi) udvar viselke
dési szabályait, hanem mintát is adtak annak (Diana Du- 
chonová), és ennek során az erkölcsi elvek kaptak köz
ponti szerepet. Az Esterházy Miklós udvarában dolgozók 
mindig világosan tudták, hogy mit várnak el tőlük, s hogy 
szabályszegésért milyen szankció jár.

A színvonalas jogalkotás (legyen szó akár jogátvétel
ről), a jogalkalmazás jól képzett jogászokat, hivatalnoko
kat kíván, és persze a jogszabályok megfelelő közzététe
lét. Ezekről is olvashatunk a kötetben (Gernot Kocher). 
A normák publikussága egyaránt fontos volt a hivatalok 
működése szempontjából, és azért is, hogy a jognak alá
vetettek világosan lássák cselekvéseik jogi kereteit. Ar
ról sem feledkezhetünk meg azonban, hogy ez a jogász- 
képzés számára tananyagot biztosított. így pl. II. József 
idején elrendelték a jogi közlöny rendszeres felolvasását. 
Azt, hogy milyen fontos volt a jogászképzés, jól érzékel
teti, hogy Mária Terézia uralkodása alatt kétszer is (1753,
1774) szabályozták. Mégpedig arra törekedve, hogy annak 
időtartama (2,3 és 5 éves képzés) és tartalma összhangban 
legyen a jövőbeli, a képesítés megszerzése után ellátandó 
szakmai feladatokkal. A jogászképzésben felerősödött az 
állami feladatok kielégítésének igénye. A .jogi-politikai” 
stúdiumok megjelenése egyértelműen kifejezte a közjogi 
témakörök jelenlétét. Igencsak kínálkozik az aktualizá
ló kérdés: amikor mostanában arról hallhatunk, hogy a 
jogászképzésben felszámolják az állami finanszírozást, 
mintha elfeledkezett volna arról a képzést „megrendelő 
állam”, ami pedig már 250 évvel ezelőtt ismert volt, hogy 
jogászokra az állami szolgálatban is szükség van.

Karácsony András -  Sashalmi Endre
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