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A pályatársak, a kollégák a tanítványok két ünne
pi kötetet megtöltő tanulmányokkal tisztelegtek a 
70. születésnapját ünneplő Máthé Gábor profesz- 
szor előtt. A két kötet - Magister Scientiae et Reipublicae, 

valamint a De apicibus iuris disputare -  önmagában jelzi, 
hogy nem megszokott életpálya szemtanúi lehettek a szer
zők. Az előbbi kötet a Corvinus Egyetem Közgazdaság
tudományi Kara Jogtudományi Tanszékének, míg a máso
dik a Károli Gáspár Református Egyetem Jogtudományi 
Intézete munkatársainak a tollából jelent meg. Mindehhez
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még meg kell jegyezni, hogy a szerzők egyben az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karának kutatói is. A szerzőknek 
ez a széles köre jelzi: az ünnepelt oktatói pályája során 
több egyetem hallgatóit vezette be az alkotmány- és köz
igazgatás-történet rejtelmeibe, egyben utat is mutatva ez
zel, hogy a 20-21. század kihívásaira hol találják meg a 
választ.

A szerzők tisztelgő tanulmányaikkal akarva-akaratla- 
nul az ünnepelt által is kutatott témákhoz nyúltak, s ezzel 
keretet adtak annak a kutatási területnek, amely az ünne
peltet jellemzi.

A Magister Scientiae et Reipublicae kötet szerzői valójá
ban két ünneplésre méltó évszám köré készítették el írá
saikat. A 70. születésnap az egyik és a 45 éve folyó oktatói 
és kutatói munkásság a másik, ami előtt fejet kell hajtani. 
Ha a pályatársak írásait kezébe veszi az olvasó, átfogó ké
pet kap az ókortól napjainkig ívelő államelméleti, alkot
mány- és közigazgatás-történeti fejlődésről, amely elsőd
legesen Európát, ezen belül Magyarországot érinti.

Rácz Lajos széles hátterét vázolja fel a görög város
államok, s elsősorban Európa fejlődésére is meghatározó 
Athén alkotmányjogi fejlődésének A polisok kormányzása 
című tanulmányában. Rácz Lajos, az őt jellemző széles lá
tókörrel, nemcsak egyszerű leírását adja annak, miképpen 
fejlődött a lükurgoszi alkotmányból kiindulva Athén köz
igazgatási-társadalmi struktúrája, hogyan változott meg 
mindez a szolóni reformoknak vagy éppen Periklész ren
delkezéseinek köszönhetően, az egymástól is elszigetelt 
városállamok miképpen léptek szövetségre egymással, s 
mindez hogyan vezetett az ókori görögök tragédiájához, 
hanem azt is kiválóan érzékelteti, hogy a görög demokrá
cia szabályai miért és hogyan alakultak át, mit jelentett a 
törvénytelenség vádja, vagy a cserépszavazás intézménye,
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s mindezen jogintézmények hogyan hatottak a későbbi ál
lamok fejlődésére, a későbbi évszázadok államelméleti 
irányzataira.

Takács Péter tanulmánya az újkori Európában meg
jelenő államelméleti tételek magyarországi képviselőit 
mutatja be. A szerző inkább csak felvillantja azokat a 
pontokat, ahol a magyar gondolkodóknál termékeny ta
lajra találtak Európa nagy gondolkodóinak a tételei, el
képzelései. Így kaphat az olvasó bepillantást abba, hogy 
Machiavelli, Jean Bodin, Otto von Gierke vagy Justus 
Lipsius műveit előbb csak lefordították, majd a nyomta
tásban megjelent művek terjesztésével hozzájárultak az 
abszolutista államberendezkedés igazolásához. A szerző 
jól érzékelteti azt a „paradox” 
helyzetet, hogy ha a magya
rok elfogadják az európai ál
lamelméleti tételeket, akkor a 
Habsburg-, idegen uralkodók 
politikáját támogatják, ha el
lene mondanak, akkor korsze
rűtlenek maradnak. Ezzel ma
gyarázható a szerző szerint, 
hogy a magyar államelméleti 
szakirodalom kezdeti szaka
sza Erdélyre koncentrálódott.
A természetjog, a felvilágo
sodás ideológiája aránylag 
gyorsan éreztette hatását, ami 
a közigazgatástan elméleti ki
alakításához is vezetett. Miu
tán a kameralisztika oktatását 
a nagyszombati egyetemen is 
engedélyezte az uralkodó, az 
új tan magyar képviselői -  pl.
Gyurkovics Ferenc, Karvasy 
Ágoston -  megjelentek a ma
gyar államtani irodalom kép
viselői között.

Ha már az újkor európai ál
lamelméleti irányzatainak ha
tása vizsgálat alá került, akkor 
Egedy Gergely a 20. század 
egyik meghatározó irányza
tának, a szociológiai irányzat 
képviselőjének, Franz Oppenheimernek az egyes tételeit 
ismerteti, s egyben leszögezi, hogy a „tanulmány csak a 
legelső lépést tette meg -  Oppenheimer életműve további 
elemzésre vár a hazai társadalomtudományban.”

Halász Iván, követve azt a koncepciót, amely a magyar 
államfejlődést európai összevetésben vizsgálja, a cseh tör
téneti államjogi programot elemzi tanulmányában. Össze
hasonlító alkotmányjogi munkaként különösen jó példa 
Magyarország és a cseh állam fejlődésének összehason
lítása. A perszonálunió keretei között Magyarország a 
Habsburg Birodalom részévé, míg a Cseh Királyság 1620 
után örökös tartománnyá vált. A szerző meggyőző módon 
bizonyítja, hogy milyen párhuzamok és milyen ellent
mondások mutathatók ki a cseh és a magyar polgári, nem
zeti állam létrejöttének folyamatában, s a cseh történeti-ál-

lamjogi program miképpen válik a cseh polgári politika 
sajátjává, és ezen az elméleti alapon, miképpen építik fel 
az önálló Csehszlovákiát 1918 után.

Müller György a parlamentáris berendezkedés kor- 
mánymodelljét elemzi a rendszerváltástól az Alaptör
vény elfogadásáig. A magyar alkotmányos rendszerben 
a kormány szerepét alapvetően az 1848:3. törvénycikk 
határozta meg. A miniszteri felelősség bevezetésével a 
törvényhozó és a kormányzati hatalom egymáshoz való 
viszonyát alapjaiban határozta meg a polgári átalakulás 
idején. A rendszerváltás éveiben, 1989-től kezdődően 
ismét a polgári állam újbóli kialakításának lehettünk 
résztvevői, s ebből a szempontból döntő jelentősége

volt annak, hogy 1989-ben 
megváltozott a kormányfő 
alkotmányjogi helyzete, és 
szabályozásra került a politi
kai felelősség, ismertebb ne
vén a bizalmatlanság kérdése.
A szerző végigköveti azokat 
a terveket, elképzeléseket, 
amelyek a kormány, illetve 
a kormányfő alkotmányjogi 
helyzetére vonatkoztak, ki
térve az ún. kétharmados tör
vények kialakulásának hát
terére, valamint arra, hogy a 
törvényhozó hatalom mellett 
nemcsak a kormányzati ha
talmat kellett újból definiálni 
a parlamentáris keretek kö
zött, hanem az életre keltett 
Alkotmánybíróságot is el 
kellett helyezni, sőt az újból 
életre hívott állami Számve
vőszéknek is meg kellett ta
lálni a helyét.

Ugyancsak az Alaptörvény 
megszületését megelőző nagy 
alkotmányjogi kérdést vesz 
górcső alá tanulmányában 
Takács Albert, amikor a két
kamarás országgyűlés prob
lematikáját elemzi. Könyvtár

nyi irodalma van a törvényhozó testületek szervezetének 
és az ezt megalapozó államelméleti elképzeléseknek.
A szerző az angol történeti gyökerek bemutatása után a 
kétkamarás rendszerek tipológiáját vázolja, ezzel alapoz
va meg a kérdésfelvetést: mi indokolja, hogy egy ország 
egy- vagy kétkamarás törvényhozó testületet hívjon élet
re. Magyarországon történeti alapja és hagyománya van a 
kétkamarás országgyűlésnek, azonban ezt a hagyományt 
előbb 1918-ban, majd 1944-ben megszakították. A kérdés 
az, vissza lehet vagy vissza kell-e állítani a kétkamarás 
rendszert? Elég-e a történeti hagyomány, vagy a megvál
tozott politikai, társadalmi struktúra legalizálja az egyka
marás törvényhatalom létét.

Kis Norbert a szabálysértési jog kodifikációs kérdé
seiről írt tanulmányával tiszteleg az ünnepelt előtt, hiszen
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Máthé Gábor a közigazgatási büntetőjogi iskola egyik 
meghatározó tagja. A szerző által felvetett kérdés a követ
kező: rendszertanilag hol helyezkedik el a szabálysértési 
jog, mennyiben befolyásol
ja  e terület szabályozását a 
büntetőjog, és mennyiben a 
közigazgatási jog? A szerző a 
21. század viszonyait röviden 
elemezve választ is ad, s ki
jelenti, hogy „a szabálysértési 
jogterület felbomlását tudo
másul kell venni”. Összegző 
javaslataiban azonban olyan 
kodifikációs megoldásokat ja
vasol, amelyek ténylegesen a 
21. század kodifikációs törek
véseinek nagy feladatai közé 
tartoznak majd.

Hollán Miklós a büntető
jog területéről a közigazga
tásban dolgozók felé irányuló 
veszélyre irányítja az olvasó 
figyelmét: a befolyással üzér
kedő ügyfél büntetendőségé- 
re. Igazi dogmatikai elemzését 
adja a szerző, miképpen ítélje 
meg az ügyfél magatartását, ha 
az 1978. évi IV törvény nem 
rendezi pontosan a kérdést.
Lehet-e ennek a cselekmény
nek passzív és aktív változa
ta? Tettesként vagy részesként 
kell-e megítélni az elkövetőt? Milyen mértékű a társada
lomra veszélyessége ennek a cselekménynek? Mind-mind 
olyan kérdés, amelynek megválaszolása alapvetően szük
séges ahhoz, hogy egy cselekmény büntethető legyen.

Imre Miklós a koncesszió europanizálódásáról ír, fel
vetve azt a kérdést, „hogy a közszolgáltatásokat az állam 
működtesse, vagy a magánvállalatok hatékonyabban ké
pesek-e ellátni ezeket a feladatokat”. Mivel a koncesszi
ós jogviszony részben köz-, részben magánjogi jellegű, 
a közszolgáltatások vonatkozásában nem mindegy, hogy 
melyik oldalát erősíti a jogalkotó.

Tózsa István a közigazgatás modernizációjával össze
függésben az e-goverment lehetőségeinek kiterjesztéséről 
értekezik. Török Gábor a jogállamiság létét és kritériuma
it elemzi három tételben, leszögezve, hogy a jogról val
lott felfogásának két alappillére van. Az egyiket Karl von 
Savigny jelenti, aki kifejtette, hogy „a jog nem pusztán 
az ész terméke, hanem a hagyományok és az adott társa
dalom alapvető nézeteinek összessége”. A másik pillért a 
római jog alkotja, amelyből származtatjuk ezt a bölcsessé
get: „summum ius summa iniuria”.

Tamás András Meditációjában az erkölcs és a jog vi
szonyát elemzi a jogbölcselet eszmerendszerében, még
is a valóság, mai életünk mindennapi szintjén feltéve a 
kérdést: „Ugyan mi lehet az állampolgároknak, az álla
moknak, sőt az emberiségnek fontosabb az etikánál, az er
kölcsnél és a jognál?”
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A tisztelgő kötet szerzői között Orosz Ágnes a könyv- 
könyvtár-könyvtáros viszonyáról mesél az ókortól nap
jainkig terjedő időszakból, amely viszony döntően átala

kulóban van a 21. században, 
de nem feledhető, hogy e 
hármas alapjaiban határoz
ta meg az embert. A kutató 
nem létezhet könyvtár nélkül. 
A történeti-elméleti kérdése
ket boncolgató ember nem 
lehet meg a könyvtárakban 
megőrzött könyvek, s az azok 
által megőrzött ismeretek nél
kül. Az ünnepeltnek olyan 
könyvtára van, amely irigy
lésre méltó, s amely segítette 
őt pályáján előrehaladni.

A tiszteleti kötet az ünne
pelt 45 évi tudományos mun
kájának válogatott bibliográfi
ájával zárul. Ha ebbe a részbe 
belelapoz az olvasó, akkor iga
zat ad a recenzensnek, hogy 
a szerzők úgy tisztelegtek 
Máthé Gábor előtt, hogy ta
nulmányaikkal az általa már 
felvetett kérdésekre kíséreltek 
meg választ adni, vagy újabb 
kérdéseket vetettek fel tovább
gondolásra. Ezt a szellemi ,já- 
tékot” csak szépítik azok a 
képek, amelyeket a szerkesztő 

az egyes fejezetek elé helyezett, mintegy megelőlegezve, 
hogy a képek láttán az olvasó elgondolkozzon, mi fog kö
vetkezni a könyv lapjain.

***

A másik tiszteleti kötet a pályatársak másik körétől szár
mazik. E kötetben egy kicsit eltávolodnak a szerzők az 
alkotmány és közigazgatás-történettől, azért hogy helyet 
adjanak a szakjogtörténet egyéb ágainak.

Balogh István tollából ismét előkerül az erkölcs és 
igazság, az igazság mint konszenzus bölcseleti problémá
ja. A jogászt, kimondva-kimondatlanul, mindig feszíti az 
erkölcs, az igazság és a jog hármasának egymásra hatása. 
A szerző Habermas koncepcióját elemezve-bírálva foglal 
állást társadalomelméleti kérdésekről.

Ugyancsak jogbölcseleti, azon belül társadalomelméle
ti tanulmánnyal jelentkezik Pokol Béla a „szellemítettség/ 
rögzítettség kategóriapáros”elemzésével. Hegel és Kant 
morálelméletét, Habermas etikai képét elemezve, a törté
neti-jogi iskola tanain át jut el a konzervativizmus és a 
liberalizmus eszmei világához.

Bónis Péter a római jog világába kalauzolja el az ol
vasót úgy, hogy a mai kor szerződéstanának egyik meg
határozó problematikájára keresi a választ. Az akarat és 
a nyilatkozat közötti feszültség, esetleges ellentmondás 
érvényteleníthet egy szerződést. A szerződés keletkezésé-
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nek alapja a jusztiniánuszi kodifikáció óta a felek között 
meglévő akarat-megegyezés, a konszenzus. Ha a szerző
dő felek belső akarata és a kinyilatkoztatott akarata között 
megegyezés van, akkor a szerződés érvényes, azonban, ha 
a kettő között nincs összhang, mert a felek tévedtek, vala
ki megtévesztette őket, kényszer vagy fenyegetés hatására 
mondták azt, amit mások konszenzusnak véltek, vagy ép
pen saját maguk mást nyilatkoztak, mint amit közösen el
határoztak, mind-mind a szerződés érvénytelenségét von
ják maguk után. A szerző alapvetően a glosszátorok tanait 
közvetíti, de ezek a gondolatok a mai ember számára is 
megfontolandók, sőt a 21. század törvénykönyveiben is 
érvényesítendők.

HarmathyAttila a magyar polgári jog történeti fejlődé
sébe kalauzolja olvasóját. A magánjog fejlődését egyrészt 
meghatározták a kodifikációs törekvések, másrészt azok a 
„forradalmi” változások, amelyek forradalmi, politikai in- 
díttatásúak voltak. A magyar magánjog fejlődésében meg
határozó szerepe volt felsőbíróságainknak; ezt bizonyítja 
a Planum Tabulare keletkezése, majd a 19. században ki
mondott tétel, hogy a Kúria döntvényei az alsóbb bíró
ságok számára kötelezők. Ez a folyamat 1945 után meg
szakadt, a megváltozott gazdasági-társadalmi és politikai 
viszonyok következtében az állam ellenőrizni akarta a 
bíróságok működését. Átalakult a kereskedelmi jog rend
szere, s bár az 1875-ben megszületett Kereskedelmi Tör
vényt nem helyezték hatályon kívül, a gazdasági életben 
meghatározó szerepet játszó kereskedelmi szerződések 
szabályait nem lehetett alkalmazni. Ez vezetett el végül 
1959-ben a Polgári Törvénykönyv elkészítéséig. A Ptk. 
azonban nem merevítette meg a polgári jogot, mert ha las
san is, de a változó világ szükségessé tette, hogy olyan 
új területeket is szabályozzanak, mint a társasági jog, a 
fogyasztóvédelem stb. Ez ugyan azt eredményezte, hogy 
a polgári jogot szabályozó Ptk. mellett számtalan más tör
vény született, amelyek lehetővé tették, hogy a magyar 
polgári jog előbb a megváltozott gazdasági viszonyokra, a 
nemzetközi kihívásokra, majd pedig a változó társadalmi 
kérdésekre is választ adjon.

Ugyancsak a magánjog világának egy kis szeletéről 
tudósít Mázi András, amikor az öröklési jog egy sajátos 
intézményét a kötelesrésznek a francia magánjogi gyakor
latban alkalmazott változatát ismerteti. A végintézkedési 
szabadság korlátozását jelentő kötelesrész a magyar jog
rendszerbe osztrák közvetítéssel került, s bár az ABGB-t 
1861-ben hatályon kívül helyezték, az Országbírói Ér
tekezlet által elfogadott Ideiglenes Törvénykezési Sza
bályok ezt fenntartotta. A jogtörténeti elemzések mindig 
frissítően hatnak a jogtudományban, így a francia modell,

illetve annak történeti elemzése meghatározó lehet a jog
intézmény újabb kodifikációja során.

Nótári Tamás a tőle megszokott módon a középkori 
Bajorország jogi életéből villant fel egy kánonjogi vitát, 
kísérletet téve annak bebizonyítására, hogy az Aethicus 
Ister néven utókorra hagyományozott Cosmographia 
szerzője Virgil püspök.

Mezey Barna a büntetés-végrehajtás történetéből, 
azon belül a fenyítőházak történetéből eleveníti fel az ún. 
Schellenwerk kialakulását. Ez eredetileg egy fenyítő esz
köz volt, amelyet megszégyenítő büntetésként alkalmaz
tak. A koldusokat igyekeztek közmunkára ítélni, majd éj
szakára szállást biztosítottak számukra. Bár a szállás egy 
éjszakára szólt, a koldusok újabb és újabb tömege jelent 
meg azokban a városokban, ahol, ha csak ideiglenesen is, 
de szállást kaptak. Így alakult ki, hogy a szállást igény
lőket megkísérelték közmunkára kényszeríteni, s azokat a 
helyeket, ahol a koldusok szállást kaptak „Schellenwerk” 
néven kezdték nevezni. A szerző jól érzékelteti azt a fejlő
dést, amely német területen zajlik a büntető igazságszol
gáltatás történetében.

Tóth J. Zoltán ugyancsak a büntetőjog területéről a ha
lálbüntetés középkori fejlődését mutatja be a bosszú és a 
compositio világától az állami büntetőhatalom érvényesü
léséig. A szerző röviden elemzi, hogy az accusatorius eljá
rás miként szolgálta az állam büntető hatalmának megnö
vekedését, miként alakult át nyomozóelvű eljárássá. Miért 
voltak nyilvánosak a kivégzések, s ezzel hogyan tudták 
érvényesíteni a generális prevenció elvét.

Horváth Attila a magyar történeti alkotmány tradícióit 
elemezve kitér az írott és íratlan alkotmány fogalmi meg
különböztetésére, a sarkalatos törvények megjelenésére, 
majd elemzi azokat a történelmi eseményeket, amelyek a 
magyar történeti alkotmány egyes fontos elemeinek a ki
alakulásához vezettek.

Schweitzer Gábor Molnár Kálmán közjogász profesz- 
szor életét és munkásságát eleveníti meg a könyv lapjain, 
bemutatva a jogászt, a professzort, a tanítványokat, a ku
tatói életpályát, amelyet a Pécsi Tudományegyetemen be
töltött.

***

A két kötet jól tükrözi egyrészt a szerzők tiszteletét az 
ünnepelt iránt, mert miközben saját kutatásaikról adnak 
ízelítőt, aközben az ünnepelt által is megírt vagy általa ér
dekelt területről szólnak. Mindkét kötetet ajánlom az ol
vasók szíves figyelmébe.
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