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közbüntetések és végül az egyes bűncselekmények képe
zik a vizsgálat tárgyát.

A kötet végén nagyon alapos, jól megszerkesztett, min
denre kiterjedő mutatókat találhatunk: személyi, történet
földrajzi és tárgyi mutatót. A könyv egy német nyelvű 
tartalomjegyzékkel, valamint a szerző szakirodalmi mun
kássága fő műveinek bemutatásával zárul.

Összefoglalva elmondható, hogy az Európai jog- és al
kotmánytörténelem szinte minden szeletét kimerítően, tel

jességre törekvően mutatja be a szerző. E munka kiválóan 
megfelel a tankönyvekkel szemben támasztott követelmé
nyeknek, azaz szintézisét adja a jogtörténet legkorszerűbb 
ismeretanyagának, mintegy mérföldköve a hazai egyete
mes jogtörténet-tanításnak, ezen túlmenően azonban ko
moly tudományos értéket is képvisel, és hasznos informá
ciókkal gazdagítja az érdeklődő kutatót és olvasót.
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2011-ben a jogtudomány világszerte megemlékezett 
a nagy hatású osztrák Általános Polgári Törvény
könyv elfogadásának 200. évfordulójáról. Magyar
országon pedig az 1911. évi I. törvénycikk, azaz az első 

magyar Polgári perrendtartás (a továbbiakban Pp.) cente
náriuma irányította a jogtörténészek figyelmét a perjogtör
ténet felé, meghatározva ezzel az V. szegedi jogtörténeti 
napok témáját is. A konferencián elhangzott előadásokból 
2013-ban egy tanulmánykötet is megjelent, amely A pol
gári peres eljárás történeti fejlődése Magyarországon cí
met viseli.

Üdvözölendő, hogy nem csak a konferencia résztvevői 
ismerhették meg az ott elhangzottakat, hiszen -  a kötet 
szerkesztőjének, Homoki-Nagy Máriának szavaival élve 
-  a szerzők „nem szorítkoztak kizárólag a polgári perjog 
egyes intézményeinek történeti elemzésére. Arra is töre
kedtek, hogy segítséget nyújtsanak napjaink kodifikátorai 
számára. A jogalkotás nem lehet öncél. Aki egy jogrend
szer belső fejlődését nem ismeri, aki nem törekszik a belső 
törvényszerűségek feltárására, az nem lesz képes a jövő 
számára korszerű törvénykönyvet készíteni” (7. p.).

Bár a kötet a tanulmányokat a szerzők vezetékneve 
szerinti alfabetikus sorrendben tartalmazza, mégis célsze
rűbb, hogy az ismertetés során az egymáshoz tematikailag 
közel álló írások kövessék egymást. Mi sem támasztja ezt 
jobban alá, mint hogy két szerző is az 1911. évi Pp.-ben 
szabályozott községi bíráskodást választotta írása témá
jául. Antal Tamás arra mutat rá, hogy ez a jogintézmény 
nehezen volt összeegyeztethető a hatalmi ágak elválasz- 
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tásának elvével, hiszen a közigazgatás tisztségviselőket 
ruházott fel bírói hatalommal. Ismerteti a községi bíróság 
hatáskörébe tartozó ügyeket, a bíró kizárására vonatkozó 
szabályokat és az eljárásra vonatkozó jogforrások széles 
tárházát. Zárásképpen megemlíti, hogy a mai jogunkban 
létező jegyzői birtokvédelem tulajdonképpen a községi 
bíráskodás maradványaként értelmezhető.

Nagy Janka Teodóra tanulmányának (A községi bírás
kodás az 1911. évi I. törvény szabályozásában és a jog
gyakorlatában: Bónis György és tanítványai jogi népha- 
gyománygyűjtése Tápén) alcíme sejteti, hogy a szerző a 
népi jogéletkutatás szemszögéből vizsgálta meg a köz
ségi bíráskodást. Alapvetően az 1948 őszén lezajlott tá
péi adatgyűjtésnek -  amelyet Bónis György joghallgatói 
végeztek -  módszertanát, valamint az ezekből a községi 
bíráskodásra nézve levonható következtetéseket ismerteti. 
Az adatokból kiderül, hogy a helybeliek elégedettek vol
tak a községi bíráskodást végző törvénybíró munkájával, 
és jó érzésekkel gondolnak azokra a „régi szép időkre”, 
amikor az nagyobb hatáskörrel rendelkezett.

A kötetben az említetteken túl további négy tanulmány 
foglalkozott kifejezetten az 1911. évi Pp.-vel. Papp Lász
ló tanulmányából azt tudhatjuk meg, hogy milyen szere
pet kapott a Polgári perrendtartás a szabadalmi jogban. 
Egy jól megválasztott példán, az elmulasztott hiánypótlás 
miatti igazolási kérelem problematikáján keresztül érzé
kelteti a gondokat, amelyek abból fakadtak, hogy a sza
badalmi eljárás során a Pp.-t a szabadalmi törvényben 
szabályozott kivételekkel kellett alkalmazni. Tanulságul 
szolgálhat a mindenkori jogalkotó számára, hogy a sza
badalmi eljárást szerencsésebb a polgári perjogi kódexen 
belül különleges eljárásként vagy esetleg a szabadalmi 
törvényen belül szabályozni.

Koncz Ibolya Katalin azt járta körül, hogy melyek 
A nőtartással kapcsolatos eljárás jogi kérdések az 1911. 
évi 1. tc. alapján. Ezek közül az első, hogy mikor lehetett 
ideiglenes, és mikor végleges nőtartás iránt perelni. Má
sodikként az eljáró bíróság hatáskörének kérdése merül 
fel, mivel az ideiglenes nőtartás iránt indított keresetek 
csak akkor tartoztak járásbírósági hatáskörbe, ha nem 
utalták őket a házassági per bírósága elé. Végül a szerző 
a vétkesség vizsgálhatóságának problémáját vetette fel 
egyrészt ideiglenes intézkedéseknél, másrészt a perújítás 
során.
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Herger Csabáné azt vizsgálta, hogy melyek voltak 
A házassági kötelék védelmét szolgáló eszközök az 1911. 
évi I. tc.-ben, különös tekintettel a békéltetésre. A tanul
mány első része azt taglalj a, hogy milyen problémák adód
tak abból, hogy a Házassági törvény majdnem húsz évvel 
korábban lépett hatályba, mint a Pp., így a házassági perek 
törvénybe foglalt eljárási sza
bályok nélkül maradtak. A má
sodik rész ismerteti a Pp. há
zasságvédő eszközeit, viszont 
a békéltetésnek külön fejezetet 
szán, amelyben külön kitér a 
vallási és az állami jog (Ht. és 
Pp.) szabályaira. A szerző jog
esetekkel bizonyítja, hogy a 
Pp.-ben a nem erdélyi zsidók 
és a protestánsok állami bíró
ságok előtt lefolytatott házas
sági pereiben kikristályosodott 
megoldások kerültek törvényi 
megfogalmazásra.

Korsósné Delacasse Krisz
tina jóvoltából a Képviseleti 
jog és képviseleti kényszer a 
perben elsősorban az 1911. 
évi Pp. szabályai szerint került 
megvizsgálásra, de jelentős 
szerepet kaptak az előzmények 
is. Külön hangsúlyt kapnak a 
zugírászat elleni törekvések, 
főleg a községi jegyzők „mel
léktevékenysége” okozta a 
problémát. Előjön a magánjogi 
és a perbeli cselekvőképesség viszonyának kérdése is.

Jakab Éva Polgári perrendtartás az ókori jogtörténet 
tükrében című tanulmánya sajátos átmenetet képez az 
1911. évi eljárásjogi kódexet középpontba állító és a ko
rábbi jogfejlődést vizsgáló írások között. A szerző a Pp. 
egyes jogintézményeinek -  pl. a bizonyítási teher, a perbe 
hívás -  római jogi gyökerét valószínűsíti, amelyek sze
rinte az 1781. évi osztrák Allgemeine Gerichtsordnung 
közvetítésével kerülhettek a magyar perjogi kódexbe. 
Azonban nemcsak a római, hanem az ógörög hatások nyo
mába is ered, amikor többek között Homérosz Iliaszát és a 
drákói törvényeket idézi a Pp.-ben még meglevő esküvel 
kapcsolatosan.

Völgyesi Levente A polgári peres eljárásjogi felleb
bezés jogintézményének modernkori fejlődéstörténete 
című tanulmánya már felerészben összehasonlító jogtör
téneti tanulmány, hiszen a Polgári Törvénykezési Rend
tartást és a Pp. szabályait veti össze a korabeli francia, 
osztrák és német szabályozással. A szerző rámutat arra, 
hogy bár a fellebbezés ma egy értelemszerű jogintéz
ménynek tűnik, a francia forradalom után akadtak ellen
zői is, hiszen annak arisztokratikus jellegét, valamint a 
szóbeliséggel és közvetlenséggel való összeegyezhetet- 
lenségét állították.

A kötet további tanulmányai már csak érintőlegesen 
foglalkoznak a konferencia „díszvendégével”, azaz az

1911. évi Pp.-vel. Egyesek az előzményeket vizsgálták, 
míg mások a Pp. utáni változásokat mutatták be, de akad
tak olyanok is, akik átfogó képet kívántak nyújtani a pol
gári eljárásjog egyes jogintézményeinek történetéről.

Béli Gábor Az Ars Notaria városi perrendje című ta
nulmányával arra törekedett, hogy „a legrégebbi magyar

előzmények is helyett kap
janak a visszatekintések so
rában”. Ennek érdekében a 
legkorábbi magyar törvények 
perjogi rendelkezéseit, a cím
ben szereplő 14. századi tan- 
és jogkönyv iratmintáit, az 
egyes szabad királyi városok 
privilégiumleveleit és egyéb 
okleveleket felhasználva nyújt 
betekintést a kor törvénykezési 
rendjébe. Írása hiánypótló jel
legű, hiszen elmondása szerint 
a „maga a jogkönyv és ugyan
úgy annak városi perjogi anya
ga kívül rekedt a szerkesztő 
jogászi teljesítménye miatt is 
méltán elvárható tudományos 
érdeklődés köréből” (70. p.).

P. Szabó Bélát A felső-ma
gyarországi városszövetség 17. 
századi jogkönyvének eljárás
jogi vonatkozásai foglalkoz
tatták. A tanulmány első része 
eleinte öt, később hat felvidéki 
szabad királyi együttműködé
sének, szövetségbe forrásának 

folyamatát, majd ennek felbomlását írja le röviden, ki
egészítve ezt a kooperáció területeivel. A második részben 
az ítélkezési gyakorlat összehangolásának eseteire hoz 
példákat a szerző, mint amilyen a büntetőügyekben való 
együttítélkezés, az ad hoc bíróságok alkalmazása a város 
peres féllé válása esetén, illetve a szövetséges városokból 
való szakértő hívása volt. A harmadik szerkezeti egység
ből kiderül, hogy már Wenzel Gusztáv is feltételezte, hogy 
a hat felvidéki város közös jogkönyvet használhatott, a 
mai tudomány pedig egyöntetűen arra hajlik, hogy ez egy 
sárospataki kéziratban fellelt, 1649-ből származó iromány 
lehet. Ezt követi a jogkönyv és a tárnoki jog kapcsolatát 
vizsgáló, végül pedig a negyedik, egyben legterjedelme
sebb fejezet, amely részletesen ismerteti a jogkönyv ma
gánjogi eljárásban alkalmazott szabályait.

Homoki-Nagy Mária Egy adóssági per története bemu
tatásával kívánta felhívni a figyelmet a perjogi kodifikáció 
fontosságára. Jogesetelemzésnél lehetetlen kizárólag az 
eljárásjogi vonatkozásokra tekintettel lenni, ezért a szerző 
kitér az anyagi jogi vonatkozásokra is. Ráadásul az ügy 
ún. világos adóssági perként indult, ami sommás és szó
beli pert takart, de végül büntetőeljárás lett belőle. Ezért 
a késő rendi korból származó ügy komplex módon került 
elemzésre, amelyben a szerző kitér az uzsora jogági el
helyezésének történeti problémáira, a jelzálogot megelő
ző betáblázás intézményére, és még azt is megtudhatjuk,
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hogy a korban a végrehajtás ellen egy pálca felemelésével 
volt szokás tiltakozni.

Bató Szilvia Egy ismeretlen forráscsoport: a magán
jogi perkivonatok a 18-19. század fordulóján című tanul
mányában négy nevesített részre osztotta írását. A kor
mányzat és adatgyűjtés cím alatt arra adja meg a választ, 
hogy egyáltalán miért végez ilyen tevékenységet az állam, 
valamint a hazai igazságügyi statisztika történetébe is be
tekintést nyújt. A bírósági igazgatás -  források és eszkö
zök részben azt fejtegeti a szerző, hogy a Helytartótanács 
az adatok begyűjtésével a fellebbviteli bíróságok felügye
letét és ellenőrzését látta el, és szükség esetén „kérdőre 
vonta az eltérő gyakorlatot folytató megyét vagy várost, 
valamint jogalkotást sürgetett”. A magánjogi perkivona
tok jellemzői című részben azok jogforrási hátterét, a rá
juk vonatkozó tartalmi előírásokat, valamint azok be nem 
tartásának gyakoriságát fejti ki a szerző. A magánjogi 
perkivonatok forrásértéke és kihasználatlanságának okai 
a negyedik, a perkivonatok felhasználásának lehetőségei 
pedig az ötödik részből derülnek ki.

Máthé Gábor azt ismerteti, hogy melyek voltak A kúria 
revíziós javaslatai a polgári törvénykezési rendtartáshoz. 
A tanulmány első részében azt fejti ki a szerző, hogy a 
1911. évi Pp. közvetlen elődjének számító 1861:54. tc. 
milyen változásokat eredményezett a magyar bírósági 
szervezetben. A második rész statisztikai adatok segítsé
gével hívja fel a figyelmet arra, hogy az átszervezés mi
lyen terheket rótt a Kúriára, kiváltképp az ügyhátralék 
terén. Végül a harmadik szerkezeti egység taglalja a Kúri
ának a jogszabály megváltoztatására tett kísérleteit, ame
lyek hol saját kezdeményezések voltak, hol pedig a mi
nisztérium megkeresésére adott állásfoglalások. A szerző 
azt is kiemeli, hogy a Kúria döntvényei révén közvetetten 
is befolyásolta a jogalkotót.

Horváth Attila A magyar polgári eljárásjog fejlődése 
című tanulmányából kiderül, hogy az 1952. évi III. tv., 
azaz a ma is hatályos Pp. nagyjából az 1911. évi elődjének 
a leegyszerűsített változata, de az ülnökrendszer beveze
tése, az ügyvédkényszer eltörlésével megerősödő officia- 
litás, a perorvoslatok egyfokúvá tétele a felülvizsgálat és 
a felfolyamodás eltörlésével, az ügyész széles körű be
avatkozási jogosítványai és a szovjet jogból átemelt alap
elvek mégis átszabták a polgári per arculatát. Ráadásul az 
1972-ig létező döntőbizottságokkal, amelyek a szocialista 
szervezetek közötti vitákban „ítélkeztek”, jelentősen visz- 
szaszorították a bíróságok hatáskörét.

A fentiek ismeretében aggályosnak tarthatja az olva
só, hogy még mindig ez a szocialista korszakban kelet
kezett Pp. hatályos Magyarországon. Balogh Elemér 
egykori alkotmánybíró azonban megvizsgálta, hogy mi
lyen megítélést kapott A polgári perrendtartás a Magyar 
Alkotmánybíróság joggyakorlatában, és megállapította, 
hogy az megfelel az alkotmányossági követelmények
nek, de voltak olyan rendelkezései, amelyeket az Alkot
mánybíróság megsemmisített. Felidézi, hogy az Alkot
mánybíróság nem tartotta a bírósághoz fordulás jogával 
ellentétesnek a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli

elutasításának eseteit, csak azt, amikor „a felperes követe
lése nyilvánvalóan alaptalan vagy lehetetlen szolgáltatás
ra irányul”. Ennél a döntésnél az Alkotmánybíróság tekin
tettel volt az 1911. évi Pp. pergátló kifogásaira is. A szerző 
emellett a jogorvoslathoz való joggal és a tisztességes el
járás követelményével kapcsolatos alkotmánybírósági ha
tározatokra is kitér.

Beke-Martos Judit Polgári eljárásjog az Egyesült Álla
mokban című tanulmánya az egyetlen, amelyik egyáltalán 
nem kapcsolódik a magyar jogtörténethez, mégis színe
sebbé teszi a kötetet, hiszen egy olyan ország perjogtör
ténetéről ír, ahol polgári perekben is jelentős szerepet kap 
az esküdtszék, azon belül is elsősorban az orvosi műhi
bákkal és a személyi sérülésekkel kapcsolatos perekben. 
Azonban kiderül az írásból, hogy nem ez az egyetlen kü
lönlegessége az amerikai polgári eljárásnak, hanem annak 
discovery nevű szakasza, ami azt szolgálja, hogy felek tár
gyalás nélkül egyességre jussanak. Ennek lényege, hogy 
az ellenérdekű feleknek kölcsönösen bizonyos adatokat és 
iratokat kérés nélkül egymás rendelkezéseire kell bocsá- 
taniuk.

Végezetül a kötet tartalmaz két olyan írást is, amelyek 
nem a polgári perjog, hanem egyéb eljárások történetét 
tárgyalják. Ennek ellenére mégis beleillenek a kötet témá
jába, hiszen felhívják a figyelmet az eljárásjogok közös 
vonásaira. Ruszoly József azt mutatta be, hogy nézett ki 
a Választási bíráskodás a királyi Kúrián az 1899. évi X V  
törvénycikk szerint. A szerző felfedi az alapvetően inkább 
büntetőeljárásra emlékeztető választási bíróság polgári 
perjogra jellemző jegyeit, mint a rendelkezési elv vagy az 
1899:15. tc.-nek a Polgári törvénykezési rendtartásra utaló 
rendelkezéseit. Arra is felhívja a figyelmet, hogy valame
lyest érvényesültek a szóbeliségnek, a nyilvánosságnak, 
a közvetlenségnek és a bizonyítékok szabad mérlegelésé
nek elvei a választási bíráskodás eljárásában.

Stipta István tanulmánya A pénzügyi közigazgatási bí
róság eljárást érintő elvi döntései (1884-1896) címet vi
seli, amelyben az e bíróságról szóló törvény eljárásjogi 
szabályait, a közigazgatási bíróság döntésének formáit, 
a pénzügyi döntvények alkotásának rendjét, a bíróság 
közigazgatási eljárást befolyásoló legfontosabb, végül 
pedig saját gyakorlatára irányadó döntéseit ismerteti. 
Felhívja a figyelmet a Polgári törvénykezési rendtartás 
háttérjogszabály jellegére, valamint arra, hogy Szilágyi 
Dezső igazságügy-miniszter a pénzügyi közigazgatási 
bíróságról szóló törvény vitájával kapcsolatosan fejtette 
ki nézeteit a korszerű eljárásjogról, kiváltképp a nyilvá
nosság elvéről.

A fentiek fényében vitathatatlan, hogy a konferencia 
és a kötet afféle perjogtörténeti körkép szerepét töltötte 
és tölti be, amellyel a kutatók számára hasznos forrás
ként szolgálhat, a jogalkotók pedig komoly tanulságokat 
vonhatnak le belőle. Írásos tanúbizonysága továbbá an
nak, hogy a Szegedi Jogtörténeti Konferencia megrende
zésének hagyományát érdemes minél tovább őrizni.

Kecskés Tamás
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