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Korsósné Delacasse Krisztina

Holub Józsefről -  
egy vállaltan szubjektív

portré

Holub Józsefet már számtalan oldaláról bemutatta 
több szerző, hiszen a róla megjelent írások fog
lalkoznak vele és munkásságával történészként, 

jogtörténészként, akadémikusként, professzorként, vagy 
éppen pécsi egyetemi vezetőként, dékáni és rektori minő
ségében.1 Széles körű tudományos érdeklődése, interdisz
ciplinárisnak mondott tevékenysége miatt még az a „vád” 
is érte az egyes visszaemlékezéseket, hogy egyoldalúan 
közelítenek, egy-egy szakma mintegy „magának vindi
kálja” Holubot,2 és csak saját szemszögéből foglalkozik 
vele, illetve írásaival, így ezekre a cikkekre óhatatlanul rá
nyomja bélyegét valamiféle szubjektív szelekció.3 Jogtör
ténészként természetesen nehéz nem a neves szakmai elő
döt látni Holub Józsefben, de semmi esetre sem szeretném 
kisajátítani őt a „jogtörténész céh” számára, sőt utalok a 
pécsi joghistóriai műhely neves képviselőjének, Csizma
dia Andornak a véleményére, aki elismeri, hogy Holub 
„valójában mindig elsősorban történész maradt”,4 vagy 
Kajtár Istvánra, aki szerint Holub „amagyar történetírás 
klasszikusai sorában foglal helyet”.5 Egészen nyilvánvaló 
az életrajz ismerői számára, hogy pályája során személyé
ben összefonódott a történész, a jogtörténész, a helytörté
netíró, a levéltáros-kutató, az oklevéltani szakember, a ge
nealógus, a heraldikus, a filológus, a művelődéstörténész 
és így tovább. Elismerései, tudományos társasági tagsá
gai, folyóirat-szerkesztői szerepe, külföldi kutatóútjai (pl. 
Olaszország, Franciaország, Ausztria, Németország, s a 
lista még mindig nem teljes), konferencia-részvételei, és 
nem utolsósorban írásai mind-mind alátámasztják és iga
zolják e széles körű érdeklődést és jártasságot.6 Az egyes 
szakterületek közötti kapcsolódásokra jó példa, hogy ami
kor Budapesten, illetve Pécsett a diplomatika és a történe
lem egyetemi tanáraként működött, már e tárgyak keretén 
belül is tartott kifejezetten jogtörténeti témájú kurzusokat, 
egyebek között a jogforrásokról, a hiteles helyekről, vagy 
éppen Werbőczyről és a Hármaskönyvről, de történe-
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ti előadásai során érintette a germán alkotmányfejlődést 
is. Joggal tehette, hiszen nemcsak a budapesti egyetem 
bölcsészkarát végezte el (1908-ban kapott tanári okleve
let történelem, valamint latin nyelv és irodalom szakon, 
majd egy évre rá tette le a bölcsészeti szigorlatot magyar 
művelődéstörténetből mint főtárgyból, oklevéltanból és 
pedagógiából mint melléktárgyakból), hanem jogi tanul
mányokat is folytatott, 1920-ban pedig államtudományi 
doktori oklevelet szerzett.

Mindezek ellenére nem lehet célom egy, a tudományos 
életrajzírás minden követelményét kielégítő kép megal
kotása. Nem részletes biográfiát kívánok adni, nem teljes 
munkássága aprólékos ismertetésére törekszem, különö
sen nem egy rövid tanulmány keretei között, hiszen még 
ha a száraz tények és adatok közlésére szorítkozna is az 
ember, akkor is egy roppant szerteágazó, de aztán eredő
jében mindig egyfelé tartó pályarajz bontakozna ki. Abból 
indultam ki, mit jelent számomra, a jogtörténész, a kutató 
és az egyetemi oktató számára Holub József, s a benne 
fellelt tudományos -  és emberi -  erények. Írásom tehát az 
átlagosnál talán személyesebb lesz, ám szerencsére újab
ban életpályája egy kiemelt szakaszával részletesen és új 
perspektívából foglalkozó, élet-, könyvtár- és intézmény
történeti összefüggéseket feltáró, historiográfiai relevanci
ával is bíró, elmélyült kutatómunka eredményeit is kézbe 
veheti az objektív közlésre éhes olvasó.7

Noha csak írásokból, emlékekből, jegyzőkönyvekből 
él előttem a képe, hiszen végességünk korlátai miatt soha 
nem találkozhattam vele -  amikor én születtem, már csak
nem egy évtizede nem volt az élők sorában - ,8 mégis úgy 
érzem, mintha több szállal is kötődnék Holub Józsefhez. 
Bizonyára alapot szolgáltat erre az is, hogy az ember szí
vesen gondol vissza legkorábbi éveire, s az azokhoz kap
csolódó emlékekre; jelen esetben ezek saját jogtörténészi 
szárnypróbálgatásaim voltak, konkrétan az, amikor egy 
szülővárosomban, Zalaegerszegen tartott levéltári konfe
rencia alkalmával arra kaptam felkérést, hogy beszéljek 
róla. Emlékszem, első pillanatban elriasztott a feladat: Mit 
is mondhatna újat egy épp csak a pályával ismerkedő ifjú 
kutató a szakma „nagy öregjéről”, akinek életrajzát már 
többen megírták?9 Hogyan is értékelhetném a munkássá
gát, amikor magam még csupán az első bizonytalan lé
péseket teszem a joghistória széles terrénumán? De nem 
szoktam meghátrálni a kihívások elől, ezért próbáltam 
valamilyen új megközelítést alkalmazni, eddig figyelmen 
kívül hagyott vagy kevéssé feltárt forrásokat bevonni a 
kutatásba. Az Erzsébet Tudományegyetem, illetve a Pé-
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csi Tudományegyetem Kari Tanácsának jegyzőkönyveit10 
dolgoztam fel ezért ehhez az előadáshoz, s a munka so
rán a kezdeti ijedtséget az a kellemes izgalom váltotta fel, 
hogy ebből valóban kisülhet egy érdekes, új perspektíva. 
Az ülésen jelen volt Holub leánya is, akinek meleg szavai, 
később e megemlékezés apropóján nekem írt kedves le
vele megerősítettek abban: bizony érdemes volt előszedni 
a régi jegyzőkönyveket, és élesebben megrajzolni Holub 
Józsefről képének azt a részletét is, amelyből az életút egy 
viszontagságosabb szakasza, a kommunista hatalomátvé
telt követő évek, s az ennek során tanúsított gerincessége, 
emberi tartása kitetszik. A megpróbáltatások, méltányta
lanságok sem tudták megtörni, sőt Óriás Nándor úgy em
lékezett vissza rá, hogy mindezek ellenére és közepette is 
„derűs lelkű és lekötelezőén kedves modorú” maradt.11 
Róla szóló későbbi írásaimban12 is feltétlenül szükséges
nek éreztem, hogy ezek a momentumok semmiképpen 
ne maradjanak ki pályája bemutatásából. S talán ez már 
a második kapcsolódási pont lehet. Magam is nehezen 
viselem azokat a helyzeteket, amikor az emberek maga
tartásában valamiféle megalkuvásnak akár csak a nyomát 
is felfedezem; a kiválóság alapismérve nálam nemcsak az 
intelligencia, a szorgalom, még csak nem is a másokon 
túlszárnyaló szellemi teljesítmény, hanem a becsületes
ség, egyenesség is. A pécsi jogi kar egyetemi tanáraként 
működő Holub Józsefben az utóbbi tulajdonságokat is 
megtaláltam, így aztán a személyesen ismert mestereim 
mellett benne újabb követendő példára leltem. Később pe
dig, amikor már vagy tíz éve foglalkoztam a jogtörténet
tel, felismertem azt is, hogy nem pusztán a személyisége, 
hanem a munkamódszerei is nagyon közel állnak hozzám. 
Vallom, hogy ezek a kutatási elvek, amelyeket leghíresebb 
monográfiájának (Zala megye története a középkorban) 
előszavában közöl,13 a mai napig érvényesek, követen- 
dőek, s ezzel nem vagyok egyedül.14

A bevezetőben részletesen leírja a munka elvégzésének 
előtörténetét, és ennek zárásaként tér rá arra, hogy milyen 
jelentőséggel bír a kutatandó téma időbeli kereteinek kije
lölése. Ezzel kapcsolatban azt is megjegyzi, hogy bár van
nak jellemzően megragadható határok, a történeti jelensé
gek rendszerint nem egy csapásra, egyik napról a másikra 
észlelhetőek, ebből adódóan valójában nincs, nem is lehet 
tökéletes periodizálás.15 Az adott nagyobb korszakon be
lül pedig szükséges, sőt észszerű a kitűzött célnak (ese
tében konkrétan a megyetörténet írásának) megfelelő ki
sebb szakaszok meghatározása, amelyek mindegyikében 
egy-egy sajátos központi témakör, probléma, s ezzel ösz- 
szefüggő szempontrendszer áll a kutatás homlokterében. 
Adott esetben az alapul vett korszak gondolkodásmódja is 
kihat a fellelhető, akkoriban fontosnak tartott forrásokra, 
arra, hogy ennek következtében milyen jellegű iratanyag 
marad fenn.16 A fellehető iratmennyiség szintén befolyá
solja a feldolgozást: ha valamely időszakokból kevesebb 
forrás áll rendelkezésre, akár minden egyes oklevél becses 
lehet, amelyekből a legkisebb adatot sem lehet figyelmen 
kívül hagyni, míg -  főként a későbbi évszázadok esetén 
-  a nagyobb mennyiségű, részletes iratanyagoknál éppen 
a megfelelő és szükségszerű szelekció lehet a kutató leg
nagyobb erénye.17

Már ebből is érződik, hogy központi jelentőséggel bír 
Holub kutatási metodikájában a kiterjedt anyaggyűjtés, 
amely elsődlegesen az eredeti forrásokra támaszkodik. 
Ezek iránti tisztelete mutatkozik meg abban a módszeré
ben, ami szerint nem lehet, sőt nem is szabad előre meg
határozott koncepció, szigorúan rögzített szabályok sze
rint haladni. Nem jó, ha a kutatót mindenáron az irányítja, 
amit be szeretne bizonyítani, engednie kell, hogy a forrá
sok vezessék, hiszen csak a már feltárt tények ismereté
ben lehet helyesen meghatározni a következő lépést: „a 
feldolgozás módszere az anyaggal való beható foglalko
zás közben alakult ki, amint az máskép nem is lehetséges” 
-  írta.18

A források felkutatása során soha nem sajnálta az ener
giát, amelyet a munkába fektetett. Ő maga így vallott erről: 
„Az az út tehát, melyet a tudományos helytörténeti kutatás 
módszere előír, nemcsak fáradtságos, hanem eredménye a 
felületesebb szemlélő előtt egyáltalán nem áll arányban a 
ráfordított munkával. ”19 Mégis kitartást adott neki ehhez 
szilárd meggyőződése arról, hogy csak ez az általa válasz
tott út lehet célravezető: „csak ilyen módon lehet a kitű
zött feladatot helyesen megoldani ”.20

Monográfiája megírásához szinte emberfeletti mennyi
ségű forrásanyagot vizsgált meg és használt fel. A kiadott 
forrásokon kívül 53 különálló levéltárat sorolt fel, amik 
anyagait át kellett vizsgálnia, s ebben nem is szerepelnek 
önállóan azok, amelyek akkor már egy másik gyűjtemény 
részét képezték.21 Mindez összesen közel százezer közép
kori oklevél feldolgozását jelentette, amelyek közül végül 
majdnem 6000 darab zalai vonatkozásút sikerült össze
gyűjtenie. Esetenként a fellelt anyag egy részét fel sem 
használja az aktuális munkához a kutató, így Holub a Zala 
megye történetére vonatkozó kutatást 1540-ig elvégezte, 
ám a munka első kötetében praktikus szempontok miatt 
végül 1526-nál kellett a határt meghúznia.

Olykor pedig hiába a rengeteg oklevél, irat, tényanyag, 
ami összegyűlik, néha még ez is töredékes vagy egyolda
lú lehet, ilyenkor hasznos az általa alkalmazott és ajánlott 
mozaikszerű építkezés.22 Lényeges azonban, hogy ennek 
során az egyes elemek valóban illeszkedjenek, ne marad
janak olyan rések, amelyeket a kutató csak fantáziájával 
tölthetne ki.

Különösen szimpatikus volt már a kezdetekkor szá
momra, ahogyan Holub József a munka l’art pour l’art jel
legét pozitív megközelítésben hangsúlyozta. Igaz ő speci
álisan a helytörténetírásról beszélt, és hibásnak tartotta azt 
a korábbi kutatók által kidolgozott és közreadott módszert, 
miszerint „a helytörténeti munkáknak az a főcéljuk, hogy 
»azok a történetíróknak hasznos segédmunkául szolgálja- 
nak« ”.23 Ezzel szemben Holub azt a meglátását rögzítet
te -  Tagányi Károlyra hivatkozva, akinek a véleményét 
osztotta - , hogy minden egyes kutatást önmagáért kell 
komolyan venni.24 Ennek ellenére előszava végső gondo
lataiban mégis kiemeli a nagy közös célt: hozzájárulni a 
történettudomány fejlődéséhez, azzal együtt, hogy ismét 
leszögezi, ez csak akként végezhető el, ha elhatároljuk a 
problémák és a kutatás körét, „ egy kisebb területen, is
merős helyen, ismerős arcok között mozogva keressük az 
eleven életet”. 25
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Térkép Zala megye történetéből

A negyedik kötődési pontom Holubhoz épp e mono
gráfiájával függ össze: nem csupán azért, mert már csak 
a fenti, az előszóban kifejtett gondolatok miatt is jogtörté
nészként feltétlenül ajánlatos volt megismerkednem vele, 
hanem ugyanakkor zalaiként, erős lokálpatrióta vonzal
maim miatt is fontosnak találtam ezt. A munkáról azon
ban érdemes az objektív értékelés talajára helyezkedni, s 
az utóbbi szempontot figyelmen kívül hagyni.

Nem szükséges bizonygatni, hogy a Zala megye törté
nete a középkorbant nemcsak a történészek tartják Holub

munkássága leglényegesebb sarokkövének, amely egy
úttal a legjelentősebb szakmai elismerést is hozta készí
tőjének,26 hanem ez a megyével kapcsolatos jogtörténeti 
irodalomnak is mindmáig megkerülhetetlen alapműve. 
Olyannyira fontos a jogtörténet számára, hogy annak ide
jén Degré Alajos a tananyagba is „becsempészte”,27 s ezt a 
hagyományt tartalmilag a pécsi tanszék a mai napig őrzi.

Nem véletlen, hogy a monográfia -  jóllehet mint a ter
vezett megyetörténeti sorozat első kötete „csupán” Zala 
megyei közigazgatásának és egyházi igazgatásának tör
ténetét tárgyalja -  az egyetemi oktatásban is haszonnal 
alkalmazható, hiszen olyan, a megyei és egyházmegyei 
szervek működéséből következő ismérveket mutat ki, és 
olyan intézményi sajátosságokat hoz felszínre, amik álta
lános érvényűek és túlmutatnak az adott terület történetén.

Az ún. királyi megye bemutatásánál, a megyésispán 
jogköreinek alakulását vizsgálva Holub pontosan külön
böztetett az ispán megyei, azaz a várszervezeten kívüli 
jogosítványai, illetve mint várispánnak a vár szervezete 
felett létesült hatalma, joghatósága között. Az ispán e ket
tős minőségének: a comes parochialis és a comes cast- 
ri tiszt ellátója, és a joghatóságok elhatárolása azonban a 
hagyományos felfogás szerint történt. Abban az volt to
vábbra is az irányadó nézőpont, hogy a megye és a vár az 
ispán által uralt, szervesen összetartozó képződmények, 
ami tulajdonképpen a vár szervezetét azonosította a me
gye (nem létező) szervezetével: „A királyi vármegye... a 
királyi uradalmak, birtokok egy részének gazdasági szer
vezete volt, tehát a honfoglaló nemzetségek, nemek tagjai, 
a nemesek, nem tartoztak a vármegyék ispánjainak jog-
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hatósága alá”,2  azonban Holub használta a várszervezet 
megjelölést is, egyebek mellett midőn a királyi megye 
szervezetébe tartozókat írta le: „A várszervezetbe tartozó 
népek alsó nagy rétege, tized- és századkerületekbe voltak 
felosztva. ”29 A királyi megyéről írottak éppen ezért úttörő 
jelentőségűek, hiszen ezzel indult meg a megye és vár
szervezet kialakulásának kritikai értékelése és értelmezése 
a XX. században, és jutott el annak megállapításáig, hogy 
a megyének (mint területi egységnek) voltaképpen nem 
volt szervezete, hanem csak a királyi várnak, illetve ettől 
elkülönülten a királyi udvaroknak, udvarnokbirtokoknak.

A mű legizgalmasabb fejezete kétségkívül az önkor
mányzatú, nemesi megyéről szóló (II. könyv I. fejezet), 
amit a Zalán innen és túl lakó, Kehidán összegyűlt kirá
lyi serviensek bírói működésének emlékét őrző levél tár
gyalása vezet be. A levelet magyarul már közölték a zalai 
oklevéltár szerkesztői,30 azonban -  fontosságát szem előtt 
tartva -  Holub is teljes terjedelemben hozta. Jelentőségét 
abban lehet megragadni, hogy a saját interpretáció során 
bizonyos textuselemek korábbi, nem tökéletes, sőt akár

a szöveghűség határait is túllépő visszaadását korrigálta. 
Így a tanúkul állított személyek, azaz „viri satis nobiles 
providi et discreti” megjelölésére az „eléggé értelmes 
és kiváló nemes férfiak” átírását a „komoly és értelmes” 
férfiakra javította, amit a legújabb megoldás egyébiránt 
„eléggé -  vagyis megfelelőképpen -  előkelő, alapos és 
derék férfiaknak” határozott meg.31 A forrás elemzésé
nek konklúziójaként azt fogalmazta meg, hogy e különös, 
csak királyi szolgákból szerveződött bíróság működésével 
vette kezdetét „a köznemesség területi csoportosulása”. 
A kehidai levél értelmezése és méltatása alapozta meg 
azt a sokáig megdönthetetlennek tekintett tételt, miszerint 
az ún. nemesi megye gyökerei a zalai királyi serviensek 
1232. évi bírói működésére nyúlnak vissza, noha Holub is 
hivatkozta azokat az okleveleket, amik már valóban a me
gyei törvényszék előzményének feltűnését mutatják,32 és 
számba vette ama forrásokat, amik révén ténylegesen iga
zolható a megyésispánból és négy nemesből álló törvény
szék működése. Azt is meg kell jegyezni, hogy a szolga
bírói tisztség megjelenését Holub sem kötötte kifejezetten
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a kehidai levélhez, voltaképpen azt maga is előzményként 
kezelte, mondván, hogy annak kialakulása a „XIII. század 
harmincas és hetvenes évei közé esik”3 Majd a szolga
bíró névre alapozva ezen úgy finomított, hogy „a negy
venes-hatvanas évek között ki kellett már fejlődve lennie 
a hivatalnak, hogy állandó s ennyire jellemző nevet adtak 
neki ”.34 A tisztséghez egyúttal -  annak meghatározó sajá
tosságaként -  azt is hozzáfűzte, hogy a szolgabírákat „va
lószínűleg már a kezdettől ” a megye közönsége választot
ta. Ezek a kétségkívül jól megokolt, meggyőzőnek látszó 
érvekre alapított megállapítások döntő hatást gyakoroltak 
a következő évtizedek kutatásaira és irodalmára, ugyanak
kor a hivatkozott források és forráskritikák, éppen Holub 
nyomán újabb értelmezésekhez vezettek, és újabb fontos 
eredményekkel bővítették az autonóm megye létrejötté
nek történetét. Béli Gábor A nemesek négy bírája. A szol
gabírók működésének első korszaka 1268-1351 című 
munkájában olyan eredményeket közöl, amelyek bizo
nyos vonatkozásokban -  pl. az eredet tekintetében -  már 
vitathatóvá teszik Holub némely kijelentését, amelyeket 
korábban mindenki etalonként, kritika nélkül elfogadott.35

A munkának jogtörténeti szempontból a másik különö
sen figyelemre méltó darabja a megyei törvényszék előtt 
folyó peres eljárásról írt V. fejezete, ami számos fontos 
adalékkal egészítette ki a Hajnik Imre perjogában összeg
zett alapismereteket.36 Holub ezt, a jelen kor kutatójának 
nagy segítséget adva, úgy végezte, hogy Hajnikot alapul 
véve és követve fűzte hozzá az újabb forrásokból merített 
adatokat, tényeket. A megyei törvényszék előtt folyó el
járás ennek köszönhetően számos részelemmel gazdago
dott, aminek eredményeképpen egy valóban praxisorien
tált eljárási rend képe bontakozik ki.

Holub tudományos tevékenységének méltatásakor ter
mészetesen nem állhatunk meg a tárgyalt monográfiánál. 
Még ezzel kapcsolatban feltétlenül említést érdemel a me
gyetörténet második, az egyes zalai települések történetét 
szintén 1526-ig felölelő kötete, amelynek kézirata 1933-ra 
készült el, kiadására viszont nem került sor. A gépelt kéz
irat azonban több példányban is fennmaradt, s azt a hozzá 
készült korábbi regesztacédulákkal együtt Holub a Zala 
Megyei Levéltárnak ajándékozta. A tervezett harmadik 
kötethez tartozó több ezer feljegyzését szintén őrzik, kéz
iratos céduláit a második kötet kéziratával egyetemben a 
középkorkutatók máig haszonnal forgatják.37

Noha életének körülbelül húsz esztendejét felölelte a 
zalai monográfia készítése, Holub nem maradt meg ennél 
az egy területnél, tudományos tevékenysége egyáltalán 
nem mondható egysíkúnak, ez minden bizonnyal több
irányú végzettségéből is fakad. Egymástól egészen elté
rő témákban is publikált, s a jogtörténet terrénumán belül 
érdeklődése kiterjedt mind a közjogra, mind pedig a ma
gánjogra egyaránt.38 Egy dolog azonban feltétlenül össze
kötötte írásait: azok elkészítése során valóban az általa 
meghatározott munkamódszert követte; mind az előké
szítés során, mind pedig gondolatai formába öntésekor a 
precizitásra törekedett, kéziratain képes volt még az utolsó 
pillanatokban is javítani, finomítani, és akár egy-egy rövi- 
debb opus elkészítéséhez is hosszas, teljességre törekvő 
anyaggyűjtést végzett.
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Magánjogi tanulmányai közül Az életkor szerepe kö
zépkori jogunkban és az „időlátott levelek” című érteke
zéséhez Holub szintén közel négyszáz okleveles forrást 
használt fel. A Magyar Tudományos Akadémia II. osztá
lyának 1919. október 13-i ülésén tartott felolvasás nyo
mán a Századok 1921. évi számában közölt, majd szerzői 
kiadásban 1922-ben is megjelent munka a maga nemé
ben páratlan remekmű, amihez érdemben egyebeket 
igazán nehéz volna hozzátenni, legfeljebb csak újabb 
adatokkal lehet kiegészíteni, és igazolni megállapításait. 
A lényegi sajátosságot és a legfontosabb szempontokat 
az életkor egyes fokozatainak a magánjogi cselekvő
képességre gyakorolt befolyásának megítéléséhez már 
a kiindulópont előrevetíti: „A személyiségre befolyással 
bíró s az emberek között jogi különbségeket eredmé
nyező körülmények között magánjogunkban kétségkívül 
az életkor a legjelentősebb; régi jogunkban ellenben, a 
mikor... a nemesi előjogok oly nagy különbséget vontak 
maguk után, az életkornak befolyása nem volt annyira 
kizárólagos, mint ma.”39

A kifejtés a természetes személy életének kezdetével, a 
méhmagzat jogi helyzetével, vagyis a jogalanyiság alap
problémájának tisztázásával indul -  a nasciturus birtok
jogának elismerését igazoló források felhasználásával 
- , bevezetve ezzel az egyes korcsoportok jellemzőinek 
bemutatását. Holub e munkájában azonosította a férfi és 
nő törvényes kora közti eltérés megszüntetésének és egy
ségesen a 12. életév betöltéséhez kötésének időpontját 
is, azt 1505 tájára téve.40 Különös jelentőségűek azok az 
eredmények, amelyek az életkornak a perképesség, illet
ve a perbeli cselekvőképesség alakulásában játszott szere
pére vonatkoznak, ugyanis Holub azokat kiegészítette az 
esküképesség, a tanúzási képesség ismérveivel, és kitért 
az öregkor kedvezményére is, megállapítva, hogy ennek 
érvényesítésére Magyarországon legfeljebb csak külön ki
rályi parancs, engedély alapján volt mód.41 Holub külön 
fejezetet szentelt az életkor meghatározásának módjaira 
a külföldi és hazai gyakorlat szerint, valamint az életkor 
megállapításának tényét rögzítő levelek, litterae revisio- 
nales diplomatikájára, ismérveire. Ezek illusztrálásához 
9 revisionálist is közölt, köztük azt az oklevelet, amit II. 
Ferdinánd adott Csáktornyán 1628. október 16-án Zrínyi 
György fiai, Miklós és Péter korvizsgálatáról.42 A forrás 
különlegességét nemcsak a vizsgált személyek adják, ha
nem az is, hogy ez a királyi levél egyik nyilvánvaló bizo
nyítéka annak, hogy korvizsgálatot -  igaz, kivételesen -  a 
király is végzett. Bár részleteket alig árulnak el a revisio- 
nálisok, okkal feltehető, hogy a puszta megszemlélésen 
túl a vizsgálat kiterjedt egyebek mellett a gyermek meg- 
szóltatására is, és az adott válaszok is szerepet játszottak 
a vizsgálat alá vont „korának”, helyesebben annak meg
állapításában, hogy milyen korúnak mutatja magát, azaz 
nyilatkozattételi képességgel rendelkezőnek tekinthető-e, 
vagy sem.43

Holub magánjogi írásai közül ki szokták még emelni a 
fiúsításról szóló tanulmányát, amely az első ilyen királyi 
oklevéllel foglalkozik,44 továbbá több éven át tartó, több 
cikken keresztül folytatott tudományos polémiáját Kele
men Lászlóval a leánynegyedről.45
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A tudományos pálya bemutatásához szorosan kapcso
lódik, kutatói és oktatói munkásságát mintegy összeköti 
tankönyve. Egy egyetemi tankönyv végső soron mindig 
afféle jól rendszerezett összegzése a tudományos eredmé
nyeknek, s az igazán jó tankönyvből érződik az alapos fel
készültség, a mindenre, a legapróbb részletek ismeretére 
is kiterjedő tudás, s emellett az a képesség, hogy mindezek 
birtokában a szerző képes lényegre törő, a hallgatóság 
számára is befogadható szintézist adni. Holub 1938-ban 
vette át a pécsi jogi karon a Magyar Alkotmány- és Jog
történeti Tanszék katedráját, korábban, 1923-tól nyilvános 
rendkívüli, 1924-től nyilvános rendes tanárként működött 
a bölcsészettudományi kar Magyar Történeti Tanszékén. 
A negyvenes években a professzor az oktatóként egyik 
legfontosabbnak tekinthető feladatnak, a tankönyvírásnak 
szentelte idejét. Már 1944-ben megjelent A magyar alkot
mánytörténelem vázlata I. kötete: A legrégibb időktől a 
mohácsi vészig. Holub azonban nem kívánt megállni az 
1526 előtti alkotmányfejlődés bemutatásánál, az 1867-ig 
terjedő második kötettel is elkészült, ám az 1526-1740-ig 
terjedő időszakot átfogó rész csak jegyzet formában jelen
hetett meg három évvel később. Tervezte az 1848 előtti 
jogéletről szóló harmadik, tehát a szoros értelemben vett 
jogtörténeti rész megírását is, amely méltó összefoglalása 
lehetett volna magánjogi tárgyú kutatásainak és publiká
cióinak, erre azonban már nem került sor. A tankönyv így 
is igen jelentősnek számított, és szükség is volt már az új 
összefoglaló munkára, ahogyan ez Degré Alajos recen
ziójából,46 illetve a szakmabeliek Holubnak írt gratuláló 
leveleiből is leszűrhető.47 Maga Holub is úgy vezette be 
könyvét, hogy ez „az első kísérlet a magyar alkotmány
történelemnek tankönyv keretében való bemutatására. 
(...) Negyed század óta ugyanis -  az egyetemi előadá
sokról készült jegyzeteket nem tekintve -  nem jelent meg 
magyar alkotmánytörténelem, s a régebbiek is inkább ké- 
zikönyv-jellegüek voltak. ”48 1950-ben még egy Általános 
jogtörténelem jegyzetét is kiadták, amely az ókortól a XX. 
századig ölelte fel az egyetemes jogtörténetet.49

Egyetemi tanárként nem pusztán a tudományos tevé
kenység és a tankönyv, illetve jegyzet az egyetlen mér
ce: az előadások stílusai, a vizsgáztatási módszerek is 
hozzátartoznak a habitushoz. Az ezekről összegyűjthető 
adatok szerint Holub az óráira is ugyanazzal az alapos
sággal készült, mint ami a kutatómunka során jellemezte. 
Igyekezett mindig érthetően feltárni az összefüggéseket, 
ám egyes vélemények szerint előadástechnikáját a kez
dők nem mindig tudták követni. Elképzelhető, hogy eb
ben szerepet játszott az is, hogy Holub a precíz megfo
galmazások híve volt oktatóként is, továbbá hogy nem a 
„szájbarágás”, hanem inkább gondolatébresztő okfejtések 
jellemezték előadásmódját, s ez valószínűleg a hallgató
ságtól is bizonyos szellemi nívót igényelt. Vizsgáztatási 
stílusát a hallgatókkal szembeni türelem határozta meg, 
megértő, humánus vizsgáztató képe élt róla.

Tanszékvezetői ténykedése 1938. augusztus 1-től kez
dődött a jogi karon. Kérészy Zoltán nyugállományba 
vonulásával megüresedett a Magyar Alkotmány- és Jog
történeti Tanszék vezetői széke, amelynek betöltésével 
kapcsolatban a kar az 1937-38-as tanév májusától előké

születeket tett. Az e célból kiküldött bizottság Holub Jó
zsef professzorra tett javaslatot, aki „a régi kutatók közül 
egyedül figyelembevehető érték”,50 és „a jogtörténet te
rületén végzett munkássága alapján immár 15 éve tag
ja  az Akadémia Jogi Osztályának” 5 Az addigi szakmai 
előmenetelét bemutató előterjesztést követően a Jog- és 
Államtudományi Kar egyhangú határozattal a Magyar Al
kotmány- és Jogtörténeti Tanszékre meghívás útján a mi
niszternél kinevezésre javasolta Holub Józsefet.52

A szó szoros értelmében vett tanítvány nem nőtt ki 
„kezei alól”, de ehhez hozzátartozik az is, hogy csak 14 
évig oktathatta a jogtörténetet, 1952-ben furcsa körülmé
nyek között nyugdíjazták. Degré Alajos ugyan még az ő 
munkálkodása idején került a tanszékre, ám „tudományos 
inaséveit” még a budapesti karon Illés József tanszékén 
töltötte, mesterei ott Illés és Angyal Pál voltak. Természe
tesen mindez nem azt jelenti, hogy felfogását, már ismer
tetett munkamódszereit tekintve Holubnak ne lettek volna 
vagy ne lennének ma is követői.

Említésre méltó, hogy Holub a pécsi egyetemen nem
csak tanárként működött, hanem a kar és az egyetem ve
zetéséből is kivette a részét: 1929-30-ban bölcsészkari 
dékán, az 1943-44. tanévben a Jog- és Államtudományi 
Kar dékánja volt, majd 1944-45-ben az Erzsébet Tudo
mányegyetem rektorává választották.53 A világháború 
alatti problémás időket jól tükrözték jogi kari dékánná 
választása alkalmával 1943 júniusában a leköszönő dé
kán, Krisztics Sándor szavai: „Boldogan tolmácsolom ez 
alkalommal mindannyionk szívéből jövő jókívánságait és 
kérem a Mindenhatót, hogy viselje tisztségét méltó dísszel 
és eredménnyel az elkövetkezendő, talán nehezebb eszten
dő során. Mi mellette fogunk állani minden viharban és az 
ő vezetése alatt fenntartjuk a zászlót. ”54 A nyugodt épít
kezés és szervezés helyett tehát a megőrzés jutott máso
dik dékánsága osztályrészéül, a legnagyobb feladat ezzel 
kapcsolatban azonban kétségtelenül 1944-ben rektorként 
állt előtte, amikor az „egyetem elhurcolásának ügyében” 
kellett megakadályozni, hogy az egyetemet, pontosabban 
annak és különösen az orvosi karnak a felszerelését a Né
met Birodalomba telepítsék.55

Holub József emberi értékei ezekben az egyetemi ve
zetőként végrehajtott építő-mentő-helyreállító tevékeny
ségeiben is feltűnnek. 1945 után különösen szüksége volt 
aztán a „tiszta lelkiismeretű emberek őszinteségére és bá- 
torságára”.56 Kötelességének érezte, hogy a tudomány va
lódi értékeinek és feladatainak érdekében fellépjen, meg
győződésének hangot adjon akkor is, ha az éppen nem 
szolgált előnyére. Az egyetemi oktatásban a kommunista 
hatalomátvételt követően is hű maradt korábbi nézeteihez 
és elveihez, igyekezett ragaszkodni ahhoz a „független 
tudósléthez”, aminek reményében első professzori kine
vezése alkalmával (még a bölcsészkaron) a katedrát elfo
gadta.57 Ez azonban sok esetben nemtetszést váltott ki a 
jogi kar új vezetése szemében.

Az ötvenes évek elejének kari gyakorlatából e vonatko
zásban talán az az egyetlen -  véletlen -  pozitívum, hogy 
a rendkívül részletes kari jegyzőkönyvekből és az évente 
megkövetelt oktatói-tanszékvezetői beszámolókból még
is képet kaphatunk az egyes tanszékek, így a jogtörténeti
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tanszék munkájáról is. A jelentésekből és az azok alapján 
kibontakozó szakmai-oktatásmódszertani vitákból meg
ismerhetjük Holub hozzáállását a jogtörténeti és általá
ban az egyetemi oktatáshoz. Mivel a magyar jogtörténetet 
1949-től már Degré Alajos adta elő, Holub az Általános 
jogtörténet című tárgy előadójaként terjesztette beszámo
lóját 1951-ben a kari tanács elé. Élmény olvasni, ahogy 
ellentmondást nem tűrő tényszerűséggel leszögezi, hogy 
az általános (egyetemes) jogtörténelem tanítása nem szov
jet találmány, hiszen (s erről az új, akkor lefordított szovjet 
tankönyv szerkesztője „természetesen nem tudhatott”58) 
Magyarországon jóval korábban, 1861 után Wenczel 
Gusztáv már javasolta az általános európai jogtörténelem 
bevezetését. Így a szovjeteket megelőzve, a világtörténe
lem tárgy mintáj ára már a „magyar burzsoá jogtudomány” 
korában megszületett nálunk az európai jogtörténelem 
című tárgy is.

Holub professzor feltétlenül szükségesnek tartotta az 
általános történelmi tájékozottság növelését a jogtörténet 
oktatása által, különösen abban az időszakban, amikor a 
hallgatóknak csaknem fele ún. szakérettségis volt, akik vi
lágtörténelmet a középiskolában egyáltalán nem tanultak, 
így igencsak hiányos előképzettséggel kerültek az egye
temre. Elsősorban azonban -  s ezt már tankönyve elő
szavában is hangoztatta -  a tárgy propedeutikus jellegét 
emelte ki: annak fontosságát, hogy a hallgatóság tisztában 
legyen azokkal az alapvető jogi fogalmakkal, amelyekkel 
későbbi tanulmányai folytán újból és újból találkozni fog. 
Szavait idézve a jogtörténet fő célját ugyanis ebben, s nem 
abban látta, „hogy bemutatja a termelés fejlettsége, a ke
reskedelem és a fogyasztás fejlődési foka és a társadalom 
politikai rendje között fennálló legszorosabb összefüg- 
gést”59 -  tehát burkoltan ugyan, de lényegében elvetette 
a marxista típusú történelemszemléletet. Emez ideológiai
lag elfogadhatatlan módszere miatt Hegedűs István párt
titkár ekként kritizálta: „Holub József a szavak magya
rázatával késlekedik sokat és fogy ki a népi demokrácia 
szempontjából fontos kérdésekre szentelendő időből. ”60 
Pedig a „történelmi anyagot bizonyos súlypontok szerint 
kell megmagyarázni és előadni, hogy ezzel a lényeg meg
értésére vezessük a hallgatóságot és nem apróságokkal 
töltsük az időt és engedjük elsikkadni az osztályharc szem
pontjából jelentős körülmények kifejtését ”.61

A kari tanácsülés feladata volt tudniillik a referátumo
kat követően a dékán vezetésével „a tanszékeken kialakult 
esetleges helytelenségeket lenyesegetni ” -  annak érdeké
ben, hogy a tanszék az „egész kar gondolatát, nézetét, 
felfogását megvalósító intézménnyé” válhassék.62 Ennek 
megfelelően erősen hiányolta például a dékán, hogy Ho- 
lub a nevelésről egyáltalán nem szólt, emiatt úgy vélte, 
„súlyos hiányosságban szenved a tanszékvezető munká
ja  is”, tudniillik szerinte az egyetemen a döntő munka a 
nevelés, ennél semmiféle tudományos tevékenység nem 
lehet fontosabb.63 (Holub tudományos munkásságára, il
letve a jegyzetírás időigényességére próbált hivatkozni, 
ami miatt a hallgatók egyéni nevelésével úgyszólván nem 
foglalkozhatott.)

A kar vezetője Holub tanszékvezetői és oktatói mun
kájának összefoglaló értékelésekor sajnos mindössze két 
pozitívumot talált: a didaktikailag helyes előadást és a 
hallgatókkal szemben tanúsított türelmet. Ezzel szemben 
annál több negatívum akadt: a fent említett nevelésszerű 
egyéni foglalkozás hiánya, amely az óra alatti lazasághoz 
vezet, az, hogy saját személyében társadalmi munkában 
nem vesz részt, s ezzel teljesen elszakad a dolgozó néptől, 
annak politikájától, s ebből kifolyólag tantárgya kérdései
nél nem képes felismerni az illető téma jelentőségét vagy 
jelentéktelenségét a dolgozó nép ügyének szemléletében. 
A legfőbb gondot abban látta, hogy tevékenységében 
„gyakorlatilag alig valósul meg az osztályharc szolgála
tában álló oktatás és illetve szemléletnyújtás, perspektíva- 
kialakítás”.6

A fenti kritika ma már tulajdonképpen dicséret: Holub 
József nem volt hajlandó tudományos, oktatói munkáját 
és elveit alárendelni az ötvenes évek diktatúrájának, az 
abban uralkodó ideológiának. 1952-ben erre úgy vála
szolt a kari vezetés, hogy méltánytalanul és igazságtala
nul nyugdíjazták, s a fentiek után nem csoda, hogy a kari 
jegyzőkönyvben még csak említést sem találunk nyug
díjba vonulásáról, egyik ülésről a másikra egyszer csak 
eltűnik a neve a jelenlevők közül. A hozzáállás még egy 
évtizeden keresztül biztosan nem változott, bizonyíték 
erre, hogy 1962-ben, Holub halálát követően a kar egyál
talán nem emlékezett meg egykori kiváló professzoráról. 
Egészen más, sokkal emberibb volt a 30-as, 40-es évek 
gyakorlata, elég csak Kérészy Zoltán példáját felidéz
ni, akit nyugállományba vonulása alkalmából kollégái 
hosszan méltattak,65 és egy-egy volt kolléga halálakor 
a jelenlévők nem csupán helyükről felemelkedve em
lékeztek meg az elhunytról, hanem a kari tanácsülések 
jegyzőkönyvei még a gyászbeszédeket is tartalmazták. 
Szomorú, hogy ezzel szemben a hatvanas évek elején 
a napirendi pontokon kívül a dékánnak egyetlen fontos 
megjegyzendője volt, mégpedig az, hogy a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem jogi karának dékánja, Karev elv
társ üdvözletét küldi a karnak.66

A tudós társadalom azonban nem feledkezett meg Ho
lub Józsefről: a Levéltári Közlemények című folyóiratban 
Komjáthy Miklós meleg hangú nekrológban emlékezett 
meg róla, „a levéltárosként indult s a levéltárakkal élete 
végéig szoros kapcsolatban élő ” tudósról.67

Az egyetemen csak öt évvel halála után „rehabilitál
ták”, először ugyanis 1967-ben jelent meg róla méltatás 
Csizmadia Andor tollából, aki a Jubileumi Tanulmányok
ban A jogi oktatás a pécsi tudományegyetemen a két vi
lágháború között című írásában Kérészy Zoltán és Holub 
József munkásságát mutatta be. 1985-ben a jogi kar már 
nagyszabású emlékülést szervezett születésének 100. év
fordulója alkalmából, és az ott elhangzott előadások a Stu- 
dia Iuridica 109. számában is megjelentek, majd 2005- 
ben, a 110. évfordulón már a BTK és az ÁJK közép- és 
kora újkori, illetve jogtörténeti műhelyei szenteltek közös 
konferenciát emlékének.
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József Holub und sein Werk wurden schon von vielen 
gewürdigt und von verschiedenen Seiten vorgestellt: als 
Historiker, Rechtshistoriker, Philologe, Familienforscher, 
Akademiker, Professor, Rektor oder Dekan. An seiner 
wissenschaftlichen Laufbahn verflochten sich verschiede- 
ne Fachbereiche, aber für Rechtshistoriker bleibt er immer 
ein prominenter Stellvertreter unseres Sachgebiets. Die 
Studie ist deshalb keine vollstandige Biographie, sondern 
sie beschaftigt sich vor allem mit dem aus dem Stand- 
punkt der Rechtsgeschichte wichtigsten Opera von Ho

lub, mit seiner Arbeit als Forscher und Professor. Es wird 
dabei seine Forschungsmethodik detailliert dargestellt 
und seine Tatigkeit als Lehrkraft an der Universitat der 
Pécser Universitat anfang der 1950-er Jahren beschrieben. 
Von den damaligen Protokollen der Juristischen Fakultat 
zeichnet sich ein Bild des Wissenschaftlers, der sich trotz 
des ideologischen Drucks an seine Überzeugung hielt, 
und dadurch kann er nicht nur wegen seiner wissenschaft
lichen Leistung sondern auch menschlich zum Vorbild ge- 
nommen werden.

Jegyzetek
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Akadémián 1923-tól levelező, 1945-től rendes tag), több társaság 
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egyik szerkesztője is volt 1914-1923 között.

7 Konkrétan az 1920-as évekről, és azon belül is -  Holub példáján -  a 
vidéki egyetemi professzori létről. Szeberényi 2014, 2015, 2016, 
Holub József. I., II., III. i. m.
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jelent -  írásaim átdolgozásával és bővítésével készítettem. Delacas- 
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2006, A Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadvá
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46 Degré Alajos: A magyar alkotmánytörténelem vázlata I. 1947, Szá
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