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K
ajtár István jogtörténész, a Pécsi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéké
nek professor emeritusa 2016 Szent Márton vigíliáj án 

töltötte be 65. életévét. Barátai, pályatársai, a hazai és a gra
zi jogtörténeti műhelyek kollégái, valamint a jogtudomány 
más jeles képviselői arra vállalkoztak, hogy változatos mű
fajú, de egyaránt jogtörténeti témájú és feldolgozású mun
kákkal tisztelegjenek a jubiláns életének jeles eseménye 
alkalmából.

A sokszínű kötet harminc tanulmánya, melyek jogintéz
mények vagy dogmatikai kérdések fejlődéstörténetének be
mutatására irányulnak, azt jelzik, hogy a jogtudomány mű
velése nem nélkülözheti a történeti-dogmatikai előzmények 
feltárását. Méltó az ünnepelt munkásságához, aki a jogi 
kultúrtörténet területén vitathatatlanul úttörő szerepet töltött 
be Magyarországon, miközben tudományos tevékenysége 
a városi jogélet kutatása és a modernizációtörténet tekinte
tében is meghatározó a mai napig. A hazai jogtörténészek 
közösségét ünnepi tanulmányában Balogh Elemér „jogtör
ténész céhnek” nevezi. A kifejezés találó. Mi sem bizonyít
ja ezt jobban, mint a kötet szerzőinek sokszor személyes 
hangvételű emlékezése a jubilánssal mint tanárral, majd 
később munkatárssal töltött közös évekről. A korábban ve
zetése alatt álló Jogtörténeti Tanszéket az egykori diákok 
valódi „asylum”-nak érezték, ahová nem csupán hasznos 
ötletekért, de pár jó szóért is bármikor be lehetett menekül
ni. Hozzájuk hasonlóan pályatársak is köszönetüket fejez
ték ki Professzor Úr segítségéért, szakmai tanácsaiért.

Régóta élénk vita folyik a jogtörténészek körében arról, 
hogy mit tekintünk a jogtörténet-tudomány tárgyának, hol 
húzzuk meg a kutatási terület határvonalát. Egyes szerzők 
úgy vélik, hogy elegendő időben a modern kori, legfeljebb 
a 19. században megjelent nagy kódexekig visszanyúlni,
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minden más korábbi fölösleges és haszontalan. Ezzel szö
ges ellentétben, az 1990-es évek elején nálunk is megjelent 
az a markáns irányzat, amely tárgyát tekintve kiterjesztette 
a jogtörténeti vizsgálat hatókörét a rokon tudományokra és 
a művelődéstörténet érintkező intézményeire is. E tematika 
és módszertani innováció első hazai képviselője volt Kajtár 
István. 1986-ban megjelent írása az osztrák önkényuralmi 
időszak kérvényeinek stílustörténeti elemezéséről előz
mény nélküli kísérlet volt, amelyben a korabeli jogi nyelv 
jogtörténeti tartalmának megfejtésére vállalkozott. Tíz év
vel később a jogi stílustörténetet már tudatosan a jogi kul
túrtörténet keretébe illesztette, és szorgalmazta az új közelí
tési mód alkalmazását. A pályatársak figyelmét ráirányította 
a latin nyelvű diplomák szövegének jogtörténeti tartalmára, 
a jogtudomány és a nyelvészet határterületének vizsgálata 
fontosságára, a jog „irodalmi” műfajának jogtörténeti érté
keire. Első ízben vizsgálta egy hatalmi jelkép jogtörténeti 
tartalmát, és a sast a hatalom évezredes szimbólumának
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tekintette. Bevonta vizsgálatába a néprajz és a jogtörténet 
találkozási területeit, továbbá az irodalmat mint jogi kul
túrtörténeti forrást. A jogtörténet-tudomány eddig kevés 
figyelmet szentelt a jog szimbolikus elemeinek vizsgálatá
ra, hiányzott a jogi szimbólumok és az ítélkezési szokások 
elemzése. Ezért alapvető hiányt pótoltak Kajtár István jogi 
szimbólumokkal és ikonográfiával 
foglalkozó tanulmányai, melyek 
hatásaként a jogi kultúrtörténet 
ismert és elismert területté vált a 
jogtörténészek és a jogi tanulmá
nyokat folytató hallgatók között 
is. Figyelemre méltók hadtörténeti, 
elsősorban jogi és művelődéstörté
neti vonatkozású kutatásai is.

A tanulmánykötetben elsőként 
Kecskés László akadémikus, a Pé
csi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara dékánja és Béli 
Gábor, a Jogtörténeti Tanszék ve
zetője ünnepi köszöntése kapott 
helyet, majd -  a szerkesztők be
vezető sorait követően -  Andrássy 
György, a pécsi fakultás Jogbölcse
leti és Társadalomelméleti Tanszé
kének egyetemi tanára Buza László 
kisebbségek jogi helyzetével fog
lalkozó műve nyomán elemezte a 
magyar jogirodalomban megjelenő 
kisebbségi kérdést.1 Balogh Ág
nes, a pécsi kar Büntetőjogi Tan
székének egyetemi docense az ünnepeltnek címzett meg
emlékezését követően, személyes kötődése okán Angyal 
Pál életével és munkásságával foglalkozott tanulmányában, 
amelynek aktualitását az adta, hogy a téma kutatását az ün
nepelt javaslatára kezdte meg.2 Balogh Elemér egyetemi ta
nár, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának dékánja a szegedi boszorkányperek körüli ítélke
zési gyakorlatot és korabeli jogforrásokat bemutató érdek
feszítő tanulmányával gazdagította a magyarországi jogtör
ténész céh eredményeit. Kutatásai alátámasztják, a szegedi 
„pör” a német-osztrák jog Európában egyik legkeletibb gya
korlati megnyilvánulása volt, jóllehet a szegedi városatyák
nak az eseményekkel kapcsolatos, száz esztendővel későbbi 
érzülete a témával kapcsolatos „jogtörténeti lelkiismeret” 
hazai sajátossága.3 Bankó Zoltán, a Pécsi Tudományegye
tem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi és Társada
lombiztosítási Tanszékének egyetemi docense az atipikus 
munkajogviszonyok hazai történeti előképeit és kialakulását 
vizsgálja tanulmányában.4 Béli Gábor tanszékvezető egye
temi docens a törvényes hitbér mértékére vonatkozó kutatá
si eredményeit közli az olvasóval, amelynek gyökerei Szent 
István I. dekrétumához vezetnek vissza, a hitbérjuttatások 
pedig a 12. század elejétől ismertek.5

Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnö
kének ünnepi tanulmánykötetben megjelent írásához az 
alapot húsz évvel ezelőtt, a jubiláns szakmai irányításával 
készített szakdolgozata képezte, amelyben a háborús bű
nösség kérdésével, a hazai népbíróságok működésével fog-
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lalkozott.6 Domaniczky Endre, az Igazságügyi Minisztéri
um szakértője a külhoni magyar sírkatalógus felállításának 
szükségességét hangsúlyozza az Ausztráliában található 
történelmi magyar síremlék jövőjével foglalkozó tanulmá- 
nyában.7 Falus Orsolya, Király Lajos, Kobolka István és 
Sasvári Gábor, a Zrínyi Kutatócsoport jogtörténész, hely

történész, hadtörténész és geofizi
kus tagjai közös tanulmányukban 
a kutatócsoport egyik legizgalma
sabb felfedezésének bemutatásá
val tisztelegnek az ünnepelt előtt, 
a költő Zrínyi Miklós „Szigeti ve
szedelem” című eposzában hasz
nált katonai kód alapján a magyar 
kodifikátorok törvénycikkekbe 
rejtett titkos információit keres- 
ve.8 Herger Csabáné a pécsi jog
történeti műhely egyetemi docense 
a házassági vagyonjog területére 
vonatkozó, összehasonlító jogtör
téneti kutatások határait mutatja 
be a német és a magyar házassági 
vagyonjog fejlődésének összeha
sonlítása kapcsán. Munkája, amely 
a külföldi jogtudomány számára is 
elérhetővé kívánja tenni az össze
hasonlítás eredményeit, hiányt pó
tol attól a felismeréstől késztetve, 
hogy nem magyar szerző tollából 
született, európai jogtörténeti mű
vekben a 20. század második fe

létől kezdve csak kivételesen kerül szóba Magyarország.9 
Homoki-Nagy Mária egyetemi tanár, a Szegedi Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténe
ti Tanszékének vezetője a 18-19. század jobbágy-paraszti 
társadalmát és annak vagyoni viszonyait elemzi Werbő
czy Hármaskönyvéből kiindulva, két öröklési per levéltári 
anyagán keresztül.10

Kecskés László akadémikus a választottbíráskodás ma
gyarországi kezdeteit mutatja be ünnepi tanulmányában, 
melynek fejlődéstörténete eltért a nyugat-európai előz
ményektől abban, hogy a vásári bíróságok tevékenysége 
nem mutatott választottbírósági jelleget, így sokkal inkább 
a tőzsdék és a kereskedelmi kamarák váltak az intézmény 
szervezeteivé.11 Kiss György egyetemi tanár, a Pécsi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi 
és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének munkatársa, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Köz
igazgatási Kara dékánja az Európai Bíróság Balkaya-ügy- 
ben hozott jogfejlesztő határozatával összefüggésben vizs
gálja a munkavállaló fogalmát.12 Gernot Kocher professor 
emeritus, a pécsi jogi fakultás honoris causa doktora Wer
bőczy Tripartitumának jogi ikonográfiai elemeivel foglalko
zik tanulmányában, ezzel is tisztelegve az ünnepelt kutatásai 
előtt, aki az elmúlt évtizedekben számos esetben elemezte 
a képek szerepét a jogi normák értelmezésében. Az ünnepi 
tanulmányban a hangsúlyt a jogi szövegek képi megjelení
tésének ikonográfiai lehetőségére helyezi.13 Korinek László 
professor emeritus, az MTA rendes tagja tanulmányában a
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szocialista korszak kriminológiáját mutatja be az ünnepelt 
tiszteletére, melynek utolsó fázisát mind a jubiláns, mind a 
szerző egyetemi hallgatóként élte át. A kutatás tanulsága: 
„az ideológiától korlátozott bűnözéselmélet elkerülhetet
lenül beszűkít, mert a tudomány szükségképpen szabadel
vű”.14 Korsósné Delacasse Krisztina adjunktus, a pécsi Jog
történeti Tanszékének munkatársa a csalás Ferdinandea-beli 
szabályozásáról ír tanulmányában, a stellionatus és a falsum 
kérdéskörére vonatkozó kutatását bemutatva.15

László Balázs PhD-jelölt az Arpád-kor királyi hospeskö- 
zösségeinek és hospeseinek privilégiumait vizsgálja tanul
mányában, korábbi kutatásai folytatásaként.16 Maczonkai 
Mihály egyetemi docens értékes tanulmányából megtud
hatjuk, milyen fontos szerepet tölt be az európai jogi kul
túra a jogértelmezésben és ezen keresztül a jogalkalmazás 
színvonalának emelésében, hiszen alapvető jogintézmé
nyeink nem előzmény nélküliek. A törvény értelmezésére 
használt módszerek kiválasztásában a legnagyobb szabad
ságot a törvény hallgatása adja, ugyanakkor kiemeli a szer
ző, hogy a törvénykönyvek által nevesített jogértelmezési 
módszerekben megjelenő, nem pozitivista megközelítés 
visszavezet a jogi tanításokhoz. A fogalmi jogtudomány 
egyoldalúsága régi probléma, de a kutató bízik abban, hogy 
a hagyományos pozitivista megközelítések alapján, egy új 
elméleti keret segítségével közelebb lehet kerülni egy gya
korlatiasabb megoldáshoz.17 Máthé Gábor professor eme- 
ritus akadémiai kutatóként ötven évvel ezelőtt kapott té
mája, a bírói hatalom tárgyában írt kandidátusi értekezése 
értékes részleteit osztja meg az olvasóval. Tanulmányában 
a kiegyezéskori polgári törvénykezés hatékonyságát ismer
hetjük meg a magyar bírósági szervezet kapcsán.18 Mezey 
Barna az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jog
tudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora tanulmá
nyában a büntetőjogi kodifikáció kérdéseivel foglalkozik a 
monarchikus diktatúrák korában Magyarországon. A ma
gyar közgondolkodásban 1689 óta rögzített igény a bün
tetőjogi kodifikáció. Ezen szakjogi törekvéseknek azonban 
az 1848 tavaszától zajló események és a közjogi helyzet 
átmenetileg gátat szabtak. A tanulmány betekintést enged 
az örökös tartományokban 1803. szeptember 3-án hatály
ba léptetett Strafgesetz jogalkalmazásra és a szakmai-tudo
mányos gondolkodásra gyakorolt hatásától a Csemegi-féle 
büntető törvénykönyv tervezetének elkészüléséig vezető 
folyamatokba.19 Nagy Janka Teodóra főiskolai tanár, jog
történész-etnográfus a szociális közigazgatás történetének 
egy szeletével foglalkozik tanulmányában, és a jogi kultúr
történet, valamint a jogi néprajz szempontjából egyaránt ér
deklődésre számot tartó forrás, a Tolna megyei tápláló- és 
gyógyítóházak történeti dokumentumainak elemzésével 
köszönti az ünnepeltet.20 Nagy Noémi, a pécsi Jogtörténeti 
Tanszék óraadója az osztrák nyelvi jogalkotás 19. századi 
történetére vonatkozó kutatásai eredményeit osztja meg az 
olvasóval. Bemutatja az 1848-49-es forradalmi időszakban 
deklarált nemzetiségi-nyelvi egyenjogúság és az azt 1867- 
ben felváltó többnyelvűség elve és a nyelvi autonómia által 
hozott nyelvi jogi megoldásokat.21

P. Szabó Béla egyetemi tanár, a Debreceni Tudomány
egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti Tan-

székének vezetője az ünnepelt tengeri jogtörténet iránti 
szenvedélyes érdeklődése okán az itáliai flotta katonáinak 
jogállásával kapcsolatos megválaszolatlan kérdés elem
zésével örvendezteti meg olvasóit.22 Peres Zsuzsanna, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Köz
igazgatási Kara egyetemi docense a 16-18. századi Magyar
országon a jegyajándék részét képező gyűrűváltás szokását 
mutatja be a nemesek körében a praxis alapján. A szerző 
kutatásai alátámasztják, hogy a gyűrűváltásnak és a jegy
gyűrűnek igenis volt jogi relevanciája.23 Pókecz Kovács 
Attila a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Kara Római Jogi Tanszékének egyetemi docense a késői 
római államszervezet egyik meghatározó állami főtisztvise
lőjéről (questor sacri palitii) és a tisztség jelentőségéről szá
mol be tanulmányában.24 Rácz Lajos nyugalmazott egyete
mi tanár, az MTA doktora a rendiség kialakulásához vezető 
utat és a magyarországi államelmélet kialakulását mutatja 
be tanulmányában.25 Révész T Mihály a Széchenyi István 
Egyetem címzetes egyetemi tanára a hírlapbélyeg eltörlé
sének érdekfeszítő történetét elemzi, melynek a 19-20. szá
zad fordulóján a sajtó a nagyságát köszönheti.26 Ruszoly Jó
zsef professor emeritus „aktív pályáját immáron megfutott 
kedves fiatalabb pályatársa beiktatásáról” történt megemlé
kezése után az 1848-as országgyűlési választások pécsi ese
ményeire vonatkozó kutatásait ismerteti.27 Markus Steppan 
egyetemi tanár, a grazi jogi fakultás Jogi Alapozótárgyak 
Intézete vezetője az ünnepi kötet megjelenése alkalmából 
írt tanulmányában a házassági vagyonjog egységesítésé
nek tervét vizsgálja a XVIII. századi Ausztriában.28 Stipta 
István, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjo
gi Tanszékének egyetemi tanára tanulmányában az ünne
pelt tudományos érdemeit a jogi kultúrtörténet területén 
foglalta össze a stílustörténetre, a hatalmi jelképekre és a 
közjogi kultúrtörténetre, valamint a jogtörténeti ikonog
ráfiára és ikonológiára fókuszálva.29 Szabó István, a Páz
mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
Kar Jogtörténeti Tanszékének vezetője a jubiláns szívéhez 
közeli témát dolgoz fel ünnepi tanulmányában: a közös és 
a nemzeti elemeket taglalja az Osztrák-Magyar Monar
chia hadszervezetében. A kutató kérdésfeltevése az, hogy 
vajon Magyarország részéről a szervezetileg közös had
erő elfogadása mekkora kompromisszumot jelentett. Arra 
a következtetésre jut, hogy a közös hadsereg bevezetése 
Magyarország részéről nem mondható rendkívüli enged- 
ménynek.30

A 325 oldal terjedelmű, impozáns kötésű tanulmány
kötetet a jubilánsnak 2016. szeptember 30-án a Pécsi Tu
dományegyetem Halasy-Nagy József Aulájában tartott ün
nepségen a kötet szerzői, a család, számos pályatárs, barát 
és tanítvány jelenlétében adták át tanszéki kollégái, Béli 
Gábor, Korsósné Delacasse Krisztina és Herger Csabá- 
né szerkesztők. Az ünnepséget Béli Gábor tanszékvezető 
nyitotta meg. Kecskés László dékán úr visszaemlékezéssel 
színesített köszöntőjét Révész T. Mihály ünnepi beszéde 
követte, aki Kajtár István tudományos életútját értékelte, 
majd a jogtörténész „céh” nevében gratulált a jubilánsnak 
65. születésnapja alkalmából.

Császár Kinga
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Tóth J. Zoltán könyve 
a halálbüntetés 

intézményének egyetemes 
és magyarországi 

jogtörténetéről
Tóth J. Zoltán: A halálbüntetés filozófiája és kortárs jogelméleti kérdései. 

Budapest, 2008, Rejtjel Kiadó, 288 p. ISBN: 978-963-725-552-6

A halálbüntetés a legrégebbi szankciók egyike, vé
gigkíséri az emberiség történetét. Annak ellené
re, hogy Magyarországon az Alkotmánybíróság 
23/1990. számú határozatában eltörölte a hazai alkalma

zásának lehetőségét, a kérdés mit sem vesztett jelentősé-
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géből és aktualitásából, nemcsak azért, mert mind a mai 
napig a halálbüntetés -  noha szűkülő körben, de -  a világ 
számos államában alkalmazott szankció, hanem azért is, 
mert hazai megszüntetését követően egyes bűncselekmé
nyek kapcsán a társadalomban újra felmerülnek a jelenle
gi megoldások körüli kérdések. Ezen diskurzushoz járul 
hozzá a szerző a tudományos munkától elvárható objekti
vitással és módszerességgel.1

A szerző témában való elmélyültségét mutatja, hogy 
a halálbüntetés témakörét több diszciplína módszereivel 
is feldolgozta, a jogtörténeti előzmények összefoglalását 
megelőzően 2008-ban született meg A halálbüntetés filo
zófiája és kortárs jogelméleti kérdései című,2 azt követően 
pedig 2012-ben a Halálbüntetés pró és kontra3 című mo
nográfiája.

A jelen ismertető tárgyául szolgáló munka a magyar és 
idegen nyelvű szakirodalom széles körét fogja át, azonban 
a primer források is fontos szerepet játszanak. Az olvasó 
nemcsak a bőséges és részletes lábjegyzetek segítségével 
tud könnyen és gyorsan eligazodni, hanem a könyv végén


