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is. Az anyagi büntetőjognak a korszak viharos eseményei 
miatti változásai mellett nagy hangsúlyt fektet az eljárás
jogi specifikumokra, mint a gyorsított és a statáriális el
járásokra. Utóbbinak három fajtáját különbözteti meg. 
Az első csoportba azon katonai bűntettek tartoztak, ame
lyek esetében a rögtönítélő eljárásnak a rögtönbíráskodás 
előzetes kihirdetése nélkül helye volt, a másodikba azon 
deliktumok, melyek elkövetőivel szemben csak a rögtön
ítélő bíráskodás előzetes kihirdetése után lehetett ilyen 
eljárást lefolytatni. Végül a harmadikba tartoztak azon 
esetek, melyek megvalósulása esetén a hadügyminiszter 
jogosult a statárium kihirdetésére. A szerző végigveszi a 
Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak és a második világ
háború vonatkozó rendelkezéseit és az azt követő rendes

és rendkívüli büntetőjog rendszereit. Végezetül ismerteti 
az államszocializmus anyagi és eljárásjogi rendelkezése
keit, és utal a koncepciós jellegre is.

A hetedik fejezet végezetül az abolíció eszméjének 
magyarországi térhódítását és a halálbüntetés eltörlésének 
történetét dolgozza fel egészen az azt követő visszaállítási 
kísérletek ismertetéséig.

Tóth J. Zoltán munkája nemcsak a halálbüntetés kérdé
sének teljesebb megértéséhez szükséges szakirodalmi fel
tételeket javítja, hanem a kérdés jogtörténeti múltja iránt 
érdeklődő figyelmére is méltán tarthat számot.

Nagy Péter

Jegyzetek______________________________________________________________________________________
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A z ELTE gondozásában megjelent sorozat a jog
tudomány elhunyt magyar művelőinek életrajzát, 
tudományos munkásságát és -  a jogélethez kötődő 

-  közpolitikai tevékenységét fogja át. A sorozat első köte
te 1999-ben, a második 2001-ben, a harmadik 2006-ban 
látott napvilágot. Az első kötet Johannes Honterus, Bara
nyai Decsi Czimor János, Hoffmann Pál, Vécsey Tamás, 
Hajnik Imre, Marton Géza, Eckhart Ferenc, Balogh Ele
mér, Schwarz András Bertalan, Bónis György, Brósz Ró
bert és Pólay Elemér munkásságát mutatta be. A második 
kötet Frank Ignácz, Zlinszky Imre, Pulszky Ágost, Szá- 
szy-Schwarz Gusztáv, Vargha Ferenc, Pázmány Zoltán, 
Holub József, Nizsalovszky Endre, Szászy István, Visky 
Károly, Csizmadia Andor és Diósdi György tudományos 
tevékenységét összegezte. A sorozat harmadik kötete Ki- 
tinoch János, Szlemenics Pál, Csemegi Károly, Farkas La
jos, Jekelfalussy József, Grosschmid Béni, Nagy Ferenc, 
Teghze Gyula, Bozóky Géza, Moór Gyula, Ottlik László 
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és Horváth Barna tudományos karrierjét és legfontosabb 
műveit ismertette.1

Az első két kötet szerkesztője Hamza Gábor volt, a 
harmadik kötettől Siklósi Iván társszerkesztőként műkö
dött közre. Az utolsó két kötet már kétnyelvű főcímoldalt, 
tartalomjegyzéket és tartalmi összefoglalást tartalmaz, 
amely növeli a kiadvány publicitását, és elősegíti külföldi 
könyvészeti regisztrációját. A sorozat első három kötetét 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara, a negyedik és 
ötödik kötetet az ELTE Eötvös Kiadó adta ki. Az idő tel
tével az egykori emlékező életrajzírók egy része is a mél- 
tatandók közé került, közülük Nagyné Szegvári Katalin és 
Benedek Ferenc az újabb kötetekben méltó tisztességben 
is részesült.

A kiadványsorozat negyedik kötetében tizenkét neves 
hazai jogtudósnak, a római jog, a jogi papirológia, a jog
bölcselet, a magánjog, a polgári eljárásjog, a közigazgatá
si jog és a büntetőjog kimagasló jelentőségű művelőinek 
rövid életrajza, és sok esetben nemzetközileg is ismert és 
nagyra értékelt munkásságának elemzése kapott helyet. 
A sort Kállay István bölcsész Kelemen Imréről írt korábbi 
tanulmánya nyitja, melyet a szerkesztők több ponton ki
egészítettek. A tanulmány korrigálja az egyik ma is hasz
nálatos jogtörténeti tankönyv megállapítását, igazolva, 
hogy Kelemen önálló könyvet írt a magánjog hazai törté
netéről. Vitatható viszont az eredeti tanulmány közigazga
tási bíráskodásról írt gondolatsora, hiszen ez e fogalom és 
intézmény csupán a 19. század húszas éveiben alakult ki.

Plósz Sándorról Kengyel Miklós írt alapos tanulmányt. 
A szerző különös figyelmet szentelt Plósz (gyakran fi
gyelmen kívül hagyott) Lipcsében és Berlinben megjelent 
német nyelvű munkáinak. A vázolt életrajzi adatok elsőd
leges forrásokból származnak. Ajelenlegi kodifikációs fo-
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lyamat tükrében rendkívül tanulságos a polgári eljárásjog 
tervezetének korabeli vitája. Helle Károlynak, a tragikus 
sorsú, jószerivel ismeretlen római jogi szerzőnek Siklósi 
Iván állított emléket. Az egykori romanista legfontosabb 
munkái: a római jogi forrástani műve, a vis maior elméleti 
kérdéseiről, római jogi eredetéről szóló tanulmánya ma is 
figyelemre méltó alkotások. Számottevőek Helle házassá
gi és kereskedelmi jogi művei, és további elemzést igé
nyelne sajátos komparatisztikai feldolgozási módszere is.

Szladits Károly „Sub auspiciis Regis” doktorról egy 
(tartalmilag) azonos címmel rendelkező szerző (Hamza 
Gábor) és Sándor István írt tanulmányt. A megemlékezés 
új ismereteket közöl a jeles magánjogász politikai-közéle
ti irányultságáról és liberál-kapi- 
talista magánjogi szemléletéről.
A tanulmány elemzi a szerző ha
talmas kommentáló művét és a 
nem jogász értelmiségiekre gya
korolt jelentős hatását. Somló 
Bódogról a korabeli jogelméleti 
irányzatok kiváló ismerője, Sza
badfalvi József készített alapos 
összegzést. A tanulmány hivat
kozza az összes elérhető eddigi 
feldolgozást, továbbá listázta 
Somló magyar és idegen nyelvű 
műveit. A szerző Somlót a kor
szak legjelentősebb jogfilozófu
sának tartja, akinek Juristische 
Grundlehre című művét 1973- 
ban Németországban is megje
lentették.

A szerkesztők Személyi Kál
mánra Pólay Elemérnek, a Jog
tudományi Közlönyben 1986- 
ban megjelent tanulmányával 
emlékeztek. A kiegészített szö
veg nem tartalmaz újabb hi
vatkozásokat, tehát Személyi 
munkásságának továbbírása ma is aktuális feladat. Óriás 
Nándor emlékét Benedek Ferenc régebbi, megindítóan 
szép Jura-beli tanulmánya idézi. A tanítvány és pályatárs 
visszaemlékezését Jusztinger János az időközben kelet
kezett, egri és pécsi munkásságot érintő tanulmányokkal 
egészítette ki. Ma is kiadásra vár viszont Óriás Nándor 
Emlékeim töredékei című visszaemlékezése.

A debreceni jogtörténészek (P. Szabó Béla irányításá
val) példás alapossággal kutatják és hozzák nyilvános
ságra professzoraik életrajzait. Ennek egyik terméke a 
Hacker Ervinről közzétett, Kiss Katalin és P. Szabó Béla 
által jegyzett tanulmány. Kevesen tudják, hogy Hacker 
miskolci jogakadémiai vetített képes előadásai országo
san népszerűek és újszerűek voltak, elfekvő kriminalisz
tikai diapozitív gyűjteménye ma is használható lenne a 
jogi oktatásban. A tanulmány bibliográfiai pontossággal 
közli Hacker Ervin teljes tudományos életművét. Magya- 
ri Zoltánról Koi Gyula emlékezett. A szerző tág nemzet
közi perspektívából vizsgálta az utóbbi évekbe (újra)fel- 
fedezett jelentős tudós munkásságát. Az alapos életrajzi

áttekintés rámutat a tudósi karrier kutatandó területeire is.
A tanulmány a tizenöt Magyary-könyvből hármat ismertet 
analizáló jelleggel és értő módon.

Sztehlo Zoltánnak Sándor István állított emléket. 
Sztehlo a Leopold Wenger által teremtett iskola egyik ma
gyarországi követője, aki a jogi papirológia (Pólay Elemér 
szerint) első hazai, továbbá az interpolációkutatás jeles 
nemzetközi képviselője volt. Különös érzés olvasni Bene
dek Ferenc -  Pókecz Kovács Attila által felvázolt -  port
réját. A kiváló római jogász a nagy elődök (Vinkler János, 
Óriás Nándor) nyomdokain haladva kezdte tudományos 
pályáját. A tanulmány a tudományos életmű főbb állomá
sait ismertetve a személyes és családi körülményekről is 

közöl -  a szakmabeliek számá
ra is rejtve tartott -  szubjektív 
mozzanatokat. Peschka Vilmos 
munkásságát Szmodis Jenő ösz- 
szegezte. A neves jogfilozófus 
életútja is rendkívül tanulságos, 
hiszen akadémiai keretek között, 
szabadon publikálva, bátran fe
szegette a kezdetben átléphetet- 
len, majd egyre inkább kontúr
ját vesztő ideológiai határokat. 
Peschka újító módon fejlesztette 
tovább a jogelmélet-kutatást, új 
irányt szabott a honi jogdogma
tikának, és megalapozta a jogi 
hermeneutika hazai művelését.

A sorozat ötödik kötetében 
szintén tizenkét magyar jogtu
dós munkásságáról olvashatunk.
A szerkesztők ezúttal a kánon
jog, a jogtörténet, a jogbölcselet, 
a magánjog, az alkotmányjog a 
közigazgatási jog, a nemzetkö
zi jog és a büntetőjog kimagasló 
jelentőségű művelőinek rövid 
életrajzát és nemzetközileg is el

ismert munkásságát tették hozzáférhetővé. A kiválasztott 
tudósok munkásságának elemezése ezúttal is a születési 
idő sorrendjében történt.

A kötetet Hamza Gábor Werbőczy Istvánról írt tanul
mánya nyitja. Az összefoglalás kitér a Hármaskönyv jogi 
jellegével kapcsolatos vitákra, amely annak fényében is 
fontos, hogy a művet (főleg köztörténészek) ma is gyak
ran kodifikációs kísérletnek tekintik. Pókecz Kovács Atti
la Huszty Istvánról írt munkája fontos életrajzi korrekció
kat tartalmaz. A szerző az első egyetemi tankönyvet neki 
tulajdonítja. A kötet harmadik életrajzi összefoglalása 
Szabadfalvi József Pauler Tivadar munkásságáról írt ta
nulmánya. Az elemző tanulmány a hazai jogbölcselő ke
véssé ismert kodifikációs tevékenységét és igazságügyi 
miniszteri időszakát emelte ki. Koi Gyula Récsi Emilről 
írt tanulmányt, amelyben számos alapozó megállapítást 
téve, a jeles közigazgatási jogász fontosabb műveinek 
elemzését adja.

Concha Győzőről is Koi Gyula közölt összefoglalást, 
amelyben kevéssé ismert életrajzi adatokat ismertet, és
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a jelentős tudós legfontosabb műveit mutatja be. Pikler 
Gyula életművét szintén Szabadfalvi József tekintette 
át, kiemelve a kiváló teoretikus polgári-radikális néze
teit. Szikora Veronika Zachár Gyula életművét foglalta 
össze, eredeti forrásokkal egészítve ki a híres debreceni 
jogtanárok arcképcsarnokát. Molnár Kálmán közjogász 
portréját és nagyváradi, egri, pécsi és budapesti munkás
ságát Schweitzer Gábor vázolta. A feldolgozás értékét 
növelik az eddig ismeretlen levéltári források és a tanul
mány végén található teljes szerzői bibliográfia. Szuromi 
Szabolcs Serédi Jusztinián szaktudományi munkásságát 
elemezte, Szabó Krisztián Flachbart Ernő tevékenységét, 
benne jogtörténeti jellegű munkásságát foglalta össze. De- 
vecseri Schultheisz Emilről Kardos Sándor írt méltatást, 
aki egyébként a közelmúltban a katonai büntetőjog törté
netéből írt PhD-értekezést. A kötet utolsó tanulmányában 
Kelemen Miklós a 2012-ben elhunyt kiváló jogtörténész, 
Nagyné Szegvári Katalin tudományos tevékenységét fog
lalta össze.

*

A sorozat nagy hasznára van a hazai jogi kultúrát és tudo
mányos eredményeket számon tartó olvasóknak. Minden 
tanulmány újabb ösztönzést jelenthet az elemzett szerzők 
életművének alaposabb, eredeti forrásokra épülő feldol
gozására. Természetesen szükség van arra is, hogy a neves 
elődeink gondolatait koruk viszonyai között értelmezzük, 
kritikai szempontból közelítsük, és alkotó módon tovább
gondoljuk. Rendkívül tanulságos egyébként, hogy a mél
tatott magyar jogtudósok mindegyike nagy jelentőséget 
tulajdonított a történeti közelítésnek, amely nem csupán 
kiemelkedő műveltségük evidens bizonyítéka, hanem tu
dományos-módszertani gondolkodásuk megalapozottsá
gának igazolása is.

Stipta István

Jegyzetek____________________________________

1 Vö. Siklósi Iván: Magyar jogtudósok -  magyar jogtörténet tudomány
története életrajzokban. Jogtörténeti Szemle, 2008. 4. sz. 52-53. p.
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ARCKÉPCSARNOK
Hamza Gábor

Emlékezés Szladits 
Károlyra (1871-1956), 
halálának évfordulója 

alkalmából1

S zladits Károlyt a XX. századi modern magyar ma
gánjog tudományának egyik megalapozójaként és 
iskolateremtő egyéniségeként ismeri a jogásztársa

dalom. Nizsalovszky Endre nekrológját idézve „Hatal
mas egyéniségének méltatásához nem kell a mezők apró 
virágait fáradtsággal összeszedni és mutatós csokorba 
kötni”2 Szladits Károly a múlt század első felének olyan 
jeles jogtudósa volt, aki munkásságával a jelen és jövő 
nemzedék jogászai számára adott iránymutatást.

Szladits Károly 1871. december 27-én született Duna- 
szerdahelyen. Egyetemi évei alatt, már fiatalon is tudós
ként tisztelik.3 Szladits egyetemi tanulmányait Budapes
ten végezte. Az 1893-ban kiadott vallás- és közoktatásügyi 
miniszteri rendelet alapján ő volt az első, akit sub auspi- 
ciis Regis avattak jogász doktorrá 1895. október 12-én.4 
Doktori dolgozata Az alanyi magánjogok rendszertanához 
címmel a kötelmi és a dologi jog elhatárolásának bonyo
lult kérdését elemzi.5 1895-től 1916-ig dolgozott az Igaz
ságügyi Minisztériumban. 1896-ban tagja lett a polgári

8 6

törvénykönyv előkészítésére létrehozott bizottságnak, és 
1928-ig annak munkájában tevékenyen részt is vett.

Egyetemi oktatói pályája során először magántanár 
lett magyar magánjogból a budapesti királyi magyar tu
dományegyetemen, majd 1917-ben -  Katona Mór utód
jaként -  az osztrák magánjog tanítására is professzori 
megbízást kapott. Katona Mór ebben az évben érte el a 
70 éves korhatárt, ezért került sor a nyugdíjazására. Szla- 
dits Károlyt professzorrá a miniszteri tanácsosi címmel és 
jelleggel felruházott igazságügy-miniszteri osztálytaná
csosi címének és tisztségének megtartásával nevezték ki.6 
1917-től 1942-ig a budapesti egyetem (1921-től magyar 
királyi Pázmány Péter Tudományegyetem) nyilvános ren
des egyetemi tanára, ettől kezdve a Jogállam című folyó
irat hasábjain évente rendszeresen beszámolókat közölt a 
joggyakorlat legújabb fejleményeiről. A Jog- és Államtu
dományi Karon a dékáni tisztséget is betöltötte.

Megemlítjük, hogy Szladits szerepet vállalt az „ősziró
zsás forradalom” idején, Jászi Oszkár7 ajánlására Károlyi 
Mihály az igazságügyi tárcát is felajánlotta neki, azonban 
az eskütétel előtt értesültek Tisza István meggyilkolásá
ról, amely hír hallatán Szladits Károly lemondott erről 
a tisztségről.8 1919. január 22-én úgy nyilatkozott, hogy 
kívánatosnak tartja „az új világ képviselőit itt látni ”, va
lamint titkára volt a Főiskolai Tanárok Szövetségének, és 
rendszeresen tárgyalt Rónai népbiztossal az igazságügyi 
kodifikáció kérdéseiről, ezért az 1919/20. tanévre fel
függesztették tanári működését és jogait.9 Nagy valószí
nűséggel ez az oka annak, hogy Kolosváry Bálintot, aki 
1928-ban nyert professzori kinevezést, már az 1930/31. 
tanévben dékánná választják, megelőzve ezzel Szladits 
Károlyt, aki a következő tanévben, 1932/33-ban lesz dé
kán. Az eset azért különösen érdekes, mert Szladits nem 
vett részt a politikai életben, a közéleti szerepvállalásai


