
Jog
történeti szemle'*— ^

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
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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



Jog
történeti szem le'*— ^

mindig a tudományhoz kötődtek. Ezen nem változtat az 
a tény, hogy tagja volt az 1900-ban meginduló Huszadik 
Század, majd az 1901-ben megalakult Társadalomtudo
mányi Társaságnak is.

A két világháború közötti időszakban a budapesti tudo
mányegyetemen a magánjogot két egyetemi tanár oktatta, 
Kolosváry Bálint és Szladits Károly (Nizsalovszky Endre 
1943-ban vette át a magánjog oktatását Szladitstól). A XX. 
század elején a civilisztikaoktatás 
a római joggal kezdődött az I. év
ben (heti nyolc órában), majd erre 
épült a II. évben a közgazdaságtan 
és a III. évben a tételes magánjog.
A III. évben két magánjogi kollé
gium volt, mindkét félévben 5-5 
órában, ebből az egyik a Magyar 
Magánjog, tekintettel az osztrák 
polgári törvénykönyvre (általános 
tanok, személyi és dologi jog), 
míg a másik a Magyar magán
jog II. (kötelmi, családi és örök
lési jog). Érdekes, hogy a Magyar 
magánjog I.-et Szladits adta elő10, 
és általában sokkal kisebb részben 
érintette az osztrák magánjogot, 
mint a Magyar magánjog II. stúdi
umot előadó Kolosváry. A IV év
ben tanulták a hallgatók a Keres
kedelmi és váltójogot, valamint a 
Magyar polgári törvénykezési jo
got, mindkettőt heti 5-5 órában.11

Szladits iskolateremtő volt.
Szladits Károly és iskolája a li- 
berálkapitalista magánjogot val
lotta valódi magánjognak, emellett érezhető munkássá
gán Szászy-Schwarz Gusztáv hatása is.12 A Szladits által 
„az egyetlen igazi nagypandekta-jogásznak”13 nevezett 
Szászy-Schwarz Gusztávval való kapcsolatát jellemzi az, 
hogy Szladits Marton Gézával együtt a tanítványa volt. 
Szászy-Schwarz gondolkodásmódja, miszerint „mai ér
vényében ” kell bemutatni a római jogot14, Szladitsra is 
jellemzővé vált a magyar magánjog vonatkozásában.

Példaképe és professzora Grosschmid Béni (Zsögöd 
Benő) volt,15 aki az 1848-as polgári forradalomban meg
haladott olyan magyar jog védelmében vette fel a küzdel
met és látta abban a továbblépés esélyét, amelyet a német 
joggal szemben kellett felépíteni, mint új magyar magánjo
got.16 Szladits a mestert tisztelte benne,17 az igazi praecep- 
tor Hungariaet. Szladits azonban mégsem vált Grossch- 
mid-epigonná18, sőt „Szladits stílusa szinte Grosschmid 
homorú-domborúja” volt.19 Szladits Grosschmidet a világ 
legjelentősebb jogászai között is a legelsők közé emeli, és 
álláspontja szerint a magyar kötelmi jogot valójában hár
man alkották meg, így Grosschmid, Thirring és a magyar 
bíró. A Szászy-Schwarz Gusztáv által „maradi tempe- 
ramentumnak”20 titulált Grosschmid távolságtartó egyé
niség volt, tankönyvet nem, csak tudományos munkákat 
írt, a tanítványaival nem került közelebbi kapcsolatba, ez 
alól egyedül Szladits volt kivétel, követői közvetett tanít

ványainak tekintendők.21 Míg Grosschmidnek ily módon 
inkább csak „közvetetten” voltak tanítványai, Szladits 
valódi iskolát teremtett. Tette ezt azzal, hogy a zseniális, 
de ugyanakkor nehezen olvasható, gördülékenynek nem 
nevezhető grosschmidi megfogalmazásokban jelentke
ző gondolatokat közérthető, tanulható formába öntötte. 
Eckhart Ferenc megfogalmazásában: „Tulajdonképpen 
Grosschmid azzal hatolt be a magyar magánjogtudo

mányba, hogy hűséges tanítvá
nya és a XX. század első felének 
vezető magyar magánjogásza, 
Szladits Károly, ahogy mondani 
szokás emberi fogyasztásra alkal
massá tette Grosschmid nézeteit, 
amikor magánjogi tankönyvében 
a grosschmidi elveket közérthe
tővé tette, világos fogalmazásban 
elterjesztette. ”22 Asztalos Lász
ló találó megfogalmazása szerint 
„ Szladits magyarra fordította 
Grosschmidot”23 Ugyanakkor 
Grosschmid jogtudósi munkáihoz 
képest a tanítvány elsősorban az 
oktatásra helyezte a hangsúlyt, és 
műveiben is a letisztult, világos, 
közérthető megfogalmazásokra 
törekedett.

Szladits az oktató, nevelő, tu
dományos szervező tevékenysé
get helyezte előtérbe. Asztalos 
mutat rá arra, hogy „Grosschmid 
nehezen érthető, kazuisztikus ta
nításait rendszerezi és változtatja 
közvetlenül felhasználható jog

dogmatikává. (...) Bár nem volt kifejezetten jó  előadó, vi
lágos, rendszeres gondolkodása, az a tulajdonsága, hogy 
mindig a gyakorlat ütőerén tartotta kezét, nevelő munká
jában határozott eredményeket hozott. Annak ellenére, 
hogy szigorú vizsgáztató hírében állott, mégis kialakult 
körülötte egy törekvő, a változást igénylő (- de hogy mi
lyent, azzal kevésbé tisztában lévő -) tanítványi gárda, az 
ún. Szladits iskola). ”24

Munkásságával foglalkozó magánjogászok, jogtörténé
szek méltán tekintik őt iskola alapítónak. „Kusza, szöve
vényes tolvajnyelv helyett egyszerű, mindenki által érthető 
módon fejtette ki gondolatait. Levezetései kristálytiszták, 
következtetései meggyőzőek voltak. Élenjárt abban, hogy 
megtörje azt a varázskört, amely akkor a tudományt kö
rülvette. ”25

Itt szeretnénk hivatkozni arra is, hogy Szladits a ma
gánjog kodifikációja során milyen elveket vallott. A pol
gári törvénykönyvvel kapcsolatos meglátása, hogy „Kó
dexünknek -  úgymond -  nem lehet szebb és nemesebb 
feladata, mint hogy oly keretet szabjon a bírói gyakorla
tunknak, amely szabályozza ugyan, de nem akadályozza 
az abban lüktető élet friss érverését” .26

Szladits munkásságának bemutatása önmagában egy 
terjedelmes dolgozatot érdemelne meg. Ő gyűjtötte össze 
a bírósági gyakorlatot, újból kiadta Grosschmid Fejezeteit,

Szladits Károly
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és azokhoz Glosszákat fűzött, továbbá a „Nagy-Szladits” 
hatkötetes munka szerkesztését és részbeni megírását is 
magára vállalta. A „Vázlat” című művében a magánjog 
intézményeinek rendszerbe foglalt, közérthető és tanul
ható alapjait fektette le, amely művet napjainkban is elő
szeretettel forgatnak nemcsak a joghallgatók, hanem a 
gyakorló jogászok és oktatók is. Kiemelendő a magánjogi 
bírói gyakorlat című gyűjteménye,27 ő szerkesztette a Ma
gánjogi Döntvénytárt a IX. kötettel kezdődően. Szladits 
munkáit napjaink jogászai is számos esetben figyelem
be veszik, nem ritka az, hogy polgári peres eljárásokban, 
beadványokban, bírósági határozatban találunk műveire 
hivatkozást. Villányi (Fürst) Lászlóval közösen állítot
ta össze A magyar bírói gyakorlat. Magánjog. I- II. című 
művet28, továbbá Villányi és Ujlaki Miklós közreműködé
sével szerkesztette a Grill-féle kiadásban megjelent Kö
telmi jo g  című kötetet A magyar törvények és rendeletek 
című műben.29

Szerkesztője a Békejog és Békegazdaság című folyó
iratnak (1920-1922), a Jogtudományi Közlöny újjászü
letésekor e meghatározó szakmai folyóirat szerkesztőbi
zottság elnöke, a magyar-csehszlovák, a magyar-angol 
és a magyar-jugoszláv vegyes döntőbíróságok bírója 
1927-től. 1932-ben lett a Magyar Tudományos Akadé
mia levelező, 1943-ban rendes, majd 1948-ban tiszteleti 
tagja. Tevékenyen részt vett a Magyar Jogász Szövetség 
és a Magyar-Szovjet Társaság jogtudományi szakosz
tályának munkájában. Nyelvtudásának megfelelően a 
francia és angol tudományos körök is értékelik tudomá
nyos eredményeit. Ezért sem véletlen, hogy nemzetkö
zileg is ismert és elismert jogtudós volt. A Stolleis-féle 
jogtudós portrékat bemutató, alapműnek számító lexi
konban30 összesen tíz magyar jogász (jogtudós) szere
pel: Werbőczy István, Frank Ignác, Csemegi Károly, 
Grosschmid Béni, Szászy-Schwarz Gusztáv, Marton 
Géza, Somló Bódog, Deák Ferenc, Szemere Bertalan és 
Szladits Károly.

A Szladits-iskola a német hatás mellett nagy jelentő
séget tulajdonít más, például az angolszász jogoknak is. 
A Szladits-iskolához tartozott többek között fia, ifj. Szla
dits Károly31, Zalán Kornél, Zajtay Imre, Csanádi György, 
Eörsi Gyula, Világhy Miklós és Weltner Andor. A Szla- 
dits-iskola ellenpólusa a Kolosváry Bálint által képviselt, 
a grosschmidi hagyományokhoz ragaszkodó iskola volt.

Szladits tanítványai közül kiemelendő Villányi (Fürst) 
László, akinek 31 éves korában megjelent A magánjog 
szerkezete című munkája a magyar magánjogtudomány 
egyik jeles műve. Az iskola tagjai vezetőjükről az 1937- 
ben megjelent Ünnepi dolgozatok32 című tanulmánygyűj
teményben fejezik ki hálájukat, amit -  részben megválto
zott szerzői gárdával -  majd a születésének 70. évfordulója 
alkalmából is megtesznek.33 Kiemelendő, hogy jogász
ként 1953-ban ő kapott első alkalommal Kossuth-díjat.

Egyénisége a magánéletben is hatást gyakorolt kör
nyezetére. Szladits biztosított nyugalmat és rejtekhelyet 
Küllőiné Székely Mária diakonissza fordító és tolmács 
részére az Érmellék utca 7. szám alatti házában az ún. 
auschwitzi jegyzőkönyv magyarra fordításához.34 Szladits 
hatása kapcsán érdemes hivatkozni a nem jogászokra gya
korolt hatása tekintetében Hunyady György pszichológus 
akadémikusra is, aki egy házban lakott az 1950-es évek
ben Szladits Károllyal. Szladits felesége megkérte Hunya- 
dyt, hogy rendezze a professzor könyvtárát, és Hunyady 
György e munkálatok közepette találta meg Kornis Gyula 
műveit, amelynek hatására (Történelem és psychológia 
című tanulmánya) döntött a pályaválasztása mellett.

Élete 85. évében hunyt el 1956. május 22-én. Asztalos 
László szavaival élve, Szladits Károly életének mottója 
abban foglalható össze, hogy „Egy professzor nem arra 
lehet büszke, hogy mit ért el, hanem hogy olyan tanítvá
nyai vannak, akik túlhaladják őt ”.35 Szladits Károlynak a 
jogtudomány és a jogi oktatás iránti elkötelezett szeretetét, 
iskolateremtő munkásságát hűen tükrözi az utókor számá
ra ez a megállapítás.
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A Gondolat Kiadó könyvajánlata

KUKORELLI ISTVÁN
Hány éves az Alaptörvény?
A régi-új kérdése az Alaptörvényben

A tematikus tanulmánykötet a Hány éves az Alaptörvény? címet viseli és ez a címadó tanulmánya is. A Hanyas 
vagy? kérdése nem ismeretlen a köz-és magánbeszélgetéseinkben, s különös jelentősége van a számoknak a több 
szempontból sajátos, megszakításokkal, rendszerváltásokkal tarkított magyar alkotmánytörténetben is.

A könyv két fejezetből áll, az elsőben az elvibb, alkotmányjogi 
írások találhatók, a második történetibb és talán személyesebb 
hangvételű.

A könyv alkotmánytörténetileg lényegében és nagyvonalakban 
a 20. század közepétől 2016-ig nyomon kíséri a magyar állam és 
alkotmány történetét. Központi témája az 1989-90-es alkotmá
nyos rendszerváltozás. Sikeres volt-e alkotmányjogi értelemben a 
rendszerváltozás, vagy itt kell keresni az ősbűn forrását? Annus 
mirabilisként, vagy annus miserabilisként vonul be a történelembe 
ez a két év, ami alatt több történt, mint a megelőző negyven évben 
összesen.

Miután a szerző résztvevője volt az alkotmányos rendszerválto
zás folyamatainak, ezért néhány személyesebb hangú visszaem
lékezés, interjú is található a kötetben (Népfrontátvonulás, emlé
keim a taxisblokádról, Szárszó). Ezeket nem vinném magammal.
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