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ezek töltötték be. Ezen túl az előadások nyomán megvi
tattuk az osztrák jogtudománynak a szövetségi szervező
déséről vallott 1918 és 1931 közötti nézeteit, az alapjogok 
helyzetét a német szövetségi szerveződések történetében, 
valamint magyar oldalról Kossuth Lajos Dunai Konföde
rációra vonatkozó elképzeléseit.

A Jagelló Egyetemen, 2017. május 23-án, szintén a 
jogállamiság témaköréből volt közös szimpóziumunk. Az 
autokrata kormányzat és a jogállamiság, valamint a köz
vetlen demokrácia és a jogállamiság viszonyát vizsgáló 
előadások után konkrét történelmi időszakok megvitatásá
ra tértünk át. A második világháború alatt működő lengyel 
emigráns kormányok, illetőleg az 1945 és 1948 közötti 
magyarországi politika viszonya a jogállamisághoz, majd 
az állambíráskodás két világháború közötti lengyelországi 
helyzetét, illetőleg az ugyanitt 2015 és 2016 folyamán az 
alkotmánybíráskodás körül kialakult krízishelyzetet vitat
tuk meg.

A lengyelországi kapcsolatokat összevonva, 2017. má
jus 22-én, a Sziléziai Egyetem Alkotmányjogi Tanszéké
nek vendégei voltunk. Közös rendezvényünk az Alkot
mány értékei (Die Werte der Verfassung) címet viselte. Az 
előadásokon a weimari alkotmány demokratikus értékei
nek, a szokásjog magyarországi szerepének, a közvetlen 
demokrácia alkotmányos értékeinek és lehetséges visszás
ságainak, a lengyel államfő alkotmányossági szerepének, 
a szuverenitás és a jogállamiság kapcsolatának, a társadal
mi szolidaritás és a tulajdon kapcsolatának, a parlamen
táris rendszer értékeinek, a véleménynyilvánítás szabad
ságának, valamint az alkotmánybíráskodás lengyelországi 
hagyományainak problémakörét vitattuk meg.

A kiegyezés 150. évfordulójáról történő megemléke
zéseket, a Bécsi Egyetem Jog- és Alkotmánytörténeti In
tézetének vendégszeretetét élvezve, már 2017. március 
20-án megkezdtük. A 150 éves a kiegyezés (150 Jahre 
Ausgleich) című szimpóziumon a dinasztikus állam vs. 
nemzetállam problémát, az októberi diploma hatásait, a 
polgárság emancipációjából eredő determinációkat, az

1867-es osztrák alapjogi kartát, valamint a kiegyezésnek 
a magyar választójogra, illetőleg magánjogfejlődésre gya
korolt hatásait vitattuk meg.

2016. június 2-án a helyi önkormányzatok közép-euró
pai fejlődéséről, Die geschichtliche Entwicklung der loka- 
len Selbstverwaltungen in Mittel-Europa címmel, a lem- 
bergi Ivan Franko Egyetem Jogtörténeti Tanszékén volt 
közös szimpóziumunk. Az előadások az elmúlt másfél-két 
évszázad ukrán, magyar és svájci helyi közigazgatási re
formjaival foglalkoztak.

2016. május 9-én, a Bécsi Egyetem vendégszeretetét 
élvezve, a Budapest-Bécs jogtörténeti dialógus (Rechts- 
historischer Dialog Budapest-Wien) keretében, a két tan
szék (intézet) oktatóinak aktuális kutatási témáit vitattuk 
meg. Ez a találkozó nem egy meghatározott téma köré 
szerveződött, így az előadások is különböző jogterületeket 
érintettek. Szó volt a Habsburg Birodalom történeti állam
jogáról, a régi jogi katekizmusokról, a nemzetfogalomról, 
a magyarországi demokratikus kísérletekről, a közvetlen 
demokráciáról, és a kartelljog magyarországi történetéről.

A PPKE-n szervezett találkozó volt 2015. novem
ber 13-án az állambíráskodás múltját és jelenét tárgyaló 
workshop (Staatsgerichtsbarkeit in Vergangenheit und 
Gegenwart). Az előadások a témakört osztrák, magyar 
és csehszlovák oldalról tárgyalták. Osztrák oldalról külön 
előadás érintette az elméleti alapokat, az 1918 előtti, az 
1920 utáni, az 1934 és 1938 közötti, majd az 1945 utáni 
helyzetet, s ezekhez kapcsolódott a két világháború kö
zötti csehszlovák állapotok megvitatása. Magyar oldalról 
szó esett az elméleti előzményekről, a miniszterek jogi 
felelősségéről, valamint az állambíráskodásnak a válasz
tási, a közigazgatási, illetőleg a hatásköri bíráskodásban 
megjelenő elemeiről. A konferencián elhangzott előadá
sokról önálló kötet is készült. [Kohl, Gerald -  Szabó, Ist
ván (hrsg.): Staatsgerichtsbarkeit. Beitrage zur Tagung 
„Staatsgerichtsbarkeit in Vergangenheit und Gegenwart“. 
Budapest 2015. Budapest, 2017. Pázmány Press -  PPKE 
JÁK]

november 13. és 15. között kilencedik 
2 0  J  1 9 r  alkalommal került megrendezésre a Sze

gedi Jogtörténeti Napok a Szegedi Tudo
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Magyar 
Jogtörténeti Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadé
mia Szegedi Akadémiai Bizottságának Jogtudományi 
Szakbizottsága szervezésében.

A konferencia hagyományaihoz méltón a magyar jog
történész szakma színe-java képviselte magát. Az első na
pon az „ifjak”, azaz az ország jogtörténeti műhelyeinek 
doktoranduszhallgatói mutatták be tudományos eredmé
nyeiket. A szimpózium második és harmadik napján pe
dig a tudományos fokozattal rendelkező jogászok, jogtör
ténészek és alkotmánytörténészek előadásai következtek. 
Ehelyütt lehetetlen a program teljes körű bemutatása, így

Beszámoló a IX. Szegedi 
Jogtörténeti Napokról

az ismertető szerző nem is vállalhat mást, mint hogy fel
rajzolja a program tablóját, és nagyvonalú összegzést ad
jon az elhangzottakról.

A IX. Szegedi Jogtörténeti Napokat az esemény főszer
vezője, Homoki-Nagy Mária a Szegedi Tudományegye
tem tanszékvezető egyetemi tanára nyitotta meg. A dok- 
toranduszok közül elsőnek László Balázs (PTE) referált a 
királyi jog megjelenéséről a Szent István-kori jogforrások 
alapján, utána Biró Zsófia (PTE) A nádori bíráskodás a

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3271872
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3271872
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;3271872
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királyi udvarban címmel tartott előadást. Röviden áttekin
tette a palatínus tisztség fejlődéstörténetét és bíráskodá
si jogkörének alakulását. Hangsúlyozta a XVI. századtól 
megfigyelhető hatáskörbővülést, amelynek következtében 
a három hatalmi ág egyszemélyű vezetőjeként definiálta a 
nádort a korabeli Magyar Királyságban. Majd Rigó Ba
lázs (ELTE) izgalmas előadása következett, melyben a 
kora újkori európai patriarchális államelméleteket ismer
tette. Összehasonlító jogtörténeti módszerrel mutatta be 
az állam kialakulásának és az uralkodói legitimációnak 
tudományelméleti és történeti megközelítéseit. Kutatásá
nak lényege az állam egy új szempontú vizsgálata, amely
ben az erkölcsfilozófia és az antropológia eszköztárát, va
lamint a Maslow-piramist is segítségül hívja. Modelljének 
kiindulópontja a korporációs eszme és a humanizmus, az 
ember mint szellemi lény összekapcsolása. Az első szek
ciót Liktor Zoltán (PPKE) előadása zárta a Habsburg csa
lád osztrák és spanyol ágai közötti viszonyrendszerről a 
XVI-XVII. századi házassági szerződések és a spanyol 
uralkodók végrendeleteinek tükrében.

A délutáni szekciót Bickó András debreceni PhD-hall- 
gató referátuma nyitotta meg. Majd Bathó Gábor (NKE) 
a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. tc. 25. 
§-a alapján egy hatásköri összeütközés XIX. századbeli 
problematikáját és elrendezését mutatta be. A szekcióban 
előadott még Nagy Péter (KGRE), aki a XIX. századi er
délyi református házassági bíráskodásról beszélt. Szép
völgyi Enikő (SZE) a dualizmus korának szociális gon
doskodásáról tartott prezentációjában először ismertette a 
korszak nemzetközi -  angol, porosz/német és osztrák -  mo
delljeit, illetve hazánk szegényügyi jogalkotói megoldásait. 
Az 1871-es és az azt felváltó 1886-os községi törvények a 
települések hatáskörébe utalták a szegényügyi feladatokat, 
amelyek érdekessége, hogy a községek illetőségükbe tar
tozó szegényekről szubszidiárius jelleggel voltak kötelesek 
gondoskodni a helyi viszonyokhoz mérten. Részletes fel
adatkatalógust az említett törvények nem tartalmaztak, így 
a helységek maguk határozhatták meg, hogyan s miként 
tesznek eleget a kötelezettségnek. Végül a blokk utolsó 
előadója Matla Gabriella (PTE) volt, aki pedig a spanyol
országi gyerekvédelmi szabályozás történetét tekintette át.

A kávészünet utáni utolsó blokk első előadója Tímár 
Balázs (SZTE) A magyar bírósági szervezet Trianon után 
című előadásában számos további kutatásra inspiráló kér
dést vetett fel a hallgatóság előtt. Drócsa Izabella (PPKE) a 
Sallai-Fürst-per vizsgálatának kutatási eredményeit mutat
ta be. Krusóczki Bence (SZTE) az üzleti tisztesség és a jó 
erkölcs kapcsolatát, illetve a tisztességtelen versenyt vizs
gálta magánjogi példákban. Végül Szívós Kristóf (SZTE) 
egy újabb XX. századi törvénycikk, a polgári rendtartásról 
szóló 1911. évi I. tc. perrendtartási rendszerének kérdései
vel foglalkozott, különös tekintettel a pergátló kifogás gya
korlatára a törvény és a szakirodalmi alapvetések alapján. 
A mozgalmas napot vita, majd baráti beszélgetés zárta.

A csütörtök (november 14.) délelőtti programot a 2019- 
ben 135 éves első magyar szerzői jogi törvény (1884. évi 
XVI. tc.) tematizálta. Németh Gábor, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatalának jogi és innovációs elnökhelyettese 
és Homoki-Nagy Mária nyitották meg a napot. A jog- 
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történeti konferenciát színesítették a hatályos szerzői és 
iparjogvédelmi kérdéseket vizsgáló praktizáló jogászok 
előadásai: Grad-Gyenge Anikó, Szomora Zsolt, Legeza 
Dénes és Timár Adrienn. Az évfordulóra emlékezve Sza
bó Béla (DE) a kora újkori egyetemeken született disszer
tációk és disputatiók szerzőségi kérdéseit világította meg, 
majd Völgyesi Levente (ELTE) középkori normaszövege
ket vizsgálva boncolgatta a szerzőség és a szöveginteg
ritás kérdését. Béli Gábor tanszékvezető egyetemi tanár 
(PTE) érdekfeszítő előadást tartott A halál esetére szóló 
rendelkezések különös elemei a középkori Magyarorszá
gon címmel. Az ugyancsak családjogi elemeket vizsgáló 
Herger Csabáné (PTE) a Pécsi Királyi Törvényszék 1942- 
es joggyakorlatával ismertette meg a hallgatóságot.

A délutáni szekció Balogh Elemér tanszékvezető egye
temi tanár (SZTE) elnökletével a büntetőj og-történeti kuta
tások eredményeire koncentrált. Mezey Barna tanszékve
zető egyetemi tanár (ELTE), az MTA-ELTE Jogtörténeti 
Kutatócsoport vezetője A magyar büntető törvénykönyv és 
a 2106/1880. I. M. E. számú rendelet című előadásában 
a Csemegi-kódexben szabályozott büntetés-végrehajtási 
rendszer infrastrukturális igényeit vizsgálta a megvalósít
hatóság szempontjából a végrehajtás részleteit kidolgozó 
miniszteri rendelet tükrében. Történeti bevezetőjében is
mertette az 1878. évi V. tc. keletkezésének körülményeit, 
büntetési rendszerét, illetve beszélt arról is, hogyan hatott 
többek között Tauffer Emil munkássága a törvénykönyv
ben foglaltakra. Az 1880. augusztus 9-én kibocsátott ren
delet feladata volt tehát „a megoldhatatlan megoldása”, 
azaz forrás, infrastruktúra és idő hiányában, komolyabb 
kormányzati segítség nélkül, ad hoc megoldásokkal pó
tolni egy szerteágazó kormányzati programot, amit a 
büntetés-végrehajtás hazai modernizációja igényelt vol
na. Majd Nánási László a XIX. században legendássá vált 
magyar betyárok büntetőpereivel, kriminalizációjukkal és 
mítoszuk kapcsolatával foglalkozott. Korsósné Delacasse 
Krisztina (PTE) a csalárd perbeli magatartásokról, Papp 
László (DE) pedig, az osztrák perjog jogorvoslati rend
szeréről értekezett.

Bató Szilvia (SZTE) és Lehotay Veronika (ME) elő
adásai után Megyeri-Pálffi Zoltán, az MTA-ELTE Jog
történeti Kutatócsoport tudományos munkatársa az I. 
büntetőnovella kodifikációs hatásait vizsgálta a magyar 
igazságszolgáltatási épületek építészetén keresztül. A jo
gász-építész előadó a Pestvidéki Királyi Törvényszék tör
ténetének kutatása alatt figyelt fel a normaszöveg okozta 
architekturális átalakításokra. A fiatalkorúakra vonatkozó 
eljárási szabályokhoz igazítandó térszervező elvek mó
dosított infrastrukturális elrendezéseket követeltek a kor 
igazságszolgáltatási épületeiben is.

A konferencia zárónapján alkotmánytörténeti tanácsko
zásra került sor. Varga Norbert (SZTE) szekcióelnök kö
szöntője után Peres Zsuzsannának (NKE) adta át a szót, aki 
II. József magyarországi és erdélyi közigazgatási reformter
veivel foglalkozott. Szabó István tanszékvezető egyetemi 
tanár (PPKE), Koncz Ibolya Katalin tanszékvezető egye
temi docens (ME) és Nagy Janka Teodóra tanszékvezető 
egyetemi tanár (PTE) is bemutatták legfrissebb kutatási 
eredményeiket az érdeklődőknek. A délelőtti ülés elnöki te-
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endőit Máthé Gábor (NKE) vette át. Képessy Imre (ELTE) 
a horvát-magyar kiegyezést a korabeli szlovák sajtó tük
rében vizsgálta. Egészen új megközelítésből igyekezett 
értékelni az 1868. évi kiegyezést. Bódiné Beliznai Kinga 
(ELTE) a bírói fegyelmi felelősség XIX. századi magyar és 
osztrák szabályozását taglalta előadásában, Henri Francois 
d’Aguesseau a párizsi parlament ügyészének megállapítása 
mentén, miszerint „elegendőgyakran egyetlen bíró gyanús 
volta az egész testület hírnevének sárba vonására”. Ba
logh Judit (DE) a rendszeres felügyeleti vizsgálatok szere
pét vizsgálta a királyi járásbíróságoknál, különös tekintettel 
Hajdúszoboszlóra az 1871 és 1950 közötti időszakban.

Végül Antal Tamás (SZTE) szekcióelnök elsőként 
Beke-Martos Juditot, az MTA-ELTE Jogtörténeti Kuta
tócsoportjának tudományos munkatársát kérte előadása 
megtartására, aki a szuverenitás és az amerikai alkotmány 
elválaszthatatlan kapcsolatáról beszélt, majd Frey Dóra 
(AUB) a magyar nemzetiségek két világháború közti jogi 
helyzetéről értekezett, illetve Horváth Attila alkotmány
bíró, tanszékvezető egyetemi tanár (NKE) a Tanácsköz
társaság feltáratlan kérdéseiről szóló sziporkázó előadása 
zárta a háromnapos rendezvényt.

Heil Kristóf Mihály

A z MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Gazdaság- és 
Jogtudományok Szakbizottság Jogdogmatikai és 
Jogtörténeti Munkabizottsága, az MTA Szege

di Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottsága, a 
PTE Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszéke 
és a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Nép
rajzi Kutatócsoport a Magyar Tudomány Ünnepe kereté
ben. A jog kulturális holdudvara címmel az MTA PAB 
Székházában tudományos konferencián emlékezett Kajtár 
István prof. emeritusra.

A Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvényso
rozatába illeszkedő program résztvevőit Lénárd László, a 
PAB elnöke, az MTA rendes tagja, prof. emeritus (PTE), 
Homoki-Nagy Mária, a SZAB Jogtudományi Szakbizott
ság elnöke és a Fábián Adrián dékán (PTE ÁJK) üdvöz
lő szavait tolmácsoló Béli Gábor oktatási dékánhelyettes, 
a PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszékének vezetője, valamint 
Nagy Janka Teodóra, a PAB Gazdaság- és Jogtudományok 
Szakbizottság Jogdogmatikai és Jogtörténeti Munkabizott
ság alelnöke, a TSZE Kutatócsoport elnöke köszöntötte, 
majd a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának országos és nemzetközi elismertségű professzo
rára, Dr. iur. Dr. habil. Kajtár István DSc. prof. emeritusra 
emlékező tiszteleti előadások hangzottak el.

Kajtár István, a jogtörténész professzor, a jogtudós 
szakmai pályaképét, a mester, a kolléga, a barát alak
ját Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár 
(SZTE ÁJK Magyar Jogtörténet Tanszék) idézte fel. 
Kajtár István és az általa életre hívott pécsi jogi kultúr
történeti műhely magyar és nemzetközi jogtörténetet 
gazdagító eredményeit Korsósné Dr. Delacasse Krisz
tina adjunktus (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék) foglal
ta össze, a nemzetközi kapcsolatok fontosságáról Kaj
tár István életművében Herger Csabáné habil. egyetemi 
docens (PTE ÁJK Jogtörténeti Tanszék) beszélt, a hall
gatók nevében pedig László Balázs (PhD-hallgató, PTE 
ÁJK Doktori Iskola) szólt.

A tiszteleti előadásokat követően jogtörténész kollé
gák, barátok, tanítványok emlékeztek Kajtár István pro
fesszorra a család és a tisztelők széles körének jelenlété
ben. Mezey Barna tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE 
ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék), az MTA-

Kajtár István 
emlékkonferencia
(Pécs, 2019. november 28-29.)

ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője, Balogh Ele
mér tanszékvezető egyetemi tanár (SZTE ÁJK Európai 
Jogtörténeti Tanszék), Stipta István egyetemi tanár (KRE 
ÁJK Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék), 
Balogh Judit habil. egyetemi docens (DE ÁJK Jogtörté
neti Tanszék), Falus Orsolya tanszékvezető főiskolai do
cens (DUE), másnap pedig Szabó István tanszékvezető 
egyetemi tanár, dékán (PPKE JÁK Jogtörténeti Tanszék) 
idézte fel a Kajtár professzorhoz fűződő személyes szak
mai emlékeit.

A konferencia második napján a Tárkány Szücs Ernő 
Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport tagjai 
a professzor jogtörténeti, jogi kultúrtörténeti kutatásaihoz, 
publikációihoz kapcsolódó előadásokkal fejezték ki az 
alapító tag Kajtár István iránti tiszteletüket.

A jog kulturális holdudvarában... In memoriam Kajtár 
István konferencianapon az első szekció előadói Kajtár 
István a hazai jogi kultúrtörténet területén végzett alapozó 
kutatásainak jelentőségét hangsúlyozták. (Varga Csaba: 
„Jogi kultúrák” és „jogi kultúra” -  A jog alakváltozatai 
és felfogásmódjai, Mezey Barna: A jogi kultúrtörténet 
és a  büntetőjog szimbolikája, Nagy Janka Teodóra: Az 
„alattvalók világának” jogi kultúrtörténete -  A jogi nép
rajz Kajtár István). A második, tematikus szekció a vég
rendelet-kutatás legújabb eredményeit mutatta be, amely 
forráscsoport jelentőségére Bevezetés a jogi kultúrtörté
netbe címmel megjelent alapvető munkájában Kajtár Ist
ván külön is felhívta a figyelmet (Horváth József: „... cum 
solemnitatibus consuetis” -  A kora-újkori végrendeletek 
ünnepélyességének fontosabb elemeiről, Homoki-Nagy 
Mária: A végrendeletek, mint a jogi kultúra forrásai, Ge
lencsér József: Öt vásárhelyi végrendelet).
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