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Magyar Tudomanyos Akademia - Eotvos Lorand Tudomanyegyetem Jogtorteneti Kutatocsoport
A cimlapon:
Tisza Kalman, borosjenoi es szegedi grof
(Geszt, 1830. december 16. - Budapest, 1902. marcius 23.): nagybirtokos, politikus.
Teleki Laszlo unokaoccse, annak ongyilkossaga utan a Hatarozati Part, 1867-tol a Balkozep egyik vezere. Ellenezte a kiegyezest, az lin.
bihari programban allast foglalt a kozos miniszteriumokkal es delegaciokkal szemben. 1875. marcius l-jetol, az adott kozjogi berendezkedest elfogadva, a Szabadelvu Part alapfto partvezere. 1875. marcius 2.-1878. oktober 11. kozott a Wenckheim-kormany
beliigyminisztere, 1875. oktober 20.-1890. marcius 13. kozott miniszterelnok, egyiittal 1878. oktober 11.- december 5., illetve
1887. februar 11.-1889. aprilis 9. kozott penzugy-, 1878. december 5.-1887. februar 11. kozott beliigy-, 1879. jiilius 11 .-szeptember 25.
kozott a kiraly szemelye koriili miniszter is. 1881-tol az MTA igazgatqja, 1888-tol tiszteleti tagja.
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az altalanos reszi tipizalasban alaposan koriiljart
kozbuncselekmeny-maganbuncselekmeny kategorizalason, raadasul sajatos tipuskent tolbukkannak
onallo fejezetben a ,,test bunei", mely a kereszteny
erkolcs elleni szexualis buncselekmenyeket kiemelt
figyelemben reszesfti. Az viszont a felvilagosodas tanai
iranti elkotelezettsegerol tanuskodik, hogy a maganbuncselekmenyeken beliil elkiilonfti az ember
,,velesziiletett jogait", illetve az ezeket tamado es serto
cselekmenyeket.

Vuchetich Matyas tankonyve, mely a legkorszerubb
europai biintetojog-tudomanyi szakirodalom ismere-

magyar igazsagszolgaltatasi hivatasrendek mindegyike figyelmet szentelt a szellemi elodok
munkassaganak gondozasara es a foglalkozasi ag
szervezet-tortenetenek feltarasara. A birosagi szervezetrol Mathe Gabor, a vegrehajtas buniigyi szakagarol
Mezey Barna keszftett alapozo muveket. Korsosne
Delacasse Krisztina egy eve vedte meg Az iigyvedi
autonomidk letrejotte es miikodesiik megkezdese
Magyarorszdgon a polgdri korszakban cfmu disszertaciqjat, tovabbfejlesztve ezzel a 19. szazadi magyar
iigyvedi szervezetre vonatkozo ismereteinket. A szegedi jogi karon 2010. majus 27-en keriilt sor Nanasi
Laszlo PhD-ertekezesenek nyilvanos vitajara, az
iigyeszsegrol szolo elso szervezettorteneti mu tudomanyos ertekelesere.
A polgari kori kozjegyzoseg megalakulasarol, szervezeterol es archontologiajarol Rokolya
Gabor, a szegedi
jogtorteneti diakkor
egykori kivalo kutatoja irt figyelemre
melto konyvet.
A Magyar Orszagos Kozjegyzoi Kamara vezetoi (eliikon Toth Adam
kivalo romanistaval)
eddig
is
tevekenyek es rendkiviil eredmenyesek voltak hivatasuk hagyomanyainak osszegyujteseben. A jogaszok
kepzeseben kozremukodok neveben kiilon koszonhetjiik, hogy nem zartak el az osszegyujtott ismereteiket. Honlapjukon olvashato a Kirdlyi Kozjegyzok
Kozldnye, elektronikus konyvtarukban mindenki
szamara elerhetoek a kozhitelessegi tudomanyos irodalom alapmuvei. A kozjegyzoseg 700 eves evfordulojara szervezett tudomanyos konferenciajuk a

A

teben, a kodifikacios munkak felhasznalasaval kesziilt,
nagyhatasu kiserlete volt a magyar biintetqjog elmeleti
megreformalasanak. Tankonyvjellege miatt nem terhetett ki a magyar biinteto praxis tradfcioinak es megoldasainak ismertetese elol, de tartalmaban tulnyomo reszt
a felvilagosodas nagy szerzoinek munkassaga altal
megtermekenyftett europai tudomanyossag legfrissebb
eredmenyeit allftotta rendszerebe. Ezzel a magyar
egyetemi tanulo ifjusag szamara lehetoseget biztositott
arra, hogy majdani gyakorlati feladataik teljesftese
soran a biintetojog haladasanak kepviseloi lehessenek,
esetleges elmeleti tevekenysegiikkel pedig megalapozott tudomanyos tudassal vehessenek reszt a kozeletben.
Mezey Barna

Impozans konyv
a hazai kozjegyzoseg
torteneterol
Rokolya Gabor:
A polgari kozjegyzoseg emlekezete 1875-1949
Magyar Kozjegyzoi Kamara, Budapest, 2009, 381 p.
ISBN: 978-963-88147-3-9

kozelmiilt kiemelkedo tudomanyos esemenye volt.
Nem tartom veletlennek, hogy a sajat hagyomanyait
apolo kivalo szervezet - komoly anyagi terhet vallalva
- a kozjegyzoseg torteneterol szolo korszeru, es
kiviteleben is kovetendo munkat adott kozre.
A szerzo, Rokolya Gabor a hazai tudomanyos
kozvelemeny altal is elismert jogtorteneti munkassaggal
rendelkezik. Hosszu ideje a kozjegyzoseg tb'rtenetenek
jelentos idoszakat, a polgarosult periodust kutatja, es
szamos, irodalmilag is szamon tartott (referalt) muvet
jelentetett meg szervezete meghatarozo szemelyisegeirol (Marko Sandor, Okross Balint, Charmant
Oszkar). Konyvve formalt jelen munkaja tematikailag
atfogobb, es tartalmilag is melyebb korabbi reszfeldolgozasainal, eletrajzi osszeallftasainal es szerkesztett
muveinel.
A konyv cimebe foglalt ,,emlekezet" kifejezes is
jelzi, hogy a kozreadott munka nem a teljesseg
igenyevel kesziilt, a szerzo celja nem a monografikus
feldolgozas volt. A konyv megsem puszta osszegzes,
hiszen a szakirodalomhoz kepest uj eredmenyeket tartalmaz, kb'nyveszeti minosftese szerint is tudomanyos
munkanak szamft.
A fenti megallapftast tamasztja ala, hogy a szerzo
minden lenyeges szakirodalmi muvet ismer, azok
adatait - sziikseg szerint - korrigalja, kovetkezteteseit
kiegesziti, arnyalja. Kiilonosen fontosnak tartom, hogy
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az osszeallitas elsodleges forrasokat (kamarai iratokat,
csaladtorteneti forrasokat) is felhasznal, ezeket a torteneszi szakma szabalyai szerint ertelmezi es visszakeresesre alkalmas modon hivatkozza. A muvet kulonosen ertekesse teszi, hogy 38 jelentos (reszben hataron
tuli) kozgyujtemeny es kozintezmeny adataira, forrasbazisara tamaszkodik.
A konyv jo aranyban vegyfti a szervezet-torteneti es
a kozjegyzoi hivatas szemelyi hatteret bemutato eletrajzi elemzeseket. A biografiai adatok osszegyujtese a
szerzo erdeme: ilyen melysegu, aktualizalt eletrajzi
osszeallitas csak ebben a kiadvanyban talalhato. A kozjegyzoi eletut-elemzesek a relevans adatokat tartalmazzak, es kivaloan lattatjak, hogy a dualizmus kori es 20.
szazad eleji jogasz-ertelmiseg alapos felkesziiltseggel,
szakmai ethosszal es elhivatottsaggal rendelkezo, valodi polgari elit volt.
A kozjegyzoseg targyi emlekeirol, a hitelesites
iigykezelesi folyamatarol csak olyan szerzo kepes hite-

lesen irni, akinek konkret gyakorlati ismeretei, kierlelt
szakmai tapasztalatai vannak. Az osszefoglalas kiilonos
erteke, hogy Rokolya Gabor ,,beliilrol" Uzen, a szakmai
reszletek, alig eszreveheto hivatali finomsagok birtokaban ir. Fontosnak tart es kivaloan lattat olyan elemeket, amelyeket a hitelesitesi gyakorlatban jaratlan kfviilallo eszre sem vesz.
A mu stflusa kierlelt, nyelvtanilag is rendkiviil korrekt. A szerzo jo erzekkel tartotta meg a jogi kategoriak
eredeti tartalmat, megis mai nyelven kozvetiti es
erthetoen fuzi mondanivalojat. A konyv kivalo szaktudomanyi teljesftmeny, es a joghallgatok reszere is kivalo olvasmany. Grafikai megjelenftese, paratlan kiallitasa a konyveszeti remekmuvek kb'ze emeli. Fontosnak tartanam idegen nyelvu kiadasat, es javaslom a
szerzonek, hogy hasonlo modon dolgozza fel az allami
kozjegyzoi idoszak tortenetet is.

Monografia a Codex
Theodosianus vallas- es
egyhazugyi rendeleteirol

A kotet szerkezetileg ket alapveto egysegre tagolhato: a pogany eszmek felszamolasat celzo, valamint a
keresztenyseg beagyazodasat elosegito intezkedesekre.
Ez utobbi egyseget tovabbi kerdeskorokre bontja fel a
szerzo, melyeknek alapveto feladata a kereszteny
ertekrend megszilarditasanak, a krisztianizacio folyamatanak, az ortodoxia megerositesenek bemutatasa.
Sary Pal ezen elkepzelesek alapjan hat fejezetet alakftott ki: igy foglalkozik a poganysag felszamolasaval
(I.), a kereszteny szellemiseg es ertekrend megszilarditasaval (II.), a kereszteny vallas vedelmenek a
kerdesevel (III.), kiter a hit tisztasaganak es az egyhaz
egysegenek vedelmere (IV.), az egyhaz jogi helyzetenek a rendezesere (V.), a zsidok helyzetenek a
szabalyozasara (VI.).
Az elso fejezet nyomon koveti a babonasagra, varazslasra es a joslasokra vonatkozo rendelkezesek valtozasait Constantinus csaszar koratol II. Theodosius
idoszakaig. Ebben a reszben kepet kapunk arrol, hogy a
pogany hagyomanyokat hogyan szoritottak fokozatosan hatterbe, milyen tipusii iigyek (pi. magia) vontak
maguk utan tobenjaro biintetest, hogyan zartak ki a
kozhivatalok gyakorloi koziil a poganysag hfveit, majd
egy bo evtizeddel kesobb ugyanezert mar vagyonelkobzas es szamuzetes volt a szankcio. A romai csaszarok igyekeztek megsziintetni azokat a helyeket, ahol
lehetoseg nyilt a regi kultuszok gyakorlasara, vagyis
tudatosan szamoltak fel a pogany szentelyeket. II.
Constantius igen koran - meg a keresztenyseg allamvallassa tetele elott, de mar a hivatalos elfogadottsagat
(313) kovetoen -, 350 koriil a pogany templomokat
bezaratta, ez azonban nem jelentette a poganysag sikeres felszamolasat, hiszen 435-ben II. Theodosiusnak is
foglalkoznia kellett a kerdessel, az 6 szankcioi mar a
pogany szentelyek fizikai megsemmisfteset celoztak,
helyiikre keresztet allfttatott a csaszar, hogy az uj hit

Sary Pal:
Pogany birodalombol kereszteny birodalom.
A Romai Birodalom keresztennye valasa a Codex
Theodosianus tukreben
Szent Istvan Tarsulat, Budapest, 2009, 159 p.
ISBN 978 963 277 1 30 4

ary Pal jogtorteneti vonatkozasii munkajaban azt
tuzte ki celul maga ele, hogy a 438-ban kihirdetett
es a kbvetkezo evben hatalyba lepo Codex
Theodosianus alapjan felvazolja a 4-5. szazadi idoszak
vallasi helyzetet a Romai Birodalomban. Egy igen
izgalmas torteneti korszak egyhazi kerdeseinek bemutatasara, illetve elemzesere vallalkozott a szerzo, hiszen
a torvenykonyv megjelenesenek idejen a keresztenyseg
meg csak nehany evtizede valt allamvallassa (380). Ez
a teny egyertelmuen cezurat kepviselt a birodalom
tb'rteneteben es egy teljesen lij korszak, a hivatalosan is
kereszteny romai allam kezdetet jelentette. A lakossag
vallasvaltasa termeszetszeruleg nem kovetkezett be
ilyen radikalis gyorsasaggal, az lij hitnek ezert sziiksege
volt a hatalom tamogatasara, megerosftesere. A konyv
nyomon koveti, hogyan segftettek a jogi rendelkezesek
a keresztenyseg ternyereset. Ezzel parhuzamosan a
kotet bevezetqjeben Sary Pal jelzi, hogy munkajaban ki
kfvan terni az eretneknek nyilvam'tott csoportokat,
valamint a nem kereszteny kozossegeket erinto rendelkezesek ertelmezesere is.
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