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Közel másfél évszázada annak, hogy a hazai jogtudományban feltűnt az az „egye
temes európai jogtörténet”, amely egy rövid megszakítással napjainkig a jogi felsőok
tatás alapozó tanszakainak egyikeként ismeretes. Még az aposztrofált megszakítás 
(amely röviddel a századforduló után alakult ki) időintervallumában is minálunk a ma
gyar nemzeti joghistóriát valamiféle európai kitekintéssel kapcsolták össze eleink (ld. 
pl. a Király János-féle “Magyar állam és jogtörténet, különös tekintettel a nyugat-euró
pai jogfejlődésre” Budapest, 1908. alapján). Van tehát valami abban, hogy a kompara
tív jogi historizmus immár hagyományos kísérő jelensége lett a modern jogi tudomá
nyosság fejlődésnek. Ilyen értelemben az eredők persze a módszeres jogtörténeti kuta
tómunka kezdeteihez visszavezethetők, így az adott tudományág, illetve a belőle sarja
dó diszciplínák szerepe valóban hagyományos tényezőnek volna mondható.

A magyar jogtudomány szinte minden jelentősebb szellemi áramlata (pl. a liberális, 
a pozitivista, a történeti-jogi, stb.) felhasználta azokat a társadalmi tapasztalatokat, ame
lyek a jogfejlődés egyetemes (általános) történetéből fakadtak. Nem véletlen tehát, hogy 
a mai modern jogtudomány felfokozott elvárással viseltetik azok iránt, akik hivatásszerű
en -  úgymond -  az egyetemes jogtörténetet művelik. íme ezért születik az újabb kézi- 
könyv-jellegü alkotás az adott területen, hogy általa a felhalmozódó társadalmi tapaszta
latok átadásának feltételei is megújulhassanak. Ilyen értelemben a szerzők valóban ered
ményes lépéseket tettek a nem is olyan régi beidegződéseink, lezártnak vélt ismereteink 
értékelésében csakúgy, mint a leegyszerűsítő általánosításaink oldása területén. Ha többet 
nem tett volna a népes szerzői munkaközösség, már akkor is megérte volna a fáradságot, 
hiszen ezzel ismét közelebb hozzuk az objektív történelmi valósághoz azt a fiatal jogász 
nemzedéket, amelynek a mai bonyolult világunkban kell eligazodnia. Bizton remélhető, 
hogy az új tankönyv maradandó hatást fog gyakorolni, illetve mint alapozó tanszak az ed
digieknél jobban fogja szolgálni a jogi felsőoktatás modem követelményeit.

Az összehasonlító (általános) jogtörténeti hagyományos ismeretanyag különösen 
gazdag lehetőséget nyújt a közgondolkodás fejlesztésére. Az antik, a középkori, illetve 
az újabb kori jogfejlődés módszeres feltárása által a szerzők éltek ezekkel a lehetősé
gekkel azáltal, hogy végre maguk is megszabadultak bizonyos dogmáktól és a fogalom-



építésben is új utakat kerestek. Az eredményeket tehát nem egyszerűen a túlaktualizált 
legújabb kori jogfejlődés elejtésével érték el a szerzők, hanem a felhalmozott ismeretek 
tárgyilagos rendezésével. Jottányit sem csökkentette ez a tanszak didaktikai-pedagógiai 
szerepét, amit az egyidejűleg használt szemelvényes (forrás) anyag megújításával 
(1993) is szolgálták. Kár, hogy ezek a gyakorlati foglalkozásokon használt kútfők nem 
jelentek meg most a tankönyv érintett fejezeteinek a szakirodalmi utalásaiban is. A fő
címek után elhelyezett rövid IRODALOM-yegyzé&e/: megújítása sajnos távolról sem 
olyan sikerült, mint általában a kézirat. Nem pusztán gazdagítani kellene ezt az eszköz- 
rendszert, hanem az új, korszerű tudományos eredményeket kellene nagyobb gyakori
sággal láttatni. Ilyen értelemben némi kiegészítést tehetnénk pl. az újabb angol-ameri
kai jogirodalomból, amely mint ismeretes szinte minden jogcsoportrégió területén nagy 
léptekkel haladt előre az utóbbi évtizedek folyamán.

Műfajilag a tankönyvirodalom mindig közel állt a kézikönyvhöz. Ilyen értelemben 
is vannak bizonyos tradícióink a joghistória területén. Kétségtelen azonban, hogy a 
szerzői munkaközösség által alkotott tankönyvek éppen ebben az értelemben lesznek el
lentmondásosak. Az alapvető összetevők (ld. az I-V. RÉSZ-címek alatt) abban is külön
böznek, hogy csak az újkori modern jogrendszerek (a főbb jogcsoportok) kaphattak fej
lődéstörténeti bemutatást, míg a korábbi összetevők az általános jellemzők szintjén ma
radtak. Még jó, hogy az előszóban helyet kapott a főbb jogcsoportrégiók történelmi sze
repe (főként a középkorra, illetve a modern jog korára vonatkozóan), amely valóban 
komparatív szemléletet ébreszt.

Van olyan meggyőződés a hivatásszerűen joghistóriát művelők között, hogy a le
író jogtörténet lehetőségei kimerültek ma már. Valójában azonban a szintetizáló kézi
könyv-irodalom példáján látjuk, hogy a hiányzó ismeretek megszerzésében viszont ma 
sem lebecsülhető a tények (az adott jogrendszer) korhű bemutatása (szemléltetése). 
Nem véletlenül időzik tehát az új tankönyv az eddiginél nagyobb hangsúllyal a társa
dalmi haladás meghatározó elemeinél (ld. az angol-amerikai, a francia, a porosz-oszt
rák stb. modelleknél). Valójában persze ezek az összetevők már nem deszkriptiv jellegű 
leírások, hanem a reprezentatív (összehasonlító) általános jogtörténet legfontosabb ele
mei. Ilyen értelemben bátran mondhatjuk, hogy a súlypontoknak az újkorra (a modem 
jogokra) való áthelyezése indokolt a recenzált tankönyvben. Ezek azok a ma is gazda
gon felhasználható ismeretek, amelyeken keresztül látjuk igazán a polgári jellegű (vi- 
lágjjogrendszereket.

Maga ez a felismerés persze nem éppen újkeletű, a tervezett tankönyv újszerűség
ét mégis az adja, hogy az újkori világkép nem maradt végre kizárólagosan nyugat-eu
rópai, hanem éppen a közel-kömyező, kisnemzeti szuverén államiság (illetve más elő
jellel a soknemzetiségű porosz-osztrák és az orosz, török birodalmak) jogrendjében zaj
ló változások is bemutatásra kerültek. Olyan új ismeretek ezek, amelyeknek a fényénél 
érthetőbb lesz az új jogásznemzedék számára a sok tekintetben specifikusnak vélt nem
zeti jogfejlődésünk is. Kár, hogy ez az elemzés a 20. század 2. harmadánál végképp el
akad, igaz az ezt követő idők megítéléséhez kívánatos történelmi távlatokkal (és persze 
értékálló tapasztalatokkal) még nem rendelkezünk. Mégsem ez utóbbi gondolattal men
teném a szerzői kollektíva felelősségét, hiszen jól tudott, hogy az egyes jogágazatok
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gazdái a jogi felsőoktatásban magukénak tekintették mindig is a hatályos jog közvetlen 
előzményeinek (előtörténetének) az elemzését. Ebből fakad az a körülmény, hogy nem 
konkrét (kronológiai) időhatár az, ameddig az általános jogtörténetnek el kell jutnia az 
újabbkori ismeretek rendszerezésében, hanem ezt a korszakhatárt maguk az adott (vizs
gált) jogrendszerek objektív történelmi körülményei determinálják. Egyáltalán a joghis
tória erénye lehet tehát, ha olyan időkbe nem téved, amely még a hatályos jogállapotok
kal érintkezik.

A szerzői munkaközösség néhány tagja bőven rendelkezik azokkal a tapasztalatok
kal, amelyek kívánatosak a szintetizáló kézikönyv-irodalomban. Mások viszont ezzel a 
müvei debütálnak egyáltalán az adott tanszak követelményeinek a megfogalmazásában. 
Szerencsésnek tartom ezt az összetételt, mert általa ez a nem kis odaadást igénylő fel
adat új erőkkel egészülhet ki és új nézőpontok is keletkezhetnek. A siker eleven példá
ja lehet annak, hogy a megújulás feltételei adottak. Egy ilyen természetű ágazatban a 
karközi (egységes) összefogásnak le nem becsülhető jelentősége van, mert ezúttal a vi
déki kutatóbázisok is részesei lehetnek az adott tudományág fejlesztésének. A munká
ba bevont fiatalabb tanerők e téren is igazolták a várakozásokat.

Az új általános jogtörténet fejezeteit elemezve utalnék még egy régikeletü problé
mára, amely a tankönyv főbb összetevőinek az arányaiból tűnik elő. Szembetűnő, hogy 
az antik, illetve a medievisztikus jog szinte csak vázlatokban tűnik fel a hallgató előtt, 
miközben a társtanszak (a magyar állam és jogtörténet) közel egy évezredes anyaga ez
zel szinkronban nem is ütemezhető az oktatásban. Igazán problémát persze az jelentene, 
ha az általános jogtörténeti képalkotás volna a régi értelemben középkorcentrikus és mint 
ilyen egész történelmi korszakokkal elmaradva követné a hazai feudális jog oktatását. Az 
arányokon mégis némi korrekciót kell majd ejtenünk, hogy a nemzeti jogfejlődésnek a 
kontinentális (feudális) jogokkal való kapcsolata ismét el ne sikkadjon. Az új tankönyv 
e téren mutatkozó tapasztalatai jó okul szolgálhatnak tehát szélesebb értelemben is a kö
zépkorkutató bázisaink kiszélesítésére. A kézikönyv anyaga egyébként jól szerkesztett és 
főként az intézményi (institucionális) kiemelésekkel célszerűen felszerelt. Kár, hogy ez 
a gazdag tényanyag legalább egy praktikus tárgymutatóval nem egészült ki.

Alább néhány részletproblémát legyen szabad mégis megemlíteni, anélkül, hogy 
a közel 700 oldalt kitevő kézikönyvet oldalról-oldalra haladva elemeznénk. Margináltan 
mindezt megteszem, hogy a lehető legjobb megoldások valóban elérhetők legyenek, 
szolgálva ezzel a szerzői munkaközösség nemes törekvéseit csakúgy, mint a magyar és 
az egyetemes jogtörténet ismeretanyagának az egymásraépülését.

Műfajilag az ELŐSZÓ nyitja meg -  mértéktartó keretek között -  a művet és új
szerűén szól az általános jogtörténet segédanyagairól is. Az itt sorakozó adatok jól ér
zékeltetik az adott tanszak fejlődését, nevezetesen, hogy a mai szerzők (oktatók), csak
úgy mint az elődök múlhatatlanul törekedtek a történelmi valóság megismertetésére. 
Nemrég Bolgár Elek akadémikus emlékének adózva idéztük fel ezeknek a törekvések
nek az eredőit (ld. Összehasonlító jogtörténet. Bolgár Elek Emlékkönyv, Budapest, 
1983). A felsoroltak egynémelyike azonban csak nehezen volt elérhető ma már. A mon
dandót tömörítve (tehát) azokra a forráskötetekre kellene irányítani a figyelmet, ame
lyek a kezdő joghallgató számára is megközelíthetők. Ilyennek tartanám pl. a jeles kül-
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honi példák nyomán készült kétkötetes középkori jogtörténeti forráskiadást, amely 
hosszú ideig tárgya volt az alapozó jogtörténeti oktató-ncvelőmunkának. Volt ennek egy 
rövid változata is (ld. az ljjzas-Kállai-fé\e szemelvényes anyagot, Tankönyvkiadó, 
1984), ami méltatlanul kiszorult az oktatásból, miután az újabb tantervek egyre sző
kébbre szorították az adott tanszak órakereteit.

A szerzői munkaközösség újszerű megoldást hozott az első két RÉSZ anyagában, 
miután először kapóit helyet a tankönyvben egy valóban komparatív jellegű áttekintés, 
amely -  úgymond -  valóban partnernek tekinti a hallgatót, feltárva előtte a kutatómun
ka rejtelmeit. A I. RÉSZ antik jogfejlődési témakörei pedig a világ első árutermelő jo
gának a történelmi előképeire helyezik át a hangsúlyokat. Egészséges koprodukció ez a 
római jog és a jogtörténet között, eleven bizonyítékul arra, hogy van létalapja az inter
diszciplináris tevékenységnek. Igazában ezeket az eredményeket persze majd a romanis- 
ták bevonásával szervezendő tankönyvvita teheti mérlegre. A lektor csak üdvözölheti az 
új útkeresést, amely bizton meghozza a maga eredményeit.

A kötet II. RÉSZ-ében ismét egy átfogó képalkotás született a feudális állam és 
jog történetéről, miként ezt már az átmeneti jegyzetként kiadott, azonos tárgyú füzetből 
is megismerhettük. A tankönyv III. RÉSZ-e pedig a modern (polgári jellegű) jogrend
szerek bemutatásával gerincanyagává vált a születő új jogtörténeti kézikönyvnek. Ko
runk követelményeit tekintve érthetően került előtérbe a modem jogrendszerek össze
hasonlító jogtörténeti leírása. Ezek azok a máig ható társadalmi tapasztalatok (illetve 
institúciók), amelyek magukra vonják a figyelmet. Ezt a praktikus célt mégsem mecha
nikusan követi a szerzői kollektíva, miután a közel-környező társadalmak megkésett 
(késleltetett) fejlődésének is méltó teret adott. így tűnik fel az új tankönyv kézirataiban 
a porosz-német, az osztrák, illetve az orosz birodalmi jogminták mellett a Porta hatal
ma (illetve az iszlám jog uralma) alatt deformálódó, megkésett polgári társadalmak 
újabbkori jogfejlődése (ld. a 18., 19. fejezetek anyaga alapján), amely később az oszt
rák-magyar joghatások terrénumaként is magára vonja a figyelmet (ld. az idevágó feje
zetek alapján). Nem maradt tehát a kézirat az ún. világjogrendszerek körképének a meg
rajzolásánál (amit jelesül a René Dávid-féle feldolgozásban láthattunk), hanem ismét 
szolgálatot vállalt abban az értelemben, hogy az ismert kényszerpályák (terelőutak) ha
tása alá került modernkori jogfejlődésünk kontinentális összefüggéseit is érzékelje (az 
eddiginél jobban) az új nemzedék. Jól látható ez a törekvés már a kézikönyv 12. fejeze
tében. (A modern jogrendszerek kialakulása, jogcsoportok), amely a korai, a klasszikus, 
illetve a megkésett modem (polgári jellegű) jogrendszerek történelemformáló szerep- 
váltását vetíti előre.

A megújulás igényének a teljesítéséről szólnék még, amely lépten-nyomon kita
pintható a kézikönyv alapján. Szinte folyamatként látható a szöveg ilyen értelmű átlé- 
nyegülése, melynek jelei a foganatosított rektifikációk nyomán láthatók. Magam is te
szek ehhez egynémely adalékot fejezetenként (széljegyzeteimben), amelynek felhasz
nálását természetesen a szerzői munkaközösség bölcs belátására bízom.

Egyidejűleg szólnom kell arról, hogy az adott fogalmak (eredetiben megszólalta
tott institúciók stb.) különös próbatétel elé állíthatják a hallgatót, az ebből fakadó prob
lémák oldása tehát fontos lehet. Miként a nagyszámú kronológiai támpont esetében is
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tesszük, itt is zárójeles megoldást, az ekvivalens magyar kifejezés egyidejű alkalmazá
sát, illetve a fonetikus átírást nagyobb gyakorisággal alkalmazni kellene. Egyébként a 
különböző szerzőktől származó (esetenként koprodukcióban készült) fejezetek szerke
zeti egységesítése jelenthet még problémát. Az eltérések feloldását azonban meg fogja 
könnyíteni az, ha a RESZ-cím, a főcím (fejezetcím), az alcímx illetve a soreleji kiemelés 
rangrendjét következetesen alkalmazzuk. A kifejtésen belüli felsorolásszerü (a, b, c, 
stb.) megoldások egyébként is didaktikailag nehezen elviselhetők. (Ezeket tehát deleál- 
ni kellene.) Ide tartozik továbbá a kifejtésben alkalmazott kiemelés-szisztéma is, amely 
szerintem azért jó, mert egyszerű. Van és maradjon természetesen a soreleji (címszerü), 
kurzivált kiemelés (pl. a jogági előrejelzésként, mint a polgári jog, illetve az eljárásjo
gi viszonyok jellemzői stb.). A másik megoldás pedig a sorok közötti kiemelés, amely 
jobbára fogalmi (institucionális), vagy éppen meghatározó (definitiv) jellegű gondolat
sort takar. Egészében az alapozó jogtörténeti tankönyv fokozott figyelmet igényel azon
ban ilyen értelemben, mert a jó vagy rossz megoldás informál, vagy éppen dezinformál. 
Ebből az elemző vizsgálódásból azonban a szerzők közreműködése már nem mellőzhe
tő, sőt az alkotók ezen a szinten fogják érzékelni, hogy az adott fejezet valóban kiérlelt- 
e, illetve, hogy hol túldimenzionált a kifejtés.

Végül szóljunk arról, hogy az új egyetemes jogtörténeti tankönyv nyers kéziratai 
az új követelményeknek megfelelő szelekciót is kifejeznek. Mégsem a leegyszerűsítő 
depói itizálás érvényesül abban, hogy ez a tankönyv a legújabhkori jogfejlődés tárgya- 
lását elejti. Továbbra is van ilyen (kísérleti jellegű) segédanyaga a tanszaknak, de ezek 
az ismereteink még nem értek be a szintetizálhatóság szintjére. Ez a körülmény tehát 
nem akadályozza meg a katedrát, hogy akár a modem jogállamiság korszakáig tekint
sen. Hiányzik viszont a kisnemzeti (szuverén) államiság kiteljesedésének a folyamatát 
tárgyaló fejezet, amely nyilván a záró fejezetet kellene, hogy megelőzze. Nyilván a ter
jedelmi korlátok hozták létre ezt a körülményt, ami csak a záró fejezet prológjának né
mi dúsításával oldható. Ma már van olyan szemlélet ugyanis, hogy ezeket az államtör
téneti elemzéseket elve alá kell rendelni a jogági, intézményi kifejtéseknek. Az adott 
terjedelmi lehetőségek (keretek) szétfeszítését tehát nem tartanám célszerűnek még ez 
utóbbi esetben sem, mert ez a kétszemeszteres kollégium követelményrendszerének a 
revízióját jelentené.

Mindezeket figyelembe véve meggyőződéssel ajánlom az új egyetemes jogtörté
neti tankönyv megismerését.

(Dr. Révész Tamás)

COMPTERENDU 125


