
EGYETEMES ÁLLAM- ÉS JOGTÖRTÉNET

egyetemi tankönyv
(Both, Csizmadia, Hajdú, Horváth, Nagyné, Bp., 1984) 

vitája a Miskolci Jogtörténész napok alkalmából

Az állam és a jog fejlődéstörténete iránti érdeklődés talán még egyetlen nemzedék 
érdeklődését sem keltette fel úgy, mint napjainkban, amikor a két alapvetően külön
böző típusú állam- és jogrendszer közgondolkodása egyaránt keresi a mához vezető 
történelmi törvényszerűségek szerepét, illetve a jövő útjait. Ebben a miliőben született 
újjá hazánkban is a jogfejlődés komparatív vizsgálatán alapuló egyetemes állam- és jog
történet, amelynek immár a második kézikönyvszerű változata (tankönyve) jelent meg 
a magyar jogi historizmus aktiv képviselőiből álló széles munkaközösség, s a Tankönyv- 
kiadó gondozásában.

Elismert historiográfiai előzményei vannak az egyetemes jogtörténetnek Magyaror
szágon, miután az ún. európai jogtörténet megteremtése által a hazai jogtudomány 
nemzetközileg is úttörő szerepet vállalt magára a módszeresen megalapozott általános 
jogtörténet alapjainak a lerakásában. A jogászok, a történetkutatók, illetve szélesebb 
értelemben a közgondolkodásunkat formálók egyaránt haszonnal forgathatják tehát az 
utóbbi két évszázad folyamán megismert ilyen tárgyú kézikönyveinket. Nem forma
bontás csupán, hogy ezek sorában elsőként ez utóbbi tankönyv épült a reprezentatív 
összehasonlító eljárások alapján, koronként a társadalmi haladást leginkább kifejező 
jogterületekre irányítva a figyelmet. Érthető módon tehát a modern (burzsoá) jogrend
szerek vizsgálatára helyeződött át az újabb egyetemes jogtörténeti kézikönyv súlypont
ja, ami elevenné, a hasznos ismeretek rendszerbe foglalójává tette a tankönyvet. Didak
tikai meggondolásokból fakad, hogy ez a súlypontáthelyezés távlatilag magában fog
lalja a szocialista jogtípus fejlődéstörténetének a megalapozását is.

Közismert, hogy világnézetformáló szerepe van a hasonló tárgyú kézikönyveknek, 
ami joggal mondható az új komparatív ihletésű egyetemes jogtörténeti tankönyvünk
ről, miután az a jogfejlődés történelmi törvényszerűségeinek a jobb megértését szol
gálja. A tankönyv előzményeinek a számbavétele is azt jelzi, hogy a szerzők módszere
sen közelítették meg az adott ismeretanyagban implicite benne rejlő lehetőségeket. 
Több mint három évtized telt el azóta, hogy az első marxista egyetemes jogtörténeti 
tankönyv megjelent. Az 1957-es (Sarlós-Bónis) tankönyv után három — egymástól 
némiképpen eltérő szerkezetű jegyzet közreadására (1959/60, 1967, 1974) került sor. 
Ezzel egyidejűleg sor került előbb a középkori (feudális) jogfejlődés didaktikai célokat 
szolgáló forrásanyagainak (1—II. A feudális jog fonásai, Bp. 1966) a kiadására, illetve 
a ma is használt kétkötetes Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba 
(Burzsoá források) c. kresztomátia közrebocsátására (Bp. 1973,1976). A kútfők ilyen 
értelmű számbavétele, illetve a kiscsoportos forráselemző munka megalapozását célzó 
törekvés jellemzi az új tankönyv előkészítését, miközben egész sor tanszéki kiadvány 
az adott ismeretanyag bázisainak a kiszélesítése jegyében született.
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Még szembetűnőbb az a kép, hogy eközben a tankönyvet alkotó munkaközösség 
szinte minden tagjától a monografikus, illetve részletkutatási eredmények egész sora 
jelent meg és ezek az alkotások nagyban hozzájárultak az elsősorban didaktikai köve
telményeket kifejező tananyag alapozásához. A súlypontok láthatóan a kútfők feltárá
sában csakúgy, mint az alapozó kutatásokban is lassan az újkori, illetve a legújabb kori 
jogfejlődésre helyeződtek át, miközben egy szőkébbre vont középkori (szemelvényes) 
segédanyag (Ijjas—Kállai, 1984) közreadására is sor került.

Mindezek ellenére ma már látható, hogy az új tankönyv az elvárásoknak csak rész
ben felelhetett meg. Ilyen értelemben merült fel néhány nagy kérdés az egyetemes 
állam- és jogtörténet (Bp. 1984. 516. p.) egységes egyetemi tankönyvével kapcsolat
ban. Az újabban érvényesülő, merev tananyaglimitáció negatív hatásai sorolhatók ide 
mindenekelőtt. Teljesen nyilvánvaló bár, hogy az egyetemes jogtörténetben is új uta
kat és módozatokat kell keresni, de a tárgy természetéből fakad, hogy az adott tan
könyv esetében a szemeszterenkénti 15—15 íves keretben aligha lehet megmaradni. 
A leíró jogtörténeti megoldások további megszorítása (kiszűrése) esetén sem várható, 
hogy az őseredőktől a hatályos jog küszöbéig eljuthat egy ilyen bonyolult didaktikai 
célkitűzéseket teljesíteni hivatott tananyag. A forráselemző (gyakorlati) munka alapját 
képező anyag sem különíthető el olyanképpen az írott tananyagtól, hogy az kézzel fog
ható terjedelemcsökkenést eredményezzen. Praktikus megoldásként merült fel tehát, 
hogy az antik jogfejlődés (illetve a római jogi továbbélés) eleve a római jogi stúdiumok 
körébe volna tán áthelyezhető.

Nem kétséges -  miként az adott tankönyvvitán is hangoztatták -  hogy a felhalmo
zott gazdag ismeretanyag ebben a formájában is hasznos alapokat nyújt az oktatás szá
mára. A jövőbeli átdolgozásnak azonban a feudális jogtípus erőteljesebb megrajzolásá
val feltétlenül el kell érni, hogy a modern burzsoá jogrendszerek előzményei a hallgató 
előtt tisztán álljanak. Kérdés persze, hogy ezt a feladatot el lehet-e különíteni az adott, 
modern burzsoá állam- és jogrendszerek kialakulásától. Egészen más volna természete
sen a feladat, ha valóban számolhatnánk a tankönyv Handbuch jellegűvé tételével. 
A felidézett forrásbázisok alapján ugyanis joggal elvárható volna, hogy az alkotók végre 
a szűkebb tankönyvi követelményeken túl is léphessenek. Ebben az esetben ugyanis 
a feudális, illetve a tőkés jogtípus fejlődéstörténetének a meghatározó (determináns) 
elemei, fejlődési vonulatai mellett el nem hanyagolható szerepe volna a közel-kömyező 
népek jogfejlődésének, amely a nemzeti jogtörténetünk jobb megértéséhez is közvetle
nül kapcsolódhatna. Mindez persze a tankönyv jelenlegi kereteit is nyilvánvalóan szét
feszítené. Ennek belátása is ösztönzi nyilván a felismerést, hogy a modem burzsoá, ill. 
a szocialista jogrendszerek fejlődéstörténetében végre a deszkriptív megoldásoknak hát
térbe kell szorulnia. A megoldások keresésében pedig nyilván segítséget fog jelenteni a 
megújuló egyetemi felvételi követelményrendszer is, ami az átfedések kiküszöbölésére 
kell hogy ösztönözzön bennünket.

Végül talán nem véletlen merült fel a tankönyvvitán, hogy a jogtörténet művelőinek 
a szakjogi követelményekre is fokozottabban építenie kellene. Ezek a követelmények 
azonban a mai bonyolult viszonyok közt csak nagyon is hézagosán ismeretesek. Igen 
sokrétű igényfelmérésre (talán éppen tudományágazatonkénti helyzetértékelésekre), 
módszertani-didaktikai vizsgálódásokra és persze a mértékadó részletkutatási eredmé
nyekre stb. van tehát szükség -  mondta a felidézett vita - .h o g y  a marxista világszem
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lélet alapozását oly nagymértékben szolgálni alkalmas általános jogtörténeti ismere
teink tovább korszerűsödjenek. Ezt az igényt fejezték ki a vitában közreműködők (Szi
ta J., Béli G., Kajtár I., Homoki Nagy M., Rácz L., Samu M., Ruszoly J., Nagyné Szeg
vári Katalin, Hajdú L. és Horváth P.), illetve az igényes hozzászólások némi garanciát 
is nyújtottak a jövő útjainak a keresésére. Jó jel, hogy a nyitott szellemű vita a kollek
tív bölcsesség új lehetőségeit érlelte. Nyilván sokrétű alkotó munkára (cselekvésre)in
vitál tehát az új egyetemes jogtörténeti tankönyv feletti meditáció. Olyan társadalmi 
légkör kell ehhez, amelyet átitat a történetiség, illetve a történelmi igazság tisztelete, 
amely elősegítheti, hogy valóban kreatív jogászgenerációk kinevelését szolgálja (segítse 
elő) a jogtörténet is.
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