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Nemrégiben távozott az élők sorából az a tudós jogtörténész, akinek könyvei, tanulmá
nyai nélkülözhetetlenek a szakembereknek, mindamellett érdekes és izgalmas olvasmá
nyokat jelentenek a múlt történései iránt érdeklődők számára.

Bónis György, a XX. század talán legjelentősebb középkorral foglalkozó jogtörténé
sze 1914-ben született, s már a harmincas években, egyetemi tanulmányai bevégzése 
után nemsokkal a kolozsvári univerzitás professzora. E rangos megbízatást kiváló fiatal
kori tanulmányai révén érdemelte ki. A legelső ezek közül ,,A magyar büntetőtörvény
könyv első javaslata 1712-ben” (Budapest, 1934) című munkája, amelyben egy addig 
alig ismert s a jogtörténeti irodalomban figyelmen kívül hagyott elaborátumot elem
zett. Ez a javaslat jelentette pedig Magyarországon az első lépést a büntetőkódex meg
alkotásához: 80 évvel korábban tehát, mint azt a kutatások eddig feltételezték.

Következő nagyobb lélegzetű művében, a „Magyar jog — székely jog” (Bp., 1942) 
című tanulmányában nemcsak összefoglalta a székely jog sokai vitatott kérdéseit, nem
csak új adatokat hozott, de újszerű szemléletével sok kérdésre adott precíz választ. 
A székely jogot nem szabad elszigetelve szemlélni: össze kell vetni a különböző jogin
tézményeket a magyar jog megfelelő szabályaival, különböző jogintézményeket a
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magyar jog megfelelő szabályaival, különösen a magyarországi nemzetiségek jogaival. 
A magyar királyság ugyanis tudatos nemzetiségi politikát követett és a rokon népeket 
hasonló módon irányította.

Kolozsvárott jelent meg mindmáig még nem rangjához méltó módon elismert, ám a 
magyar jogtörténet-tudománynak mégis alapvető műve, a „Hűbériség és rendiség a kö
zépkori magyar jogban” (1947). Most, amikor egymás után adják ki a múlt nagy histo
rikusainak eddig nehezen hozzáférhető tanulmányait, talán nem lenne haszontalan ezt 
a jelentős értekezést is újra sajtó alá rendezni.

Bónis György a második világháború után majd tíz évig Szegeden tanította az állam- 
és jogtörténetet. Az egyetemi előadásai alapján készített jegyzet felér egy joghistoriog
ráfiai monográfiával. A magyar jogtörténeti tanulmányai mellett Sarlós Mártonnal kar
öltve ő készítette el az első marxista egyetemes állam- és jogtörténeti tankönyvet is.

Amikor az 1945 után győzedelmeskedő népi demokratikus forradalom meghirdette, 
hogy minden tudomány, így a történettudomány is megismerhetővé váljon mindenki 
számára, Bónis György az elsők között írt olyan népszerű, történelmi tárgyú monográ
fiákat, melyek a tudományos értékeket sem elhagyva elsősorban a nagyközönség szá
mára íródtak. Ebbe a körbe tartozott a Hajnóczy Józsefről 1954-ben megjelent köny
ve, amelyben tudománytörténeti szemszögből értékelte a nagy jogtudóst és politikai 
gondolkodót. Bebizonyította, hogy Hajnóczy volt történelmünkben az első, aki össze
kapcsolta a nemzeti függetlenség kérdését a polgári átalakulás követelményével. E ma
gasztos politikai célokat közjogi munkáiban hirdette meg. Abban az időben, amikor 
nálunk a legnépszerűbb Husztinak a „Jurisprudentia practica”-ja volt, amikor a hivata
los jogtudományban a fejlődést Lakics közjogi tervezete jelentette, Hajnóczy már nem- 
csakközjogi rendszert alkalmazott, hanem összeállított egy polgári közjogot, új fejeze
tet nyitva ezzel a magyar jogtudomány történetében.

Ugyancsak a nagyközönség számára íródott, világos, szabatos, helyenként szinte 
szépirodalmi stílusban papírra vetett műve, az 1956-ban kiadott, István király életét 
bemutató könyv. Minderről Bónis György így nyilatkozott: „Jó, népszerű könyvet 
csak a tárgy iránti lelkesedéssel lehet megírni: hősünket szeretni vagy gyűlölni kell, 
anélkül, hogy emiatt eltorzítanék az adatok tanulságát” .

A szegedi évek után a budapesti levéltárba került. Kiemelkedő nyelvismerete révén 
külföldi előadásokkal és idegen nyelvű tanulmányokkal emelte a magyar jogtörténet
tudomány hírnevét a nagyvilágban. Jó példa erre a „Buda és Pest bírósági gyakorlata a 
török kiűzése után” (Bp., 1962) című írása. Ez a munka -  annak ellenére, hogy csupán 
magyarul jelent meg - ,  a nyugati tudós közvélemény elismerésével hamarabb találko
zott, mint a hazaiéval. A feudáliskori jogtörténet egyik legfeltáratlanabb területét, a 
jogszolgáltatást elemezte e hiánypótló tanulmányában. Kiindulópontja az volt, hogy a 
több évszázados feudális jogfejlődésben a közigazgatás és a bíráskodás nem vált el telje
sen egymástól. A városi jogalkalmazást úgy sikerült egy világos szerkezetbe foglalva be
mutatnia, hogy nem vetítette vissza a mai jog osztályozási módszereit az 1686 körüli 
évekre.

Bónis György jogtörténeti munkásságára a koronát — több évtizedes szakadatlan 
kutatás után -  az 1970-es évek elején megjelent három, a jogfejlődéssel és a jogászság- 
gal foglalkozó munkája tette fel.A ..Középkori jogunk elemei” (Bp.J972) című művé
ben a római jognak és a kánonjognak a hazai jog fejlődésére gyakorolt hatását mutatta
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be. Ennek eredményeként elemezhetővé vált a középkori magyar jognak az európai 
jogéletben elfoglalt helye. „A jogtudó értelmiség a Mohács előtti Magyarországon” 
(Bp., 1971) című könyve a jogtudományok doktorává avatta szerzőjét, önálló kötet
ként jelent meg ennek a bevezető része, amely e témának a külföldi vonatkozásait fog
lalta magában. („A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Kelet-Európában”, Bp., 
1971.) E könyvek színvonala csak Le Goff szép monográfiájához: a „Les intellectuels 
aus Moyen — Age”-hez mérhető. A jogász értelmiség életpályája, társadalmi helyzete, 
tanultsága és teljesítménye azért elengedhetetlenül fontos a történész-jogtörténész szá
mára, mert csak ennek ismerete révén érthető meg a feudális szokásjog kialakulása, a 
bírósági szervezet, a római jog behatolásának üteme és mértéke.

Horváth Attila
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