
elsodorta a Pápai Államot, de az Apostoli Szent
szék diplomáciai tevékenysége az egyház tekinté
lyének ismételt felemelkedését és politikai súlyá
nak növekedését eredményezte. Az egyházi hata
lom felszámolása helyett megjelent a minden vilá
gi hatalom felett álló, attól független egyetemes 
egyház, amely bár több tradicionális területen (pl. 
családjog) kénytelen volt eddigi szerepvállalását 
feladni, de az oktatási, kulturális és szociális terü
leten megőrizte pozícióit, valamint a lelki gondo
zás területén a börtönpasztoráció és a katonai, kór
házi, egyetemi lelkészi szolgálatban az állam által 
igényelt szolgáltatásokat végzi. A modern világ te
ológiai kihívásaira a Trienti Zsinatot követően az I. 
és II. Vatikáni Egyetemes Zsinat adott választ,

1917-ben pedig megtörtént az egyházi törvény- 
könyv kodifikációja is.

Az egyház a társadalom meghatározó tényezője, 
múltban és jövőben egyaránt. Bár a 20. század má
sodik fele -  többek között hazánkban is -  igen 
mostoha módon kezelte az egyházzal kapcsolatos 
tudományterületeket, intézményeinek ismerete, in
tézményi struktúrája múltban gyökerező alapjainak 
tudása elengedhetetlen az egyetemes európai és 
magyar történelem tanulmányozása során. Erre a 
célra kitűnően alkalmas és ajánlott Szuromi Sza
bolcs művének megismerése és elsajátítása.
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1A római jog magyarországi továbbélésének igen 
. komplex természetű kérdése a hazai jogtörténeti 

kutatásokban még ma sem tekinthető megoldottnak. 
További problémát jelent az, hogy -  és ebben a körben 
a terminológiának tartalmi jelentősége van -  hazánkban 
a ius Romanum jelenlétét, amelynek mértékét tekintve 
a kutatók nézetei sokszor diametriálisan különböznek 
egymástól, fogalmilag hogyan definiáljuk? A rórr^i jog 
tágabb értelemben vett „recepciójának” igencsak eltérő 
formái, módozatai lehetnek, miként erre az irodalom
ban Jean Gaudemet utal.1 A teljesség igénye nélkül uta
lunk arra, hogy a terminológia „varietas”-a, természete
sen a vizsgált periódustól is függően, az „infiltration”- 
tól (R. Feenstra) a „pénétration”-on (J. Ph. Lévy) át az 
„eigentliche Rezeption”-ig (H. Coing) teljed. Kérdés te
hát az, hogy az időtényezőtől is függően, nemzetközi 
relációban a római jog magyarországi .jelenlétét” hol, 
milyen koordinátarendszerben vizsgáljuk. Célszerű kü
lönbséget tenni a római jog „Geltung”-ja és 
„Herrschaft”-ja között, mivel a két fogalom távolról 
sem jelenti ugyanazt. A római jog továbbélését, hatását 
elemezve mindenképpen kívánatos a cseh, a lengyel és

a magyarországi jogfejlődés között párhuzamot vonni. 
A középkori lengyel viszonyokra például a rendi jogok 
parallel érvényesülése jellemző.2 A ius terrestre irány
adó a nemesek jogviszonyaira, a klérus a kánonjog sze
rint él, a városok a német jogot alkalmazzák bizonyos 
módosításokkal. Említést érdemlő körülmény továbbá 
még az, hogy bizonyos tekintetben még külön -  auto
nóm -  paraszti jog is érvényesült. Igen nehéz feladat 
ugyanakkor ezeknek a jogrétegeknek az általános és sa
játos vonásait kimutatni. A lengyelországi városokban 
döntően a német jog van hatályban, kétes esetben a 
magdeburgi (anya)jogot alkalmazzák. Kiemelkedő je
lentőséghez jutnak a responsa prudentium. Ennek oka 
az, hogy a bírákat a király jelöli ki egy jegyzék alapján, 
tekintettel arra, hogy a nemesi bíróságokon nem mű
ködnek hivatásos jogászok. Nem járatosak a jogban a 
nemesi bíróságok írnokai sem. Más a helyzet azonban a 
városokban. Utalhatunk továbbá a Sachsenspiegel 
glosszáira, amelyek tekintélyes hányadban római jogi 
elemeket tartalmaznak. Felvetődik Lengyelországban 
az egységes szabályozás iránti igény, mivel már III. 
(Nagy) I<fázmér (1333-1370) szerint is elfogadhatatlan 
az, hogy a bíró csupán belátása alapján hozzon ítéletet. 
Ugyanakkor az Ostroróg (szül. 1430k.-1501)3 nevéhez 
fűződő kodifikációs elképzelés sem átfogó jellegű.

2 A ius Romanum magyarországi hatása relációjá- 
.ban eddig elhanyagolt terrénumnak számított a ius 

publicum esetleges -  akár közvetett jellegű -  továbbélé
sének problematikája. Ez önmagában véve nem megle
pő azért, mert európai szinten is csak csekély érdeklő
dés mutatkozott, sőt, tegyük hozzá, mutatkozik ma is a 
római közjog továbbélése iránt. Különös mértékben vo
natkozik ez az állami, hivatalnoki struktúra római jog
ban, elsősorban a késői császárkor jogában gyökerező 
intézményeinek elemzésére. Noetlichs kutatásai kivéte
lesnek számítanak és sajnos szinte nincs is kutató, aki 
ezzel a kérdéssel foglalkozna. Magyarországi vonatko
zásban utalhatunk a királyi biztos intézményére, amely 
a római császárkorra nyúlik vissza csíráit tekintve (cu- 
rator reipublicae).4 A 12-13. században került sor en



nek az intézménynek a „recipiálására” az egyházi ál
lamban, amelytől a császári udvar veszi át. Innen kerül 
átvételre a magyar közjogba, miként erre Ember Győző 
utal. Utalnunk kell azonban ennek a közjogi természetű 
intézménynek kapcsán arra, hogy annak kialakításánál a 
helyi sajátosságok is szerepet játszanak, azaz az európai 
-  és antik -  tradíció nem tekinthető kizárólagosnak.

A római jog hazai jogban mutatkozó hatásának elem
zésénél eddig szinte teljesen feledésbe merült az 1542. 
évi pozsonyi országgyűlés 43. törvénycikke, amely a 
Vespasianus császár uralkodása idején (Kr. u. 69-79) 
elfogadott Senatusconsultum Plancianum direkt hatását 
tükrözi, amire a szakirodalomban Vécsey Tamás utalt. 
A római jog bizonyos értelemben mint ius commune 
(“gemeineuropáisches Recht”)5 a recepciótól függetle
nül is szerepet kap egyes országok, így hazánk jogéle
teben. Egyet lehet érteni Jolowicz nézetével, aki szerint 
a római jog hatása általában Európában az ún. profes- 
sional opinion-on keresztül jelentkezik. Ilyen értelem
ben ha Hungária nem is tekinthető -  Dél-Franciaország- 
gal összevetve -  „patria iuris scripti”-nek (pays de droit 
écrit), a ius Romanum hatása a fent említett területen és 
funkcióban tagadhatatlan. Az összehasonlító jogtudo
mány -  és tegyük hozzá -  államtudomány, mint erre a 
19. század második felében Wenzel Gusztáv utalt 
„...nemcsak magában véve, hanem különösen hazai jo
gunkra nézve is igen nagy fontossággal bír.” A munka 
szerzője kiemelkedő figyelmet fordít az összehasonlító 
elemzésre, követve, bár valószínűleg nem tudatosan, 
Wenzel Gusztáv tanítását.

3 Ladányi Erzsébet műve első részében az európai 
• várostörténeti kutatások jelentősebb irányzatait és 

eredményeit tekinti át. Szerephez jut munkája bevezető 
részében Ottó von Gierke nagyhatású város-definiciójá- 
nak értékelése. Érdemes megjegyezni, hogy a szerző ér
tékelése lehetne árnyaltabb és célszerű volna a Gierke 
nevéhez kapcsolódó város-kategórizálás kétségtelenül 
nagy hatását részletesebben vizsgálni. Ugyancsak a be
vezető részben foglalkozik a szerző a város-kate- 
gónzálással kapcsolatos különböző teóriákkal, rámutat
va azok fogyatékosságaira. Lényegében véve osztja az 
A. Jons 1969-ben publikált tanulmányában megfogal
mazott kritikát a város-kategorizálással kapcsolatban. 
Ugyanakkor egyet lehet érteni a mű szerzőjének a város 
jogállása mint kritérium viszonylagos értékére vonatko
zó megállapításával. Nézetünk szerint sem helyes a vá
ros és a városjog között egyéb kritériumok beható elem
zését mellőzve egyenlőségjelet tenni. A jog, és így a vá- 
rosjog (Stadtrecht) területén is az idődimenziónak ki
emelkedő szerepe, súlya van. Analógiaképpen hivat
kozhatunk arra, hogy egy kódex esetében sem, függet
lenül attól, hogy az milyen jogi területet szabályoz, le
het az elfogadás évét ún. 0 esztendőnek tekinteni. A vá
rosjog nagyon gyakran egy esetleg évszázadokon át tar
tó folyamat befejező szakaszának a terméke. A városjog 
megadása időpontjának ilyen értelemben nem lehet ki
zárólagos jelentőséget tulajdonítani.

Igen lényegesnek találjuk az antik, vagy pontosabban 
már a klasszikus (görög-római) antikvitásban is létező

városok (municipiumok, coloniák, civitasok) és -  az 
esetleg azokra épülő -  középkori városok ismérvei, sa
játosságai közötti eltérések elemzését. A műben ezeket 
a különbségeket, a nemzetközi szakirodalom eredmé
nyei alapján erősebben lehetne hangsúlyozni. Vit- 
tinghof teóriájának elemzése kapcsán utal a szerző a ius 
Italicum-ra.6 Nézetünk szerint ezt a kategóriát, közjogi 
és magánjogi vonatkozásban egyaránt valamivel részle
tesebben kellene bemutatnia. A ius Italicum ugyanis 
nem csupán a „legmagasabb kiváltságot” jelenti, amely 
a „tartományi helytartó minden beavatkozásától védett”, 
hanem számos magánjogi vonatkozással is együtt jár. A 
késő-antik város fogalmi jegyeinek áttekintése igen fon
tos kutatási terület. A szerző különben helyesen utal az 
egyházszervezetnek a késő-antikvitás korában a városi 
struktúra módosulásában játszott szerepére.7 Mélyebb ki
fejtést igényelne viszont az antik püspöki város szerepé
nek elemzése Itálián kívül. Maschke kutatásai, amelyek
re Ladányi Erzsébet utal, ugyanis csak Itáliára korláto
zódnak. Mindenképpen célszerű a további munka során 
elmélyíteni a várostörténettel kapcsolatos igen gazdag ku
tatások értékelő áttekintését. Ez még távolról sem jelen
tené azt, hogy a szerző által is hivatkozott Kroeschell-fo- 
galmazta tétel, amely a jog, a jogi elemek kiemelkedő 
szerepére vonatkozik, és amelyet követve a szerző kuta
tásait végzi, ne volna követhető munkahipotézis.

4 A mű első, „Jogelemek -  intézmények -  város, az 
.európai várostörténeti kutatások főbb irányzatai és 

eredményei című fő részében a szerző a francia terüle
teken bekövetkező változásokat, figyelemmel azok 
paradigmatikus jelentőségére, tekinti át. Jacques Le 
Gotí alapján megállapítja, hogy bár Franciaország nem 
ismerte Észak-és Közép Itália városi fejlődésének korai 
érettségét és erejét, mégis ez az ország alkotta az „urba
nizációs jelenség egyik legerőteljesebb színpadát”. A 
középkori városfejlődés szempontjából igen lényeges a 
burgusként szereplő, kérdéses persze az, hogy a jól is
mert Liutprand-féle definíció („Romani... et quoniam 
ipsi domorum congregationem, que muro non clauditur, 
burgum vocant.”), amelyet a szerző is idéz, mennyiben 
érvényes a középkori burgusra. Figyelemreméltó min
denesetre az, hogy milyen széles körben ismert ez a 
meghatározás Itáliában a 10. században. Egyetértünk 
Ladányi Erzsébetnek azzal, az egyébként a nemzetközi 
irodalom eredményeire támaszkodó megállapításával, 
amely szerint -  Chédeville kifejezését használva -  a 
„suburbánus csillagköd” a 11. és 12. században meny
nyire változatos formákat mutat. Valóban paradig
matikus jelentőségű ebben a vonatkozásban Párizs, te
kintettel sajátos struktúrájára. Ennek a szerkezetnek 
ugyanis lényeges sajátossága az, hogy a Cité-t egyfajta 
„suburbánus” övezet veszi körül.

Jogi vonatkozásban nagyon fontosnak tartjuk szerző
nek a kereskedők és társulásaik privilégiumnak tekint- 
hető ius mercatorummal való felruházásának tényét. A 
saját eljárással és joggal történő felruházás origo-ja va
lóban homályos és feltérképezhetetlen. Niermeyer teó
riája, bármennyire is tetszetős, csak hipotézisnek tekint
hető. Erre a tényre célszerű volna kifejezett formában __
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utalni. Problematikusnak tartjuk azt is, hogy Ladányi 
Erzsébet legtöbbször csupán egy tanulmány vagy mo
nográfia alapján mutatja be a különböző elméleteket. 
Chédeville munkája (De la cité á la vilié 1000-1150) 
kétségtelenül alapvető jelentőségű, azonban mégsem 
pótolhatja az abban idézett könyvek, tanulmányok ere
detiben való tanulmányozását.

Egyetértünk a szerzőnek a Michaud-Quantin alapján 
koncipiált libertas-meghatározásával, amely szerint a 
„lex által meghatározott állapotot” jelenti. Fogyatékos
ságnak tartjuk viszont, a flamand városfejlődés körében 
azt, hogy van Caenegem munkájára Ladányi Erzsébet 
általában csak másodlagos forrásokból hivatkozik. Eb
ben az esetben is Chédeville jelenti számára a forrást. A 
szokásjog flexibilitásához való ragaszkodás a flamand 
városokban kardinális jelentőségű kérdés, és ezért mé
lyebb elemzést igényelt volna. Timbal és Gouron mun
kái alapján fogalmazza meg a szerző a Dél-Franciaor- 
szágban megjelenő consulatusokkal kapcsolatos követ
keztetéseit. Véleményünk szerint is helyesen emeli ki a 
bírói hatáskörök jelentőségét, amelyek valóban lényegi 
elemei ennek a rendszernek. Összességében véve adek- 
vát képet fest Ladányi Erzsébet a franciaországi város- 
fejlődésről, illetve annak sajátos vonásairól.

Az angol fejlődés elemzésénél sok ponton elenged
hetetlen a francia városfejlődés sajátosságainak figye
lemmel kísérése. Ennek az az oka, hogy Anglia és Nor
mandia csaknem 150 esztendőn át ugyanahhoz a reg- 
numhoz tartoztak. A szekunderirodalom alapján vizs
gált angliai fejlődés körében nézetünk szerint Ranulf de 
Glanvill8 „Tractatus de legibus et consuetudinibus reg- 
ni Angliáé” című munkája hivatkozott szövege átfo
góbb elemzést igényelne. Tait, Gross és Hegel nézetei
nek ismertetése még nem oldja meg a kommuna lénye
ges sajátosságainak kérdését. Ladányi Erzsébet csatla
kozik ahhoz a nézethez, amely szerint az angol város- 
fejlődés körében a kontinensen ismert kommuna-moz
galom hiányzik. Egyetértünk a szerzőnek azzal a meg
állapításával, hogy a municipális (városi) pecsét (sig- 
illum), a maior, a communitas megjelenése a jogi sze
mélyiség (s nem pedig személy) elvének térhódításával 
áll összefüggésben.

Kiemelkedő jelentőségű része a munkának az olasz 
várostörténetírás fő kérdéseivel foglalkozó „A kommu
na és a városállam” című alfejezete. Nézetünk szerint is 
komoly problémát jelent az itáliai várostörténeti kutatá
sok területén a Róma-örökség (hereditas Romana) kér
dése, az antikvitás és a (kora)középkor kapcsolata. Pon
tosításra szorulnak Ladányi Erzsébetnek a Friedrich 
Cári von Savigny-val kapcsolatos megjegyzései. Savi- 
gny ugyanis életének jelentős hányadát Marburgban, 
majd Berlinben, s nem pedig Frankfurt am Main-ban 
töltötte. A római kontinuitás elmélete hívének számító 
Savigny azonban valóban ahistorikus módon koncipiál- 
ta a középkori itáliai városalkotmányt. A római 
municipális alkotmány (az alkotmány szót itt persze 
nem technikus értelemben használjuk) nem tekinthető a 
középkori Itália „poliszai” alkotmánya elemének. Erre

__azonban -  mint a szerző is megjegyzi -  már a kortárs
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Bethmann-Hollweg is utal. Freisingi Ottó közlése, 
amely szerint az itáliai kommunák az antik rómaiak pél
dáját követnék, a „Somnia Fittingiana” körébe tartozik, 
miként ez az újabb irodalomban is megerősítést nyert. 
A szerző hangsúlyozza, hogy a 19. század utolsó har
madával kezdődően az olasz történészek és jogtörténé
szek a német tudomány eredményeinek figyelembevé
telével kutatták az itáliai várostörténet témáját. E. Ma- 
yer nyomán nagy valószínűséggel ezért jelentkezik Men- 
gozzi és Chiapelli kutatásaiban a kontinuitás elmélet.

Nézetünk szerint részletesebb kifejtést igényelne 
Gabotto valóban eredeti teóriája. Célszerű volna azonban 
arra is rámutatni, hogy a fentebb már említett Savigny- 
féle kontinuitás elmélet nem azonosítható például a Ma- 
yer nevéhez fűződő kontinuitás-teóriával. Ugyancsak 
részletes vizsgálat tárgya lehetne Goetz nagyhatású el
mélete a kommuna-alakulás tekintetében. Helyesnak 
tartjuk az itáliai kommuna létének tartalmával kapcsola
tos megállapításokat, amelyek értékelő összefoglalását 
adják a szakirodalomban megfogalmazott nézetnek.

A szerző a következő alfejezetben a német városok
kal kapcsolatos történetírást vizsgálja. Kiemeli, hogy a 
német várostörténeti kutatások körében a jogi jellegű 
megközelítés dominál. Kroeschell alapján utal arra, 
hogy Kari Friedrich Eichhom (1781-1854) kutatásai út
törő jelentőségűek voltak. A Weichbild kapcsán utalni 
lehetne nézetünk szerint a fentebb már említett kontinu
itás-elméletre. hiszen a Weichbild Eichhom teóriájában 
a késő római városi „alkotmányból” származik. Ladá
nyi Erzsébet Vittinghof alapján elemzi a késő-antik „vi- 
cus” jelentését, amelyről -  nézetünk szerint is helyesen 
-  megállapítja, hogy az egységes társadalmi képletnek 
nem tekinthető. A vicus nem tekinthető funkcionális és 
institucionális vonatkozásban a középkori város római 
előképének.9 A munka szerzője utal a Digestában 
(D.30.1.73 -  Gaius) szereplő császári rescriptumra, 
mely szerint a vicus-ok, hasonlóan a civitates-hez kap
hatnak hagyományokat. („Vicis legata perinde licere 
capere atque civitatibus rescripto imperatoris nostri sig- 
nificatur”) Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a 
szerző jó áttekintést ad a német várostörténetírás főbb 
irányzatairól.

A munka következő részében Ladányi Erzsébet a 
.magyarországi városfejlődés kérdéseivel foglalko

zik. A hazai várostörténetírásban is problematikus a vá
ros-fogalma illetve az annak feltárására alkalmazott, al
kalmazandó módszer. Magyarországon -  hangsúlyozza 
a szerző -  a várostörténeti kutatásokban különös figye
lemmel kell lenni a tájegységenként jelentkező különb
ségekre. Sok esetben inkább csak „város-szerű” telepü
lésekről lehet szó a 13. században. Követendőnek tartja 
a városnak az Abelardus nevéhez kapcsolódó definí
cióját, amely szerint a civitas az aequo iure szerint élők 
egyesülése. A városi kiváltságlevelekkel kapcsolatban 
megállapítja, hogy azok csak kivételesen tartalmaznak, 
(így Zágráb [Mons Grechensis]) korporatív elemeket.

E sorok írója számára kiemelkedően fontos a római 
jog és a kánonjog terminológiájának jelentkezése az ok
levelekben, hiszen az a recepció témakörével áll össze
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függésben. Az universitas bonorum. a communitas és 
más terminus technicusok konkrét jogi tartalommal ren
delkező fogalmak, amire a szerző is utal. Nézetünk sze
rint a műben hivatkozott és kiemelkedő jelentőségűnek 
tartott néhány oklevél, így különösen vonatkozik ez 
Zágráb 1242-ben elnyert korporatív oklevelére, alapo
sabb elemzést igényel. Érvényes ez kiváltképpen az 
öröklési jogra, amely tendenciaszerűen tér el a római 
jog szabályaitól. Ez különösen a végrendelkezési sza
badságra vonatkozik, amely hazai jogunkban (ius patri- 
um) -  összevetve a római joggal -  jóval korlátozottabb. 
Itt utalunk arra, hogy az egyes oklevelekben szereplő 
codicillus (fiókvégrendelet) ugyan nem egy esetben 
szerepel, azonban ez még nem tekinthető döntő bizo
nyítéknak a végrendelkezési szabadság mellett. Figyel
met érdemel ugyanakkor az, hogy -  miként erre a szak- 
irodalomban Degré Alajos utalt -  a jobbágy szerzett va
gyona fölött érvényesen végrendelkezhetett és nyitva 
állt számára a heredis subsitutio (helyettes örökös
nevezés) is. A zágrábi oklevélben expressis verbis sze
repel a libera disponendi facultas kifejezés.

Helyesen látja a mű szerzője, hogy a városi lét nem 
feltételezi a kiváltságlevél elnyerését, amire például 
Sopron esete utal. 1278-ben Pozsonyt is még kiváltság- 
levelének elnyerése előtt universitas-ként említi egy ok
levél. Ugyanez vonatkozik Kassára is. Vannak azonban 
városok kiváltságlevél nélkül is, amelyek közül jelentő
ségét tekintve Esztergom és Székesfehérvár emelked- 
Jegyzetek--------------------------------------------------------

Ez a tanulmány részben egyezik a szerző opponensi véleményével, 
amelycl Gericsné Ladányi Erzsébet „Az önkormányzat intézmé
nyei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés korai 
szakaszában" (Budapest. 1993) c. kandidátusi értekezéséről írt.

1 A római jog recepciójára nézve a hazai irodalomból lásd: Földi 
A. Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. 8.. átdol- 

,  gozott is  bővített kiadás. (Budapest. 2003. 105. és köv. pp.)
: A római jog középkori lengyelországi továbbélésére nézve lásd 

Hamza Gábor: Az európai magánjog fejlődése. A modern magán
jogi rendszerek kialakulása a római jogi hagyományok alapján. 
(Budapest. 2002. 76 és köv. pp.)

3 Ostroróg legjelentősebb műve az 1477 körül közzétett Monumen
tum pro comitiis generalibus sub regni rege Casimiro pro Reipub- 
lieae ordinatione causa. Ostroróg munkásságára nézve !d.: T. 
Wyrwa: Les idées politiques et juridiques de Jan Ostroróg, human- 
iste Polonais du I5éme siécie. Revue historique de droit francais et 
étranger 53 (1975) 5-35. pp.

nek ki.10 E két város vonatkozásában a szerző említi Pá
rizst, amely sem szabadságlevéllel, sem pedig kommu- 
na-korporatív oklevéllel nem rendelkezett. Ezek hiánya 
ellenére locus communior, azaz főváros volt.

Ladányi Erzsébet jól tudja hasznosítani munkájának 
ebben a részében a nemzetközi szakirodalom eredmé
nyeit. Ezek ismeretében világítja meg például Sopron 
szabad királyi város sajátos helyzetét, amely a norman
diai katonai kommunáéval hasonlítható össze. Eszter
gom, a kiváltságlevél nélküli város státuszának elemzé
sénél párhuzamot von a római jogban ismert universitas 
ismérvei és a város jogi helyzete között. Hangsúlyozza 
továbbá azt, hogy a libertás, lex és consuetudo szinonim 
fogalmak. Ennek megállapításánál az európai várostör
ténetre is figyelemmel van.

Ó Ladányi Erzsébet munkája magas tudományos 
.színvonalat képviselő, önálló munka. Külön értéke 

a nemzetközi kitekintés, amely szervesen kapcsolódik a 
magyarországi várostörténeti kutatásokhoz, annak nem
zetközi perspektívát adva. Tudományos megállapításai 
a források vizsgálatára épülnek és megalapozottak. Az 
esztergomi kommunával vagy éppen a székesfehérvári 
kiváltságlevél feltételezett körülményeivel kapcsolatos 
megállapításai egyenesen hézagpótlóak. Igen örvende
tes, hogy a mű szerzője a római jog magyarországi kö
zépkori továbbélésének komplex természetű, elsősor
ban közjogi vonatkozású kérdését vizsgálja.

Hamza Gábor

4 A curator reipublicac feladatait lásd: W. Liebenam: Stadtcvcrwal- 
lung im römischen Kaiserreiche. (Leipzig, 1900.)

5 A ius commune fogalmára nézve lásd G. Hamza: Die Entwicklung 
des Privairechls auf römischrechtlichcr grundlage unier bcsonderer 
Berücksichtigung dér Rechtsentwicklung in Deutschland. Österre- 
ich. dér Schweiz und Ungarn. (Budapest, 2002. 29. és köv. pp.)

6 A ius Italicumra nézve lásd Földi A.-Hamza Gábor: id. mű 50. p. 
és J. Marquardt—Th. Mommsen: Römisches Staatsrecht Bánd I. 
(Leipzig, 1887.)

7 Ld.: Földi A.-Hamza Gábor: id. mű 61. p.
s Glanvill tekintetében lásd Hamza Gábor: id. mű 82. p.
'  Itt utalunk arra, hogy Savigny is kiemeli a vicus falusi jellegét. Ld.: 

System des heutigen Römischen Rechts. Bánd II. (Berlin, 1841.)
lnEngel Pál szerint ennek az az oka, hogy a királyi székhely polgá

rai hosszabb fejlődés során nyerték el kiváltságaikat, s ez szokás
jogi úton rögzült. Ld.: Engel Pál: Magyarok Európában I. (Buda
pest, 1994.)

Etankönyv célja az azonos elnevezést viselő 
stúdium műveléséhez szükséges áttekintés 
elvégzése, amely a barbárok Európájától a 

2f. század újraegyesülő Európájáig vezető alkotmá
nyos fejlődést, a sajátosan európai alkotmányos mo
dellt, és annak egyik legfontosabb, legjellegzetesebb 
elemét, a parlamentarizmust tekinti át” -  a szerzők 
által írt Előszóból vett idézetben, talán ebben a mon
datban talál rá az olvasó annak a tankönyvnek a lé
nyegére, amely 2003. áprilisában jelent meg az 
Osiris Kiadó gondozásában Európai Parlamentariz
mus- és alkotmánytörténet címmel.

Régiók Európája
M E Z E Y  B A R N A -S Z E N T E  Z O LT Á N : 
EU RÓ PA I PARLAM EN TARIZM U S- ÉS 
A LK O T M Á N Y T Ö R T É N  E
BP„ 2003., OSIRIS KIADÓ

A mű szerzői által a fenti idézetben említett stúdi
um az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász- és__
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