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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__

57



politológus szakos hallgatóinak tanmenetében egy
aránt teljesítendő tárgyként szerepel, immáron egy 
évtizede. A mű elsősorban e tantárgy elsajátításához 
kíván segítséget nyújtani -  nem minden előzmény 
nélkül. A szerzők oktatási tapasztalatai, kutatásai és 
a hallgatói visszajelzések mellett ugyanis kellő ala
pot nyújtottak a tankönyv megírásához az Európai 
parlamentarizmus- és alkotmánytörténet I—II. című 
jegyzetek,1 amelyek címében is tetten érhető a befe- 
jezetlenség, a szerzőknek azon igénye, hogy az ak
kor nyitva hagyott anyagot kiegészítsék és lekerekít
sék -  ennek a többéves munkának a gyümölcse a 
most megjelent Európai Parlamentarizmus- és alkot
mánytörténet. A mű szerzői, Mezey Barna (tanszék- 
vezető egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudomá
nyi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) és 
Szenté Zoltán (tudományos főmunkatárs, ELTE Ál
lam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és Jog- 
történeti Tanszék, a Kar Tiszteletbeli Oktatója) mel
lett egy-egy kisebb szelvény megírásával a tankönyv 
elkészítésében részt vett Bódiné Beliznai Kinga 
(egyetemi adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék) a Spa
nyolországról szóló részek elkészítésével; Képes 
György (egyetemi tanársegéd, ELTE Állam- és Jog- 
tudományi Kar, Magyar Állam- és Jogtörténeti Tan
szék) Dánia, Oroszország és az Amerikai Egyesült 
Államok alkotmánytörténetének feldolgozásával; to
vábbá Völgyesi Levente (egyetemi tanársegéd, ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Állam- és 
Jogtörténeti Tanszék) Kelet-Európa, a Balkán 19. 
századi alkotmányfejlődésének bemutatásával. A 
tankönyv csupán áttekintést ad az európai parlamen
tarizmus és alkotmányosság fejlődéséről, a feldolgo
zott anyag teljes körű bemutatása több ok miatt sem 
lehetséges. Először is azért nem. mert az államfejlő
désnek számtalan mozzanata, intézménye, jelensége 
ragadható meg, ezek közül a szerzők vizsgálódásu
kat csupán a parlamentarizmus és alkotmányosság 
jelenségére szűkítették. Ezen a témán belül is igye
keztek pusztán azokat az intézménytörténeti jelentő
séggel bíró eseményeket kidomborítani, amelyek a 
polititológia-szakos hallgatatók oktatásába is beleil
leszthetők, az alkotmányok részletes bemutatásától 
azonban eltekintettek, hiszen ez olyan vállalkozás 
lett volna, amely egyrészt számtalan újabb monográ
fia elkészítését indokolná, másrészt a jogász- és po
litológus alapképzés általános jellegű tantárgyának 
elsajátítását is lehetetlenné tette volna effajta alapos
ság.

A teljes körűség másik korlátja a vizsgált államok 
köre. A tankönyv írói elsősorban az Európai álla
mokra koncentráltak, ám az európai parlamentariz
mus fejlődésében központi szerepet játszó államok 
mellett a szükséges részletességgel a periféria olyan 
államainak alkotmánytörténetét is bemutatják, mint 
például az északi államok vagy a Balkán, illetve Eu
rópán kívülre is kitekintenek, így Bizánc, Oroszor-

__szág vagy az Egyesült Államok fejlődésére, de csu-
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pán annyiban, amennyiben ezen államok alkotmány- 
történeti kisugárzásának, hatásának bemutatása
szükséges.

A név- és tárgymutatóval együtt 631 oldalas, há
rom részből -  összesen 19 fejezetből -  álló tan
könyv, három szerkesztési elvet követ: a középkort 
és a polgári alkotmányosság korát bemutató, krono
lógiai logikát követő első két részen belül az egyes 
fejezeteket a regionális-történeti elv rendezi egymás 
után; a harmadik rész pedig intézményi áttekintést 
nyújt -  a szerzők által is elismerten a jobb érthetőség 
és tanulhatóság okán.

Az első fejezet a stúdium megértéséhez és műve
léséhez szükséges, alapvető és általános ismereteket 
közvetíti: a jog kialakulása, forrásai (a jog mint tár
sadalmi jelenség szerepe, jogképződés és jogalkotás, 
szokásjog, írott jog, jogszokás), az állam, államszer
vezet jelensége, előzményei és kialakulása (vérségi 
szerveződés, törzsi állam, nomád és letelepedett né
pek, a hűbéri állam kialakulása), illetve az alkot
mány, alkotmányosság, alkotmánytörténet fogalmá
nak meghatározása. Ezt a fejezetet még kevésbé jel
lemzi a regionális szemlélet teljessége, a szerzők itt 
csak a tipikusra koncentrálnak (germán, barbár ál
lamalakulatok), az atipikusát (angolszász, skandi
náv, mediterrán előzmények) nem ismertetik, azt a 
kérdéses államok kora-középkori történetéről szóló
III. fejezethez sorolják.

Ebben a III. fejezetben mutatják be a szerzők az 
alapok lefektetése után az európai állam születésé
nek folyamatát a germánok európai megjelenésétől a 
Római Birodalom bukásán keresztül a Frank és Ka
rol ing birodalom berendezkedésének részletes jel
lemzéséig. A struktúra, amelyhez a szerzők a későb
bi fejezetek megírásakor is ragaszkodnak, itt kristá
lyosodik ki: a történelmi háttér bemutatását a társa
dalmi viszonyok leírása, az egyes társadalmi rétegek 
jogállásának felvázolása követi, ezt tetőzi be az ál
lamberendezkedés ismertetése (népképviseleti szerv, 
államfő, központi kormányzati szervek, igazságszol
gáltatás).

Ezt, valamint a későbbi fejezeteket már teljes egé
szében a regionális szemlélet hatja át: elsőként a 10. 
sz. elején felbomló keleti frank királyság területei
nek utóéletét mutatják be, ideértve a francia és német 
királyságokat, illetve a Róma Szent Birodalmat, 
majd a korszak második legjellegzetesebb régióját, 
az angolszász területet veszik górcső alá, végül 
Kelet-Közép Európa megkésettségének és integráci
ós kényszerének körülményeit, következményeit 
elemzik.

A sort a skandináv és mediterrán államok alkot
mányfejlődése zárja, így válik a kora-középkori Eu
rópáról alkotott kép teljessé. Az olvasó ily módon 
már szerteágazó, konkrét ismeretek birtokában kezd
het az általánosságra törekvő IV. fejezethez, amely
ből megtudhatja, hogy milyen mértékben járult hoz
zá a kora-középkori Európa földrajzi széttagoltsága 
mellett a társadalom széttagoltsága, a rendek sokszí-



nűsége a középkori alkotmányfejlődés differenciáló
dásához.

A középkori európai államok fejlődésének bemu
tatásából a modern alkotmányig a rendi alkotmány
ról és az abszolutizmusról szóló V. fejezet vezet át, 
amelyben a rendi monarchiából kibontakozó abszo
lutizmus kialakulásának bemutatása mellett -  terje
delmében és tagoltságában -  azonos szerep jut az azt 
előidéző technikai, gazdasági változások és elméleti 
háttér ismertetésének.

A kifejlett abszolutizmus bemutatása azonban már 
a következő, 17-18. sz.-i alkotmányfejlődést elemző 
tejezetre marad, együtt például az angol polgári for
radalommal, míg a francia polgári forradalom alkot
mányos hatásának leírása megint csak gördül egy fe
jezetet, és az az 1789-től 1848-ig terjedő időszakot 
taglaló VII. fejezetre marad. Ez a fejezet azonban 
szintén nem egységes, hiszen a kezdő és lezáró év
számok forradalmi változásai közti békés időszakok 
alkotmányfejlődése, így a Habsburg Birodalom vagy 
a skandináv államok története is itt kapott helyet.

,A földrajzi-regionális elv azonban itt is a teljesség 
igényével jut kifejezésre: a fentieken kívül bemutat
ja még Itália útját az egység felé, de rövid kitérőt 
tesz az oszmán és a görög birodalom függetlenségé
nek előtörténetére, és -  a fejezet 1848-as lezárását 
túllépve -  Svájc alkotmánytörténetére is, egészen 
1874-ig.

A klasszikus parlamentarizmusról szóló VIII. fe
jezet záró évszáma már egyértelműbb: 1914, amely 
az I. Világháború kitörésével Európa valamennyi ál
lama számára alkotmánytörténeti cezúrát jelentett.

Ez a fejezet a már szokott módon, a központi régi
óktól (a viktoriánus Nagy-Britannia és Írország, 
Franciaország Louis Bonaparte-ja, Második Csá
szársága és Harmadik Köztársasága, a német egy
ség) halad a periféria (Skandináv államok, Itália) fe- 
lé, kiterjesztve vizsgálatát olyan új jelenségek intéz
ményesülésére is, mint például a politikai pártok 
vagy a választójog.

A déli és északi periféria bemutatásán túl azonban 
megjelenik egy új állam is a palettán: Oroszország, 
amelynek alkotmánytörténetét a szerzők az előző fe
jezet tárgyidőszakától, a XIX. sz. elejétől próbálták 
feltárni.

A következő, két világháború közötti parlamenta
rizmus-történetről szóló fejezet kifejti a vizsgált ré
giókban az I. világháború utáni változásokat, kü
lönbségeket, külön vizsgálva azt a kérdést, hogy a 
19. századi parlamentarizmusok virágzása hogyan 
vezethetett mégis háborúhoz, és hogy milyen újabb 
események, alkotmányos változások és válságok so
dorták bele Európát a II. világháborúba. Külön ré
szeket szentel és érzékletes színezetet ad a tekintély- 
elvű kormányzás európai formáinak (ide sorolva a 
magyar király nélküli királyságot is), ismételten he- 
yet ad az Orosz régiónak, ezúttal a bolsevik forrada

lomtól a sztálini diktatúráig lezajlott események be
mutatásával, és természetesen részletesen elemzi a

nemzeti szocialista és fasiszta államok és báb-álla
mok mechanizmusait is. Magukról a világháborúk
ról a szerzők nem tesznek említést, hiszen ezeknek 
lefolyása nem, esetleg csak hatása értékelhető a tárgy 
szempontjából.

A X. fejezet már teljes egészében Európán kívül
ié, az Egyesült Államok felé fordul, és a kronológiai 
logikával ismételten szakítva, a kezdetektől mutatja 
be röviden e régió fejlődéstörténetét, a gyarmatosí
tástól az Unión keresztül az alkotmány és kiegészíté
sei megszületéséig. E fejezetben megismerkedhe
tünk továbbá a brit koronagyarmatok, az Egyesült 
Államok gyarmatai és a Távol-Kelet alkotmányfej
lődésének fordulópontjaival is, így zárva le és téve 
teljessé a könyv túlnyomó hányadát kitevő, az intéz
ménytörténetet felölelő II. részt.

Az így megszerzett, egyedi és konkrét ismeretein
ket rendezi egybe az általánosság és elvontság szint
jén a polgári alkotmányok főbb intézményeiről írt 
III. rész, amely a regionális szemlélet után új rende
zőelvet vezet be, az intézményi szemléletet, és egye
sével veszi górcső alá a modern alkotmányosság lé
nyegibb jelenségeit.

Az alkotmány és alkotmányosság fogalmáról és 
eszmetörténetéről szóló részek után összeállítja az 
emberi és polgári jogok katalógusát, és számba veszi 
az európai államformákat, államszerkezeteket (uni
tál ius és föderális államok), kormányformákat. A 
kormányformák csoportosításán (történeti és modern 
kormányformák, ezen belül demokratikus és autok
ratikus kormányformák) és történelmi megjelenésük 
ismertetésén túl beavatja az olvasót az állam szerve
zésének és működésének alapelveibe és alapmecha
nizmusaiba.

Külön fejezetet szentel a képviselet és a választó
jog intézménytörténetének, a rendi képviselettől az 
általános választójog kialakulásáig. Erre épül a tör
vényhozó hatalom szervezetéről és működéséről 
szóló fejezet, nem nélkülözve a képviselők jogállá
sának vizsgálatát sem.

A sort a bírói hatalom, mint önálló hatalmi ág in
tézménytörténete zárja a bíráskodás modern alapél- 
veitől a bírósági szervezet felépítési logikáján ke
resztül a modern alkotmánybíráskodás kialakulásá
ig-

Mind a III. részre, mind a könyv egészére elmond
ható, hogy kevésbé az adatok kritikus összesűrítését, 
jóval inkább a nagyobb ívű összefüggések megérté
sét célozta. Külön érdeme, hogy egy pillanatra sem 
enged a csapongás csábításának -  szigorúan és kö
vetkezetesen ragaszkodik a parlamentarizmus és al
kotmányfejlődés csapásirányához. Ez érhető tetten 
többek között akkor is, amikor a bőséges elbeszélés
re okot adó uralkodói dinasztiák történetéből csupán 
a tárgy megértéséhez szükséges összefüggéseket, 
trónutódlás kérdését, hódításokat, politikai, alkotmá
nyos tényeket emel ki vagy az államrezsimet alapve
tően meghatározó eseményeket érint címszavakban
(pl. III. Edward regnálásakor a pestisjárvány, a száz-__
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éves háború kitörése, John Wycliff egyházreform
mozgalma, stb.).

A tankönyv szerkesztésében uralkodó történe
ti-regionális, kronológiai és intézményi szemponto
kat a szerzők helyenként mesterien összehangolták, 
helyenként pedig ügyes kompromisszumokat kötöt
tek, jobbára a következő fejezetben helyt adva mind
annak, ami az előzőből kimaradt. Ez talán szemet 
szúrhat egynémely történésznek, ám a szerzők még 
az előszóban rögzítették, hogy a hagyományos ese
ménytörténeti, politikatörténeti cezúrák eltérnek az 
alkotmányos, parlamentáris változások sarkalatos 
időpontjaitól, így a könyv hangsúlyai számos eset
ben máshová esnek, mint a köztörténeté vagy a poli
tikatörténeté. Az angolszász állam kialakulása, pl. az 
európai állam születése utáni fejezetben, a XIX. szá- 
zad-eleji Oroszország a polgári alkotmányosságot 
tárgyaló fejezetben, a francia polgári forradalom az

J egy zetek---------------------------------------------------
1 Mezey Barna: Európai parlamentarizmus- és alkotmánytörténet 

I. (Egyetemi Kiadó, Miskolc. 1994); Mezey Barna: Képviselet 
és alkotmány a középkori Európában (Európai parlamentariz
mus- és alkotmánytörténet I.) (Rejtjel Kiadó. Budapest, 1998);

angol polgári forradalmat is felölelő, abszolutizmus
ról szóló fejezet után, együtt az 1848-as forradal
makkal kerül tárgyalásra. Összességében tehát meg
állapítható, hogy egy kiforrott, jól szerkesztett, logi
kus és közérthető munkával találkozhat az olvasó.

Gyakran emlegetik: „Aki nem tanul a múltból, 
kénytelen megismételni azt.” Ez a könyv történelmi 
helyzeteknek és a rá adott alkotmányos megoldások
nak oly gazdag és alapos tárháza, amelyek haszno
sak és tanulságosak napjaink alkotmányos jelensé
geinek, tendenciáinak megértéséhez és továbbgördí- 
téséhez is. Olvasmányos és a laikus olvasó számára 
is könnyen megérthető, a tudományos érdeklődő 
számára pedig biztos kiindulási alap az európai par
lamentarizmustörténet bármely kérdésének beha
tóbb vizsgálatához.

Kovács András Péter

Bódiné Beliznai Kinga-Képes György-Mezey Bama-Szente 
Zoltán: Modem állam és népképviselet (Európai alkotmány-és 
parlamentarizmustörténet 2.) (ÉLTE Állam-és Jogtudományi 
Kara. Budapest. 1999. 2. átdolg. kiadás. Budapest. 2000).

Jog és politika 
a kultúrában
PEETER JÁ R V ELA ID : 

O IG U S  JA  PO LIIT IKA  KULTUURIS 
ARTTIKLID  JE  ESSE ID  

J O G  ÉS  PO LIT IKA  A  KU LTÚ R Á BA N
CIKKEK ÉS ESSZÉK

TALLINN: AKADEEMIA NORD 2002

Peeter Járvelaid antológiájában az észt jogtörténetet 
az európai kultúrtörténet részeként határozza meg, e 
két ismeret nélkül a modern Észtország nem érthető 
meg.

Mikor Észtország 1991-ben visszanyerte függet
lenségét, az ország két felmérhetetlen előnnyel 
rendelkezett a legtöbb, a Szovjetunióból kivált 

állammal szemben. Egyrészt az Észt Köztársaság visz- 
szatekinthet államiságának a nemzetközi közösség tag
jaként elismert időszakára, ami 1918. és 1940. között 
rövid volt ugyan, de elég hosszú ahhoz, hogy teherbíró 
jogintézmények alakuljanak ki, amelyek a jogtudatban 
is nyomot hagytak. Másrészt Észtország évszázadokon

__keresztül, egész szellem- és kultúrtörténetével össze-
60

köttetésben állt Nyugat- és Közép-Európával. Először 
a balti németeken keresztül, majd a 19. század közepé
től a kialakuló észt értelmiség révén is. Bár a szovjet 
időszak szellemi sivársága mély szakadásokat eredmé
nyezett, és a politikai gondolkodás eldurvulásához ve
zetett, ennek ellenére a csaknem ötven éves megszállás 
sem tudta az Európa többi részével való történelmi kö
töttség szellemiségét kitörölni.

Az, hogy Észtország, amely ma a teljes jogú NATO- 
és EU-tagság küszöbén áll, az élet minden területén új
ra megtalálta a kapcsolódási pontokat Európához, a 
jogtudományban Peeter Járvelaid észt jogtörténésznek 
és európajogásznak is köszönhető, aki írásaival és hoz
zászólásaival a modern észt jogfilozófia egyik vezető 
gondolkodója. Egyidejűleg szellemi hidat ver a modern 
állam és a háború előtti Észtország között. Egy fontos 
kötete, amely a legjelentősebb és legeredetibb cikkei és 
esszéi közül válogat, a Jog és politika a kultúrában cí
met viseli, nemrég jelent meg Észtországban. Sajnos 
eddig csak az eredeti észt kiadás áll rendelkezésre, de 
ehhez német és angol összefoglalót csatoltak.

Járvelaid számára, aki a tallinni Nord Egyetemen ta
nít, a jog és a politika kulturális fejlemények is (talán 
elsősorban is azok). Ezért a jelenkori társadalom jogi 
és politikai jelenségeit és problémáit, ahhoz, hogy 
megértsük azokat, kulturális prizmán keresztül kell 
szemlélnünk. A szerző öt fejezetben a történelmi kap
csolatok erős elemzésével járja körül a kérdést: hol he
lyezhető el a jog, a politika és a kultúra a mai Kelet- 
Közép-Európában. Az „Állam kultúrája” című részben 
az olvasó elé tárja a 20. századi észt történelmet és fel-


