
egyetemről történő eltávolításától zalaegerszegi gyökér
veréséig tartott. Részletesen ismertette az egyetem fe
gyelmi vizsgálatának történetét és az 1957. évi döntést 
áthelyezéséről a szolnoki levéltárba. Degré életében egy 
új életszakasz kezdődött. A jogtörténész számára a le
véltár nem volt ismeretlen, de azért Szolnok mégsem 
Bécs, Párizs. Ahogyan Degré emlegette „csinos csomó
kat” gyártott és kötözgetett ez idő tájt. Zalaegerszegre 
történő áthelyezése idején a minisztérium közölte, hogy 
semmiféle lehetősége nincsen lakáshoz juttatni Degré 
Alajost, a levéltárnak pedig nem volt rá módja. Kapiller 
Imre beszámolt arról, hogy Degré Alajos megérkezése 
után két esztendeig a Levéltárban lakott és egy kanapén 
aludt. Kapiller kiemelte, hogy ezekben az esztendőkben 
alakult ki Degré Alajos levéltári filozófiája, amely sze
rint a levéltáros feladata nem a kutatás, hanem a levéltár 
kutathatóvá tétele; a helytörténetet kutatók felkészítése 
tudományos munkájukra. Kezdeményezte egy helytörté
neti kutatói kézikönyv megalkotását is. Egyetlen állami 
kitüntetést 1968-ban kapott, (Munka Érdemrend bronz 
fokozata) amelynek igazi hozadéka az volt, hogy ez idő
tájtól turista útlevéllel már külhonba utazhatott.

Kiss Gábor Degré Alajos levéltárba, és különösen 
Zalaegerszegre kerülését úgy értékelte, hogy „teljesen 
más” életet kellett kezdenie a tudós jogtörténésznek. 
Mással foglalkozott, mint korábban, mást kutatott (ér
deklődése a néprajz felé is fordult), mást publikált. Más 
környezetben teljesítette feladatait, más barátokkal élte 
életét, és ez a másság a családjára is kiterjedt, hiszen 
mint tudjuk, a család csak 1962-ben kapott lehetőséget

a letelepedésre. Zala megyének és a megyei levéltárnak 
kifejezetten hasznos volt Degré Alajos áthelyezése, hi
szen egy több nyelven beszélő, művelt, olvasott törté
nész és jogász volt, aki történeti tanulmányait Szent- 
pétery, Domanovszky, Hajnal iskolájában sajátította el. 
Kiváló kapcsolatteremtő egyénisége gyors változásokat 
hozott Zalaegerszeg társadalmi életében. Kiépítette a le
véltár, a múzeumok, a könyvtárak együttműködését, 
szervezte a közös programokat, közös kiállításokat. 
Történeti olvasókönyve 1962-ben első volt az ország
ban, a minisztérium mintaként használta a többi levéltár 
számára. A helytörténeti lexikon (melynek ötlete, kivi
telezése, a finanszírozás aprólékos kidolgozása) Degrét 
dicséri, ugyan soha nem jelent meg, de anyaga a levél
tárban a kutatók rendelkezésére áll. A levéltár legendás 
kiadványsorozata a zalai gyűjtemény, Degré Alajosnak 
köszönheti, hogy megállta helyét a szakmai versenyben 
és mind napjainkig fennmaradt. Az 1972-ben megkez
dődött vita, amelyben Degré a tudományos, sokszínű, 
érthető és élvezhető kiadvány gondolatát képviselte, 
1974-ben az első szám megjelenésekor eldőlt. Napjain
kig sugározza azt a magas tudományos színvonalat, a 
komoly lektorálási elvárásokat, amelyet Degré Alajos 
megkövetelt.

Az emlékülés alkalmából kiállítást is rendeztek, me
lyen a szülők és rokonok fényképeit, családi képeket, 
Degré Alajos levelezésének egyes darabjait, diplomáját, 
könyveket és kéziratokat szemlélhetnek meg a látoga
tók.
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A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar 
Állam és Jogtörténeti Tanszékének oktatói írták 
és szerkesztették a Magyar Jogtörténet Forrá

sait,1 a korábban több kiadásban megjelent Magyar 
Alkotmánytörténet és Magyar Jogtörténet folytatá
saként.2 Az Osiris Kiadó által megjelentetett forrás- 
gyűjtemény több válogatási és rendszerezési szem
pontból újszerű és rendkívül széles, szerteágazó for
rásanyagot mutat be.

A mű 3 nagy kronológiai egységre tagozódik, de a 
korszakhatárok eltérnek a hagyományos felosztástól.

Az első rész 1790-ig tárgyalja a feudális és rendi ál
lam jogát, a második rész az 1790-1948 között terjedő 
időszakot, mint a polgári állam korszakát tárgyalja, a 
harmadik fejezet a szocializmus idejéből válogat.

Az egyes egységek első fejezete a korszak jogforrá
sait mutatja be, a patrimoniáiis és a rendi korszakban 
ezek száma viszonylag kevés, míg polgári korszakban a 
több kormányforma- és kormányzat változás miatt 38 
fajta jogalkotói és jogalkalmazói aktusra gyűjtöttek pél
dát a szerzők.

A jogalkotás és jogélet bemutatása jogterületenként 
történik, a közjog mellett a magánjog, bűntető jog, és 
perjogok egymás mellé állításával. Ez a jogösszehason
lító szempontot is érvényesítő szerkezet megkönnyíti, 
hogy az érdeklődők egy-egy jogintézmény kialakulá-
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sát, változásait, átalakulását, esetleges eltűnését figye
lemmel kísérjék.

Az egyes intézményeket általában 1-2 oldalas sze
melvényben mutatják be, kiemelik a legjelentősebb 
részleteket. Egy-egy forrás más-más része több helyen 
is szerepelhet.

A közjogot érintő részek természetesen tartalmazzák 
a legfontosabb alkotmányerejű törvények kivonatát, az 
egyes alkotmányozási kísérleteket és a legfontosabb 
jogintézmények szabályozását az egyes korszakokban. 
Sikerrel jár a szerzők azon törekvése, hogy nemzetközi 
összefüggésekbe helyezzék a joganyagot, amikor több 
korszak békeszerződéseit jelenítik meg és igyekeznek 
bemutatni, a külföldi jogok (pl. török, osztrák, szovjet



Jog
jogok) különböző erejű hatásait a magyar alkotmány- és 
jogfejlődésre. A könyv igyekszik teljes képet adni Szent 
István államalapításától 1956-ig.

Magán és büntetőjogi jogfejlődésnek önálló fejeze
tekben való bemutatása követi az ELTE jogtörténészei
nek a korábban kiadott tankönyvekben érvényesített 
koncepcióját, az alkotmány- és jogtörténet önálló meg
jelenítését. Ez nem merev elválasztást jelent, hanem az 
egyes területek kimunkált, részletes bemutatását.

Reméljük, hogy nem fognak csalódni azok, akik ke

zükbe veszik az igényes kivitelű, világosan szerkesztett 
hatalmas forrásanyagot tartalmazó gyűjteményt.

Bakonyi Péter
Jegyzetek------------------------------------------------------
1 Szerkesztette: Mezey Barna. A fejezeteket összeállították: Béli 

Gábor, Bódiné Beliznai Kinga, Föglein Gizella, Horváth Attila, 
Máthé Gábor, Mezey Barna, Pomogyi László, Tóth Béla

2 Magyar Alkotmánytörténet. Szerkesztette: Mezey Barna. (Buda
pest. Osiris Kiadó, 1996); Magyar Jogtörténet Szerkesztette: 
Mezey Barna. (Budapest, Osiris Kiadó, 1996).
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A nemzetközi jogi romanisztika talán legkiemelke
dőbb XX. századi képviselője, Franz Wieacker 
(1908-1994), 1967-ben jelentette meg második, 

jelentősen átdolgozott és bővített kiadásban a 
„Privatrechtsgeschichte dér Neuzeit unter besonderer 
Berücksichtigung dér deutschen Entwicklung” című 
munkáját. Az első kiadásban 1952-ben megjelent könyv 
az elmúlt évtizedekben a magánjogtörténet kutatóinak 
nélkülözhetetlen kézikönyvévé vált. A „Privatrechts
geschichte dér Neuzeit” ugyan -  címének megfelelően 
-  elsősorban a németországi magánjogi dogmatika és 
kodifikáció fejlődését kíséri figyelemmel, azonban 
Wieacker tekintettel van több európai ország magánjog
tudományának fejlődésére is. A könyv valójában az 
egész európai magánjogludomány főbb irányzatainak 
átfogó jellemzését és értékelését tekinti céljának. Ezzel 
magyarázható a munka idegen nyelvre, nyelvekre törté
nő fordításának szükségessége. Sajnos Wieacker -  nem 
utolsósorban azért, mert a közép- és kelet európai orszá
gok magánjogfejlődését nem tudta áttekinteni -  nem 
valósíthatta meg az egész európai magánjogfejlődés be
mutatására irányuló elképzelését.

Különös figyelmet érdemlő körülmény, hogy ez a 
munka spanyol nyelven is kiadásra került. Itt utalunk 
arra, hogy Wieacker művének már első kiadását is köz
zétették spanyol nyelven. Ez a kiadás Madridban, 1957- 
ben jelent meg F. F. Jardon fordításában az Aguilar Ki
adónál. A két spanyol nyelvű kiadás révén egy olyan 
nyelvnek az olvasói számára vált a mű hozzáférhetővé, 
amely mint az antik római joggal igen szoros kapcsolat
ban álló kultúra hordozója, évszázadokon át az európai 
jogtudomány fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó 
spanyolországi -  sőt, tegyük hozzá -  dél- és közép
amerikai egyetemeken művelt juriszprudencia -  a 
juriszprudencia ebben az összefüggésben a római

__ iurisprudentiát jelenti -  örököse. Kiemelendő, hogy eu-
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rópai relációban éppen egy spanyol szerző, Femando 
Vasquez de Menchaca (1512-1569) tárgyalta átfogóan 
a „Ius civile Romanorum” című munkájában a római 
jog több európai ország jogfejlődésére gyakorolt hatá
sát, hidat építve ezzel az antik ius Romanum és a gya
korlatban is alkalmazott „modern” római jog között -  
már a XVI. század második felében. Említést érdemel, 
hogy Wieacker művének 1967-es második kiadását 
portugál nyelven is kiadták (História do direito privado 
moderno. Lisboa, Funda?áo Gulbenkian, 1980.).

A több mint negyed évszázaddal ezelőtt megjelent 
„Privatrechtsgeschichte dér Neuzeit” jelentősége ma is 
rendkívül nagy. A munka nem csupán mint nélkülözhe
tetlen kézikönyv tett szert osztatlan nemzetközi elisme
résre. Talán még fontosabb az a körülmény, hogy 
Wieacker munkája alapvető szemléleti változást hozott 
magával az európai magánjogtudomány vizsgálata, 
elemzése területén. Mint az 1980-ban megjelent olasz 
kiadást gondozó Umberto Santarelli utal rá, az európai 
jogtörténetírás körében évszázadokon át egy lényegé
ben a római jog kontinuitására építő szemlélet uralko
dik. Ezt bizonyítják többek között Friedrich Cári von 
Savigny, Francesco Schupfer és Paul Koschaker mun
kái. Savigny a „Geschichte des römischen Rechts im 
Mittelalter” (1815-1831) című munkájában expressis 
verbis a római jogi hagyomány továbbélését kéri szá
mon a középkori jogfejlődéstől. Lényegében ugyanezt a 
koncepciót követi Paul Koschaker „Európa und das 
römische Recht” című, négy kiadást (az első kiadás 
nem sokkal a II. világháborút követően, 1947-ben, a ne
gyedik kiadás pedig 1966-ban jelent meg) megért mű
vében is. Természetesen nem csupán a német jogtudo
mány sajátossága a római jogi hagyományok pár excel- 
lence történő nyomon követése. Francesco Schupfer, a 
kiváló olasz jogtörténész, munkáiban szintén a római 
jogi intézmények középkori, újkori továbbélését keresi. 
Különösen vonatkozik ez a „Diritto privato dei popoli 
germanici con speciale riguardo all’Italia” című, ma is 
aktuálisnak tekinthető munkájára. A „római (vagy Ró
ma) örökség(e)”, a „hereditas Romana” számonkérése a 
középkor és az újkor jogi irodalmában és jogi forrásai
ban ténylegesen egy nagyon is egyoldalú szemléletre 
enged következtetni. Ez a szemlélet valójában tagadja a 
középkori jogfejlődés autonómiáját és azt a római jog 
„Prokrusztész ágyába” igyekszik préselni. Ennek kö
vetkezménye többek között az, hogy az egyes intéz-


