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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.
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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-



ménytörténeti kutatások körében túlságosan nagy sze
rephez jut a római joggal való esetleges -  sokszor valós 
vagy csupán csak vélt -  párhuzamok keresése. Ilyen 
módon igencsak háttérbe szorul az egyes korszakok és 
jogintézmények autonóm jellegű és igényű elemzése.

A római jogi, a római jog intézményeire koncentráló 
szemléletmód visszaszorulása természetesen igen hosz- 
szú időt vesz igénybe. Annak elismerése vagy más 
megfogalmazásban felismerése, hogy a glosszátorok, 
kommentátorok (posztglosszátorok), és az usus moder- 
nus pandectarum önálló irányzatok, hosszú, sok kuta
tást igénylő folyamat eredménye. A csupán példaszerű
en felsorolt irányzatok autonóm vonásai megfelelő mó
don domborodnak ki a „Privatrechtsgeschichte dér 
Neuzeit”-ban. Wieacker a glosszátorok és a kommentá
torok irányzatát a középkori jogtudomány -  amely im
már autonóm jellegűvé válik -  kezdetének tekinti. Mint 
munkája bevezető részében a nagy német romanista és 
civilista megjegyzi, a romanisták elemzésének tárgya és 
módszere jelentősen eltér a középkori jogfejlődést 
elemző tudósok kutatási tárgyától és metódusától. 
Mindez természetesen legkevésbé sem érinti azt, hogy a 
római jogi források jelentik az alapját, kiindulópontját a 
középkori, még lényegében egységesnek tekinthető eu
rópai jogtudománynak. Ezt bizonyítja az a körülmény, 
hogy az autonóm jogtudomány megjelenése Bologná
ban a XI. században az antik kultúra hagyományai irán
ti érdeklődés, figyelem megélénkülésével a lehető leg
szorosabb kapcsolatban van. Ezzel függ össze a jusz- 
tiniánuszi kompiláció (kodifikáció) rendkívüli tekinté
lye, amelynek politikai feltétele az ún. „translatio 
imperii.” A kommentátorok vagy más néven consiliá- 
torok azok, akik a jusztiniánuszi római jogot egy euró
pai érvényű ius commune-vá formálják át.

A consiliator kifejezés -  a kommentátorok megjelö
lésére -  azokra a tevékenységi formákra utal, amelyek 
révén a középkori jogászok-jogtudósok a jogtudomány 
fejlődésére hatással vannak. A consiliatorok munkássá
ga elsődlegesen a praxisra irányul, azzal fonódik össze. 
A joggyakorlat ilyen módon az a terület, amely döntő 
módon járul hozzá a jogtudomány fejlődéséhez. A 
„consiliatores” működésének természetesen igen ked
veznek a XIII—XIV. század Itáliájának sajátos politikai 
viszonyai. A jogi partikularizmus nagymértékben elő
segíti az egyes jogforrások szabad, „kötetlen” értelme
zését, melynek révén a jogászok-jogtudósok interpretá
ciós mozgásszférája jelentősen kiszélesedik. Ez az in
terpretáció gyakran olyan mértékben szakad el a jusz
tiniánuszi római jog forrásaitól, hogy valójában már új 
jog alkotásával egyértelmű. Ilyen értelemben lehet a 
consiliatorokat az európai középkori jogtudomány meg
alapítóinak tekinteni.

Igen figyelemreméltóak a szerzőnek a természetjogot 
elemző fejtegetései. A XVII. és XVIII. század termé
szetjogi irányzatára jellemző az, hogy a ius naturae (ius 
naturale) alapjául az ún. Vemunftrecht-et („észjog”) te
kinti. A jognak-jogrendszemek ilyen módon autonóm

alapja lesz. Többé már nem a translatio imperii, a Cor- 
pus Juris Civilis vagy éppen a görög-római kultúra képe
zik alapját egy többé-kevésbé ideálisnak tekinthető jog
rendszernek, hanem egy racionális észjogi konstrukció.

A racionális jog megalapítói, tehát a XVI. századbe
li spanyolok és Grotius, a legtisztább érteimben vett hu
manisták, állapítja meg Wieacker. A természetjognak 
matematikai tudománnyá történt átalakulása előtt a ró
mai jog az a jog, amely máig is megmaradt ius com- 
mune-nak. A ius gentium éppúgy mint Grotius általános 
jogtana, sok szempontból szintén római jogot jelent, de 
humanista interpretáción keresztül. A görög-római filo
zófia, az egyházatyák és a Szentírás mellett ezek is „ex- 
empla antiquitatis.” Az észjog a maga matematikai szel
lemében mutatkozik meg, befolyást gyakorolva a jogtu
dományra és a kodifikációra egyaránt. Az észjogi irány
zat úgy jelentkezik, mint a római jogi anyagnak tudo
mányos rendszerezése. Ez érvényes a francia szisztema
tikusokra éppúgy, mint Christian Wolff tanítványaira, 
Darjes-re és Nettelbladt-ra. Az ő általuk alapított iskola 
illetve irányzat továbbfejlesztője Svarez is.

A római jog aktualitásáról alkotott modern képhez 
kapcsolódik az az idea, hogy a polgári jog oktatása a 
Corpus Juris Civilis konvencionális magyarázatának út
ján történjen, ma már meghaladottnak tekinthető. A ró
mai jog többé már nem hagyományos értelemben vett 
európai természetjog. A Corpus Juris Civilis az európai 
jog kialakulásánál játszott szerepéből adódóan tulajdon
képpen az európai kontinens valamennyi jogászának 
„lingua franca”-ja. Vonatkozik ez bizonyos mértékig az 
angolszász jogászokra is. A római jog a „vinculum quo 
totus occidens continetur.”

Wieacker munkájában -  amely alapvetően a német 
jogtudomány fejlődését kíséri figyelemmel -  mintasze
rűen kap helyet az európai jogtudomány egyes irányza
tainak, ágainak vizsgálata. A szerző mindig nagy fi
gyelmet fordít az egyes irányzatok nemzeti, helyi sajá
tosságainak elemzésére. Nem mulasztja el feltárni azo
kat a gazdasági és szellemi előfeltételeket, amelyek 
végső soron -  közvetlenül vagy csupán közvetett for
mában -  megszabják egy-egy irányzat főbb sajátossá
gait. Ez vonatkozik a munkának azokra a részeire, feje
zeteire is, amelyek egyébként igen vitatott vagy vitatha
tó fogalmak elemzésére vállalkoznak. Ilyen témák pél
dául: a recepció és az ún. „renacimiento.” Ezek a fogal
mak vagy sémák már önmagukban véve is igen proble
matikusak. Kérdés, hogy célszerű-e egyáltalán ezen sé
mák alapján foglalkozni az egyes irányzatokkal. Mivel 
ezek a fogalmak, konstrukciók csak igen tág kereteket 
jelentenek, ezek felhasználása, alkalmazása nem idézi 
fel a prekoncepción alapuló kutatás veszélyét.

Franz Wieackemek ezúttal spanyol nyelven publikált 
munkája a benne foglalt hatalmas, „európai” mértékű 
anyagra tekintettel, nélkülözhetetlen kézikönyve világ- 
viszonylatban is a római jog, a jogtörténet és a civi- 
Iisztika iránt érdeklődő olvasónak.

Hamza Gábor
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