
földhöz juttatott parasztságból nemzeti hadsereg szer
vezését javasolta. A nemzetiségi vezetőkkel való tár
gyalásait úgy látta, hogy megpróbálta menteni a ment
hetőt, mivel valós erő az ellenálláshoz nem állt rendel
kezésére. Később vannak ezzel ellentétes megnyilvánu
lásai is, amikor kijelenti, hogy az októberi forradalom 
legnagyobb hibája volt, hogy az ország területi integri
tásának megőrzését tekintette legfontosabb feladatának.

Jásziról, mint politikus, és Jászi mint gondolkodó, 
mellett maradandóbb a Jászi mint tudós kép is. Politi
kai gondolkodóként méltányolható, hogy egész életé
ben kitartott eszméi mellett. A történelem nem igazolta 
vissza Jászi elképzelését a „keleti Svájcról.” Az Euró
pai Unióba is nemzetállamokként lépnek be a közép
európai államok. A kelet-európaiak pedig ideiglenesen 
vagy véglegesen kimaradnak. Azt, hogy ez hogyan hat 
a nemzeti kisebbségek életkörülményeire, a jövő mu
tatja meg. Ha az anyaországba való bevándorlás és az 
asszimiláció „oldja meg” a határon kívüli magyarok 
problémáját, az tovább folytatja Jászinak, mint poitikai 
gondolkodónak a leértékelődését.

1989 után sem vált népszerűvé Jászi Magyarorszá
gon. Álláspontom szerint megérne egy tanulmányt szen
telni annak a kérdésnek, hogy a 80-as 90-es évek fordu
lóján a demokratikus (és népi) ellenzék miért Bibó Ist
ván nevét írta zászlajára, és miért nem Jászi Oszkárét.

Litván György az adott korszakba ágyazva, irodalmi

hivatkozásokkal és idézetekkel alátámasztva színesen 
mutatja be Jászi mindhárom korszakát, minden szerepét 
és kapcsolatát. 1918 előtt Jászi része volt a magyar szel
lemi életnek, és bár egyetemi katedrát nem kapott, kire- 
keszteni sem akarták a magyar szellemi életből. A „XX. 
Század” című folyóiratban megjelent több szellemi irány
zat, a konzervatív-liberális és radikális irány is. Ez Gratz 
Gusztáv és Jászi szakításával szűnt meg. Minden szem
pontból 1918 ősze a fordulópont Jászi innentől elveit és 
a létező Magyarországot nem tudta közös nevezőre hoz
ni, és a létező Magyarország is elutasító volt vele.

A könyv bemutatja Jászi magánéletét, Lesznai An
nához és második feleségéhez való viharos viszonyát, 
bécsi és amerikai emigrációs életüknek színhelyeit, mi
liőjét.

A szerző több évtizedet töltött Jászi életművének ta
nulmányozásával, érződik az érzelmi közösség hősé
vel, de tart bizonyos távolságot is. Nem akarja minden
áron mentegetni Jászi ballépéseit.

Romsics Ignác szóvá teszi a Rubicon 2004/2 számá
ban írt recenziójában, hogy 1918-1919-ről mindössze 
50-60 oldal szól, értékelés nélkül.

Mindez igaz, de ezzel együtt összegzésül az kell 
megállapítanunk, hogy Litván György olvasmányos, 
tartalmas, magával ragadó, bizonyos szempontból 
már-már lírai életrajzot írt Jászi Oszkárról.

Bakonyi Péter

Alkotmány, tradíció, 
modernizáció

Kajtár István:
A 1 9. századi modern magyar állam- és 

jogrendszer alapjai (Európa -  haladás 
-  Magyarország) Institutiones luris 
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A polgári átalakulás a magyar alkotmánytörténe
lemben hosszan elnyúló, évszázados folyamat
ban zajlott le. A jog és az alkotmányos tradíci

ók nehezen formálható, mély történelmi és társadalmi 
gyökérzettel rendelkező konstrukciója nem forradalmi 
hirtelenséggel alakult modern polgári berendezkedés
sé. Az íratlan, gyakorlatban érlelődött, rendi harcokban 
megerősödött alkotmányos képletet, de még inkább a 
honfoglaláskori ősi jogból kifejlődött, a Habsburgok
kal szemben harci fegyverré alakult consuetudot nem 
lehetett izgatott politikai revolúcióval egy néhányhetes 
forradalmi politizálás során gyökeresen átformálni. 
Mégis: az 1848-as korszakhatár ünnepi alkalom volt a 
modernizáció hívei számára a számvetésre. A polgáro
sodó és nemzetté izmosodó magyar társadalom átala- 

__kulásának ünnepe lett ’48 tavasza. A magyar alkot
óé

mánytörténetnek az a pillanata, amikor a mérleg nyel
ve átbillent és az akkor már évtizedek óta folyó reform- 
tevékenység javára módosította a pontarányokat.

Az 1790-es országgyűléstől szakadatlanul tematizált 
reformok ügye a 19. század utolsó harmadára jutott 
nyugvópontra. A kiegyezés kompromisszuma alapján 
felépített magyar polgári (jog)állam lényegében száz 
esztendő útkeresésének, reformharcainak, pártcsatáro
zásaink, politikai, gazdaságpolitikai és kulturális kon
cepcióinak kohójából kibontakozó modern európai 
szerkezet volt. A hatalommegosztás, a parlamentariz
mus és a felelős kormányzás, a jogállamiság, az állam- 
polgári garanciák együttesét magába olvasztó alakzat.

Erről a modem államról és a polgárosodó jogrendszer
ről szól Kajtár István új könyve, ,A 19. századi modern 
magyar állam-és jogrendszer alapjai. ” Az alcím (Euró
pa -  haladás -  Magyarország) dinamizmust sejtet, és va
lóban: a korszakot, és magát a képletet is dinamikus esz
közökkel rajzolta meg a kiváló pécsi professzor. A re
formmozgalmakat, a forradalmi erők törekvéseit nem is 
lehet másként, de hasonlóképpen ábrázolja a tradicioná
lis értékek védelmezőit is. Nem a hagyományos ábrát vá
zolja föl, melyben a maradiság erői a megcsontosodott, 
mozgásképtelen, változtatásra alkalmatlan ellenállás 
hadállásai mögül akadályoznák a fejlődést. Kajtár felfo
gásában a konzervatív, a tradicionális is mozgásban van, 
a konfrontációk hol felerősödnek, hol pedig elenyész
nek. Egyszer élessé válva a régi (rendi) Magyarország 
és a megújuló polgári nemzetállam konfliktusát szimbo
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lizálják, másszor meg párhuzamos vágányra kanyarodva 
az európai értékek modernizációs közvetítésében alter
natívát kínáló politikai erők néha még egymást is erősí
tő mozgását tükrözik. A jogrendszer, az alkotmányos 
konstrukció tradicionális elemeinek aktív közrehatása 
tette lehetővé a kontinuitást forradalmi helyzetben is; a 
konzervatív érettsége pedig a reformerők győzelmeit a 
revolúciós apályok idején.

„A speciálisan polgárinak értelmezett modernizáció 
és a konzervatív jog történetileg rögzíthető legfonto
sabb aspektusai sokrétűek. A modernizáció földrajzi ki
terjedése, a jogrendszer szerkezetéhez való viszony idő
beli lefolyása, bázisa, stílusa, technikája, eredményes
sége, ütemezése, minősége különféle variánsokat mu
tat. A konzervatív gyűjtőfogalom is egész skálát fog
lalhat magában, a maradiságot, a fejlődés gátját, a res
taurációt, az értékmegőrzést, de a meglévővel illeszke
dő szerves fejlődést is „ — jelzi a szerző a munkájának 
műfaji nehézségeit. A magyar jogtörténet-tudomány
ban hasonló mély értékelésre ebben a témában eddig 
nem is vállalkozott senki. Részterületek kutatói számos 
értékes részeredményt mutattak már föl, de ehhez fog
ható szintézisre még nem került sor.

Magyarország közép-kelet-európai regionális hely
zete, sajátos, a kései csatlakozásból eredő (Hajnal Ist
ván szavaival szélsőnemzeti, Kosáry Domokos szó- 
használatában peremvidéki. Szűcs Jenőnél periférikus) 
történeti fejlődése nagy változások idején rendre felve
ti az európai és a saját értékek egyesítésének, összehan
golásának követelményét. Kajtár István is az európai 
modelleket, értékcsoportokat, reformeszméket és a ha
ladás politikai-jogi tényezőit veszi górcső alá, hogy ösz- 
szevethesse a magyar adaptációs hajlandóságokkal és

képességekkel. A befogadás csatornái, a politika, az al
kotmányos és a jogi-kulturális lehetőségek felmérése
kor vázolja azokat a művelődési terrénumokat, melyek 
lehetővé tették az európai eszmék és képletek befoga
dását. Ennek során sort kerít az európai gondolatok ma
gyar tolmácsolóinak, a reformeszmék képviselőinek, a 
konzervatív és liberális politikai irányzatok magyar 
zászlóvivőinek ismertetésére és tevékenységének elem
zésére. Vázolja a magyar politikusok és jogászok euró
pai kapcsolatait, a jogi szakirodalomban Magyarország 
megjelenését, az európaiság jelenlétét, elvégzi az euró
pai polgári modellek és magyar alkotmányos lehetősé
gek összevetését.

A zaklatott magyar átalakulás (reformkor -  forrada
lom -  szabadságharc -  diktatúra -  provizórium -  ki
egyezés -  dualista áliamépítés) főbb vonásainak érté
kelése adja meg az alaphangot a kialakult, 19. századi 
magyar alkotmány régi-új vonásainak ismertetéséhez. 
Mely szól az „alapokról” (az állami keretekről, az al
kotmányos térszerkezetről, a polgári közszolgálatról, 
az információs alapokról) és a kor egyik legfontosabb 
vonásáról, az állam polgárának helyéről a jogi konst
rukcióban: (jogokról és kötelezettségekről, az államha
talom kényszerítő megjelenéséről és az állampolgári 
nevelésről). Arról az évszázados folyamatról, amely
nek során „a Monarchián belül a Magyar Királyság ál
lami és jogi rendje Európa-konform lett. Ha anyagi és 
kulturális tekintetben elmondhatjuk, hogy a magyar tár
sadalom soha ilyen közel nem került a hosszú békekor
szak eredményeinek következtében Európához, úgy ez 
az állami és jogi szféra színvonalára és a felzárkózás
ban elért eredményeire is igaz”.

Mezey Barna

A kontinentális jogrendszerek magánjogi szabá
lyozása a római jog hagyományain alapul, ezért 
az ókori Róma joga képezheti alapját a megal

kotásra kerülő, egységes európai magánjognak (ius 
commune privatum Europaeum). A római jog jelentő
sége nemcsak azokban az országokban döntő, ahol azt 
a középkor folyamán is alkalmazták, hanem ott is, 
ahol a római jog recepciójára in complexu nem került 
sor. A közös európai jog, történeti alapjainak feltárá
sa nélkül elképzelhetetlen a majdani Európai Magán
jogi Kódex megalkotása. Ennek a kihívásnak kíván 
eleget tenni Hamza Gábor német nyelvű monográfiá
ja. A könyv középpontjában Közép-Európa magánjo
gának fejlődése áll, amelyben a szerző a római jogi 
hagyományok továbbélését, valamint a római jog 
alapján fejlődött német, osztrák, svájci és magyar jog 
hatását vizsgálja.

A modem európai jog fejlődésének kezdetei részben 
a barbár jogokhoz, részben pedig a lustinianus császár 
uralkodása idején kodifikálásra került római joghoz kö
tődnek. A szerző könyve megírásakor ezt tartotta sze
me előtt, így a monográfia első részében részletesen is
merteti a barbár jogok kompilációit, valamint az első
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ízben Dionysios Gothofredus (1549-1622) által Cor- 
pus luris Civilis-nek elnevezett iustinianusi törvénymű 
megalkotását és hatástörténetét.


