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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.



A magánjog és a magánjogtudomány középkori fej
lődését tárgyaló második részben szól az akkor egy
séges európai jogról, a háromféle módon -  folyama
tosan alkalmazott, recipiált illetőleg hatást gyakorló -  
továbbélő római jogból (ius civile), a Bibliára, a zsi
nati döntvényekre és a pápai dekrétumokra épülő ká
nonjogból (ius canonicum), valamint a különféle hű
béri jogokat is magában foglaló ius communeból.

A harmadik részben Hamza Gábor részletesen 
elemzi a római jog hatását az újkori német, osztrák, 
svájci és magyar jogfejlődés és jogtudomány terén. 
Vizsgálódásai középpontjában az említett országok
ban végbemenő magánjogi kodifikációk elemzése áll. 
Különös figyelmet fordít a jog kódexekbe foglalása és 
az organikus jogfejlődés szembenállására, és úgy tű
nik, hogy -  a szerves fejlődés koncepcióját képviselő 
Savignyval szemben -  a kodifikáció szükségességét 
hangsúlyozó Thibaut mellett foglal állást. Bemutatja 
a 19. századi magánjogi dogmatika egyik legjelentő
sebb alkotását, az absztrakció magas fokát elérő, álta
lános részt is tartalmazó pandektarendszert, amely 
alapjául szolgált számos európai polgári törvény- 
könyvnek, így mindenekelőtt a német Biirgerliches 
Gesetzbuchnak is. A szerző bemutatja, hogy a koráb
bi osztrák Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch szer
kezete nem a későbbi törvényművek pandektista ere
detű szerkezetét, hanem a római jogi forrásokra 
(gaiusi institúciórendszer) és a középkori jogfejlődés
re támaszkodik. Az ABGB nem tartalmaz kötelmi jo 
gi fejezetet, a relatív szerkezetű vagyonjogokat (sze
mélyhez kötődő dologi jogok -  persönliche Sachen- 
rechte) a Von dem Sachenrechte címet viselő máso
dik részben, a dologi jogviszonyok tárgyalását köve
tően szabályozza, és ezzel a iura in re -  iura ad rém 
megkülönböztetést veszi át. A svájci magánjog fejlő

désének elemzése során a szerző kiemelt jelentőséget 
tulajdonít a bírói és jogalkotói jogképződés között 
egyensúlyt teremtő kompromisszumnak. Akárcsak ha
zánkban, Svájcban is először a kötelmi és kereskedel
mi jogot kodifikálták (Schweizerisches Obligationen- 
rech t-  1881/83). Az 1907-ben megalkotott svájci pol
gári törvénykönyv (ZGB) 1912-ben lépett hatályba, s 
jelentős hatást gyakorolt a két világháború közötti idő
szak kelet- és dél-európai törvényalkotásaira.

Magyarországon kétségkívül a jog szerves fejlődé
se állapítható meg. Ez tükröződik egyrészt abban, 
hogy -  szemben a Szent Római Birodalomban 1495- 
ben végbement recepcióval -  hazánkban sohasem ke
rült sor a római jog hazai jogba (ius patrium) történő 
befogadására, másrészt abban is, hogy bár számos ter
vezet készült, de a magyar polgári jog kodifikálására 
csupán 1959-ben került sor. A kodifikálatlan hazai 
jognak évszázadokon át a szerkezetében a római jogi 
institúciórendszert követő szokásjogi gyűjtemény, a 
Triparlitum képezte az alapját. A könyv egyik fő eré
nye, hogy nemcsak a hazai jogfejlődést, hanem a jog
tudomány és a jogi oktatás történetét is behatóan tár
gyalja, első ízben méltatva a legújabb kori magyar ro- 
manisztikából Visky Károly, Brósz Róbert, Pólay 
Elemér és Diósdi György világviszonylatban is ki
emelkedő munkásságát.

A mű negyedik részében a szerző a német, az oszt
rák, a svájci és a magyar magánjogtudomány és ma
gánjogi törvények hatástörténetét és befolyását vizs
gálja a legtöbb közép- és kelet-európai állam magán
jogi rendszerében. Hamza Gábor számos, eddig a ma
gyar jogászok többsége számára ismeretlen európai 
ország magánjogfejlődését mutatja be, gazdagítva a 
hazai jogászi kultúrát és szélesítve a jogtudomány 
iránt érdeklődők látókörét.
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