
igazságszolgáltatási rendszer negatívumainak komple
xitását vizsgálja, amelynek okát annak elavultságában 
véli felfedezni. A korszak jelentős problémáját, a diszk
rimináció megvalósulásának egyes eseteit is bemutatja. 
Hangsúlyt fektet a magánjog egyes területein belül vég
bement változások politikai és társadalmi következmé
nyeinek ismertetésére is. E fejezetben is helyet kapott a 
jogi kultúra és a jogtudó értelmiség társadalomban be
töltött szerepkörének a vizsgálata. Friedman külön is ki
emeli a jogfilozófia felemelkedését az amerikai jogtu
dományban. Olyan jelentős neveket említ, mint Rónáid 
Dworkin, Roscoe Pound, Jerome Frank, Thruman Ar- 
nold és Kari Llewellyn. Ebben a fejezetben kerül első
ként bemutatásra a korabeli jogi szakfolyóiratok (pl.: 
Harward Law Review, Illinois Law Review, Columbia 
Law Review, stb.) jelentősége, amelyet az amerikai jog
történet fejlődéstörténetével zár. E tudományterület 
művelői közül első helyen J. Willard Hurst

(1910-1997) máig egyedülálló kutatási eredményeit és 
iskolateremtő munkásságát hangoztatja.

Végezetül az utolsó, és egyben a legrövidebb fejezet
ben (523-609. p.) a közelmúlt jogi jelenségeit vizsgál
ja, többek között a légi közlekedésre, a gépjárművekre, 
a televíziózásra, az internetre és a nemzetközi kereske
delemre vonatkozó szabályokat.

A monográfiában a jogszabályi módosulások bemu
tatásán keresztül az amerikai társadalomban és a politi
kában lezajlott változásokról is képet kaphat az olvasó. 
Hasznos iránymutatásul szolgál mindazok számára, 
akik az amerikai jog fejlődését és változásait szeretnék 
vizsgálni. A szerző az egyes jogágak alapos bemutatá
sával és a hozzá kapcsolódó jogesetek elemzésével 
olyan információgazdag könyvet írt, amely a szakembe
rek és az egyetemi hallgatók számára egyaránt nélkü
lözhetetlen e tudományterület vizsgálatához.

Varga Norbert
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Bácskai Vera könyvét 2002-ben jelentette meg az 
Osiris kiadó. Nagyívű, világos és jól tagolt mű
ve egy több évtizedes kutatói pályát foglal 

öszsze. A könyv a középkori várostörténetet együtt 
tárgyalja a magyar várostörténet-írás dilemmáival és 
áttekinti a kutatás állását.

Különösen érdekes a jogtörténeti kereteket meg
haladó városdefiníció. A jogtörténészek valóban a 
jogi értelemben vett városokat tudják elsősorban 
vizsgálni (kiváltságlevelek, városi törvénykönyvek, 
céhstatutumok). A város statisztikai fogalma nem ad 
elég részletes képet a témáról (adott népességszám 
felett automatikusan városnak tekinti a települést). A 
funkcionális város definíciót a földrajztudomány 
(azon belül a településtudomány) dolgozta ki és ez 
hasznosítható a történeti város lényegének meghatá
rozásához. E városfogalom leglényegesebb eleme a 
központiság. A város a területi munkamegosztás jel
legzetes településformája, gazdasági-politikai köz
pontja. Olyan funkciókat hordoz, amelyek csak itt 
alakulhatnak ki, és hatnak a város vonzáskörzetében.

Igaz megállapítás, hogy minden generáció felépíti 
a maga történelemszemléletét. Bácskai Vera könyvé
nek az a legfőbb érdeme, hogy újabb kutatási ered
mények ismertetése mellett, felvázol egy új megkö
zelítést, a magyar városfejlődés tendenciáiról.

A szabad királyi városok számának gyarapodása a 
14. sz. elején megállt és lakosságszámúk sem növe
kedett nyugat-európai ütemben. Fölfogható e folya-

__mát úgy is, hogy Magyarország a korábbiaknál is je-
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lentősebb mértékben vált a mezőgazdasági termékek 
szállítójává. A megnövekedett árumennyiség megvá
sárlásához, összegyűjtéséhez, és piacra juttatásához 
szükség volt bizonyos helyekre, ahol a népesség, az 
anyagi erő koncentrálódott és a külkereskedelemre, 
valamint az itt megforduló népesség igényeinek (ipa
ri, kereskedelmi kulturális) kielégítésére specializá
lódott. Ez a megközelítés nem alkalmazza a város jo 
gi fogalmát. A szabad királyi város rangjára ebből a 
városcsoportból egyedül Debrecen emelkedett ki 
1693-ban. A mezőváros igazából nehezen meghatá
rozható kritériumokkal választható el a falvaktól jo 
gi értelemben (talán az egyik megkülönböztető krité
rium. hogy egy összegben adózik).

A könyv vizsgálatokkal és elemzésekkel próbálja 
meghatározni, hogy hány város volt, mekkora von
záskörzettel és milyen funkciókkal a 16-17. sz.-ban, 
a 18. sz.-i és reformkori Magyarországon. Képet ka
punk a mai településszerkezet alapjául szolgáló vá
rosrendszer kialakulásáról, mozaikszeren betekint
hetünk a városok belső strukturálódásába. Hogyan 
alakul át, ill. van-e kontinuitás a középkori polgár, a 
koraújkori vállalkozó polgár és a 19. sz.-i klasszikus 
értelemben vett polgár között. Érdekesek lehetnek a 
mi szempontunkból azok a rétegek, amelyek majd a 
19. sz.-ban játszanak jelentősebb szerepet. A reform
korról van a legtöbb ismeretünk, és ez a korszak ki
emelt abból a szempontból is, hogy a 19. sz. második 
felében kibontakozó klasszikus kapitalista fejlődés 
közvetlen előzményéül szolgál. Pest a nyugati mér
cével mérve is nagy várossá válik a 19. sz. közepére. 
A szerző utal rá, hogy a dualizmusban megjelent a 
lehetősége annak, hogy Budapestnek valódi vidéki 
„ellensúlyai” jöjjenek létre. Ezt vágta át brutálisan és 
talán örökre Trianon.

Több évszázados fejlődés csomópontjait és ten
denciáit tekinthetjük át Bácskai Vera könyvében.

Bakonyi Péter


