
rint a legtöbb jobbágyteher pénzben megváltható volt, 
és az úrbéri szerződéssel lekötelezett- jobbágyközségek 
helyzete viszonylag kedvezőbb volt azokénál, akiket 
egyéb módon (urbárum, usus) köteleztek le. Vizsgáló
dása kiterjedt azon jobbágyközségekre is, amelyek már 
mezővárosi szinten éltek. Ezen községek úrbéri szerző
dései sokkal kiterjedtebb szabályozást tartalmaztak, 
részletes rendelkezéseket találni a mészárszék és a koc- 
smáltatás jogával kapcsolatban. Ezen úrbéri szerződé
sek nagyon hasonlóak voltak a városi szabályrendele
tekhez. A részletességet tekintve az egyházi földesúrral 
kötött szerződéseket emelete ki az előadó, utalva arra, 
hogy ezekben még az istentiszteleteken való megjele
nést és ez elmulasztását, továbbá az egyházi ünnepeket 
és a céhek ezen ünnepeken való felvonulási (sor)rendjét 
is pontosan rendezték.

Homoki-Nagy Mária vendéglátóként nemcsak meg
nyitotta a tudományos emlékülést, hanem be is zárta 
Megjegyzések az ősiségi pátens végrehajtásának egyes 
kérdéseihez című előadásával a jogtörténész-találkozót. 
Arra a kérdésre igyekezett választ keresni, mi történjen 
az ingatlanzáloggal az OPTK bevezetését követően. 
Egy kaszaperegi birtok 1815-ös elzálogosításának, ezen 
tényállásból és kapcsolódó jogügyletek érvényességé
ből fakadó jogvita 1853. évi perré alakulásának gyakor
lati példáján keresztül bizonyította az OPTK és az ősi-
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ségi pátens közötti azon összefüggést, hogy e nyílt pa
rancs az OPTK végrehajtási rendelete volt. A perben 
csak 1860-ban született jogerős ítélet, és időbeli elhúzó
dása mögött a rendi kor zavaros viszonyai állnak. A per 
lényege az elévülési időn alapult, mert a zálog visszakö
vetelésére az OPTK hatályba lépésétől záros határidőt 
szabott meg. A zavaros viszonyokat e perben az tükröz
te leginkább, hogy a perben álló családok között több 
egymásnak ellentmondó jogcselekmény zajlott - a Na
póleoni időkig visszamenően -, melyekből volt olyan, 
amely a zálog visszakövetelésére rendelkezésre álló el
évülési időn belül történt, és volt olyan is, amely ezen 
időn kívül esett. Az előadó a jogeset részletes bemuta
tásával azt hangsúlyozta, hogy nem elegendő az éppen 
hatályban lévő jogszabályok (OPTK, ősiségi pátens) 
alapos ismerete, legalább ennyire fontos a tényállások 
átfésülése és rendszerezése. A vizsgált perben ugyanis 
régi tényállásokon, szerződések érvényességén vitat
koztak a felek, és hiába volt átlátható a vonatkozó jogi 
szabályozás, ha a történeti tényállások nem tisztázottak. 
Előadását követően Homoki-Nagy Mária megköszönve 
a tudományos fórum részvevőinek felkészülését a 
SZAB székházban megrendezett állófogadásra invitálta 
a résztvevőket, bezárva ezzel az emlékülést.

Babjók Ildikó

2005. október 26-án a Mathias Corvinus Collegium 
aulájában tartott szakmai beszélgetéssel egybekö
tött előadást John Lukacs. A magát „nem speciali

zálódott történésznek" valló, Amerikában élő profesz- 
szor vitaindító szándékkal röviden vázolta az államról, a 
nemzetfogalomról és a nép fogalmáról alkotott elméletét, 
majd válaszolt a hallgatóság soraiból érkező kérdésekre.

Az előadás első részében a címadó, egymást szinte 
átfedő fogalmakat elemezte, önéletrajzi példákkal, a 
külföldi életpálya távlatából szemléltetve a különbségü
ket. A fogalmakat a magyar állam története alapján 
vizsgálva Lukacs arra a megállapításra jutott, hogy füg
getlen magyar állam 1526-tól 1920-ig, és 1944-től 
1989-ig nem létezett. Éppen ezért megvizsgálta, hogy 
az állami függetlenség mindig elsőrangú-e vagy sem-és 
arra a következtetésre jutott, hogy a teljesen független 
állam csakis illúzió. Lukacs szerint a szuverén állam 
„tekintélye” manapság hanyatlik, az államok kereteit 
lassan a népek töltötték és töltik ki. Megváltozott tehát 
az állam elsődlegessége- és végeredményben ez történt 
az Európai Unió születésekor is. Ugyanakkor a nemzet
nek és a népnek a történelemalakító fontossága megma
radt. Ez azért fontos tényező térségünk szempontjából, 
mert számszerűleg a legtöbb európai nemzet -  és főleg 
Közép- és Kelet-Európábán -  csak a legutolsó 150 év
ben tudott államot teremteni, és a legtöbb esetben a 
nemzetek létezése és az államoké is elválaszthatatlan a 
nép létezésétől és főleg annak nyelvétől. Hogy nemzet 
és nép mégsem ugyanazt jelenti, a társadalmak szerke
zetével is kapcsolatos. Viszont az az asszimilációs fo-

A z állam, nemzet, 
nép fogalma
JOHN LUKACS ELŐADÁSA

lyamat, amely 1860 után lezajlott Magyarországon- és 
amelyre nemzetközi szinten büszkék lehetünk-, egész 
Kelet-Közép-Európában egyedülálló volt gyorsasága és 
teljessége miatt. Talán erre is visszavezethető, hogy a 
nemzet és nép fogalma napjainkban mintha elfedné 
egymást -  bár továbbra sem lehet ezeket könnyen meg
határozni. Lukacs szerint ugyanis 1945 után a magyar 
nép és a magyar nemzet különbségei megszűntek, és a 
még most is formálódó társadalomban nép és nemzet 
ugyanazzá vált. A történész szempontjából érdekes fej
lemény, hogy a két fogalom összeolvadása azzal is 
együtt járt, hogy a „nép” egyre szélesebb tömegei ér
deklődnek a történelem iránt -  így nőtt a történész fele
lőssége is, amikor megválasztja a szavait.

A professzor ezután számos kérdésre válaszolt. A fő
leg fiatal kutatókból (Ablonczy Balázs, Kántor Zoltán) 
és egyetemistákból álló hallgatóság megtudta, hogy Lu
kacs a közeljövőben nem tartja valószínűnek az „euró
pai nemzet” kialakulását, mert az „egyesült Európához” 
szükséges európai öntudat még kiforratlan, egyfajta 
„megkülönböztetés-tudat” is kell hozzá. Ugyanakkor a 
szuverén állam szerepének csökkenése Lukacs szerint 
nem jár együtt az állam befolyásának csökkenésével.
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mert továbbra is szükséges az állami jelenlét a gazda
ságban és a szociálpolitikában. Derültségre adott okot 
annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy volt-e reali
tása a „szovjet nemzet” létrejöttének, mivel Lukacs sze
rint az orosz történelem szép példája annak, hogy a sa
játos társadalmi-politikai háttér miatt az események 
megismételhetik magukat, így még akár Lenin korai po
litikai korszakát is párhuzamba lehet állítani Rettegett 
Iván uralkodásával. Az előadó kiemelte, hogy a nem
zet-nép fogalomhoz hasonlóan óvatosan kell kezelni a 
nép-nacionalizmus fogalompárt is, mert kezdetben 
mindkét fogalom negatív tartalmú volt, és jelentésük a 
XX. században változáson ment keresztül, sőt a nacio

nalizmust Lukacs állítása szerint egyre gyakrabban 
használják a populizmus megfelelőjeként. Éppen ezért 
szükséges a történelemtudatot és a történelmet bizonyos 
távolságtartással vizsgálni, és állítása szerint ez az ese
mények, folyamatok jobb megértését is elősegíti. A tör
ténelmi tudat kutatása és a kutatási eredmények átadá
sával kapcsolatban Lukacs ismételten felhívta a hallga
tóság figyelmét a szavak megválasztásának fontosságá
ra, illetve arra, hogy lehetőleg kerülni kell az ismeretek 
automatikus alkalmazását, majd előadását azzal a „fi
gyelmeztetéssel” zárta, hogy „mivel a történelem nem 
ismétlődik, a történész se ismételje önmagát...”

Kiss Bernadett
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A  Püski Kiadó gondozásában 2005-ben megjelent 
Európa alkotmánytörténete című összefoglaló 
munka a Szegedi Tudományegyetem Jogtörténeti 

Tanszéke által közzétett tansegédletek 1989-ben indított 
sorozatának záró könyve, és egyben az Európa jogtörté
nete -  Az „újabb magánjogtörténet" Közép- és Nyugat 
Európában című kötet párja. Ahogy maga a szerző meg
jegyzi, „egy évtizede, hogy a jogtanuló ifjúság, a jogtör
ténész céh s a historikus kérdések iránt érdeklődők szá
mára" a Püski Kiadónál jelent meg Európa jogtörténete 
(1996) című könyv, amelyben Ruszoly József főként a 
német és osztrák tudományosság kimunkálta „újabb ma
gánjogtörténet" eredményeit foglalta össze.

„Az alkotmánytörténet vissza-visszatérő kérdése: az 
adott állam vagy államok kialakulása és fejlődése meg
szakítások és meg-megújuló újrakezdések láncolata
ként, avagy -  ha zökkenőkkel és változásokkal is -  fo
lyamatosan történt-e és történik-e? A másik alapkérdés: 
az alkotmányfejlődés csupán az adott nép vagy nemzet 
saját (sajátos) társadalmi viszonyainak velejárója, 
avagy éppenséggel külső hatások: más, fejlettebb társa
dalmak (államok) példáinak szorosabb-lazább befolyá
sa alatt történik-e?” Az Európa alkotmánytörténete cí
mű könyv ezen gondolati feltevések és alapkérdések 
mentén a meghatározó jelentőségű nyugat európai álla

mok -  így Németország, Franciaország és Anglia -  kö
zépkori és újkori közjogi intézményeit mutatja be olyan 
módon, hogy a párhuzamos fejlődés mellett elemző 
módszerrel tárja fel az egyes területeken fellelhető je
lentős eltéréseket is.

A szerző azon kifejezett szándékának megfelelően, 
miszerint „korban és térben az egyetemes alkotmány- 
és jogtörténet egyre szélesedő tematikáját nem követve 
ne mindenből egy keveset, hanem a fontosnak vélt té
mákról inkább többet" nyújtson, a könyv az említett há
rom nagy földrajzi-történelmi terület alkotmányfejlődé
sét jellemzi előadások és tanulmányok foglalatában. 
Ennek megfelelően tehát a kötet két egymástól formai
lag elhatárolt, de tartalmában mégis összekapcsolódó 
részre, megírt előadásokra és tanulmányokra tagolódik.

Ezen előadások és tanulmányok -  bár mind szerkeze
tileg, mind tematikailag szorosan kapcsolódnak egy
máshoz, és így mintegy egységet képeznek -  önmaguk
ban is helytálló, kerek egész gondolatsorokat képező 
„kis komplexumokat” adnak az érintett állam adott kor
szakának társadalomfejlődéséről, központi és területi 
igazgatásáról, képviseleti rendszeréről és igazságszol
gáltatásáról. Ezen kis egységek pedig összességükben 
egy olyan egészet alkotnak, melyben az olvasó előtt 
rendkívül gondolatébresztő, adatokban bővelkedő, de 
mégis „olvasmányos” formában feltárul a három meg
határozó nyugat-európai nagyhatalom szinte „teljes 
történelmi-társadalmi-alkotmányjogi képlete”.

Külön kiemelendő, hogy formailag némileg szerke
zetbontó megoldásként a szerző helyet engedett az 
1831 -es „belga mintaalkotmány” létrejötte rövid elem
zésének is, így ezáltal egyúttal teret biztosított -  tekin
tettel ezen alaptörvény kiemelkedő hatására -  egy al
kotmánytörténeti szempontból teljesebb kép bemutatá
sának. Ennek kapcsán Ruszoly József az alkotmány el
évülhetetlen érdemeinek felsorolása mellett kitér az ál
lami közhatalmat korlátozó alapjogi katalógus bemuta
tására, mely során találóan jellemez egy máig ható és 
napjainkban egyre több kérdést felvető problémakört: a 
szabad nyelvhasználatot. A haladó és mintaadó alkot
mány -  első ízben alkotmányos jogként feltüntetve -  
ugyan kimondja, hogy „a Belgiumban dívó nyelvek 
bármelyikét használni szabad” (23. §), azonban ez


