
Jog_________
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



„csak deklaráció” szintjén álló kijelentés maradt abban 
az értelemben, hogy a közélet (törvényhozás, közigaz
gatás, igazságszolgáltatás) és a közoktatás területén ki
zárólag a hivatalos nyelvként elismert franciát lehetett 
használni. Ezen „flamand-wallon-francia nyelvi kérdés
ből” -  ahogy a szerző találóan megjegyzi -  J ó  évszá
zad alatt bizony az egyéni szabadság sérelméből máig 
tartó nemzeti-nemzetiségi sérelem lett, mellyel az alkot
mányozás is nehezen birkózott -  birkózik -  meg. Az 
Európai Unió szép, új világában is!”.

Mindez egy összetett -  és ezáltal rendkívüli módon 
gondolatébresztő -  szerkesztési módba ágyazva jelenik 
meg, mely egy teljességre törekvő rendszert alkot. Ez a 
rendszer ugyanis a közismert alkotmánytörténeti intéz
mény-tagolási technika mellett, arra egyfajta vázként 
mintegy rétegesen ráépítve kiegészül a kapcsolódó törté
nelmi-társadalmi háttérrel, a vonatkozó jogi aktusokkal, 
jogtörténeti utalásokkal és kultúrtörténeti adalékokkal. 
Szemléletes példája ennek a teljességre törekvő, de 
mindemellett a szerkezetet megtartó és a részletekben el 
nem vesző elemzési módszernek -  többek között -  a né
met hadipajzs rendszerének árnyalt bemutatása. A jogtör
téneti utalásokat illetően kiemelendő az Európai alkot
mánytörténettel való tudatos kapcsolódás jelzésének sa
játos módja. Az egyes témakörök végén ugyanis büntető- 
és perjogtörténeti kitekintés egészíti ki a bemutatást. A 
szerző maga is belátja, hogy „a szakjogtörténet nem igen 
illik az alkotmánytörténetbe”, oktatási okokból azonban 
a vonatkozó szakaszokat -  figyelemmel arra. hogy ezek 
a részek a magánjog-történetet taglaló Európai alkot
mánytörténetből kimaradtak -  Both Ödöntől kölcsönözte 
különösebb változtatás nélkül, tisztelgésképpen.

A szakszerű bemutatások és jellemzések során a 
szerző figyelmet szentelt annak is. hogy -  egyébként 
közismert -  fordulatok történeti eredetének rövid leírá
sát is beleolvassza a különféle intézmények elemzésé
be, ezzel is megszólítva az érdeklődő közönséget, illet
ve az egyetemi hallgatóságot. így a figyelmes olvasó 
olyan fordulatok eredetének, illetőleg tényleges tartal
mának megfejtésére találhat a tudományos fejtegetések 
között, mint a „Meghalt a király, éljen a király!”, a 
„cuius régió eius religio” avagy a „városi levegő sza
baddá tesz". A kötet érdekes és értékes sajátossága to
vábbá „iránymutató jellege”. Terjedelmi és tartalmi 
korlátok okán természetesen egyetlen összefoglaló mű 
sem érhet el teljes, maradéktalan bemutatást. Ez esetben 
azonban a lábjegyzetek és az irodalomjegyzék mellett 
meglepő fordulatként felvetődő, találó és frappáns idé
zetek is mintegy továbbhaladási irányt adnak az érdek
lődő olvasó számára. így példának okáért a XVII. szá
zadi Angliára jellemző monopoladományozási rend
szert nagyszerűen „feldúsítja” Christopher Hil 1-től -  
Makai László egy írásából vett idézettből -  származó 
gondolat beemelése. Ruszoly József tehát szerencsésen 
ötvözi a szigorúan tudományos elemző bemutatást a kis 
túlzással ismeretterjesztő jellegűnek tekinthető fejtege
tésekkel úgy, hogy ez utóbbi nemhogy csökkentené a 
munka szakmai színvonalát, hanem „szakértő szem
nek” is kellemes szellemi felfrissülést jelent.

Az érintett államok azonos tőről fakadó, számos jog- 
intézmény tekintetében párhuzamos avagy összefüggő 
fejlődésének történetében a szerző kiváló érzékkel ábrá
zolja -  az eredeti koncepcionális rendszer megtartása 
mellett -  az egyes eltérő irányokat, változásokat is. Ezál
tal válik a formátum alapján „csupán” gyűjteményes kö
tetnek tűnő alkotás egyúttal összehasonlító munkává, 
melyben az egységes szerkezet mintegy viszonypontként 
ad keretet a helyenként összetartó, helyenként széthúzó 
tartalomnak. A kapcsolódások bemutatásának tételmon
dataként értékelhető Heinrich Brunner hivatkozott meg
állapítása, miszerint „a német kutatónak mélyre kell 
szállnia, hogy a hazai germán jog elemeit a rárakódott 
idegen rétegek alól a fölszínre hozza, e germán elemekért 
az angol jog területén csak le kell hajolnia, ott hevernek 
a fölszínen”. Jól érzékelhető a „szerkesztési bravúr” az 
angol alkotmánytörténetet bemutató fejezetekben, ahol a 
korábbiakkal megegyező -  intézményekhez kapcsolódó 
-  alcímeken belül a német és a francia részekhez képest 
sokkal nagyobb hangsúly esik meghatározó jogforrások 
(pl. Magna Charta) vagy uralkodók intézményrendszert 
befolyásoló és társadalomalakító hatására.

A bevezetőre utalva szükséges még annak kiemelése 
is, hogy bár az előadások és a tanulmányok egymástól 
élesen elválasztva jelennek meg, mégis itt is felfedezhe
tő az egységesség, a tartalmi összekapcsolódás. Az elő
adások képviseleti rendszereket elemző részei ugyanis 
meglehetős részletességgel mutatják be a kapcsolódó 
választójogi problematikát. Kis túlzással önálló fejeze
teteket képeznek a fejezetekben. Ehhez képest a tanul
mányok nyilvánvalóan más megközelítésben és más 
hangsúlyokkal, de ugyanezen témakört tárgyalják, lehe
tőséget biztosítva -  ahogy a szerző fogalmaz -  „néhány 
témában az elmélyültebb ismeretterjesztésre, részint pe
dig betekintést adnak olyan témákba is, melyeket az I. 
rész nem tartalmazhat”.

Ruszoly József ezen összefoglaló jellegű munkájá
nak érdeme továbbá, hogy -  a helyenként beszúrt sze
mélyes véleményére utaló „kiszólások" mellett, avagy 
azok ellenére -  áttekinthető, világos, rendszeres, tárgyi
lagos bemutatást nyújt a három vizsgált állam alkot
mánytörténeti fejlődéséről.

A szerző a következő gondolatsorral engedte útjára a 
Jogtörténeti Tanszék tansegédlet-sorozatának 12. köte
tét: „Az Értől az Óceánig. Érmelléki-nyíri szülőfalum
ból, az egykori bihari hajdú mezővárosból: Bagamérból 
elindulva, históriájával debreceni diákkorom óta máig 
foglalkozva, immáron több mint négy évtizede ... gon
dozva tudományszakomat bocsátom most közre újabb 
összegzésemet: az Európa alkotmánytörténeté-t. Jelen 
esetben méltán kaphat teret ehelyütt e magasröptű meg
fogalmazás, hiszen Ruszoly József ezen összefoglaló és 
összehasonlító munkája taralmában és kidolgozottságá
ban -  túlmutatva a tansegédlethez fűződő elvárásokon -  
nemcsak az egyetemi hallgatóknak és oktatóknak bizto
sít információgazdag kiegészítő tudásanyagot, hanem a 
szakemberek számára is hasznos forrás az elemzett te
rületek vizsgálatához.

Davidovics Krisztina


