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Generációk azzal a megállapítással szembesülve 
kezdték meg egyetemi jogi tanulmányaikat, 
hogy az európai kultúra három pilléren nyug

szik, a görög filozófiai gondolkodáson, a zsidó-keresz
tény kultúrán és a római jogon. 2004. május 1-jén Ma
gyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, több éves 
ún. jogharmonizációs folyamat után. Ez a jogharmoni
záció azt jelenti, hogy Magyarország végképp visszail
leszkedett az európai kultúrába, gazdaságilag, politika
ilag, társadalmilag, mentalitásban? Ez az alapkérdés, de 
csak összetett módon válaszolhatunk rá.

Az európai kultúra alapjairól szóló fenti állítás nem
csak Magyarországon hangozhatna el. de Ausztriában, 
Franciaországban, és egy sor európai országban. Angli
ában biztosan nem hangozhatna el, mivel a szigetor
szágban nem kerüli sor a római jog recepciójára (átvé
telére), így az angol jogi gondolkodás nem római jogi 
alapú, szemben az európai országok jogi gondolkodásá
val. Leegyszerűsítve, a római jogi gondolkodás a törvé
nyeket tekinti elsődlegesnek és absztrakcióra törekszik, 
az elvont norma elvileg minden élethelyzetre alkalmaz
ható. Az angol jogi gondolkodás nem tagadja a törvé
nyek elsődlegességét, csak az angol jog stílusának ki-

ELŐADÁS
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A  jog európai alapjai*
alakulása időszakában, a kevés számú törvényre hivat
kozva teret nyert a precedensjogi gondolkodás, a jogal
kalmazó érvelésének alátámasztását elsődlegesen nem 
a törvények számára kedvező magyarázatban keresi, 
hanem az övéhez valamilyen szempontból hasonlító 
ügyben korábban hozott bírósági döntésre. A jog eltérő 
stílusa, az angol királyság sajátos berendezkedése, a 
földrajzi elkülönülés, az angol ”mi és a kontinens” 
szemléletmódja teszi, hogy Anglia nemcsak jogi, ha
nem politikai és kulturális értelemben is elkülönül Eu
rópa többi részéről.

Ezt a törésvonalat elfedte -  noha az a 11. századtól lé
tezik -  Nyugat-Európa keresztény kultúrája, amely a kö
zös vallás és a latin nyelv közvetítő szerepe révén elég
gé egységesnek tekinthető a X-XV. században. Ebbe az



Európába illeszkedett be a magyar állam a XI. század
ban, ekkor hajtott végre először jogharmonizációt. Itt ki 
kell térni két fontos szempontra. A harmonizáció máso
lást jelent? A válasz lehet igen. Szent István király né
mely törvényei szó szerinti átvételei frank törvények
nek. Tehát ez a jelenség nem új. A másik szempont arra 
figyelmeztet, hogy ne becsüljük túl a jog társadalomfor
máló hatását, és arra, hogy a jogrendszer vizsgálata 
alapján egyáltalán nem biztos, hogy direkt következteté
seket lehet levonni társadalmi jelenségekről. Szent Ist
vánnak a pogány vallás gyakorlását tiltó törvényéből ar
ra lehet következtetni, hogy volt pogányság, csak a tör
vényben példálózva felsorolt kultikus cselekedetekből 
nem lehet a pogány magyarok vallási szokásaira követ
keztetni, mert több évszázaddal korábban frank törzsek
re íródtak. Az államalapítás és az Árpád-házi királyok 
kora a sikeres harmonizációra szolgál példaként, aminek 
következtében a XIV-XV. századra Magyarország eu
rópai. keresztény királyságnak tekinthető, kulturálisan 
minden európai művelődési irányzatot és építészeti stí
lust átvesz, nem is okvetlenül nagy késéssel.

Abban a kérdésben, hogy a társadalom milyen mér
tékben követte a nyugati mintákat, megosztottabb a tör
ténettudomány. A polgári korszakot megelőző korsza
kot rendi korszaknak, vagy feudális kornak nevezik. A 
két kifejezés nem szinonimája egymásnak, a feudaliz
mus a társadalom vertikális tagozódását jelenti, míg a 
rendiség a horizontális tagozódását. A feudalizmus egy 
XVIII. században megalkotott szakkifejezés, amely le
ír egy ideáltípust (Max Weber szavaival) amely talán a 
valóságban nem is létezik, hanem létező társadalmi 
képződmények vonásait egyesíti egy ideáltípus leírásá
ban. Ezt szem előtt kell tartanunk, amikor azokra a kér
désekre keressük a választ, hogy volt-e Magyarorszá
gon feudalizmus, megkésett, fejletlen volt-e, vagy egy
szerűen más, speciális? A familiaritás a feudalizmus 
magyar változata egyes kutatók szerint, ahol nem a 
földbirtokadomány, hanem pénzbeli javadalmazás, 
tisztségek jártak a hűbéri szolgálatéit.

A rendiség az azonos jogállású társadalmi rétegek ér
dekérvényesítő szerveződését jelentette. Két elmélet 
van erre. hogy mikortól beszélhetünk rendiségről Ma
gyarországon. A korai rendiség elmélete szerint már a 
XIII. század végén, utolsó Árpád-házi királyunk 111. 
András idejében megjelent a rendiség egy epizodikus, 
de létező és működő formája. Más kutatók szerint csak 
a XV. század közepén. Luxemburgi Zsigmond uralko
dásának a végén jött létre a rendiség. Az előzmények 
mindenképpen visszanyúlnak az Aranybulláig, amelyet 
szintén lehet jogharmonizációs dokumentumnak tekin
teni a maga korában, ha abból indulunk ki, hogy 1215- 
ben a lateráni zsinat előírta a keresztény királyságok 
számára a szokásjog összeírását. Másrészt a XIX. szá
zadban az önálló magyar alkotmányjogi gondolkodás 
jeleként értékelték.

A reformáció és a vallásháborúk korában megszűnt 
keresztény közösség, Európa katolikus és protestáns tá
borokra szakadt. A közös eszmeiség hiánya miatt új 
alapokra helyeződtek az államközi kapcsolatok. Megje

lent a szuverenitás elmélete, kialakultak a nemzetálla
mok csírái, megszületett a modern diplomácia. Ebben a 
korszakban Magyarország a formálódó Habsburg-biro- 
daiom része volt, de önállóságát közjogilag nagyrészt 
megőrizte. Ezzel a kijelentéssel sokan vitába szállná
nak. állítván, hogy a XVI. században Magyarország 
egyik része Habsburg, más része török uralom alatt állt, 
a kettő között nincs lényeges különbség. Álláspontom 
szerint egyenlőségjelet tenni az országot a birodalmába 
betagoló, vilajetekre osztó, pasákat kinevező Oszmán 
Birodalom, és az országgyűléseket tartó, rendi méltósá
gokat választó és kinevező Habsburg királyi Magyaror
szág közé, olyan sematizmus, amelyet az arányiatok és 
a lényeg iránt érdeklődő nem engedhet meg. A 150 
éves török uralom maradandó nyomot hagyott, akár az 
Alföld településszerkezetén, akár a magyar gasztronó
miában (a disznóhús fogyasztás elterjedésére gondo
lok) de török intézmények, jogszokások átvételére nem 
került sor, szemben más balkáni népekkel. Ez magya
rázható azzal, hogy itt nem 4-500 évig tartott az osz
mán uralom, a magyar társadalomnak erősebb volt a 
nyugati kultúrába ágyazottsága, de még inkább azzal, 
hogy az egész, ország nem került oszmán uralom alá, 
hanem egy része a nyugati kultúrkör része maradt.

A következő kérdés, a Habsburgok szerepe a nyugat
európai hatások, és témánk szempontjából a legfonto
sabb nyugati jogintézmények átvételének előmozdítá
sában. A két világháború között a magyar történetírás
ban lezajlott az ún. Szekfű-Mályusz vita. A két neves 
történész között több éven át. több probléma körül cik
kek és válaszcikkek révén folyó vita egyik fontos pont
ja a XVIII. századi Habsburg uralom hatása a magyar 
fejlődésre. Szekfű állítása szerint, leegyszerűsítve, a 
XVIII. századi Habsburg-politika újjáépítette és újra 
benépesítette a törököt kiűző háborúkban elpusztult or
szágot, és a barokk magyarországi elterjesztésével az 
aktuális európai élvonalhoz közelítette az országot. 
Mályusz Elemér ezzel szemben azt állította, hogy az er
délyi és magyar protestáns műveltség és mentalitás al
kalmas lett volna arra, hogy befogadja a felvilágosodás 
eszméit, de barokk ellenreformáció megakadályozta 
ezt, és fejlődésében visszavetette az országot. Nem ál
líthatjuk, hogy valamelyik álláspont teljes elfogadottsá
got élvezne, napjainkban sincs konszenzus a Habsbur
gok megítélésében.

A Habsburgok által kínált európai modell elfogadása 
vagy elutasítása még élesebben mutatkozik meg a re
formkorban és a szabadságharc leverését követő Bach- 
korszakban. A magyar politikai és jogi közvélemény 
visszautasítja az Osztrák Polgári Törvénykönyv uralko
dói rendelettel történő bevezetését, amely akkor Európa 
egyik legkorszerűbb magánjogi kodifikációs műve volt, 
de a magyar alkotmánnyal ellentétes bevezetését nem 
fogadta el a magyar politikai osztály.

A XIX. századra -  ezzel visszatérünk az európai -  an
golszász jogcsaládok közötti különbséghez, három mar
kánsan különböző jogi, és gazdasági -  szociális modell 
alakult ki Európában. A kontinentális modelltől hagyo
mányosan különböző Anglia a XIX. század második fe



lére, -  saját állításuk szerint -  egyszerre rugalmas és tra
dicionális jog és társadalomrendszerével, megközelítet
te a szabadversenyes kapitalizmus ideáját, a történelem 
eddig ismert legnagyobb birodalmát építette ki, és a vi
lág vezető ipari és pénzügyi hatalmává vált. Az európai 
kontinensen a román-germán jogcsalád két markánsan 
különböző, más államok által mintának tekintett jog
rendszere, és politikai -  társadalmi modellje, természe
tesen Franciaország és Németország volt. Franciaország 
a XIX. században a nemzetállam modelljét adta a világ
nak. Mérsékeltebb gazdasági liberalizmus mint Angliá
ban, (Franciaország lényegében agrárjellegű ország ma
radt), jelentős ipari fejlődés, a világ második legna
gyobb (de közel sem akkora, mint az angol) gyarmatbi
rodalmával. jelentős flottával, mégis szárazföldi hata
lom. A nemzetállam lényege: aki francia állampolgár az 
a francia nemzet tagja és bírja az állampolgári jogokat. 
Ez nem etnikai, hanem jogi és államnyelvi közösséget 
jelent. Az állam és a nyelv hatalmát a jól kiépített köz- 
igazgatás és az egynyelvű oktatási rendszer biztosítja. 
Németország 1871-ben jött létre mint állam, a német li
beralizmus veresége után porosz vezetéssel. így mond
hatjuk. hogy a porosz felvilágosult abszolutizmus örö
köseként. A felvilágosult abszolutizmus lényege több 
elmélet szerint, hogy az állam, mely benn akar maradni 
a nagyhatalmak zárt körében, nem rendelkezik gyarma
ti területéről elegendő gazdasági erőforrással, ezért a sa
ját lakosságát kell hatékonyabbá tenni, és jobban az ál
lam céljainak szolgálatába állítani. A francia felvilágo
sodás klasszikusai nem foglalkoztak a tömegek oktatá
sának kérdésével, a porosz abszolutista uralkodó II. Fri
gyes igen. Németország volt az első állam, ahol lénye
gében felszámolták az analfabétizmust.

A bismarcki politika is ezt a hagyományt folytatta, 
amikor megkezdte a kötelező társadalombiztosítás ki
építését. Egy jól képzett és relatív jómódban és bizton
ságban élő lakosságot könnyebben és hatékonyabban 
lehet szervezni (nemcsak háborúra).

A magyar jogalkotás a polgári állam kiépítése során 
a XIX. század második felében mindhárom modellből 
merített. A kornak nemzeti büszkeségtől is fűtött jog- 
történészei hangsúlyozták a hasonlóságot az angol és a 
magyar alkotmányfejlődés között. Mindkét országnak 
történeti alkotmánya van. büszke a szabadságjogaira. A 
kor magyar elitjében (inkább az arisztokráciában, mint 
a középosztályban) volt egyfajta tisztelet Anglia iránt. 
(Illetlen lenne az anglomán kifejezést használni) Ezen
túl az angol modell a gazdasági liberalizmus átvétel
ében jelentkezett 1867 után.

A legerősebben a francia nemzetállam példája hatott, 
a cél francia mintára kiépíteni egy erős és hatékony ál
lamot, és az ország valamennyi lakóját nyelvre és val
lásra tekintet nélkül a magyar politikai nemzet részévé 
tenni. A német példa is hatással volt az államépítésre és 
a jogalkotásra. Most némiképpen önkényesen és az ak
tualizálás szándékával két területet emelek ki, az okta-

_____ ____Jog
tásügyet és a társadalombiztosítást. A magyar oktatás
ügy német mintákat követett, ez gyakorlatilag (a szov
jet hatással együtt is) az 1989-90-es rendszerváltásig 
fennmaradt. A másik rendszer, aminek alapjainak ki
építését a dualizmuskori Magyarország a bismarcki Né
metországtól vette át, jóval csökevényesebb és kevésbé 
kiterjedt formában, az a társadalombiztosítás volt. En
nek kiépülése az 1890-es évektől az 1960-as évek végé
ig tartott. Ez a folyamat természetesen gazdasági telje
sítőképességtől, politikai helyzettől, háborúktól füg
gött. de mindenképpen indokolt a politikai rendszere
ken átívelő tendenciát meglátnunk.

Ez az a pont, ahol egy merész ugrással visszatérhe
tünk az Európai Unióhoz, annak aktuális kérdéseihez és 
problémáihoz .Az Unió egyesit magában több jogi kul
túrát és társadalmi modellt .A cél az egységesítés, an
nak érdekében, hogy Európa, mint gazdasági térség ne 
maradjon le Észak-Amerika ás Délkelet-Ázsia mögött a 
gazdasági versenyben. Hogyan történik/történhet ez az 
egységesítés? A kérdés és a tapasztalat sugallja a vá
laszt, a hatékonyabb modell átvételével.

Az angol-amerikai társadalmi-gazdasági berendez
kedés elemeinek és jogintézményeinek átvétele, és ezek 
befogadásával Európa egységesülése folyamatban van.
Ez Németországban és Magyarországon is alapvető 
változásokat jelent sok területen, az oktatásban és a tár
sadalombiztosítás területén is. A porosz rendszer lebon
tását és az amerikai rendszer bevezetését. A kérdés, 
hogy mi lesz az eredmény? Egyértelműbben, és a vá
laszadót kicsit befolyásolva, az erősebb állami szerep- 
vállaláshoz szokott társadalmak (a magyar még különö
sebb anyagi tartalékokkal sem rendeíkezik) elbírják-e 
az öngondoskodás elvére épült, a világ más részeinek 
erőforrásait is élvező társadalom számára létrejött mo
dellt? A kérdést a történelem fogja megválaszolni, de 
jogunk van olyan véleményt nyilvánítani, hogy a teljes, 
különbségeket figyelembe nem vevő átvételt valószínű
leg nem. Az Unió és Németország is azért van válság
ban. (a válság tényét sokan elismerik) mert nem alakí
tottak ki egy új európai modellt. A ’60-as ’70-es évek
hez nem lehet visszatérni, de a teljes amerikanizálódás 
sem járható út az európai társadalmak számára. Ma
gyarországon megtörtént a felsőoktatás amerikanizálá
sa, ennek pozitív vagy negatív hatásait az elkövetkező 
években fogjuk majd megtapasztalni.

Magyarország számára létszükséglet, hogy olyan pa
radigmát tudjon használni, amely a magyar társadalom 
igényeinek és lehetőségeinek megfelel. Hogy ez lehetsé
ges-e , és a paradigma kialakításában Magyarország 
csak követő szerepet játszhat, vagy az alakításában is 
részt vehet, nem tudom. Ahhoz, hogy legalább a kérdés- 
felvetésekhez eljussunk, segít a történelem (jogtörténet 
is) tanulmányozása és a történelmi folyamatok minél 
mélyebb megértése, hogy a való életben ki tudjuk tapin
tani a lehetséges és a lehetetlen közötti határvonalat.
* Készült a T043731 sz. OTKA kutatás keretében.

65


