
Az első fő szerkezeti részt a szerző további két 
nagy gondolati egységre bontja. Rövid bevezető után 
az alkotmányozás történeti hátterét, majd az alkot
mány tételes szabályozását dolgozza fel. A két téma 
nyilvánvalóan elválaszthatatlan egymástól, hiszen az 
alkotmány rendszerét a közvetlen történelmi előz
mények ismerete nélkül nehéz megérteni. A történe
ti előzmények áttekintik a brit kolóniák kialakulását, 
a gyarmati kormányzat rendszerét, majd a független
ség kivívását, végül az ezt követő rövid konföderáci
ós korszakot. A „tökéletesebb unió” megjelöléssel il
letett alkotmány kialakulására ezen utolsó periódus
nak döntő hatása volt, hiszen hibáinak feltárása lehe
tővé tette azok későbbi kiküszöbölését. A disszertáns 
az alkotmány tételes elemzését a szövegtervezetek 
előkészítésével és a ratifikációs vitával vezeti fel, 
majd az unió rendező elveire vetett rövid pillantás 
után a három klasszikus hatalmi ág szervezetét és 
működését elemzi. Természetes, hogy zárásként a 
szabadságjogok feldolgozása sem maradhat el. Az 
alkotmány tételes elemzésének lezárása után még 
összefoglalja az alkotmány alapelveit, s néhány gon
dolatban bevezetőt ad az alkotmány általános euró
pai hatásairól. Ez mindenképpen jó  összekötő ka
pocs a magyarországi hatásokat feldolgozó második 
főrészhez.

A magyarországi recepciót a szerző egy átlátható, 
időrendi tagolásra épülő szálra fűzi fel. A legelső ha
tások nyilvánvalóan a XVIII. század végi magyar 
felvilágosodás eszméiben lelhetők fel. A következő 
jelentős hullám a reformkor, ahol a szerző nagyon 
jól bemutatja, hogy az elméleti hatásokon túl már az 
országgyűlés törvényhozó tevékenységében is fellel
hetők amerikai példák. Az 1848/1849-es forradalom 
és szabadságharc szellemiségére jelentős hatással 
volt az amerikai alkotmány, az idő rövidsége és sza
badságharc okozta felfordulás azonban maradandó 
emlékeket nem tudott produkálni. A szabadságharc 
utáni időszakból a szerző az amerikai hatásokat lég-

jobban „befogadó” két személy Kossuth Lajos és 
Eötvös József munkásságát tekinti át. Kossuth sza
badságharc utáni alkotmánytervezeteiben egyre erő
sebben megjelennek a „merev recepció” jelei, ami
kor az államszervezet vonatkozásában nemcsak 
alapelveket próbál meghonosítani, hanem tételesen 
átvesz államszervezeti konstrukciókat.

A disszertáció hivatalos bírálói K ajtár István 
egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem) és Stipta 
István egyetemi tanár (Miskolci Egyetem) voltak. 
Kajtár István részletesen elemezte az értekezés szer
kezeti felépítését, valamint a legfontosabb formai és 
tartalmi jellegzetességeket. Rávilágított arra, hogy a 
dolgozat második fő része nemcsak a hazai, hanem 
az amerikai szakirodalom számára is érdekes infor
mációkat tartalmaz. Ezért javasolta, hogy a szerző a 
magyarországi hatásokról szóló részt angol nyelven 
is publikálja. Stipta István hasonlóan kitért a formai 
és tartalmi szempontok elemzésére. Külön megemlí
tette. hogy a műhelyvitán adott szakmai tanácsokat a 
szerző komolyan vette, s jelentős munkát belefektet
ve, értekezését átdolgozta. Hivatalos véleményük 
összefoglalásaként az opponensek egybehangzóan 
megállapították, hogy a dr. Képes György által be
nyújtott doktori értekezés az Eötvös Lóránd Tudo
mányegyetem Doktori Szabályzata által támasztott 
feltételeknek mindenben megfelel, ezért javasolták a 
doktori (PhD) fokozat odaítélését. A vita lezárását 
követően a bíráló bizottság zárt ajtók mögött meg
hozta határozatát, amelyben az opponensek által 
méltatott minőségi munkát elismerve az értekezést 
maximális pontszámmal értékelte, s a Doktori Ta
nács részére javaslatot tett a doktori (PhD) fokozat 
odaítélésére.

A szép sikerhez -  a kollégákkal együtt -  a szerző
nek és tudományos vezetőjének, Dr. Mezey Barná
nak egyaránt gratulálunk.
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A kötet egy kutatási projekt sorozat e lső  kiadvá
nya, és a Max-Planck-Institut für europaische 
Rechtsgeschichte igazgatónője Marié Theres 

Fögen indítja útjára. Mintegy három éve tartó kuta
tás részeredményeiről számol be. amely a viszony
lag elhanyagolt kelet-európai jogtörténetben az át
vett nyugat-európai kodifikációk, jogi nézetek vagy 
egész jogrendszerek alakulását vizsgálja. A kutatási 
alapkérdés az átvétel, módosulás vagy elutasítás, a 
jog „transzplantációjának” megítélése. A kiterjedt 
projektben kelet-európai jogtörténészek végeztek 
kutatásokat, vizsgálták a nyugat-európai jog  konkrét 
átvételét a jogalkotásban, bírósági gyakorlatban és a 
jogtudományban. Feltárták a jogi transzfert elősegí
tő, feltartóztató vagy újraértelmező tényezőket. Az 
átfogó kutatást a Volkswagen-Stiftung az anyagi 
eszközök nagyvonalú biztosításával tette lehetővé.



történeti szemle

■A Közép-Európai régiói lengyel, cseh, m agyar il
letve horvát tanulmányok elemzik.

Wojciech Witkowski, Andrzey Wry’szcz: „A jo g  
modernizálása lengyel területen a  19. század kezde
tétől a 20. század kezdetéig ” tanulmányában1 a vizs
gálat a Varsói Hercegségre, a Lengyel Királyságra, 
a Krakkói Köztársaságra és a felosztó hatalmakba 
bekebelezett térségekre terjed ki. Itt germanizálás, 
oroszosítás jelentkezett de ezek a térségek a porosz 
és osztrák jogi modernizációk részesei is voltak. Az 
Oroszországhoz került térségek eltértek a nyugat-eu
rópai mércéktől. A szerző értékeli az 1791. május 3- 
i, az 1807-es, 1815-ös lengyel alkotmányos doku
mentumok európai értékeit és Krakkó 1818-ra végle
gesített alkotmányát. Ezt követően vázolja a köz- 
igazgatási bíráskodás modelljeit a térségben, értéke
li az önkormányzatiságot, kiemeli a galíciai vari
ánst. A sort a polgári jogok és alapszabadságok érvé
nyesülése a rendes bíráskodás és az általa alkalma
zott jog bemutatása zárja.

Petra Sköejpkova: „ Újabb jo g i fejlődések a  cseh 
tartományok történetében'' címmel2 magánjog mo
dernizációját három nézőpontból vizsgálja: I. mint a 
jog kodifikációját és egységesítését. 2. a magánjogi 
törvénykönyvek rendszerét, 3. végül az egyes jogin
tézmények fejlődését. A kodifikáció első kísérletei 
után beszámol a Codex Theresianus Universalis 
munkálatairól. A súlypont az ABGB. melyet a cseh 
jogtörténet a modernizáció jelképének tekint. A bün
tetőjog forrásait a koraújkortól a 19. századig tekinti 
át. A szerző hangsúlyozza, hogy a jogmodernizáció 
másik síkja a magánjogi kódexek tagolódásának 
vizsgálata és nem elhanyagolható a komplex moder
nizáció vizsgálata jogintézményi szinten sem.

Katalin Gönczi: „A 19. század jo g i hagyatéka 
Magyarországon és átalakulása európai kontextus
ban"3 című publikációjában megemlíti, hogy 19. 
század alkotmányjogi értelemben olyan döntő refor
mokat hozott, melyeket a demokratikus jogállam, 
nemzeti jogrendszer és a hozzátartozó jogtudomány 
megteremtéseként értékelhetünk. A törvényszöve
gek mellett a tudományos diszkúziókra is tekintettel 
kell lenni. Átfogó 19. századi magyar alkotmány és 
jogtörténeti munka tulajdonképpen nincsen, és a sza
kaszokra osztható „hosszú 19. században” a geopoli
tikai összefüggésekre mindig tekintettel kell lenni. 
Az első reformtörekvések Mária Terézia és II. Jó
zsef idején jelentkeznek. Az 1793-1795-ös nemzeti 
törvénytervezetek a kormánypolitika reakciós fordu
lata miatt nem valósulhattak meg. Az 1825-1848-as 
reformkorszak modernizációs pezsgést hozott a libe
rális politikában, a jogtudományokban. 1848^19 át
törést jelentett a modernizációban, törekvéseinek 
egy részét paradox módon a centralizáló abszolutiz
mus realizálta. Az 1861-es Országbírói Értekezlet 
kompromisszumos megoldások mellett visszatérést 
jelentett, a tradicionális joghoz. A dualista korszak 
megvalósította a liberális társadalom értékrendjét és 
a jogállam kereteit gyorsan meg lehetett teremteni. A

végkövetkeztetés: „A 19. század jogi öröksége meg
teremtette Magyarország állását az európai 
államközösségban.”

D alibor Eepulo: „A modern jogrendszer kiépítése 
Horvátországban 1848-1918 között a centrum p eri

féria-perspektívában"  munkája4 belpolitikai hátteret 
ad a jogi reformokhoz. Tekintettel van a makrorégió 
(mondhatni a Bécs-Budapest-Zágráb háromszög) 
viszonyrendszerére.és az olyan európai kategóriákat 
sem veszíti szem elől mint a Rechtstaat és a libera
lizmus értelmezése. A modernizáció szakaszokra 
oszlik: 1848 a bázist teremti meg, a neoabszolutista 
szakasz germanizáló és centralizáló modernizáció 
volt. Az ideiglenes alkotmányosság (1861-1867) in
tenzív legiszlációs szakasz, de a kifutást a törvény- 
hozás feloszlatása meggátolta. Az 1868-as horvát- 
magyar kiegyezés adta meg a modernizáció intézmé
nyi kereteit. Az unionista párt uralma után Iván 
Ma urani;e bán kormányzata (1873-1880) extenzív 
modernizációnak tekinthető, az osztrák modellek is
mételt alapulvételével. A szerző Khuen-Hedervary 
kormányzatát (1883-1903) regresszióként ítéli meg. 
A korszakot záró periódus (1903-1918) mérsékelt 
re-liberalizációnak tekinthető. A szerző konklúziója, 
hogy a korszakban Horvátország (Budapesthez való 
viszonya miatt is) kettős periférikus viszonyban van 
az európai centrumhoz képest.

A Dél-Kelet Európai térséget Románia, Bulgária, 
a szerb államiság, Görögország és Montenegró rep
rezentálja.

Mircea-Dan Boc°an: „A kodifikáció folyam ata  — a 
román jo g  m odernizációs kihívásai" tanulmány5 
széles ívű jogtörténeti vizsgálatot végez. A jog írás- 
bafoglalásához a szokásjog elégtelensége vezetett a 
X V-XVI. századtól, ez három szakaszban ment vég
be. A külső hatások feldolgozásra kerülnek, a bizán
ci, majd a nyugati befolyás. A modernizáció harma
dik szakaszában (1830-1859) a kikristályosodás idő
szaka. Nyugati értékek európai egyetemek látogatá
sa, egyetemalapítás, szakkönyvtárak létrehozása és 
jogi folyóiratok beindulása jellemzi. Az 1859-1865 
közötti időszak felveti az új kódexek és a régi jog kö
zötti viszonyt. A Cuza által végrehajtott szabályozás 
modem volt és teljes.

Mariana Karagjozova-Finkova, Christian Takoff: 
„A bulgáriai jogrendszer 1878-tól az I. világháború
ig" értekezése6 szerint Bulgária alkotmányos rendje 
későn, a függetlenség megszerzésével az 1877-78-as 
események nyomán alakult ki. Átmeneti, orosz befo
lyást tükröző organizáció után a Turnovói alkotmány 
érdemel különös figyelmet (1879) mint a világ egyik 
akkor legdemokratikusabb alkotmánya. Forrásai kö
zött Rousseau, a francia forradalom eszméi szerepel
tek, különösen olyan dokumentumok, mint az ameri
kai Függetlenségi Nyilatkozat (1776) és az Emberi 
és Polgári Jogok Deklarációja (1789). A szerző rész
letezi a turnovói alkotmány teremtette államszerve
zetet, majd leszögezi, hogy a századfordulóra az 
igazságszolgáltatás is konform lett az európai elvek



kel. A tanulmány magánjogi része megállapítja, 
hogy a modernizáció nem kódexei, hanem egyes tör
vények kiadásával történt. A minták eklektikusak 
voltak (francia, olasz, spanyol vagy a kereskedelmi 
jogban magyar, a családjog alapjaiban vallási tradi
cionális maradt).

Srdjan Sarkite: „Szerbia alkotmány és jogtörténe
te 1804-1914" címmel7 bevezetésként a szerbeknek 
a Balkánon való megjelenésétől államiságuk 15. szá
zadi elvesztéséig terjedő állam- és jogtörténetét vá
zolja a bizánci hatásokra és a jogforrásokra tekintet
tel. A 19. század autonómiára irányuló törekvései 
több felkelést eredményeztek. A szerző ezek vezető
it, és belső közjogi rendjét elemzi. Az 1830-1878-as 
időszak a vazallus állam korszaka, amely változatos 
politikatörténetet és alkotmányok sorát eredményez
te ( 1835, 1838, 1869) és külföldi mintákat is felhasz
náló kodifikációs termékeket is hozott (pl. az 1844- 
es Ptk és az 1860-as Btk). Szerbiának a berlini kong
resszust követő független államiságát sokszor jelle
mezte az instabilitás, alkotmányok születtek. A par
lamentarizmust végül is a Szerb Királyságba az 
1903-as alkotmány vezette be.

Michael Tsapogas: „A görög magán- és államjog 
a hosszú tizenkilencedik században  "közleménye8 a 
tradíciókkal foglalkozik, melynek karakterisztikus 
vonása, hogy az újjászületett görög állam 1828-ban 
újra bizánci eredetű magánjogot élesztett fel a 14. 
századi Hexabiblos újbóli bevezetésével. A jogtudo
mányban nacionalista ábrándok vegyültek a pandek- 
tisztika elemeivel és jellem ző volt az elveszett görög 
szokásjog siratása. A tanulmány a görög modernizá
ció fordulópontjait a görög jogtudományban a szá
zadfordulón a BGB hatálybalépésével adja meg, míg 
a közjogban hasonló fordulópont 1910, a liberális 
párt győzelme, amely a hazafias álmokon túl az új
kori állam jogi terepeire is gondol. A cikket a görög 
jogtörténetírás jellem zése zárja, amely nemzeti-ro
mantikus orientáltsága miatt a modernizációs ten
denciákat nem fogadja be.

Biljana Djuricin: „Jog és jo g i gondolkodás M on
tenegróban a z első világháborúig " témakörben9 le
írja, hogy a török hódítás évszázadokra kitolta Mon
tenegró modern európai társadalommá válását. A 
jogtörténet periódusai uralkodókhoz kapcsolódik 1. 
Petár püspöktől (1782-1830), M ikola királyig 
(1860-1918) a jogalkotás termékeire, az állami rend 
alakulásával, a törzsek, a szokásjog ellenállásával. A 
szuverenitást az 1878-as berlini kongresszus hozta.A 
francia iskolázottságú Mikola király a kodifikációnál 
olyan szakembereket vett igénybe, mint Valtazar 
BogiSias. A szerző felhívja a figyelmet az 1905-ös 
montenegrói alkotmány modernizációt hozó elem ei
re.

Az orosz térség modernizációja ortodox gyökerű  
sajátos jelenség

Kirill Maksimovié: „Bizánci jogkönyvek és je len 
tőségük Kelet-Európa jogtörténete számúira"^anya
ga hangsúlyozza, hogy a kelet-európai jogtörténet

eredményei sokszor ismeretlenek Nyugaton -  pedig 
az Európa fogalom egyre újabb területekre terjed ki. 
Jellemző, hogy a római jog kelet-európai recepciójá
ról a szerzők nem, vagy alig beszélnek. A recepció 
jellegzetességei, hogy az ószláv államok a bizánci 
kultúra kisugárzása hatása alá kerülnek. Bizánc bizo
nyos fokig átdolgozta a római jogot, az átvétel 
ószláv egyházi nyelven történt, a jogmegismerés 
központi alakja a fordító volt. Karakterisztikus az 
egyetemek hiánya, a bírósági eljárás sokkal egysze
rűbb. mint Nyugaton és más módon folyt, a „vegyes” 
jellegű nomokánonok alapulvételével. A szerző 
nagyszámú bizánci jogkönyv lefordítását, beszer- 
kesztését elemzi a szláv jogban. Ez a VI. századtól 
egészen az újkorig tart és kiterjedt a szláv mikrokoz
mosz egészére. A variánsok száma nagy. A fonások  
közül az Eckloga, a Prochiron, a Nomosgeorgikos, a 
Syntagma, vagy a Hexabiblos emelhető ki. Ez utób
bi Grúziában is kimutatható és a román térség jogá
nak modernizálásában is számottevő. A szerző külön 
fejezetben elemzi a római-bizánci jog hatását a kö
zépkori Oroszországban. Kelet-Róma kincseskamrá
já b ó l a szláv népek sokat figyelem be vettek -  kár, 
hogy a Nyugat ettől igen sokáig elzárkózott.

Svetlana Krjttkova: „Archaikus és modern -  az. 
orosz abszolutizmus stratégiája és taktikája a 19. 
században"11 című elemzésének szellemes hasonla
ta szerint a XX. században Oroszország nyers arcot 
mutatott, de XIX. századi reformjaiban inkább egy 
ruházatát folyamatosan váltogató szeszélyes asz- 
szonyra emlékeztet. Noha I. Péter óta I. Miklósig 10 
jogrendszerező bizottság alakult, mégis a XIX. szá
zad a kodifikáció korszaka volt Oroszországban, 
amelyen válságjelenségek, a forradalomtól való féle
lem. a megnövekedett állam igazgatásának a jog
anyagnak rendbetételére irányuló igény és a nyugati 
hatások eredményeztek. I. Sándor modernizációs tö
rekvései után I. Miklós idején áttörésre került sor a 
jogösszefoglalásban. A 19. század második fele va
lóságos „reformboom”-hoz vezetett. A modernizáció 
nyugat-európai mintákhoz kötődött, egyik döntő 
pontja az 1864-es igazságügyi reform volt. A job
bágyfelszabadítás következtében sajátos paraszti jog 
is képződött. A szerző az abszolutizmus taktikája kö
rében elsősorban a régi tartalmakhoz való ragaszko
dást, a hatalom megőrzésének igényét és a növekvő 
jogalkotási aktivitást emeli ki.

A balti tartományokkal egy tanulmány foglalkozik  
Marju Luts: „M odernizáció és annak gátló tényezői 
a z észt-, liv- és kurlandi balti tartományokban a 19. 
században "'2 munkájában a jogrend kereteként a ka
pitulációk, az orosz uralom alá kerülés dokumentu
mai jelennek meg. Ezekben a régi helyi jogrend 
megtartása központi helyet foglal el. A 19. század el
ső felében a tartományok joganyaga rendezetlen, 
mondhatni kaotikus volt, szerepe volt a praxisnak, a 
római jog alkalmazásával. A jogrendezésben  
Friedrich Georg von Bunge munkássága kötődött a 
rendi jogállapotokhoz, a helyi sajátosságokhoz. A



század középső harmadától jellemezőek a reform
gondolatok, az oktroyalt birodalmi reformokat eloro- 
szosításként értékelték. Alapjaiban az I. világhábo
rúig a Baltikum alkotmányos rendje a régi.

Tornász Giaro tanulmánya „M odernizáció transz
ferrel — kelet-európai tradíciók apadása"- cím m el1' 
zárja a kötetet.

A szerző a tradícióval történő jogi gondolkodást 
elemzi, a jogtörténet archaizáló felfogására utal. Fel
tétlenül alkalmazandónak véli a western legal tradi- 
tion fogalmát, a jogösszehasonlítást. A jogi hagyo
mányokban gondolkodás előnyei mellett veszélyek
kel járhat, mert abszolutizál az osztályozásban me
revséghez vezethet. Nem lehet jegyében a 19. száza
di kodifikációkat a régi jó  ius conununet szétverő ter
mészeti katasztrófának leminősíteni.

Kérdés: van-e eastern legal tradition? A választ 
nehezíti Kelet-közép-Európa határainak bizonyta
lansága. Ezt az átmeneti zónát jellemzi a 16. századi 
refeudalizáció, a megkésettség, a római jog igen hiá
nyos vagy elmaradt átvétele. Nyilvánvaló, hogy Ke- 
let-Európa jogi kulturális szempontból okcidentális- 
latin (Kelet-közép-Európa) és bizánci ortodox jelle
gű területekre osztható. Bár Kelet-közép-Európa 
szorosabb kapcsolatban áll a nyugattal, a 16. századi 
reagrárizálás periférizálódásukhoz vezetett. A Kelet- 
Európát tárgyaló szakirodalom igen nagy hiányt mu
tat. Ennek elemei pl. a nyugatra korlátozódó „euró
pai jogtörténet” (Hattenhauer), és a nemzeti államok 
szerint szegmentált kelet-európai jogtörténetírás. Az 
átfogó kelet-európai jogtörténet még jámbor óhaj.

A modernizáció jogi transzferrel, a jogintézmény, 
jogelv más rendszerbe való átültetéssel is végbeme
net. A jelenség az antikvitás óta megtalálható, a 

jogösszehasonlítás alapigazsága lett mára. hogy a 
modern jogalkotás nem a népszellem mélységeiből 
táplálkozik, hanem többé-kevésbé sikeres jo g i model
lek nemzetközi áramlásából, kereszteződéséből, keve
redéséből ered. A 19. század Kelet-Európábán masz- 
szív „nyugatosodáshoz” vezetett, sokkhatásokkal is 
járt és területenként önkéntes vagy oktroyált volt.

A transzfert blokkoló (megakadályozó, meg-
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hiúsító) jelenségekhez sorolható az, hogy a konzer
vatív nemzeti ellenzék (orosz, görög, magyar) a ma
gánjogban a törvényi recepciót előbb megakadályoz
ta, de az a nyugatosodott ítélkezés hátsó kapuján 
mégis bejutott. Az igazságszolgáltatás reformja le
cserélte a konzervatív bírói kart. egyetemet végzett 
modem hivatalnok jogászsággal váltotta fel. Jellem
ző, hogy egyes kelet-európai területeken a transzfe
rek csak epizódjai voltak az egész Kelet-Európát át
fogó „nyugatosító” rendszerváltásnak (Baltikum, 
Montenegró). Utalni kell arra, hogy a jogkereső kö
zönség gyakran kitartott a régi jog mellett és az új jo
got idegenként utasította el. Ezen kívül a transzfert 
politikai tiltakozások is kísérték és a nyugati jog szö
vegét sokszorosan alkalmazták a kelet-európai felté
telekhez. Transzfer blokádot jelenthetett az ortodox 
egyház, de a jogi szöveget érvényre juttató intézmé
nyi infrastruktúra hiánya is (pl. a szerb telekkönyv 
esetében). Míg az orosz átvétel üresjáratba fulladt, a 
Kelet-közép európai transzfer sikeresnek bizonyult.
A transzfernek tartós sikerei is voltak. Eredmény a 
kontinentális jog harmonizációja, dél-kelet-európai 
észrevételek mellett. Ilyennek tekinthető a jogtudo
mány professzionáiódása. A modernizáció új bürok
ratikus jogászi elitet favorizált, amelyet újtípusú 
(nyugati mintájú) képzés bocsátott ki.

A szerző a záró részben a kelet-európai jogi ha
gyományok apadásáról, megfogyatkozásáról beszél.
A keleti jogi hagyományokat organikus növekedé
sükben többször megzavarták. Az EU-ba csatlakozás 
a jogrendszerek újabb modernizációját kívánja. Al
kalmazkodást egyebek között a fogyasztó és környe
zetvédelmi szabályozáshoz, bankjoghoz. így az eltű
nő eastern legal tradition  csaknem kizárólag jogtör
ténet lett. Kelet-Európa jogi hagyományainak az 
EU-ba való belépés a definitív megpecsételése. 
Ugyanakkor a  kontinentális magánjogi tradíció an
gol-amerikai joggal keveredik és a transzatlanti 
western legal tradition  lassan felülkerekedik a pozi
tív jogban, a jogi kultúrában, a jogi oktatásban és a 
jogszolgáltatásban.
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