
ahol 1883-ig dolgozol!, amikor is Európában elsőként megala
kult az önálló Országos Művegyészeti Intézet.

17 Haranghy László egyetemi tanár szóbeli közlése 1973-ból, aki 
talált a vizsgálat elvégzését igazoló okiratokat. Vö.: Sándor 
Iván: A vizsgálat iratai (Budapest, 1983. 125. p.)

18 Felletár-Jáhn. 1897, 227. p.
J1'Fclletár-Jáhn, 1897, 231. p.
20 Belky János végezte az 1881 és 1883 között előforduló összes 

rendőri boncolást.
-1 Ajtay K. Sándor: Az államorvostan tanítása és tanulása (Or

vosi Hetilap (a továbbiakban: OH], Közegészségügy és tör
vényszéki orvostan, 1878, 1„ 8. p.; a továbbiakban: Aitay. 
1878)

22 Ajtay, 1878, II. p.
23 Belky: A törvényszéki orvoslati tanításáról (OH. 1878. 34..
, 720. p.)
24 Belky az OH 1876. évi 4-5. számában közölte az 1875-ben a 

fővárosban végrehajtott törvényszéki boncolások statisztiká
ját. 36 törvényszéki boncolás (27 férfi, 9 nő) okai: 2 mérgezés; 
3 vágott sebzés: 6 könnyű sérülés (halál); 8 szórási sebzés; 3

. leforrázás; 3 lulladás; I gázolás; 1 lezuhanás: 2 tompa eszköz
zel történt sérülés; I műhiba; 1 takonykóri fenőzés, 5 újszü
lött vagy 5 éven aluli. Ebből a 36 esetből 15 volt szándékos, 
idegen kéz közreműködése által végrehajtott, amelyekben 
mindegyik áldozat férfi volt.

25 Belky. OH. 1876.
26 Az intézetet a budapesti VI. kerületi Mária utcába tervezték.
27 Chyzcr, 1894,1.. 265-266. p.
-8 1870-ben Török János, Gömör és Hontmcgye putnoki járásá

nak rendes és tiszteletbeli főorvosa az OH 11. és 12. számá
ban közölt cikkében beszámolt addig elvégzett törvényszéki
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boncolásairól. Eszerint 1856 és 1870 közön, azaz 14 év alatt 
végzett „ötvénét meghaladó" boncolást!

29 OH, 1887, !., 17-18' p.
30 OH. 1869.42. szám
31 Érdemes felsorolni a bizottság tagjainak impozáns névsorát: 

Markusovszky Lajos. Csatáry Lajos. Fodor József. Than Ká
roly, Scheuthauer Gusztáv, Ajtay Sándor

32 Chyzer. 1894,1., 828-831. p.
33 1894/16. 379. számú igazságügyi miniszteri rendelet
34 Magyar Rendeletek Tára, 1894, 474. p.
35 A vizsga díjai: írásbeli: 15 forint: gyakorlati és szóbeli: 25-25 

forint
36 Áprilistól júniusig zajlott
37 OH 1894/21. szám, a Vegyesek rovatból
38 OH 1895/46. szám és 1896/20. szám. a Heti szemle rovatból
39 1874/2490. számú belügyminiszteri rendelet
40 Az Országos Közegészségügyi Tanács felállításáról az 

1876:14. te. 169. §-a rendelkezett
41 Plósz Pál egyetemi nyilvános rendes tanár, Moravcsik Emil, a 

törvényszéki elmekórtan megalapozója, Müller Kálmán, a 
Rókus-kórház igazgatója

42 OH, Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan. 1867. 2. 
szám

43 toroklob: torokgyulladás
44 1893-ben még mindig mintegy 50 olyan orvosi kört találunk, 

ahol az orvosi évi fizetés 300 forint alatt van. Számszerűen a 
legtöbb alkalmazott körorvos 600-700 forintot keres és mint
egy százan keresnek 800 forint felett. Az adatokat egy belügy
miniszteri jelentésből közölte az OH 1893/1 ó.száma (I95.p.)

45 OH 1869/42. szám. 707.p.
46 Chyzer, 1894. I., 33-34. p.

G enezis
Hosszú évszázadokkal az önálló kereskedelmi 

jogot nélkülöző Római Birodalom bukása után. a 
„sötétlő középkorban a lex mercatoria -  vagy ius 
mercatorum  (a kifejezéseket először a kommentá
torok használták) -  az egyetemes jogtörténet szín
padára lépett. A mai üzleti élet terebélyes jogi sza
bályozásának első hajtásai ugyanis a 12. században 
bújtak ki Itália termékeny földjéből. A dús antikhoz 
képest nyomorúságos középkori kereskedelmi-tár
sadalmi élet a nagy gazdasági expanzióval, a l l .  
század közepétől kezdett magához térni. A nagyke
reskedelem elterjedése egyrészt az Appennini-fél- 
szigeten és a Földközi-tenger medencéjében, más
részt a kontinentális Európa északi részén valósá
gos kereskedelmi forradalomban csapódott le. Az 
így újjászülető üzletnek, illetve szereplőinek, a ke
reskedőknek egyik első igénye volt a társadalom
mal szemben, hogy hatékony -  ezért jogi -  garanci
ákat biztosítson tevékenységükhöz. A bimbódzó 
kereskedelmi jog a rendelkezésére álló jogi matéri
ából táplálkozott: a kereskedők -  a kánonjog üdvö
zíteni szándékozó, hosszú távon hasznos korlátái 
között -  a római jog fellelhető anyagából hasították 
ki és formázták meg a szükségleteiket kielégítő jo 
gi megoldások vázát. A jogtörténet ezen első újra
hasznosításában előbb a tálján, majd a francia köz
jegyzők jeleskedtek.

Metzinger Péter

Adalékok 
a kereskedelmi jog 
középkori történetéhez

A z  ú j jo g á g  a b s z tra k t je lle m z ő i
A kialakuló kereskedelmi jog egyrészt kivételjog, 

mert nem az egész társadalomra vonatkozik, hanem 
csak a gazdasági forgalomra és a kereskedők újon
nan szerveződő osztályára. Másrészt a lex mercato
ria a kereskedők által -  a közhatalom befolyása és a 
politika közvetítése nélkül -  alkotott független szo
kásjog. Harmadrészt a kereskedelmi jog funkciója 
gazdasági szempontból merőben új, már nem a meg
szerzett vagyon biztosítása és a stabilitás, hanem a 
dinamika, a vagyon gyarapítása, a -  kapitalista szel
lemű -  felhalmozás a cél; e célhoz a jogi eszköz a tí
pusában és tartalmában szabad, rugalmas, a tulaj
donjogtól elváló szerződés. Végül pedig -  egészen a 
nemzeti partikularizmust elhozó, a 17-18. században 
kezdődő, témánkon már kívül eső kodifikációkig -  
egyetemes jog, hiszen a lex mercatoria politikai tö-



rések nélkül hatályosuk Eu
rópában. Velencétől Londo
nig, Barcelonától Brémáig.
Az egységességnek még a té
teles jog szintjén is egyértel
mű bizonyítékai vannak, pél
dául Marseille 1253. évi sta
tútuma nagyrészt recipiálta 
Pisa kereskedelmi statútu
mát. Az egyetemesség kö
zépkori jelensége ma ismét 
aktuális; a 20. század utolsó 
negyedétől kibontakozó in
formatikai forradalommal és 
globalizációval egyidejűleg 
terjedő új lex mercatoria (a 
kifejezést Goldman és Dávid 
kezdte elterjeszteni) az üzleti 
életet új fent egységesen sza
bályozza, immár globálisan.

Az új. határait lassacskán 
kijelölő jogág -  mivel a ke
reskedők jogbiztonság iránti 
igénye hívta életre -  jellem
zően eljárásjogi megoldá
sokkal tört előre a ius com- 
munéval szemben. A jogvitá
kat a kereskedők -  az egyik 
első és legáltalánosabb privi
légiumuk alapján -  maguk 
bírálhatták el, a városállami 
igazságszolgáltatásnak nem 
volt hatásköre kereskedelmi 
ügyekben, az eljárás gyors, a 
bizonyítás eskü alatt tett ta
núvallomások és okiratok 
alapján történt, objektíve és 
méltányosan (more merca- 
tiones). Kereskedelmi jogvi
tának minősült a kalmár és a 
civil közötti vita is, amelyet 
eleinte az a fikció igazolt, 
hogy a civil a kereskedővel 
való szerződés által maga is 
kereskedővé vált, majd -  a 
kereskedők osztályának poli
tikai megerősödésével -  ezt 
felváltotta a privilégium  
mercaturaexa való hivatko
zás. Ha pedig valaki nem fo
gadta volna el a kereskedel
mi különbíróság hatáskörét, 
az a jövőben maga nem for
dulhatott ezen fórumhoz.

Mivel a kereskedelmi jog mint partikuláris jog 
párhuzamosan érvényesült az univerzalizmusra törő 
kánonjog és a ius commune mellett, viszonyukat ren
dezni kellett, vagy legalábbis feloldani jelentkező 
konfliktusaikat. E tekintetben egyes olasz városál

lamokban kifejezett kollíziós 
jogi szabályozás született, 
például Rómában kereske
delmi ügyekben egyértelmű
en kizárták a kánonjog és a 
római jog alkalmazását, míg 
Bologna 1509. évi statútuma 
a jogforrásokat a kereskedel
mi jogvitákban az alábbi hie
rarchikus sorrendbe állította: 
kereskedelmi statútum, váro
si jog, római jog és végül ká
nonjog.

A  ke reskedők o sz tá lya
A középkori üzletemberek 

(kalmárok, pénzváltók és 
kézművesek) nem sokat kés
lekedtek önmaguk megszer
vezésével és menedzselésé
vel, azaz érdekvédő szerve
zetek létrehozásával és privi
légiumok szerzésével. A 
szakmák szerint alapított cé
hek -  lévén még a feudaliz
mus szellemének gyermekei 
-  a szabad verseny intézmé
nyes ellenségei (mai szem
mel nézve lényegében kőke
mény kartellek), ugyanakkor 
igen hatékony egyesületek, a 
mester irányítása alatt önkor
mányzattal rendelkeztek, sa
ját működésük szabályait ma
guk írta statútumba foglalták. 
A céhstatútumok, mint fontos 
jogi dokumentumok privát 
kodifikációk tárgyát képez
ték, például Etienne Boileau, 
a párizsi kereskedők IX. La
jos által kinevezett elöljárója 
1268-ban Livre des métiers 
címmel összeírta a városi cé
hek statútumait.

A kereskedők közössége, 
az universitas mercatorum, 
persze nem egységes, voltak 
erősebb és gyengébb céhek. 
Az előbbieket a nagykereske
dők és a bankárok vezették, 
akik az itáliai városállamok
ban szereztek roppant erős 
pozíciókat; a firenzei és a bo

lognai Mercanzia saját maga szabályozásán túl jóvá
hagyta az egyes céhek alapszabályait is, ugyanakkor 
politikailag is számottevő befolyást gyakorolt a vá
ros vezetésére, továbbá teljes joghatósággal bírt ke
reskedelmi ügyekben. A Mercanzia által elért né-

Kereskedők a 14. sz.-ban 
(miniatúra a Brüsszeli Könyviár egyik kódexéből)

A Palazzo delta Mercanzia Bolognában, a Kereskedők terén 
I metszel. 1772)

A Palazzo delta Mercanzia Bolognában (mai állapotában)



történeti stemle

mely gazdaságpolitikai eredmény már-már hihetet
len modernségről árulkodik, például Bolognában 
1230-ban városi döntést hoztak a textilmanufaktúrák 
fejlesztésére: a városba települő takácsok vissza nem 
térítendő támogatást, kedvező kölcsönt és 15 éves 
adómentességet kaptak, vagyis a kereskedők osztá
lya elérte a kapitalista fejlő
dés költségeinek társadal
masítását. Itália városálla
maiban a Mercanzia -  mint 
a hatékony és valóban alul
ról szervezett érdekvédő 
kereskedelmi kamara sze
rencsés előképe -  a keres
kedelmi jog megkérdőjelez
hetetlen és kizárólagos for
rása volt.

Az olasz Mercanziánál 
magasabb szintű kereskedői 
szerveződés volt a jól is
mert Hanza Szövetség, mert 
ennek keretében már nem A Coltegio delta Mercanzia
csak az egy-egy városhoz tartozó üzletemberek, ha
nem maguk a kereskedők irányította városok szövet
keztek. A Szövetség -  amely mai szemmel egy jól 
szervezett, nemzetközi kartell volt -  az észak-euró
pai. elsősorban a Balti-tengeri kereskedelem kiakná
zására jött létre, 
formálisan Lü- 
beck városának 
vezetésével. A 
Szövetség a 13. 
század végére 
igen megerősö
dött, fénykorában 
több mint kétszáz 
város volt a tagja, 
monopolizálva az
O roszországgal Lübeck (metsz
való északi kereskedelmet; hanyatlása a novgorodi 
Hanza-állomás 1494. évi bezárásával kezdődött. Az 
arányok végett érdemes felidézni, hogy a genovai ki
kötő 1293. évi forgalmának értéke háromszorosa 
volt a francia uralkodó éves bevételeinek, négyszere
se az éves angol exportnak, és tízszerese Lübeck 
1368. évi forgalmának.

A kereskedőket Itáliában a céhek -  mint egyfajta 
cégbíróságok -  tartották nyilván, kivételekkel. A 
mercator jelölte a bejegyzett kereskedőt, míg a 
negociator a szabadúszó kalmár megnevezésére 
szolgált; a különbségtételt a városi hatalom is elis
merte, például Brescia 1313. vagy Milánó 1396. évi 
statútuma.

A  ke reskede lm i tá rsa sá g
Mint minden valamirevaló üzleti jogi intézmény, 

a társaság is konkrét gazdasági szükségből bontako
zott ki. Az egyre komplexebb, hosszabb távú ügyle

tek lebonyolításához szükséges tudást, kapacitást és 
tőkét először is össze kellett gyűjteni, és azt megfe
lelő menedzsment segítségével meg kellett forgatni; 
egyesülni, társulni kellett. Ez előbb csak személyek 
szövetkezését, majd a későbbi fejlődés következté
ben már tőkeösszevonást is kívánt.

Szem élyegyesítés
Igen korán, már a 11. 

században megjelent a mai 
személyegyesítő társasá
gok két archetípusa, a com- 
menda és a compagnia, 
melyeket jellemzően rövid 
időre, legfeljebb három év
re hoztak létre.

A commenda alapképlete 
szerint két személy szerző
dése volt; a commendator 

n , ,  bizonyos összeget bízott a
4 ' '  tractatorxa, aki aztan mint

menedzser eljárt, és lebonyolította a szerződés szerin
ti ügyletet vagy ügyleteket. Általában a tractator csak 
saját munkáját adta a társaságba, tehát a tőke 100%-a 
a commendatortó\ származott. A profiton, ha volt, a 
felek 3/4-1/4 arányban osztoztak a commendator ja

vára, azzal, hogy 
a veszteséget tel
jes egészében a 
commendator vi
selte, függetlenül 
attól, hogy annak 
mi volt az oka. A 
tractator még ak
kor sem felelt tár
sa felé, ha az ő 
rossz üzleti dön- 

:et. 15. század) tése miatt maradt
el a haszon. A

commenda mint szerződéses ügylet a megbízással és a 
kölcsönnel mutat rokonságot, Velencében például a 
commendatort creditomak (hitelezőnek), míg a trac- 
tatort debitomak (adósnak) nevezték. Ha az ügylet
ben több commendator vett részt, ők a tractatona\ kü- 
lön-külön szerződtek, de egymás közötti jogviszonya
ikat is szabályozhatták, ún. societas per viam acco- 
mandite társaságot hozva létre. Az sem volt kizárva, 
hogy a tractator maga is tőkét fektessen a társaságba, 
jellemzően az összes vagyoni hozzájárulás 1/3-át, cse
rébe a profit fele ütötte a markát. Több statútum tiltot
ta. hogy a tractator egyszerre több commendatortó] 
vegyen fel megbízást, vagyis hogy egyszerre több tár
saságnak legyen a tagja. A commenda még inkább kö
telem, mint társaság.

A compagnia a mai közkereseti társaság egyenes 
előképe, Firenze 1393. évi kereskedői szabályrende
lete. a Statútum mercatorum is említi. A compagnia 
több kereskedő szerződése, akiknek mindegyike jo-



Jog
gosult volt az üzletvezetésre (amint az 1321. évi pia- 
cenzai Statuta mercatorum is rögzítette), és bárme
lyikük által a cég nevében megkötött bármely ügylet 
a tagok egyetemleges és korlátlan felelősségét vonta 
maga után. továbbá bármely tag csődje a többi tag 
csődjét is jelentette. A korlátlan felelősség elősegí
tette az üzletkötést, hiszen így a társasági tag keres
kedő által megkötött üzletért a többi tag is helytállt, 
vagyis a partnerek számára nagyobb biztonságot je 
lentett compagniával szerződni. Az üzlet persze fej
lődött. aminek már a „világosodó” középkorban is az 
volt a mozgatórugója, hogy a több pénz, vagyis a tő
ke, még több pénzt fial. Ezért a compagnia eleinte 
hasznos korlátlan felelőssége később gondot oko
zott. amikor a kereskedelem már jóval nagyobb tőkét 
igényelt, és óriási kockázattal járt, amihez olyan 
partnerekkel -  azaz befektetőkkel -  kellett szerződ
ni, akik között nem volt meg az a személyes bizalmi 
viszony (intuiti personaé), ami az egymásért való 
korlátlan felelősséghez elengedhetetlen. Firenzében 
e probléma megoldására született meg -  mint a mo
demkor legjelentősebb találmánya, annak egyik 
szellemi nyitánya -  a korlátolt felelősség elve, és an
nak első intézményesítése, az accomandita, vagyis a 
betéti társaság, amit az 1408. évi statútum már sza
bályozott. A befektető kültag felelőssége itt már kor
látozott, pusztán vagyoni betétjét kockáztatta, ellen
ben az üzletvezetés a továbbra is korlátlanul felelős 
beltag részére volt fenntartva. Az accomanditat a 
korlátolt felelősség miatt -  modem megoldással élve 
-  a Mercanzia regisztrálta, és az alapító okiratot 
egyidejűleg nyilvánosságra hozta.

A fenti társaságok kialakulásának volt egy másik, 
(jog)politikai oka is. Az egyház -  formálisan egészen 
az 1983. évi kánonjogi kódexig -  tiltotta a kamatra 
nyújtott kölcsönt, mert azt uzsorának tartotta. Ennek 
teológiai okát Luther Márton sommázta a legvilágo
sabban: a kölcsönt kamatra nyújtó ember a puszta idő
múlással kíván gyarapodni, vagyis uralni akarja az 
időt, holott az idő egyedül Istené. A kezdetben csak a 
keresztényeket regulázó kamattilalmat Nagy Károly 
789-ben terjesztette ki a laikusokra, így az arabokra és 
a zsidókra is, V. Kelemen pápa pedig a 14. században 
már azt is eretneknek rendelte nyilvánítani és az inkvi
zíciónak átadni, aki maga ugyan nem nyújtott kamatos 
kölcsönt, de azt különböző -  adott esetben jogi -  meg
oldásokkal elősegítette. A kamattilalom kikerülésének 
egyik -  de persze nem az egyetlen -  jogi technikája 
volt a társaság, az egyház ugyanis a társaságot nem til
totta, amit III. Ince pápa külön is megerősített. Jól lát
ható tehát, hogy már akkor is -  csakúgy, mint manap
ság -  a közhatalom inkább szereplője, és nem autonóm 
szabályozója volt a gazdaságnak. A szabályozás 
ugyanis nem egy statikus közegre vonatkozik, az üzle
ti élet azonnal reagál rá, ezért a gazdasági fejlődés nem 
a puszta jogalkotás kijelölte mederben, hanem a jogal
kotás és az üzleti élet leleményének eredője mentén 
halad. Ma sem ártana, ha a jogalkotó tisztában lenne

__valós szabályozási lehetőségeivel, és annak potenciális
54

ellenhatásaival. (A mai magyar üzleti jog egyik alap- 
problémája az ún. színlelt foglalkoztatás, amelynek va
lódi oka, hogy a jogalkotó -  közgazdaságilag teljesen 
indokolatlanul -  attól függően eltérően adóztatja a 
munkát, hogy azt megbízási szerződés keretében egy 
cég vagy munkaszerződés alapján természetes sze
mély végzi; nem vethető a gazdasági szereplők szemé
re, hogy költséghatékonysági célból -  általában telje
sen jogszerűen -  az előbbi formát választják.)

Ha a társaság fiktív volt, és egyértelműen kamatos 
kölcsönt leplezett, úgy már érvénytelen volt. például 
ha az egyik tag nem viselt semmiféle kockázatot, de 
részesedett a nyereségből. Baldus ugyancsak a társa
ság intézményét támogatta, az általa felállított véle
lem szerint ha többen közösen vásároltak meg egy 
dolgot, nem közös tulajdon keletkezett, hanem társa
ságról volt szó.

Tőkeegyesítés
A tőkeegyesítésre épülő társaságokat a gazdaság 

igényeinek további evolúciója hívta életre. E társasá
gokban a tagok között már nincs személyes kapcso
lat (az affectio societatis hiányzik), puszta hitelezővé 
válnak, akik már nem szólhatnak bele közvetlenül -  
vagy gyakorlatilag egyáltalán -  a társaság irányításá
ba, s akiknek részesedése forgalomképes dologgá 
válik. A tőkeegyesítő társaságok egyik előképe az 
olasz városállamok kölcsönügyleteiben keresendő: a 
városállam a felvett kölcsön fejében egyrészt elzálo
gosította majdani bevételeit, másrészt a kapott köl
csönt egyenlő részekben (loca) tartotta nyilván, 
amely részek átruházható ingó dolognak minősültek; 
a városnak hitelt nyújtó személyek összessége aztán 
szerveződni kezdett, létrehozva a compere és a 
monte intézményeit. Genovában a 15. század elején 
Casa di San Giorgio néven egyesítették ezeket a 
szervezeteket, és azt követően minden költségvetési 
adósságot már ez a társaság kezelt, vagyis közfelada
tot ellátó -  kvázi központi -  bankká vált. A rész
vénytársaság olasz előképe egy másik bank, az 
1547-ben alapított genovai Banca di San Giorgio. A 
bank tőkéje ún. luoghikxa. oszlott, amelynek birtoko
sai. a befektetők fix éves jövedelemre voltak jogo
sultak, ebből a szempontból tehát a htoghi a kötvény '  
felmenője; a befektetők további fontos joga -  mely 
már a részvényesek jogait vetíti előre hogy közös
ségük választotta meg a bank ügyvezetését.

A tőketársaságok másik őstípusa adott szakmák 
közös művelésére alakult ki. A toulous-i molnárok a 
12. században a malmok üzemeltetésére valódi tőke
egyesítő társaságokba tömörültek. A tagoknak a ma
lomban meglévő részesedése ingatlan módjára volt 
átruházható, és a tag felelőssége a malom tevékeny
ségéért csak a részesedése erejéig terjedt, ugyanak
kor a malom vezetése a tagokat a veszteség fedezé
sére arányos pótbefizetésre kötelezhette. A malom 
saját vagyona a tagok vagyonától egyértelműen el
különült, a malom valódi jogi személy volt. A tőke-



történeti sietnie

egyesítő társaságok másik francia történeti mintája a 
titkos társaság (société anonyme), amelyet a tagok 
teljes titokban hoztak létre, kifelé semmi jele nem 
volt, így érve el. hogy a fel nem fedett tagok korlá
tolt felelőssége nem forgott veszélyben; érdemes 
megjegyezni, hogy a részvénytársaságot Franciaor
szágban ma is anonim társaságnak nevezik.

A mai nagy részvénytársaságok közvetlenebb elő
dei persze a 17. század 
elején fejlődésnek in
dult holland, angol 
majd francia -  a gyar
matosításban rejlő óri
ási gazdasági lehetősé
gek kiaknázásra létre
hozott -  keleti társasá
gok voltak. A prototí
pus Holland Kelet-In
diai Társaságot a keleti 
kereskedelem tőkeigé
nye hozta létre; a be
fektetőket a történe
lemben először nyilvá
nosan gyűjtötték, a tár
saságnak az állam min
den polgára tagja lehe
tett. A tagok által befektetett vagyoni hozzájárulást 
itt nevezték elsőként -  1606-tól -  részvénynek 
(actio), amely forgalomképes ingó dolog volt. A tár
saságot akkoriban szokatlanul hosszú időre, huszon
egy évre alapították, de a részvényeseknek lehetősé
gük volt tíz év elteltével kivenni a befektetett össze
get, továbbá ha a társaság elért 5% nyereséget, azt 
azonnal felosztották a részvényesek között. Az álta
lános, minden tagot megillető korlátolt felelősséget -  
mint privilégiumot -  a szuverén eseti koncesszióval 
adományozta. Angliában az 1720. évi Bubble Act a 
részvénytársaságok (incorporated companies) alapí
tását kifejezetten is kivételes engedélyhez, kartához 
kötötte.

A  jo g á s z i le le m é n y  ékköve: a  vá ltó
Valójában az intézményes -  a középkorban első

sorban egyházi -  korlátok hosszú távon nem akadá
lyozták a fejlődést, hanem legfeljebb -  indirekt mó
don -  kijelölték annak irányát. A vallási-teológiai 
megfontolású kamattilalomról már volt szó. Mivel 
azonban kamat nélkül nincs valódi gazdasági élet. a 
kereskedők sugallatára a gyakorló jogászok a tilal
mat megkerülő megoldások után néztek, amelyek 
közül a társaságot már említettük. A kamat megkerü
lésének másik, még leleményesebb eszközéül szol
gált a váltó. A váltó a 12. századtól kezdett kialakul
ni, és eredeti rendeltetése az volt, hogy a kibocsátó 
okiratban elismerte, hogy egy másik személytől, a 
jogosulttól átvett egy adott összeget, egyben feltétlen 
kötelezettséget vállat arra. hogy meghatározott ké
sőbbi időpontban egy meghatározott másik helyen.

az adott hely valutájában az összeget visszafizeti a 
jogosultnak. Az ügylet úgy tudta megkerülni a ka
matot, hogy kihasználta az elismerés és a kifizetés 
helyének valutája közötti árfolyamkülönbséget; a 
visszafizetés meghatározott összege formálisan az 
átvett összeg csereértéke volt. valójában azonban a 
kibocsátó nagyobb értéket adott vissza, de mivel kü
lönböző valutákról volt szó, formálisan nem fizetett

kamatot. A váltó tehát 
eredetileg csere volt 
(ezért is nevezték el az 
ügyletet váltásnak), 
amelynek differencia 
specifikája a kibocsá
tás és a fizetés helyé
nek eltérése volt (dis
tancia loci), ezért ha a 
kibocsátó ugyanott fi
zetett többet azonos 
valutában, ahol a csere 
tárgyát képező össze
get eredetileg átvette, 
az ügylet fiktív kama
tos kölcsönnek, vagyis 
uzsorának minősült (in 
fraudem usuranttn) és 

érvénytelen volt. A genovai Giovanni Scriba köz
jegyző szerkesztette a legkorábbi ránk maradt váltót, 
amely I 156. július 8-án kelt a ligúr városban, és 
amelyben a kibocsátók egy bizonyos Ribaldo Boleto 
javára vállaltak feltétlen fizetési kötelezettséget, 
amit Konstantinápolyban kellett teljesíteniük. Az 
ügylet eredetileg tehát csere, vagy másképpen, pénz
váltás volt, ami azonban gazdaságilag jóval többet 
jelentett, hiszen a gyakorlatban intézményesítette a 
kamatra adott, forgalomképes hitelt.

A  sze rveze tt p ia c o k  és a  b a n k
A nemzetközi gazdaság és a kereskedelmi jog éle

tében az első nagy találkozás a 13. században, 
Champagne grófságában esett meg, a tálján fűszer- 
és a flandriai kelmekereskedő között, a középkori 
vásárban. A vásár, mint szervezett piac gazdasági ér
telme az ügyleti koncentráció, jogi lényege pedig az 
ügyleti biztonság. A vásártartást engedélyező, egy
ben a vásárt garantáló közhatalomnak, itt Cham
pagne grófjának a védelme alatt a kereskedelem vi
rágzott, hiszen a gazdasági lehetőséghez (árucsere 
Észak és Dél között) jogbiztonság és politikai támo
gatás társult. Kialakult a vásári jog, amelynek alapja 
a vásártartás joga, amit a közhatalom adományozott; 
része a saját eljárási jog (eskü. okirati bizonyítás), de 
legfontosabb és egyben legújabb jogi eleme az uni
verzális joghatóság: ha a vásári ítéletet egy másik 
közhatalom fennhatósága alatt nem hajtották végre, 
úgy az onnan érkezőket kitiltották a vásárról 
(défense desfoires). A tömeges ügyletek koncentrált 
lebonyolítására a középkorban született meg az ér- ....



Jog
téktőzsde, elsőként a Bruges kikötőjeként funkcioná
ló -  a 16. század végéig virágzó -  Anversben. 1515- 
ben, amely a század második felében a Thomas Gre- 
sham londoni kereskedő által megalapított angol ki
rályi értéktőzsdének is mintául szolgált.

Noha a banki tevékenység bizonyos előképei már 
az antikvitásban is megtalálhatók, a mai bank a közép
korban. Itáliában született. A bcmca szó eredetileg azt 
a kis asztalkát jelentette, amin a tálján pénzváltók a te
vékenységüket végezték a váro
sok főterén vagy a vásárokon.
A banküzem tehát a pénzváltás
ból, majd az ehhez kapcsolódó 
egyéb műveletekből, így a 
pénz- és nemesfémletétből 
(amit Angliában a bankjegyki
bocsátás alapjait megteremtő 
aranykovácsok végeztek), a fi
zetési ígérvényből és a váltóból 
fejlődött ki. A banki tevékeny
ségben kezdetben a zsidók és az 
arabok, majd a templomosok és 
-  ez utóbbiak ellenlábasaként -  
a lombardok (Velence, Pisa és 
Genova) jeleskedtek. Itáliában 
megjelent a ferencesek kezde
ményezésére a katolikus-kon- 
form bank is, az ún. monte di 
pietá, ami kegyes társaságként 
a rászorulóknak nyújtott ingó 
zálogfedezet mellett mikroköl- 
csönt. Ami a központi bankokat 
illeti, a már említett Casa di 
San Giorgiot megelőzően,
1401-ben Barcelona városa 
hozta létre -  a zsidó bankárok 
monopóliumának megtörésének céljából -  a legelső 
nem magánbankot, a Tcutla di Canvit. Az első igazi 
központi bankot, a Bank ofEnglandet 1694-ben alapí
tották részvénytársasági formában.

A  ke reskede lm i jo g á s z o k
A kereskedelmi jog megszületését a kereskedők 

osztálya -  illetve ezen keresztül maga az üzlet -  
kényszerítette ki. Mindig az üzleti érdek volt az első, 
amihez a jogi technika -  elsősorban a gyakorló jogá
szok, azok között is elsősorban a közjegyző és az ügy
véd -  csak asszisztált. A kereskedelmi joganyag lé
nyegében nem volt, és szerencsés esetben ma sem 
más, mint az üzleti élet biztonsághoz és hitelhez való 
igényeinek a formába öntése és konszolidálása. A jog
anyag persze előbb-utóbb megteremtette a maga tudo
mányát is, jóllehet a középkori egyetemek közül csak 
Bolognában volt tananyag a kereskedelmi jog köz
jegyzői művészet címen, amelynek legismertebb okta
tója Rolandinus Passagieri volt a 13. században, aki
nek munkája Summa artis notariae címen jelent meg.

__A kereskedelmi jog tudományos művelői között a leg-
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nagyobb név a már említett Baldusé (akit advocatus 
artis mercantiaenak neveztek), illetve Bartolusé. A 
kereskedelmi bíróságok is hozzátették a magukét a 
joganyag fejlődéséhez, azzal, hogy a közjegyzőkkel 
és ügyvédekkel ellentétben -  csakúgy, mint ma -  a bí
róságok már nem az üzleti élet nyers jogával találkoz
tak. hanem annak az ügyvédek és közjegyzők által 
megszelídített és formalizált anyagával. A kereskedel
mi jogviták területén tevékenykedő legismertebb bíró 

a 18. századi angol Lord 
Mansfield, akivel kapcsolatban 
nem hagyhatjuk el azon köz
hely megemlítését, miszerint a 
kereskedelmi jogot a common 
law-ba olvasztotta, minek kö
vetkeztében Angliában nem fej
lődött ki a kereskedelmi jog 
önálló jogága.

A pár excellence kereske
delmi jog első módszeres fel
dolgozói nem egyetemi embe
rek voltak. A legfontosabb üz
leti jogi munkák sora 
Benvenuto Stracca anconai 
ügyvéd De mercatura című, 
Velencében kiadott könyvével 
vette kezdetét 1553-ban, 
amelyben a szerző a lex merca- 
toriát az új ius gentiumnak tar
totta. A következő évszázad 
legjelentősebb műve témánk
ban az 1673. évi francia keres
kedelmi ordonnance szakmai 
atyjának, Jacques Savary pári
zsi kereskedőnek a nem túl si
keres kódex magyarázataként 

1675-ben kiadott, igen népszerű, interdiszciplináris 
könyve, a Parfait négociant, vagyis „A tökéletes ke
reskedő”, valamint az angol G. De Malynes 
Consuetudo vei Lex Mercatoria, or the Ancient Law 
Merchant c. műve 1685-ből; ez utóbbi könyv a lex 
mercatoria európai egyetemességének jogirodalmi 
bizonyítéka. A következő évszázad első számú jogi 
műve témánkban a genovai jogtanácsos, majd sienai 
és firenzei bíró, Giuseppe M aria Lorenzo de 
Casaregis Discursus legales de commercio című ér
tekezése, melyet csak halála után, 1740-ben Velen
cében adtak ki egy kötetben. A kereskedelmi jog fej
lődése a 19. század végére érett meg arra, hogy tör
ténete végre önálló munka tárgya legyen: Levin 
Goldschmidt német professzor Universalgeschichte 
des Handelsrecht c. alapműve 1891-ben jelent meg 
Stuttgartban.

* A dolgozatban a történeti forrásokhoz Jean Hilaire 
Introduclion historique au droit commercial (PUF. Paris, 
1986, 360 p.) és Francesco Galgano Lex mercatoria (4. kiadás. 
II Mulino, Bologna. 2001. 272 p.) című könyvét használtam 
(M. P.).

Gerartl Malynes: Consuetiulo vei Lex Mercatoria 
című művének címlapja <2. kiadás. London. 1629)


