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KÖNYVEKRŐL
A kiapadt forrás

Jogtörténeti könyvek  
a z  A n tiq u a riu m  H ungaricum  

22. árverésén

K árpáti Frigyes antikvárius az Antiquarium 
Hungaricum 22. árverésének katalógusában, 
érzékelve azt a változást, amely a hetvenes évek 

háború előtti bibliofil könyvek irányában megnyil
vánuló, szinte kizárólagos érdeklődésében bekövet
kezett, megjegyzi: „Változnak az idők, változunk mi 
is”. A kiadványt lapozgatva ki kell egészítenünk az 
aukciót szervező szakember megállapítását: jelentősen 
megváltozott a joghistorikus igényeit kielégítő 
könyvkínálat is. A rendszerváltozást követő években 
egy könyvárverés igazi aranybányája volt a jogtörté
nészeknek (is). Feltehetően hatalmas magánkönyvtárak 
kerültek kalapács alá, selejtezhettek a nagy gyűj
tőkönyvtárak, de emlékezetem szerint volt olyan 
katalógus, amelyben az árverésre kínált kötetetek közel 
felét megjelöltem, mint izgalmas tételt. 2008-ra 
(legalábbis a könyvjegyzék szerint) elfogytak a 
jogtörténet-tudományi munkák. Ennek valószínűsíthető 
oka persze az új jogi fakultások és jogtörténeti műhe
lyek létrejötte mellett (amelyek értelemszerűen a saját 
könyvtárak feltöltésében fokozottan érdekeltek) az 
általános történeti érdeklődés felerősödése, mely a 
történelem- és a jogtudomány határán születő jog
történet-tudományi (különösen a közjog körébe vágó) 
munkákat is nagymértékben keresetté tette. (Persze a 
kínálat pillanatnyi alakulásában minden bizonnyal 
szerepet játszik a véletlenszerűség is, az éppen 
értékesítésre felkínált kötetek, gyűjtemények köre.)

A máskor tucatszám megjelenő joghistóriai szak
munkákat most csupán néhány kötet képviseli. A 
katalógus összeállítói ugyan csak egyetlen munkát tün
tettek fel jogi műként, ennél azonban böngészésünk 
során többet lelhetünk a füzetben.

A katalógusban szerepei egy mellőzhetetlen munka. 
A jogtörténet-tudomány szempontjából sarokkőnek 

__tekintett mű a Hómon Bálint szerkesztette tanulmány

gyűjtemény A magyar történetírás új útjairól. A 
Magyar Szemle Társaság gondozásában 1931-ben pub
likált kötet nem csupán a magyar szellemtörténet zász
lóbontása, de Eckhart Ferenc programadó össze
foglalásának is forrása („Több szellemet a jogtör
ténetbe!”). Kikáltási ára 4000 Ft.

Igazi csemege Csekey István műve, az 1943-ban 
kiadott Magyarország alkotmánya, amely ugyan nem 
megy ritkaságszámba az antikváriumok polcain, de a 
Fi lep Lajosnak írott dedikáció a gyűjtők számára 
felértékeli a kötetet. Napjaink laikus érdeklődése az 
ezeréves magyar alkotmány iránt úgyszintén fel
tornászhatja az induló árat (3500 ft). Jogtörténész 
körökben közkézen forog a „Tisztelt Ház humora”, 
mely kiapadhatatlan forrása a parlamenti élet 
illusztrálásának. Most lehetőség van kiegészíteni az 
anekdotagyűjteményt a közigazgatás terrénumára 
vonatkozóan is. Rexa Dezső gyűjtése, A kisbírótól a 
vicispánig és vissza. Miegymás a nemes vármegye 
portájáról (Budapest, Officina, 1936, 2500 ft) 
szórakoztató olvasmány, egyben tanulságos anekdoták 
tárháza. Jogi ínyencség a kínálatban a Törvényes vizs
gálat a vegyes házasságok ügyében honunkban fenlévő 
legújabb kérdésekre nézve, melyet politikus és egyházi 
férfiak használatára följegyzett egy hazafi. Az 1841- 
ben Budán, az egyetemi nyomda által kiadott mű a 
házassági jog történetének egy igen fontos időszakáról 
számol be (kikiáltási ára: 4500 ft).

A közjogtörténet terrénumából kínálják árverésre a 
magyar alkotmánytörténet egyik ismert darabját, 
Bartoniek Emma A magyar királykoronázások 
története című alapművét, a Magyar Tudományos 
Akadémia 1939. évi kiadását feliratos, kiadói vászon
kötésben, eredeti papírborítóban. 2500 forintos kikiál
tási árának megállapítását nyilván az is befolyásolta, 
hogy az Akadémiai Kiadó 1987-ben újra megjelentette 
Reprint sorozatában. Beöthy Zsigmond Elemi magyar 
közjogát nemrég jelentette meg a Magyar Hivatalos 
Közlönykiadó a Magyar jogtudomány klasszikusai 
sorozatában, neve tehát nem ismeretlen a ma olvasói 
előtt sem. A reformkor és a kiegyezés korának jog
tudósa, aki volt jegyző, bíró, országgyűlési képviselő és 
főrendi házi tag, irodalmi munkákat is publikált. Ennek 
jellegzetes darabja a Követválasztás. Műfaja a szerző 
saját meghatározásában: „eredeti politicai vígjáték 3 
szakaszban”. Ismerve a kor szokásait és szakirodalmi 
publikációs gyakorlatát, nem volt ritka az irodalmi kön
tösbe öltöztetett jogi-politikai eszmefuttatás ilyen vál-



Jog
tozata (Pápa, Református Főiskola kiadása, 1844). 
Béréi Farkas András tudósításai és összefoglalói az 
1807. évi budai és az 1825. évi pozsonyi ország- 
gyűlésekről (Szeged, Grünn. 1809; Vác, Plöszl. 1826) 
érdekes adalékok a diéta eseményeinek történetéhez. 
Kikiáltása ara azonban kissé „húzós": a kiadás évére és 
az anyag ritkaságára tekintettel 20 000, illetve 10 000 
forint volt. Feltehetően az is sok információt szerezhet 
a magyar parlamenti életről, aki Kerekesházy József 
Apponyiját veszi meg magának az aukción (kikiáltási 
ára 2500 ft). A magyar politikai életnek, az ország- 
gyűlési tárgyalásoknak legendás alakjáról közzétett ter
jedelmes élet- és korrajz nem csak szakmunkaként, de 
irodalmi olvasmányként is élvezetes (Budapest, Singer 
és Wolfner. 1943). Hasonlóképpen Wertheimer Ede 
gróf Andrássy Gyula életéről és koráról egybeszer
kesztett és írt -  sajnos a kínálatban ezúttal csonka, 
csupán az első kötetre kiterjedő -  műve nem csupán tar
talmi izgalmasságával, de dekoratív, szecessziós 
díszítésű kiállításában is megragadja a figyelmet 
(Budapest. Magyar Tudományos Akadémia, 1910, 
6500 Ft).

Ritkaság Pap Dénes munkája a polgári átalakulás 
eseményeinek parlamenti történetéről. (A magyar nem
zetgyűlés Pesten 1848-ban, I—II.). A könyv kiadója 
Ráth Mór. megjelenési éve 1866, kikiáltási ára 15 000 
Ft. Nélkülözhetetlen munka a negyvennyolcas alkot
mányos történések históriájához. Preszly Lóránd a 
magyar csendőrség történetének ismert krónikása. 
Ezúttal egy élettörténetekre koncentráló munkája kerül 
árverésre (A csendőrség úttörői). A rendvédelem
történettel foglalkozók fontos forrása ez a kötet 
(Budapest. Magyar Hírlap. 1926).

Csupán határterületi érdekességként jegyezzük meg, 
hogy Csányi Károly és Birchbaer Károly 1902-ben 
kiadott albuma az új országházról (Budapest, Pátria, 
1902; kikiáltási ár: 8 800 Ft) szintén tartalmaz a

jogtörténész számára használható információkat a nép
képviselet tereként működő intézményről. Hason
lóképpen elsősorban történeti munkaként vehető szám
ba Győrffy István nagykúnsági krónikája, mely azonban 
tele van apró jogtörténeti vonatkozásokkal, főként a 
jogi néprajzot illetően (Budapest, Turul. 1941; 2000 
Ft). Miskolczy Gyula műve. A kamarilla a reformko
rszakban (Budapest. Franklin-Társulat. 1938; 2500 Ft) 
intézménytörténeti érdekességgel bír a magyar alkot
mányos élet átalakulásának korszakában. Azonos 
kategóriába esik Szádeczky Lajos munkája Báthory 
lengyel királyságáról (Báthoiy István lengyel királlyá 
választása 1574-1576), amely döntően történettu
dományi irányultságán túl számos közjogtörténeti érde
kességet tartalmaz (Budapest, a magyar Tudományos 
Akadémia kiadása, 1887; 5000 Ft).

A jogtörténészek érdeklődésére feltétlenül számot 
tart Szendrei János többkötetes munkája (Miskolcz 
város története és egyetemes helyirata, Miskolc, 
1886-1890, kiadja a Város közönsége), melynek har
madik egysége az Oklevéltár Miskolc város törté
netéhez 1225-1843. A helytörténészek legfontosabb 
forrásának számító okleveles anyag egyben a jog- 
histórikusok aranybányájának is számít. Vályi András
nak, a királyi egyetem professzorának háromkötetes 
munkája az aukció egyik nagyágyúja (150 000 Ft kiki
áltási áron). A Magyar Országnak leírása (Buda, 
1796-1799) ugyan elsősorban nem jogi munka, de a 
„hazánkbéli Vármegyék, Városok. Faluk, Puszták, 
uradalmak" ismertetése közigazgatási tudnivalókkal is 
szolgál.

Az antikvárium a katalógusban 319 munkát kínál, 
ebből -  közelebbről vagy távolabbról -  az alkotmány- 
és jogtörténet területére esik (vagy legalábbis távolról 
érinti azt), mint láttuk, tizennyolc. Ennyi a jelenlegi 
kínálat.

Mezey Barna
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Az Internationalen Vereinigung fú r  Rechts- und 

Sozialphilosophie német szekciójának a „jog és 
eszmetörténet" témakörére specializálódott munkacso
portja figyelemreméltó tanulmánykötetet jelentetett 
meg a modern törvényfogalom középkori gyökereiről, 
illetve a középkori jogfilozófiai hagyományok tovább
éléséről. A könyvben szereplő 9 szerző 11 tanulmánya 
félezer év jogfilozófiai gondolkodástörténetét fogja át. 
Egy rövid könyvismertetésben minden tanulmányra 
természetesen nem térhetek ki, csak az elemzések 
néhány csomópontját érinthetem. A könyv két gondol
kodónak, a skolasztika klasszikusának, Aquinói Szent 
Tamásnak és a spanyol későskolasztikából Francisco 
Suáreznek a törvényfelfogását tárgyalja részletesen. E 
két terjedelmesebb fejezetet köti össze Kay Waechter 
írása Páduai Marsiliusról, illetve a könyv végén 
olvasható Róbert Schnepf áttekintése, mely a ter
mészetjogi gondolkodásnak a késő skolasztikától 
Kantig terjedő időszakát vizsgálja.

A törvényfogalom 
jelentéstörténetéről 
(Aquinói Tamástól Kantig)’
Transformation des Gesetzesbegriffs im  Übergang 
z ű r M oderné? Von Thomas A qu in  zu  Francisco Suárez 
Hrsg. von M anfred W alther, N orbe rt Brieskorn, Kay W aechter 
Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2 00 8 , 2 03  p.
ISBN 9 78 -3 -5 1 5 -0 9 1 5 7 -2

Hogy Arisztotelész gondolatvilága jelentős hatást 
gyakorolt Aquinóira -  ez gondolkodástörténeti köz
hely. Am fontos megvizsgálni a részleteket is, hiszen 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy a két gondolkodó 
világképe különbözött. Amíg Arisztotelész egy örök-


