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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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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.
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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-



kön létező világban hitt, addig Aquinói hitében a 
teremtés gondolata kulcsszerepet játszott. Aquinói 
teremtő Istenének nincs megfelelője Arisztotelész 
filozófiájában, s ez a különbség, illetve ennek 
következményei, minden intellektuális rokonság 
ellenére, Aquinói rendszerében tetten érhetők. Az 
Aquinói jogfelfogását elemző fejezetben olvasható 
tanulmányok éppen ezen rokonságokat-különböző- 
ségeket világítják meg. Wilhelm Metz, Franz Reirner, 
Michael Stadtler és Carlo Regazzoni Aquinói jogfel
fogásának alapkategóriáit elemezve részletesen tárgyal
ja a skolasztika klasszikusának törvényfogalmát, a 
különböző jellegű törvények, a lex és a ius, az ész és az 
akarat egymáshoz való viszonyát. A Summa Theo- 
logiaebán Aquinói a törvényt a következőképp defi
niálta: „A törvény nem más, mint a közjóra irányuló 
ész-rend. amit az hirdet ki, aki a közösség gondját 
viseli” (Et sic ex quatuor praedictis potest colligi defini- 
tio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis 
ordinatio ad bonum commune, et ab eo qui curam com- 
munitatis habét, promulgata). A definíció alapvető ele
mei tehát:

-  a törvény az ész (ratio) tárgya, mert az ész adja az 
emberi cselekvésnek a szabályt és a helyes mértéket,

-  a törvény célja: a közjó megvalósítása; e tekintet
ben erőteljes az érintkezés Arisztotelész felfogásával, 
amely szerint az ember mint zoon politikon a politikai 
közösség része, és az egyes ember java a közösség 
jólétébe illeszkedik,

-  a törvény attól ered, aki a közösség gondját viseli,
-  s végül: a törvénynek a köz számára ismertnek kell 

lennie, azaz ki kell hirdetni (promulgata), mert csak így 
képes kötelező erőként hatni.

Ennek az univerzális törvényfogalomnak Aquinói 
szerint az alábbi, különféle típusú törvények felelnek 
meg: a lex aeterna, a lex naturális, a lex humana és a 
lex divina. A felsorolt törvénytípusok a következőképp 
illeszkednek egy homogén és hierarchikus rendbe. Az 
isteni bölcsesség (sapientia) tervét kifejező lex aeterna 
nem egyszerűen első ebben a sorban, hanem valójában 
egy felsőfogalom, azaz minden más típusú törvény 
ennek alesete. A természeti törvény nem más, mint az 
örök törvény megjelenése az emberi észben, s mint 
ilyen, alapja az emberi törvénynek (lex humana), amely 
konkretizálja és alkalmazza a természeti törvényt. A lex 
divina az 0 - és Új Testamentumban kinyilatkoztatott 
törvény. Amíg a modern jogfelfogásban egyik alapvető 
megkülönböztetés a jog és a törvény elválasztása, más 
szóval: a „szubjektív” és az „objektív” jog elválasztása, 
addig Aquinóinál nincs e kettő között szigorú 
elválasztás.

Alig néhány évtizeddel Aquinói után tűnt fel a poli
tikai, jogi gondolkodástörténetben Páduai Marsilius, 
aki nem az Aquinói-i hagyomány folytatója, hanem 
inkább annak alternatíváját fogalmazta meg, s elmé
letére mint az újkori szekuláris állam- és jogfelfogás 
előzményére tekinthetünk. Fő műve: Defensor Pacis 
(1324). Noha Marsilius születési dátuma nem ismert 

_ pontosan (a szakirodalom 1275-1290 közé helyezi), és 
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bizonytalanság van elhunytának időpontját illetően is 
(1342/43), ám mindezek nem indokolják a könyv tar
talomjegyzékében és a fejezetcímben olvasható téves 
adatok szerepeltetését. Ugyanis e helyeken (7. és 91. p.) 
-  vélhetően szerkesztői tévedésből -  Aquinói Szent 
Tamás születési és halálozási dátuma szerepel.

Az arisztotelészi hagyományhoz kapcsolódó Marsi
lius államfelfogása két szempontból is radikálisan új 
elképzelést tartalmazott. Egyfelől az uralkodói pozí
cióra mint választott tisztségre tekintett, és azt hangsú
lyozta, hogy az uralkodó a saját céljai megvalósítása 
érdekében hoz és alkalmaz törvényt (azaz a világi 
törvényt meghatározó isteni törvény gondolata elhal
ványult), másfelől az egyház tevékenyégét száműzte a 
politika területéről, csak mint a vallás világában megje
lenő tanítást értelmezte. Miként írta: Krisztus az isteni 
törvény vonatkozásában az egyetlen bíró, a pap nem 
bíró, hanem csak az isteni törvény, azaz egy doctrina 
tanítója. Marsilius jogfelfogását nem könnyű rekonst
ruálni, mivel gondolatmenetében következetlensé
gekbe, ellentmondásokba ütközünk. így pl. a törvény 
céljaként egyaránt ír az igazságosságról és a hasznos
ságról, ám e két terminus egymáshoz való viszonyát 
nem tisztázza. Hasonló bizonytalanságot láthatunk az 
isteni és az emberi törvény vonatkozásában. Marsili- 
usnál olvasható olyan megfogalmazás, amely szerint 
ütközés esetén az isteni törvény az elsődleges, ám 
ennek ellentmond pozitivizmusa. Marsilius szerint 
ugyanis az elsődleges törvényhozó a nép. A nép mint 
törvényhozó által hozott pozitív törvények a legjobb 
törvények, mégpedig azért, mert a nép önérdeke a 
közjóval egybeesik. Ez a -  modern terminussal élve -  
jogpozitivista felfogás az ember által alkotott jog kor
látjaként nem az isteni jogra vagy a természetjogra utal, 
hanem korlátozása alapvetően procedurális jellegű, 
azaz csak a törvényhozó kvalitása és meghatározottsá
ga jelenthet korlátot. Konkrétan: csak a többség hozhat 
törvényt. A többség viszont nem tévedhet, s így a 
kisebbségvédelem keresésének már nincs helye. 
Konfliktus esetén a pozitív joggal szemben nem lehet a 
természetjogra hivatkozni. Noha Marsilius, explicit 
állításaival szemben, mégis elismer egy materiális ter
mészetjogot, amit a természet, illetve Isten írt bele az 
emberbe. Ez az emberi pozitív jog mellett létező emberi 
természetjog minden ember és nép esetében azonos (ius 
gentium).

Aquinóitól eltérően Marsiliusnál nincs a különböző 
törvények között hierarchia. A többféle törvénytípus 
között sem elsőbbséget, sem pedig deduktív viszonyt 
nem határozott meg. Az isteni és az emberi jog 
egymástól elkülönülő szférában létezik. Amíg Aqui
nóinál a törvények által meghatározott szankcionált, 
illetve nem szankcionált viselkedések elkülönítésében a 
jó, a rossz és a morálisan semleges megkülönböztetése 
alapvető szerepet játszott, addig Marsiliusnál az emberi 
törvényben a morál nem kapott hangsúlyt. A morális 
kérdés kizárólag az isteni jog körében releváns. 
Összegezve az eddigieket azt mondhatjuk, hogy Mar
silius a jogban lévő kényszermozzanatot felértékelte, s



történeti szemle

a pozitív joggal szembeni magasabb rangú jogról való 
lemondással a természetjogot és az isteni jogot 
leértékelte. A jog mint kényszereszköz ugyanis nála 
elkülönül a vallástól és a moráltól. Kay Waechter 
szerint messze mennénk, ha mindezek alapján Marsi- 
liusban Machiavelli előfutárát látnánk. A két gondol
kodó közötti különbségről sem feledkezhetünk meg, pl. 
Machiavelli a fejedelem hatalommegtartását minden 
eszközzel elképzelhetőnek tartotta, Marsilius viszont 
ezt a célt csak a konszenzus és a beleegyezés eszközé
vel gondolta elérhetőnek.

Hogy Francisco Suárez. a spanyol késő skolasztika 
kiemelkedő alakja, az előzőekben tárgyalt gondol
kodóktól igencsak eltérő történelmi és szellemi 
környezetben írta munkáit, ezt részletesen bemutatják 
Norbert Brieskorn, Tilmann Altwicker, Manfred 
Walther tanulmányai. A 16— 17. század a spanyol 
terjeszkedés, a világbirodalommá válás időszaka, s 
egyidejűleg Kasztília vezetésével a belső uralom cent
ralizálásának kiépítése. Az ekkori spanyol művészek és 
tudósok alkotásai egy magas szintű kultúra képét sug
ározták Európában. Ugyanakkor a reformáció megje
lenése és terjedése, majd az ellenreformáció térhódítása 
a vallási és a társadalmi élet feszültségét fokozta. A 
filozófiai gondolkodásban komoly szerepet játszott a 
nominalizmus, a rendszerteremtő geometriai gondo
lkodás (mos geometricus), Aquinói eszméinek felele
venítése, s az utóbbi által az averroizmussal, a neopla
tonizmussal, a neoarisztotelizmussal. az ockhamizmus 
nominalizmusával folyó vita.

Suarez a római jogi hagyománytól és Aquinóitól 
eltérően szűkebben határozta meg a lex fogalmát. 
Szerinte ugyanis csak az erkölcsi cselekvésre vonatkoz
tatható, azaz címzettje csak egy erkölcsileg cselekvő 
lény lehet. így a törvény fogalomból kiesnek pl. a ter
mészettudományos törvények, az ösztönös cselek
vések, a technikai szabályok.

Hogy mit fejez ki a törvény? Az ésszerű (ratio) ren
det avagy a törvényhozó akaratát (voluntasp. Nos, ez a 
kérdés igencsak megosztotta a gondolkodókat. A 
racionalizmus és a voluntarizmus vitája már a 13.

században megjelent, s először a dominikánusok és a 
ferencesek között feszült ez az ellentét. A dominikánu
sok az Aquinói-i hagyományt folytatták, s a törvényre 
mint rationis ordinatora tekintettek, míg a ferencesek, 
nem kis mértében Johannes Duns Scotus nyomán, a 
törvényben valamely akarat kifejeződését látták. A vita 
a későbbiekben nem korlátozódott a két rendre, és a 
filozófia, a teológia és a jogtudomány gondolkodás- 
történetében évszázadokon át fontos szerepet játszott. 
Suárez De legibus ac Deo legislotore című művében 
alaposan megvizsgálta e kérdést. Áttekintette a 
racionalizmus melletti érveket, s arra a következtetésre 
jutott, hogy ezen a módon nem lehet megmagyarázni a 
törvény kötelezettséget teremtő erejét. S így a volun
tarista pozíciót fogadta el. Suárez szemében a törvény 
az igazságos és helyes akarat aktusából ered, s a tör
vény kötelezettségeket állapít meg. Az emberek közös 
jellemzője nem a ratio -  miként Aquinói hangsúlyozta 
- , hanem hogy képesek kötelezettséget vállalni. A ter
mészet önmagában nem törvényhozó, mert nem ren
delkezik kötelezettséget megállapító akarattal. Csak a 
természetet kormányzó Isten képes kötelezettséget 
megállapítani.

E rövid ismertetés, a teljesség igénye nélkül, csak 
néhány problémakör jelzésére vállalkozott a tanul
mánykötetből. Fontos témák maradtak reflexió nélkül, 
hogy csak egyet említsek: Suárez szerepe a nemzetközi 
jog létrejöttében. A kötetet olvasva talán egyetlen 
hiányérzet fogalmazódhat meg, nem a leírtakkal, ha
nem azzal kapcsolatban, ami nem található a könyvben. 
A bemutatott eszmetörténeti panorámához ugyanis 
hozzátartozott volna az előbbiekben említett volun
tarista hagyomány részletesebb tárgyalása. Ugyan Duns 
Scotus és Ockham gondolatait röviden érinti néhány 
szerző, ám -  éppen Suárez elméleti pozíciójának jobb 
megértése érdekében -  ez bővebb terjedelmet kívánt 
volna.

Karácsony András

* A recenzió az MTA -  ELTE AJK Jogtörténeti Kutatócsoport 
programjában készült.

A  Zala Megyei Levéltár 2007. szeptember 12-én, 
Zalaegerszegen tudományos emlékülést tartott az 

első magyar miniszterelnök születésének 200 éves 
évfordulója alkalmából. Az ülésen elhangzott előadá
sok írott változata a Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó és a Zala Megyei Levéltár gondozásában 
2008 nyarán jelent meg könyv alakban. Áz előadók és 
szerzők több tudományterület művelői: történészek, 
muzeológusok, levéltárosok, jogtörténészek, gyakorló 
jogászok. A kötet Batthyány Lajos rövid életének, 
különösen jogi és közéleti tevékenységének számos 
érdekes és eddig kevéssé ismert aspektusát mutatja be, 
két tanulmány az ellene lefolytatott és halálos ítélettel 
végződött eljárással foglalkozik.
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