
G önczi Katalin tudományos kutató a Max- 
Planck-Institut für Europáische Rechtsge- 
schichte által gondozott Studien zűr europai- 

schen Reclusgescliichre sorozat 227., valamint a 
Rechtskulluren des modemen Osteuropa. Tradiúonen 
und Transfers (A modem Kelet-Európa jogi kultúrái. 
Tradíciók és közvetítők) sorozat negyedik kötetében a 
hazai szakirodalomban eddig igen mellőzött jogterü
letet taglal: a magyar jogi kultúra európai alapjait kutat
ja, különös tekintettel a felvilágosodás és a reformkor 
nemzeti jogtudományára, valamint a tudományt köz
vetítő elemekre. A kötet két szempontból is hézagpót
lónak tekinthető. Egyrészt a szerző által tárgyalt 
témakör a magyar jogtörténeti szakirodalom eddig vi
szonylag kevés figyelmet kapott nóvuma, ezáltal jelen
tékenyen járul hozzá egy ezidáig mellőzött terület rész
letes megismeréséhez. Másrészt a kiadvány nyelvére 
tekintettel egy űrt kíván betölteni: nemzetközi viszony
latban meglehetősen kevés a magyar jogtörténészek 
tollából idegen nyelven megjelent publikációk száma, 
ezért is nevezhető Gönczi Katalin kötete méltán 
példaértékűnek valamint hiánypótló jelentőségűnek.

A hat fejezetre tagolódó mű a magyar jogi kultúra 
minden szegmenséről részletes, adatokban gazdag^s- 
mertetést nyújt: a képzés reformjától kezdve, a magyar 
jogtudomány közvetítőin és a jogi reformtörekvéseken 
át egészen a reformkori jogi tudományközvetítés ered
ményeiig.

A kötet első fejezetében a szerző Mária Terézia leg
fontosabb reformjainak és az adott korszakot jellemző 
rendi jogrendszernek a jellemzése után a 18. századi 
magyar képzési reformokat és tudományközvetítést 
veszi górcső alá. A jogi képzésben a leglényegesebb 
változások három rendelet, a Norma studiorum (1770), 
a Planum juridicae facultatis (1775) és a Ratio Educa- 
tionis (1777) kibocsátásához köthetők. A magyar jogi 
egyetemi szerveződés tekintetében a szerző megállapít
ja, hogy figyelemre méltó a bécsi egyetem által nyújtott 
és közvetített kép: Mária Terézia a magyar jogi oktatás 
megreformálása során a bécsi modellre támaszkodott, 
ezért is követhető nyomon a bécsi természetjog és ka- 
meralisztika kisugárzása a magyar jogi oktatásra.

A német egyetemek anyakönyvei alapján a szerző 
kiemeli, hogy a Magyar Királyság területéről származó 
diákok elsődlegesen a wittenbergi és a hallei egyetemen 
folytattak tanulmányokat, majd a 18. század utolsó 
évtizedeiben elsődlegesen a göttingeni és a jénai egye
tem került a magyar hallgatók figyelmének középpont
jába. A wittenbergi és hallei intézmény elsődlegesen az 
usus modernus pandectarum közvetítése miatt figye
lemreméltó, míg a jénai és göttingeni egyetem a 
felvilágosodás és a természetjog nézeteinek megis
mertetése révén vált jelentőssé. A jogi tudomány
közvetítés területén az 1737-ben alapított Universitál 
Georgia Augusta kiemelkedő fontossággal bírt, hiszen 
II. József türelmi rendeletéig nagyszámú protestáns 
diák kereste fel az akkori német államok legmodernebb 
egyetemét, ahol August Ludwig Schlözer (1735-1809) 
a külföldi hallgatók révén szélesebb perspektívát nyi-

A  magyar jogi kultúra 
európai alapjai -  
Gönczi Katalin könyvéről
Gönczi, Katalin:
Die europöischen Fundamente dér ungarischen 
Rechtskultur
Juristischer Wissenstransfers und nationale 
Rechtswissenschaft in Ungarn zűr Zeit dér Aufklarung 
und im Vormarz
Vittorio Klostermann, Frankfurt-am-Main, 2008, 319. p. 
ISBN 346-5040-40-6

tott a történeti kutatások előtt. Schlözer mellett Johann 
Christoph Gatterer, valamint Gottfried Achenwall 
nézeteinek Magyarországra történő közvetítésében is 
kiemelkedő szerepet játszottak a Göttingenben jogot 
hallgató diákok. A göttingeni külföldi tanulmányoknak 
köszönhetően tudósok egész generációja nyert bepil
lantást a modern jogi gondolkodás világába, akik 
később a magyar egyetemen, királyi akadémiákon, 
illetve gimnáziumokban kamatoztatták külhonban 
megszerzett ismereteiket. Az osztrák szerzők tudo
mányközvetítő, valamint a göttingeni egyetem befolyá
soló hatása mellett a felvilágosodás nézetei közvetlenül 
Franciaországból is érkeztek. A szabadkőművesek 
páholyában ugyanis francia újságok is forogtak, néhány 
liberális gondolkodású résztvevő pedig magyarra fordí
totta Rousseau és Montesquieu műveit.

Gönczi Katalin monográfiájának negyedik fejezete 
az 1790 utáni modernizáció, kodifikáció és tudomány
közvetítés kérdéskörét taglalja, és a korszak kodifiká- 
ciós törekvései mellett részletesen bemutatja a re
formok történeti hátterét is. A kötet a váltó- és keres
kedelmi jog kodifikációja mellett taglalja a büntetőjogi 
tudományos nézeteket, így többek között rávilágít Kari 
J. A. Mittermaier hatására, aki mind a magyar váltójo
gi törvény, mind a magyar büntető törvénykönyv 
javaslatáról publikációkban számolt be. Mittermaier 
érdeklődésének fokát jól jelzi, hogy a német professzor 
1842 késő nyarán Magyarországra kívánt utazni, hogy 
a büntetőjogi kodifikáció aktív részese lehessen, azon
ban az útra ismeretlen okok miatt nem került sor. 
Mittermaier jelentékeny befolyásáról tanúskodik azon 
tény, hogy a büntetőjogi javaslat ügyében Szalay 
László, Pulszky Ferenc, Tóth Lőrincz és Deák Ferenc is 
felkereste a neves heidelbergi professzort. A büntetőjo
gi kodifikációs munkálatok mögött meghúzódó 
tudományos diszkusszióhoz kiváló alapot szolgáltattak 
a német jogalkotás eredményei, így többek között az 
1813. évi bajor büntető törvénykönyv, valamint az 
1839. évi badeni és 1843. évi porosz tervezetek. A 
szerző megállapítása szerint Anglia és Franciaország 
nem szolgált kiindulópontként a törvényhozói munká
ban, így a Code Livingstone sem gyakorolt jelentékeny 
befolyást a magyar szabályozásra.
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Gönczi Katalin monográfiája átfogó elemzést nyújt a 
reformkor elitjének külföldi tanulmányútjairól és 
ezeknek a magyar jogi irodalomra gyakorolt hatásáról, 
így többek között érdekes adalékokat tartalmaz Eötvös 
József, Wesselényi Miklós és Szalay László külhoni 
utazásairól is. Egy ilyen utazás során ismerkedett meg 
például Szalay László a berlini hegeliánus Eduard 
Gansszal, akinek az öröklési jogról szóló műve mély 
benyomást tett a fiatal magyar tanítványra. A kötet ter
mészetesen nem mulasztja el a Magyar Tudományos 
Akadémia modernizációhoz és nemzeti jogtudomány
hoz kapcsolódó viszonyának elemzését sem, emellett 
bemutatja az Akadémia jogi terminológiát érintő kie
melkedő szerepét is, amelyre a latin kifejezések magyar 
nyelvre történő átültetése szolgált indokul. A Perger 
János által megkezdett, majd Sztrókay Antal által befe
jezett munkálatok eredményeképpen 1843-ban jelent 
meg egy 20 000 kifejezést tartalmazó jogi szótár.

A kötet záró fejezete betekintést nyújt a vizsgált 
időszakban Magyarországon fellelhető német peri
odikákról, könyvekről, valamint elemzi a történeti jogi 
iskola hatásait. Külön figyelmet szentel az első magyar 
jogtudományi folyóirat, a Themis bemutatására, amely
nek alapítása politikai történésekre, így a Kossuth Lajos

és Wesselényi Miklós elleni perre vezethető vissza. A 
tudományközvetítés tekintetében Gönczi Katalin utal a 
könyvkereskedők és -kiadók bizonyos tekintetben 
nélkülözhetetlen tevékenységére, így például Ottó 
Friedrich Wigand szerepére, akinek gyümölcsöző kap
csolatokat sikerült kiépítenie számos lipcsei könyvki
adóval, emellett a lipcsei könyvvásárok révén a jogi 
irodalom újdonságait közvetíthette Magyarországra.

A könyvhöz rendkívül alapos bibliográfia kapcso
lódik, amely nagy segítséget jelent a témában elmé
lyedni kívánóknak, és további kutatásokra ösztönöz. A 
személy- és tárgymutató jelentősen megkönnyíti a kö
tetben való tájékozódást. Nem hagyható figyelmen kí
vül a gondos lábjegyzetelés, amelynek révén értékes 
adatok és leírások igazítják el leginkább a külföldi ol
vasókat a magyar jogtudomány és tudományközvetítés 
témakörében.

Gönczi Katalin Die europaischen Fundamente dér 
ungarischen Rechtskultiiv című monográfiája hézag
pótló, tudományos igényességgel készült, ugyanakkor 
érdekes szakkönyve bátran ajánlható nemcsak a 
jogtörténet iránt érdeklődőknek.
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1973-ban születtem. Egy olyan korszakban (gyer
mekkoromat tekintve: korszakba), amikor nem volt 
munkanélküliség, nem volt mélyszegénység, nem 
voltak égbekiáltó társadalmi különbségek, nem volt 
mindennapos az erőszakos és vagyon elleni bűnözés. 
Senki nem gyűlölte sem a zsidókat, sem a cigányokat, 
sem bármely más származású emberek csoportját, és 
alapvetően nem voltak jelentős társadalmi feszültségek 
sem. Vagy csak nem volt szabad minderről beszélni?

Hadd kezdjem e rendkívül érdekes, tartalmas, és a 
témájából első hallásra kikövetkeztethető -  valamely 
irányú -  elfogultságtól teljességgel mentes könyv 
recenzióját két jellemző, nyolcvanas évekbeli szemé
lyes történettel.

1984-ben meghalt a nagyapám. A temetésére eljöttek 
Észak-Rajna-Vesztfáliából a keresztanyámék („nyugat
német” katolikusok), és mindenféle kavicsokat hoztak 
magukkal. Nem értettem, mi ez a butaság. Kérdően 
néztem édesanyámra, aki alig hallhatóan annyit mon
dott: „a nagypapa zsidó volt”. A téma ezzel el is volt 
intézve: sem korábban, sem utána még évekig -  
nagyjából a rendszerváltozás környékén elszabadult 
indulatokig -  nem beszéltünk róla.

'Az enyémnél is jobban jellemzi azonban a Kádár-kor 
zsidókérdéshez való viszonyát egyik, németes 
hangzású nevű általános iskolai osztálytársam 
története, aki kiskamaszként igen büszke volt neve 
„németségére” (mivel szülei külszolgálatban voltak, 
óvodás korában tökéletesen meg is tanult németül). 
Nála láttam először (a nyolcvanas évek végén!) 
könyveket a Luftwafféról, Rommel tábornagyról, a 
Harmadik Birodalom hadviseléséről. Pár éve mondta el 
nekem, hogy csak 1990 környékén tudta meg szüleitől: 
„németes” neve annak köszönhető, hogy édesapja 
bizony zsidó származású. Azóta kevésbé híve a 
Harmadik Birodalomnak.

Ilyen világ volt ez. Bizonyos dolgokról nem 
beszéltünk, és azt hittük, hogy amiről nem beszélünk, 
az nem létezik. Ma már persze tudjuk: a probléma 
szőnyeg alá söprése csak látszatmegoldás. Tisztaság 
van mindaddig, amíg valaki fel nem lebbenti a szőnyeg 
sarkát. De előbb vagy utóbb valaki úgyis fellebbenti. 
Onnantól pedig elszabadul a pokol, és megfulladunk a 
mocsoktól.

A rendszerváltozás után ez történt. Hirtelen „téma” 
lett a zsidóság. Ma már talán senki nem tudja, ki kezdte.


